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Dagsorden: 
1. Velkomst 
 
 
 
 
 
 
 
2. Status 

• Velkommen til nye medlemmer:  
- Signe Pihl-Thingvad (institutleder på Institut for Stats-

kundskab) 
- Louise Kjærgaard (Uddannelsesleder) 
- Mette Marie Twistmann (genvalgt studenterrepræsentant) 
- Stephanie Hein Fabrin (nyvalgt studenterrepræsentant).  

 
 
Stor interesse for cand. public.-uddannelsen 
Uddannelsen har været nær ved at lukke grundet manglen på an-
søgninger, men den reformerede cand. public.-uddannelse har i 
år fået 87 ansøgninger. Heriblandt er mange journalister, redak-
tører mv. som allerede har hel- eller deltidsjob, men som har ta-
get imod tilbuddet om en uddannelse, der er tilgængelig stort set 
når-som-helst og hvor-som-helst. Takket være stor velvilje fra di-
rektionen på SDU – og et par styrelsesmedlemmer på SDU (Jan 
og Morten) – han vi fået lov at optage så mange som 70 på ud-
dannelsen. 
 
 
 

Referat 
Emne: Styrelsesmøde Center for Journalistik 
Dato og tidspunkt: 2. marts 2020 
Sted: Mødelokale M, Campusvej 55, Syddansk Universitet, 5230 

Odense M 
Deltagere: Anders Møller-Nielsen, Bente Johannesen, Christian Jen-

sen, Erik Albæk, Louise Kjærgaard, Peter Bro, Ralf Anders-
son, Simon Møberg Torp, Mette Marie Twistmann, Stepha-
nie Hein Fabrin, Signe Pihl-Thingvad, Pernille Seier 
Eksterne gæster; Poul Kjærgaard, Andreas Marcmann An-
dreassen. 

Afbud fra: Tine Johansen, Esben Seerup, Jan Guldager, Sandy 
French, Louise Brincker 

Referent: Pernille Seier 
  



 

 Side 2 

Tre nye fellows fra Den Fynske Bladfond 
Journalistik har søgt om en ny pulje fellowships (tre styks til en 
samlet værdi af 1,5 mio. DKK) hos den Fynske Bladfond. Fonden 
har bevilget det ansøgte beløb, så fellowordningen kan fortsæt-
tes. I år (2020) har der været et rekordhøjt antal ansøgere, nem-
lig 30 personer. 
 
Mediacamp 
Siden 2015 har SDU – i samarbejde med gode mediapartnere og 
Syddansk Universitetsbibliotek – arrangeret de såkaldte  
Mediacamps. Her lærer gymnasieelever om journalistikken ved 
selv at prøve kræfter med den. Det startede i 2015 som et projekt 
på Fyn, siden kom gymnasier i hovedstaden med, og i efterårsse-
mesteret 2019/2020 afprøvede vi mulighederne for et landsdæk-
kende koncept, hvor mere end 30 gymnasier deltog, og hvor de 
fem bedste efterfølgende blev udvalgt til at deltage i en intensiv 
Mediacamp på Medietorvet på SDU. Det overvejes nu at invitere 
alle danske ungdomsuddannelser med i Mediacamp i 2020/21. 
 
Forskningsprojekt om offentlig sundhedskommunikation 
David Hopmann har sammen med Erik Albæk, Arjen van Dalen, 
Morten Skovsgaard & Silje Kristiansen (fra SUNY) modtaget en 
bevilling på 2,827,983 DKK til gennemførelse af forskningsprojek-
tet: The Perception and Communication of Risks of Pesticides 
and Biocides. Miljøstyrelsen. Morten Thomsen er ansat som ph.d. 
på projektet. 
 
Bevilling fra Carlsbergfondet 
Arjen van Dalen har modtaget en bevilling fra Carlsbergfondet til 
udarbejdelse af en forskningsmonografi om: Alegorithmic gate-
keepers: The democratic consequences of news selection algo-
rithms.  
 
Medieklynge Fyn 
Projektet med at etablere en stærk medieklynge på Fyn ser nu ud 
til at blive en realitet. Toplederne fra de fire hovedaktører TV 
2/Danmark, Jysk Fynske Medier, Odense Kommune og Syd-
dansk Universitet har alle samlet tilkendegivet at de er villige til at 
levere det nødvendige økonomiske fundament de kommende tre 
år, så klyngen kan etableres og udvikles. Der er aftalt et møde 
med nøglepersoner i slutningen af marts, hvor tidsplan og forret-
ningsmodel mv. afklares endeligt. 
 
Erik: Velux fonden og Vilo fonden er gået sammen om at udbyde 
et forskningsprogram på 80 mio. kr. SDU melder ind i forhold til 
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pionercenteret og center for journalistik melder ind med Claes de 
Vreese er professor  
 
Udviklingsprojekt med Bonniers 
MFI har indgået en aftale om et større udviklingsforløb med Bon-
niers Publications koncernen for medierne Illustreret Videnskab 
og Historiemagasinet hen over foråret. Der er tale om en række 
såkaldte udviklingssprint der skal sætte skub i den digitale trans-
formation af formaterne. 
 
Ny rapport om kandidater og køn 
I december offentliggjorde MFI en ny rapport om mediedæknin-
gen af kandidaterne ved de seneste tre FV. Undersøgelsen viser, 
at mandlige kandidater i gennemsnittet optræder i flere artikler 
end kvindelige og at tendensen er forstærket de seneste år til 
trods for at rekordmange kvinder stiller op som kandidater. Un-
dersøgelsen bygger på gennemgang af 48.000 artikler og er ble-
vet til i et samarbejde med DJ og KVINFO. 
Link: https://www.sdu.dk/-/media/files/om_sdu/centre/journalis-
tik/kvinfo,-d-,faerdig.pdf 
 
Bevilling fra Politiken-Fonden 
Camilla Mehlsen skal i regi af Mediernes Forsknings- og Innovati-
onscenter undersøge influencer-fænomenet. Politiken-Fonden 
har netop givet 200.000 DKK til projektet. 
 
Bevilling fra Aarhus Stiftstidendes Fond 
Bevilling er givet til Jens Otto Kjær Hansen – som med akade-
misk sparring fra Peter Bro – skal afvikle et projekt om journalisti-
ske værdier. Projektet er støttet med 275.000 DKK, har støtte fra 
en række danske medier, og det sættes i gang i 2020. 
 
Støtte fra Pressens uddannelsesfond 
Pressens uddannelsesfond har givet 90.000 kr. til et nyt netværk 
for medier der arbejder med unge som målgruppe. Reportere og 
redaktører der arbejder med unge mødes til en række symposier 
som MFI gennemfører, hvor deltagerne udveksler erfaringer og 
bliver præsenteret for ny viden osv. 
 
Redaktørernes dag 
MFI var vært for en af samtalesalonerne ved Redaktørernes Dag 
i Odense 12.11, der handlede om teknologi, hvor Fellow Andreas 
Marckmann fortalte om robotjournalistik og professor Ulrik Kjær 
præsenterede ny undersøgelser om monitorering af dagbladenes 
dækning af FV. 

https://www.sdu.dk/-/media/files/om_sdu/centre/journalistik/kvinfo,-d-,faerdig.pdf
https://www.sdu.dk/-/media/files/om_sdu/centre/journalistik/kvinfo,-d-,faerdig.pdf
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Ansættelse i MFI 
 Arjen van Dalen er ansat fra 1.11 som tovholder på 

MFI’s forskningsprojekter (ca 80 timer pr semester) 
 Lene Heiselberg er fra dette efterår ansat som adjunkt 

med særlig fokus på MFI-relaterede forskningsprojekter 
 Anders Kinch-Jensen (lektor og underviser på dagstu-

dierne) er tilknyttet MFI her i efteråret i forbindelse med 
eksterne konsulentopgaver 

 
 

3. Oplæg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Drøftelse 

Ved Andreas Marchmann Andreassen, tidligere Fyens Stifts-
tidendes fellow 2019.  
 
I løbet af projektet har han rejst i USA, Europa og en del her i 
Danmark for at interviewe mediefolk, forskere, teknologer og 
iværksættere om automatiseringens potentiale og problemer for 
journalistikken. 
Han har interviewet 60+ kilder, holdt oplæg i hele landet og udta-
ler mig jævnligt i medierne om automatisering og robotjournali-
stik.  
 
Fokus på for projektet: Automatisering i medierne: hvordan tager 
man højde for dette i nedenstående områder: 

- Kvalitet 
- Etik 
- Kompetencer og arbejdsvilkår 
- Strategi og ledelse 

Output for projektet:  
- Oplæg på journalistkonferencer i DK 
- Interviews i relevante medier 
- To bøger på vej – en på dansk og engelsk. Målgruppen 

er den brede mediebranche.  
 
Sammenfatningen i bogen indeholder eksempler, opmærksomhe-
der og anbefalinger: blandt andet, at udviklere og journalister skal 
blive bedre til at arbejde sammen, at journalister ikke skal kunne 
kode, men have en god dataforståelse, og medierne skal have 
etikken på plads, når de træffer beslutninger om, hvem de vil 
satse på, hvem ejer vores data, og hvilken magt overlader vi til al-
goritmerne? 
Essensen er, at vi skal blive bedre til det, vi er gode til.  
 
Styrelsen og Den fynske Bladfond er meget tilfredse med An-
dreas outcome, samt kvaliteten af hans arbejde.  
 
Valg af kommende Fyens Stiftstidendes Fellow for efteråret 
2020. 

Anders Christian Østerby blev valgt med hans projekt ”Nyhedsørkener i 
Danmark”. Styrelsen ser frem mødet med Anders og hans projekt. 
  


