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KURSPLAN
Podcastradio, 7,5 högskolepoäng
 

Pod cast radio, 7.5 credits 

 

Lärandemål 
Kunskap och förståelse 
Efter avslutad kurs förväntas studenten
- veta vad podcastradio är och hur det skiljer sig från andra publiceringsmetoder för radio
- ha grundläggande teoretiska kunskaper om radioproduktion med fokus på podcasting
- ha insikt i begreppen format, publik och målgrupp
- uppvisa förståelse för podcastradio och kunna utnyttja dess förutsättningar som mediekanal
 
Färdighet och förmåga 
Efter avslutad kurs förväntas studenten
- förstå och hantera tekniken för både produktion och publicering av podcastradio
- kunna producera en podcast, från programidé till färdig produkt
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Efter avslutad kurs förväntas studenten
- kunna analysera hur väl en podcast förhåller sig till befintlig kunskap och vedertagna regler för
radioproduktion
- diskutera och kritiskt reflektera kring sitt eget och andras arbete och de slutprodukter det resulterat i
 

Innehåll 
Mediets uppkomst och framväxt
Tekniska grunder
Ljudkodning för internet
Uppladdning och nedladdning
Presentationsteknik och muntlig framställning
Redigering
Produktion, sändning och uppladdning
Dramaturgi
Marknadsföring
Jinglar och trailers
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Undervisningsformer 
Distansföreläsningar
Individuella arbeten
Feedback och handledning

 

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet.
 

Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.
 
Kursen examineras genom
- en skriftlig analys av en podcast (Examination 1)
- två individuella praktiska övningar samt kritisk reflektion (Examination 1)
- ett webbaserat test (Examination 2)
- tre individuella praktiska övningar samt kritisk reflektion (Examination 2)
- en skriftlig reflektion kring det egna arbetet (Examination 2)
 
Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:

 

Kursvärdering
Kursvärdering sker kontinuerligt och vid kursens slut
 

Övrigt
Kursen syftar till att ge studenten grundläggande, såväl teoretiska som praktiska, kunskaper om
radiomediet i allmänhet och podcastradio i synnerhet. Vid kursens slut ska studenten kunna uppvisa god
förståelse för och färdigheter i att både hantera och producera podcastradio.
 

Kurslitteratur
Mitch Ratcliffe, Steve Mack, (2007) Podcasting Bible, John Wiley & Sons, ISBN: 0470043520, 700 s
 
Valerie Geller,Turi Ryder, (2011) Beyond Powerful Radio, Focal Press, ISBN: 0240522249, 512 s
 
Ytterligare artiklar och textmaterial tillkommer vid kursstarten (ca 50 sidor)

Examinationsmoment Omfattning Betyg

Examination 1 2,5 hp U/G

Examination 2 5 hp U/G
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