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Identifikation och grundläggande uppgifter
Kurskod
JOUA12
Kursens namn
Journalistik: Fortsättningskurs
Nivå och kod för
G2F Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som
fördjupning i
förkunskapskrav
förhållande till
examensfordringarna
Högskolepoäng
30
Beslutsuppgifter
Fastställd 2013-03-27 i enlighet med Arbets- och
delegationsordning för Humanistiska och teologiska
fakulteterna.
Ändringsuppgifter
Allmänna uppgifter
Huvudområde/n, om
tillämpligt
Ämne, om tillämpligt
Typ av kurs och dess
placering i
utbildningssystemet
Undervisningsspråk

Journalistik
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en
generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.
Kursen ges på svenska, men moment på andra skandinaviska
språk och engelska kan förekomma.

Mål (jfr learning outcomes)
Efter avslutad kurs ska den studerande
Kunskap och förståelse
• kunna beskriva det journalistiska nyhetsarbetet ur ett
teoretiskt perspektiv
• kunna redogöra för den samtida
journalistikforskningens inriktningar och vetenskapliga
grunder,
• på ett grundläggande plan kunna redogöra för
journalistikforskningens framväxt, med fördjupad
kunskap inom valt område,
Färdighet och förmåga
• kunna i redaktionellt arbete använda den teknik och
den terminologi som nyhetsjournalister använder inom
press, tv och webb,
• kunna redigera en dagstidning och därvid presentera
journalistik på ett överskådligt sätt,
• kunna intervjua, redigera och sammanställa nyheter
och kortare reportage för tv och webb,
• kunna diskutera information, problem och lösningar i
dialog med andra grupper, t.ex. tidningsläsare,
politiker, experter och allmänhet.
• kunna färdigställa ett journalistiskt arbete inom givna
tidsramar, dvs. hålla deadline,
• kunna ikläda sig olika journalistiska yrkesroller och
fatta medieetiska och publicistiska beslut för olika
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Värderingsförmåga och
förhållningssätt

•

•
•

•
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Kursinnehåll
Kortare beskrivning av
kursen och dess
innehåll samt om
kursen är indelad i
olika delar

medier och mediala sammanhang,
självständigt kunna genomföra ett undersökande
journalistiskt arbete,
kunna analysera statistik samt genomföra en egen
statistisk undersökning på grundläggande nivå,
kunna utföra grundläggande informationssökning om
journalistikforskning,
kunna utifrån såväl samhälleliga som etiska aspekter
diskutera och värdera vetenskapliga och journalistiska
texter,
kunna värdera och diskutera den digitala
journalistikens betydelse för och inverkan på samhället,
kunna relatera journalistikforskningen till
samhällsrelevanta och allmänmänskliga
problemområden,
kunna muntligt och skriftligt problematisera och
teoretisera olika vetenskapliga teorier och metoder
inom journalistikforskning.

Kursen består av tre delkurser:
1. Redaktionellt arbete (15 hp)
2. Journalistiken som forskningsobjekt (7,5 hp)
3. Journalistisk granskning (7,5 hp)
I delkurs 1 praktiseras redaktionellt arbete inom
tidningsredigering, nätjournalistik och tv-journalistik. Arbetet
bedrivs under redaktionslika förhållanden och publiceras
offentligt.
I delkurs 2 ges en orientering i journalistikforskningens
framväxt, vetenskapliga grunder och mång- och
tvärvetenskapliga karaktär samt en genomgång av centrala
teorier inom journalistikforskningen.
I delkurs 3 praktiseras och studeras undersökande journalistik.
Dessutom behandlas kvantitativ metod, såväl journalistisk som
vetenskaplig.
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Undervisning och examination
Tillämpade former för
Undervisningen sker i form av övningar (enskilda och i
undervisningen, inkl.
grupp), föreläsningar och seminarier. Examinerande moment
uppgift om
är obligatoriska, liksom deltagande i det redaktionella arbetet.
obligatoriska delar
Delkurs 1 examineras genom aktivt deltagande i det redaktionella
Examinationsformer
arbetet under minst 75 % av tiden i vart och ett av momenten
tidningsredigering, nätjournalistik och tv-journalistik, samt
produktion av ett flertal journalistiska produkter inom givna
tidsramar. Två större produkter läggs fram och ventileras vid
examinerande seminarier.
Delkurs 2 examineras genom en muntlig redovisning i grupp, en

journalistisk skrivuppgift, två akademiska skrivuppgifter och
en salsskrivning.
Delkurs 3 examineras genom aktivt deltagande i det
redaktionella arbetet under minst 75 % av tiden, genom
produktion av ett antal journalistiska produkter inom givna
tidsramar och genom två muntliga gruppresentationer.
Dessutom examineras respektive delkurs genom en individuell,
skriftlig reflexion.
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Ev. begränsningar av
antalet examinationstillfällen
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Betyg
Betygsskala

2.

Grund för betyg på hel
kurs
Ev. olika betygsskalor
för olika delar av
kursen

3.

Som betyg används något av uttrycken underkänd eller
godkänd.
För betyget godkänd på kursen krävs betyget godkänd på
samtliga delkurser.
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Förkunskapskrav
Särskilda
förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgången och godkänd kurs
JOU A11 eller motsvarande.
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Litteratur
Litteratur

För lista på litteratur och övriga läromedel, se bilaga.
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Övrigt
Kursen ersätter JOU A02.
Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan kurs får
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endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information hänvisas till aktuellt
anmälnings- och informationsmaterial.
Engelsk titel: Journalism: Level 2
Delkursernas namn på engelska:
1. Production in print, television and web (15 hp)
2. Journalism as a scholarly field (7,5 hp)
3. Investigative journalism (7,5 hp)
Kursen ges vid Institutionen för kommunikation och medier (KOM), Lunds universitet.
Studenter med genomgången och godkänd kurs JOU A11 har platsgaranti.

