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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2020-09-03 och gäller från
vårterminen 2021 vid Karlstads universitet.
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet
Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. tillämpa grunderna i det journalistiska hantverket med betoning på skrivande,
2. använda den muntliga intervjun som arbetsmetod,
3. identifiera och använda olika källor för faktasökande,
4. identifiera olika journalistiska genrer,
5. producera texter för olika journalistiska genrer,
6. resonera på en grundläggande nivå kring journalistiska format och plattformar,
7. kritiskt analysera och reflektera kring journalistikens roll i samhället och
8. reflektera över det etiska regelverk som omger den journalistiska arbetsprocessen.

Innehåll
Kursen består av både teoretiskt och praktiskt arbete. I kursen ingår också grunderna i det journalistiska
hantverket och medietekniken. Som exempel kan nämnas faktasökande i offentliga handlingar, intervjun
som arbetsmetod och presentationsform samt journalistiskt urval av material. Olika former av
journalistiskt skrivande, från rubriksättning och notiser till personporträtt och reportage för såväl
nyhetsmedier som fack- och veckopress ingår. Hur innehåll kan anpassas efter medietyp är ytterligare
ett moment som ingår i kursen.
Undervisningen sker i form av föreläsningar, diskussioner, grupparbeten och praktiskt produktionsarbete.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Lärandemål 1 examineras genom individuella, skriftliga inlämningsuppgifter samt genom uppgifter som
diskuteras i grupp och presenteras muntligt vid ett seminarium.
Lärandemål 2-8 examineras genom individuella, skriftliga inlämningsuppgifter.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad examination eller
att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).
Då kursen strävar efter att ge en verklighetstrogen bild av journalistikens förutsättningar, krävs att
examinationsuppgifterna lämnas in enligt deadline för att studenten ska kunna få betyget Väl godkänd.
Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras om
resultaten och eventuella beslut om åtgärder.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.
Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.

