Humanistiska och teologiska fakulteterna

JOUK10, Journalistik: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng
Journalism: Bachelor Level, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2014-06-24 och senast reviderad
2018-06-18 av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de humanistiska och
teologiska fakulteterna. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2018-06-18,
höstterminen 2018.

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

Fördjupning

Journalistik

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav,
innehåller examensarbete för
kandidatexamen

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för reportagegenrens historia och beskriva hur olika
reportagestilar förhåller sig till varandra,
• kunna redogöra för teoribildning och metoder inom valt journalistikvetenskapligt
specialområde,
• kunna redogöra för fördjupade journalistikvetenskapliga ämneskunskaper inom
ett självständigt valt område,
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Färdighet och förmåga
• kunna inom givna tidsramar och för ett givet format producera ett längre
dagstidningsreportage och därvid uppfylla kraven på målgruppsanalys,
intervjuteknik, journalistiskt berättande och redigering,
• självständigt kunna identifiera och avgränsa ett journalistikvetenskapligt problem
samt bearbeta det med relevant teori och metod,
• kunna samla, värdera och kritiskt tolka för problemställningen relevant
information samt förhålla sig till tidigare forskning,
• kunna inom en given tidsram genomföra och skriftligt presentera en
journalistikvetenskaplig undersökning i form av ett examensarbete,
• kunna ge kritisk och konstruktiv respons till andras examensarbeten,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• på ett fördjupat plan kunna i tal och skrift värdera och teoretiskt reflektera kring
medieetiska och samhälleliga frågeställningar i förhållande till eget och andras
reportage och reportageskrivande,
• kunna kritiskt granska journalistikvetenskaplig forskning,
• kunna självständigt bedöma vetenskapliga rön och ta ställning till deras värde,
• kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och kompetensutveckling.

Kursens innehåll
Kursen består av tre delkurser:
1. Reportage (7,5 hp)
2. Journalistikvetenskaplig teori och metod (7,5 hp)
3. Examensarbete (15 hp)
I delkurs 1 praktiseras och studeras reportageskrivandet, vilket ger fördjupade
kunskaper i tidningsredigering samt kontinuerlig tillämpning av medieetiska
frågeställningar.
I delkurs 2 tränas förmågan att teoretisera och kritiskt förhålla sig till relevanta teorier
och metoder inom journalistikforskningen samt att se likheter och skillnader mellan
vetenskapliga och journalistiska metoder.
I delkurs 3 genomförs ett självständigt examensarbete som presenteras i form av en
större journalistikvetenskaplig uppsats. I kursen ingår också att försvara arbetet samt
genomföra en opposition på en annan kursdeltagares examensarbete.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av övningar (enskilda och i grupp), föreläsningar,
handledning och seminarier.
Deltagande i seminarier och introducerande moment, bland annat hela
introduktionsveckan för delkurs 1, är obligatoriskt om inte särskilda skäl föreligger.
Ersättning eller alternativ tidpunkt för obligatoriskt moment erbjuds student som utan
egen förskyllan, t.ex. olycksfall, plötslig sjukdom eller liknande händelser, inte kunnat
genomföra det obligatoriska momentet. Detta gäller också studenter som har missat
undervisning på grund av ett förtroendeuppdrag som studentrepresentant.
Handledningstiden är begränsad till den termin studenten först registrerades på
kursen. Undantag kan göras om särskilda skäl föreligger.
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Kursens examination
Delkurs 1 examineras genom ett längre dagstidningsreportage som produceras inom
angiven tidsram, genom en individuell skriftlig reflexion kring etiska och samhälleliga
aspekter på reportageskrivande, samt genom aktivt deltagande i tre seminarier.
Delkurs 2 examineras genom två muntliga gruppredovisningar, en akademisk
skrivuppgift och en ventilering i seminarieform.
Delkurs 3 examineras genom framläggande av uppsats för granskning vid ett
seminarium samt fullgörande av opposition (i muntlig och skriftlig form) på annan
students examensarbete.
I samband med kursen erbjuds tre examinationstillfällen: ordinarie
examinationstillfälle, omprov och uppsamlingsprov. Inom ett år efter kursens slut
erbjuds minst två ytterligare provtillfällen på samma kursinnehåll. Därefter erbjuds
studenten ytterligare provtillfällen men i enlighet med då gällande kursplan. Totalt
sett erbjuds studenten fem examinationstillfällen. Begränsningen gäller studenter som
har påbörjat studier från och med höstterminen 2018.
Examensarbetet som godkänns vid HT-fakulteterna kan med fördel registreras i LUP
Student Papers. Den studerande ansvarar själv för att den version av uppsatsen som
examinerats och godkänts läggs in i LUP Student Papers (pdf-format).
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
Som betyg på delkurserna 1–2 används något av uttrycken Underkänd eller Godkänd.
Som betyg på delkurs 3 (Examensarbete) används något av uttrycken Underkänd,
Godkänd eller Väl godkänd.
För betyget Godkänd på kursen krävs betyget Godkänd på samtliga delkurser. För
betyget Väl godkänd på kursen krävs därutöver betyget Väl godkänd på delkurs 3.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs genomgången och godkänd kurs Journalistik:
Fortsättningskurs (JOUA12) eller motsvarande.

Övrigt
1. Kursen ges vid Institutionen för kommunikation och medier (KOM), Lunds
universitet.
2. Kursen ersätter JOUK01.
3. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information
hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
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4. Studenter som genomgått och godkänts på båda kurserna JOUA11 och JOUA12
har platsgaranti.
5. Delkursernas namn på engelska:

1. Journalistic Storytelling (7,5 hp),
2. Theory and Method in the Scholarly Field of Journalism (7,5 hp),
3. Bachelor’s Thesis (15 hp).
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Prov/moment för kursen JOUK10, Journalistik: Kandidatkurs
Gäller från H14
1401 Reportage, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1402 Journalistikvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1403 Examensarbete, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

