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Idag behövs de vetenskapliga perspektiven mer än någonsin. Det sker omvälvande 

förändringar, både i omvärlden och i vårt eget land, och mediernas digitalisering har 

gjort det möjligt för vem som vill att tycka, påstå och sprida information. Nu är därför 

forskarnas röster särskilt värdefulla i den offentliga debatten. Forskares förmåga att 

perspektivisera, fördjupa och kritiskt analysera är livsviktiga för demokratin. I den här 

kursen vill vi ge dig inspiration och verktyg för att ta plats i medier och offentlig 

debatt för att du sedan ska kunna utveckla dina studenters förmåga att i rollen som 

ämneskunniga samverka med olika grupper i samhället. 

 

För det första tränar du på kursen ditt eget skrivande och din stilistiska medvetenhet.  

Du studerar journalistiska texter i publiceringsforum som lämpar sig för ditt eget 

ämne för att sedan producera en egen text.  

 

För det andra får du grundläggande kunskaper om skrivdidaktik och praktiska tips för 

att integrera skrivträning i din undervisning. Under kursen utvecklar du ett moment 

av skrivträning med syfte att stärka dina studenters förmåga att samverka med det 

omgivande samhället.  

 

Målen med kursen Skriv som en journalist är att du ska kunna 

• redogöra för olika publiceringsforum i det mediala landskapet, 

• skriva i olika journalistiska genrer, 

• använda journalistiska metoder för att åskådliggöra och väcka intresse, 

• producera en längre journalistisk text och skicka in den för publicering, 

• kommentera journalistiska texter på ett konstruktivt och effektivt sätt, 

• redogöra för grundläggande förutsättningar för studenters skrivutveckling, 

• utveckla konstruktivt samordnade och högskolepedagogiskt förankrade 

skrivmoment 
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Träff/eget 

arbete 

beskrivning 

Träff 1 

9-16 

18 sept 

Kursintroduktion – Forskning och samverkan 

Forskaren som journalist, etiska överväganden, 

Journalistik som forskningsfält,  

Opinionsbildningsprocessen 

Översikt: medielandskapet och journalistiska genrer 

Introduktion uppgift 1 

Lunch 

Egen läsning 1h 

Intervjuteknik + praktik 1h 

Journalistiskt skrivande, journalistiska verktyg  

Hemuppgift 1 Inlämning en dag före träff 2 

Träff 2 

Grupp A 9-12 

Grupp B 13-16 

25 sept 

Feedback gruppvis 

Workshop: Hitta vinkel och pitcha 

Presentation av uppgift 1 och om skrivpedagogiken 

imitatio 

Hemuppgift 2 Hitta ett forum som du vill publicera dig i och en text 

som är förebildlig. Förbered presentation av forumet 

och texten. Ladda upp en handout. 

Träff 3 

9 okt 

Presentationer i grupper. Varje deltagare 

presenterar en text och dess forum. 

 Föreläsning: Att ge respons - hur, när och varför? 

Hemuppgift 3 

version 1 

Skriv en journalistisk text + en reflektion om de 

journalistiska verktyg som du använder 

Hemuppgift 4 Läs 3 kursdeltagares texter, förbered respons 

Träff 4 

30 okt 

Responsgrupper 

Föreläsning: Om skrivandet som tankeredskap  

Hemuppgift 3 

version 2,  

13 nov 

Skriv färdigt texten + en reflektion om responsen, 

lämna in 

Träff 5 

20 nov 

Texterna lämnas tillbaka med redaktörens 

kommentarer. 

Föreläsning: Pedagogiska perspektiv på skrivande  

Introduktion till uppgift 5 

Hemuppgift 5 

27 nov 

Utveckla ett skrivmoment för din undervisning 

 

 Läs 3 deltagares beskrivningar, förbered respons 

Träff 6 

4 dec 

Responsgrupper om undervisningsmoment 

Föreläsning: Pedagogiska perspektiv - fortsättning 

11 dec Inlämning av hemuppgift 5,  

Förbered hemuppgift 6 

Träff 7 

14 dec 

Presentation av olika skrivmoment i grupper 

Gemensam avslutning 
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