
Nordiska samarbetskommittén 

Höstmöte 24.9. kl 14.00 (svensk tid) via zoom. (Webbsidan http://nordiskjournalistutbildning.org) 

Frånvaroanmälda: Stockholm, Lund 

Närvarande:  

Maarit Jaakkola, Tammerfors 
Hege Lamark, Nord, Bodø 
Valgerdur Johannesdottir, Reykjavik 
Hans Martin Dypvik, Volda 
Jan Örneus, Södertörn 
Peter Jonriksson, Mittuniversitetet, Sundsvall 
Solveig Schmidt, DMJX, Århus 
Birgit Røe Mathisen, Nord, Bodø 
Hilde Kristin Dahlstrøm, Gimlekollen 
Emelie Kempe, Linné, Kalmar 
Panu Uotila, Jyväskylä 
Louise Kjergaard, SDU, Odense 
Inger Munk, DJMX, Århus 
Naja Paulsen, Nuuk 
Anders Graver Knudsen, Oslo 
Ulrike Tengby Holm, JMG, Göteborg 
Espen Mathiesen, Stavanger 
Henrika Zilliacus- Tikkanen, Helsingfors 
 

1. Mötet öppnades av Maarit Jaakkola kl 14. 

2. Maarit utsågs till mötesordförande, och Henrika Zilliacus-Tikkanen till sekreterare. 

3. Dagordningen godkändes enligt utsänt förslag. 

4. Referatet från senaste möte 27 september 2019, på Hanaholmen, godkändes 

5.  Aktuellt, rapport från ordförande:  

• Reserestriktioner gäller för hela höstterminen, inga fysiska utbyten 

• World Journalism Education Council (WJEC): ordförande deltagit i planeringsmöte för nästa 
WJEC kongress i Peking 8-13 juli 2022 med virtuella inslag, en global surveyundersökning 
bland journalistlärare planeras (Nico Drok)  

• NordMedia konferensen Reykjavik 18 - 20 augusti 2021. Redo att gå online, kan bara hoppas 
att det går att vara på plats, tiden att anmäla temporary working groups går snart ut, websida, 
också snart tillgänglig via Nordicom, NordMedia network.org/ NordMedia.  
 

6.  Uppdatering av medlemslistan: två nya ansvarspersoner, Birgit Røe Mathisen ansvarig 
 för utbildningsprogrammet vid Nord universitetet, Hans Martin Dypvik i Volda ersätter 
 Jan Ytrehorn, som går i pension.  

 Yrkeshögskolorna i Finland kontaktade, ingen ansökt om medlemskap ännu (Haaga-
 Helia i Helsingfors, Åbo, Uleåborg) Haaga-Helia intresserade men avvaktar med 
 ansökan, de övriga inte aktuella. 

• Aktuell medlemslista, se https://nordiskjournalistutbildning.org/skolor-i-natverket/  



 

7. Administration:  

 Finlands tur att vara ordförande; Tammerfors universitetet: Maarit Jaakkola, ansvarar 
 för koordinering, planering, kommunikation. Pga omorganisering i Tammerfors kunde 
 man inte ta ansvar för administration, Svenska social- och kommunalhögskolan i 
 Helsingfors åtog sig, med HZT som ansvarsperson, sköter förvaltning av 
 Nordplusstödet, samverkan i koordinering och planering  

 Medlemsavgifterna: kontaktuppgifterna vid varje högskola uppdaterade men inte 
 insamlade. Kan medlemsavgifterna betalas direkt till konferensarrangören (Lund)? 
 Visade sig bli hög kostnad, Helsingfors kollar om man kan samla in. 

8. Nordplus: Vi har fått den tidigare beviljningen förlängd fram till nästa år, 1.500 euro 
 kvar, eventuellt mer ifall ett bidrag för Kautokeino inte kan användas, dessa medel 
 finns ännu i Danmark, 32.000 beviljat för express mobilitet 15.5.2020-1.10.2021  

9. NordJourkonferensen HT2021,  

 Kontaktpersoner vid Lunds universitet: Andreas Mattson och Ola Isaksson 

 Planeringskommittén: 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) 

 Övriga datum att ta hänsyn till? (NordMedia-konferensen den 18–20 augusti, 
 NordMedia-prekonferensen den 17 augusti) 

 Jan Örneus betonade att det är viktigt att möjliggöra byte av erfarenhet inom konkreta 
 kurser, i diskussionen kom det ett förslag om att lägga lärarkonferensen intill 
 NordMedia, vilket konstaterades vara problematiskt pga en prekonferens som redan 
 är planerad, och för att Islands resurser för arrangemang inte räcker för båda 
 samtidigt. Betonades att lärarkonferensen på sikt kunde återgå till att ske de år det 
 inte är forskningskonferens.  

10. Webbinarium 15.10 

 Webbinarium: distanspedagogiken under coronatiden  

 Förslag på medverkande enligt nuläget: 
https://nordiskjournalistutbildning.org/webbinarium-distansutbildning-under-coronatiden/ 

 Henrika Zilliacus-Tikkanen (Soc & kom): En onlineredaktion: (bekräftat) 
 Maarit Jaakkola (Tuni): Praktik på distans? (bekräftat) 
 Didde Elnif, Jonas Blom eller Rasmus Rønlev (SDU) 
 Kaarle Nordenstreng: Vad lärde vi oss från att anordna en virtuell konferens? (på 
 engelska) 
 Funderar på namn: Nord universitet (Hege Lamark), Kalmar (Emelie Kempe) 
 Förslag på externa talare: Tony Bates, Rosental Alves 
 Beslöts att det ordnas med interna deltagare, med låg tröskel och via zoom.  

 En utmaning i höst är att gå från online till hybrid på zoom. 

 



11. Nordplus Se bilaga 

12.  Övriga frågor: Louise frågade hur GDPR hanteras det i studentarbeten, Peter 
 Jonriksson: prejudikat; tolkning att journalistisk verksamhet undantagen, också 
 privatperson som driver blogg, undantagen från sekretess, akademisk forskning måste 
 följa GDPR. Studerande som gör journalistik jämställs med journalistik, prejudikat i 
 Sverige och Norge 

13.  Nästa möte via zoom fredagen den 12 februari, svensk tid kl 13. 

14.  Maarit avslutade mötet kl. 16•40 

 

https://nordiskjournalistutbildning.org/halsningar-fran-hostmotet/ 

 

Bilaga: Nordplus 

Kære alle. 

Det var så fint at e-mødes i dag. Her er det fine selskab. Nedenfor en beskrivelse af at søge ekstra 
midler fra Nordplus til ekstra aktiviteter, der skyldes Covid-19. 

Bedste hilsner 

Inger 

 

 

 

Nordplus midler – søg dem nu, så der ikke skal sendes penge tilbage 



 

Der kan søges Nordplus midler til ekstra udgifter til online-hybrid aktiviteter forårsaget af Covid-19. 

Dele af det nordiske netværk har allerede søgt og fået bevilget penge til aktiviteter som følgende: 

- Indkøb af Zoom 
- Indkøb af Hintenburg 
- Indkøb af webcam 
- Ekspertbistand udefra i forbindelse med undervisningen (Må ikke være egne 

lærerkræfter) 
 

Beløb bevilget er fra til 970 til 5.700 euro per institution. Send bilag på udgifter, samt detaljer til at 
pengene kan blive overført. 2019-21 bevillingen skal bruges inden 31. maj 2021, og hvis den 
opbruges før tager vi hul på 2020-21 bevillingen. Vi sætter 5.700 euro som max per institution. 

Ansøgninger om ekspresmobilitet skal fortsat sendes til Aarhus til vi har brugt pengene, så 
informationerne på hjemmesiden passer. 

 

Jeg ser frem til at få en masse ansøgninger på imu@dmjx.dk. Husk at sende med bilag. 

 

Medlemsrundan:  

Nord universitet i Bodø:  

Etter to år (2018 og 2019) uten opptak av nye journaliststudenter, restartet journalistutdanninga ved 
Nord universitet i Bodø høsten 2020. Da startet 22 nye studenter på sin treårige bachelorutdanning i 
journalistikk. Studieplanen er revidert, og studiet re-akkreditert.  I den forbindelse har utdanninga 
gjort en rekke konkrete tiltak som skal øke relevansen og gi tettere kobling mellom det akademiske 
og det praktiske aspektet ved utdanninga. Vi har nettopp søkt om støtte til et prosjekt som skal 
videreutvikle vårt samarbeid med lokale redaksjoner ("Redaksjonell relevans i journalistutdanninga"), 
blant annet gjennom etablering av en ny mentorordning for studenter.  Søknaden avgjøres før jul. 

Utdanninga i Bodø står ellers midt i et generasjonsskifte, og kommer i løpet av kort tid til å utlyse tre 
stillinger. Birgit Røe Mathisen har overtatt som studieprogramansvarlig. Hege Lamark fortsetter som 
kontaktperson for samarbeidskomiteen. 

Mittuniversitet:  

Mittuniversitetet lyckades i våras med kort varsel ställa om helt till distansundervisning. Nu på 
hösten får förstaårsstudenterna fysisk undervisning på campus, men under stränga distansierings- 
och hygienrutiner.  

Fokus för vår utveckling ligger just nu på distansundervisning, där vi sedan ett år tillbaka utformat en 
rad kurser i journalistik, bildjournalistk samt Kom/Pr som vem som helst kan läsa. 

Vi håller på att ta fram en nordisk Masterutbildning i Bildjournalistik, men just nu tampas vi med 
vissa svårigheter. 



Vi fokuserar vår utbildning ännu mer mot digitala berättarformer och distribution, vilket gör att vi 
lägger mindre kraft på dagspressredigering i journalistprogrammet, men ersätter det med en 
fristående kurs som är sökbar även för studenter inom Kom/Pr. 

Vi gör även en satsning på rekrytering bland studenter med annan bakgrund än svensk medel- och 
akademikerklass. 

 Om någon hör av sig och vill veta mer om vår tolkning av GDPR så be dem maila mig på 
peter.jonriksson@miun.se. 

Vår undersökning fick stort genomslag i media. Här vår debattartikel från Dagens Juridik: 

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/debatt-sa-missbrukas-gdpr-sekretessen-av-myndigheter/ 

Bifogat finns även en dom från Stockholms kammarrätt, som handlar specifikt om ”journalistisk 
verksamhet” trots att det i just detta fall var en vanlig medborgare som gjorde en journalistisk 
granskning, Peter Jonriksson 

 

SDU: 

CORONA – UNDERVISNING, EKSAMEN OG OPTAG 

Forårssemesteret har været usædvanligt pga corona. Det har blandt andet betydet: 

- Lynhurtig omlægning til digital undervisning.  
- At alle eksamener frem til 1. september er digitale. 
- At vi har gennemført digital optagelsesprøve – med overvågning og forskudt start. 
- At vi har gennemført optagelsessamtaler via Zoom 
I efterårssemesteret er undervisningen en hybrid mellem digital og fysisk. 

- Der er begrænsning på antal studerende i lokalerne.  
- Vi prioriterer mest mulig tilstedeværelse for de nye studerende. 
CAND PUBLIC 

Vores nye og eksperimenterende kandidatuddannelse er fuldt indfaset fra 2020. 

- Åben for journalistuddannede nye og med lang erfaring. 
- Kan tages på deltid over op til 6 år 
- Primært digital undervisning og nye eksamensformer fx seminar 
- 70 optaget i 2020. 
- Tilladelse til ubegrænset optag i 2021 
- I 2021 optager vi også journalister UDEN journalistuddannelse – på baggrund af 
erfaring og anden BA-uddannelse 
 

MCO - Media City Odense:  

Vi arbejder på at etablere en Media City i Odense med inspiration fra Bergen. 

Der er etableret en styregruppe på SDU. Herunder er den første arbejdsgruppe nedsat som 
omhandler efter/videreuddannelsesområdet. Den tæller medieledere fra bl.a Jysk Fynske Medier og 
TV2/Danmark  



Stillingen som direktør for MCO er slået op: 
https://www.altinget.dk/embedsvaerk/karriere/direktoer-til-media-city-odense 

MFI Mediernes Forskning og Innovationscenter har en række undersøgelser på vej - fx 

Algoritmer og troværdighed  

Danske sociale mediebrugeres syn på nyhedsalgoritmer, - en undersøgelse blandt danske Facebook 
brugere i alderen 18 – 65 om deres oplevelse af og syn på troværdigheden af nyhedsalgoritmer.  

Arjen van Dalen, MFI. Udgives i september 2020  

Medieledelse under Corona  

Undersøgelse af flere hundrede mediechefers erfaringer under coronakrisen med distanceledelse, 
hjemmearbejdspladser, virtuelle møder, redaktionel udvikling osv.  

Ralf Andersson, MFI i samarbejde med Ritzaus Bureau og Mediekonsulenterne ved Klaus Henriksen.  

Publiceres i oktober 2020. 

NYT OM FORSKNING: Bl.a. 

• Bogkontrakt med Routledge om udgivelse af bogen Generational Gaps in Political 
Media Use and Civil Engagement: From Baby Boomers to Generation Z  af  Kim Andersen, Jakob 
Ohme, Mats Joe Bordacconi, Camilla Bjarnøe Jensen, Erik Albæk & Claes de Vreese.  

• Afholdelse af virtuel konference om ”Youth, News, and Democratic Engagement” den 
19.-20. november.  

Louise Kjærgaard Journalistisk lektor, Uddannelsesleder Center for Journalistik  

 

Rapport journalistutdanningen OsloMet: 

Institutt for journalistikk og mediefag fikk i august 2020 ny instituttleder, Nathalie Hyde-Clark.  

Nytt masterprogram i medieutvikling med studieretninger i journalistikk, medier og kommunikasjon 
og sakprosa kjører for første gang høsten 2020. Det har vært en dobling av antall studenter på den 
nye masterprogrammet, med over 50 studenter totalt på de tre studieretningene. Dette har skapt 
logistiske utfordringer og press på ressurser osv., men dette har så langt blitt håndtert gjennom stor 
velvilje fra kolleger og ekstra interne lærerkrefter.  

På bachelorprogrammet kjører vi stort sett digitale eller hybride forelesninger, og prøver å ha fysisk 
undervisning på det praktiskjournalistiske arbeidet der det er mulig. Så langt har det gått relativt bra, 
men noen studenter etterspør mer fysisk undervisning. Vi er bekymret for hvordan mengden av 
digital undervisning vil påvirke studenter og lærere hvis koronasituasjonen blir langvarig, og må 
prøve å finne en god balanse her.   

Anders Graver Knudsen 

 

 

 



JMG, Göteborg: 

Journalistutbildningen kör vi helt på distans i nuläget, och de nya ettorna har vi tyvärr inte kunna 
träffa alls än så länge. Det har ändå fungerat över förväntan med undervisning via Zoom på 
grundutbildningen. Vi kör såväl workshops, seminarier och föreläsningar på det sättet. Generellt har 
vi kortat ner föreläsningarna eftersom långa föreläsningar på Zoom inte fungerar så bra. Vi använder 
oss ofta av breakout-rum för att få mer interaktion och engagemang från studenternas sida. 
Övergången till distans har gjort att vi fått tänka om en hel del kring övningar, examinationer etc.  

Även vår fristående kurs Medieproduktion sker på distans. 

Vår ettåriga internationella magister i undersökande journalistik, MIJ, görs i form av 
hybridundervisning. Det vill säga vi har en del av studenterna på plats på Campus, medan en del av 
studenterna deltar via Zoom/Teams. Vi har prioriterat våra internationella studenter när det gäller 
undervisning på campus eftersom flera av dem riskerade att inte få uppehållstillstånd om 
undervisningen var helt på distans. 

Hybridundervisningen har också gjort att vi har fler studenter än tidigare på den här kursen. Normalt 
sett brukar vi ha runt 25 studenter, nu är de 37. Majoriteten av studenterna kommer från andra 
länder än Sverige: Vi har studenter från bland annat Vitryssland, Libanon, Armenien, Ryssland, Ghana 
och Kamerun. Hybridundervisningen är utmanande både när det gäller teknik och att få till en 
sammanhållen klass. Efter omständigheterna har det ändå fungerat väl. Men det tar kraft och energi 
förstås.    

Ulrika Tengby Holm, Studierektor 

 

Tammerfors universitet: 

Vid Tammerfors universitet bedrivs undervisning huvudsakligen på distans, med några undantag där 
smågruppsundervisning tillåts. Universitetet rekommenderar att man använder den nya 
mobilapplikationen, Coronablinkern, som spårar eventuella smittkedjor 
(https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-
covid-19/smitta-och-skydd-coronaviruset/applikation-som-intensifierar-brytandet-av-
smittokedjorna).  

Nya kursplaner är under planering. Det finns goda erfarenheter från kurserna där redaktionellt 
arbete har kombinerats tätare med forskning. Man har även utvecklat en modell för den så kallade 
integrerade undervisningen där programstudenter blandas med yrkesverksamma journalister i 
klassrummet. Moocar rekommenderas som kompletterande kurser, t.ex. Knight Centers kurs i 
datajournalistik har fått beröm. 

Praktik kunde under vår- och sommarperioden organiseras i undantagsförhållanden utan större 
friktion – inga praktikperioder ställdes in – men universitetet erbjöd förstärkt handledning och 
rådgivning för redaktionerna. Vi organiserade vårt årliga seminarium för praktikanter och handledare 
virtuellt och anordnade två live-diskussionstillfällen, ett för studenter och ett annat för journalister 
som arbetar som praktikhandledare. 

Det finns många rekryteringar men inga nya personer; tjänsterna har fyllts med personer som 
arbetat vid universitet under en längre tid. 

 



Helsingfors, Svenska social- och kommunalhögskolan:  

Det nya programmet i samhällsvetenskap, som börjar med breda introducerande kurser, går vidare 
med tre introduktionskurser, och i slutet av första året slutligen val av huvudämne, verkar fungera 
bra. Studenterna uppskattar att de får bekanta sig med flera ämnen innan det slutliga valet.  

Vårens produktion sköttes helt på distans (mer i webinariet), och nu i höst går också merparten av 
undervisningen på distans. De nya studenterna har tutorträffar i små grupper, och delvis närvaro.  

Henrika går i pension i augusti 2021, i maj troligen ännu en sista Hanaholmen-kurs (miljö, uppskjuten 
från i våras). 


