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Sammanställning av förändringarna i KSVs undervisningsplan 

Sociologi 

KSV-SL208 Sociologisk teori 

Förkunskaper 
 
Minst 15 sp i sociologi inklusive Introduktion till sociologin och Studiecirklar i sociologi. Deltagarna 
rekommenderas även ha avlagt kursen Samhällsvetenskapens klassiker. Studieavsnittet är hu-
vudsakligen avsett för tredje årets studerande i vetenskapsområdet Sociologi vid KSV. 
 
Toteutus (ange gärna svensk rubrik) 
 
Studieavsnittet kan avläggas genom kursdeltagande samt tentamen enligt instruktioner som ges 
under kursen, eller undantagvis genom boktentamen av kurslitteraturen och angivna originaltex-
ter. Studenter i vetenskapsområdet i sociologi bör normalt avlägga kursen genom kursdelta-
gande. Närvarokrav på kursen 80 % eftersom arbetet grundar sig på presentation och diskussion 
av teoritexter. 
 
Kohderyhmä (ange gärna svensk rubrik) 
Studieavsnittet är avsett för studenter i KSV, huvudsakligen studerande i vetenskapsområdet So-
ciologi, samt studenter som läser sociologi som stort biämne (35 sp). De som önskar tentera kur-
sen måste kontakta ansvarsläraren före tentamensanmälan. 

 

Journalistik och kommunikation 

KSV-JK202 Nyheter, intervju och faktagranskning 

Ändring: Ansvarig lärare för studieavsnitt: Henrika Zilliacus-Tikkanen, Jenny Stenberg-Sirén 
Ändring: Kompetensmålen uppdateras och de nya målen lyder så här: 
Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan 

 reflektera kring nyhetsjournalistikens processer, villkor och funktioner ur ett samhälleligt 

maktperspektiv 

 ha en insyn i olika journalistiska innehållsgenrer och forskningsansatser kring dessa 

 bedöma och utforma nyheter med beaktande av källkritik och samhällsrelevans 

 förstå samverkan mellan olika komponenter i nyhetstexter  

 producera nyhetstexter, inklusive rubriker, intervjuer och nyhetsbilder 

 
(De gamla kompetensmålen är dessa: 
Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan 

 bedöma och utforma nyheter med beaktande av källkritik och samhällsrelevans 

 den praktiska arbetsprocessen på en nyhetsredaktion 

 samla in material med olika metoder, som intervju, tolkning av mötesdokument och press-

meddelanden 

 bevaka beslutsprocessen i lokal, regional och rikspolitik) 
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Ändring: Studiematerialet uppdateras enligt följande 
Häger, Björn. 2014. Reporter. En grundbok i journalistik. Stockholm: Norstedts, sidorna 91–242, 
315–341 
NY: Karlsson, Michael & Strömbäck, Jesper (red.). 2019. Handbok i journalistikforskning. Stu-
dentlitteratur. Kapitlen: 11–12, 14–22, 25 och 31. 
NY: Samt av läraren anvisad litteratur. 
Häger, Björn. 2010. Intervjuteknik. Stockholm: Liber. 
https://www.iis.se/lar-dig-mer/guider/kallkritik-pa-internet/ 
www.digitalnwsreport.org enligt lärarens anvisningar (summary + http://www.digitalnewsre-
port.org/survey/2019/finland-2019/) 
 
Ändring: Innehållsbeskrivningen uppdateras och den nya lyder så här: 
Kursen består av föreläsningar samt olika övningsarbeten och uppgifter. Till kursen hör ett littera-
turseminarium och en essä. Närvaroplikt 80 procent. 
På kursen fördjupar vi oss i olika aspekter av nyhetsjournalistik, både ur ett teoretiskt och ur ett 
praktiskt perspektiv. Vi gör övningar i att hitta nyheter, skriva nyheter, ta nyhetsbilder och göra in-
tervjuer. Källkritik, faktagranskning och journalistens professionella roll diskuteras. Även kommu-
nikatörsyrket berörs och kursuppgifterna kan vinklas med detta i åtanke. Kursen innehåller studie-
besök och gästföreläsningar. Kursen är obligatorisk förhandskurs till många andra journalistikkur-
ser.  
 
(Den gamla innehållsbeskrivningen är denna:  
Kursen består av föreläsningar, övningsarbeten och gruppuppgifter. Till kursen hör en skriftlig ten-
tamen. Närvaroplikt 80 procent. 
Kursen Nyheter, intervju och faktagranskning ger konkreta råd och övning i att hitta nyheter, sam-
manställa nyhetspresentationer och göra faktaresearch. Vi analyserar intervjuer och deltagarna 
gör egna intervjuer, som redigeras i ett klipp-program. Vi besöker Helsingfors stadsfullmäktiges 
möte och träffar fullmäktigeledamöter, och deltagarna skriver notiser om kommunala frågor. Me-
toder för faktagranskning presenteras, och principer för konstruktiv journalistik diskuteras.) 
Ändring: Bedömning ändras enligt följande: 
Studieavsnittet bedöms på betygsskalan 0–5. Både tentamen och skriftliga uppgifter ingår i be-
dömningen. Bedömningskriterier delas ut i samband med kursen eller fås av tentator. 
 

KSV-JK203 Visuell journalistik  

Ändring: Ansvarig lärare för studieavsnitt: Henrika Zilliacus-Tikkanen, Jenny Stenberg-Sirén 
Ändring: Kompetensmålen uppdateras och de nya målen lyder så här: 
Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan 

 grunderna i olika visuella analysmetoder  

 förstå journalistiskt berättande inom visuella genrer samt samverkan mellan text, ljud och 

bild 

 grunderna i bildkomposition och i de faktorer som påverkar bildens effekt och kvalitet 

 videoproduktionens olika arbetsskeden 

 skapa korta nyhetsinslag och videointervjuer samt använda videokameror och redige-

ringsprogram 

 
(De gamla kompetensmålen är dessa: 
Kompetensmål 
Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan 
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 grunderna i bildkomposition, och känner de faktorer som påverkar bildens effekt och kvali-

tet 

 använda bildbehandlingsprogram för publicering i olika mediekanaler 

 använda en digital systemkamera i olika fotograferingssituationer 

 videoproduktionens olika arbetsskeden 

 har grundläggande färdigheter i att använda handkameror och editeringsprogram 

 skapa korta nyhetsinslag och videointervjuer) 

 
Ändring: Studiematerialet uppdateras enligt följande 
NY: Aiello, Giorgia. (2020). Visual Semiotics: Key Concepts and New Directions. In: The SAGE 
Handbook of Visual Research Methods 
NY: Mral, Brigitte & Olinder, Henrik (2011). Bildens retorik i journalistiken. Norstedts 
NY: Nilsson, Maria (2015). Bildjournalistikens innehåll. I: Karlsson, Michael & Strömbäck, Jesper 
(red.). Handbok i journalistikforskning. Studentlitteratur. S. 283–297. 
Samt av läraren anvisat material. 
 
1. Holm Graham Nancy: Fascination. Viewer Friendly Tv Journalism. s. 13-129. Århus: Ajour, 
2007 
2. Vanhanen, Hannu. 10+1 puheenvuoroa kuvareportaasista/Hannu Vanhanen. Helsinki: Sano-
malehtien liitto, 2004 
3. Kobré, Kenneth. Photojournalism. The Professionals’ Approach. Burlington 2004. 
The SAGE Handbook of Visual Research Methods Eric Margolis - Arizona State University, USA 
Luc Pauwels - University of Antwerp, The Netherlands. (delar av) 
Artiklar, kompendier m.m. enl. lärarens anvisningar 
Bredvidläsning: 
1. Vanhanen, Hannu. (red.) Kuvan journalismi. Helsinki: Sanomalehtien liitto 1994. 
2. Vanhanen, Hannu. Paljastavat kuvat/Hannu Vanhanen. Tampere: Valokuvakeskus Nykyaika, 
Hannu Vanhanen, 2010 
3. Saraste, Lena. Valokuva tradition ja toden välissä. Helsinki 1996. 
4. Sjöstedt, Ulf. Fotokomposition. Halmstad: Spectra 1984. 
 
Ändring: Genomförande ändras enligt följande: 
Alla som avlägger studieperioden deltar i föreläsningar och övningar och skriver en essä eller ten-
tamen lämnar in en dagbok. Närvaroplikt 80 %. 
Ändring: Innehållet ändras enligt följande: 
Kursen består av föreläsningar och övningsarbeten. Till kursen hör en föreläsningsdagbok. essä 
eller tentamen. Utöver föreläsningstimmarna ordnas gruppvisa övningar. Tidtabellen för dessa 
meddelas under kursen.  
Ändring: Bedömning ändras enligt följande: Studieavsnittet bedöms på betygsskalan 0–5. Både 
dagboken och arbetsuppgifter ingår i bedömningen. Bedömningskriterier delas ut i samband med 
kursen eller fås av tentator. 
 

KSV-JK206 Radio- och tv-journalistik 

Ändring: Ansvarig lärare för studieavsnitt: Henrika Zilliacus-Tikkanen, Jenny Stenberg-Sirén 
Ändring: Möjliga avläggningsspråk: engelska, svenska 
Ändring: Studiematerialet uppdateras enligt följande:  
För alla obligatorisk litteratur: 
Geller, Valerie. (2011). Beyond powerful radio: a communicator's guide to the Internet age news, 
talk, information & personality. Elsevier/Focal Press. 
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Lindfelt, Erik, Eriksson, Leif. Nyhetsradio: en bok om aktualitetsjournalistik. 2014, tredje upplagan 
Nykvist, Ari. Formaterade nyheter. Studier i hur tv-nyheter formatmässigt editeras, gestaltas och 
tas emot. 2011. Åbo Akademis förlag. 
NY: Starkey, Guy, & Crisell, Andrew. (2009). Radio Journalism. Sage. 
NY: Stenberg-Sirén 2017: Normer och normkonflikter i finlandssvenskt mediespråk. I: Stenberg-
Sirén, Jenny, 2018. Språk och språkideologier i radio och tv. Standardspråk och språkstandarder 
i finlandssvenska radio- och tv-nyheter. Doktorsavhandling vid Helsingfors universitet. 
Samt artiklar enligt lärarens anvisning. 
 

KSV-JK219 Arbetsledning och konceptplanering 

Ändring: Möjliga avläggningsspråk: engelska svenska 
Ändring: Rekommenderade övriga studier: 
Kurstiderna är koordinerade med tiderna i KSV-JK208 Redigering och layout, som kan avläggas 
parallellt. 
KSV-JK206 Radio och tv-journalistik 
Studenter rekommenderas att samtidigt avlägga KSV-JK208 Redigering och layout. 
 

KSV-JK224 Journalistiskt arbetet i multimedial miljö 

Ändring: Ansvarig lärare för studieavsnitt: Henrika Zilliacus-Tikkanen, Jenny Stenberg-Sirén 
 

MSV-JK602 Redaktionellt arbete 

Ändring: Kompetensmålen ändras enligt följande:  
Inom ramen för kursen kan studenterna avlägga någon av de övriga Smocka-kurserna (KSV-
JK224 Journalistiskt arbetet i multimedial miljö, KSV-JK206 Radio- och tv-journalistik, KSV-JK219 
Arbetsledning och konceptplanering eller KSV-JK 208 Redigering och layout). 
I samråd med ansvarsläraren utarbetas en individuell kursplan, lärandemål samt litteratur. Stu-
denten deltar enligt överenskommelse i de valda kursernas föreläsningar samt arbetar i redakt-
ionen med Smocka-produktionen. 
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 journalist-

iska 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. 

 
Ändring: Studiematerialet ändras enligt följande:  
Studiematerialet slås fast utgående från vilket studieavsnitt som avläggs.  
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. 
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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 sanomaleh-
tien 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: Studentlittera-
tur. 3 upplagan (också 2 upplagan kan användas). 527 s. 
Tonnquist, Bo. (2012). Projektledning (4 upplagan) 
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 
 
 
 

KSV-JK208 Redigering och layout  

 

INFORMATION OM STUDIEAVSNITTET  
Kompetensmål  

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan  

ÄNDRING:  
 använda Indesign och beakta förstår principerna för god ändamålsenlig layout,  
 behärskar förstå de teoretiska grunderna för hur grafik, typografi och visuell utformning in-

fografikens betydelsesom utgör en viktig del av kommunikationen,  
 hitta potentiella nyheter och prioritera ämnen,  
 kan använda programmet Indesign och metoder verktyg för datavisualisering på ett inno-

vativt sätt,  
 kan tillämpa de ovanstående kunskaperna och färdigheterna i redaktionellt arbete  
 som producent leda arbetet på redaktionen, med beaktande av valda journalistiska mål, i 

samarbete med den övriga ledningen,  
 delegera uppgifter, ge feedback och stöda arbetsprocessen under arbetets lopp.  

 
 
Studiematerial  
  

Mervola, Pekka, 1995: Kirja, kirjavampi, sanomalehti. Ulkoasukierre ja suoma-

laisten sanomalehtien ulkoasu 1771 -1994. Jyväskylä universitet.  
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Jais-Nielsen, Eva, 2004: Tidskriftsdesign. Stockholm: Ordfront.  

Pulkkinen, Hannu: Uutisten arkkitehtuuri 

2008 https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/18558  

Ändring:  
Francesco Franchi (2013). Designing news: Changing the World of Editorial Design and Information 

Graphics. Die Gestalten Verlag. (s. 48-58, 76-86, 184-190)  
   
Javier Errea (2018). Newspaper design: Editorial design from the World's Best Newsrooms. Die Gestalten 

Verlag. (4-9)  

  

Yiun Zha (2018). MAKING THE VOICE: Exploring Design Professionalism in Visual Information Struc-

ture of News Websites. PhD Thesis, Faculty of Art and Design at the University of Lapland. (s. 41-62.)  

  

Samt av läraren anvisat material.  
  
Extra information  
Kohderyhmä  

Studieavsnittet är öppet för studenter från olika utbildningsprogram vid HU. Stu-

denter i KSV prioriteras.  
Ajoitus  

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras:  

Ändring: I slutet av studierna i journalistik.  Mot slutet av studierna för dem som 

går studieinriktningen i journalistik och kommunikation.  

Studieavsnittet ordnas: Vårterminen, period IV.  
Toteutus  

Ändring: Alla som avlägger studieperioden deltar i föreläsningar, övningar, ar-

betsturer och skriftlig kurstentamen eller seminarium.  
Suositeltavat valinnaiset opinnot  

KSV-JK204 Journalistiskt arbete i multimedial miljö 

Studenter rekommenderas att samtidigt gå kursen KSV-JK219 Arbetsledning 

och konceptplanering.  
Sisältö  

Tentamenslitteraturen ger en inblick i den finländska pressens utformning un-

der olika tidsperioder, och kunskap om grafiska grundregler. Föreläsningarna 

https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/18558
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ger en grund för utformning av egna mallar för ombrytning i Indesign, samt fär-

digheter när det gäller infografik i print och på webben. Arbetsturerna ger erfa-

renhet av ombrytning och textredigering i praktiken.  

Ändringar: Kursen består av föreläsningar, övningsuppgifter och arbetsturer på 

en övningsredaktion Smocka-redaktionen. Examination sker genom en reflekte-

rande essä, samt en litteraturtentamen alternativt ett tentamenssemi-

narium som ordnas i början av kursen. Närvaroplikt 80 procent.  
Arviointimenetelmät ja -kriteerit  

Ändringar: Studieavsnittet bedöms på betygsskalan 0–5. Både tentamen och 

essän ingår i bedömningen. Insatsen under arbetsturerna beaktas också. Be-

dömningskriterier delas ut i samband med kursen eller fås av tentator.  
 
 
 
 

Statskunskap med förvaltning 

 
 

Nytt studieavsnitt: Val, partier och väljare 

 
2. Studieavsnittets kod: KSV-SF214 
 
3. Är studieavsnittet obligatoriskt/valfritt 
Studieavsnittet är öppet för alla studenter i olika utbildningsprogram vid HU. 
Studenter i KSV med vetenskapsområdet statskunskap med förvaltning antas i första hand. 
 
4. Studieavsnittets nivå 
Ämnesstudier, kandidatnivå=lägre högskoleexamen/EQF-nivå 6.  
 
5. Rekommenderad tidpunkt för genomförande av studieavsnittet 
I mitten av studierna i statskunskap med förvaltning 
 
6. När studieavsnittet ordnas 
Höstterminen, period II.  
 
7. Studieavsnittets omfattning i studiepoäng 
5 sp 
 
8. Lärare som ansvarar för studieavsnittet 
Universitetslektorn i statskunskap med förvaltning, Staffan Himmelroos 
 
9. Studieavsnittets kunskapsmål 
Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan: 
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•    beskriva och förstå centrala begrepp och perspektiv som används inom val och väljarforskningen 
•    tillämpa centrala teorier inom val, parti och väljarforskningen 
•    bedöma och motivera olika valsystems eller partisystems relevans för hur den representativa demo-
kratin fungerar 
•    reflektera över samverkan mellan valsystem, partier och väljarbeteende 
 
10. Studieavsnittets form 
Studieavsnittet kan avläggas genom att: 
Studenten deltar i föreläsningar, grupparbete och inlämningsuppgifter. 
(ELLER tent av kurslitteraturen fr.o.m. början av 2023) 
 
11. Tidigare studier eller kunskaper 
Introduktion till statskunskap. 
 
13. Studieavsnittets innehåll 
Studieavsnittet ger en översikt av centrala mekanismer för utformningen av den representativa demo-
kratin. 
Under kursen behandlas bl.a. olika typer av valsystem, valets integritet, hur partier ser ut och fungerar, 
vilka partisystem partier ingår i, samt olika teorier kring väljarbeteende. Studieavsnittet består av före-
läsningar och gruppuppgifter. 
 
14. Studieavsnittets litteratur 
1.    Magnus Hagevi (red.) 2019. Partier och partisystem. Studentlitteratur 
2.    David Farrell. 2014. Electoral Systems: A Comparative Introduction. 2nd edition. Red Globe Press 
3.    Jocelyn A.J. Evans. 2004. Voters and Voting: An Introduction. Sage 
 
15. Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet 
Studieavsnittet består av föreläsningar, närstudietillfällen och gruppuppgifter.  
 
16. Bedömningsmetoder och kriterier samt bedömningsskala 
Studieavsnittet bedöms på betygsskalan 0-5. Bedömningskriterier kan vid behov fås av tentator. 
 
17. Undervisningsspråk 
Svenska 
 
 
 
 
 
 
 
Förändringarna träder i kraft 1.8.2022 men gäller inte sommartentamen i augusti 2022 


