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Referat fra møte i Den nordiske samarbeidskomitéen for 
journalistutdanninger på Södertörn högskola 
 
Tirsdag 16. februar 2010, kl 10:00-16:00 
 
Tilstede: Jo Beck-Karlsen (BI, Oslo), Jonas Blom (Syddansk 

Universitet), UllaStina Ewenfeldt (Göteborgs universitet), 
Anne Fogt (Høgskolen i Oslo), Anette Forsberg 
(Linnéuniversitetet), Bjørg Halvorsen (Høgskolen i Oslo), 
Arne Johansen Ijäs (Samisk høgskole), Hege Lamark 
(Høgskolen i Bodø), Birgitta Ney (Södertörn högskola), Mats 
Nörklit (Stockholms universitet), Jørgen Poulsen (Roskilde 
universitet), Elsebeth Roalsø (Universitetet i Stavanger), 
Raimo Salokangas (Jyväskylä universitet) Karin Stigbrand 
(Södertörn Högskola), Henrika Zilliacus-Tikkanen 
(Helsingfors universitet), Jan Örneus (Södertörn Högskola) 
Ingemar Åttingsberg (Mittuniversitetet Sundsvall) 

Neste møte:   17. September 2010, 12:00 – 14:00, Kungälv (arbeidslunsj under 
lærerkonferansen) 

  
 

• Karin Stigbrand ønsket velkommen til møtet 
 
• Anne Fogt ledet møtet og Bjørg Halvorsen ble valgt til referent 

 
• Referatet fra siste møte i Oslo ble godkjent. Det ble bemerket at det i 

møtet fremgår at neste møte skal begynne kl. 11. Det refererte møtet 
begynte imidlertid klokken 10. Dette er for tidlig for flere som kommer 
utenbys/utenlands fra om de ikke skal overnatte fra natten før. Disse 
deltakerne må med denne ordningen overnatte to netter i stedet for en, 
noe som blir dyrt. Det ble derfor anmodet om at møtene for fremtiden bør 
følge tidligere praksis med middag kvelden før møtet og avreise på 
ettermiddagen. 
 

• Bjørg orienterte om status for bruk av midler fra forrige nordplussøknad 
og kommende søknad med søknadsfrist 1. mars 2010.  
 
I forrige søknadsrunde ble nettverket innvilget midler til to prosjekter; a) 
Felles fagutvikling innenfor nordisk klimajournalistikk og b) Den 
multimediale featuren i Norden. Oppstartmøte i felles fagutvikling innenfor 
nordisk klimajournalistikk ble holdt under COP15 i København i desember 
2009 og seminar om den multimediale featuren i Norden vil bli holdt i 
Stavanger i løpet av vårsemesteret. 
 
Hvert år søker nettverket mobilitetsmidler for student- og lærermobilitet. 
Vi ble innvilget 43.000 € i mobilitetsmidler for 2009-2010 og har fremdeles 
over 13.000 € igjen som må brukes innen 1. oktober 2010. Lærere og 
studenter ved medlemsinstitusjonene oppfordres til å søke fortløpende om 
stipend. Mer informasjon kan finnes på nettverkets hjemmeside: 
http://www.nordiskjournalistikk.org/ 
 
I neste søknadsrunde med søknadsfrist 1. mars 2010 vil nettverket søke 
støtte til lærerseminaret i Kungälv 16 -18 september 2010 og til mobilitet. 

 
• Økonomi. Fakturaer med medlemsavgift for 2009 ble ved en inkurie ikke 

sendt ut før i januar 2010. Faktura på likelydende beløp med 
medlemsavgift for 2010 vil bli sendt ut i mai slik at man får inn beløpene 

http://www.nordiskjournalistikk.org/
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til bruk ved lærerkonferansen i september. Fristen for innbetaling av 
første faktura er ennå ikke utløpt, men betalingene er begynt å komme 
inn. Ved økonomiseksjonen til Høgskolen i Oslo trekkes det automatisk 
minst 5% i indirekte kostnader av de pengesummer de behandler. 
Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag har tatt det 
uheldige i dette opp med den sentrale ledelsen, men utfallet av saken er 
ennå ikke avklart.  
 
I og med at nettverket ikke lenger får nettverksstøtte til drift fra Nordplus 
(vi har overskredet 3 år med etableringsstøtte) ble det vedtatt at 
sekretærens reiseutgifter i forbindelse med nettverksmøtene dekkes av 
medlemsavgiften. 

 
• Nye medlemmer. Örebro Universitet har søkt om medlemskap i nettverket 

på bakgrunn av sitt internasjonale masterprogram Global Journalism. 
Dette er en to-årig master på engelsk som tilbys i samarbeid med 
Høgskolen i Oslo, Tammerfors universitet og Helsingfors universitet. 
Studentene kommer fra hele verden og er allerede journalister. De har en 
bachelorgrad fra tidligere, men ikke nødvendigvis i journalistikk. 

 
Örebro universitet søkte om medlemsskap allerede i 2007 og søknaden ble 
da diskutert under møtet 21.09.2007 på Svenska kommunal- och 
socialhögskolan vid Helsingfors universitet der man fant ut at de ikke 
kunne opptas bl.a. fordi første kull ikke ennå var uteksaminert. Det ble 
ellers påpekt både da og nå at Den nordiske samarbeidskomitéen for 
journalistutdanninger har fastslått i sine vedtekter at de er et nettverk for 
yrkesforberedende utdanninger i journalistikk på minst to år. Disse 
studentene er allerede journalister. Fokus i nettverket har vært en praktisk 
tilnærming til grunnutdanning i journalistikk.  
 
Etter en del diskusjon ble det besluttet å avvise medlemsskapssøknaden 
med den begrunnelse at dette ikke er en grunnutdanning for journalister 
slik vårt fokus er. Dette ble enstemmig vedtatt. Det ble samtidig bestemt 
å sette ned en rasktarbeidende e-postkomité som får ansvaret for å tegne 
et bilde av journalistutdanningene i de nordiske land for å se om dagens 
utdanningslandskap bør få følger for nettverkets organisatoriske form.  
Komitéen legger frem resultatet av sitt arbeide i Kungälv. Med i komitéen 
er Jo Bech-Karlsen, Henrika Zilliakus-Tikkanen og Anette Forsberg. 

 
• Nytt fra utdanningene: 

 
Odense – har nok et lederskifte på gang. De har fått ny studieordning på 
sin BA for å integrere håndverksfag og akademiske fag bedre.  Ny 
representant i Den nordiske samarbeidskomitéen for 
journalistutdanninger fra Odense etter Charlotte Wien er Jonas Blom. 
 
Kalmar – har slått seg sammen med Växjö universitet til 
Linnéuniversitetet. Dette er et tocampus universitet med 11 mil mellom 
hver campus og store kulturforskjeller i organisasjonen. Fusjonsprosessen 
tar mye energi og de må forholde seg til nye beslutningsveier.  
 
Göteborg – er opptatt av utviklingen i bransjen og hvordan utdanningen 
posisjonerer seg i forhold til denne. De står nå overfor et 
generasjonsskifte i staben og merker en utfordring i motstanden mot å 
ansette lærere fra praksisfeltet i forhold til lærere med mer akademisk 
bakgrunn. 
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Høgskolen i Oslo – er for tiden inne i en fusjonsprosess med Høgskolen i 
Akershus der målet er sammenslåing høsten 2011. Det er sterk motstand 
i lærerstaben mot å knyttes til et fakultet for kunst, kultur og 
kommunikasjon og de har unisont erklært at fagene ved avdelingen 
domineres av et samfunnsvitenskapelig metodegrunnlag. 
 
Kautokeino – Samisk høgskole har fått nytt hus og 10 studenter. Det er 
rykter om mulig sammenslåing med Høgskolen i Finnmark, men foreløpig 
sterk motstand mot dette, særlig på bakgrunn av at samisk brukes som 
arbeidsspråk. 
 
Volda – ønsker å utvikle en master i journalistikk. Foreløpig tilbyr de et 
ett-årig studium i fjernsynsdokumentar på masternivå. Dette ønsker de å 
utvide til en to-årig master. 
 
Helsingfors – hele journalistutdanningen har nå blitt samlokalisert i nytt 
hus og samarbeidskomitéen ønskes velkommen til et nettverksmøte der. 
De integrerer undervisningen i radio/avis/web og studentene lager en 
webavis, Nätvrålet, som de ønsker tilbakemelding på: 
http://www.sockom.helsinki.fi/natvralet/ 
 
Jyväskylä – Det har foregått en sentralisering i organisasjonen slik at 
stadig mindre bestemmes lokalt. Det er ingen planer om sammenslåinger. 
 
Tammerfors – deltar ikke i nettverksmøtet denne gangen, men ønsker å 
delta i fremtiden og forsikrer at de har ikke meldt seg ut. Det foregår en 
omorganisering av universitetet der de avskaffer fakulteter og 
institusjoner og organiserer seg som ”schools”. Journalistutdanningen vil 
sannsynligvis enten bli del av en school for samfunnsvitenskap eller for 
medier og kommunikasjon. 
 
Stockholm – Det har tidligere vært nedskjæringer, men utdanningen er 
fremdeles en praktisk grunnutdanning med fokus på journalistisk 
produksjon. De har en ny masterutdanning der første kull er uteksaminert 
nå. De har også et nytt medieproduksjonskurs og er opptatt av å skille 
dette fra journalistikk og finne grenseoppgangene mellom journalistikk og 
mediekunnskap. 
 
Bodø – ble sterkt overbooket sist høst. De har 40 studieplasser, men tok 
inn 73 i sitt første kull med 3-årig integrert BA i journalistikk. Det har 
imidlertid gått bra og få ser ut til å ville slutte. De har integrert 
undervisningen i radio/tv/web. Studentene er svært unge og har et 
omfattende studium der de skal lære seg 4 teknologier og ta examen 
philosophicum og examen facultatum samtidig. Bodø tilbyr et nettstudium 
i multimediejournalistikk og en master i næringslivsjournalistikk sammen 
med Handelshøgskolen. De ønsker å rekruttere en ny professor. 
Høgskolen blir sannsynligvis universitet i sommer. Dag Kristoffersen 
slutter. 
 
Stavanger – universitetet er inne i en turbulent tid både når det gjelder 
finanser og organisasjonsdemokrati og foretar en omfattende reformering 
av organisasjonen kalt: ”Balansert omstilling for utvikling”. Fag med få 
søkere blir nedlagt og det blir utviklet felles emner slik at man får mindre 
grad av spesialisering. Eksempelvis har BA i journalistikk fått inn emnene: 
Samfunnsvitenskapelig tenkning og metode, Makt og politikk, 
Urbaniseringsprosesser og kultur og Individ og samfunn. Emnet Redaktør 
for verdensveven er tatt bort og multimedieemnet er redusert. Man 

http://www.sockom.helsinki.fi/natvralet/
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sparer også penger ved å ansette timelærere og å ikke lyse ut ledige 
stillinger. En mastergrad er under utvikling. Det blir en 
samfunnsvitenskapelig master med spesialisering i journalistikk og med 
en masteroppgave på 60 studiepoeng. 
 
Södertörn – ny lektor fra KTH er en teknologisk forsterkning i staben. To 
nye stillinger er for tiden utlyst. De har utviklet et nytt år på MA-nivå. Det 
finnes 4 program: 1)Journalistikk og multimedia, 2)Journalistikk, 
menneske og miljø, 3)Journalistikk med samfunnsstudier og 
4)Akademikerprogrammet, der studentene har en annen akademisk 
utdanningsbakgrunn og så får ett år med journalistikk. Det tas opp til 
sammen 200 (240?) studenter i året. 
 
Sundsvall – har nå i samarbeid med fotojournalistutdanningen utviklet et 
semesteremne kalt Foto for journalister som 6. semester i 
journalistutdanningen. Har fått inn mer språkundervisning med vekt på 
grammatikk. Har også fått inn mer jus og økonomi som svar på etterlyste 
behov fra bransjen. 
 
BI Oslo – har fått godkjent en helt ny bachelor i Medieutvikling og 
journalistikk. Utdanningen har et bredt fokus der medieøkonomi og 
entreprenørskap er viktig, ikke kun det journalistiske håndverk. De 
underviser kun i web og papir og kan trekke på kompetanse fra hele BI 
(som er en handelshøgskole). De er nå 7 medarbeidere mot tidligere 3.  
Det er kun ett journalistisk kurs det første året. Det er mange valgemner 
og det er sterkt press på ett semester utveksling. 
 
Roskilde – universitetet endrer for tiden alle sine BA-program. Det er ett 
semester journalistikk på BA-nivå, 2 på MA-nivå. 

 
• Lærerkonferansen 

Den svenske arrangementskomitéen la frem foreløpig budsjett, og 
foreløpig program for den kommende lærerkonferansen i Kungälv 16 -
18 september 2010.  
 
Budsjett er regnet ut fra utgifter til losji og mat for 76 deltakere fordelt på 
medlemsinstitusjonene etter en fordelingsnøkkel der de minste 
institusjonene får dekket kost og losji for 2 deltakere og den største for 6 
deltakere. Resterende deltakere må betale for kost og losji. I tillegg er det 
regnet inn utgifter til honorar for foredragsholdere, utflukter, reisestøtte 
til langveisfarende og sekretariat. Inntekter består av medlemsavgift, 
nordplusstøtte og støtte fra diverse fond. 
 
Det ble påpekt at inntektssiden foreløpig er usikker da det ikke er 
kommet svar på søknadene. Det ble også påpekt at det er viktigere med 
mange deltakere enn med dyre kjendisinnledere. Vi bør satse på egne 
krefter for å holde utgiftsnivået nede. Programmet må tilpasses det som 
kommer inn av inntekter. Arrangementskomitéen har mandat til å tilpasse 
programmet til inntektene. For å få med så mange som mulig bør 
arrangementet være så billig som mulig. Tillegg for enkeltrom bør ikke 
overstige de reelle utgiftene til enkeltrom. Det er ca. 30 plasser i 
enkeltrom og 80 plasser i dobbeltrom.  
 
Noen av institusjonene vil sannsynligvis ikke få fylt opp sin ”kvote” i 
forhold til fordelingsnøkkelen for dem som får gratis kost og losji. Det ble 
åpnet for at deres plasser kunne fordeles på institusjoner med flere 
deltakere. Komitéen sender ut invitasjon med ferdig program og med 
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opplysning om tillegg for enkeltrom 1. mai. Deadline for påmelding blir 
15. mai. Det ble oppfordret til å sende ut informasjon til kolleger allerede 
nå om når konferansen blir for at de skal kunne holde av dagene. 
 
Temaet for konferansen er: Framtiden är redan här – och den är 
transparent.  Fokus er for det første utdanningspolitisk, der Bologna 
prosessen leder til stadig mer standardisering av utdanningene i Europa 
og krav til gjennomsiktighet for eksempel ved fastsettelse av 
vurderingskriterier for studentarbeider. Fokus er for det andre på 
journalistyrket vi utdanner til og journalistrollen i en endret 
medievirkelighet. Både sosiale medier og informasjonskonsulenter spiller 
en stadig større rolle når det gjelder å sette dagsorden for den offentlige 
debatten på bekostning av journalistene. I tillegg påvirkes journalistenes 
arbeid og arbeidsforhold av mediehusenes utvikling. 
 
Som tidligere organiseres konferansen i plenumsforedrag med oppfølging 
i en såkalt palett med 4 parallelle sesjoner innenfor forskjellig tema; 1) 
kursutvikling og utdanning, 2) journalistikk i nye formater, 
3)temafordypning. 4) annet 
 
Arrangementskomitéen fikk mange konkrete tilbakemeldinger på sine 
forslag som de tar med seg i det videre arbeidet med programmet og fikk 
også forslag til mulige bidragsytere fra utdanningene. Temaer som gikk 
igjen i diskusjonen; mediebransjens utvikling og den effekt dette har, 
eller bør ha, på utdanningene, grenseoppgangen mellom journalistikk og 
andre mediefag samt konkretisering av journalistikk som gjør en forskjell 
og som man kan se i relieff mot utviklingen i bransjen. Temaene som var 
foreslått lørdag 18. september var det liten stemning for å behandle på 
konferansen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oslo 19. februar 2010  
 
Bjørg Halvorsen 

 
 
 
 

 
 

 


