
Utbildningsplaner för kandidat-, magister och masterprogram 

1. Identifikation  
1. Programmets namn  Kandidatprogram i journalistik 
2. Omfattning i högskole-

poäng 
90 

3. Nivå Grundläggande 
4. Programkod  HGJOL 
 Ev. koder på 

inriktningar 
 

5. Beslutsuppgifter Fastställd av prodekanen med ansvar för grundutbildningen vid 
de humanistiska och teologiska fakulteterna 2016-01-11 

6. Ändringsuppgifter  
 
 
2. Programbeskrivning ca 100–150 ord 
Programmet utbildar journalister för olika medier i ett föränderligt medielandskap.  

Under första terminen introduceras journalistyrket, yttrande- och tryckfrihet, etiska och 
juridiska regler, nyhetsvärdering och källkritik. Den studerande skriver i olika journalistiska 
genrer och tränar informationssökning. Mediesystemets utveckling studeras, liksom dess 
förhållande till politik, samhälle och teknologi. 

Under andra terminen får den studerande praktisk erfarenhet av redaktionellt arbete samt 
hantering av teknik och programvara för tv, webb och tryckta medier. Den studerande får 
också producera och offentligt publicera grävande journalistik. Även det vetenskapliga 
skrivandet introduceras, och en orientering ges i aktuell journalistikforskning. 

Under tredje terminen vidareutvecklar den studerande både det journalistiska skrivandet, 
genom en reportagekurs, och det akademiska hantverket, genom en journalistikvetenskaplig 
teori- och metodkurs. Sista halvan av terminen skriver den studerande sitt examensarbete, en 
kandidatuppsats i journalistik. 

Examen från Lunds universitets kandidatprogram i journalistik ger behörighet att söka 
Kvalificerad yrkespraktik i journalistik vid Lunds universitet. 
 
 
3. Mål (jfr learning outcomes) 
  Efter avslutad examen ska den studerande 
1. Kunskap och förståelse 

       
• kunna redogöra för de lagar och regler som omger 

svenska medier samt förklara förvaltningsstrukturen i 
Sverige och EU, 

• kunna redogöra för det svenska medielandskapets 
struktur, utbud och publik, samt hur förändringar i 
medielandskapet påverkar journalisters yrkesroll, 

• kunna redogöra för den samtida 
journalistikforskningens inriktningar och vetenskapliga 
grunder, 

2. Färdighet och förmåga      • kunna producera journalistiska texter inom olika genrer, 
• kunna i redaktionellt arbete använda den teknik och den 

terminologi som nyhetsjournalister använder inom 
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press, tv och webb, 
• kunna redigera en dagstidning och därvid presentera 

journalistik på ett överskådligt sätt, 
• kunna genomföra intervjuer enligt principer för 

journalistisk intervjuteknik, 
• kunna analysera, bedöma och organisera material samt 

inom givna tidsramar färdigställa det till ett publicerbart 
journalistiskt arbete,  

• kunna ikläda sig olika journalistiska yrkesroller och 
fatta medieetiska och publicistiska beslut för olika 
medier och olika sammanhang, 

• inom ramen för en självständigt genomförd 
journalistikvetenskaplig studie kunna söka, samla, 
värdera, syntetisera och kritiskt tolka material samt 
bearbeta det med relevant teori och metod, 
 

3. Värderingsförmåga och 
förhållningssätt 

• kunna värdera och teoretiskt reflektera kring 
medieetiska och samhälleliga frågeställningar i 
förhållande till vetenskapliga och journalistiska texter, 

• kunna värdera journalistikens betydelse för samhället 
utifrån genus-, etnicitets- och klassperspektiv, 

• kunna kritiskt granska journalistikvetenskaplig 
forskning, 

• kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och 
kompetensutveckling. 

 
4. Kursuppgifter 
  Obligatoriska kurser 

för hela programmet 
 
(Kursens namn, antal 
högskolepoäng) 

Journalistik: Grundkurs, 30 hp 
Journalistik: Fortsättningskurs, 30 hp 
Journalistik: Kandidatkurs, 30 hp 

 
 Schematisk bild av 

programstrukturen 
Se bilaga 
 
 

 
5. Examensuppgifter 
1. Examensbenämning på 

svenska 
Filosofie kandidatexamen med huvudområdet journalistik 

2. Examensbenämning på 
engelska 

Bachelor of Arts in Journalism 

 
 
6 Förkunskapskrav och urvalsgrunder 
1. Förkunskapskrav För tillträde till utbildningen krävs högskolestudier om 

sammanlagt 90 högskolepoäng i avslutade kurser, varav minst 
fortsättningsnivå i ett ämne. 
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7 Övrigt 
  
  
  
 


