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Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer
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publicerade arbeten utan att referera till detta. 
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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse:
-i tal och skrift medvetet definiera vad som särskiljer reportaget respektive
opinionsjournalistikens olika yttringar i jämförelse med andra journalistiska genrer
-visa insikt om researchens och källkritikens avgörande betydelse för det publicerade
reportagets och opinionsjournalistiska textens publicistiska kvaliteter
 
 
Färdighet och förmåga:
 
-självständigt skriva den inledande delen av ett kvalificerat skönlitterärt arbete alternativt
självständigt kunna genomföra ett kvalificerat journalistiskt arbete i reportage- eller
artikelserieform
-kritiskt och konstruktivt ge kvalificerad respons på manusutkast skrivna av andra skribenter
 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
-kritiskt diskutera hur journalistikens demokratiska uppgift kommit att beskrivas av
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journalisterna själva och hur denna bild över tid har förändrats
-visa på förmåga att omsätta kritisk förståelse för skrivande, text och genrer i konstruktivt
arbete med egna och andra skribenters framväxande manus

Kursens innehåll I första momentet introduceras det journalistiska reportaget och opinionsjournalistiken.
Huvuddelen av momentet ägnas åt att i praktiskt research- och skrivarbete – och i
litteraturseminarier utifrån lästa publicerade reportage och opinionsjournalistiska texter -
erövra genresäkerhet i dessa två journalistiska delgenrer. Journalistikens och journalisternas
demokratiska uppgift och självbild diskuteras kritiskt. Stor vikt läggs vid arbete med texter i
responsgrupp.
I andra momentet väljer studenten själv ett journalistiskt eller skönlitterärt skrivprojekt att
slutföra: ett eller flera reportage, en artikelserie, en eller flera noveller, del av en roman, en
samling dikter etc. Projektet kan ha påbörjats i något av de tidigare momenten i litterär
gestaltning eller journalistiskt skrivande. Studenten får handledning och deltar kontinuerligt i
responssamtal kring både sina egna och de andra studenternas framväxande manus.

Undervisning Föreläsningar, seminarier, skrivövningar och responssamtal.

Förkunskaper Kreativt skrivande 1-30 hp.

Examinationsform Skriftlig och muntlig examination

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

Övriga föreskrifter Förtur för studenter inom Kommunikationsprogrammet

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Journalistiskt skrivande II 7,5 hp Betyg: AF

0020   Skrivprojekt 7,5 hp Betyg: AF


