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Orienteringspunkter  

NYT FRA STUDIERNE: 
 
Corona 
 

- Fra et forår, hvor alt var digitalt, foregår undervisningen nu i hybride formater. 
Der er begrænsning på antal studerende i lokalerne, så noget foregår digitalt, 
nogen laver komprimeret konfrontation kombineret med opgaver, og en enkelt 
underviser dobbelt – ganske frivilligt.  Vi prioriterer mest mulig tilstedeværelse 
for de nye studerende, og det lykkes heldigvis – med lokalegymnastik og 
fleksible undervisere. 

 
Bachelor  
 

- Studieintro i sidste uge af august, hvor underviserne insisterede på at være 
med undervejs. Vi ville gerne møde de nye studerende i en uformel form. 
Tutorerne arrangerede en faglig leg med rap, quiz og historiebrygning. 

 
- Første større eftersyn efter reformen er sat i værk efter, vi har sendt første 

årgang i praktik og gennemlevet 4 semestre med reformen. 
Alle medarbejdere har deltaget seminar med gruppearbejder omkring 
udfordringer med bl.a. nye fag, sammenlægninger af fag og sammensætning 
af fag. 
Der er enighed om, at vi har opnået det meste af det, vi gerne ville: 

• Større tværmedialitet 
• Mindre stress for de studerende 
• Bedre sammenhæng mellem fagene 
• Flere journalistiske kompetencer på flere genrer – bl.a. det 

undersøgende. 
 

 
 

 Emne  Styrelsesmøde Center for Journalistik 

Dato og tidspunkt 14. september 2020, kl. 10.30-12.20 

Sted  SDU, Campusvej 55, 5230 Odense M, mødelokale M, Institut for 
Statskundskab. 

Inviterede  Christian Jensen, Peter Bro, Anders Møller-Nielsen, Bente 
Johannesen, Erik Albæk, Esben Seerup, Jan Guldager, Ralf 
Andersson, Signe Pihl-Thingvad, Stephanie Hein Fabrin, Louise 
Kjærgaard, Simon Torp Tine Johansen, Pernille Seier 

Afbud fra Sandy French, Mette Marie Twistmann Wraa, Louise Brincker,  

Mødeleder  Christian Jensen 



 

 Side 2 

Cand.mag. i Journalistik 
 

- Uddannelsen har kørt i 5 år og er i gang med et større eftersyn af målsætning, 
fagsammensætning, praktikordning etc. 
8 dedikerede medarbejdere har været på udviklingsworkshop i august. 
Vi har planlagt opsamling med tidligere studerende senere i september. 
Ændringer kan ske fra næste studieår. 

 
 
Cand.public. 
 

- Vores nye kandidatuddannelse, hvor man – også journalister og redaktører, 
som allerede sidder i hel- og deltidsstillinger – kan specialisere sig under 
fleksible undervisningsformer. Uddannelsen optog ca. 70 studerende sidste 
gang, og vi har deadline for ansøgninger til næste studiestart (1. februar 2021) 
den 15. oktober. 

- Tidligere har uddannelsen forudsat en bacheloruddannelse i journalistik fra 
DMJX eller SDU. Nu giver vi mulighed for optagelse, hvis man har journalistisk 
erfaring svarende til mindst 2 år – og en bachelor- eller kandidatuddannelse i 
et andet fag. 

- Flere fag er allerede udviklet og to nye fag er på vej, som udvikles i 
samarbejde mellem akademikere og praktikere:   
1: Jagten på fortælleren, som starter 1. november. 
Susanna Sommer og Rasmus Rønlev.  Faget tager nye former i brug. 
Gamification og internat. 

- 2: Politisk Journalistik, som skal være klar til forårssemesteret.  Troels 
Mylenberg og Robert Klemmensen står bag. Praktikeren og akademikeren. 

- Uddannelsen har været præsenteret som led i en større brandingkampagne på 
SDU. Se, lyt og læs eventuelt mere her: www.fremtidensuddannelser.dk 

 
 

NYT FRA Mediernes forsknings- og innovationscenter: 
 
MFI udgiver en række undersøgelser i løbet af efteråret: 
 
Algoritmer og troværdighed  
Danske sociale mediebrugeres syn på nyhedsalgoritmer, - en undersøgelse blandt 
danske Facebook brugere i alderen 18 – 65 om deres oplevelse af og syn på 
troværdigheden af nyhedsalgoritmer. 
Arjen van Dalen, MFI. 
Udgives i september 2020 
 
Medieledelse under Corona 
Undersøgelse af flere hundrede mediechefers erfaringer under coronakrisen med 
distanceledelse, hjemmearbejdspladser, virtuelle møder, redaktionel udvikling osv. 
Ralf Andersson, MFI i samarbejde med Ritzaus Bureau og Mediekonsulenterne ved 
Klaus Henriksen. 
Publiceres i oktober 2020. 
 

http://www.fremtidensuddannelser.dk/
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Influencere - de nye unge mediehuse 
En undersøgelse af influenceres påvirkning af meningsdannelse og mediebranche i 
den digitale opmærksomhedskultur. 
MFI i samarbejde med Camilla Mehlsen. 
Publiceres i november 2020. 
 
Whistleblowing i dansk journalistik 
En undersøgelse af hvilken rolle whistleblowing har for journalistik, herunder hvordan 
whistleblowere sikres anonymiteter og beskyttelse. 
MFI i samarbejde med Nils Mulvad og Oluf Jørgensen. 
Publiceres i december 2020. 
 
Onlinekurser for mediebranchen: 
 
MFI er i gang med at producere en række video oplæg og onlinekurser, som 
markedsføres overfor mediebranchen i løbet af efteråret: 
 

• Fra broadcast til streamning – med succes 
Videooplæg om de nye fortælleformer på streaming.  Solgt til at bl.a TV2 regionerne, 
Metronome, Warner Bros DK, Discovery. TVfestivalen. 
 

• Datajournalistik 
Online grundkursus i datajournalistik 
 

• Brug af sociale medier 
Onlinekursus i kortlægning og brug af sociale medier for journalister 
 

• Digital platformsstrategi 
Onlinekursus i strategisk brug af medieplatforme for at sikre stærkest udbredelse af 
indhold 
 
 
MCO - Media City Odense: 
 
Arbejdet med at skabe de bedste rammer for MCO er i fuld gang. 
Der er etableret en styregruppe på SDU, som har repræsentanter for fakulteterne, og 
herunder er den første arbejdsgruppe nedsat som omhandler 
efter/videreuddannelsesområdet. Arbejdsgruppen holder snarest møder med relevante 
medieledere fra bl.a Jysk Fynske Medier og TV2/Danmark for at afklare bud og 
muligheder for efteruddannelse og samarbejdsprojekter mellem SDU og 
mediepartnerne i MCO. 
Stillingen som direktør for MCO er slået op: 
https://www.altinget.dk/embedsvaerk/karriere/direktoer-til-media-city-odense 
 
 
 

https://www.altinget.dk/embedsvaerk/karriere/direktoer-til-media-city-odense
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Symposium om unges medieforbrug: 
 
MFI gennemfører med støtte fra PU den første af 4 symposier om de unge 
nyhedsbrugere. 
Det foregår 20/10 kl. 11 – 15 på Christiansborg og har overskriften: Hvordan engagerer 
medierne næste generation. 
De 25-30 deltagere er journalister og redaktører fra forskellige danske medier. 
 
 
Kurser for kommuner: 
MFI lancerer i efteråret en række kursustilbud for kommuner, der blandet andet 
omfatter: 
Strategisk kommunikation, borgerinddragelse, sociale medier, video m mobilen 
 

NYT OM FORSKNING:  
• Bogkontrakt med Routledge om udgivelse af bogen Generational Gaps in 

Political Media Use and Civil Engagement: From Baby Boomers to 
Generation Z, (af Kim Andersen, Jakob Ohme, Mats Joe Bordacconi, 
Camilla Bjarnøe Jensen, Erik Albæk & Claes de Vreese). Korrekturark er 
sendt retur til forlaget. 

• Afholdelse af virtuel konference om ”Youth, News, and Democratic 
Engagement” den 19.-20. november. 12 papers accepteret. Aftale med 
International Journal of Press/Politics om udgivelse i et ‘special issue’. 
Keynote forelæsning: “How (Young) People Experience News in Social 
Media Information Environments: Characteristics, Complexities, and 
Challenges” af professor Anna Sophie Kümpel, Technische Universität, 
Dresden. Annoncering af og tilmelding til forelæsning vil blive annonceret 
snarest. 

• Center for Journalistik er sammen med andre forskningsmiljøer på SDU 
gået videre til anden runde vedr. ansøgning til Velux Fondens 
forskningsprogram “Algoritmer, data og demokrati”. 

• Kim Andersen og Claes de Vreese holdt oplæg ved Mediernes Årsdag, 7. 
september 
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  Drøftelsespunkter 
1) Hvordan arbejder vi bedst med mangfoldighed i rekrutteringen til uddannelserne på SDU? 

(jf. bilag B – https://journalisten.dk/journalistuddannelser-vi-mangler-studerende-med-anden-
etnisk-baggrund/) 

Hvordan sikrer vi mangfoldighed på uddannelserne og i mediebranchen? Hvad kan vi gøre for at 
ændre på problemet? Og hvad er vores mål, hvornår afspejler vi mangfoldigheden? Hvordan gør vi 
journalistik interessant og attraktivt at læse og arbejde med? 

Peter orienterede om, at vi har forsøgt gennem vores optagelsesprøve, at imødekomme det 
bedre. Her skal ansøgerne igennem en videnstest, sprogtest og analysetest. Tidligere lagde vi 
stor vægt på sprogtesten, som havde en slags vetoret i vurderingen af ansøgeren. Vi lægger 
stadig stor vægt på sprogtesten, men den har ikke vetoret længere.  
Derudover har vi de seneste år udvidet vores Mediacamp for gymnasieklasser over hele 
landet– forhåbentlig når vi her ud til nogle andre ansøgere end dem vi normalt rekrutterer. Og 
på måde gør vi opmærksom på, at man kan læse journalistik, og hvad det indebærer at være 
journalist.  
Christian: Der er en del af det her samfund, der ikke følger sig repræsenteret og det er et 
demokratisk problem. Vi har fundamentalt fejlet, når der er en minoritetsgruppe, der ikke 
følger sig hørt eller genkendt. Og det er majoriteten der har ansvar for at give plads til denne 
gruppe. Det er vigtigt at mediebranchen afspejler mangfoldigheden.  
Styrelsen vil gerne have besøg af eksterne, som kan hjælpe os videre i denne proces. Det blev 
besluttet at tage kontakt til ”Ansvarlig Presse” og måske politiet, som kan holde oplæg til 
mødet til december.  
 

2) Det lange lys: Hvordan skaber vi de bedste praktikordning(er) i fremtiden? (jf. bilag C – 
https://journalistforbundet.dk/praktikantaftalen) 
 
Efter den aktuelle debat om sexisme i mediebranchen, drøftede Styrelsen denne problematik 
– og punktet fik derfor et lidt andet fokus, end det oprindelig var tanken. Hvad kan Center for 
Journalistik, som uddannelsesinstitution gøre for ændre kultur og hjælpe de studerende, som 
har oplevet situationer under deres praktikophold, blev det styrende spørgsmål? 
Center for Journalistik evaluerer altid de studerendes praktik, når de vender tilbage til studiet.  
Vi spørger om de har oplevet chikane, og der er tre der har svaret, at det har de. Vi ved dog 
ikke nærmere hvad det går ud på, og de studerende har ikke fulgt op.  
Det er et kontraktforhold mellem praktikanten og arbejdspladsen, så umiddelbart har vi ikke 
noget at gøre med den relation. Men skal vi gøre noget anderledes her? Er der noget vi i 
fællesskab kan gøre? 
Tine Johansen berettede om, at Journalistforbundet arbejdede på at styrke 
praktikantvejlederuddannelsen, så vi kan styrke tillidsrelationen mellem praktikant og 
vejleder. I journalistforbundet er der styr på kontaktprocedurerne, hvis nogen henvender sig 
omkring chikane eller sexisme. Så kan de få hjælp og vejledning. Det handler om at skabe 
nogle trygge arbejdspladser, det er et kollektivt ansvar. 
Christian opsummerede, at det vigtigste er at der kommer til at ske et kulturskifte i 
mediebranchen. Mediearbejdspladserne skal sige, at det er vores problem, og ikke den 
enkeltes medarbejders problem.  

https://journalisten.dk/journalistuddannelser-vi-mangler-studerende-med-anden-etnisk-baggrund/
https://journalisten.dk/journalistuddannelser-vi-mangler-studerende-med-anden-etnisk-baggrund/
https://journalistforbundet.dk/praktikantaftalen
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Signe supplerede, at vi kan ændre kulturen på uddannelserne som en start. Hvis man som 
leder får sådan noget her af vide, har man indberetningspligt.  
 
Peter samlede op og nævnte, at der var fremkommet en række gode forslag, som vi vil 
overveje at gå videre med. Blandt de gode forslag, som vi tænker videre over er: 
 

• Studiestart: Vi bør overveje at blive bedre til at introducere de studerende til sexisme-
problematikker. Herunder hvad der er grænsedragninger i sager om krænkelser mv. mv. 

• Praktikforberedelse: vi har et fag og forløb på vores BA-uddannelse, hvor vi forbereder de 
studerende på praktikken. Her vil vi også inddrage disse ting, så vores studerende er godt 
rustet inden praktikstarten. 

• Praktikvejledere: vi talte om at bidrage til at styrke uddannelsen af arbejdspladsernes 
praktikvejledere, så de har bedre forståelse for disse ting 

• SDU´s praktikvejleder: Vi talte om at vores egen, interne SDU praktikvejleder skal have et 
større blik for dette og vende sagen med de studerende. Den pågældende er også bagstopper, 
hvis der er problemer, som mediernes egne praktikantvejledere ikke får taget sig tilstrækkeligt 
af. 

• Whistleblower-ordning: Vi vendte, om der kan være et behov for en whistleblower-ordning, 
fordi både nogle af nutidens og fremtidens (det er vores studerende) journalister måske 
afholder sig fra at gøre andre bekendte med udfordringer og problemer. 

• Undersøgelse: Vi vendte behovet for at undersøge sagerne nærmere, både blandt vores 
nuværende studerende og ude omkring på arbejdspladserne. SDU har jo forskere , som har 
stor erfaring med forskellige former for surveys mv.  

Endelig blev vigtigheden af et generelt samarbejde de tre journalistuddannelser og andre aktører i 
mediebranchen betonet af flere, og SDU arbejder nu videre med sagen. 

 
3) Fokus og form for fellowprojektet 2020/21 om nyhedsørkener - ved SDU Fellow Anders C. 

Østerby (jf. bilag D – pressemeddelelse) 
Anders vil gerne have at fellowshippet munder ud i en bog med titlen: ”Det sander til: om 
nyhedsørkener og hvordan vi undgår, at de breder sig”. Håber at bogen kan se fremad og 
komme med gode råd til, hvordan man undgår nyhedsørkener. Bindeledet mellem borgere og 
politikere risikerer at forsvinde, fordi der være steder i landet, som der ikke bliver 
repræsenteret.  
”Det her projekt kan være med til at definere nationens retning”, citat Christian. 

  

Eventuelt   Næste møde den 9. december 2020, kl. 10.30-12.20    
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