
Referat från Nordiska samarbetskommittén för journalistutbildning 3.5.2021 kl. 14 (svensk tid) via 
zoom. (Webbsidan http://nordiskjournalistutbildning.org) 

Närvarande:  

Maarit Jaakkola, Tammerfors 

Solveig Schmidt, DMJX, Århus 

Panu Uotila, Jyväskylä 

Louise Kjaergaard, Odense 

Hege Lamark, Bodø 

Espen Mathiesen, Stavanger 

Hilde Kristin Dahlstrøm, Kristiansand  

Andreas Mattsson, Lund 

Henrika Zilliacus- Tikkanen, Helsingfors 

(Maria Nilsson, Jan Örneus, Inger Munk anmält förhinder, Valgerdur Johannsdottir sen pga 
konferensmöte) 

§1      Mötet öppnades kl 14 (svensk tid). 

§2      Val av mötesordförande och -sekreterare  

Maarit Jaakkola valdes till ordförande, Henrika Zilliacus-Tikkanen åtog sig att föra anteckningar. 

§3      Dagordningen fastställdes enligt förslag. 

§4      Referatet från mötet 12.2 godkändes. 

§5      Aktuellt  

• Lägesrapport från ordföranden ¬ webbinarium 11.3. Vad är journalistik, En antologi av 
journalistiklärare på Södertörns högskola. Elin Gardeström och Hanna Sofia Rehnberg presenterade, 
länk på hemsidan, lösen: webbinarium 2021  

• På hemsidan också material från WEBBINARIUM: DISTANSUTBILDNING UNDER 
CORONATIDEN 15 OKTOBER, 2020. Lösen: webbinarium 2020 

• World Journalism Education Council (WJEC) survey: Journalistic roles, values and 
qualifications in the 21st century: How journalism educators across the globe view the future of a 
profession in transition, 34 länder, ca 120 svar, Maarit + Panu bearbetar svaren och rapporterar. 

• Nordmedia-konferensen blir virtuell 18-19-20 augusti + prekonferens för doktorander 
17.8, också ECREA-konferensen är virtuell i september 

• Maarit Jaakkola redaktör för två handböcker, Teaching Journalism online, Reporting on 
AI 

• Solveig Schmidt DJMX representant i kommittén, Jonita Siivonen ersätter Henrika från 
Helsingfors, som går i pension 1.8. 



• Intensivkursen på Hanaholmen för studenter från Sverge och Finland, skjuts upp ännu 
en gång, till slutet av maj 2022, tema Östersjön, miljöjournalistik och vetenskapsjournalistik. 
Samarbete med kurs i havsforskning, som ordnas av Lund och pågår som bäst, kan använda 
erfarenheter från den. 

 

§6      Nordplusmedel  

Inger Munk sänt bilaga med redovisning över medel som använts till coronastöd, bör kompletteras 
med bidrag till Helsingfors. Ska rapporteras före 1.6. 

Två ansökningar om mobilitet, en lärare från Grönland till Roskilde i juni, och en studerande från 
Aarhus till Grönland – september – januari. Medel reserveras och betalas då resorna bekräftats. 
Lund: intresse för expressmobilitet under reportagekurs i september, om resor möjliga.  

Det danska projektet Dilemmaspillet (online projekt i forbindelse med praktikforberedelse, – bedre 
rustet mod sexchikane og andre krænkelser under praktik) fick understöd av flere mötesdeltagare 
som ser fram emot att få tillgång till materialet. Maarit Jaakkola utreder om mobilitetsmedel kan 
styras till projektet. 

7      Nordiska lärarkonferensen i Malmö   

Den svenska arrangörsgruppen bedömer att det ligger ett stort värde i att kunna ses fysiskt, och inte 
värt att hålla virtuell konferens i höst. Någon form av webbinarium planeras. Förslag på ämnen: Hur 
förbereder vi studenter för utrikesrapportering? Hur lära att berätta en god historia? Hur har 
redaktionella arbetssätt påverkats under pandemin?  

Lund ansvarar för webbinariet, input kan sändas till Andreas Mattsson. 

Hilde Kristin och Hege betonade att det mest givande är att träffa lärare som undervisar om samma 
ämnen. Många skolor har generationsskifte på gång och det är viktigt att introducera särskilt nya 
lärare i nätverket. 

§10    Medlemsrunda: aktualiteter från utbildningarna  

Helsingfors: Några studenter har kunnat vara på plats i år under redaktionsövningen, ifjol var 
byggnaden stängd. Nästan all annan undervisning har varit på distans. Rekryteringsprocessen av ny 
lektor inte ännu klar.  

Bodö: Några studenter delvis på plats sedan påsk, nu ska de ut i kommuner i närområdet, ny 
anställda: Torild Mortensen startat i strategisk kommunikation, del av master utbildning, h -22, 
samarbete med Mittuniversitetet och Aarhus fotojournalistik master, upptagning 2023. Utlyst två 
ställningar, kommer fler.  

Espen Mathiesen; Stavanger, relativt bra, vi har klart att få en del definierat som laboratorieövning, 
kunnat använda utrymmen, projekt kunde genomföras. En kull har nästan bara haft digital 
undervisning, kände knappt varandra. Ser ut som vi kan öppna litet i höst, kan vara på plats, förste 
amanuensis ställning kommer snart.   

Solveig Schmidt: restriktioner: hälften får komma till campus, hälften finns inte där, så mycket 
ändringar, de orkar inte ändra. Satsar på att vara utan restriktioner efter sommaren,  



Ansökningar online, brukar ha öppet hus, nu virtuell kontakt med sökande, kom många ansökare, 
positivt att det kom från områden vi inte brukar få sökande få. Kontakt mellan studenterna, svårt att 
ordna zoomrum få deltog alla vara på soom med lärare som berättade, 300 deltog.  

Panu Uotila Jyväskylä, mest distansundervisning, några lektioner av praktiskt typ på campus, nästa 
höst planeras både distans och campus, småningom öka på plats. Vi har lärt att seminarietyp 
fortsätter distans funkar bättre på zoom, praktiska kurser och första årets studenter på plats. 

SDU  

Corona: Ingen fysisk undervisning fra nytår til påske, og siden har der været en delvis genåbning. Her 
har vi prioriteret tilstedeværelse i de praktiske, journalistiske fag. Universitets 
studiemiljøundersøgelse viser, at trivsel er faldet og ensomheden vokset i perioden med 
onlineundervisning. 

Praktiksøgning og optagelsesforløb er gennemført online ligesom sidste år. Teknisk er det 
problematisk at sikre sig mod snyd, når 700-800 ansøgere er til prøve på samme tid. 

Optagelsessamtaler gennemføres også via Zoom, og her har vi gode erfaringer.  

Vi håber på fuld genåbning til september. 

Cand public: 60 studerende  i alderen 23-60 år er i år startet på kandidaten i 2021. Uddannelsen, kan 
tages på deltid og primært online, og den må strækkes over seks år. 33 procent har et fuldtidsjob ved 
siden af studierne. Enkelte studerende er i år optaget UDEN at have en journalistisk BA-uddannelse, 
men på basis af en anden uddannelse + solid journalistisk erfaring. 

Mediernes forsknings og Innovationscenter har kastet sin første spin-off virksomhed af sig: 
Mediacatch, som laver monitorering af medier på basis af lyd, tekst og ansigtsgenkendelse. Se mere 
her.  

https://front.mediacatch.io 

Fellowship: Vi har afsluttet et fellowship omkring nyhedsørkener:  
https://journalisten.dk/nyhedsoerkenerne-truer-hvert-4-lokale-dagblad-er-forsvundet-paa-10-aar/, 
og vi har ansat en ny fellow, Malte Jørstad, med projektet: Hvordan tager medierne magten over 
distributionen af journalistik på sociale medier. 

Ansættelser: VI har ansat to lektorer, Kim Andersen og Rasmus Rønlev, som begge kommer fra 
adjunkturer hos os selv.Louise Kjergaard: coronamässigt, prioriterat praktiska, trivsel undersökning: 
hårt för studenterna, upptagningsprov digitalt, problem, säkerhet, vill inte fortsätta. Digitala samtal. 

Master för journalister, experiment, med personer som arbetat som journalister, Media Catch, 
ansiktsidentifiering. 

Gimlekollen, NLA Høgskolen 

Det har vært mye nettundervisning dette året, og både studenter og ansatte er nokså lei av det. 
Derfor er vi er glade for at vi kan gjennomføre praksis på skolen akkurat nå. Vi har ingen første års 
masterstudenter dette året pga korona, men vi håper å ta imot studenter fra hele verden til vår 
master Global journalism til høsten. Våre internasjonale NORHED-prosjekter (med blant annet 
Rwanda, Uganda og Etiopia) er stoppet på grunn av koronasituasjonen, og vi gleder oss til disse 
kommer i gang igjen. 



Det er gjennomført en stor norsk undersøkelse om studenters helse og trivsel, SHOT, 
https://www.studenthelse.no/ som kan være av interesse for andre nordiske land. 

   Hilde Kristin Dahlstrøm 

Valgerdur Johannsdottir: Nordmedia: decision it will be an online conference, meeting on the virtual 
platform. Reykjavik will not accept new students this year, take a year to look at what we are doing, 
applications going down, the field not in good shape, will talk to companies and Journalist 
organisations. Would have been on site, corona situation getting normal, no talk about distance 
education at university.  

Lunds universitet 

Havs- och klimatprojekt 

I Lund genomförs just nu en digital version av en pop-up-redaktion där journaliststudenterna gör 
undersökande journalistik utifrån frågor som rör havshöjningar och klimatförändringar. Projektet 
genomförs i samarbete med Havsakademin vid Lunds universitet och forskare vid Centrum för miljö- 
och klimatvetenskap. Lärdomar och erfarenheter tas med fördel vidare i andra samarbeten framöver.  

Ny redaktion 

Den nuvarande studentredaktionen ska ersättas av en ny mer ändamålsenlig. Lärarlaget arbetar med 
att hitta nya lokaler tillsammans med fakultetsledningarna. Långsam process.  

Pandemin 

Inför hösten planerar vi för ännu en termin med mestadels distansundervisning enligt riktlinjer från 
fakultetsledningen. Vi kommer förmodligen att kunna ha en del moment på plats på redaktionen 
men kan max samla 18 studenter åt gången. Tidigare erfarenheter från hösten 2020 är värdefulla. 

Svensk-finländskt samarbete om lärbok 

Andreas Mattsson och Olli Seuri, post-doc Tammerfors universitet och journalist från Yle, skriver en 
lärobok om konsten att intervjua utifrån frågor som rör yrkesetik och mångfald med exempel från 
både Sverige och Finland. Är en (svenskspråkig) uppföljning på hans bok Avoin kysymys som kom ut i 
Finland 2020. Planerad utgivning under 2022 på Gleerups förlag. 

 

§11    Övriga frågor  

Andreas: mail från kommittén går regelbundet till junk mail! 

§12    Nästa möte  

8.10.2021 fredag 

Göteborg om det är möjligt att ses fysiskt.  

§13    Mötets avslutande 16.06 

  


