
UTBILDNINGSVÄGAR 

 Journalist  

Inför Gymnasiet: För dig som är intresserad av att bli Journalist är det viktigt att välja ett 

gymnasieprogram som ger dig behörighet till att söka till högskola och universitet efter 

gymnasiet. Exempelvis samhällsvetarprogrammet eller naturvetarprogrammet.  

 Det finns dessutom en mängd samhällsvetenskapliga program som har inriktning på 

journalistik, media och kommunikation. Det finns också estetiska gymnasieprogram med 

inriktning mot media, film och kommunikation. Är du mer intresserad av just 

produktionsbiten (filma, klippa och producera journalistik) kan det vara mer lämpligt att välja 

en estetisk inriktning framför en samhällsvetenskaplig. I Uppsala finns tre gymnasier som 

erbjuder samhällsvetenskapliga program med inriktning medier, information och 

kommunikation: Grillska gymnasiet, NTI gymnasiet och Amerikanska gymnasiet. Är du 

istället mer intresserad av det estetiska så finns det estetiska program på Grillska gymnasiet 

och Uppsala estetiska gymnasium som är inriktade mot estetik och media.  

Under Gymnasietiden: Beroende på vilken utbildning inom journalistik du siktar på att bli 

antagen till efter gymnasiet, så är det viktigt att ha koll på vilka slutbetyg som krävs för att 

söka in till just den utbildningen du vill komma in på. Uppsala Universitet, Stockholms 

Universitet och Södertörns Högskola har alla Journalistprogram som kräver runt 20,0 i 

slutbetyg från gymnasiet. Det finns några högskolor om har något lägre antagningspoäng men 

du som vill jobba som journalist bör tänka på att försöka få så höga betyg som möjligt i 

gymnasiet.  

Om Betygen Inte Räcker Till: Skulle du inte ha tillräckliga betyg för att komma in på 

universitetsutbildningarna inom journalistik. På yrkeshögskolan finns en rad utbildningar 

inriktade på kommunikation, marknadsföring och fotografering. Dessa utbildningar ger dig 

inte direkt ett jobb som journalist men kan ge dig jobb på olika mediehus där du får jobba 

nära journalister. I Uppsala finns det exempelvis en 3-årig yrkeshögskoleutbildning till 

yrkesfotograf. Även en del folkhögskolor som erbjuder utbildningar inom journalistik som är 

allt från under 1 till 3 år långa. För att komma in på en folkhögskola är det inte lika höga krav 

på dina betyg från gymnasiet. Istället lägger dom fokus på varför du vill bli journalist 

(motiveringsbrev) och vilka tidigare meriter du har (CV). Förutom detta så kostar ofta 

folkhögskoleutbildningarna pengar och det är inte alltid som du har rätt till CSN. På 

Jakobsberg Folkhögskola utanför Stockholm finns det ett 3-årigt journalistprogram, där man 

går igenom allt ifrån radio-, webb- och textbaserad journalistisk. Sista terminen får du 

dessutom chans att göra praktik.  

På Universitetet: De universitet närmast Uppsala som erbjuder journalistprogrammet är 

Uppsala Universitet, Stockholms Universitet och Södertörns Högskola. Här finns 3-åriga 

kandidatprogram i Journalistik. Vid Uppsala Universitet kan sedan läsa vidare 1år till och ta 

en magisterexamen i journalistik och vid Stockholms Universitet kan du läsa vidare 2 år och 

ta en masterexamen.  

Specialisering: Vill du kanske bli sportjournalist? Är det vetenskap som intresserar dig? Eller 

kanske mode och design? Som journalist krävs det stor kunskap inom det område man är 

intresserad av att jobba med. Vill du till exempel bli sportjournalist krävs det att du läser på 



mycket och ofta om olika sporter, dess utövare, sportens historia och så vidare. Är du insatt 

och kunnig inom det ämne du vill verka inom som journalist kommer de som läser dina 

reportage i tidningen eller tittar på dina inslag på TV att förstå och uppskatta din förmåga att 

förmedla intressanta fakta.  

 

 


