1.
2.
4.

Identifikation och grundläggande uppgifter
Kursens namn
Lagar, etik, offentlighetsprincip
Högskolepoäng
7,5 hp

3.

Mål (jfr learning outcomes)
Efter avslutad kurs ska den studerande
Kunskap och förståelse
• förstå betydelsen av de lagar och regler som omger
svenska medier såsom tryckfrihetsförordningen,
yttrandefrihetsgrundlagen, radio och tv-lagstiftningen
• förstå offentlighetsprincipens betydelse för demokratin
och kunna redogöra det för andra
• förstå det pressetiska regelverket och förklara dess
betydelse för andra
• kunna jämföra lag och etik på journalistikens område
och förstå hur dessa samspelar
• ha grundläggande kunskaper om strukturen inom
svensk förvaltning och dess förhållande till EU
Färdighet och förmåga
• kunna redogöra för valda delar av den svenska
förvaltningens struktur och vilken betydelse denna har
för journalister i deras praktiska utövning
• ha utvecklat förmåga och färdighet i att praktisera
offentlighetsprincipen genom att söka, begära ut och
använda offentliga handlingar i en journalistisk
yrkesroll
• ha utvecklat förmåga att förhålla sig till och aktivt
använda sig av det pressetiska regelverket i den
journalistiska yrkesrollen
• ha utvecklat förmåga att intervjua, kritiskt studera
källor och på ett vårdat och begripligt sätt i journalistisk
form rapportera om myndigheters behandling av
ärenden.
Värderingsförmåga och
• kunna ta ställning till och värdera de etiska
förhållningssätt
frågeställningar som uppstår i det praktiska
journalistiska arbetet; i intervjuer, vid redigering och
publicering
• kunna förstå och värdera pressfrihetens betydelse för
det demokratiska styrelseskicket.

1.

2.

3.

4.
1.

Kursinnehåll
Kortare beskrivning av
kursen och dess
innehåll

Kursen behandlar de lagar, förordningar och regler som är
relevanta för svenska medier. Även kommunernas funktion och
den offentliga förvaltningen behandlas, liksom den svenska
förvaltningens relation till EU. Detta görs såväl teoretiskt som
praktiskt. Efter kursen förstår studenten det juridiska och
etiska ramverk som journalistiken verkar inom och kan även
göra bedömningar av journalistiska produkter och processer
utifrån denna kunskap. Studenten kan även redogöra för hur
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kommunerna är uppbyggda och hur den svenska förvaltningen
fungerar samt praktisera offentlighetsprincipen.
5.
1.

2.

6.
1.

Undervisning och examination
Tillämpade former för
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier,
undervisningen, inkl.
individuella litteraturstudier och tillämpade övningar, såsom
uppgift om
praktisk tillämpning av de samhälleliga förutsättningarna för
obligatoriska delar
journalistiskt arbete, främst gällande offentlighetsprincipen,
samt övningar i journalistiskt skrivande. Närvaro och aktivt
deltagande i särskilt angivna moment är en förutsättning för
godkänt resultat.
Examinationsformer
• journalistiska skrivuppgifter
• gruppövning 1 + muntlig redovisning i seminarieform
• gruppövning 2 + rollspel
• skriftlig tentamen
Betyg
Betygsskala

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