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Referat 

 
 
 

1. Velkommen, siden sidst, statuspunkter til orientering 
 

Nyt fra forskningsgruppen 
 
Peter Bro får Carlsbergs Fellowship legat på over 1 mio kr. 
Der er tale om et 1 årigt fellowship (såkaldt monografi) hvor Peter skal fokusere på 
konstruktiv journalistik. Den formelle titel lyder: “Constructive Journalism: Precedents, 
Principles, and Practices”. 
Det betyder også at Ralf Andersson bliver forlænget i et halvt år som centerleder og er 

 på posten i hele 2022. Kasper Haugaard har også sagt ja til at blive forlænget som leder af 
   ekstra halve år, hvor Ralf er centerleder. 

 
1/4 mio kr fra Nordisk Forskningsråd 
Adjunkt, PhD Lene Heiselberg har fået ¼ milllion kr i funding fra Nordisk Forskningsråd: 
Nordic research councils in the Humanities and Social Sciences. Hun bliver leder af et 
projekt, der skal etablere et nordisk netværk med fokus på psykofysiologiske målinger 
som eytracking, svedmålinger til afdækning af brugernes reaktioner mv. 
 
Lektor Kim Andersen udvalgt til Talent Track 
En af vores dygtige lektorer Kim Andersen er blevet udvalgt til at deltage i Det 
Samfundsvidenskabelige Fakultets Talent Track, som skal hjælpe unge forskere til at 
hjemhente store, gerne internationale forskningsbevillinger.  
 
 
 

Emne  Styrelsesmøde Center for Journalistik 

Dato og tidspunkt 15. december 2021 kl. 10.30-12.20 

Sted  Zoom:  https://syddanskuni.zoom.us/j/69182664812 

Inviterede  Christian Jensen, Louise Kjærgaard, Ralf Andersson, Esben 
Seerup, Kasper Haugaard, Erik Albæk, Sandy French, Signe Pihl-
Thingvad, Vilas Shresta Holst Jensen, Simon Møberg Torp, 
Malena Hvid Rønnow Hausmann, Pernille Seier, Bente 
Johannesen. 
  

Afbud fra Tine Johansen, Mads Brandstrup Nielsen, Jan Guldager, Anders 
Møller-Nielsen, Morten Skovsgaard 

Mødeleder  Christian Jensen 
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Nyt fra studierne: 
 
Åbent universitet 
 

• Det har været skønt igen at have liv på Medietorvet i dette semester. Al 
undervisning er gennemført som normalt til glæde for studerende og 
undervisere. Kun enkelte fagmoduler er fortsat digitale, hvor corona har vist os, 
at det virker godt. 

• Vi har sat runde borde ud på Medietorvet, og de bliver flittigt brugt til 
gruppearbejde og studiehygge. 

 
Tiltag for at fremme studiemiljøjet 
 
Post corona har vi gennemført og planlagt en række tiltag for at genstarte og forbedre 
trivsel og fællesskab blandt de studerende: 

• Centeret stod for tirsdagsarrangement på Medietorvet med Jørn Stjerneklar og 
Helle Maj i september.  

• En ny gruppe af studerende er stablet på benene til at lave 
tirsdagsarrangementer. Deres første gæst var Maya Tekeli. Flere er planlagt. 

• En quizaften for 3. semester på Storms Pakhus med 76 tilmeldte ud af 96! 
• Festudvalget er igen aktivt og velbemandet  
• Morgensang på Medietorvet hver mandag og nu med indkøbt klaver  
• Ralf og Louise har holdt flere møder med de studerendes organisation KAJO 
• En mentorordning for BA-studerende er på vej 
• Teknik-workshop i lyd og video til januar 

 
Flere penge til post-corona tiltag 
 

• Ministeriet netop har bevilget en større sum til fremme at studerendes trivsel.  
Pengene kan bruges i hele 2022.  

 
Ny censorliste 
 

• Vores aktive formandskab med Kenneth Thue Nielsen i spidsen har revideret 
censorkorpset, som det skal gøres hvert fjerde år. Censorernes interesse og 
kompetencer er undersøgt grundigt gennem spørgeskemaer og via samtaler 
med studieadministrationen og studieledelsen. 
Det var et ønske fra formandsskabet at få en bedre kønsfordeling i korpset: Vi er 
landet på 50/50!  

 
Nye valgfag på BA 

• Vi har med succes gennemført to nye valgfag på 7. semester BA, hvor de 
studerende laver opgaver med udgangspunkt i deres praktiksted 
1: Innovation og entreprenørskab for journalister 
2: Forstå dit publikum: Brugerdata, inddragelse og forståelse af brugeradfærd 
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Cand.public 
 

• 57 ansøgere bliver tilbudt en plads på cand public’en i 2022.  
• Vi introducerer et nyt valgfag i F22: Specialist. Her kan stærke lydfortællere få 

sparring og læring, imens de producerer. Faget kan senere versioneres til tekst 
og video, hvis det bliver en succes. 

• Som noget nyt giver vi nye studerende mulighed for at starte uddannelsen med 
at tage valgfag, så de ikke først skal igennem Masterclasses for at nå til de fag, 
der måske har drevet dem til at melde sig ind på uddannelsen. 

• I forbindelse med studiestart tager vi en individuel samtale med alle studerende. 
Det skal hjælpe dem til at lægge en plan for deres studie. Målet er at få dem til 
at højne studieaktiviteten og fastholde dem på studiet. 

• Nye studerende får en tildelt en studiemakker.  
• De studerende får tilbudt at være med i reelle studiegrupper - her er geografi og 

fleksibilitet dog en udfordring for at få alle forpligtet. 
• Projektperioden for Fremtidens Uddannelse udløber i 2022. Vi afventer store 

beslutninger om, hvordan og hvilket omfang eksperimentet kan fortsætte, og 
hvordan vi kan overgå til drift. Centrale spørgsmål er fx længden på 
uddannelsen, økonomi og rettigheder til nanomoduler. 

  
Nyt fra MFI 
 
¼ mio til klima og medier 
MFI har netop fået bevilget 250.000 fra KR Foundation + 30.000 kr fra Aarhus 
Stiftstidenders Fond til at gå i gang med et projekt, hvor vi undersøger mediernes 
klimadækning. Undersøgelsen skal resultere i gode råd til journalister og medier om, 
hvordan klimadækningen kan blive mere løsningsorienteret og engagerende.  
Målet er at levere anbefalinger, metoder og modeller for, hvordan medierne kan 
formidle bæredygtighed og skabe handling både blandt borgere, virksomheder og 
politikere så de kan handle ansvarligt og bæredygtigt. Undersøgelsen udføres af Mette 
Gert Boldt. 
 
Lederkurser for JP/POL koncern 
MFI har netop gennemført det første lederkursus for hele JP/POL koncernen med rigtig 
gode tilbagemeldinger. Planen er et mere fast samarbejde fremadrettet hvor der 
gennemføres faste lederkurser for både nye og mere erfarne ledere for hele koncernen. 
 
Udvikling af lokaljournalistikken som forretning 
MFI arbejder på at udvikle foredrag, workshop og konsulentbistand til lokale medier om, 
hvordan man bliver bedre til at lave lokaljournalistik, der er værd at betale for. Sammen 
med Wilke spørger vi blandt andet danskerne om deres behov, interesser og 
betalingsvillighed til lokale medier 
 
Omstilling til digital forretning 
MFI arbejder stadig tæt sammen med Flensborg Avis om hele deres omstilling til at blive 
en digital forretning. 
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2. BA-uddannelsen i journalistik 
Til januar 2022 udklækkes det første hold studerende under vores nye reviderede 
studieordning. For 3-4 år siden lavede vi en række markante ændringer i uddannelsen 
hvor vi bl.a. gik fra mediestyrede semestre (print, tv, radio etc.) til genrestyrede 
semestre (reportage, nyheder etc.). Desuden er samtænkning mellem akademiske og 
praktiske håndværksfag styrket mv. 
Efter oplægget fra uddannelsesleder Louise Kjærgaard og kort gennemgang af BA-
uddannelsen på mødet, kom styrelsen med input og feedback til uddannelsen ud fra de 
behov, krav og efterspørgsel der er i branchen. Både i forhold til faglige vidensniveau, 
håndværksmæssige kunnen, medieudviklingen osv. 
 
Styrelsen var generelt godt tilfredse med det styrkede fokus på den brede formidling, 
samt at research og metode er solidt forankret på uddannelsen.  
Som branche skal man for forvente at praktikanterne har et basiskendskab til det at 
være journalist, og at de har styr på det grundlæggende journalistiske indhold, som 
vinkling, ideudvikling, kildekritik, medieetik mv. Men samtidig var styrelsen også lidt 
bekymret for, om der var blevet skruet for meget ned på kompetencer som video og lyd.  
Samtidig er praktiksøgningen også stadig udfordret af, at de studerende søger 
landsdækkende og store medier fremfor de lokale og regionale medier. Centeret taler 
varmt for dette hvert eneste år, men det er svært for ikke at sige umuligt at få de 
studerende til at tænke anderledes om praktiksøgningen. Centeret kan i hvert fald ikke 
ændre dette alene.  
På bacheloruddannelsen er der indført en minipraktik i samarbejde med Jysk Fynske 
Medier, hvor de kommer ud på lokalredaktioner. Måske kan der arbejdes mere med 
dette og brede det ud til flere lokalredaktioner i hele landet, for at gøre de studerende 
opmærksomme på mulighederne? 
 
Praktikanterne har også tårnhøje forventninger, når de starter på et praktiksted og de 
bliver enormt skuffet, hvis deres produktioner eller ideer ikke bliver brugt. Men sådan er 
vilkårene på en rigtig arbejdsplads, og det gør praktikanterne sårbare og lidt naive i 
forhold til hvordan virkeligheden ser ud.  
Vil en 18 mdr. praktikperiode kunne give dem mere tid til at lære kompetencer, men 
også vilkår i branchen?  
 
Styrelsens input kommer med på et medarbejderseminar, som afholdes på centeret i 
januar, hvor bacheloruddannelsen netop skal diskuteres.  
Ralf og Louise opsummerede, at følgende emner er vigtige for styrelsen:  

- Udfordring i forhold til praktiksøgning. Der skal mere fokus på lokal/regionale 
miljøer.  

- TV og lyd: Skal det have mere plads på uddannelsen igen? 
- Trivsel på studiet er enormt vigtigt og en forudsætning for god læring og 

dannelse 
- Mulighed for specialisering: Dette kan ske på cand.public´en.  
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3. Beskæftigelse for nyuddannede 
Ifølge de officielle tal er beskæftigelsen for nyuddannede fra centerets to 
kandidatuddannelser så lav, at ministeriet har valgt skære i antallet af studerende der 
fremadrettet kan blive optaget på studierne.  

 
Det journalistiske arbejdsmarked er karakteriseret ved mindre faste, mere flydende og 
kortvarige ansættelser end et klassisk arbejdsmarked, som ledighedstal traditionelt 
tager afsæt i.  Ledighedstallene er fra før Cand.public blev ændret: Optag er flerdoblet, 
2/3 af de studerende har allerede hel- eller deltidsarbejde, mens de læser uddannelsen.  
Derfor er ønsket på mødet at styrelsen kommer med ideer og forslag til, hvordan 
centeret kan blive bedre til at skabe de bedste rammer og muligheder for job til de 
nyuddannede kandidater. 
 
Styrelsen ser en mulighed for at man kan være bedre til at differentiere vores forskellige 
uddannelser. Hvor er det de adskiller sig fra hinanden og hvilke kompetencer er det, 
man får med sig, når man er færdiguddannet? Dette skal helt klart også 
markedsføres/fortælles mere klart og tydeligt rundt omkring i mediebranchen, så der 
ikke er tvivl om hvad en cand.mag´er, en cand.public´er eller BA´er har med af faglighed 
og journalistiske kompetencer, når de er færdiguddannet hos os. På den måde gør vi 
også modtageren mere interesseret og involveret.  
 
 

4.  Evt. 
Signe Pihl-Thingvad fortalte lidt om regionaliseringsprocessen, hvor cand.public er 
blevet udvalgt til udflytning.  
Vi har skulle reducere alle uddannelser 10%. Begge kandidatuddannelser i journalistik er 
blevet dimensioneret (på baggrund af ledighedstal fra ministeriet, som kan diskuteres).  
 
Cand.public flyttes ud af Odense til enten Kolding eller Slagelse. Det er ikke et 
drømmescenarie, men hvis den ender i Kolding, kan den blive en del af andre 
uddannelser som arbejder med digitale undervisningsformer og digitalt mindset. Dette 
kan på sigt give god mening, da uddannelsen er digital i forvejen, og kan måske være 
med til at styrke uddannelsen.  
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Vi skal også sige farvel til Vilas og Malena, som deltog for sidste gang i styrelsen i dag. 
Stor tak for jeres gode, kompetente og engagerede inputs. Styrelsen ønsker jer held og 
lykke på jeres videre færd.  
 
 
Kommende mødedatoer:  
Mandag den 28. februar 2022 kl. 10.30-12.20 på SDU 
Torsdag den 9. juni 2022 kl. 10.30-13.30 – sted tilgår senere.  
 

Med venlig hilsen 
 
Pernille Seier Hansen 
Specialkonsulent 
Institut for Statskundskab 
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