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Kursplanen gäller från och med vårterminen 2021

Förkunskaper
Grundläggande behörighet.

Mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Självständigt producera hyperlokalt journalistiskt material, samt publicera detta 
på en digital plattform,

•

Kritiskt granska och utvärdera det redaktionella innehållet ur ett journalistiskt-, 
hyperlokalt- samt tillgänglighetsperspektiv,

•

Jämföra, analysera och presentera sitt och andras material.•

Innehåll
Kursen innehåller hyperlokal journalistisk produktion, i form av text, bild och/eller 
annat audiovisuellt material. Studenten arbetar på vald ort, eller valt område, och 
publicerar sitt material på sociala medier. Kursen innehåller även perspektiv på den 
digitala utvecklingen.

Undervisningsformer
Undervisningen sker genom föreläsningar på distans, handledningstillfällen och 
övningar.



Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. 
 
För betyget Godkänt ska kursens mål vara uppnådda. Betygskriterierna för betyget Väl 
godkänd meddelas skriftligen vid kursstart. 
Kursen examineras genom inlämning av redaktionellt journalistiskt material, 
seminarium, opponeringar samt paper. 
Kursen examineras via följande provkoder: 
2101 Skriv hyperlokal journalistik, 1 hp 
2102 Sociala medier, 1 hp 
2103 1) Vad är hyperlokal journalistik? 1,5 hp 
2104 Journalistisk produktion, 2 hp 
2105 2) Vad är hyperlokal journalistik? 2 hp 
 
Om universitetet beslutat att en student har rätt till särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller att studenten 
genomför provet på ett alternativt sätt. 
Förnyad examination ges i enlighet med Lokala regler för kurs och examination på 
grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs 
kursvärdering. Resultat och analys av genomförd kursvärdering ska skyndsamt 
återkopplas till de studenter som genomfört kursen. Studenter som deltar vid nästa 
kurstillfälle erhåller återkoppling vid kursstart. Kursvärdering genomförs anonymt.
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