
Referat från Nordiska samarbetskommittén för journalistutbildning 12.2.2021 kl. 13 (svensk tid) via 
zoom. (Webbsidan http://nordiskjournalistutbildning.org) 

Närvarande:  

Maarit Jaakkola, Tammerfors 
Hans Martin Dypvik, Volda 
Jan Örneus, Södertörn 
Solveig Schmidt, DMJX, Århus 
Panu Uotila, Jyväskylä 
Louise Kjergaard, SDU, Odense 
Inger Munk, DJMX, Århus 
Anders Graver Knudsen, Oslo 
Maria Nilsson, JMK Stockholm 
Jonita Siivonen, Helsingfors 
Henrika Zilliacus- Tikkanen, Helsingfors 
 

Dagordning  

§1 Mötets öppnande  

Mötet öppnades kl. 13.00. 

§2 Val av mötesordförande och -sekreterare  

Maarit Jaakkola, kommitténs ordförande, ledde mötet, Henrika Zilliacus-Tikkanen fungerade som 
sekreterare. 

§3 Fastställande av dagordning  

Godkändes enligt förslag i kallelsen. 

§4 Godkännande av referat från vårt senaste möte, 24.9.2020. Godkändes.  

§5 Aktuellt - Lägesrapport från ordföranden - Övrigt aktuellt 

 Aktuellt mobilitetsstöd kan inte användas, resor inte möjliga.  

Ordförande påminde om den enkät som görs med frågor till nordiska journalistiklärare, deadline 
inom februari. Konstaterades att en påminnelse och en förnyad länk bör sändas ut. 

§6 Administration: ordförandeskap och sekretariat i Finland  

Beviljade medel har kommit, wbs finns, ansvarig tjänsteman Pia-Maria Nordström (helsinki.fi). 
Tillsvidare inga utgifter pga situationen. 

§7 Nordplusmedel 

Nordplus beviljningen för 15.5 - 1.10 2021, förlängning godkänd till maj 2022.  

Inger Munk: Den gamla beviljningen förlängd till 1.5 2021. Inger påpekade att extra utgifter pga 
corona kan ersättas, t.ex. kostnader för zoom, extra lärartjänster, inte anställda. Också här bra med 
påminnelse. 

 

 §8 Nordiska lärarkonferensen i Malmö 



Jan Örneus föreslår att de lokaler som planerades bokas nu, om det finns avbokningsgaranti. Det är 
skäl att förbereda sig för att ordna konferensen via zoom. Tidpunkt: Sista helgen i september, to 30.9 
och fre 1.10 2021. Föreslås att inga medlemsavgifter uppbärs för att täcka konferensen, utan 
deltagarna betalar resa och boende. Kvarstår utgifter för lokalerna och eventuell fest. Alternativa 
former för finansiering: stipendier (Letterstedt?), mediebolag som sponsorer, deltagaravgifter. 

§9 Webbinariet den 11 mars kl 15–16 Tema: Södertörns antologi Vad är journalistik? Elin Gardeström 
Hanna Sofia Rehnberg  

§10 Medlemsrunda: aktualiteter från utbildningarna Se nedan 

§11 Övriga frågor  

Nordmedia konferensen också oklar, virtuellt alternativ utarbetas. 

Hanaholmen- kursen för svenska och finländska studenter flyttad från maj till sisa veckan i augusti, 
tema: Östersjön och vetenskapsjournalistik 

§12 Nästa möte 23.4 kl 14 

§13 Mötets avslutande.  

Mötet avslutades kl. 14.  

Medlemsrunda: 

Södertörn Jan Örneus Gunnar Nygren i pension, Kristina Riegert tillträtt. De senaste dagarna har vi 
plockat in stora medieföretag för att rekrytera praktikanter, lockar folk.  

DMJX:  

Tillägg: OBS! På grund af Corona skal DMJX den 4. marts afvikle årets "Åbent Hus" online. Der plejer 
at være ca. 6-900 besøgende, som kommer forbi til diverse oplæg, overværer undervisning og taler 
med studerende. I år forsøger vi at nå dem gennem tre kanaler (konceptet gælder både journalist- og 
fotojournalistuddannelsen):  

• korte videoer, som fortæller om uddannelsen, optagelsesprøven og de studerendes indtryk 

• 25 minutters live-sending fra studiet  

• et antal zoom-rum, hvor deltagerne i en time kan til spørgsmål både undervisere og studerende. To 
zoomrum til fotojournalistik, otte til journalistik 

Vi er spændt på, om den meget anderledes præsentation af uddannelserne kan ses på antal 
ansøgere og måske også gruppen af ansøgere. Hvis I har lyst til at kigge med, kan I klikke jer ind på 
dmjx.dk.  

Vi bruger det meste af tiden på at tackle ale situationer i forbindelse med corona. Vi fik ny bygning i 
Aarhus i april 2020, men er ikke flyttet rigtigt ind endnu, fordi vi arbejder hjemmefra. Derudover er vi 
desværre i gang med en sparerunde. #metoo er kommet til Danmark i en bølge 2, som bl.a. har ramt 
medierne. Det har ført til, at alle journalistuddannelser og mediearbejdspladserne er gået sammen 
om et nyt kodeks for at medarbejde sexisme.  

Solveig Schmidt  

 



Hans Martin Dypvik, Volda: nästan som normalt på campus med fyra tusen studenter, de flesta från 
Oslo, egen teststation på campus, karantän, fysisk undervisning, kör dubbelt, också zoom. 
Praktikperiod inleds på måndag. Ny byggnad klar i juli, dubblar arealen, byggt i två år, 4-500 
mediestudenter, stora utrymmen tillsammans, få egna rum, protester hjälper inte. Generationsskifte 
på gång, Jan Ytrehorn i pension, 2 nya: många sökte. Erasmusstudenter kom i januari, betalade 
karantän i hotell i Oslo, ny test och karantän i Volda. 

Nationell enkät: Stora skillnader mellan studenter, sämre resultat i vissa ämnen.  

Anders Graver Knudsen, OsloMet: 

På bachelorprogrammet forsetter undervisningen med en blanding av digitale og hybride 
forelesninger og fysisk undervisning i små grupper. Det fungerer etter forholdene greit, og både 
studenter og lærere har vært flinke til å omstille seg. Utdanningen skal i år gjennom en intern og 
ekstern periodisk evaluering, og vi planlegger å bruke denne evalueringen til en revisjon og 
oppdatering av programplanen neste år.  

På masterprogrammet har det gitt omstendighetene gått overraskende bra med innføring av nytt 
masterprogram med studieretninger og omlegging til digital undervisning på en gang.  Studentene 
har satt pris på hybridundervisning og mulighetene de har til å komme på campus, men savner de 
sosiale samværet fysisk undervisning i  klasserom gir. Vi vil bruke perioden frem til 2023 til å høste 
erfaringer med nye studieretningsordningen, og deretter foreta en grundig kvalitetsvurdering av 
hvordan masteren har utviklet seg og hvordan samspillet mellom de ulike studieretningene fungerer.  

Panu Uotila, Jyväskylä: inte så mycket nytt, nästan alla studenter har distansundervisning via zoom, 
endel praktiska lektioner (videoeditering, tio pers grupp) på plats.  

Maarit Jaakkola Tammerfors: kommit på nya former av digitalt umgänge, också studenter litet mer 
kreativa med tiden, positivt, vad kunde vi göra tillsammans, bok, kurs, digitala läromedel. Nya 
kursplanen på plats, nya rekryteringar, tenure, professorer. 

Maria Nilsson,  JMK: 

Den1 januari 2021 välkomnade vi en ny kollega, Erik Palm, som då tillträdde som adjunkt i 
journalistik. Erik är prisbelönt författare och journalist, och med hans tillträde stärker vi ytterligare 
utbildningens profil i undersökande journalistik och dokumentärt berättande.  Vi har också arbetat 
med att utveckla kursen i Källkritik, som nu ges av professor Ester Pollack, medförfattare till boken 
”Källkritik: Journalistik i lögnens tid.” 

Vår nystartade masterutbildning (120 hp), nu med en helt teoretisk inriktning, sjösattes HT 2020 med 
studenter både från Sverige och Finland; det är särskilt glädjande med nordiskt deltagande i 
programmet.  Anmälningsperioden till hösten 2021 startar i mitten av mars. 

Undervisningen har mestadels getts på distans under pandemin sedan mars 2020, med undantag för 
första halvan av höstterminen 2020 då vi hade en hybrid med campus-förlagd undervisning på vissa 
moment på praktiska kurser och i små grupper.  Det uppehöll vi till slutet av oktober då all 
undervisning vid universitetet övergick till distans enligt nya skärpta regler från myndigheterna och 
ökad smittspridning i samhället. En utmaning med de campus-förlagda momenten under 
höstterminen var att tillhandahålla fungerande och smittsäkra moment i lokaler som inte är optimala 
för socialt avstånd, t ex i radio- och tv-journalistikstudior och redaktionssalar. Att undervisa på 
distans under det gångna året har inneburit både utmaningar och vissa möjligheter. Utmaningar i att 
hålla motivationen uppe och att undervisa främst de praktiska kurserna, och möjligheter genom att 



lärarna har varit kreativa och utvecklat nya pedagogiska strategier. Dessutom har det givit 
möjligheter att t ex ta in gästföreläsare på zoom från hela världen.    

Höstterminen 2020 erbjöd vi för andra året i rad en fristående (ej programkurs) kurs i 
Vetenskapsjournalistik som ges på engelska (för icke-journalistikstudenter). Den har varit mycket 
populär och är därför något vi planerar att fortsätta med, särskilt med tanke på vikten av att fokusera 
på vetenskap under pandemin. 

 

Henrika Zilliacus-Tikkanen, Helsingfors: HZT går i pension i sommar, universitetslektoratet söktes av 
sex personer, processen på gång. Extern finansiering möjliggjorde en ombyggnad av radiostudion. 
Undervisning på distans, fungerar relativt väl. 


