
Op & stå  
Louise Kjærgaard, SDU 



Jeg drømte om atten svaner i nat 
og såmænd også lidt om dig. 
Og du bad mig om atten kys i min drøm, 
og jeg gad ikke sige nej. 
Min ven, lad mig vide, om du kunne lide, 
hvis jeg bare var vågnet, da jeg drømte du kom 
så du intet fik bedt mig om. 
 
Jeg så dig skam fra mit vindu' i går 
men du så ikke mig, min ven. 
Jo, du kom her forbi mit vindu' i går 
men forsvandt så, gud ved hvorhen. 
Min ven, lad mig vide, om du kunne lide, 
hvis jeg havde slå't vinduet op en to tre, 
og du så, der var én at se. 
 
 



Min drøm nu i dag, den regner det i 
og jeg gir dig min paraply. 
Under den er du tryg i læ og ly 
for hvert eneste utæt sky. 
Min ven, lad mig vide, om du kunne lide, 
hvis jeg blot lod det regne, så du stod der konfus 
li'så våd som en druknet mus. 
 
Jeg drømte om atten svaner i nat, 
og såmænd også lidt om dig. 
Og du bad mig om atten kys i min drøm, 
og jeg gad ikke sige nej. 
Min ven, lad mig vide om du kunne lide 
hvis jeg bare var vågnet, da jeg drømte du kom 
så du intet fik bedt mig om.  



Morgensang på SDU 

Cirka 1 X om ugen 

Sangen samler os 

Kroppen kommer i gang 

Sang er historiefortælling 

 

Vi mangler en pianist, men der 
findes akkompagnementer 

De tør ikke synge igennem 

De bliver bedre undervejs 



Virkemidler 

Jeg så dig skam fra mit vindu' i går 
men du så ikke mig, min ven. 

 
Jo, du kom her forbi mit vindu' i går 
men forsvandt så, gud ved hvorhen. 

 
Min ven, lad mig vide, om du kunne lide, 
hvis jeg havde slå't vinduet op en to tre, 
og du så, der var én at se. 

´  Redundans 

´  Vendepunkter – men 

´  Klare aktører  

´  Synsvinkel 

´  Noget på spil 



Eksempler:  
 

´  Vinklet portræt: Jens Vejmand 

´  med klude om sin hånd, med læderlap for øjet og om sin sko et bånd 

´  Scene: Svantes Lykkelige dag 

Nu kommer Nina ud, nøgen med fugtig hud, kysser mig kærligt og går ind for at re’ sit hår… 

´  Billedsprog: Danmark nu blunder den lyse nat 

´   Vesterhavet og Kattegat synger imens det dugger sagte som sang ved vugger 

´  Universelle temaer: Kringsatt af fjender 

´  Kanske du spør i angst, udækket åben, hvad skal jeg kæmpe med, hvad er mit våben 
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Lärandemål: 

Efter genomgången kurs har studenten 

´  jobbat i journalistiska team med medlemmar från olika länder  

´  fördjupat ett aktuellt journalistiskt tema och en journalistisk 
arbetsmetod  ökad kunskap om likheter och olikheter om 
journalistiska arbetsvillkor i Finland och Sverige  

Arbetsmetod:  

´  Redaktionellt arbete med dagliga deadlines och feedback av 
deltagarna, lärarna och experter  

´  Kursdeltagarna skapar material som löpande publiceras på en 
webbsajt som är intern under kursen och publiceras efter kursen  

Lärandemål och arbetsmetod 



Kursprogram 

´  Klassrumsarbete: föreläsningar och diskussioner 

´  Redaktionellt arbete i grupp 

´  Seminarium: Media Freedom In the Baltic Region  

´  Darja Saar, Editor-In-Chief, ETV+, Estonia  
´  Joanna Kurosz, Programme Director, Civil Rights Defenders, 

Sweden  
´  Gregory Shvedov, Editor-In Chief, The Caucasian Knot, Russia  
´  Minna Knus-Galán, Journalist, ICIJ Committée Chair YLE Finland 
´  Stefan Eklund, Editor-in-chief Borås Tidning 
´  Anders Mård, Frilansjournalist i Finland och Ryssland 

´  Studiebesök: Alexanderinstitutet, Helsingfors universitet (one 
of the world’s largest and best-known centres in the field of 
Russian and Eastern European studies) 



 
Kursens webbplats 
 ´  Länkar: Granska Ryssland på 

engelska, ryska mediers engelska 
sidor, källor om Ryssland i andra 
länder, forskningscenter 

´  Intervjuer med föreläsare och 
forskare 

´  Blogg om kursen 

´  Litteratur om Ryssland och om 
grävande journalistik 

http://utrikes.jmg.gu.se 



Pedagogiska  
funderingar 

´  Ny grupp – visst behov av teambuilding 

´  En främmande fysisk och social miljö att arbeta i 

´  Teknisk utrustning: kameror, redigeringsprogram – 
varifrån? 

´  Roller i styrning och handledning 

´  Balans mellan reglering och frihet 

´  (Minst) två länder, två kulturer, två språk: transkulturell 
pedagogik 

´  Webbplats/teknisk lösning: färdiginstallerat WordPress 

´  Ett nytt medium: publiceringsplattformen måste 
anpassas (kategorier, genrer, redaktionella och grafiska 
element osv.) – planerat eller ad hoc? 



´  Kulturfonden för Sverige och Finland; 
mediesatsning 2018-2020 
 

´  Medverkande journalisthögskolor: Soc&kom/
Helsingfors universitet, JMG/Göteborgs 
universitet, COMS/Tammerfors universitet 

´  En veckas kurs i slutet av maj, med fokus på en 
journalistisk metod och ett tema, i form av 
workshop, föreläsningar och studiebesök 

´  Program, boende och måltider kostnadsfria för 
deltagarna, resorna ersätts med 250 euro 

Återkommande: EU-val 2019? 



Tack! 

´  Kulturcentret Hanaholmen: http://www.hanaholmen.fi  

´  Studenterna berättar om kursen (videor): 
https://utrikes.jmg.gu.se/studenterna/  

´  Om kursen: https://utrikes.jmg.gu.se/omkursen/ 

´  En text om kursen på Alexanderinstitutets webbsida: 
Young Journalists Immersed in Russia Expertise 

´  Vill du ha information om när denna kurs ges igen? Anmäl dig gärna hos 
henrika.zilliacus@helsinki.fi!  



´ Annegrete Skovbjerg, Danmarks Medie- og 
Journalisthøjskole (DK):  
 
Padlet.com.  En digital opslagstavle, hvor man 
kan dele tekst, lyd, video grafik osv. Som didaktisk 
redskab kan det inddrages til mange forskellige 
formål i undervisningen - idéudvikling, feedback, 
præsentationer mm. 



Padlet 

Online væg til læring & 
samarbejde 



Èt værktøj - mange formål 

Aktive studerende ved 
forelæsninger 
 
Samarbejde - ved 
tilstedeværelse og online 
 
Feedback og peer-
feedback 
 
Deling af alle indholdstyper 
 
Kan bruges i alle faser i et 
innovationsprojekt 
 
Let adgang fra mobile 
enheder 
 
 
 



En åben læringsressource 

Kan bruges til meget 
forskellige 
læringsmæssige 
formål 

Didaktiseres ift. 
aktiviteten 
  

 

P 
A 
D 
L 
E 
T 



Face to face -  
læring i klasserummet 

TEL -  
technology enhanced 
learning  
Brug af web 2.0 og andre  
teknologier i undervisningen 

Blended learning -  
mix af online og 
tilstedeværelse 

Online learning -  
Rene e-læringsforløb  
uden tilstedeværelse 



Krav til undervisere 
Klarhed om det læringsmæssige 
formål 
 
Didaktisering bliver afgørende 
 
Tydelig kommunikation ift. 
studerende 
 

TIL GENGÆLD 
 
Meget let at bruge 
 
Kan tjene mange formål = færre 
værktøjer, man skal kende 
 
Erfaringsudveksling med kolleger 
 
 
 
 



Emne- og 
programplaner som 
styringsverktøy 
Nordisk journalistlærerseminar 2018 

 

Anders Graver Knudsen 27.09.2018 



Et byråkratisk onde? 

´  Bakgrunn: kurs i Internationalisation of the Home Curriculum/Internasjonalisering av programplaner 
med professor Jos Beelen fra Høyskolen i Haag.   

´  Beelen: “Educate flexible and resilient professionals for future work life. Knowledge are the key 
component. Problem at OsloMet: Knowledge described as part of the learning outcomes. Better to 
require knowledge as key to reach the learning outcomes”.  

´  Emne- og programplaner er kontrakten med studentene, utdanningen er forpliktet til å gjøre det 
som står i dem.  

´  Fravær av klare prioriteringer for programplanene, mye skal inn og ingenting skal ut. 

´  Programplaner som ikke speiler emneplanene, og motsatt.  

´  Få studenter og emneansvarlige forholder aktivt seg til emne- og programplaner, begreper som 
læringsutbytte og abstrakte kulepunkter under ferdigheter, kunnskap og generell kompetanse.   



Et arbeids- og styringsverktøy? 

´  Analysere læringsutbyttemål: Fungerer læringsutbyttebeskrivelsene (lub-ene)? 
Er de logiske, konkrete og mulig å huske? 

´  Skrive om emneplaner (nedenfra og opp). Se emneplaner opp mot 
overordnende programplanmål og se hvordan emneplanene passer inn under 
de overordnede målene.  

´  Felles eierskap til emner  

´  Fleksibilitet i emneplaner og læringsutbyttebeskrivelser – rammeverk der man 
kan putte inn innhold etter behov.  

´  I moderne emne- og programplaner (Beelen) er hvorfor og hva tydelig 
beskrevet. Hvordan er mer fleksibelt. 

´  Bevissthet på at man har noe å lære av andre (internasjonalisering), at man ser 
egen utdanning i en større sammenheng og inkluderer nye perspektiver og 
kritisk tenkning gjennom program- og emneplanene.  



Brugen af ‘rubrics’ i 
arbejdet med reportager 
Mette Bengtsson 

bengtsson@ruc.dk 

Journalistik – Roskilde Universitet 



Hvad er ‘Rubrics’? 

Ø  ‘Rubrics’ er en liste med faglige spørgsmål, der kan guide de 
studerendes arbejde med en tekst. 

Ø  Med ‘rubrics’ ekspliciteres forventningerne til en tekst ved at opstille 
kvalitetskriterier og eventuelt beskrive forskellige grader af 
opfyldelse af kvalitetskriterierne.  

Ø  ‘Rubrics’ indgår ofte som led i en feedbackproces, hvor de kan 
anvendes til såvel summativ som formativ feedback.  



Hvorfor ‘rubrics’? 

Væk fra postulerende lægmandsbetragtninger: 

”Vildt fed reportage” 

”God rød tråd” 

 

Faglige refleksioner over til- og fravalg i forhold til tekster. Kvalificerede 
refleksioner over formål, funktion, vinkling, struktur, sproglige virkemidler 
mv. 

 



Fire Forskellige typer af studerende 

BÅDE PRODUKT OG 
REFLEKSION: 
De studerende, der både kan 
lave et godt produkt og 
reflektere over 
tilblivelsesprocessen og deres 
faglige til- og fravalg. 

KUN PRODUKT: 
De studerende, der kan lave 
et godt produkt, men som ikke 
kan reflektere over 
tilblivelsesprocessen og deres 
faglige til- og fravalg. 

KUN REFLEKSION: 
De studerende, der ikke kan 
lave et godt produkt, men 
som godt kan reflektere over 
tilblivelsesprocessen og deres 
faglige valg og fravalg. 

INGEN AF DELENE: 
De studerende, der ikke kan 
nogen af delene.  



Fremgangsmåde til at udvikle rubrics 
1.  TEORI: Underviser præsenterer de studerende for forskellige grundlæggende antagelser 

om genren fra praktikere og teoretikere (typisk om formål, funktion, indhold, form). 

2.  LÆRERSTYRET IMITATIO: Underviser viser et eller flere eksempler på gode reportager 
(modeltekster) og beder de studerende diskutere kvaliteter i eksemplerne og påbegynde 
en liste med kriterier for den gode reportage. 

3.  ELEVSTYRET IMITATIO: De studerende finder selv et eller flere eksempler på velfungerende 
reportager, diskuterer kvaliteter i eksemplerne og fortsætter med at liste kriterier. 

4.  UDVIKLING RUBRICS: Underviser og studerende samler i fællesskab kriterierne i en rubrik. 

5.  TEKSTUDKAST: De studerende udvikler og gennemfører en reportageidé plus skriver første 
udkast. 

6.  PEERFEEDBACK: De studerende bruger rubrikken til at give hinanden feedback. 

7.  FEEDBACK FRA UNDERVISER: Underviser bruger rubrikken til at give de studerende 
feedback. 

8.  OMKRIVNING: De studerende omskriver reportager ud fra feedback. 

9.  REVIDERING RUBRICS: De studerende og underviser reviderer rubrikken ud fra første 
erfaringer med at anvende den. 



Eksempel på en rubrik udviklet sammen 
med de studerende 

 	   Feedbacknoter, faglige 
argumenter for, hvad der hhv. 
fungerer og ikke fungerer.	  

Konstruktive råd, gerne med 
forslag til omskrivning, 
omstrukturering mv.	  

FORMÅL OG VINKLING	    	    	  
Hvad er formålet? Hvad er 
vinklen? Er begge dele klart?	  

 	    	  

Er rubrik og underrubrik 
dækkende og vækkende?	  

 	    	  

Forholdemåde: Hvordan 
træder skribenten frem i 
teksten? Sker det på en 
hensigtsmæssig måde? 
Forholder journalisten sig 
positivt, neutralt eller kritisk, 
og hvordan fungerer det? 	  

 	    	  

Hvilken argumentativ 
kontekst indgår reportagen i 
og fungerer det? Er 
reportagen et bearbejdet 
indtryk, der retter sig mod 
den kontekst, som 
reportagen skal fungere i? 	  

 	    	  

STRUKTUR	    	    	  
Hvordan er reportagen 
struktureret, og er det 
hensigtsmæssigt?	  

 	    	  

Hvordan starter reportagen 
og er det hensigtsmæssigt?	  

 	    	  

Er der sætninger eller afsnit, 
der bør slettes og hvorfor? 	  

 	    	  

SPROG/SPROGLIGE 
VIRKEMIDLER	  

 	    	  

Hvordan benyttes troper (fx 
metaforer) og stilfigurer? Er 
det et originalt og kreativt 
sprog, og er formen 
understøttende for indhold 
og formål? Har alle sproglige 
virkemidler en klar funktion?	  

 	    	  

Involveres sanserne på en 
hensigtsmæssig måde, der 
fordrer indlevelse? Er der en 
gribende videreformidling af 
stedet eller begivenheden?	  

 	    	  

Skifter skribenten mellem 
‘show’ og ‘tell’ på en 
hensigtsmæssig måde?	  

 	    	  

Er der et overordnet, 
sammenhængende narrativ?	  

 	    	  

Er der virkemidler, der 
overgøres, så journalisten 
mister troværdighed? Pas på 
det overgjorde og 
klichéfyldte.	  

 	    	  

Er der et korrekt sprog 
(puritas)? Hvis sprogfejl – 
hvilke? 	  

 	    	  

KILDER OG CITATER	    	    	  
Er der en hensigtsmæssig 
brug af direkte og indirekte 
citater og replikker?	  

 	    	  

BILLEDMATERIALE	    	    	  
Hvordan fungerer 
billedmaterialet? Giver det 
lyst til at læse? Understøtter 
det teksten eller tilføjer nyt?	  

 	    	  

Hvad er formålet? Hvad er 
vinklen? Er begge dele 
klare?  

Hvordan er reportagen 
struktureret, og er det 
hensigtsmæssigt?  

Hvordan benyttes troper (fx 
metaforer) og stilfigurer? Er det et 
originalt og kreativt sprog, og er 
formen understøttende for indhold og 
formål? Har alle sproglige virkemidler 
en klar funktion i forhold til 
reportagens overordnede formål?  

Første kolonne:  
Feedbacknoter, faglige 
argumenter for, hvad der 
hhv. fungerer og ikke 
fungerer.  

Anden kolonne:  
Konstruktive råd, gerne 
med forslag til omskrivning, 
omstrukturering mv.  



Erfarede Fordele? 

Brugen af ‘rubrics’ er med til at skærpe de studerendes: 

Ø  faglige refleksioner over egen tekst plus bedre håndværk. 

Ø  blik for,  at der er forskel på, hvor etablerede genrerne er, og at der i 
forhold til nogle genrer er rum for diskussion af kvalitetskriterier.  

Ø  overvejelser om tekstens overordnede formål og funktion i relation til 
konkrete virkemidler i teksten. Bedre skelnen mellem tekstniveauer. 



Lad os tales ved! 

Mette Bengtsson 
Roskilde Universitet 
bengtsson@ruc.dk 



JAN DYBERG, DMJX 

´  INGEN SLIDES 

´  jd@dmjx.dk 


