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Kursplan 

Radiodokumentär, 30 högskolepoäng 
Radio documentary, 30 credits 
 

Kurskod: S6263G Huvudområde: Scen och media 
Institution: Institutionen för film och media Fördjupningsnivå: GXX 
Betygsskala: U-G Fastställd av: StDH:s lokala utskott 
Utbildning: Fastställandedatum: 
Fristående kurs  2019-09-10 
Utbildningsnivå: Grundnivå ej nybörjare Revideringsdatum: 20XX-MM-DD 
Ämnesgrupp: SM1 Giltig från: HT 2019 
Utbildningsområde:  
Media 100%  

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet: för studier på grundnivå. 

Särskild behörighet: 30 hp inom huvudområdet Scen och media. 

Minst ett års dokumenterad erfarenhet av reportage och/eller dokumentärt berättande inom 
radio, TV, film eller motsvarande. 

Urval 
Urvalet görs av en antagningsgrupp. Det sker i ett första steg genom bedömning av inskickat 
material. 

I ett andra steg blir det, vid behov, antagningsintervjuer. 

Undervisningsspråk 
Svenska som huvudspråk, därtill kan andra skandinaviska språk och engelska förekomma.  

Syfte 
Kursen ska ge studenten möjlighet att under handledning fördjupa ett dokumentärt berättande, 
från planering och research till färdig produktion. Kursen ska också ge studenten fördjupade 
teoretiska kunskaper kring resonemang och diskussioner om det dokumentära berättandet.  

Kursinnehåll  
Intervju, text- och dramaturgiövningar, praktiska och teoretiska. Arbete med en 
radiodokumentär under handledning. 

Kursen består av följande delkurser:  

Processintervju och reflektion, 16,5 hp Process interview and reflection, 16,5 credits 
 
 

Produktion, 13,5 hp Production, 13,5 credits 

 

Undervisningsformer och undervisningens upplägg 
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Kursens form och upplägg bygger på att först genomgå kortare intervju- och textövningar varvat 
med föreläsningar. Kursen fortsätter med inspelning och sammanställning av en 
radiodokumentär i det längre formatet (20-40 min). Detta varvas med uppspels- och 
analysträffar i grupp. I kursen ingår även diskussioner om ett konstnärligt och journalistiskt mod 
i arbetet och etiska förhållningssätt under inspelningsprocessen och i redigeringen. I kursen 
förekommer såväl föreläsningar och gruppdiskussioner som självständigt arbete. 

Lärandemål  
Processintervju och reflektion, 16,5 hp 
Studenten ska efter avslutad kurs: 

• kunna använda sig av processintervjun som metod i det egna utvecklingsarbetet inom den 
dokumentära genren 

• kunna argumentera, motivera och förklara egna val i diskussioner kring det egna 
berättandet 

• kunna resonera kring etiska frågor i diskussion kring sitt eget och andras arbete med 
dokumentär produktion. 

 

 
 

Produktion, 13,5 hp 
Studenten ska efter avslutad kurs: 

• kunna organisera, producera, sammanställa och slutföra en radiodokumentär 

• kunna lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem utifrån tankar om vad ett 
dokumentärt berättande innebär 

 

Examination  
Processintervju och reflektion, 16,5 hp 
Examination sker vid kursens slut genom presentation av intervjuprocessen samt muntligt vid 
två på förhand besämda tillfällen under kursen  

 
 

Produktion, 13,5 hp 
Examination sker vid kursens slut vid ett uppspel av den färdigställda radiodokumentären 
samt efterföljande diskussion. 

I särskilda fall, vid exempelvis sjukdom eller skada, kan vissa delar examineras genom särskild 
uppgift. Varje enskilt fall bedöms i samråd mellan ansvarig lärare och eventuella behandlare. 

Kurskrav 
- 

Betygskriterier  
Processintervju och reflektion, 16,5 hp  
För betyget Godkänd: Studenten har uppnått det angivna lärandemålen.  

För betyget Underkänd: Studenten har inte uppnått de angivna lärandemålen.  
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Produktion, 13,5 hp  
För betyget Godkänd: Studenten har uppnått det angivna lärandemålen.  

För betyget Underkänd: Studenten har inte uppnått de angivna lärandemålen.  
 

Läromedel 
Bok, Bengt (2013) Den dokumentära dramaturgin: anteckningar från ett sökande, Carlssons 
förlag.  

Bengt Bok, (2008), Möte med den andre: tankar kring intervjuer. Carlssons förlag ISBN: 
9789173311250  

Truman Capote, (2018), Med kallt blod. Bonnier Pocket ISBN 9789174297164 

Radiodokumentärexempel för lyssning väljs under kursen.  

Ytterligare läromedel presenteras vid kursens start 

Kursvärdering 
Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet 
inhämtas och att resultaten av utvärderingar i de former som beslutats av StDH återkopplas till 
studenterna samt påverkar kursens utformning och utveckling. 

Ersätter tidigare kurs 
Kursen ersätter S6229G Radiodokumentär 30 hp.  

Överlappar annan kurs 
Kursen överlappar       och kan inte ingå i examen tillsammans med Klicka och välj. 

Övrigt 
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