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Skriv som en journalist – verktyg för vetenskapskommunikation 

3 veckor, varav 1 vecka (sista) högskolepedagogisk utbildning 

(Write like a journalist – tools for science communication, 3 weeks of which 

1 week is education for teaching in higher education)  

Kursen är inrättad och kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga 

fakultetsstyrelsen 2018-03-15.  

Kursen ges på svenska. 

 

1. Kursens inplacering  

Kursen motsvarar totalt tre veckors arbetstid, varav de första två veckorna 

är en kompetensutvecklingskurs och den sista veckan utgör påbyggnad på 

den Samhällsvetenskapliga fakultetens behörighetsgivande utbildning i 

högskolepedagogik för universitetslärare.  

 

2. Behörighet  

Kursen är öppen för undervisande personal och doktorander anställda vid 

Lunds universitet. Anställda vid samhällsvetenskapliga fakulteten ges 

företräde.  

 

3. Mål  

Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna  

• redogöra för olika publiceringsforum i det mediala landskapet, 

• skriva i olika journalistiska genrer och därvid använda journalistiska 

metoder för att åskådliggöra och väcka intresse, 
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• producera en längre journalistisk text, 

• kommentera journalistiska texter på ett konstruktivt och effektivt 

sätt, 

• redogöra för grundläggande förutsättningar för studenters 

skrivutveckling, och 

• utveckla ett konstruktivt samordnat och högskolepedagogiskt 

förankrat skrivmoment.  

 

4. Innehåll  

Kursen ger kunskaper och verktyg för att ta plats i medier och offentlig 

debatt.  

För det första tränas journalistiskt skrivande och stilistisk medvetenhet.  

Deltagaren studerar journalistiska texter i publiceringsforum som lämpar 

sig för det egna ämnet, producerar egna journalistiska texter och ger 

feedback på andras texter.  

För det andra behandlas grundläggande skrivdidaktik, och praktiska tips 

ges för att integrera skrivträning i den egna undervisningen. Under kursen 

utvecklar deltagaren ett moment av skrivträning med syfte att stärka 

studenternas förmåga att samverka med det omgivande samhället.  

 

5. Undervisning och examination  

I kursen ingår föreläsningar, workshops, gruppövningar och individuell 

feedback.  

Deltagande i workshops och gruppövningar är obligatoriskt.  

Som betyg används något av uttrycken Godkänd eller Underkänd. För 

betyget godkänd krävs att kursens lärandemål uppfylls.  

 

6. Kurslitteratur  

Se särskilt dokument. 


