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 UTBILDNINGSPLAN 

 
 
 
 

WEBBPUBLICERING I DET MÅNGKULTURELLA SAMHÄLLET, 40 POÄNG 
Programme for Web Publishing in the Multicultural Society, 40 points 
 
Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 
den 7 oktober 2003. 
 
 
1 ALLMÄNT 
Programmet Webbpublicering i det mångkulturella samhället omfattar 40 poäng och leder 
fram till en magisterexamen med ämnesbredd. De kurser som ingår i magisterprogrammet 
täcker två huvudsakliga områden.  
 
Delkurserna Globalisering och det mångkulturella samhället I och II samt Etniska 
minoriteter och medier behandlar etniska minoriteters historia i Sverige, minoritetspolitik, 
minoriteters situation med avseende på hälsa, boende samt politisk, arbets- och kulturliv, 
och minoriteters mångfacetterade samspel med medier vad beträffar produktion, utbud och 
användning. En målsättning för dessa kurser är att studenterna skall reflektera över begrepp 
som nationalstat, identitet, globalisering, etnicitet och kultur. Kursernas innehåll utgör 
verktyg för utövande av en mindre stereotypiserande och mer kontextualiserande 
journalistik.  
 
I delkurserna Webbjournalistikens metoder, Digital medieproduktion och Webben som 
publiceringsmedium studeras webbjournalistikens villkor och specifika arbetsmetoder, 
ekonomi och lagstiftning, grunderna för kommunikation med bild- och ljudmedier samt de 
idéer och verktyg som används vid webbpublicering och produktion. Särskild betoning 
läggs här på webbdesignens anpassning till användarnas behov. Alla dessa moment utgör 
nödvändiga verktyg för utövandet av en mångsidig webbjournalistik.  
 
 
2 UTBILDNINGENS MÅL 
 
2.1  Mål för grundläggande högskoleutbildning 
Den grundläggande högskoleutbildningen skall ge studenterna  

-förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,  



-förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, samt  
-beredskap att möta förändringar i arbetslivet. 

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och 
färdigheter, utveckla förmåga att 

-söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,  
-följa kunskapsutvecklingen, och  
-utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. 

(1 kap. 9 § Högskolelagen (HL)) 
 
2.2 Programmets mål 
Programmets övergripande mål är att studenter skall förvärva kunskaper om  

-etniska minoriteters kultur och livsvillkor, varvid en tvärvetenskaplig belysning av 
Sverige som ett mångkulturellt samhälle eftersträvas; 
-webbjournalistikens villkor, arbetsmetoder, ekonomi, organisation och etik samt 
-ett flertal tekniker för webbproduktion, webbpublicering, design och interaktiva 
kommunikationsformer. 

 
 
3 UTBILDNINGEN 
 
3.1 Utbildningens huvudsakliga uppläggning och innehåll 
Programmet Webbpublicering i det mångkulturella samhället är uppdelat i tre teoretiskt 
inriktade fempoängskurser, tre fempoängskurser med inriktning mot journalistik och 
webbpublicering, och ett självständigt arbete om tio poäng. 
 
3.2 Kurser som ingår i programmet 
 
Globalisering och det mångkulturella samhället I (5 poäng) och II (5 poäng) 
Demokratiska staters hantering av de utmaningar som globalisering och mångkulturalism 
skapar står i centrum. Migrationsströmmarnas och exilens orsaker och konsekvenser, 
etniska relationer, liksom inkludering och exkludering av etniska minoriteter i svenskt 
samhällsliv belyses. Under kursens gång läses litteratur som anknyter till följande 
huvudmoment: 

-Etniska minoriteters historia i Sverige.  
-Invandrar- och minoritetspolitikens utveckling i Sverige. 
-Begreppen samhället nationalstat, identitet, globalisering, etnicitet och kultur. 
-Etniska relationer, rasism, diskriminering och främlingsfientlighet.  
-Konflikter mellan universalism och partikularism. 
-Etniska minoriteter ur ett genusperspektiv. 
-Inkludering respektive exkludering av etniska minoriteter i svenskt arbetsliv,    
politik och kulturliv. 
-Etniska minoriteters situation i Sverige vad avser boende, hälsa, demografi. 

 
Dessutom skall studenterna lära sig tolka och förstå statistisk dokumentation med syfte att 
kritiskt kunna förhålla sig till forskningsresultat och statistiska rapporter. 
 



Etniska minoriteter och medier, 5 poäng 
Kursens mål är att studenterna skall förvärva kunskaper om, och utveckla en förståelse för 
det mångfacetterade samspelet mellan etniska minoriteter och medier. Både 
majoritetsmedier och medier som produceras av och/eller riktas till minoriteter fokuseras i 
kursen. Medierna studeras utifrån tre huvudsakliga dimensioner. När det gäller utbudet 
belyses huvudsakligen konstruktionen av ”invandraren”, minoritetsgrupper och 
integrationsproblematiken. Studiet av medieproduktion fokuserar ekonomiska och 
institutionella aspekter inklusive statlig medie- och integrationspolitik. Vidare 
uppmärksammas minoritetsgruppers reception och användning av både majoritets- och 
minoritetsmedier. 
 
Webbjournalistikens villkor och arbetsmetoder, 5 poäng 
I kursen skall studenterna tillägna sig grundläggande kunskaper om webbjournalistikens 
villkor, och särskilda arbetsmetoder. Vidare behandlar kursen grunderna i lagstiftning, 
ekonomi, organisation och etik. Webbjournalistikens undersökningsmetoder utgör ett 
viktigt inslag i kursen. En del av kursen ägnas åt metoder för källkritik, där metoder för 
källkritik mot webbpubliceringar utgör ett viktigt inslag.  
 
Digital medieproduktion, 5 poäng 
Kursens syfte är att studenterna skall förvärva grundläggande kunskaper om 
kommunikation med digitala ljud- och bildmedier. Kursen behandlar visuellt 
kommunikativa verktyg som typografi, färg och form. Den digitala bilden introduceras i 
form av grundläggande praktiska övningar med digitala bildbehandlingsverktyg. I kursen 
ingår också hantering av digital inspelnings- och redigeringsutrustning för ljud och video. 
Kursen examineras genom fortlöpande uppgifter och presentationer. 
 
Webben som publiceringsmedium, 5 poäng  
Kursen syftar till att studenterna skall inhämta en övergripande bild av de idéer och verktyg 
som används för produktion och publicering på webben. Det huvudsakliga intresset riktas 
mot gränssnittet snarare än mot den bakomliggande tekniken. Frågor om användbarhet och 
hur webbdesignen anpassas till användarens förutsättningar och behov behandlas. Efter 
avslutad kurs skall studenterna ha fått grundläggande kännedom om hur man arbetar med 
multimedie- och webbproduktion. 
 
Självständigt arbete, 10 poäng  
Inom ramen för kursen skall de studerande självständigt genomföra ett konkret 
webbjournalistiks- eller webbproduktionsprojekt med utgångspunkt från tidigare kurser. I 
uppgiften ligger att bearbeta ett informationsunderlag och presentera det samt argumentera 
för den presentationsform man valt för att lösa ett visst kommunikationsteoretiskt problem. 
I kursen uppmärksammas även frågor om upphovsrätt.  
 
Delkursen mynnar ut i ett självständigt arbete om 10 poäng motsvarande 10 veckors 
heltidsstudier, som redovisas i form av antingen en webbproduktion och en promemoria, 
eller en egen analys/undersökning som anknyter till någon av delkurserna Globalisering 
och det mångkulturella samhället I eller II, eller Etniska minoriteter och medier, och som 
presenteras i en webbproduktion. Dessutom ingår att kritiskt granska medstudenters 
arbeten. 



Möjlighet ges att skriva det självständiga arbetet i samarbete med näringslivet eller 
offentlig förvaltning. 
 
3.3 Studieformer 
Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier och handledning. För närmare 
beskrivning hänvisas till respektive kursplan.  
 
3. 4 Obligatorisk närvaro 
På vissa delmoment såsom studiebesök och gästföreläsningar är närvaro obligatorisk. I 
övrigt fastställs närvarokraven i respektive kursplan.  
 
3.5 Tröskelregler 
Inga tröskelregler behövs inom ramen för detta program.  
 
 
4  INTERNATIONELLT STUDENTUTBYTE 
Programmet ger möjlighet till internationellt studentutbyte.  
 
 
5  BETYG OCH EXAMINATION  
Om inte annat är föreskrivet i kursplanen skall betyg sättas på en genomgången kurs. 
Betyget skall bestämmas av en av högskolan särskilt utsedd lärare (examinator) (6 kap.  
10 § högskoleförordningen/HF). 
 
Som betyg skall användas något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd (6 kap. 
11 § HF). 
 
För ytterligare information och regler se Tentamensordning för grundutbildning vid Örebro 
Universitet. 
 
 
6 EXAMEN  
Magisterexamen med inriktning mot Webbpublicering i det mångkulturella samhället 
(Degree of Master of Web Publishing in the Multicultural Society) uppnås efter: 
-avlagd examen om minst 120 poäng eller motsvarande utländsk examen 
-fullgjorda kursfodringar om minst 40 poäng med inriktning mot Webbjournalistik och 
minoriteter i kultur och samhälle 
-ett självständigt arbete om 10 poäng inom ramen för kursfodringarna. 
(Magisterexamen med ämnesbredd regleras enligt examensordning i bilaga 2, HF)  
 
 
7  BEHÖRIGHET FÖR TILLTRÄDE TILL PROGRAMMET 
Behörighet till programmet uppnås av den som har avlagt examen om minst 120 poäng 
inom samhällsvetenskapliga-/humanistiska ämnen eller motsvarande utländsk examen.  
Behörighet till programmet uppnås av den som avlagt examen om minst 120 poäng med minst 60 
poäng (eller motsvarande) i ett ämne eller motsvarande utländsk utbildning.  

 



8  URVAL, PLATSGARANTI OCH FÖRTUR 
Platserna fördelas proportionellt efter antalet behöriga sökande inom respektive område: 
avlagd examen på en journalistutbildning om minst 120 poäng/ annan avlagd examen om 
minst 120 poäng inom humanistiska/samhällsvetenskapliga ämnen. 
 
 
9  TILLGODORÄKNANDE AV TIDIGARE UTBILDNING (6 kap. 12-14 §§ HF) 
Beslut om tillgodoräknande av kurs i en generell examen fattas av rektor eller den han 
bemyndigar. Rektor har bemyndigat chefen för utbildnings- och forskningsavdelningen att 
besluta i rutinfall. Rektor har bemyndigat berörd institutionsnämnd att besluta om 
tillgodoräknande i komplicerade fall. 
 
Beslut om tillgodoräknande av del av kurs fattas av examinator (6 kap. 10 § HF). 
 
 
10  ÖVRIGT 
Det förutsätts att kursdeltagaren kan hantera grundläggande datorfunktioner, 
standardprogramvara som ordbehandling och är vana att använda Internet. 
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