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 Skriv datum här   
 
 

 

Rubrik (använd inte namnet på lärdomsprovet eller till exempel ”Nyhet”) 

Skriv ett pressmeddelande om ditt lärdomsprov som skulle kunna publiceras på JAMKs intranät för 
studerande och personal. Pressmeddelandet ska fungera som en lättbegriplig och intressant nyhet 
om ditt lärdomsprov. Ge alltså ditt pressmeddelande en nyhetsmässig rubrik. Använd radavstånd 
1 och fontstorlek 12. Skilj mellan stycken med en tom rad. Ditt pressmeddelande ska vara på 3000-
3500 tecken (antalet tecken i den egentliga texten utan mellanslag). Ange din kontaktinformation i 
slutet av ditt meddelande. Kontaktinformationen räknas inte med i längden av texten. Du har två 
timmar och femton minuter tid att skriva din text. Kom ihåg att ett pressmeddelande inte är ett 
referat eller en färdig artikel om ditt lärdomsprov, utan fungerar som ett underlag till en nyhet. 
Skriv ditt pressmeddelande i saklig stil och använd inte figurer eller listor i texten. Börja med att 
berätta om de väsentliga resultaten, vilka du senare i texten ger mer bakgrundsinformation om (se 
figur). Välj alltså ut de viktiga och intressanta resultaten, försök inte att få med allt. 

 

                             

 

I mognadsprovet bedöms både innehållet (handledare) och språket (språklärare). Mognadsprovet 
bedöms på skalan godkänd/underkänd. För att ditt mognadsprov ska kunna godkännas måste dess 
längd vara enligt anvisningarna. I texten bedöms 

1. innehållet: pressmeddelandets lättbegriplighet, de väsentliga resultaten och nyttoaspekten 
presenteras i pressmeddelandet, innehållet presenteras på ett sakkunnigt sätt 

2. språket: texten ska vara fristående (läsaren ska inte behöva vara bekant med ditt lärdoms-
prov för att kunna förstå texten), texten ska vara strukturerad och uppbyggd på ett logiskt 
sätt, texten ska vara sakprosa och språkligt felfri 

Mognadsprovet underkänns också om texten är för kort eller lång, rubriken fattas eller om den är 
skriven i jag-form. 

Kontaktinformation (ersätt med din egen kontaktinformation och information om ditt lärdoms-
prov) 

  

Vem gjorde vad? När? 
De väsentliga resultaten.

Mer om resultaten 
Metoder

Bakgrundsinformation

Nyttoaspekter 
Ytterligare 

information
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