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Dagsorden: 
1. Velkomst Velkommen til nye medlemmer af Styrelsen: 

Morten Langager (adm. Direktør Danske Medier), Mette Marie Twisttmann 
Wraa Tiegel og Louise Lind (begge bachelor-studerende). Morten og Louise kunne  
desværre ikke deltage, men Amalie Agerbo var suppleant for Louise. Dertil deltog  
Poul Kjærgaard, Ansv. Chefredaktør på Fyens Stiftstidende i mødet.  
 
 

  
2. Orienterings- 

punkter 

Status fra centeret: 
Cand. public-optaget: fordobling af ansøgerantal og nye målgrupper for uddannelsen. 
Vi har fyldt rammerne ud med 35 pladser på cand. public. uddannelsen. Halvdelen kommer 
direkte fra bacheloruddannelsen fra SDU eller DJMX, mens den anden halvdel kommer fra 
arbejdsmarkedet. Vi arbejder videre med udviklingen af uddannelsen. 

 
SDU med tilbud om hel eller delvis bidrag til afholdelse af læringsdage under praktikken. 
Der er landet en ny praktikaftale, som kan være lidt udfordrende for mediearbejdsgiverne. 
SDU vil gerne kunne stille sig til rådighed og lave et udbud på de læringsdage, i forhold til at 
hjælpe med afholdelsen. Vi arbejder videre med arbejdsgiverne. 

 
MediaCityOdense tager form. 
De forskellige fynske regionale medier, Odense kommune og Syddansk Universitet er i gang 
med at starte et netværk, som kan ende med et konkret samarbejde, der kan fordre 
innovation, samarbejde, iværksætteri og forskning.  

 
Ansøgning om forlængelse af Fellowordningen med Den Fynske Bladfond. 
SDU tager en snak med den Fynske Bladfond, om det videre samarbejde og finansiering af 
fellowshippet.  
 
 
 

Referat 
Emne: Styrelsesmøde Center for Journalistik  

Dato og 
tidspunkt: 

2. marts 2019 kl. 10.30-12.20 

Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, Mødelokale M. 

Deltagere: Christian Jensen, Peter Bro, Bente Johannesen, Christian Elmelund-
Præstekær, Erik Albæk, Ole Friis, Esben Seerup, Morten Skovsgaard, Ralf 
Andersson, Tine Johansen, Sandy French, Amalie Dvinge Agerbo, Mette 
Marie Twistmann, Pernille Seier, Poul Kjærsgaard. 

Afbud fra: Anders Møller-Nielsen, Louise Lind, Morten Langager, Simon Torp 

Mødeleder: Christian Jensen 

Referent: Pernille Seier 
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Nye medarbejdere og opslag:  
Christina Pontoppidan, ph.d.-stipendiat ansat, og opslag i forhold til Journalistiske 
medarbejdere til ”Nano-fabrikken”, samt adjunktur/lektor og ph.d.-stipendiat. 

 
Eksempler på Citizen science-projekter – forsøg med mere praksisnære former for forskning 
Erik Albæk forklarede kort om Citizen Science projektet, som går ud på at lave forskning, 
hvor man inddrager borgere/brugerne. Projektet er igangsat af rektor, Henrik Dam. Center 
for Journalistik fik 3 projekter, der kan fortsætte i forbindelse med MFI´en. 
 

• Adjunkt Kim Andersen fortalte om hans projekt: Felteksperiment i samarbejde 
med Zetland 

Kim undersøgte sammen med Zetland, en påstand/hypotese i forhold til om tendensen med 
”slow journalism” havde noget sig. Hvem vil bruge denne type journalistik, og hvordan 
påvirker det dem? 
Til undersøgelsen blev brugt spørgeskemaundersøgelser med to runder udført i samarbejde 
med Userneeds og tilbud om to måneders Zetland-medlemskab. Det var tilfældig tildeling 
af medlemskabet og herefter tracking af brugeradfærd. Resultatet af undersøgelsen er indtil 
videre at nyhedsbøgeret er fyldt op hos dem der allerede er interesseret i nyheder. Generelt 
påvirkede Zetland derfor ikke brugerne ret meget, men de følte sig i højere grad overvældet 
af nyheder og engagerede sig mindre i politiske diskussioner. Så de gode intentioner bliver 
kun i begrænset omfang indfriet 
Dette er nyttig viden for både Zetland og forskningen 
 

• Lektor Jonas Nygaard Blom: Fake news i børnehøjde. 
  

Jonas’ projekt er et rent pilotprojekt, hvor han vil undersøgte folkeskoleelevers evner til at 
gennemskue falske nyheder. Danske børn og unge får mange af deres nyheder fra de sociale 
medier. Børn er relativt uerfarne nyhedsbrugere og har svært ved at skelne om nyheder er 
falske eller sande. Så hvordan kan man styrke deres evne til at læse nyheder med kritiske 
øjne? De kunne konstatere at flertallet ikke er særlig kildekritiske. De orienterer sig særligt 
mod billeder og layout. Resultatet er dog på ingen måder repræsentativt. Jonas håber at 
kunne udbrede projektet til flere skoler. 
Eksperiment på Brønshøj skole er sket i samarbejde med Københavns professionshøjskole. 
 
Christian Jensen vil gerne høre mere om projekterne i styrelsen, hvis medarbejderne 
fortsætter med projekterne. Styrelsen er meget interesseret i sådanne projekter, da det kan 
hjælpe med at parre virkeligheden med forskningen – og som i sidste ende kan give bedre 
journalistik til de fleste. 
Til næste møde: Styrelsen bedes Identificere flere forskningsprojekter, som vi kan 
samarbejde omkring.  
 

3. Til drøftelse Valg af modtager af det Fyens Stiftstidende Fellowship 2019/2020  
Andreas Marckmann Andreasen er valgt til fellow 2019. 
 
 

4. Eventuelt  
Sandy French bemærkede, at der gerne må være mere dokumentation/bilag og baggrundsmateriale 
til punkterne til dagsordenen, da det gør det nemmere at forberede sig til mødet. Der skal være 
klarhed omkring hvad der skal drøftes, orienteres om, diskuteres, og besluttes.  Det blev derfor 
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besluttet, at vi forud for næste møde prøver at sende mere materiale ud forinden, så 
styrelsesmedlemmerne har større indsigt i baggrund for diverse punkter og underpunkter. 

 
 

Kommende mødedatoer: 
Den 20. juni kl. 10.30-13.30 – hos DR.  
Den 19. september kl. 10.30-12.20. SDU, mødelokale M 
Den 9. december kl. 10.30-12.20. SDU, mødelokale M 
 
 
Med venlig hilsen 
Pernille Seier Hansen 
AC-fuldmægtig 

 


