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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse:
-visa en grundläggande kunskap om de metoder (källkritik, research, intervjuteknik) som
föregår skrivandet i det journalistiska arbetet
- i tal och skrift medvetet definiera vad som utmärker journalistiska texter i jämförelse med
andra genrer
 
Färdighet och förmåga:
- i praktiskt skrivande visa grundläggande färdigheter i de nyhetsjournalistiska genrerna
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- visa på kritisk medvetenhet om journalistikens uppdrag i relation till kommunikatörens
yrkesutövning

Kursens innehåll I kursen introduceras nyhetsjournalistiken och de vanligaste nyhetsjournalistiska genrerna
(notis och nyhetsartikel). Därtill introduceras personporträttet som en form av utbyggd artikel

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=SLG008&revisionId=4123&lang=sv
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gränsande mot reportaget. Genresäkert skrivande står i fokus – men stor vikt läggs därtill vid
de journalistiska förhållningssätt och arbetsmetoder som föregår själva skrivandet: källkritik,
nyhetsvärdering, publicistisk etik, intervjuteknik etc. Inslag av responssamtal i grupp
förekommer.

Undervisning Föreläsningar, seminarier, skrivövningar och responssamtal.

Förkunskaper Grundläggande behörighet.

Examinationsform Skriftlig och muntlig examination

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Övriga föreskrifter Förtur för studenter på Kommunikationsprogrammet

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Journalistiskt skrivande 7,5 hp Betyg: AF


