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MSV-JK602 Redaktionellt arbete 

INFORMATION OM STUDIEAVSNITTET 

Förkunskaper 

En ansökan med uppgifter om tidigare studier i journalistik och journalistisk arbetserfarenhet, samt 

önskemål om roll i redaktionen, ligger som grund för en individuell kursplan som utarbetas i samråd mellan 

studenten och den ansvariga läraren.  

 

Efter avslutad kurs kan de som jobbat som redaktionella chefer: 

 planera en journalistisk produkt, med beaktande av målgrupp, format, innehåll och genrer 

 leda journalistiska arbetsprocesser i en redaktionell miljö (Smocka) och planera det journalistiska 

innehållet, 

 beskriva och tillämpa teoretiska modeller samt reflektera över ledarskap 

 

De som arbetat med redigering och layout: 

 använda Indesign och beakta principerna för god layout 

 förstå de teoretiska grunderna för infografikens betydelse som en del av kommunikation 

 använda metoder för datavisualisering på ett innovativt sätt 

De som inte har tidigare journalistisk erfarenhet, och har jobbat som reportrar: 

 jobba kollektivt och individuellt i en nyhets- och aktualitetsinriktad redaktionsmiljö, 

 producera nyhets och aktualitetsmaterial för publicering på webb, i radio, i tryck och på sociala medier, 

 ge kollegial kritik och reflektera över den redaktionella arbetsprocessen. 

 

Studenter utan tidigare arbetserfarenhet eller studier i journalistik: 

1. Häger, Björn. 2014. Reporter. En grundbok i journalistik. Stockholm: Studentlitteratur, 

2. Häger, Björn. 2007. Intervjuteknik. Stockholm: Liber. 

3. https://www.iis.se/lar-dig-mer/guider/kallkritik-pa-internet/ 

4. www.digitalnewsreport.org 

 

Studenter med tidigare erfarenhet som deltar i kursen Layout och redigering: 



Jais-Nielsen, Eva, 2004: Tidskriftsdesign. Stockholm: Ordfront. 

Mervola, Pekka, 1995: Kirja, kirjavampi, sanomalehti. Ulkoasukierre ja suomalaisten sanomalehtien ulkoasu 

1771 -1994. Jyväskylä universitet. 

Pulkkinen, Hannu: Uutisten arkkitehtuuri 2008 https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/18558 

Bredvidläsning: Bringhurst, Robert, 1996: The Elements of Typographic Style, Vancouver. 

www.thinkingwithtype.com 

 

Studenter som deltar i kursen Arbetsledning och konceptplanering: 

Kaufmann, G. & Kaufmann, A. (2010). Psykologi i organisation och ledning. Lund: Studentlitteratur. 3 

upplagan (också 2 upplagan kan användas). 527 s. 

Tonnquist, Bo. (2012). Projektledning (4 upplagan) 

Samt av läraren anvisat material. 

de Bono, Edward: Serious creativity. The Journal for Quality and Participation; Sep 1995; 18, 5; ABI/INFORM 

Global pg. 12 

Helle, Merja: Toimitustyö muutoksessa. Toiminnan teoria ja mediakonseptin käsite tutkimuksen ja 

kehittämisen kehyksenä, Tammerfors 2011. Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1031, , Acta 

Universitatis Tamperensis : 1578 

 

Extra information 

Målgrupp 

Studieavsnittet är valfritt för studenter i studieinriktningen för journalistik och kommunikation inom 

magisterprogrammet i samhällsvetenskaper. Studieavsnittet kan inkluderas i de arbetslivsorienterade 

studierna. 

 

Timing 

Vårterminen, period IV. 

 

Studieavsnittets form 

Alla som avlägger studieperioden deltar i föreläsningar och övningar och skriver essä. 

 

Innehåll 

Förberedelser för redaktionellt arbete, enligt kommande roll i redaktionen, samt arbetsturer enligt turlista. 

 

Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet 



Kursen består av litteraturgenomgång, övningsarbeten och redaktionellt arbete eller ledarskap i praktiken. 

Till kursen hör en skriftlig slutessä. 

 

Bedömningsmetoder och kriterier 

Studieavsnittet bedöms med betygsskalan 0–5. Bedömningskriterier delas ut i samband med kursen eller 

fås vid behov av tentator. 

 

Ansvarig person 

Universitetslektorn Jenny Stenberg-Sirén 

 


