
Kursmål
Du som deltagare ska få lära dig 
• Förstå den moderna reporterns utmaningar
• Hur tidlös nyhetsvärdering fungerar
• Grundläggande roller som medierna applicerar på 
människor
• Konkreta råd för hur en effektiv intervju utförs
• Fundamentala tips för hur artiklar, tv-inslag och intervjuer i 
andra former kan spridas i sociala medier

Så startar du 
Du har redan registrerat ett konto på  
www.thinkific.com när du köpt kursen. Där sker också hela 
kursen. Du kan använda mobil, dator eller surfplatta. 

Planera din tid
För att få mest nytta av innehållet, se lektionerna efter varan-
dra. Förutom videorna finns övningar och möjligheter för dig 
att diskutera med andra kursdeltagare och ge feedback.
Du kan ta del av kursen hur mycket som helst under din kurs-
tid. Lektionerna går i högt tempo. Vi rekommenderar att du 
antecknar samtidigt som du ser dem. Och hoppa inte över 
övningarna! De är ett effektivt läroverktyg för dig att minnas 
vad du sett. 

Om du får tekniska problem
Sök gärna på https://support.thinkific.com. Där finns hjälp för 
de flesta problem som kan dyka upp.

Det är bra att kunna en del om vem du ska möta när det 
är dags för intervju. Om mediesektorn och hur en modern 
reporter tänker. Intro + tre filmer (22 min)

Medierna gör oss till hårdvinklade figurer. Men den till synes 
för utbestämda medierollen kan också förändras. Här får du 
analysera din egen roll.
Intro + tre filmer (16 min)

Att inte reflektera över hur intervjun gick gör det svårt att bli 
bättre nästa gång. Och att inte sprida den i sina kanaler är 
rena dödssynden, tycker vi. Här får du en snabbkurs.
Tre filmer (17 min)

Oavsett teknologi tänker journalister som de alltid gjort 
när de väljer ut vad som blir en nyhet. Här får du också ta 
fram de budskap som reportern kan gilla i ditt företag eller 
organisation. Intro + tre filmer (17 min)

Kanske blir du uppringd av en reporter, kanske är det du som 
söker henne. Oavsett hur så är intervjun den centrala sce-
nen i allt medie arbete. Det här är det tyngsta avsnittet med 
många konkreta råd. Intro + sju filmer (58 min)

Lektion 1
Lär känna 
reportern

Lektion 2 
Vad blir  
en nyhet?

Lektion 3
Roller  
i medierna 

Lektion 4 
Att möta 
reportern

Lektion 5
Efter intervjun
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