STUDIEORDNING for
Fagmodul i Journalistik

35 ECTS

Version: 3
Gældende pr. 1. september 2020

ROSKILDE UNIVERSITET

1

Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til reglerne i den bachelorstudieordning den
studerende er indskrevet på.
Fagmodulbeskrivelsen træder i kraft pr. 1. september 2020, og gælder for alle studerende. For studerende optaget før 1.
september 2020 – se eventuelle overgangsregler sidst i dokumentet.
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1. Om uddannelsen
1.1 Uddannelsens formål og k
kompetencepr
ompetenceprofil
ofil - faglig
faglige
e og erhv
erhvervsr
ervsrel
ele
evante k
kompetencer
ompetencer
Formålet med fagmodulet er, at videreudvikle viden, færdigheder og kompetencer opnået på basisdelen, med henblik
på, at den studerende:
•
•
•
•

opnår viden om det valgte fagmoduls discipliner, hovedtraditioner og genstandsfelter,
kan anvende det valgte fagmoduls væsentligste teorier og metoder,
forstår det valgte fagmoduls rolle i bacheloruddannelsens hovedområde, og kan reflektere over den.
kan begrunde og vælge relevante løsnings- og analysemodeller.

Formålet med Fagmodul i Journalistik er:
At uddanne bachelorer, som kan inspirere til og styrke journalistikkens brugere i en demokratisk medleven i nutidens
samfund. Faget skal fremme en journalistik på højt niveau ved at kombinere det bedste fra journalistikkens
håndværksmæssige traditioner med de akademiske studiers indsigt, analyse, systematik og helhedstænkning. Faget skal
derudover give de studerende viden, metoder og teorier til videnskabeligt arbejde inden for fagområdet.
Under henvisning til Uddannelsesbekendtgørelsen §3 giver fagmodulet den studerende viden, færdigheder og
kompetencer inden for
Viden
• Grundlæggende viden om og forståelse af mediernes og journalistikkens rolle i et demokratisk samfund,
herunder de praktiske vilkår i medieinstitutionerne og i forholdet til kilderne, mediets publikum og
offentligheden
• Viden om forløbet af den journalistiske arbejdsproces samt dens værktøjer og arbejdsmetoder
• Viden om relevant begreber, metoder og teorier til at analysere og reflektere over den journalistiske praksis.
Færdigheder
• Færdighed i at anvende grundlæggende teorier og metoder til belysning af samspillet mellem medier,
journalistik og samfund
• Færdighed i at anvende grundlæggende journalistiske metoder, teknikker og genrer
• Færdighed i at gennemføre en journalistisk arbejdsproces fra ide til det færdige produkt
• Færdighed i at producere journalistiske artikler i et klart, forståeligt, målrettet og korrekt sprog.
Kompetencer
• Kompetence til at anvende relevante begreber, metoder og teorier til at analysere og reflektere over
mediernes og journalistikkens samspil med samfundet, herunder journalistikkens demokratiske rolle
• Kompetence til at reflektere over arbejdsproces og produkt i relation til journalistiske normer og praksis
• Kompetence til at analysere og vurdere den konkrete arbejdsproces og det konkrete produkt i et metodisk og
teoretisk perspektiv ud fra relevant faglitteratur
• Kompetence til at anvende relevante begreber, metoder og teorier til at analysere og reflektere over den
journalistiske praksis.

1.2 Spr
Sprog
og
Fagmodulet udbydes på dansk.
Eksamenssproget er identisk med undervisningssproget.
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1.3 Adg
Adgangskr
angskrav
av
Fremgår af universitets hjemmeside.

1.4 Normering og vvarighe
arighed
d
Fagmodulet er normeret til 35 ECTS.

1.5 Studienæ
Studienævn
vn og censork
censorkorps
orps
Fagmodulet hører under Studienævn for Kommunikationsfagene
Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for Kommunikation, Journalistik og Performance-design.

1.6 Ho
Hovvedomr
dområdetilknytning
ådetilknytning
Uddannelsen hører under Det Humanistiske hovedområde.

2. Uddannelsens forl
forløb
øb
2.1 Uddannelsesel
Uddannelseselementer
ementer

•
•
•
•
•

Fagmodulprojekt i journalistik (15 ECTS)
Fagmodulkursus 1: Journalistisk teori og praksis (5 ECTS)
Fagmodulkursus 2: Journalistiske arbejdsmetoder (5 ECTS)
Fagmodulkursus 3: Journalistiske produktioner (5 ECTS)
Fagmodulkursus 4: Journalistik og samfund (5 ECTS)

Titel

Fagmodulpr
agmodulprojekt
ojekt i journalistik

Oversættelse af titel

Project Module in Journalism

Seneste ændring

1.9 2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Projekt

ECTS-normering

15 ECTS

• Viden om forløbet af den journalistiske arbejdsproces samt
dens værktøjer og arbejdsmetoder

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Viden om relevante begreber, metoder og teorier til at
analysere og reflektere over den journalistiske praksis
• Viden om og forståelse af journalistens og journalistikkens
samfundsmæssige rolle.
• Færdigheder i at overskue og udføre den journalistiske
arbejdsproces fra ide til færdigt produkt
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• Færdigheder i at anvende journalistiske metoder, teknikker,
sprog og genrer
• Færdigheder i at analysere og reflektere over den journalistiske
arbejdsproces ud fra relevante videnskabelige begreber,
metoder og teorier.
• Kompetence til at anvende viden og tilgange fra sit andet fag
på konkret journalistisk arbejde
• Kompetence til at overskue og udføre den journalistiske
arbejdsproces
• Kompetence til at analysere og forstå journalistiske
problemstillinger ud fra relevante videnskabelige teorier.

Overordnet indhold

Projektarbejdet består dels af en individuel journalistisk artikler og dels
af en fælles projektrapport for projektgruppens deltagere, hvor man
analyserer og reflekterer over en problemstilling relateret til den
journalistiske arbejdsproces ud fra relevante videnskabelige teorier og
ved anvendelse af videnskabelig empiri og metode.

Undervisnings- og arbejdsform

Gruppearbejde med vejledning.

Forudsætning for deltagelse

Den studerende skal have gennemført fagmodulkursus 1 inden
fagmodulkursus 2, 3 og 4 og fagmodulprojektet i journalistik
påbegyndes.

Pr
Prø
øveform
Mundtlig gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet.

Prøveformer

Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes
projektrapport inkl. individuelt udarbejdede nyhedsartikler
(nyhedsartiklerne må hver indeholde op til 2.400 tegn inkl.
mellemrum, og disse indgår i rapportens samlede omfang). I
prøven indgår individuelle oplæg inden for et selvvalgt emne,
der er relevant for problematikken belyst i projektrapporten.
Hvert individuelt oplæg inkl. spørgsmål hertil har en varighed
på op til 5 min. De individuelle oplæg efterfølges af en samtale
mellem de studerende og bedømmerne med udgangspunkt i
projektet.
Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for
projektmodulets faglige område.
Der foretages en individuel bedømmelse på baggrund af
projektrapport samt supplerende materiale herunder de
individuelt udarbejdede artikler og den enkelte studerendes
mundtlige præstation.
Grupperne kan bestå af 4-6 studerende.
Projektrapporten skal for:
- 4 studerende have et omfang på 60.000-91.200 tegn inkl.
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mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 60.000-93.600 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 60.000-100.800 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 4 eksaminander 90 minutter.
Ved 5 eksaminander 105 minutter.
Ved 6 eksaminander 120 minutter.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ekstern censor.

Titel

Fagmodulkursus 1: Journalistisk te
teori
ori og pr
praksis
aksis

Oversættelse af titel

Subject Module Course 1: Journalistic Theory and Practice

Seneste ændring

1. september 2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Grundlæggende viden om journalistiske arbejdsprocesser og
metoder
• Grundlæggende viden om journalistisk sprog og genrer

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Grundlæggende viden om mediernes og journalistikkens
historiske udvikling og samfundsmæssige betydning.
• Færdigheder i at skrive i de journalistiske genrer
• Færdigheder i at analyse journalistiske tekster
• Færdigheder i at anvende teorier om mediernes og
journalistikkens udvikling og samfundsrolle.
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• Kompetence til at anvende relevante begreber og teorier til at
analysere og reflektere over journalistisk praksis og mediernes
samfundsmæssige udvikling
• Kompetence til at demonstrere grundlæggende færdigheder i
journalistisk sprog og genrer.

Overordnet indhold

Kurset giver et overblik over den danske medie- og journalistikhistorie.
Det introducerer teorier om journalistikkens funktion i demokratiske
samfund. Det introducerer journalistiske teknikker og formidlingsformers
teori og praksis inden for printmedierne (dagblade, magasiner, web mv.).

Undervisnings- og arbejdsform

Undervisningen er en kombination af oplæg, analyser, diskussioner og
øvelser.

Forudsætning for deltagelse

Den studerende skal have gennemført og bestået fagmodulkursus 1
inden fagmodulkursus 2, 3 og 4 og fagmodulprojektet i journalistik
påbegyndes.

Undervejs i kursusforløbet afleveres to opgaver til kursusholder, der skal
godkendes, for at den studerende kan gå til eksamen.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Får den studerende ikke godkendt sine opgaver inden eksamen, afvises
den studerende fra eksamen, og der er anvendt et eksamensforsøg.
For at den studerende kan deltage i omprøven i samme eksamenstermin,
skal de to opgaver afleveres og godkendes.

Pr
Prø
øveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave som består i at skrive en
journalistisk artikel (1.800-2.400 tegn inkl. mellemrum) og et
teoretisk essay på baggrund af pensum (9.600-12.000 tegn inkl.
mellemrum).

Prøveformer

Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.

Opgaven skal dokumentere, at den studerende besidder en
sikker beherskelse af det danske skriftsprog, herunder
grammatik og sproglig korrekthed.
Bedømmelse: 7-trinsskala.

Titel

Fagmodulkursus 2: Journalistisk
Journalistiske
e arbejdsmetoder

Oversættelse af titel

Subject Module Course 2: Journalistic Working Methods

Seneste ændring

1. september 2020
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Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden om journalistiske arbejdsprocesser og –metoder
• Viden om metoder til udførelse af journalistiske
arbejdsprocesser, fx metoder til research, kildekritik, interview
og skriveproces
• Viden om arbejdsprocessernes relevans og anvendelighed i
relation til forskellige journalistiske opgaver og produktioner.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdigheder i at strukturere og udføre journalistiske
arbejdsprocesser
• Færdigheder i at anvende journalistiske metoder, fx research,
kildekritik, interview og skriveproces.
• Kompetence til at overskue, strukturere og udføre journalistiske
arbejdsprocesser og -metoder
• Kompetence til at evaluere journalistiske arbejdsmetoder
• Kompetence til at reflektere over journalistiske
arbejdsprocesser og metoder i forhold til andre traditioner, fx
den videnskabelige.

Overordnet indhold

Kurset er et værkstedskursus, der giver de studerende en introduktion til
de journalistiske arbejdsprocesser, der ligger bag og fører frem til
færdige journalistiske produktioner, og der gives en introduktion til de
vigtigste journalistiske metoder fx research, kildekritik, interview og
skriveproces. Kurset introducerer endvidere den studerende til
presseetikken teorietisk og praktisk og arbejdet med forskellige
journalistiske genrer og kildetyper.

Undervisnings- og arbejdsform

Undervisningen er en kombination af oplæg, analyser, diskussioner og
øvelser.

Den studerende skal have gennemført og bestået fagmodulkursus 1
inden fagmodulkursus 2, 3 og 4 og fagmodulprojektet i journalistik
påbegyndes.
Der er maksimum plads til 50 deltagere på kurset.
Forudsætning for deltagelse

Såfremt der er flere end 50 studerende, der tilmelder sig kurset, har de
studerende, som følger anbefalingen om at fagmodulkursus 2, 3, og 4
samt projektet skal tages i samme semester, fortrinsret til pladserne.
Dette gælder også studerende, der har deltaget før, men som ikke har
bestået kurset.

Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse.
Ved regelmæssig deltagelse forstås:
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• Mindst 80 pct. deltagelse i kursets studieaktiviteter
Ved aktiv og tilfredsstillende deltagelse forstås:
• Deltagelse i de aktiviteter, der er tilknyttet kurser heriblandt
diskussioner og øvelser.
Opfylder den studerende ikke aktivitetskravene, skal den studerende
deltage i kurset igen i et efterfølgende semester.

Pr
Prø
øveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave i en selvvalgt problemstilling
godkendt af underviser.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 7.200 og
maksimum 14.400 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Prøveformer

Hjemmeopgavens varighed er 48 timer inkl. evt. weekend og
helligdage.
Opgaven skal dokumentere, at den studerende besidder en
sikker beherskelse af det danske skriftsprog, herunder
grammatik og sproglig korrekthed.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Ingen.

Titel

Fagmodulkursus 3: Journalistisk
Journalistiske
e pr
produktioner
oduktioner

Oversættelse af titel

Subject Module Course 3: Journalistic Productions

Seneste ændring

1. september 2020

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden om karakteristika for og anvendelse af de vigtigste
skriftlige journalistiske genrer og vinkling

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Viden om brugen af sprog i forhold til forskellige målgrupper
og medieplatforme.
• Færdigheder i at overskue et større kildemateriale, uddrage
essensen og at skrive i bestemte genrer et klart, forståeligt,
målrettet og korrekt journalistisk sprog
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• Færdigheder i at bruge sproget i forhold til specifikke
journalistiske produktioner, genrer og platforme
• Færdigheder i at overholde deadlines og formater for
journalistiske produktioner, herunder korrekt og etisk kildebrug
og vinkling
• Færdigheder i at kunne skrive korrekt dansk sprog.
• Kompetence til at analysere og evaluere journalistiske artikler
• Kompetence til at formidle til forskellige målgrupper med
respekt for et korrekt fagligt indhold
• Kompetencer i korrekt dansk sprog.

Kurset giver de studerende en introduktion til journalistiske produktioner
på forskellige platforme, herunder sprog og genrer.
Overordnet indhold

Undervisnings- og arbejdsform

Gennem løbende individuel sparring sættes viden fra FMK2 i spil i
produktioner på både tv, radio og skrift til Navisen.dk, Journalistiks egen
netavis. De studerende introduceres også til arbejdet inden for
forskellige stofområder, og det at arbejde med forskellige målgrupper.

Undervisningen er en kombination af oplæg, analyser, diskussioner og
skriveopgaver.

Den studerende skal have gennemført og bestået fagmodulkursus 1
inden fagmodulkursus 2, 3 og 4 og fagmodulprojektet i journalistik
påbegyndes.
Der er maksimum plads til 50 deltagere på kurset.
Forudsætning for deltagelse

Såfremt der er flere end 50 studerende, der tilmelder sig kurset, har de
studerende, som følger anbefalingen om at fagmodulkursus 2, 3, og 4
samt projektet skal tages i samme semester, fortrinsret til pladserne.
Dette gælder også studerende, der har deltaget før, men som ikke har
bestået kurset.

Aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse.
Ved regelmæssig deltagelse forstås:
• Mindst 80 pct. deltagelse i kursets studieaktiviteter
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen Ved aktiv og tilfredsstillende deltagelse forstås:
• Deltagelse i de aktiviteter, der er tilknyttet kurser heriblandt
diskussioner og øvelser.
Opfylder den studerende ikke aktivitetskravene, skal den studerende
deltage i kurset igen i et efterfølgende semester.

Prøveformer

Pr
Prø
øveform
Individuel skriftlig stedprøve i opgave(r) stillet af
kursusansvarlig.
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Stedprøvens varighed er 7 timer.
Tilladte hjælpemidler ved stedprøven: Computer uden
internetadgang under prøven, lommeregner, kursusmateriale og
egne noter.
Kompetence til at formidle til forskellige målgrupper med
respekt for et korrekt fagligt indhold indgår i bedømmelsen.
Opgavebesvarelser med flere end 20 fejl, eller
opgavebesvarelser, der vil kræve en rettelse/dementi i forhold
til reglerne for god presseskik, kan ikke opnå en bestået
karakter.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ekstern censor.

Titel

Fagmodulkursus 4: Journalistik og samfund

Oversættelse af titel

Subject Module Course 4: Journalism and society

Seneste ændring

1. september 2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden om journalistikkens historiske udvikling
• Viden om journalister og journalistikkens rolle i et demokratisk
samfund
• Viden om medieinstitutionernes praktiske forhold, herunder
viden om økonomi, kilder, publikum og offentligheden.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Grundlæggende færdighed i anvendelse af teorier og metoder
til belysning af samspillet mellem journalistik, demokrati og
samfund
• Færdighed i at overskue og diskutere forskellige teorier i
forhold til hinanden.
• Kompetence til at analysere og reflektere over journalistikkens
samspil med samfundet, herunder journalistikkens
demokratiske rolle
• Kompetence til at anskue relevante problemstillinger fra
forskellige teoretiske og metodiske perspektiver.

Overordnet indhold

Kurset giver en grundlæggende forståelse af journalistikkens rolle i
demokratiske samfund. Kurset gennemgår forskellige teoretiske
perspektiver på forholdet mellem journalistik, demokrati og samfund.
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Undervisnings- og arbejdsform

Undervisningen består af forelæsninger og øvelser.

Forudsætning for deltagelse

Den studerende skal have gennemført og bestået fagmodulkursus 1
inden fagmodulkursus 2, 3 og 4 og fagmodulprojektet i journalistik
påbegyndes.

Aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse.
Ved regelmæssig deltagelse forstås:
• Mindst 80 pct. deltagelse i kursets studieaktiviteter
Ved aktiv og tilfredsstillende deltagelse forstås:
• Deltagelse i de aktiviteter, der er tilknyttet kurser heriblandt
diskussioner og øvelser.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Opfylder den studerende ikke aktivitetskravene, skal den studerende
deltage i kurset igen i et efterfølgende semester.
Hvis den studerende ikke opfylder kravene til aktiv, tilfredsstillende og
regelmæssig deltagelse, vil omprøven bestå af en skriftlig prøve i form af
et essay. Omfang af essay beregnes med 9.600 antal tegn inkl.
mellemrum, forside, litteraturliste og litteraturliste per fraværsdag
udover de tilladte 20 pct. Det skriftlige essay skal godkendes af
kursusansvarlig.

Pr
Prø
øveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave i form af et essay på
baggrund af kursets pensum.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på 9.600-16.800 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Prøveformer

Hjemmeopgavens varighed er 3 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.

Opgaven skal dokumentere, at den studerende besidder en
sikker beherskelse af det danske skriftsprog, herunder
grammatik og sproglig korrekthed.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.

2.2 Studiemæssig
Studiemæssige
e binding
bindinger
er
Den studerende skal have gennemført og bestået fagmodulkursus 1 inden fagmodulkursus 2, 3 og 4 og
fagmodulprojektet i journalistik påbegyndes.
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2.3 Anbefal
Anbefale
ede faglig
faglige
e forudsætning
forudsætninger
er
Fagmodulkurserne 2, 3 og 4 anbefales gennemført i samme semester som projektarbejdet, idet der er tale om et
sammentænkt forløb, hvor projektarbejdet tager udgangspunkt i de tre fagmodulkurser.
Kursus inden for kommunikations fagområde.
Kursus inden for samfundsvidenskabs fagområde.
Færdigheder i at kommunikere på et sikkert, flydende og korrekt skriftligt dansk.

3. Ov
Over
erg
gangsr
angsregl
egler
er
3.1 Ov
Over
erg
gangsr
angsregl
egler
er

4. Godk
Godkendelse
endelse
4.1 Godk
Godkendt
endt af studienæ
studienævnet
vnet
Studienævn for Kommunikationsfagene den
28. november 2019
.
Censorformandskabet er orienteret om ændringer, inden studieordningen træder i kraft.

4.2 Godk
Godkendt
endt af rrektor
ektor
Godkendt af rektor Hanne Leth Andersen den
24. marts 2020
.

13

