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Politik och propaganda 
Tid: 15-19 januari 2018, Kalmar 
Vem sätter agendan valåret 2018? Det blir en utmaning för dig som reporter och 
redaktör.  
Det politiska landskapet är rörligare än någonsin. Och andra aktörer än de 
svenska väljarna kan försöka påverka valutgången.  
Du vill i demokratins namn göra ett anständigt arbete. Den här kursen är för dig! 
Kursledare: Lena Hennell 
 

 Sexualiserat våld mot barn - hur rapporterar vi om det? 
När: 23-24 januari 2018,	Stockholm 
Tillsammans måste vi bli bättre på att rapportera om sexualiserat våld mot barn. 
Nu samlar vi erfarenheten under två dagar i januari 2018. 
Kursledare: Ylva Mårtens 

 

Komplexa ämnen kräver svar - Workshop Intervjuteknik 
När: 25-26 januari 2018,  Malmö 
Har du lämnat en intervju någon gång med känslan att du inte frågade det du egentligen 
ville?  
Kanske undrat över varför det blev så konstig stämning när du ställde just den frågan? På 
den här kursen fokuserar vi på frågeteknik i känsliga situationer.  
Det kan handla om en makthavare som inte svarar på frågorna du ställer, men också om en 
känslointervju där du inte vet hur privat du vågar vara. 
Kursledare: Anna Ivemark och Sverker Olofsson 

  

Fram med fakta - valspecial 
Tid: 29 januari-9 februari  2018, Kalmar 
Den här gången vill vi att du som är med på kusen tar med en egen idé att gräva 
vidare på, gärna något som är aktuellt inför valet.  
Vi kommer efter kursen ge fortsatt stöd i grävandet och planerar en 
uppföljningsdag senare i vår. 
Kursledare: Björn Häger och Mats Amnell 

  
 

Lyft dina medarbetare! – intensivkurs för arbetsledare 
När: 6 februari 2018, Stockholm 
Tomt beröm och tuff kritik – så kan återkoppling på redaktionen se ut.  
Men dina medarbetare behöver uppmuntran och feedback som är konkret och 
direkt användbar – och som ofta måste ske i skarpa lägen. 
Kursledare: Marie Kronmarker 
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Konstruktiv journalistik 
Tid: 19-23 februari  2018, Kalmar 
Konstruktiv journalistik handlar inte om positiva eller negativa nyheter. Det 
handlar om journalistik som har relevans i samhället.Positiva nyheter saknar ofta 
samhällsrelevans, som ” katt får hjälp komma ned från ett träd”. 
Kursledare: Cathrine Gyldenstedt 
 
  
Berätta levande! 
Tid: 26 februari-2 mars 2018, Kalmar 
Som journalist har du ett guldläge. Du kan få tillgång till människors historier, besöka 
företag och institutioner, kräva att få träffa beslutsfattare och du kan dyka upp i alla 
möjliga sammanhang var som helst utan att det är konstigt. 
Kursledare: Anna Bergenström 

 

Podcast 
Tid: 5-9 mars 2018, Kalmar 
Här är kursen för dig som vill lära dig göra en podcast från grunden. Hela vägen 
från inspelning till redigering och publicering. Vi grottar i ljudberättandets 
dramaturgi, tittar in bakom kulisserna hos några av Sveriges mest framgångsrika 
poddar och spanar in en framtid full av ljud. 
Kursledare: Tomas Jennebo 
 
  

EU och världen 
Tid: 19-23 mars 2018, Kalmar  
Sök senast: 16 november 
Det här är en kurs i hur man som journalist i Sverige bevakar EU. Vad händer med 
EU? Och hur påverkar det Sverige? På många samhällsområden påverkas lagar och 
regler i Sverige av beslut inom EU. EU är t ex världens största 
konsumentmarknad. 
Kursledare:Ylva Nilsson 

 

Samhällsreportaget 
Tid: 16-20 april 2018, Kalmar 
Vad händer runtom i Sverige? 
Verkligheten blir alltmer komplicerad. Vardagen inpå knuten känns både nära 
och avlägsen.  
Och du har så mycket annat att göra än att åka ut och ta reda på vad som 
händer. 
Journalistik är att vara på plats, skaffa sig egna källor. Se och höra. Sätta i 
sammanhang. Förstå vad som händer så att man kan berätta vidare. 
Kursledare: Nina Hjelmgren 

  

Datajournalistik – grundkurs	
Tid: 23-27 april  2018, Kalmar	
Begreppet datajournalistik har funnits med ett tag nu, men vad innebär det 
egentligen? Hur kan man ha nytta av det sitt arbete?Under fem dagar får du en 
inblick i hur man hittar nyheter i statistik, hur man sorterar data och hur man 
presenterar materialet på ett snyggt sätt. 
Kursledare: Helena Löfving	
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Digital presentation	
Tid: 14-18 maj 2018, Kalmar	
Succén fortsätter!  
Du behöver inspiration att tänka vidare på hur du ska presentera ditt material på 
sajten. 
Du vill hitta nya sätt och format att berätta din nyhet eller reportage. 
Du vill kombinera olika berättarformer, som t ex text, bild, video och grafik. 
Kursledare: Lasse Herneklint och Adam Playford	
 	
	

Fånga bilden	
Tid: 21-25 maj 2018, Kalmar	
Vårt mål är att kursen ska göra att du känner dig säkrare i fotografrollen. Du ska 
kunna tänka metodiskt så att du så snabbt som möjligt kan få de idéer som är 
nödvändiga för ett meningsfullt bildberättande. Du ska ha med dig olika sätt att 
arbeta, så att du både kan ta kommandot och arrangera bilder när det behövs 
eller bli en fluga på väggen som stjäl ögonblicken. 
Kursledare: Göran Segeholm	
 	

	

Reportagevideo	
Tid: 28 maj-1 juni 2018, Kalmar	
Det här är en grundläggande kurs, vi blandar teori med praktik. 
Du får under kursen enkla tips på hur man lär sig hantverket. 
Vi tränar bildberättande, hur man använder filmens dramaturgi för att berätta en 
historia. Vad krävs för att kunna göra ett tv-reportagespännande och informativt?	
Kursledare:	Dan	Jåma	

	

Svåra intervjuer	
Tid: 11-15 juni 2018, Kalmar	
Med bara månader kvar till valet, ges här en kurs i de intervjumetoder som 
fungerar bäst mot politiker som pratar i floskler, undviker känsliga frågor och 
upprepar papegojsvar. Denna kurs ger dig de tips och den träning du behöver för 
att intervjua allt från slingriga makthavare till omständliga forskare och 
tillknäppta musslor. 
Kursledare: Björn Häger	
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