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Ingemar Åttingsberg. Erhållit Nordplusstipendium för att undervisa i 

Journalistik vid universitetet i Reykjavik den 22-23 september 2014. 

 

Journalistutbildningen på Island är tvåårig. För att börja utbildningen måste 

studenten ha grundexamen motsvarande en svensk kandidatexamen eller en 

filosofie kandidatexamen. I princip kan studenten ha sin examen i vilka ämnen 

som helst. 

Det finns bara två årskurser i gång samtidigt  vid universitetet i Reykjavik. 

Klasserna är små, mellan 12-15 studenter. De teoretiska studierna blandas med 

praktik. 

 

Jag undervisade en eftermiddag i en nybörjarklass bestående av 12 studenter i 

åldern 22-30 år med varierande bakgrund och examina.  

Temat för mina föreläsningar var etik och journalistik och jag utgick i min 

undervisning från tryckfrihetsförordningen i Sverige och Spelreglerna för Press, 

Radio och TV. Visserligen finns det ett antal etiska regler som media på Island 

kommit överens om att följa men de är inte alls lika utförliga som de i Sverige. 

 

Under den andra föreläsningstimmen gick jag igenom ett axplock av 

Spelreglerna och så jämförde vi svenska förhållanden med isländska. Inte helt 

överraskande är det ingen större skillnad på våra båda länders inställning till 

journalistik och etik. Jag körde en Power Pointpresentation där jag tagit fram en 

del av de regler som jag tycker är intressantast att diskutera . Konversationerna 

och undervisningen skedde på engelska.  

 

Timme tre ägnades åt grupparbete. Studenterna delades in i grupper om tre och 

grupperna fick fyra etiska problem att lösa. Samtliga problem var tagna ur 

verkligheten från min egen tid som aktiv journalist. Studenterna fick utifrån det 

de lärt sig i tidigare undervisning och det de tagit till sig under mina 

föreläsningar i grupp försöka lösa de etiska problemen som beskrevs i 



exemplen. Därefter var det återsamling och diskussion i helklass om det 

studenterna kommit fram till i sina gruppdiskussioner. 

 

Grupperna hade sällan en enhetlig uppfattning om bästa sätten att lösa 

problemen och därför var den gemensamma genomgången väldigt bra för att 

försöka komma fram till en någorlunda enhetlig uppfattning. I tre av fallen 

kunde vi enas. Men i det fjärde fallet, det som jag egentligen tyckte var det mest 

självklara fallet var vi och förblev vi helt oense. 

Studenterna i grupperna var helt eniga om att det var en självklarhet att om 

polisen krävde av media att media skulle överlämna till exempel fotomaterial 

skulle media göra det utan att tveka. Ett mycket intressant ämne att diskutera 

där jag var av en helt annan uppfattning. 

 

Tisdagen den 23 september ägnades åt samtal och diskussioner med Valgerdur 

Johannsdottir som är  ansvarig för journalistutbildningen vid  universitetet i 

Reykjavik. Vi diskuterade likheter och skillnader mellan våra utbildningar, min 

utbildning vid Mittuniversitetet i Sundsvall och hennes vid universitetet i 

Reykjavik. Det som enligt min uppfattning var den största skillnaderna mellan 

utbildningarna var närheten till branschen som jag uppfattade var mycket större 

vid Mittuniversitetet. Bland annat diskuterade vi ingående det branschråd som 

vi på Mittuniversitetet haft sen många år tillbaka. En annan olikhet var åldern på 

studenterna. De flesta studenter vid Mittuniversitetets journalistutbildning är 

mellan 20-23 år men vissa undantag. 

 

De två dagar jag tillbringade vid universitetet i Reykjavik var mycket 

intressanta och lärorika och ett varm tack riktas till Valgerdur och hennes 

studenter. 
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