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Välkommen till kursen Journalistiskt skrivande!
Jag heter Jan Sjölund, är journalist/författare i grunden men undervisar sedan ett antal år i skrivande här på
Högskolan i Gävle. Det här blir första gången som jag undervisar en grupp studenter från en
kommunikatörsutbildning i journalistik – något som jag ser fram emot och tror kommer att leda till många bra
diskussioner till exempel om kommunikatörens kontra journalistens uppdrag. Ni kommer dessutom att läsa den
här kursen tillsammans med studenter som går inriktningen Professionellt skrivande, vilket ytterligare vidgar
perspektiven.

Kursupplägg
Vi kommer (som framgår av kursens schema) att ses i snitt två gånger i veckan på halv- eller
heldagsseminarier. Mellan seminarierna får ni skrivuppgifter att jobba med – ibland får ni respons av andra
kursdeltagare, ibland av lärare på kursen. Läsning av kurslitteratur är en förutsättning för att ni ska kunna
tillgodogöra er seminarierna och nå kursmålen. Examinationen kommer att bestå av en så kallad slutportfölj, i
vilken ett antal texter ska ingå. Texterna skrivs hemma inför slutinlämningen.

Kommunikationssätt
Utöver kontakten i samband med seminarierna utgör Blackboard den centrala kommunikationsplattformen för
kursen – där läggs alla viktiga dokument ut (kursplan, momentschema, skrivuppgifter etc) och där meddelas om
något seminarium måste ställas in eller flyttas. Ju tidigare ni går in och ”enrollerar” er på kursen på Blackboard
desto bättre! OBS! Det schema som delas ut av lärare (eller läggs ut på Blackboard) är det som gäller – det
digitala schema ni hittar via hig.se är mer att betrakta som arbetsmaterial/salsbokning.

Kursvärdering
Kursutvärdering kommer att göras via Blackboard vid kursens slut. Ni kommre också att få möjlighet att
formulera tankar eller åsikter om kursen i samband med det avslutande seminariet.

Därmed önskar jag er än en gång välkomna till kursen! Och påminner om att det är läge att beställa
kurslitteraturen i god tid – ni kommer att behöva den omedelbart vid kursens inledning.

Vi hörs och ses!

ningsstöd, december 2015

Janne
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