
   

Referat af styrelsesmøde Center for Journalistik 
mandag den 21. september 2015. 
 
Afbud: Esben Seerup, Mimi Jacobsen, Erik Albæk, Nicolaj Malchow-Møller, Michael Dyrby, Ulrik Skotte, 
Simon Torp. 
 
Tilstede: Per Westergaard, Peter Bro, Ole Friis (suppleant for Nicolaj), Jens Ringsmose, Morten Skovsgaard, 
Anders Møller Nielsen, Bente Johannessen, Christian Kirkegaard, Morten Hjortshøj, Rune Michelsen, Tine 
Johansen, Pernille Seier. 

1. Nye medlemmer af styrelsen  

 Ny studieleder Morten Skovsgaard – har status som observatør i styrelsen.  

Uddannet på DJH, arbejdet på Holbæk Amtsavis, lektor og studieleder. 

2. Nyt fra centeret - korte orienteringspunkter 

 Studie-start: BA, Cand.mag, Børnejournalist-uddannelse og Mediacamp ´15 
- BA: 100 nye studerende. 

 
- Cand.mag (ny uddannelse): 50 studerende. Den nye uddannelse er kommet godt i gang, og  det 

høje faglige niveau hos de studerende er inspirerende.  

- Børnejournalistuddannelse; Aslak Gottlieb er studieleder på børnejournalistuddannelsen, 
sideløbende med sit fellowship på SDU. Børnejournalistuddannelsen er en miniuddannelse for 
børn, der går i 5. klasse, som elsker at fortælle historier og interesserer sig for samfundet. 
Uddannelsen varer i alt 13 uger og foregår i børnenes fritid. De 21 børn kommer fra skoler fra 
hele landet, og får lov til at komme i praktik på DR Ultra og Berlingskes børnemedie Kid’s News. 
Kuldet af børnejournalister får base i Børnenes Hovedstad i Billund, mens DR og Berlingske 
Media stiller praktikpladser og ekspertundervisere til rådighed undervejs. Syddansk Universitet 
bidrager med mentorer i kraft af studerende på journalistuddannelsen. 
 

- Mediacamp har til formål at lade udvalgte, fynske gymnasieelever producere journalistik, så de 
bliver klogere på fagets principper og praksis. Forløbet styrker brobygning mellem medier og 
omverden, mellem medier og undervisningssektoren, og mellem gymnasier og universitet. 
Mediacamp foregår i uge 40 2015, hvor gymnasieklasser fra Nordfyn, Mulernes Legatskole, Sct. 
Knud, Tornbjerg og Middelfart gymnasium i samarbejde med SDU, DR Fyn, TV2 Fyn, Fyns 
Amtsavis og Fyens Stiftstidende, afholder den første Mediacamp.  

 Nyt Web-TV-projekt på SDU - finansieret af Århus Stiftstidendes Fond 
Undersøgelsen vil konkret fokusere på en række områder ved at undersøge ti danske mediehuses 

brug af web-tv:  

- Ved at indsamle og analysere et helt aktuelt og unikt undersøgelsesmateriale, og derigennem 

beskrive de danske mediers aktuelle web-tv-produktion.   



   
- Ved at give branchen helt nye input og inspiration til web-tv produktion, som udvikler sig 

markant i disse år. 
- Ved at give konkrete bud på nye web-tv-genrer og – formater. 
- Ved at være med til at afklare begreber og definitioner, der kan bruges i udvikling og efterkritik 

af web-tv produktioner. 
- Ved at gå bagom udvalgte danske web-tv-redaktioner – kvantitativ og kvalitativt – og dermed 

samlet set levere et afsæt til en kvalificeret debat om mediernes brug af web-tv. 
- Ved at samle internationale erfaringer.  

 

 Output: Der udgives en rapport som bliver frit tilgængelig for branchen. Projektet udmunder i 

en konference i foråret 2016.  

Per Westergaard vurderede, at undersøgelsen vil være kærkommen for branchen, da mange af medierne er 

i den fase, hvor de forsøger sig frem i små projekter og savner eksakt viden om, hvad der virker, og hvad 

der ikke virker for forskellige medier.  

 

 Internationale forskningskonferencer om Journalistik på SDU, 2015-2016 
 

Centeret var vært for en konference i politisk kommunikation. Den største og væsentligste europæiske, 

akademiske organisation i kommunikation hedder ECREA (European Communication Research and 

Education Association). Den er opdelt i en række sektioner, som alle beskæftiger sig med kommunikation: 

Film Studies, TV Studies, Communication History, Gender and Communication osv. To sektioner har særlig 

relevans for centeret: Journalism Studies og Political Communication. 60 forskere deltog i konferencen.  

Per Westergaard spurgte ind til forskningen og graden af dens anvendelighed i forhold til mediebranchen.  
Branchen kunne godt ønske sig for en større del af forskningen, at den blev mere virkelighedsnær, 
anvendelig og dermed kunne komme erhverv og samfund til gode. Styrelsen er begejstret for den 
lydhørhed, som SDU i de senere år har vist i forhold til at tilpasse branchens behov og efterspørgsel i 
uddannelsernes indhold og form. Per Westergård mente dog, at der på forskningsområdet var plads til en 
del forbedring i balancen mellem grundforskning og erhvervsrettet forskning.  
  
Jens Ringsmose tilføjede, at det er rigtigt, at universitet skal bringe deres forskning mere i spil og gøre den 
relevant for omgivelserne og samfundet. Fakultet arbejder i øjeblikket på en ny strategi, som skal bevæge 
forskningen i den retning. 

 

 Status på afdækning af muligheder for at etablere en 5-årig Uddannelse 
Fire trin i afsøgningsfasen, som forløber her henover efteråret:  
- Bliv klogere på ansøgere? 
- Bliv klogere på aftagere? 
- Hvad skal være det konkrete indhold i uddannelsen? 
- Er det realistisk i forhold til det politiske miljø og deres dagsorden?  

 
 
 



   
 Medarbejdernyt 

- Filip Wallberg og Lene Rimestad vender tilbage til SDU som undervisere efter 
udvekslingsaftalen med Fyens Stiftstidende. 

- Erhvervs ph.d.: Lisa Merete Kristensen (tidligere studerende fra SDU) søger den Fynske 
Bladfond og innovationsstyrelsen om finansiel støtte til at skrive en erhvervs-ph.d. hos Fyens 
Stiftstidende.  Foreløbig har Den Fynske Bladfond sagt ok til projektet. 

- Peter Bro: Skriveorlov i foråret 2016.  
 
3. Fra fellowship til Føljeton - Nikolai Thyssen, Fellow 2014-15,  
Nikolai Thyssen fortalte om hans fellowprojekt, hvor han ikke har afdækket, hvordan journalistikken er 
forandret, men hvordan den offentlighed, som journalistikken indgår i, er forandret. Han har derfor 
beskrevet det autoritetsfald, som mange oplever, men samtidig beskrevet, hvordan nye autoriteter tager 
form. Det har han gjort ved at interviewe en række personer fra forskellige professioner, som oplever nye 
autoritetsforhold. Han har koncentreret sin research om forskellige professioners forandrede 
autoritetsforhold. Blandt andre lægen, socialrådgiveren, journalisten og politikeren.  

Resultatet af de seks måneders forskning skal gerne være en bog, som Nikolai Thyssen håber, vil gøre både 
ham selv og andre klogere på den nye offentlighed og journalistikkens rolle i den. 
 
4. Fremtidigt samarbejde ml. branche og SDU  

 Hvordan kan vi udvikle relationen?  
- Centeret vil gerne systematisere dette samarbejde, og gøre det lettere for branchen at finde 

hjælp til produktudvikling af medier på SDU. Centeret har både medarbejdere og studerende, 
som de kan sætte i spil i forhold til samarbejde, bruger- eller aftagerundersøgelser – lige nu 
foregår samarbejdet meget drypvis. Centeret vil gerne væres branchens R&D afdeling.  
Peter og Rune har et oplæg/katalog med til næste møde, hvor centeret definerer klart, hvilke 
tilbud som SDU kan tilbyde branchen. 

 
Per Westergaard opsummerede, at det sidste punkt meget fint binder hele mødet sammen i forhold til at 
branchen efterspørger mere relevans og praksisnær forskning fra universitet. Han fandt tanken om, at 
universitetet kunne blive mediernes Research and Development-afdeling fantastisk. Den tanke bør vi få 
konkretiseret. 

5. Eventuelt 

 

 


