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Mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
l
l
l

redogöra för grundläggande teorier om nyhetsvärdering och mediekompetens,
tillämpa metoder och begrepp som används för att värdera nyheter,
identifiera olika typer av medieinnehåll och använda källkritisk metod,redogöra för
centrala aspekter av medielandskapet, mediernas strukturer, nyhetsvärdering och
mediekompetens

Innehåll
Kursen innehåller en introduktion till nyhetsvärdering, källkritik och mediekompetens
liksom de grundläggande teorier och metoder som används för att bedöma nyheters
kvalitet. Kursen ger en introduktion till hur nyheter produceras och grundläggande
journalistik. Kursen berör även frågor om objektivitet och journalistisk etik. Kursen
introducerar vidare metoder för att identifiera olika typer av medieinnehåll samt metoder
för att skilja information från propaganda.

Undervisningsformer
Föreläsningar, seminarier och workshops.

Examination
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F.
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F. Betyget A är det högsta betyget
på skalan och betyget E är det lägsta betyget som ger
ett godkänt betyg. Betyget F innebär att studenten är underkänd. För att bli godkänd på
kursen måste kursmålen vara uppnådda. Betygskriterier för A–F finns angivna i ett
separat dokument och kommuniceras till studenten senast vid kursstarten. Examination
sker genom examinationsformerna skriftlig rapport och seminarium.

Examination
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F.
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F. Betyget A är det högsta betyget
på skalan och betyget E är det lägsta betyget som ger
ett godkänt betyg. Betyget F innebär att studenten är underkänd. För att bli godkänd på
kursen måste kursmålen vara uppnådda. Betygskriterier för A–F finns angivna i ett
separat dokument och kommuniceras till studenten senast vid kursstarten. Examination
sker genom examinationsformerna skriftlig rapport och seminarium.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter
som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle.
Kursvärderingen genomförs anonymt. Kursvärderingen arkiveras enligt institutionens
bestämmelser.
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