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Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionen för journalistik, medier och kommunikation
2015-10-05 att gälla från och med 2015-10-05, höstterminen 2015.
 
Utbildningsområde: Övrigt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

 
Inplacering
Kursen är ett examensarbete inom journalistprogrammet på avancerad nivå, termin 2. 
Kursen kan ingå i följande program: 1) Journalistprogrammet, magisternivå (S2JOR)

 
Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs kandidatexamen i journalistik samt godkänt resultat på
kursen Journalistisk fördjupning, studiepraktik. 

 
Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten: 
  
A. Kunskap och förståelse 

Ha fördjupade kunskaper om likheter och skillnader mellan journalistisk och
vetenskaplig metod 
Ha förståelse för undersökande journalistik som genre. 

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK, MEDIER OCH
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B. Färdighet och förmåga 

Kunna planera och genomföra en kvalificerad undersökning och presentera den i
journalistisk form. 
Visa förmåga att systematiskt samla och använda sig av relevant information för
att belysa den valda problemställningen. 
Visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt i
samverkan med andra personer genomföra uppgifter inom givna tidsramar. 

  
C. Värderingsförmåga och förhållningssätt 

 Kunna göra självständiga etiska, vetenskapliga och journalistiska bedömningar av
journalistiska arbetsprocesser och produkter 
 Kunna bedöma samhällsfrågor utifrån ett journalistiskt perspektiv 
Visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap och hur sådan kunskap
kan nås. 

 
Innehåll
Kursen avser ett självständigt arbete där en kvalificerad undersökning görs och
presenteras i journalistisk form. 
  
Kursens första del erbjuder fördjupad förståelse för den undersökande journalistiken
som genre och fördjupar kunskaper i såväl journalistisk som vetenskaplig metod och går
igenom aspekter så som undersökningsdesign, metodval, urvalsfrågor, litteratursökning
och etiska överväganden. Denna första del omfattar föreläsningar och självständigt
arbete som examineras i en projektplan för examensarbetet. 
  
Kursens andra och avslutande del utgörs av produktionsfasen, där en empirisk
undersökning genomförs och redovisas i  journalistisk form. En viktig del av
slutresultatet utgörs av den obligatoriska metodrapporten. Där ska arbetsprocessen
diskuteras och metodologiska och etiska val motiveras. En omfattande skriftlig och
muntlig granskning av en studentkollegas arbete ingår också i kurskraven. 
  
Examensarbetet ska ha en tydlig inriktning mot samhällsfrågor. 

 
Former för undervisning 
Undervisningsspråk: svenska
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Former för bedömning
Kursen examineras utifrån inlämningsuppgifter, examensarbete, seminariebehandlingar
och granskning av studentkollegas arbete. Student som underkänts två gånger har rätt
att begära ny examinator. En sådan begäran ska vara skriftlig och ställs till
institutionens prefekt. 

 
Betyg
På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).

 
Kursvärdering
Kursvärderingen är skriftlig och används i det fortlöpande arbetet med
kursutvecklingen. En sammanfattning tillhandahålles studenterna efter avslutad kurs. 

 

33/

JU1552    Examensarbete i journalistik, 22,5 högskolepoäng / Thesis in Journalism, 22.5 higher education
credits
Avancerad nivå / Second Cycle


	Fastställande
	Kursplanen är fastställd av Institutionen för journalistik, medier och kommunikation 2015-10-05 att gälla från och med 2015-10-05, höstterminen 2015.
	
Utbildningsområde: Övrigt 100 %
	Ansvarig institution: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

	Inplacering
	

	Förkunskapskrav
	

	Mål
	Innehåll
	Former för undervisning
	Former för bedömning
	Betyg
	På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).

	Kursvärdering

