
På Fojo utvecklar vi just nu ny kunskap kring 
begreppet tvärmedialitet och den integre-
rade redaktionen. Tillsammans med IKD, 
Institutionen för design och kommunikation 
här på Högskolan i Kalmar, genomförde vi i 
februari 2008 ett pilotprojekt för att se om 
det i kursform var möjligt att arbeta med 
tvärmedial innehållsutveckling och redaktio-
nellt förändringsarbete på det sätt vi skissar. 
Svaret är: det går!

Och nu vet vi: med innehållet i fokus kan 
journalistiken växa och fördjupas med 
publicering på flera plattformar – det visar 
internationella exempel. Med utgångspunkt 
från omvärldsanalyser och de absolut se-
naste, innovativa, exemplen för redaktionellt 
arbete, har vi skapat en kurs som ger dig 
möjlighet att gå på djupet med tvärmedial 
publicering. Under en vecka arbetar vi både 
med teori och praktik och du jobbar med 
journalistiken på ett sätt du kanske inte 
trodde var möjligt. Vi publicerar på fyra 
plattformar i ett intensivt tempo och inne-
hållet står i fokus tillsammans med glädjen 
att berätta.

Kursen är ett samarbete med journalistik-
programmet på Institutionen för kommuni-
kation och design, IKD, Högskolan i Kalmar. 
Pilotprojektet var ett experiment som väckt 
internationell uppmärksamhet. Sedan dess 
har vi utvecklat ny kunskap, dragit nya slut-
satser och förändrat innehållet ytterligare.

Kursen riktar sig till redaktionella chefer 
som leder det dagliga arbetet och/eller har 
ansvar för redaktionens långsiktiga arbete 
och utveckling. Under veckan erbjuder vi  
föreläsningar om omvärldsanalys, vi utveck-
lar redaktionella modeller och arbetar direkt 
i produktion med webb, papper, radio och tv. 

Som chef arbetsleder du den nya genera-
tionen journalister som redan är mångkom-
petent och dessutom vet hur man ”lever” 
på nätet. Vi kallar dem digitala infödingar 
till skillnad från oss, oftast lite äldre, digi-
tala invandrare. Kursveckan ger dig verktyg 
för hur du leder processen framåt på din 
egen redaktion.

Övrig information
Kursen ingår i Fojo special som finansieras 
med kursavgift.
Tid: 9–13 februari, 2009. 
Plats: Fojo i Kalmar. 
Logi: Deltagare kan bo på Fojos internat,  
i mån av plats, för 1 600:– för hela veckan, 
inklusive frukost och tillgång till cykel.  
Bokning sker via fojoinfo@hik.se 
Resan: Resan bokar du hos Katarina 
Marelius, katarina.marelius@hik.se eller på 
telefon 0480-44 64 17. 
Kursavgift: 3 500:– exklusive moms och logi.
Anmälan är bindande.
Sista ansökningsdag: 20 januari 2009.

Välkommen!

Att utveckla flerkanalspublicering till tvärmedialitet  
ställer redaktioner inför ett stort omställningsarbete.

Arbeta i integrerad  
redaktion – och  
fokusera på innehållet!
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