
Nordiska samarbetskommittén för journalistutbildning 27.9.2019 Hanaholmen Finland 

Närvarande: Hilde Kristin Dahlstrøm (Gimlekollen), Maarit Jaakkola (Tammerfors), Louise Kjærgaard 
(Syddansk universitet; på webben), Espen Mathiesen (Stavanger), Andreas Mattsson (Lund), 
Valgerdur Johannisdottir (Reykjavik), Panu Uotila (Jyväskylä), Jan Ytrehorn (Volda), Henrika Zilliacus-
Tikkanen och Jonita Siivonen (Helsingfors), Jan Örneus (Södertörn) 

Vid sidan av mötet presenterade Tiinaliisa Granholm (projektchef på Hanaholmen) 
kulturprogrammet på Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland och Kaarle Nordenstreng 
(emeritusprofessor vid Tammerfors universitet) the World Journalism Education Council (WJEC) 

 

1. Mötet öppnades kl. 9.40 

2. Konstaterades att Maarit är mötets ordförande, och Henrika sekreterare  

3. Dagordningen fastställdes 

4. Referatet från senaste möte godkändes (26.9.2018 i Fuglsøcentret) 

5. Aktuellt 

NordMedia Network är en ny digital plattform för nordiska medieforskare, som lanserades på 
NordMediakonferensen i Malmö. Hittills har varje konferens skapat en egen hemsida. Databasen 
över forskning lades ner pga GDPR. Av dessa skäl fanns det ett behov av en databas, där var och en 
skapar ett eget konto och bestämmer hur mycket man delar. Nätverket avsett för alla inom Norden + 
nordenorienterade. Nätverket kommer att sända ett nyhetsbrev, och ha en konferenskalender. 
Nätverket administreras av en medarbetare i Bergen och av kommunikatörer på Nordicom.  
Nordicoms webbsida finns kvar. 

6. Uppdatering av medlemslistan 

Lund finns inte med på ”Skolor i nätverket” på hemsidan, bara på sidan ”Medlemmar”. Åtgärdas. 

Diskuterades om det finns andra utbildningar som borde tas med. Uppsala nämndes, men 
utbildningen är ettårig. Akureyri? Beslöts att Valgerdur kontaktar och hör om de är intresserade. 

7. Administration och ordförandeskap  

Tammerfors har tagit över ordförandeskap, Maarit Jaakkola fungerar som ordförande. När det gäller 
administrationen råder viss oordning i Tammerfors, pga fusion av två högskolor. Man har inte ännu 
hittat en administrativ person, Maarit har blivit lovad att det sker under hösten, och att 
Nordplusansökningen 1.2. sköts.   

8.  Nordplus 

Danmarks medie- och journalisthögskola har handhaft administrationen tills nu, och hon 
rapporterade om läget. Ansökningen har mest gällt mobilitet. Vi får i regel ca en tredjedel av vad vi 
sökt, får hela tiden mindre medel, borde söka om intensivprogram. Se Nordplushandboken, 
minimum tre partners, tre länder, ju fler desto bättre. Senaste intensivprogram Politik i Norden 
söktes för en treårig period, medel söktes på nytt varje år. De senaste åren har nätverket prioriterat 
expressmobilitet, finns inte i Erasmus. Lärar- och längre studentutbyte rekommenderas via Erasmus, 
som ger större stöd. Det finns ännu medel kvar, anslag för lärarexpressmobilitet har använts för 
detta möte. 



Expressmobilitet i ett annat nordiskt land kan räcka mellan fem och 30 dagar. Exempel på hur det 
använts: Lund använt för fältarbeteskurs, fem på Island, en på Grönland.  

Det har varit tal om att Erasmus också ska införa expressmobilitet.  

9. Uppföljning av den nordiska lärarkonferensen 2018 i Fuglsø 

Inger: Före konferensen hölls ett planeringsmöte, det är viktigt att få med alla i planeringen, och 
arrangemangen så det finns tillräckligt mycket input från utbildningarna. Se BILAGA: Evaluering av 
konferensen.  

10. Nordiska lärarkonferensen 2020  

Nästa lärarkonferens blir 2020 i Malmö. Plats: Media Evolution City (http://www.mediaevolution.se). 
Boendet ordnas så att var och en bokar eget boende utgående från några rekommenderade hotell. 

Arrangörskommittén: Lund (Andreas Mattson och Ola Isaksson), Göteborg JMG (Ulrika Tengby Holm), 
Kalmar (Emelie Kempe), Stockholm JMK (Maria Nilsson), Södertörn (Jan Örnéus och Malin Picha 
Edwardsson), Sundsvall (Peter Jonriksson) + samarbetskommitténs representant (Maarit Jaakkola). 

Ekonomi: Samarbetskommitténs medlemsavgift behålls oförändrad. Avgifter har dock inte drivits in 
2018, 2019, förslag att Tammerfors driver in 2019, 2020. Hyra för lokaliteter 15 000 SEK per dag.  

Erfarenhetsutbyte mellan lärare med liknande kurser en viktig del. Viktigt med tid att tala informellt, 
därför bra med långa pauser mellan sessioner. Viktigt även att hålla fokuset på pedagogiken och 
utbildningen istället för (endast) journalistiken. 

Diskuterades språkpolicyn. Mötet ansåg det viktigt att hålla kvar det nordiska, och att med nyckelord 
och ppt presentationer underlätta förståelsen. Jan Örneus underströk att språket bör vara 
funktionellt, föreslog satsningar på att öka förståelse. Betonades att instruktioner till presentatörerna 
skulle vara bra.  

Lund (Andreas och Ola) föreslår professionens förändring som övergripande tema.  

Alla uppmanas sända förslag på teman och personer till arrangörsgruppen. Under mötet nämndes 
preliminärt:  

- Helle Sjøvaag bok om det nordiska mediesystemet, Nordic Media System 
- Lars Nyre, Bergen, bruk av artificiell intelligens, kodning 
- Marko Ala-Fossi, Gusse Lindén, Hanna Tuulonen AI 
- Gunnar Nygren, Ingela Wadbring 
- Helena Bengtsson  
- Forskningsprojekt Kristiansand, Volda + Stavanger, praktikhandledning – resultat? 

11. Webbsidan  

Maarit lagt till en ny sida på engelska, länk till http://nordisjournalistutbildning.org uppdaterats på 
WJECs medlemslista. 

Nytt konto för alla som inte har ett personligt konto: http://nordiskjournalistutbildning.org/admin 
användare Redaktoer lösen Journalistik@N0rden (0=noll). Hashtag: #nordiskjournalistutbildning.  

Nu kort studenter som varit på expressmobilitet, de nämnda (Island+Grönland) får gärna skriva 
rapporter till bloggen. 

 



12. Medlemsnyheter 

Aarhus: Ny rektor och prorektor, ska flytta. Jyväskylä: Epp Lauk gått i pension, Turo Uskali blivit bitr 
professor, ny läroplan, mer feature, storydriven journalism, pod cast, drone, Hilde Gimlekollen 44 nya 
studenter, 15-20 master global journalism, obligatorisk undervisning, allt! inga protester, = 80 %, 
forskningsprojekt Stortinget Kvalitet i utbildning, forskning + branschen, studenter involveras i 
forskning, Helsingfors nytt kandidatprogram i samhällsvetenskaper, större valfrihet, Camilla Haavisto, 
Mats Bergman, Stavanger, Espen söker ny professor i dokumentärproduktion, teoretisk och praktisk 
mastergrad, tv, multimedia + teoretisk examen, hur hitta en professor med praktisk bakgrund, 
datajournalistik, svårt rekrytera till Stavanger, öppna för personer med konstnärlig bakgrund, Volda 
rekrytering, utkant generationsskifte, en del ställningar kommer utlysas, administration ”dålig 
arbetsmiljö” undersökning i våras pekades särskilt på högsta ledaren i medieutbildningen, dekan 
omplacerad vilket inte accepterades, tf dekan, rättssak, Södertörn Jan Ö, Sveriges största 
journalistutbildning, tog 105, 80 kvar nu, tar in två gånger om året. Devalvering av utbildning, 
rekrytering av Gunnars efterträdare, tre samtidigt, vill se ökat samarbete, två kurser för 
yrkesverksamma, faktagranskning och research, digitalt. berättande, ettårig master femtio sökte, 20 
dök upp, jorunalistik för akademiker, ettårig, inte examen, intresserade av kunskaper, Lund Andreas 
Utvecklingsmedel för plattformar för campus (också Helsingborg), kurser i korsning mellan politisk 
kommunikation och journalistik, Media Evolution i Malmö = nya sätt att finansiera medieforskning, 
mer uppdragsforskning, industridoktorandplatser? Samarbete med Vietnam, med Sveriges ambassad 
i Hanoi, vietnam internetforum, pop up redaktion i maj, kurs i undersökande journalistik 5 v varje 
maj, klimat, marina frågor,  

Tammerfors: Efter sammanslagningen av Tammerfors universitet och Tammerfors tekniska 
universitet finns mycket nytt: nytt universitet (som numera heter Tampere University på engelska, 
istället för University of Tampere), ny fakultet (fakulteten för informationsteknologi och 
kommunikationsvetenskaper), nytt studieprogram. Det finns nya kursplaner där teori och praktik 
kopplas tydligare än förr, och med fokus på transmedial journalistik. Årets gästprofessor är Olli Seuri, 
fokuserar på ljudjournalistik, t.ex. poddar. Två internationella tenure tracks i journalistik har utlysts. 

13. Nästa möte  

Nästa möte planeras till Malmö i samband med konferensen, eventuellt Zoom-möte i april. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kaarle Nordenstreng:  

 

 


