1.
2.
4.

Identifikation och grundläggande uppgifter
Kursens namn
Introduktion till journalistiken
Högskolepoäng
7,5 hp

3.

Mål (jfr learning outcomes)
Efter avslutad kurs ska den studerande
Kunskap och förståelse
• ha grundläggande förståelse för det journalistiska
nyhetsarbetets organisation
• kunna kritiskt bedöma och värdera nyheter
• förstå källkritikens teoretiska grund
• på ett grundläggande plan kunna jämföra dåtidens
journalistiska stilistik med dagens
• kunna teoretisera kring och redogöra för
journalistyrkets formering och reformering
Färdighet och förmåga
• ha förmåga att analysera, bedöma och organisera
material, samt färdigställa detta till publicerbar
nyhetsjournalistik i text
• ha grundläggande färdigheter i intervjuteknik
• kunna tillämpa källkritiska principer på journalistiska
produkter
Värderingsförmåga och
• kunna förhålla sig kritiskt till och bedöma journalistiska
förhållningssätt
texter och de värderingar dessa ger uttryck för
• ha grundläggande insikter i nyhetsvärderingens
konsekvenser på ett samhälleligt plan
• kunna förhålla sig analytiskt till journalistyrket, utifrån
historiska och nutida perspektiv.

1.

2.

3.

4.
1.

Kursinnehåll
Kortare beskrivning av
kursen och dess
innehåll

Efter kursen ska studenten kunna analysera samt teoretisera
kring journalistiskt nyhetsarbete. Studenten ska även ha
utvecklat förmåga att på ett grundläggande plan bedöma och
värdera källor, nyhetsvärdera, producera artiklar och
praktisera grundläggande journalistiska arbetsmetoder. Under
denna del utvecklar studenten även förmåga att reflektera över
och teoretisera kring journalistyrket; dess historiska
förankring, utveckling och roll i dagens samhälle.
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5.
1.

2.

Undervisning och examination
Tillämpade former för
Kursen som helhet är uppbyggd kring föreläsningar,
undervisningen, inkl.
individuella övningar, gruppövningar och seminarier, samt
uppgift om
litteraturstudier. Närvaro och aktivt deltagande vid övningar
obligatoriska delar
och seminarier är en förutsättning för godkänt resultat.
Examinationsformer
• 2 gruppövningar + 2 seminarier
• Arkivövning
• Skriftlig tentamen i form av vetenskapligt paper
Att arbeta mot, och respektera, angivna deadlines är ett
centralt inslag i Journalistutbildningen som förbereder
studenterna inför de tidsramar som dominerar all
medieproduktion. Ett på förhand preciserat antal deadlines
måste därför studenten hålla under denna kurs för att
kunna bli godkänd.

6.
1.

Betyg
Betygsskala

Betyg ges i form av graderna underkänd (U) och godkänd (G).
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