Humanistiska och teologiska fakulteterna

JOUA10, Journalistik: Grundkurs, 30 högskolepoäng
Journalism: Level 1, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2013-08-19 och senast reviderad
2015-05-13 av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de humanistiska och
teologiska fakulteterna. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2015-05-13,
vårterminen 2015.

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

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna beskriva det journalistiska nyhetsarbetet med källkritik, intervjuteknik,
nyhetsvärdering samt olika redaktionella roller,
• kunna beskriva och jämföra olika journalistiska genrer,
• kunna redogöra för det svenska medielandskapets struktur, utbud och publik,
samt hur förändringar i medielandskapet påverkar journalisters yrkesroll,
• kunna redogöra för de lagar och regler som omger svenska medier,
• kunna förklara strukturen inom svensk offentlig förvaltning och dess förhållande
till EU,
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Färdighet och förmåga
• kunna genomföra intervjuer enligt principer för journalistisk intervjuteknik,
• kunna praktisera offentlighetsprincipen genom att för journalistiska ändamål
söka, begära ut och använda offentliga handlingar,
• kunna analysera, bedöma och organisera material samt färdigställa det till
publicerbar nyhetsjournalistik,
• kunna skriva enklare journalistiska texter inom olika genrer,
• kunna tillämpa medieetiska perspektiv i det praktiska journalistiska arbetet: vid
intervjuer, redigering och publicering,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna kritiskt analysera och värdera nyheter och journalistik,
• kunna diskutera och värdera pressfrihetens betydelse för det demokratiska
styrelseskicket,
• kunna värdera journalistikens betydelse för samhället utifrån genus-, etnicitetsoch klassperspektiv.

Kursens innehåll
Kursen består av fyra delkurser:
1.
2.
3.
4.

Introduktion till journalistiken (7,5 hp),
Journalistikens genrer (7,5 hp),
Lagar, etik och offentlighetsprincipen (7,5 hp),
Demokrati, politik och mediemakt (7,5 hp).

I delkurs 1 introduceras journalistens arbetsuppgifter, med nyhetsjournalistik i fokus,
samt journalistyrkets historia.
I delkurs 2 studeras och produceras journalistiska texter i olika genrer. Här tränas
förmågan att använda olika berättartekniker och uttrycksformer samt att arbeta inom
givna tidsramar.
I delkurs 3 studeras dels lagar och regler för svenska medier gällande tryck- och
yttrandefrihet och medieetik, dels svensk förvaltning och dess förhållande till EU. I
praktiska övningar tränas förmågan att förhålla sig till dessa ramar.
I delkurs 4 analyseras massmediernas betydelse för individ, samhälle och kultur, och
hur förändringar i medielandskapet påverkar demokrati och mångfald.

Kursens genomförande
Undervisningen, som innehåller obligatoriska introduktions- och övningsmoment, sker
i form av föreläsningar och seminarier. Examinerande moment är obligatoriska.
Deltagande i seminarier är obligatoriskt om inte särskilda skäl föreligger. Ersättning
eller alternativ tidpunkt för obligatoriskt moment erbjuds student som utan egen
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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.

Kursens examination
Delkurs 1 examineras genom tre–fem seminarier och två–tre skriftliga uppgifter.
Delkurs 2 examineras genom fyra–sex seminarier, tre–fyra skriftliga uppgifter och
”arbetsboken” (25 journalistiska texter i olika genrer som skrivs under tidspress sista
veckan på delkursen).
Delkurs 3 examineras genom fyra–fem grupparbeten med efterföljande redovisningar,
en paruppgift och en individuell skrivuppgift.
Delkurs 4 examineras genom deltagande i två–tre gruppövningar, en muntlig
gruppredovisning och en akademisk skrivuppgift.
Dessutom examineras respektive delkurs genom aktivt deltagande i redaktionella
möten samt genom en individuell, skriftlig reflexion där kursinnehållet diskuteras ur
etiska eller samhälleliga perspektiv.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.
För betyget godkänd på kursen krävs betyget Godkänd på samtliga delkurser.

Förkunskapskrav
Avslutade högskolestudier om 90 hp, varav minst fortsättningsnivå i ett ämne, samt
godkänt resultat på Lunds universitets antagningsprov för journalistik.

Övrigt
1. Kursen ersätter JOUA01 och JOUA11.
2. 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.
3. Kursen ges vid Institutionen för kommunikation och medier (KOM), Lunds
universitet.
4. Engelsk titel: Journalism Level 1
5. Delkursernas namn på engelska:

1. Introduction to journalism,
2. Journalistic genres,
3. Law, Ethics and Right of Public Access,
4. Democracy, Politics and Media Power.
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Prov/moment för kursen JOUA10, Journalistik: Grundkurs
Gäller från H14
1301 Introduktion till journalistiken, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1302 Journalistikens genrer, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1303 Lagar, etik och offentlighetsprinciper, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1304 Demokrati, politik och mediemakt, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

