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1.		Indledning	og	læsevejledning	
Jeg	–	Helle	Tougaard	Andersen	-	anmoder	hermed	om	lektorbedømmelse	ved	Danmarks	
Medie-	og	Journalisthøjskole	(DMJX1),	Professionsbacheloruddannelsen	i	Kommunikation.		
Anmodningen	er	udarbejdet	i	henhold	til	Bekendtgørelse	om	
lektorbedømmelse	ved	Centre	for	Videregående	Uddannelse	og	andre	institutioner	for	
mellemlange	videregående	uddannelser	(DK1),	og	Vejledning	om	lektorkvalificering	og	
lektorbedømmelse	ved	CVU	og	andre	institutioner	for	mellemlange	videregående	
uddannelser	(DK2).		
			Anmodningen	er	udarbejdet	med	baggrund	i	professionsbacheloruddannelsen	i	
kommunikation	dvs.	Bekendtgørelse	af	lov	om	erhvervsakademiuddannelser	og	
professionsbacheloruddannelser	(DK3),	Bekendtgørelse	af	lov	om	medie-	og	
journalisthøjskolen	(DK4)	og	Bekendtgørelse	om	Professionsbacheloruddannelsen	i	
Kommunikation	(DK5).	
Baggrunden	for	anmodningen	er	min	ansættelse	som	adjunkt	på	
Kommunikationsuddannelsen	på	DMJX	siden	1.	august	2014.		
			Anmodningen	er	bygget	op	i	syv	afsnit.	Denne	læsevejledning	indleder,	og	i	afsnit	2	følger	
en	præsentation	af	undertegnede	og	en	redegørelse	for	tidligere	og	aktuelle	
undervisningsopgaver.		
			I	afsnit	3	beskriver	og	reflekterer	jeg	over	udviklingen	i	branchen	og	dermed	professionens	
aktuelle	vilkår,	og	sammenholder	det	med	uddannelsens	formål	og	planlægning.		
			Afsnit	4	indeholder	præsentation	og	refleksion	over	min	undervisning	på	
grunduddannelsen	i	kommunikation.	Her	vil	jeg	med	udgangspunkt	i	en	case	gå	i	dybden	
med,	hvordan	jeg	arbejder	didaktisk	med	læreprocessen	i	forløbet	Journalistisk	Metode,	og	
hvordan	jeg	inddrager	de	studerendes	læringsforudsætninger	i	processen.		
			Afsnit	5	er	dedikeret	til	efter-	og	videreuddannelse,	og	her	vil	jeg	beskrive	og	reflektere	
over	mit	arbejde	med	at	udvikle,	tilrettelægge	og	gennemføre	kurset	”Journalistik	for	
kommunikatører”.	Jeg	vil	særligt	beskæftige	mig	med	kursisternes	motivation,	og	hvordan	
de	får	mulighed	for	at	overføre	læring	til	egen	praksis.	
			I	6.	afsnit	beskæftiger	jeg	med	min	deltagelse	i	forskningsprojektet	”Lokal-	og	
regionalmediers	indhold,	rolle	og	betydning”,	og	med	hvordan	min	viden	fra	projektet	
anvendes	i	arbejdet	med	udvikling	af	et	nyt	fag	på	grunduddannelsen.	Desuden	inddrager	jeg	
den	internationale	forskning	i	forholdet	mellem	kommunikation	og	journalistik.	
	
	

																																																								
1	I	anmodningen	bruger	jeg	forkortelsen	DMJX	og	ordet	højskolen,	da	det	er	daglig	tale	for	Danmarks	Medie-	og	
Journalisthøjskole.	
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2.		Præsentation	af	ansøger	
I	dette	afsnit	vil	jeg	præsentere	min	uddannelsesmæssige	baggrund	og	mine	tidligere	og	
nuværende	ansættelser.		
	
2.1.	Faglig	uddannelse	
Jeg	er	uddannet	journalist	fra	Danmarks	Journalisthøjskole	i	1987	(bilag	3)	og	har	arbejdet	
som	både	skrivende	og	redigerende	journalist	på	Morgenavisen	Jyllands-Posten	i	godt	20	år.	
Ansættelsen	har	påvirket	min	faglighed	til	at	være	primært	nyhedsorienteret,	selv	om	jeg	i	
perioder	af	min	ansættelse	har	beskæftiget	mig	med	at	skrive	og	redigere	artikler	til	
ugentlige	tillæg	og	weekendudgaverne	og	i	andre	perioder	har	fungeret	som	redaktør	og	
arbejdet	med	planlægning	og	produktion	af	journalistiske	udgivelser.		
			Som	underviser	trækker	jeg	således	på	en	bred	professionsfaglighed	og	erfaring	som	
udøvende	journalist.	Endvidere	anvender	jeg	min	viden	om	branchen	og	om	den	dybtgående	
forandring	af	både	den	danske	og	den	internationale	mediebranche,	der	har	fundet	sted	
siden	midten	af	1980’erne.	
			Mens	jeg	arbejdede	på	Jyllands-Posten,	tog	jeg	en	masteruddannelse	i	køn	og	kultur	på	
Syddansk	Universitet	(bilag	4).	Det	gav	mig	en	indføring	i	akademisk	tænkning	og	formidling	
sammen	med	en	videnskabsteoretisk	indsigt,	som	jeg	bruger	som	underviser	i	journalistik	
metode	på	Kommunikationsuddannelsen.	Forskellen	på	journalistisk	formidling	og	
akademisk	formidling	er	et	fokuspunkt	på	uddannelsen,	da	målsætningen	er,	at	den	skal	
indeholde	både	en	teoretisk	akademisk	kommunikationsfaglighed	og	en	praktisk	
journalistfaglighed.			
			Efter	min	ansættelse	på	Jyllands-Posten	etablerede	jeg	mig	som	freelance-journalist	og	
kommunikatør	og	arbejdede	for	en	række	forskellige	arbejdsgivere	(bilag	1).	Mine	opgaver	
centrerede	sig	om	håndtering	af	pressekontakt	for	en	række	forskellige	organisationer	og	
undervisning	af	bl.a.	forskere	i	forskningsformidling.	Disse	opgaver	har	givet	mig	en	indsigt	i,	
hvordan	man	i	praksis	kan	anvende	journalistiske	metoder	og	kompetencer	som	
professionel	kommunikatør.		
			De	sidste	år	af	min	ansættelse	på	Jyllands-Posten	havde	jeg	en	daglig	praktisk	
mentorfunktion	for	flere	praktikanter,	hvilket	gjorde	mig	interesseret	i,	hvordan	mennesker	
lærer.	Derfor	deltog	jeg	i	efteruddannelseskurset		”Lær	at	undervise”,	der	blev	udbudt	af	Den	
Journalistiske	Efteruddannelse	(bilag	6).	Kurset	øgede	min	interesse	for	undervisning,	og	jeg	
tog	derfor	et	voksenpædagogisk	grundkursus	på	Voksenpædagogisk	Center	i	Aarhus	(bilag	
7).		
			Begge	kurser	gav	mig	et	indblik	i	forskellige	undervisningsmetoder	og	formidlingsformer,	
og	jeg	stiftede	bekendtskab	med,	hvordan	man	strukturerer	og	organiserer	et	
undervisningsforløb,	takler	modstand	og	barrierer	hos	forskellige	deltagere.	Jeg	fik	også	en	
introduktion	til	brug	af	evalueringsmetoder	og	feed-back.		
			Som	kursusleder	og	foredragsholder	både	i	mit	eget	firma	og	for	kursusvirksomheden	Liva	
Kurser	(DK6)	anvendte	jeg	den	didaktiske	og	pædagogiske	indsigt,	jeg	havde	opnået	på	de	to	
kurser,	til	at	planlægge	og	gennemføre	en	række	kurser	i	pressekontakt	og	–	håndtering	
primært	med	kommunale	ledere	som	målgruppe.		
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			Det	var	i	arbejdet	med	disse	kurser,	at	jeg	første	gang	reflekterede	over	udfordringen	i	at	
skulle	dels	teoretisere	min	praktiske	journalistiske	faglighed	dels	sammensætte	et	
pædagogisk	interessant	kursus,	der	inddrog	kursisterne	aktivt.		
			I	perioden	som	freelancer	begyndte	jeg	at	læse	på	kandidatuddannelsen	i	journalistik	
(Bilag	5)	ved	Aarhus	Universitet.	Uddannelsen,	som	jeg	har	færdiggjort	under	mit	
adjunktforløb,	har	suppleret	min	praktisk	orienterede	professionsfaglighed	med	teoretisk	
viden	om	journalistik	og	kommunikation.		
			Desuden	har	kandidatuddannelsen	givet	mig	en	dybere	indsigt	i	såvel	journalisters	som	
kommunikatørers	professionelle	selvforståelse	både	teoretisk	og	i	praksis,	da	jeg	har	skrevet	
speciale	om	kommunikatørers	professionsforståelse	(DK7).	Den	viden	er	vigtig	for	mig	som	
underviser,	for	til	trods	for	at	journalistik	og	kommunikation	for	udenforstående	kan	synes	
som	et	og	samme	felt,	er	der	især	en	afgørende	forskel	på	journalisters	og	kommunikatørers	
professionelle	selvforståelse.	Hvor	journalister	opfatter	sig	selv	som	demokratisets	objektive	
og	uafhængige	vagthunde,	bruger	den	professionelle	kommunikatør	sine	strategiske	og	
analytiske	kompetencer,	sin	forretnings-	og	organisationsforståelse	og	sin	flair	for	at	
formulere	sig	til	at	fremme	et	bestemt	budskab	for	en	bestemt	afsender.		
	
2.2.	Ansættelse	som	ekstern	underviser	på	DMJX	
I	2009	blev	jeg	tilknyttet	DMJX	som	ekstern	underviser,	og	frem	til	min	fastansættelse	på	
Kommunikationsuddannelsen	i	2014	har	jeg	undervist	på	en	række	forskellige	forløb	på	
DMJX.	Fra	introforløbet	for	1.	semester	på	BA	i	Journalistik	over	merit-uddannelsen	BA	
tilvalg	i	Journalistisk	Formidling		og	diplomuddannelsen	til	Fagjournalist,	der	hører	under	
højskolens	efter-	og	videreuddannelsesafdeling,	til	forløbet	Research	og	Formidling	I	på	
Kommunikationsuddannelsen.		
			Fælles	for	hovedparten	af	disse	forløb	har	været,	at	jeg	har	undervist	studerende	og	
kursister,	der	hverken	skulle	være	eller	var	journalister.	De	har	derimod	skullet	tilegne	sig	
færdigheder	i	journalistisk	metode,	og	min	opgave	som	underviser	har	været	pædagogisk	
som	didaktisk	at	bidrage	til,	at	de	studerende	har	kunnet	bringe	deres	færdigheder	med	over	
i	en	anden	faglig	kontekst.		
			Den	erfaring	er	vigtig	for	mig	i	dag	som	underviser	af	studerende	på	
Kommunikationsuddannelsen	og	af	kursister.	De	skal	også	kunne	anvende	det,	de	lærer	i	
journalistisk	metode,	både	i	løsningen		af	kommunikationsopgaver	generelt	og	mere	
specifikt	i	forhold	til	journalistisk	formidlede	produkter.		
			Perioden	som	ekstern	underviser	har	desuden	givet	mig	en	viden	om	de	forskelle,	der	
eksisterer	mellem	at	undervise	på	et	introforløb	for	næsten	ny-udklækkede	studenter,	på	et	
tilvalg	for	universitetsstuderende	med	et	par	studieår	eller	tre	på	bagen	og	på	at	efter-	
og/eller	videreuddanne	færdiguddannede.	Den	viden	udnytter	jeg	til	at	inddrage	de	
lærendes	forskellige	forudsætninger	som	et	vigtigt	element	i	tilrettelæggelsen	af	
undervisningen	både	på	grunduddannelsen	og	i	efter-	og	videreuddannelsen.	Det	vil	jeg	
folde	ud	i	4.	og	5.	del	af	anmodningen.	
			Fra	2012	til	2014	fungerede	jeg	også	som	vejleder	og	eksaminator	for	journaliststuderende	
i	forbindelse	med	deres	bachelorprojekter,	hvorved	jeg	opbyggede	kompetencer	i	vejleder-	
og	bedømmerrollen.	
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2.3.	Nuværende	ansættelse	på	DMJX	
I	2014	blev	jeg	ansat	som	adjunkt	på	Professionsbacheloruddannelsen	i	Kommunikation	på	
DMJX	som	del	af	et	nydannet	team	med	en	ny	leder.		
			Jeg	er	den	eneste	i	teamet	med	journalistisk	baggrund	og	uddannelse,	og	jeg	underviser	
primært	på	1.	semester	i	forløbet	Journalistisk	Metode,	der	udgør	størstedelen	af	faget	
Research	og	Formidling	I.	Derudover	har	jeg	i	min	adjunktperiode	undervist	i	
interviewteknik	på	2.	semester	i	faget	Research	og	Formidling	II,	ligesom	jeg	har	faciliteret	
en	workshop	i	projektopgaveskrivning	på	7.	semester	og	fungeret	som	vejleder	og	
eksaminator	på	bachelorprojekter	(bilag	2).	
			Mine	undervisningsopgaver	som	adjunkt	kan	betragtes	som	en	videreførelse	af	de	opgaver,	
jeg	løste	som	ekstern	underviser.	For	jeg	trækker	i	min	undervisning	på	de	pædagogiske	og	
didaktiske	kompetencer,	jeg	opbyggede	i	den	periode,	og	på	min	viden	om	højskolens	
historie,	dens	faglige	betydning	i	branchen	og	dens	pædagogiske	tradition.		
			Undervejs	i	min	adjunktperiode	har	jeg	også	arbejdet	med	flere	af	højskolens	
udviklingsopgaver	(ibid).	Jeg	har	dels	deltaget	i	arbejdet	med	revidering	af	
Kommunikationsuddannelsens	studieordning	og	udarbejdelse	af	flere	nye	fag,	dels	udviklet,	
tilrettelagt	og	gennemført	diplommodulet	”Journalistik	for	Kommunikatører”	for	højskolens	
afdeling	for	kurser	og	videreuddannelse.		
			Indholdet	i	kurset	er	tilrettelagt	som	en	afspejling	af	undervisningen	i	journalistisk	metode	
på	grunduddannelsen	og	har	givet	mig	lejlighed	til	at	afprøve	elementerne	fra	mit	fag	på	
grunduddannelsen	i	en	anden	kontekst	og	med	en	anden	målgruppe.		
			Derudover	har	mødet	med	kursisterne,	der	er	ansatte	kommunikatører	i	både	private	og	
offentlige	organisationer,	bibragt	mig	et	indblik	i	deres	dagligdag,	hvilket	jeg	kan	udnytte	
som	underviser	på	grunduddannelsen.		
			Som	led	i	min	lektorkvalificering	har	jeg	desuden	deltaget	i	forskningsprojektet	”Lokal-	og	
regionalmediers	indhold,	rolle	og	betydning	i	lokalområder”,	som	medarbejdere	fra	DMJX	
har	udført	på	vegne	af	Slots-	og	Kulturstyrelsen	som	en	del	af	forskningsprogrammet	
”Mediernes	udvikling	i	Danmark”	(DK20).	Jeg	har	medvirket	til	arbejdet	med	planlægning,	
konstruktion	af	spørgeguide,	gennemførsel	af	kvalitative	interviews,	kodning	og	
meningskondensering	samt	præsentation	af	resultater.	I	dette	arbejde	har	jeg	i	nogen	eller	
vid	udstrækning	både	kunnet	anvende	viden	fra	min	kandidatuddannelse	og	fra	min	
praktiske	faglighed.		
			Min	medvirken	til	udvikling	af	højskolens	vidensgrundlag	på	dette	felt	skal	ses	i	lyset	af	
min	journalistiske	faglighed.	Min	undervisning	i	journalistiske	metodefag	bygger	på,	at	jeg	
kan	inddrage	og	kritisk	forholde	mig	til	den	nyeste	viden,	så	fagets	kerneområde	løbende	
sættes	til	debat	og	ses	i	lyset	af	aktuelle	problemstillinger	inden	for	branchen	og	
samfundsudviklingen.	
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3.		Samspillet	mellem	profession	og	uddannelse	
I	dette	afsnit	vil	jeg	beskrive,	hvordan	den	professionspraksis,	der	udfoldes	i	
kommunikationsbranchen,	har	betydning	for	undervisningen	på	
Kommunikationsuddannelsen	på	DMJX.		
			Jeg	vil	lægge	et	særligt	fokus	på	den	rolle,	som	journalistiske	arbejdsmetoder	spiller	i	
branchen	i	dag,	fordi	jeg	underviser	i	journalistik	og	journalistisk	metode.		
	
3.1.	Journalistikkens	aftryk	på	Kommunikationsbranchen	
Kommunikationserhvervet	er	som	fag	relativt	ungt,	ikke	mindst	i	Danmark,	hvor	man	ifølge	
Kjær	Hansen	&	Jørgensens	bog	”Strategisk	kommunikation	for	praktikere”	ikke	skal	mange	
årtier	tilbage,	før	de	fleste	organisationer	og	virksomheder	klarede	sig	glimrende	uden	
kommunikationsafdelinger	og	kommunikatører.	
			Inden	for	de	seneste	25-30	år	er	der	imidlertid	sket	en	markant	stigning	i	antallet	af	
personer,	der	arbejder	med	kommunikation,	idet	både	offentlige	institutioner,	erhvervslivet,	
interesseorganisationer,	politikere	m.v.	har	øget	deres	brug	af	professionelle	
kommunikationsfolk.	Tal	for	udviklingen	i	beskæftigelsen	blandt	Dansk	Journalistforbunds	
medlemmer	bekræfter	tendensen.	Antallet	af	medlemmer	ansat	i	kommunikationsstillinger	i	
offentlige	og	private	organisationer	er	steget	fra	få	hundrede	til	flere	tusinde	på	15	år	(DK8).	
Dertil	kommer	et	ukendt	antal,	der	ikke	er	medlem	af	Dansk	Journalistforbund.	
			Kommunikationsbranchen	er	imidlertid	også	i	vækst	på	andre	parametre.	Listen	over	
områder	og	opgaver,	som	den	moderne	kommunikatør	kan	og	skal	påtage	sig,	vokser.	Kjær	
Hansen	og	Jørgensen	beskriver,	hvordan	kommunikationsfeltet	fra	overvejende	at	have	haft	
fokus	på	PR-arbejde	i	dag	”strækker	sig	fra	håndværksarbejde	med	ord,	billeder	og	lyd	til	
strategisk	tænkning	og	analyse”	(Kjær	Hansen	&	Jørgensen	2012,	pp.	17-18).	Også	en	nyere	
europæisk	undersøgelse	blandt	1410	kommunikatører	fordelt	på	30	lande	peger	på,	at	viften	
af	arbejdsområder	breder	sig	og	i	dag	både	inkluderer	intern	kommunikation,	forhandling,	
strategisk	rådgivning,	PR-	og	marketing	og	pressearbejde	(Beurer-Züllig	2008,	p.	165)	
			Medieforsker	ved	Københavns	Universitet	Nete	Nørgaard	Kristensen,	der	forsker	i	
forholdet	mellem	journalistik	og	kommunikation,	konkluderer	da	også	i	en	analyse	af	
kommunikationsbranchens	medierelationer,	at	en	professionel	kommunikatør	i	dag	er	i	
stand	til	at	kombinere	journalistisk	flair	for	den	gode	historie	med	en	teoretisk	og	analytisk	
kompetence	samt	organisatorisk	indsigt	(Nørgaard	Kristensen	2005,	p.	126).		
			Den	journalistiske	flair	er	ikke	mindst	vigtig.	I	disse	år	drejer	mange	virksomheder,	
myndigheder	og	organisationer	deres	marketingbudgetter	væk	fra	traditionel	reklame	for	i	
stedet	at	satse	på	indhold,	som	ligner	journalistik	(DK9).	Content	marketing,	native	
advertisement,	brand	journalism	–	disciplinerne	har	mange	navne,	og	fælles	er,	at	de	alle	er	i	
kraftig	vækst.	Ifølge	tal	fra	onlinetjenesten	BI	Intelligence,	vil	omfanget	af	fx	Native	
Advertisering	eksplodere	i	de	kommende	år	(DK10).	
			Det	skyldes,	at	internettet	og	med	det	fremkomsten	af	et	stadig	stigende	antal	
medieplatforme	gør	det	muligt	for	enhver	organisation	at	udkomme	uafhængigt	af	de	
etablerede	mediehuse.	Både	danske	og	internationale	eksperter	vurderede	for	nylig	i	en	
artikel	i	fagbladet	Journalisten	(DK11),	at	stadig	flere	virksomheder	og	organisationer	på	
den	måde	vil	blive	en	seriøs	konkurrent	til	de	etablerede	mediehuse.	Et	aktuelt	eksempel	er	
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Folkekirkens	Nødhjælp,	der	har	udsendt	egne	korrespondenter	for	at	rapportere	hjem	om	
verdens	tilstand	(DK12).		
			Moderne	kommunikatører	har	-	og	vil	fremover	i	endnu	højere	grad	få	-	brug	for	
journalistiske	kompetencer.	I	mit	kandidatspeciale	konkluderede	jeg,	hvordan	
kommunikatører	fra	at	sig	selv	som	informationsleverandører	og	dermed	en	slags	
serviceorgan	for	journalister	har	bevæget	sig	ind	i	det	journalistiske	professionsfelt,	hvor	de	
er	i	færd	med	at	overtage	flere	af	opgaverne	(DK7).	Desuden	viste	en	rundspørge	blandt	
fremtrædende	aktører	i	mediebranchen	foretaget	af	DMJX	for	nylig,	at	branchen	i	høj	grad	
efterspørger	medarbejdere	med	journalistiske	færdigheder	(DK13).	Gerne	medarbejdere,	
som	samtidig	forstår,	hvordan	journalister	tænker,	og	hvorfor	de	agerer,	som	de	gør	(ibid.).		
			I	næste	afsnit	vil	jeg	redegøre	for	og	reflektere	over,	hvilken	betydning	udviklingen	har	for	
Kommunikationsuddannelsen	på	DMJX.	
	
3.2.	Betydningen	for	Kommunikationsuddannelsen	
Kommunikationsuddannelsen	på	DMJX	er	forholdsvis	ny,	da	det	første	hold	begyndte	i	
efteråret	2011	og	dimitterede	i	januar	2015.	Uddannelsen	blev	sat	i	verden,	fordi	man	på	
DMJX	så,	at	der	manglede	en	uddannelse,	der	kombinerede	teoretisk	kommunikations-
faglighed	med	en	praktisk	og	produktionsorienteret	journalistisk	tilgang	(DK27).	I	
studieordningen	for	uddannelsen	bliver	det	da	også	understreget,	at	det	er	”en	central	kerne	
i	uddannelsen,	at	de	studerende	lærer	både	den	teoretiske	baggrund	for	faget	og	den	praktiske	
udførelse.”		(DK14)		
			Det	harmonerer	med,	at	Kommunikationsuddannelsen	som	professionsbachelorgrad	er	
placeret	på	niveau	6	i	Den	Danske	Kvalifikationsramme	(DK15).	Her	hedder	det,	at	en	
professionsbachelor	bl.a.	skal	
		

• have	udviklingsbaseret	viden	om	professionens	og	fagområdets	praksis	og	anvendt	
teori	og	metode	

• kunne	anvende	fagområdets	metoder	og	redskaber	og	skal	mestre	de	færdigheder,	
der	knytter	sig	til	beskæftigelse	inden	for	professionen	

• kunne	vurdere	praksisnære	og	teoretiske	problemstillinger	og	løsninger	til	
samarbejdspartnere	og	brugere	

• selvstændigt	kunne	indgå	i	fagligt	og	tværfagligt	samarbejde	og	påtage	sig	ansvar	for	
rammerne	af	en	professionel	etik	

	
I	studieordningen	for	uddannelsen	er	det	omsat	til,	at	”Kommunikationsuddannelsens	formål	
er	at	kvalificere	den	uddannede	til	selvstændigt	at	varetage	kommunikationsopgaver	fra	
identifikation	og	analyse	af	kommunikationsbehov	til	udvikling	af	løsninger	samt	produktion	
og	formidling	af	disse	på	relevante	medieplatforme	inden	for	det	offentlige	og	private	
arbejdsmarked	samt	ved	nonprofit	virksomhed”.	(DK14)	
			Beskrivelsen	lever	dermed	op	til	formål	og	opgaver	for	DMJX,	der	er	formuleret	i	LBK	nr.	
205,	§	3	om	Danmarks	Medie-	og	Journalisthøjskole:		
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		”Højskolen	har	til	opgave	inden	for	journalistik,	kommunikation,	grafisk	design,	
medieproduktion,	medieledelse	og	tilgrænsende	uddannelsesområder	at	udbyde	og	udvikle	
videregående	uddannelser	og	efter-	og	videreuddannelser,	der	på	internationalt	fagligt	niveau	
imødekommer	behovet	for	kvalificeret	arbejdskraft	i	såvel	den	private	som	den	offentlige	
sektor.”	(DK4)	
	
			Set	i	lyset	af	den	udvikling,	som	jeg	har	skitseret	i	afsnit	3.1.,	er	der	ikke	noget,	der	tyder	på,	
at	behovet	for	kommunikatører	med	en	kombination	af	teoretiske	og	praktiske	-	ikke	mindst	
journalistiske	–	kompetencer	er	blevet	mindre	på	de	seks	år,	uddannelsen	har	eksisteret.	
Snarere	tværtimod.		
			Det	betyder	imidlertid	ikke,	at	vi	kan	læne	os	tilbage	og	regne	med,	at	uddannelsen	bare	
kører.	Som	min	beskrivelse	illustrerer,	går	udviklingen	stærkt	i	mediebranchen,	og	med	
udgangspunkt	i	DMJX’s	strategi	”Bedre	kommunikation	–	til	gavn	for	hele	samfundet”	
(DK16)	arbejder	vi	løbende	på	at	forbedre	uddannelsen,	så	vi	kan	levere	kvalificeret	
arbejdskraft	til	branchen.		
			Derfor	indfører	vi	en	række	nye	fag	på	uddannelsen	fra	efteråret	2017,	hvor	vi	indfaser	ny	
studieordning.	De	studerende	vil	fremover	møde	nye	fag	som	PR	og	Medierne,	Sociale	
Medier,	Kreativitet	og	Idéudvikling,	Cross	Media,	og	Entreprenørskab,	Forretningsforståelse	
og	Projektledelse,	der	alle	er	resultatet	af	et	udviklingsarbejde	for	at	imødekomme	nye	
eksplicitte	behov	i	branchen.	I	6.	del	af	min	anmodning	vil	jeg	uddybe	arbejdet	med	udvikling	
af	faget	PR	og	Medierne.	
	
3.2.1.	Dannelsesaspekt	og	læringssyn	på	DMJX	
En	professionsbachelorgrad	fra	DMJX	er	imidlertid	andet	og	mere	end	faglige	kompetencer.		
			Ifølge	DMJX’s	uddannelsespolitik	er	opgaven	også,	”at	de	studerende	skal	opnå	kompetencer	
til	–	selvstændigt	og	i	samarbejde	med	andre	–	at	udøve	og	udvikle	eget	fag,	så	de	skaber	værdi	
ikke	blot	for	en	specifik	arbejdsgiver,	men	også	for	samfundet”,	og	”færdiguddannede	fra	
højskolens	uddannelser	er	med	deres	engagement	og	kunnen	med	til	at	drive	samfundet	
videre.”	(Bilag	8)	
	
			DMJX	anlægger	dermed	et	bredere	dannelsesperspektiv	end	det,	loven	om	højskolen	
foreskriver,	idet	en	uddannelse	fra	DMJX	ikke	blot	skal	bane	vej	ind	på	arbejdsmarkedet,	
men	også	skabe	værdi	i	et	samfundsmæssigt	perspektiv	ved	også	at	uddanne	de	studerende	
til	samfundsborgere	med	viden	og	udsyn.		
			Et	led	i	det	at	uddanne	kommunikatører,	der	kan	løse	de	opgaver,	branchen	stiller,	er	
derfor	også	at	bringe	de	studerende	på	Kommunikationsuddannelsen	op	på	det	
dannelsesniveau,	som	en	professionsuddannelse	fra	DMJX	kræver.	
			Pædagogisk	og	didaktisk	forsøger	vi	at	løse	den	opgave	ved	at	lægge	os	tæt	op	ad	DMJX’s	
overordnede	læringssyn,	som	det	kommer	til	udtryk	i	skolens	uddannelsespolitik	(ibid.):					
Her	fremgår	det,	at	”en	praksisorienteret	tilgang	til	uddannelse	sikrer	læring,	der	giver	
studerende	og	kursister	kompetencer	til	både	at	beherske	og	udvikle	fagenes	kerneområder.”		
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			Læringssynet	hører	hjemme	indenfor	en	socialkonstruktivistisk	forståelse	af,	at	læring	
foregår	som	en	aktiv	proces	hos	den	lærende	i	mødet	med	omverdenen	og	i	forsøg	på	at	
håndtere	denne	omverden	(Illeris	2015,	p.	47).		
			På	Kommunikationsuddannelsen	udmøntes	læringssynet	og	den	praksisorienterede	
tilgang	i,	at	undervisningen	kombinerer	forelæsninger,	holdundervisning,	gruppearbejde	og	
selvstudium.	Fordelingen	mellem	de	forskellige	undervisningsformer	fremgår	af	
Studieaktivitetsmodellen	for	de	enkelte	fag	(DK14),	men	fælles	for	kerneområderne	i	
uddannelsen	er,	at	gruppearbejde	spiller	en	særlig	vigtig	rolle	pædagogisk	og	didaktisk:	“dels	
fordi	det	træner	ansvarlighed	og	samarbejdsevne,	som	er	en	nødvendighed	for	
kommunikatører,	dels	fordi	diskussioner,	coaching	og	feedback	styrker	de	studerendes	
bevidsthed	om	de	valg,	de	træffer	som	led	i	arbejdsprocessen.”	(ibid.)	
			I	praksis	inddeles	de	studerende	i	grupper	på	typisk	5	eller	6	studerende,	og	i	disse	
grupper	løser	de	problemorienterede	cases	og	praktiske	research-	og	formidlingsopgaver,	
som	de	efterfølgende	giver	hinanden	feedback	på	og	reflekterer	over.	Gruppearbejdet	skal	
træne	de	studerendes	samarbejdsevne	og	udvikle	og	modne	deres	evne	til	at	diskutere	og	
argumentere	for	valg	og	fravalg	i	tråd	med	både	skolens	læringssyn	og	dens	
uddannelsespolitik.	Samtidig	tilgodeser	vi	både	et	behov	i	branchen	for	arbejdskraft,	der	kan	
samarbejde	fx	i	tværfaglige	teams	og	lever	op	til	kvalifikationsrammens	krav	om,	at	den	
professionelle	kommunikatør	selvstændigt	kan	indgå	i	fagligt	og	tværfagligt	samarbejde.	
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4.		Grunduddannelsen	
Ifølge	den	norske	professor	i	pædagogik	Erling	Lars	Dale	skal	den	professionelle	underviser	
kunne	agere	på	tre	kompetenceniveauer,	hvor	det	første	niveau	(K1)	er	evnen	til	at	
gennemføre	undervisning,	andet	niveau	(K2)	drejer	sig	om	at	opbygge	
undervisningsprogrammer,	men	tredje	niveau	(K3)	er	kendetegnet	ved	evnen	til	at	diskutere	
og	reflektere	over	praksis	og	udvikle	didaktisk	teori	(Dale	1999,	p.	49).		
			Dermed	giver	Dales	tre	kompetenceniveauer	mig	mulighed	for	at	begrunde	mine	valg	og	
fravalg	med	faglige	begreber	i	denne	del	af	anmodningen,	hvor	jeg	beskæftiger	mig	med	
undervisning	på	grunduddannelsen.		
			Som	ramme	for	mine	refleksioner	vil	jeg	introducere	en	case,	der	beskriver	en	
undervisningsgang	i	forløbet	Journalistisk	Metode,	som	jeg	underviser	i	på	1.	semester	på	
Kommunikationsuddannelsen	på	DMJX.	Casen	skal	demonstrere	mine	kompetencer	på	Dales	
første	kompetenceniveau,	idet	den	illustrerer	min	evne	til	at	gennemføre	undervisning.	
			Dernæst	vil	jeg	med	udgangspunkt	i	casen	beskrive	og	reflektere	over,	hvordan	jeg	
didaktisk	og	pædagogisk	arbejder	med	udvikling,	tilrettelæggelse	og	gennemførsel	af	
forløbet	for	på	den	måde	demonstrere	mine	kompetencer	på	Dales	andet	og	tredje	
kompetenceniveau.	Derfor	vil	jeg	introducere	Hiim	og	Hippes	didaktiske	relationsmodel	
(Hiim	&	Hippe	2010,	p.	73),	der	illustrerer,	hvordan	didaktik	kan	forstås	bredt,	idet	de	peger	
på,	at	det	er	nødvendigt	at	tage	højde	for	en	række	faktorer,	når	man	arbejder	med	
undervisning	og	læring.		

	
4.1.		Den	didaktiske	relationsmodel	
Når	jeg	anvender	mine	kompetencer	på	Dales	andet	kompetenceniveau	til	at	udvikle	og	
tilrettelægge	min	undervisning	i	journalistisk	metode,	anlægger	jeg	en	bred	didaktisk	
forståelse.	Det	gør	jeg,	fordi	jeg	interesserer	mig	for,	hvad	der	skal	læres,	hvem	der	skal	lære		
det,	hvorfor	de	skal	lære	det,	og	hvordan	de	skal	lære	det.		
			Jeg	henter	inspiration	hos	de	norske	læringsteoretikere	Hiim	og	Hippe,	der	siger,	at	en	bred	
didaktisk	forståelse	er	nødvendig,	for	at	man	som	underviser	får	taget	højde	for	alle	de	
forhold,	der	spiller	ind	på	undervisning	og	læring	(Hiim	&	Hippe	2010,	p.	72).	
			De	definerer	didaktik	som	praktisk-teoretisk	planlægning,	gennemførelse,	vurdering	og	
kritisk	analyse	af	undervisning	og	læring	og	sammenfatter	deres	teori	i	den	didaktiske	
relationsmodel,	der	fokuserer	på	en	række	faktorer	og	deres	indbyrdes	relationer:	
	

		
Figur	4.1.	Hiim	&	Hippes	didaktiske	relationsmodel	(kilde:	Hiim	&	Hippe	2010)	
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Hiim	og	Hippe	ser	modellen	som	”en	model	til	kritisk	analyse	og	forståelse	af	undervisning	
og	læring”	(ibid.,	p.	73).	
			Jeg	bruger	modellen	for	at	sikre,	at	jeg	får	taget	hensyn	til	alle	områder,	når	jeg	planlægger	
mit	forløb	på	grunduddannelsen.	Jeg	vil	dog	ikke	gennemgå	alle	kategorier	i	modellen	i	
denne	anmodning,	men	koncentrere	mig	om	læreprocessen	og	de	studerendes	
læringsforudsætninger.	De	to	kategorier	er	ifølge	Hiim	og	Hippe	tæt	forbudne,	idet	
læreprocessen	tager	udgangspunkt	i	de	studerendes	læringsforudsætninger.	Som	Hiim	og	
Hippe	fremhæver,	er	det	dem,	det	hele	handler	om	(ibid.,	p.	77).	
			Inden	jeg	fordyber	mig	i	de	studerendes	læreproces	og	læringsforudsætninger,	vil	jeg	kort	
gøre	rede	for	baggrunden	for	og	målet	med	forløbet	samt	planlægningen	af	indholdet	for	at	
placere	forløbet	i	en	ramme.	
	
4.1.1.	Baggrunden	for	forløbet		
			Journalistisk	Metode	udgør	2/3	dele	af	faget	Research	og	Formidling	I,	der	tæller	10	ECTS	i	
den	samlede	uddannelse.	Udover	Journalistisk	Metode	består	faget	af	et	kort	forløb	i	sprog,	
ét	i	mediejura	og	–etik	samt	ét	i	grafisk	opsætning	af	tekster.	Disse	forløb	står	andre	
undervisere	for	(Bilag	9).	
			Research	og	formidling	I	har	rødder	i	Journalistuddannelsen	på	DMJX	og	dens	
praksisteoretiske	”learning-by-doing”	pædagogik,	hvor	oplæg	om	journalistiske	teorier	og	
metoder	følges	op	af	øvelser	og	refleksion	(DK17).	Historisk	set	er	journalistik	et	håndværk,	
og	herhjemme	foregik	oplæringen	til	faget	som	mesterlære	frem	til	1971.	I	modsætning	til	
en	profession	som	læge	eller	ingeniør	besidder	journalistikken	ikke	en	særlig	teoretisk	og	
specifik	viden.	Og	selv	om	der	i	dag	er	opbygget	at	fagligt	begrebsapparat,	viser	både	den	
danske	og	den	internationale	forskning,	at	metodikken	stadig	bygger	på	en	fælles	forståelse	
af	og	erfaring	for,	hvordan	man	fremstiller	”god”	journalistik,	frem	for	på	videnskabeligt	
fastlagte	procedure-	og	metodevalg	(Kramhøft	2000,	Kovach	&	Rosenstiel	2001,	Albæk	et	al.	
2015).				
			Jeg	har	gennemført	forløbet	én	gang	som	ekstern	underviser	og	fire	gange	som	adjunkt.		
	
4.1.2.	Formålet	med	undervisningen		
Formålet	med	undervisningen	i	journalistisk	metode	er,	at	de	studerende	skal	lære	at	
researche	og	formidle	journalistisk.	Journalistiske	arbejdsmetoder	er	et	af	fem	
kerneområder	i	professionsbacheloruddannelsen	i	kommunikation	på	DMJX	(DK14),	og	jeg	
underviser	de	studerende	i	indsamling	og	research,	idéudvikling,	vinkling,	kildebrug,	
interviewteknik	og	fortælleteknik.		
			Faget	er	et	grundlæggende	metodefag,	der	bidrager	til	at	kvalificere	de	øvrige	fag	på	
uddannelsen,	ved	at	de	studerende	bruger	disse	færdigheder,	når	de	skal	løse	konkrete	
kommunikationsopgaver.	Det	kan	fx	være,	når	de	skal	researche	sig	frem	til	materiale,	der	
skal	bruges	til	at	udarbejde	en	kampagne	for	en	organisation	eller	til	at	producere	en	
brochure	i	forbindelse	med	en	lancering	af	et	nyt	produkt.	Det	kan	også	være,	når	de	selv	
skal	skrive	artikler,	pressemeddelelser	eller	andre	tekster.	
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			Samtidig	er	det	–	som	nævnt	i	afsnit	3.2.	–	vigtigt	for	mig	at	tage	hensyn	til,	at	de	
studerende	på	Kommunikationsuddannelsen	ikke	skal	være	journalister,	men	derimod	
kommunikatører.	Når	jeg	planlægger	min	undervisning,	er	jeg	derfor	optaget	af,	at	indholdet	
i	journalistisk	metode	skal	give	værdi	for	de	studerende	på	to	måder.	Dels	ved	at	de	lærer	at	
tænke,	analysere	og	forstå	journalistik	og	giver	dem	en	forståelse	for	det	journalistiske	
professionsfelt	og	for	medieverdenen	generelt.	Dels	ved	at	de	opnår	færdigheder	i	en	
metode,	de	kan	anvende	i	den	faglige	kontekst,	der	bliver	deres.	
		Overordnet	set	medvirker	faget	til,	at	dimittender	fra	Kommunikationsuddannelsen	lever	
op	til	formålet	med	for	uddannelsen,	idet	de	i	journalistisk	metode	lærer	at	kombinere	teori	
og	praksis	(DK5),	og	til	det	overordnede	dannelsesmål	i	DMJX’s	uddannelsespolitik	(bilag	8),	
der	lægger	op	til,	at	alle	studerende	bliver	uddannet	til	samfundsborgere	med	viden	og	
udsyn.	
			I	næste	afsnit	vil	jeg	på	den	baggrund	beskrive	indholdet	og	den	praktiske	planlægning.	
	
4.1.3.	Planlægning	af	indholdet	
Min	undervisning	i	journalistisk	metode	er	som	følge	af	sine	rødder	i	Journalistuddannelsen	
langt	mere	praktisk	og	øvelsesorienteret	anlagt	end	teoretisk	funderet.	Det	betyder,	at	de	
studerende	læser	teori	i	et	begrænset	omfang	–	ca.	900	sider	–	samt	et	antal	journalistiske	
artikler	fra	dags-	og	ugebladspressen.	Til	gengæld	skriver	de	en	række	artikler	indenfor	
forskellige	genrer,	som	de	afleverer	sammen	med	en	refleksionsrapport.	Desuden	arbejder	
de	med	at	give	hinanden	mundtlig	og	skriftlig	feedback.			
			Jeg	planlægger	undervisningsforløbet	i	forløbet	i	tre	moduler.		
	

• Modul	I	er	en	introduktion	til	journalistik	og	journalistisk	metode.	Undervisningen	er	
en	blanding	af	underviseroplæg	m/eksempler,	gruppearbejde	og	individuelle	
afleveringer.		

• Modul	II	er	en	workshop,	der	udnytter	den	viden,	de	studerende	har	opbygget	i	
modul	I,	til	at	træne	og	udvikle	færdigheder	i	metoden.		

• Modul	III	er	en	afsluttende	workshop.	Her	skal	de	studerende	bruge	deres	viden	og	
kunnen	fra	de	to	foregående	moduler	til	at	demonstrere	færdigheder	i	journalistiske	
arbejdsmetoder.		
	

Der	er	således	tale	om	et	forløb,	hvor	progressionen	består	i	at	bygge	ovenpå	viden	og	
kunnen	fra	det	foregående	modul	(Ulriksen	2016,	p.	178).	
	
4.1.4.	Vinkling	
I	næste	afsnit	vil	jeg	beskrive	en	konkret	undervisningsgang	fra	modul	I	på	holdet	F17,	hvor	
jeg	afprøver	en	anden	måde	at	introducere	de	studerende	til	begrebet	vinkling,	end	den	jeg	
har	brugt	hidtil.	Afsnittet	skal	demonstrere	mine	kompetencer	på	Dales	første	
kompetenceniveau	(Dale	1999,	p.	49).	
			Jeg	har	valgt	at	fokusere	på	undervisningen	i	vinkling,	fordi	det	at	kunne	vinkle	en	tekst	er	
afgørende	for	at	beherske	journalistisk	metode.	Introduktion	til	og	træning	i	vinkling	er	
derfor	et	udgangspunkt	for	undervisningen	i	journalistisk	metode.		
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			Vinkling	er	imidlertid	en	vanskelig	disciplin	at	begribe	og	få	hold	på	for	de	studerende.	Det	
er	derfor	også	en	udfordrerende	disciplin	at	undervise	i,	hvorfor	jeg	løbende	arbejder	med	at	
tilrettelægge	undervisningen	så	pædagogisk	som	muligt.			
			En	vinkel	er	-	kort	fortalt	-	den	påstand,	som	formidleren	vælger	at	sætte	fokus	på	i	en	
tekst.	Resten	af	teksten	skal	give	læseren	belæg	for,	at	påstanden	holder.		
			En	tekst	kan	altid	vinkles	på	flere	måder,	og	journalister	er	ikke	altid	enige	om,	hvilken	
vinkel	der	er	bedst.	Det	afgørende	er,	at	formidleren	holder	sin	vinkel	og	bruger	den	som	
styringsredskab	gennem	både	research	og	skriveprocessen	(Schmidt	&	Mørk	2016,	p.	86).	
			Udover	at	jeg	bruger	en	anden	metode	end	hidtil	til	at	introducere	de	studerende	til	
vinkling,	har	jeg	også	valgt	at	beskrive	denne	undervisningsgang,	fordi	den	illustrerer,	at	jeg	
som	underviser	i	et	fag,	der	er	hentet	fra	en	anden	profession	end	kommunikation,	af	og	til	
bliver	udfordret	på,	hvorfor	de	studerende	overhovedet	skal	beskæftige	sig	med	
journalistisk	metode.	
	
4.2.		En	case	

Der	står	”introduktion	til	vinkling”	på	programmet	efter	frokost	denne	onsdag.	Det	er	tredje	
undervisningsgang	i	forløbet,	og	de	studerende	har	kun	været	studerende	på	DMJX	i	en	uge.	
Undervisningsdagen	er	først	begyndt	kl.	10.00,	fordi	holdet	aftenen	før	har	været	til	et	
rusarrangement.	Formiddagen	er	gået	med	at	introducere	holdet	til	feedback,	hvorefter	de	
har	givet	hinanden	feedback	på	deres	første	aflevering.		
Nu	er	kl.	12.30,	og	alle	54	studerende	er	til	stede	i	undervisningslokalet.	Stemningen	er	fin,	
omend	lidt	mat,	hvilket	bekymrer	mig.	Jeg	ved,	at	vinkling	kan	være	vanskeligt	at	begribe	
både	teoretisk	og	praktisk,	og	det	farer	gennem	mit	hoved,	at	jeg	måske	burde	have	taget	
hensyn	til	rusarrangementet	og	lagt	undervisningen	på	et	andet	tidspunkt.	Men	det	er	for	
sent	nu.	
På	tidligere	hold	har	undervisningen	været	tilrettelagt	sådan,	at	jeg	har	holdt	et	oplæg	med	
en	blanding	af	teori	og	eksempler,	hvorefter	de	studerende	i	grupper	arbejdede	med	at	finde	
vinkler	i	avisartikler.		
Denne	gang	vil	jeg	prøve	en	anden	metode,	så	jeg	beder	de	studerende	gå	sammen	i	grupper	
på	fire	og	fordele	fire	roller	mellem	sig.	Nr.	1	skal	fortælle	de	andre	alt,	hvad	vedkommende	
ved	om	vinkling,	nr.	2	skal	tage	over	og	supplere	med	sin	viden,	når	nr.	1.	går	i	stå.	Nr.	3.	skal	
stille	spørgsmål	til	det,	de	to	andre	har	sagt,	og	fjerdemanden	skal	konkludere	og	fremlægge	
gruppens	resultater	i	plenum	efter	gruppearbejdet.		
Under	gruppearbejdet	cirkulerer	jeg	rundt	til	grupperne,	og	jeg	lægger	mærke	til,	at	kun	
omkring	halvdelen	af	grupperne	holder	sig	til	rollefordelingen.	De	øvrige	grupper	hjælper	de	
hinanden	med	finde	frem	til,	hvad	de	ved	om	vinkling.	En	eller	to	studerende	fører	ordet.	De	
andre	kigger	passivt	på.	
Jeg	opfordrer	et	par	grupper	til	at	følge	opgaven,	men	de	er	ikke	rigtigt	motiverede,	og	i	en	
gruppe	fortæller	en	af	de	studerende,	at	det	kun	er	en	af	gruppemedlemmerne,	der	har	fået	
læst	teksterne	på	forhånd,	så	rollerne	virker	ikke	for	dem.		
Efter	et	kvarter	afbryder	jeg	gruppearbejdet	for	at	samle	op	i	plenum.	Jeg	hører	grupperne	på	
skift	og	skriver	deres	forslag	på	tavlen.	Plenumdelen	fungerer	godt.	Stort	set	alle	grupper	
markerer,	og	vi	får	indkredset	begrebet	vinkling.		
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I	næste	øvelse	skal	de	studerende	gå	sammen	to	og	to	og	anvende	vinkelbegrebet	ved	at	
udtænke	vinkler	på	emnet	studiestart.	De	skal	formulere	deres	vinkel	med	sætningen:	Vi	vil	
fortælle,	at.......,	og	de	skal	komme	med	forslag	til,	hvordan	de	vil	skaffe	dokumentation.	
Øvelsen	går,	som	den	skal.	Stort	set	alle	er	aktive,	og	efter	et	kvarter	beder	jeg	en	fra	hver	par	
skrive	et	forslag	på	tavlen.	Jeg	samler	op	ved	at	gennemgå	et	par	klare	vinkler,	et	par	uklare	
og	endelig	en,	der	vil	blive	svær	at	skaffe	belæg	for.	Formålet	er,	at	de	studerende	forstår,	at	
påstanden	skal	være	så	klar,	at	de	kan	researche	sig	frem	til	oplysninger,	der	kan	
dokumentere	påstanden.	
Der	er	færre,	der	markerer	i	denne	plenumrunde	end	i	første.	Flere	er	faldet	fra	og	er	i	stedet	
optaget	af	skærmen	på	deres	computer.	Det	er	tid	til	en	pause.		
Efter	pausen	skal	de	studerende	i	den	sidste	øvelse	arbejde	sammen	i	studiegruppen,	der	
består	af	5	eller	6	personer.	De	skal	finde	eksempler	på	forskellige	artikler	om	hævnporno	
eller	sexkrænkelser	ved	at	søge	på	artikeldatabasen	Infomedia	og	afgrænse	søgningen	til	de	
seneste	3	mdr.	De	skal	beskrive,	hvor	i	artiklen	vinklen	fremgår	og	diskutere	i	gruppen,	
hvordan	den	enkelte	vinkel	er	dokumenteret	og	vurdere,	om	der	er	belæg	for	vinklen.	
Nu	bliver	det	tydeligt,	at	de	studerende	er	trætte,	og	jeg	tyer	til	peptalk	à	la	”kom	nu”,	”det	er	
sidste	øvelse”,	”I	kan	godt”.	Det	får	de	mest	samvittighedsfulde	studerende	til	at	hanke	op	sig	
selv	og	gå	i	gang.	Det	ender	med,	at	flere	grupper	bliver	optagede	af	emnet,	og	jeg	har	svært	
ved	at	få	stoppet	deres	diskussioner,	da	øvelsen	er	forbi	efter	20	min.	Til	gengæld	har	ingen	
diskuteret	dokumentation	af	påstanden,	kan	jeg	konstatere,	da	vi	samler	op	i	plenum.	Kun	et	
par	stykker	markerer	med	et	eksempel	på	et	validt	belæg.		
Nu	markerer	en	af	de	studerende,	der	ellers	har	forholdt	sig	tavs	hele	dagen.	Han	har	svært	
ved	at	se	formålet	med	vinkling	og	vil	vide,	om	vinkling	ikke	blot	er	et	andet	ord	for	diskurs?		
Jeg	forklarer,	at	evnen	til	at	vinkle	er	afgørende	i	journalistisk	metode	og	henviser	til,	at	
journalistisk	metode	er	et	kerneområde	i	uddannelsen	og	en	efterspurgt	kompetence	i	
branchen.	Men	han	bider	ikke	på,	og	det	er	kun,	fordi	tiden	er	gået,	at	jeg	får	standset	
diskussionen.	

	
4.3.	Læreprocessen	
Journalistisk	metode	er	som	nævnt	et	grundlæggende	metodefag,	der	skal	bidrage	til	at	
kvalificere	de	studerendes	arbejde	med	konkrete	kommunikationsopgaver.	Derfor	er	jeg	i	
planlægningen	optaget	af,	hvad	de	studerende	skal	lære,	og	hvordan	de	skal	lære	det.		
Hiim	og	Hippe	peger	på,	at	fokus	i	læreprocessen	må	være,	hvordan	underviser	skaber	
sammenhæng	mellem	teori	og	praksis,	og	dermed	på	hvordan	de	studerende	bliver	aktive	
deltagere	i	undervisningen.	Det	vil	jeg	dykke	ned	i	didaktisk	i	næste	afsnit.		
	
4.3.1	Den	didaktiske	trekant	
Som	ny	underviser	og	oplægsholder	planlagde	jeg	min	undervisning	med	fokus	på	det	
indhold,	de	lærende	skulle	lære.	Jeg	var	med	andre	ord	optaget	af	stoffet	og	af	at	præsentere	
det	for	tilhørerne.	Jeg	anvendte	primært	forelæsningsformen,	og	for	at	motivere	og	inspirere	
de	lærende	brugte	jeg	eksempler	fra	min	egen	praksis	som	professionel.		
			Da	jeg	blev	ansat	som	ekstern	underviser	på	DMJX	og	blev	introduceret	til	skolens	
socialkonstruktivistiske	læringssyn	og	praksisorienterede	pædagogik	-	se	afsnit	3.2.	-	blev	
jeg	opmærksom	på,	at	de	studerendes	arbejde	med	indholdet	var	et	lige	så	grundlæggende	
element	i	enhver	læringssituation	som	indholdet	og	min	relation	til	de	lærende.	
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De	tre	elementer	og	deres	indbyrdes	relation	kan	illustreres	af	den	didaktiske	trekant:	
		
	

											Indhold	
	 	 											
	
	

Retorik 	 Metodik	
	
	
	
		
	
				Underviser	 																																																																					De	studerende		
	 	 																					Kateketik	
	
	
Figur	4.3.	Den	didaktiske	trekant	(kilde:	Ulriksen	2016,	p.	272)	
	
Figuren	viser	de	tre	grundlæggende	elementer,	der	er	til	stede,	når	der	er	tale	om	en	
undervisningssituation:	underviseren,	de	studerende	og	indholdet.	Som	ny	underviser	lagde	
jeg	vægten	på,	at	jeg	præsenterede	og	behandlede	stoffet.	Desuden	forsøgte	jeg	at	fascinere,	
inspirere	og	motivere	de	studerende,	når	jeg	fortalte	anekdoter	fra	min	egen	praksis	eller	
brugte	genkendelige	eksempler	fra	dagspressen	fx.	Til	gengæld	koncentrerede	jeg	mig	ikke	
om,	hvordan	de	studerende	fik	lært	stoffet	(Ulriksen	2016,	p.	273).	Jeg	nåede	med	andre	ord	
aldrig	op	på	det	tredje	kompetenceniveau,	som	Dale	beskriver	(Dale	1999,	p.	49).		
			I	dag	er	jeg	bevidst	om,	at	det	er	min	vigtigste	opgave	at	få	indholdet	og	de	studerende	til	at	
mødes,	og	derfor	tager	min	planlægning	af	undervisningen	i	journalistisk	metode	
udgangspunkt	i	følgende	spørgsmål:	
	

1. Hvad	skal	de	studerende	lære?		
2. Hvad	skal	de	studerende	gøre	for	at	komme	til	at	lære	det?		
3. Hvad	skal	jeg	gøre	for	at	hjælpe	dem	til	at	lære	det?	Hvad	skal	jeg	sige,	og	hvad	skal	

jeg	bruge	af	virkemidler	for	at	opsummere	og	understrege	vigtige	pointer?		
	
			I	eksemplet	ovenfor	skal	de	studerende	lære	begrebet	vinkling.	Og	i	stedet	for	at	jeg	
introducerer	begrebet	for	dem	i	et	oplæg	ved	at	bygge	videre	på	de	tekster,	de	har	læst,	
beslutter	jeg,	at	de	i	grupper	skal	indkredse	begrebet	gennem	tre	øvelser	og	efterfølgende	
bidrage	til	opsamling	i	plenum.	Jeg	bidrager	først	med	min	viden,	efter	at	de	studerende	selv	
har	arbejdet	med	begrebet,	når	jeg	samler	pointerne	op	ved	at	skrive	dem	på	tavlen.		
			Jeg	flytter	med	andre	ord	mit	overordnede	fokus	fra	retorik	til	metodik	i	den	didaktiske	
trekant	i	et	forsøg	på	at	styrke	relationen	mellem	indhold	og	de	studerende.	Baggrunden	er,	
at	når	jeg	-	som	Dale	siger	-	reflekterer	didaktisk	over	min	undervisning	på	tidligere	hold	kan	
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konstatere,	at	det	volder	de	studerende	problemer	at	overføre	teori	om	og	eksempler	på	
vinkling	til	deres	egen	praksis.	De	har	svært	ved	at	vinkle	så	konkret	og	skarpt,	at	deres	
vinkel	kan	bruges	som	styringsredskab,	når	de	skal	researche	og	skrive	en	artikel.	Det	
betyder,	at	deres	artikler	typisk	ender	i	en	ufokuseret	fortælling	om	lidt	det	ene	og	lidt	et	
andet.	Ved	at	lade	dem	arbejde	med	begrebet	selv	håber	jeg	at	opnå,	at	de	studerende	
nemmere	kan	bruge	teorien,	når	de	skal	skrive	journalistiske	artikler.	
			Når	jeg	nu	skal	reflektere	over,	om	den	nye	måde	at	introducere	de	studerende	til	vinkling	
på	virker	bedre	fagligt	og	pædagogisk,	kan	jeg	se	et	både	og.		
			De	studerende	afleverer	to	dage	efter	undervisningen	en	artikel,	hvor	opgaven	er	at	vinkle	
et	interview	med	en	medstuderende	så	skarpt	som	muligt.	Og	her	ser	det	ud	til,	at	flere	end	
tidligere	formår	at	vinkle	deres	artikel	konkret	og	bruge	den	som	det	styringsredskab,	en	
vinkel	skal	være.	Fagligt	kunne	det	tyde	på,	at	de	studerende	har	glæde	af	metoden.	Det	er	
dog	svært	at	afgøre	på	baggrund	af	et	enkelt	holds	præstationer.	
			Pædagogisk	virker	metoden	knap	så	godt.	Rollefordelingen	i	den	første	øvelse	i	casen	var	et	
forsøg	på	at	aktivere	alle	54	studerende	på	holdet.	Selv	om	gruppearbejde	er	et	pædagogisk	
grundvilkår	på	DMJX	,	forstået	på	den	måde	at	studerende	på	alle	uddannelser	skal	arbejde	i	
studiegrupper	for	at	sikre,	at	alle	bidrager	til	processen,	betyder	det	ikke,	at	alle	studerende	
er	aktive.	En	stille	studerende	kan	sagtens	gemme	sig	i	en	studiegruppe	på	5	eller	6,	og	som	
casen	illustrerer	lykkes	det	stadig	for	nogen,	selv	om	de	får	en	rolle.	
			Når	øvelsen	ikke	gik	helt,	som	jeg	havde	planlagt,	må	spørgsmålet	-	set	gennem	den	
didaktiske	trekant	–	så	være,	om	det	skyldes,	at	jeg	fokuserede	for	kraftigt	på	relationen	
mellem	indhold	og	de	studerende,	og	dermed	kom	til	at	forsømme	relationen	mellem	
underviser	og	indhold	og	-	måske	især	-	mellem	mig	som	underviser	og	de	studerende?		
			Da	jeg	brugte	oplægsformen,	forklarede	og	uddybede	jeg	vinklingsbegrebet	ved	at	
inddrage	adskillige	aktuelle	eksempler	fra	dagspressen.	Formen	gav	mig	dermed	plads	til	at	
demonstrere	min	faglighed,	hvilket	de	studerende	godt	kunne	lide.	
			Problemet	er	blot,	at	oplægsformen	er	mit	rum	som	underviser	(Ulriksen	2016,	p.	269),	og	
erfaringsmæssigt	ved	jeg,	at	det	er	svært	for	et	flertal	af	de	studerende	at	holde	
koncentration	ret	længe	ad	gangen.	Også	selv	om	de	finder	eksemplerne	interessante	og	
relevante.		
			Da	jeg	to	uger	efter	undervisningen	spørger	de	studerende	i	en	kort	mundtlig	evaluering	af	
den	nye	måde	at	introducere	vinkling	på,	er	meningerne	da	også	delte.	En	del	fremhæver	
øvelserne	som	interessante	og	lærerige,	og	de	er	glade	for	selv	at	arbejde	med	stoffet	uden	at	
skulle	høre	på	et	oplæg	først.	Men	flere	andre	giver	samtidig	udtryk	for,	at	de	følte	sig	usikre	
på	opgaven,	og	en	drister	sig	sågar	til	at	sige,	at	hun	hellere	vil	have	mig	til	at	gennemgå	
begrebet.:	”For	så	ved	vi,	hvad	der	er	rigtigt.”		
			Når	jeg	skal	reflektere	didaktisk	–	og	dermed	på	Dales	tredje	kompetenceniveau	-	ser	jeg	
den	kommentar	som	en	tydelig	illustration	af,	at	jeg	skal	være	opmærksom	på	ikke	at	
undervurdere	relationen	mellem	mig	som	underviser	og	de	studerende.	For	ved	at	springe	
oplægget	over,	risikerer	jeg	at	misse	muligheden	for	at	demonstrere	min	journalistiske	
faglighed,	hvilket	skaber	ro	og	gør	de	studerende	trygge.	Derfor	kan	jeg	konkludere,	at	jeg	
bør	tænke	i	en	kombination	frem	for	i	et	enten	eller.	
			Dette	vil	jeg	uddybe	i	næste	afsnit.	
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4.3.2.	Deduktiv	og	induktiv	undervisning	
Citatet	”For	så	ved	vi,	hvad	der	er	rigtigt”	er	et	godt	eksempel	på	en	udfordring,	som	jeg	og	
mine	kolleger	på	Kommunikationsuddannelsen	ofte	møder.	De	studerende	–	især	på	de	
første	semestre	–	ønsker	sig	en	opskrift	på,	hvordan	en	given	opgave	skal	løses.	De	er	ofte	
usikre	på,	hvordan	de	skal	gribe	opgaven	an	og	bange	for	at	gøre	det	forkert.	Med	et	
didaktisk	begreb	vil	jeg	sige,	at	de	efterspørger	en	deduktiv	undervisning,	der	præsenterer	
dem	for	en	regel	eller	et	princip,	de	kan	overføre	til	den	praksis,	de	skal	i	gang	med	at	
opbygge.	
			Som	studerende	på	DMJX	bliver	de	udsat	for	det	omvendte.	Nemlig	undervisning,	der	
lægger	op	til,	at	de	skal	uddrage	viden	fra	egne	erfaringer	og	generalisere	fra	det	specifikke	
til	det	almene.	Det	kræver	tilvænning,		
			Som	ny	underviser	var	jeg	ikke	tilstrækkelig	opmærksom	på,	at	jeg	ofte	præsenterede	de	
studerende	for	deduktive	regler	og	principper	for,	hvordan	en	artikel	skal	vinkles,	eller	et	
interview	foretages.	Og	samtidig	stillede	dem	opgaver,	der	var	overvejende	induktive,	fordi	
de	selv	skulle	tilegne	sig	metoden	gennem	erfaringer.	Det	skabte	usikkerhed	hos	nogen,	og	
jeg	ser	det	som	en	mulig	forklaring	på,	at	nogle	studerende	på	mine	tidlige	hold	havde	
vanskeligt	ved	at	overføre	teorien	og	bruge	den,	når	de	skulle	skrive	journalistiske	artikler.	
			I	dag	har	jeg	øje	for,	at	både	undervisning	og	opgaver	bør	kombinere	det	deduktive	og	det	
induktive.	Mit	didaktiske	formål	med	at	lade	de	studerende	selv	stå	for	at	indkredse	
begrebet	vinkling	–	som	beskrevet	i	casen	-	er	at	reducere	den	overvejende	deduktive	
introduktion	og	fremme	en	mere	induktiv	tilgang,	hvor	de	uddrager	viden	af	deres	erfaringer	
fra	gruppearbejdet,	mens	jeg	efter	hver	øvelse	faciliterer	en	fælles	deduktiv	opsamling	af	den	
viden,	grupperne	er	kommet	frem	til.			
			Opsummerende	kan	jeg	konstatere,	at	jeg	bør	vægte	alle	tre	relationer	i	den	didaktiske	
trekant	og	især	være	opmærksom	på,	at	relationen	mellem	de	studerende	og	mig	som	faglig	
kompetent	underviser	ikke	bliver	forsømt	(Ulriksen	2016,	p.	272).	
			Det	skyldes	ikke	mindst,	at	jeg	er	en	af	de	første	undervisere,	som	de	studerende	møder	på	
studiet,	og	må	tage	særligt	hensyn	til	de	forudsætninger,	de	møder	op	med.	Derfor	vil	jeg	i	
det	næste	afsnit	beskrive	de	studerendes	motivation,	interesser,	behov	og	sociale	rammer	
for	at	reflektere	over,	hvilken	betydning	det	har	for	undervisningen.	
	
4.4.	De	studerendes	læringsforudsætninger	
I	de	foregående	afsnit	har	jeg	koncentreret	mig	om,	hvad	der	skal	læres,	hvorfor	og	hvordan.		
Med	til	min	brede	didaktiske	forståelse	hører	imidlertid	også	hvem,	der	skal	lære.	Hiim	og	
Hippe	tager	i	deres	didaktiske	relationsmodel	udgangspunkt	i	de	studerendes	
læringsforudsætninger,	fordi	det	er	dem,	det	hele	drejer	sig	om	(Hiim	&	Hippe	2010,	p.	77).		
			Som	modellen	illustrerer,	er	såvel	mål,	indhold	og	læreprocessen	tæt	forbundne	med	de	
studerendes	læringsforudsætninger,	der	både	kan	være	afhængige	af	alder,	køn,	social	og		 	



	
		

	 18	

kulturel	baggrund,	etnicitet	og	familieforhold.	Hvilken	indflydelse	det	har,	vil	jeg	beskrive	i	
næste	afsnit.	
	
4.4.1.	Forventede	og	faktiske	studerende	
Som	uddannelse	forventer	vi	at	optage	nogle	studerende,	der	interesserer	sig	for	
kommunikation	som	professionsfelt.	Vi	forventer	også,	at	de	kan	håndtere	kombinationen	
mellem	forelæsning,	holdundervisning,	gruppearbejde	og	selvstudium	samt	de	krav,	de	
forskellige	undervisningsmetoder	i	øvrigt	stiller,	og	at	de	er	selvstændige	og	kreative.	
			De	faktiske	studerende	på	Kommunikationsuddannelsen	bliver	optaget	på	DMJX	gennem	
den	koordinerede	tilmelding,	og	det	kræver	derfor	en	studentereksamen	at	komme	ind	og	
for	kvote	2	ansøgere	desuden	en	motiveret	ansøgning.	De	100	pladser	på	uddannelsen	
fordeles	ligeligt	mellem	kvote	1	og	kvote	2	ansøgere	og	mellem	København	og	Aarhus.	
			Da	ansøgerantallet	til	uddannelsen	langt	overstiger	antal	pladser	på	studiet,	resulterer	det	
i,	at	optagelseskvotienten	i	kvote	1	lander	et	langt	stykke	over	102	(DK	18),	ligesom	kun	ca.	
hver	7.	blandt	kvote	2	ansøgerne	bliver	optaget.		
			De	høje	optagelseskvotienter	har	betydning	for	de	studerendes	alder,	idet	langt	
hovedparten	af	kvote	1	ansøgerne	enten	kommer	direkte	fra	gymnasiet	eller	søger	ind	efter	
et	eller	to	sabbatår.	Billedet	er	mindre	entydigt	for	kvote	2	ansøgerne.	Gennemsnitsalderen	
på	holdene	ligger	omkring	22	år.	
			De	kvindelige	studerende	er	klart	i	overtal,	da	uddannelsen	de	seneste	år	har	haft	en	
kønsfordeling	på	ca.	85/15,	og	vi	har	kun	ganske	få	eller	ingen	af	anden	etnisk	oprindelse	
end	dansk.	
			Samlet	set	betyder	det,	at	jeg	som	underviser	møder	en	forholdsvis	homogen	gruppe	
studerende,	som	er	fagligt	dygtige,	særdeles	studieparate	og	vældigt	pligtopfyldende.	I	min	
case	viser	det	sig	fx	ved,	at	de	trods	alt	møder	op	dagen	efter	et	rusarrangement	og	går	i	gang	
med	opgaverne,	selv	om	de	er	trætte	og	uoplagte.	
			På	mange	måder	oplever	jeg,	at	der	er	stor	overensstemmelse	mellem	de	faktiske	
studerende	og	de	forventede	studerende.	De	interesserer	sig	for	feltet,	og	de	kan	i	vid	
udstrækning	håndtere	de	krav,	vi	stiller	i	undervisningen.		
			Men,	som	jeg	kort	beskriver	i	afsnittet	4.3.2.	om	deduktiv	og	induktiv	undervisning,	er	det	
også	en	flok	studerende,	der	gerne	vil	forsikres	om,	at	de	gør	det	”rigtige”.	De	er	vant	til	fra	
gymnasiet	at	blive	set,	hørt	og	belønnet	med	høje	karakterer	for	deres	flid	og	deres	kunnen.	
Som	nye	studerende	har	de	endnu	ikke	foldet	deres	selvstændighed	og	kreativitet	ud.	De	
forventer	ligesom	i	gymnasiet	at	blive	set	og	hørt,	hvilket	i	praksis	betyder,	at	de	gerne	vil	
guides,	og	at	de	altid	efterspørger	mere	individuel	feedback	på	opgaver.	Ind	i	mellem	er	der	
1.	semesterstuderende,	der	undrer	sig	over,	at	de	ikke	får	standpunktskarakterer,	som	”de	
plejer	i	gymnasiet”.		
			Når	de	præsenterer	sig	selv	ved	studiestart,	giver	flere	udtryk	for,	at	de	har	valgt	studiet	på	
grund	af,	at	uddannelsen	kombinerer	det	teoretiske	og	det	praktiske.	Alligevel	kan	det	som	
illustreret	i	case-eksemplet	komme	som	en	ubehagelig	overraskelse	for	nogle	
kommunikationsstuderende,	at	de	skal	undervises	i	journalistik	og	lære	journalistisk	

																																																								
2	2016:	10.7	i	Aarhus	-	11,1	i	Kbh.	
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metode,	når	de	har	valgt	at	studere	kommunikation.	De	er	med	andre	ord	ikke	
opmærksomme	på,	at	journalistisk	metode	er	en	del	af	grundpræmissen	for	uddannelsens	
oprettelse,	og	en	kompetence,	som	branchen	-	som	beskrevet	i	afsnit	3.1.	-	efterspørger,	idet	
de	har	brug	for	medarbejdere,	der	kan	arbejde	journalistisk.		
			Den	udfordring	vil	jeg	folde	ud	didaktisk	i	næste	afsnit.	
	
4.4.2.		Illeris’	læringsmodel	
Som	mit	case-eksempel	i	afsnit	4.3.	viser,	møder	jeg	af	og	til	studerende,	der	ikke	
umiddelbart	er	motiverede	for	at	involvere	sig	i	undervisningen	i	Journalistisk	Metode.	
Studerende	vælger	først	og	fremmest	uddannelse	af	interesse,	viser	flere	undersøgelser.				
Dernæst	er	de	optagede	af,	om	det	er	realistisk	at	få	et	job,	og	om	de	kan	finde	ud	af	eller	
endda	være	god	til	faget	(Ulriksen	2016,	p.	240).		
			Mangler	en	studerende	motivation	for	forløbet	journalistisk	metode,	kan	det	altså	både	
skyldes	manglende	interesse,	specifikke	jobønsker	og	en	skræk	for	ikke	at	kunne	finde	ud	af	
faget.		
			For	at	reflektere	over,	hvordan	jeg	griber	arbejdet	med	at	motivere	disse	studerende	an	
didaktisk,	vil	jeg	inddrage	Knud	Illeris’	læringsmodel.	Modellen	beskriver	læring	som	
processer	med	hver	tre	dimensioner	(Illeris	2015,	p.	42),	og	den	forholder	sig	dermed	til,	at	
læring	både	er	en	individuel	indre	proces	og	en	social	indlejret	og	dermed	en	udefra	påvirket	
proces.		
	
	

	
	
Figur	4.4.	Illeris’	læringsmodel	(Kilde:	Illeris	2015)	
	
Tilegnelsesprocessen	omfatter	indhold	og	drivkraft	og	foregår	som	en	vekselvirkning	inde	i	
den	enkelte	studerende.	Indholdsdimissionen	er	dette	tilfælde	den	journalistiske	metode	og	
i	casen	nærmere	bestemt	vinkling,	mens	drivkraften	beskriver	den	følelsesmæssige	
dimension	i	læringen.	Har	den	studerende	lyst	til	og	glæde	ved	at	engagere	sig	i	læringen,	i	
dette	tilfælde	at	forstå	begrebet	vinkling,	kan	hun	se	formålet,	eller	keder	hun	sig,	er	hun	
ligeglad?		
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			Den	anden	halvdel	af	Illeris’	model	beskriver	samspilsprocessen	mellem	den	enkelte	og	
omverdenen	(ibid.,	p.	43).	Processen	henviser	til,	at	læring	altid	foregår	i	et	samspil	mellem	
individet	og	omgivelserne.	Her	kan	det	både	være	studiegruppen,	holdet,	mig	som	
underviser,	DMJX	som	institution	og	branchen	udenfor.	Og	den	manglende	motivation	kan	
derfor	både	skyldes,	at	studiegruppen	ikke	fungerer,	at	den	studerende	ikke	forstår	eller	
føler	sig	trygge	ved	mig	som	underviser,	at	hun	havde	forestillet	sig	en	mere	teoretisk	
orienteret	uddannelse,	eller	at	hun	ønsker	sig	et	job,	hvor	hun	ikke	mener	at	få	brug	for	
journalistiske	færdigheder.		
			For	at	finde	ud	af	og	forstå,	hvor	den	manglende	motivation	hører	hjemme	set	i	forhold	til	
de	to	læreprocesser,	har	jeg	et	par	gange	taget	en	snak	med	et	par	af	de	studerende,	der	
mangler	motivation	for	journalistisk	metode.	Begge	gange	har	det	vist	sig,	at	det	først	og	
fremmest	hænger	sammen	med	en	frygt	for	ikke	at	magte	metoden,	forstået	på	den	måde,	at	
de	studerende	er	bange	for	at	skulle	interviewe	kilder,	ligesom	de	frygter	ikke	at	blive	gode	
til	at	skrive	journalistisk.	Set	med	Illeris’	briller	vil	det	sige,	at	modviljen	især	handler	om	
tilegnelsesprocessen	frem	for	om	samspillet	med	omgivelserne	(ibid.).	
			Den	indsigt	giver	god	mening	i	forhold	til	den	empiriske	studerendes	karakteristika,	som	
jeg	beskrev	i	afsnittet	om	de	forventede	og	de	faktiske	studerende.	Og	ikke	mindst	i	forhold	
til,	at	Journalistisk	Metode	ikke	ligner	noget,	de	har	beskæftiget	sig	med	før.	De	studerende	
oplever	med	andre	ord,	at	den	viden	og	de	færdigheder,	de	besidder	på	forhånd,	ikke	kan	
bruges.	Det	gør	dem	frustrerede	og	modløse.		
			I	næste	afsnit	vil	jeg	reflektere	over,	hvordan	jeg	didaktisk	og	pædagogisk	arbejder	med	at	
mindske	de	studerendes	angst	for	ikke	at	være	gode	til	faget.	
	
4.4.3.		Assimilativ	og	akkomodativ	læring	
Med	sig	fra	deres	gymnasietid	har	de	studerende	en	færdighed	i	at	skrive	akademiske	
opgaver.	Det	vil	sige,	at	de	begynder	med	forudsætningerne	og	baggrunden	for	opgaven	og	
ender	med	en	konklusion.	Desuden	er	de	vant	til	at	anvende	et	abstrakt	videns	sprog	i	deres	
formidling.	I	Journalistisk	Metode	skal	de	erstatte	den	akademiske	tænkning	og	struktur	
med	den	journalistiske,	hvor	de	skal	vinkle.	Det	vil	sige,	at	konklusionen	kommer	først	og	
baggrunden	bagefter.	De	skal	også	omformulere	videns	sprog	med	et	højt	
abstraktionsniveau	til	erfaringssprog	med	konkrete	eksempler	(DK14).	
			Udnytter	jeg	ikke	den	viden,	de	har	i	forvejen,	udsætter	jeg	dem	for	det,	som	
læringsteoretikere	som	Illeris	betegner	som	akkomodativ	læring.	Den	type	læring	er	
imidlertid	en	krævende	proces,	da	akkomodativ	læring	udfordrer	den	lærende	og	hendes	
mentale	skemaer	(Illeris	2015,	p.	54).		
			Ved	i	stedet	at	bygge	videre	på	deres	evne	til	at	indhente	informationer	og	analysere	det	
indhentede,	når	de	fx	arbejder	med	research,	opnår	jeg	assimilativ	læring,	hvilket	er	en	langt	
lettere	proces	for	den	lærende	(ibid.,	p.	53).	Her	undgår	de	studerende	at	skulle	
omstrukturere	deres	viden,	og	jeg	undgår,	at	modsætningen	mellem	det	kendte	og	det	nye	
bliver	så	stor,	at	de	studerende	reagerer	med	skepsis	og	vrangvillighed.	
			Derfor	introducerer	jeg	Journalistisk	Metode	som	et	fag,	der	har	mange	lighedspunkter	
med	den	samfundsvidenskabelige	metode,	som	de	kender	fra	gymnasiet,	og	jeg	forsøger	at	
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udnytte	deres	erfaring	med	at	formulere	en	problemformulering,	når	de	skal	udlede	en	
vinkel.		
			Som	case-eksemplet	illustrerer,	forsøger	jeg	desuden	at	bruge	deres	generelle	viden	ved	at	
bede	dem	finde	mulige	vinkler	på	to	emner,	som	jeg	formoder,	at	de	kan	relatere	til,	nemlig	
studiestart	og	hævnporno.	Ved	at	tage	udgangspunkt	i	de	studerendes	egen	interessesfære	
og	bede	dem	idéudvikle	på,	hvad	de	gerne	vil	vide	om	de	to	emner,	prøver	jeg	at	skabe	en	
motivation,	der	kan	blive	til	en	drivkraft	i	læreprocessen	(ibid.,	p.	43).	
			Jeg	forsøger	at	balancere	undervisningen	mellem	det	assimilative	ved	at	tage	hensyn	til	og	
bygge	ovenpå	den	viden,	de	har	med	sig,	og	det	akkomodative,	hvor	de	skal	justere	og	
tilpasse	deres	viden.	Set	i	forhold	til	den	didaktiske	trekant	sætter	jeg	ind	i	relationen	
mellem	stoffet	og	de	studerende	ved	at	være	opmærksom	på,	hvordan	de	lærer	(Ulriksen	
2016,	p.	272)	
			Så	ved	at	reflektere	didaktisk	på	tredje	kompetenceniveau	og	inddrage	min	viden	om	
assimilative	og	akkomodative	læreprocesser	i	min	undervisning	har	jeg	mindsket	de	
læringsbarrierer	(Illeris	2015,	p.	56),	som	nogle	studerende	enten	har	med	sig,	eller	som	ofte	
opstår	i	begyndelsen	af	undervisningen	i	Journalistisk	Metode.	
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5.		Efter-	og	videreuddannelse	
I	denne	del	af	min	anmodning	vil	jeg	beskrive	og	reflektere	over	diplomkurset	”Journalistik	
for	kommunikatører”,	som	jeg	i	samarbejde	med	en	fagmedarbejder	fra	DMJX’s	
kursusafdeling	udviklede,	tilrettelagde	og	gennemførte	i	efteråret	2016.		 	
	
5.1.		Baggrund	for	kurset	
I	takt	med,	at	grænserne	mellem	kommunikation	og	journalistik	–	som	beskrevet	i	afsnit	3.1.	
–	bliver	mere	flydende,	og	mange	organisationer	bruger	journalistisk	formidlede	artikler	
som	markedsføring,	oplever	kommunikatører	i	stigende	grad	at	skulle	løse	opgaver,	der	
både	kræver	færdigheder	i	journalistisk	formidling	og	en	forståelse	for,	hvordan	journalister	
tænker	og	arbejder.		
			Så	til	trods	for	at	afdelingen	for	Kurser	og	Videreuddannelse	på	DMJX	allerede	tilbyder	en	
række	kurser	i	hurtigere,	bedre	og	mere	fængende	formidling,	har	afdelingen	gennem	de	
senere	år	fået	en	del	henvendelser	fra	kommunikatører,	der	gerne	ville	have	et	kursus	i	
journalistisk	metode	specielt	rettet	mod	deres	profession.	
			Afdelingen	beder	derfor	mig	i	efteråret	2015/foråret	2016	om	at	udvikle	et	kursus,	der	kan	
imødekomme	de	behov,	som	uddannede	kommunikatører	uden	en	journalistisk	baggrund	
har.	
			I	samarbejde	med	fagmedarbejder	Torben	Nielsen	planlægger	jeg,	at	kurset	i	hovedtræk	
skal	være	en	afspejling	af	indholdet	af	min	undervisning	i	Journalistisk	Metode	på	
grunduddannelsen	i	kommunikation.	Som	beskrevet	i	afsnit	3.2.	tilbyder	uddannelsen	en	
mulighed	for	at	kombinere	en	teoretisk	kommunikationsfaglighed	med	en	praktisk	og	
produktionsorienteret	journalistisk	tilgang,	og	vi	vil	gerne	give	kommunikatører	i	branchen	
samme	mulighed	for	at	supplere	deres	faglighed	og	erfaring	med	en	journalistisk	tilgang	til	
research	og	formidling.		
			Kurset	”Journalistik	for	kommunikatører”	bliver	udbudt	i	afdelingens	kursuskatalog	for	
efteråret	2016,	og	der	kommer	15	tilmeldinger.	
			Kurset	er	et	diplomkursus,	der	tæller	10	ECTS	points,	og	det	er	et	valgfrit	modul,	der	kan	
indgå	i	flere	af	de	diplomuddannelser,	som	DMJX	udbyder.	Det	gælder	fx	Diplomuddannelsen	
i	kommunikation,	i	digital	journalistik,	i	visuel	journalistik	og	i	den	fleksible	
diplomuddannelse,	som	kursisten3	selv	sammensætter	(DK19).	
			Formålet	er	–	som	beskrevet	i	fagbeskrivelsen	-	at	give	”en	indføring	i	at	tænke	og	arbejde	
journalistisk.	Den	studerende	får	en	indføring	i,	hvordan	de	journalistiske	arbejdsredskaber	
anvendes	i	praksis	herunder	arbejdet	med	at	idéudvikle,	at	indsamle	informationer	gennem	
research	og	at	formidle	klart,	konkret	og	forståeligt.	Den	studerende	introduceret	til,	hvordan	
hun	udvikler	egen	praksis	gennem	feedback	og	refleksion.”	(ibid.)	
			
Målet	med	undervisningen	er	derfor,	at	kursisterne	udover	viden	om	og	færdigheder	i	at	
anvende	journalistisk	metode	opnår	kompetencer,	der	gør	dem	i	stand	til		
	

																																																								
3	Jeg	bruger	ordet	kursist	for	at	skelne	deltagerne	på	kurset	fra	de	studerende	på	grunduddannelsen.	
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• at	vurdere	potentialet	for	en	journalistisk	historie	med	anvendelse	af	journalistiske	
begreber	som	fx	nyhedskriterier	

• at	arbejde	med	og	reflektere	over	afgrænsning	og	vinkling	af	en	journalistisk	historie	
• at	analysere	og	prioritere	kildemateriale	som	grundlag	for	vinkling		
• selvstændigt	og	i	samarbejde	med	andre	at	udforme	journalistiske	

formidlingsprodukter	baseret	på	såvel	mundtlige	som	skriftlige	kilder	(ibid.).	
	
Kursisterne	skal	med	andre	ord	kunne	omsætte	den	viden	og	kunnen,	de	får	i	
undervisningen,	til	deres	egen	praksis	som	kommunikatører.	Det	kræver,	at	undervisningen	
er	tilrettelagt,	så	den	fremmer	kursisternes	evne	til	at	anvende	det,	de	lærer,	i	situationer	i	
deres	hverdag.		
			Den	evne	kaldes	transfer,	og	ifølge	Bjarne	Wahlgren	og	Vibe	Aarkrog	(Wahlgren	&	Aarkrog	
2012),	der	begge	beskæftiger	sig	med	voksnes	læreprocesser	og	evnen	til	at	omsætte	læring	
til	praksis,	skal	følgende	fire	områder	være	til	stede	i	undervisningen	for,	at	de	lærende	kan	
skabe	transfer:	
	

• Indholdet	skal	være	meningsfuldt	
• De	lærende	skal	være	motiverede	for	at	anvende	det	lærte	
• Der	sker	læring	gennem	eksempler	
• Der	skal	træning	til		

	
I	det	følgende	vil	jeg	beskrive	og	reflektere	over,	hvordan	jeg	skaber	mest	mulig	grundlag	for	
transfer	hos	kursisterne,	og	hvordan	baggrunden	for	og	planlægningen	af	kurset	
korresponderer	med	deltagernes	læringsforudsætninger,	deres	motivation,	erfaring	og	
viden	samt	evne	til	at	omsætte	det	lærte	til	egen	praksis.	
			Jeg	vælger	at	lade	kursisternes	læringsforudsætninger	danne	rammen	om	min	beskrivelse	
og	refleksion.	Som	beskrevet	i	del	4	under	grunduddannelsen	henter	jeg	inspiration	hertil	i	
Hiim	og	Hippes	didaktiske	relationsmodel	(Hiim	&	Hippe,	p.	77).		
			Hiim	og	Hippe	fremhæver	de	lærendes	læringsforudsætninger	som	en	væsentlig	faktor	i	
planlægningen	af	et	undervisningsforløb,	og	når	jeg	lægger	vægten	her,	skyldes	det,	at	jeg	
har	erfaret,	at	indholdet	i	efter-	og	videreuddannelseskursus	i	endnu	højere	grad	end	på	
grunduddannelsen	må	tilpasses	og	justeres	efter	deltagernes	forudsætninger,	behov	og	
forventninger.		
			Først	vil	jeg	dog	kort	skitsere,	hvordan	kurset	er	planlagt.	
	
5.2.		Planlægning	af	kursusindholdet	
Kurset	består	af	tre	moduler	à	to	dage	og	af	en	skriftlig	eksamensopgave,	der	skal	afleveres	
lige	før	jul.	Modulerne	finder	sted	med	ca.	en	måned	mellem	hver	undervisningsgang.	
			Jeg	planlægger,	at		
	

• 1.	modul	skal	have	fokus	på	journalistisk	metode	i	form	af	oplæg	m/eksempler	om	og	
øvelser	i	ideúdvikling,	vinkling,	research	og	kildesøgning	samt	interviewteknik,	
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• 2.	modul	er	afsat	til	oplæg	om	og	øvelser	i	journalistisk	sprog	og	fortælleteknik,	
• 3.	modul	tager	udgangspunkt	i	den	journalistiske	selvforståelse	og	giver	kursisterne	

indføring	og	øvelser	i,	hvordan	de	skal	gribe	et	evt.	samarbejde	an.	Desuden	bliver	
kursisterne	introduceret	til	eksamensopgaven.		
				

Som	det	er	tilfældet	på	grunduddannelsen	bygger	jeg	undervisningen	op	med	en	
vekselvirkning	mellem	underviseroplæg	med	eksempler,	gruppeøvelser	og	individuelle	
øvelser	og	opgaver.		
			For	at	give	kursisterne	mulighed	for	at	få	så	meget	træning	som	muligt	opfordres	de	
desuden	til	at	lave	en	kort	skriftlig	øvelse	efter	1.	undervisningsdag	samt	til	at	skrive	en	lidt	
længere	artikel	mellem	modul	1	og	2	og	mellem	modul	2	og	3.	Artiklerne	kan	tage	
udgangspunkt	i	et	emne	eller	fænomen,	der	er	aktuelt	i	deres	egen	organisation,	mens	emnet	
for	øvelserne	er	defineret	af	mig.	Den	første	korte	hjemmeopgave	ser	sådan	ud:	
	

• Skriv	en	kort	nyhedsnotits	på	ca.	900	anslag	inkl.	rubrik		
og	byline	(dit	navn)	

• Find	de	oplysninger,	du	skal	bruge	her:	
www.mynewsdesk.com/dk/rigspolitiet/pressreleases	

• Giv	nyhedsnotitsen	en	dækkende	rubrik	
• Begynd	med	det	vigtigste	og	slut	med	det	mindst	vigtige	
• Husk	på	hvad	skal	læserne	vide,	hvem	handler	det	om,	hvor	foregår	det,	etc.	
• Målgruppen	er	læsere	af	www.folkeskolen.dk	
.	

På	2.	undervisningsdag	giver	de	hinanden	feedback	på	øvelsen,	og	de	skal	forholde	sig	til,	om	
rubrikken	er	dækkende,	om	vinklen	er	klar	gennem	artiklen,	og	om	målgruppen	får	klar	
besked	om	hvad,	hvem,	hvordan	og	hvor.	
			Bagefter	giver	jeg	en	overordnet	generel	feedback	med	udvalgte	eksempler,	der	
eksemplificerer	den	dækkende	rubrik,	den	klare	vinkel	og	de	rette	oplysninger	til	
målgruppen.	Kursisterne	får	desuden	en	individuel	skriftlig	feedback	på	den	lidt	længere	
artikel,	de	skal	skrive	og	aflevere	mellem	to	undervisningsgange.	
			
5.3.		Deltagernes	læringsforudsætninger	
Kurset	”Journalistik	for	kommunikatører”	henvender	sig	til	alle,	der	arbejder	med	
kommunikation	til	daglig.	Og	deltagerne	på	det	første	hold	er	næsten	alle	ansat	i	en	
kommunikationsafdeling	i	en	offentlig	institution	eller	i	en	privat	virksomhed.	De	fleste	har	
titel	af	konsulent,	rådgiver	eller	pressemedarbejder,	mens	en	enkelt	er	kommunikationschef.	
To	er	p.t.	arbejdsløse.	
			Da	definitionen	på	kommunikation	som	profession	-	som	beskrevet	i	afsnit	3.1.	-	er	bred,	
forventer	jeg,	at	deltagerne	har	en	forskellig	uddannelsesbaggrund.		
			Det	viser	sig	at	holde	stik.	Kun	et	par	stykker	har	en	egentlig	teoretisk	
kommunikationsuddannelse,	en	del	er	kandidat	i	et	eller	flere	universitetsfag	som	fx	
medievidenskab,	dansk	eller	historie	og	er	havnet	i	et	job	som	kommunikatør	mere	eller	
mindre	tilfældigt.	Endelig	er	fire	kontoruddannede	uden	nærmere	angivelse.	
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			Udover	disse	faktuelle	oplysninger	ved	jeg	ikke	noget	om	deltagernes	forudsætninger	på	
forhånd.	Jeg	vælger	derfor	at	bruge	deres	bopæl	som	udgangspunkt,	da	jeg	med	afsæt	dels	i	
Illeris’	læringsmodel	-	se	afsnit	4.4.2.	-	dels	i	højskolens	pædagogisk	didaktiske	grundsyn	om	
styrkerne	ved	gruppearbejde	(DK14),	sætter	kursisterne	sammen	i	grupper	på	tre.	Dermed	
har	de	mulighed	for	at	mødes	uden	for	undervisningen,	hvis	de	skulle	have	lyst	til	og	for	det.		
	
5.3.1.		Deltagernes	motivation	
På	første	kursusdag	arrangerer	jeg	en	forventningsafstemning.	Først	præsenterer	jeg	
programmet	for	alle	tre	moduler,	ligesom	jeg	beskriver	mål	og	indhold.	Dernæst	beder	jeg	
kursisterne	præsentere	sig	selv	og	sin	baggrund,	og	hvad	de	gerne	vil	forbedre.		
			Dermed	opnår	jeg,	at	deltagerne	ved,	hvor	vi	skal	hen,	og	hvordan	vi	kommer	det.	Det	
skulle	gerne	betyde,	at	indholdet	i	kurset	bliver	meningsfuldt	for	dem.	Omvendt	får	jeg	et	
indblik	i	deres	forudsætninger	og	forventninger,	som	jeg	kan	bruge	til	at	justere	kurset	
undervejs.	
			Min	væsentligste	indsigt	efter	præsentationen	er,	at	til	forskel	fra	de	studerende	på	
grunduddannelsen	møder	jeg	kursister,	der	allerede	har	en	del	praktisk	erfaring	med	
journalistisk	metode	og	formidling	med	sig.		
			Den	indsigt	giver	mig	mulighed	for	at	inddrage	deres	forudgående	viden	og	kunnen	i	
undervisningen.	Derved	opnår	jeg	to	ting:		
	

1. at	læreprocessen	bliver	assimilativ,	hvilket	gør	det	nemmere	for	dem	at	forstå	det	nye	
og	at	få	det	til	at	hænge	sammen	med	det,	de	allerede	ved,	

2. at	jeg	får	en	viden	om,	hvor	kursisterne	mangler	viden	og	kunnen,	så	jeg	kan	tage	
højde	for	det	i	tilrettelæggelsen.	
	

Jeg	møder	også	en	flok	topmotiverede	kursister,	der	både	er	drevet	af	en	indre	motivation,	
som	følge	af	at	de	er	meget	interesserede	i	indholdet	i	undervisningen	og	kan	også	se	en	
direkte	anvendelse	i	deres	egen	praksis,	og	af	en	mere	strategisk	betinget	motivation.		
			Ved	forventningsafstemningen	viser	det	sig	nemlig,	at	flere	af	kursisterne	ønsker	sig	nye	
udfordringer	enten	i	deres	nuværende	organisation	eller	i	et	nyt	job	et	andet	sted.	De	ser	
derfor	kurset	og	dets	indhold	som	et	middel	til	at	få	opfyldt	det	ønske.		
			Ifølge	Illeris’	læringsmodel	påvirkes	en	lærendes	studerendes	læring	af	den	lyst	og	
motivation,	hun	har	til	at	være	aktiv	og	deltage	i	undervisningen	(Illeris	2015,	p.	42).		
			For	at	skabe	mest	muligt	transfer	beslutter	jeg	derfor	at	korte	et	planlagt	oplæg	om	
idéudvikling	ned	og	i	stedet	lade	kursisterne	arbejde	længere	med	idéudvikling	i	
studiegrupperne.	På	den	måde	håber	jeg	at	udnytte	kursisternes	stærke	drivkraft	og	styrke	
deres	tilegnelsesprocessen,	deres	læring	og	deres	evne	til	transfer.		
	
5.3.2.		Kan	de	se	meningen	med	indholdet?	
Kursisterens	uforbeholdne	interesse	for	indholdet	overrasker	mig	glædeligt.		
			Jeg	har	ellers	forberedt	mig	på	-	også	-	at	møde	kursister,	der	vil	nære	en	vis	ambivalens	
mod	undervisningen.	Ifølge	Wahlgren	skal	man,	når	man	vil	skabe	gode	læreprocesser	for	
voksne,	være	opmærksom	på	en	række	særlige	forhold.	Et	af	disse	er	læringens	paradoks:	
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Voksne	vil	gerne	lære	noget	nyt,	men	samtidig	vil	de	også	gerne	bevare	deres	selvopfattelse	
og	identitet	og	blive	ved	med	at	gøre,	som	de	plejer	(Wahlgren	2010).		
			Dette	paradoks	er	jeg	tidligere	stødt	på	hos	voksne	studerende	og	kursister,	da	jeg	
underviste	på	diplomuddannelsen	til	fagjournalist.	Fagjournalistuddannelsen	henvender	sig	
til	ikkejournalister,	der	undervises	i	grundlæggende	journalistiske	metoder	og	redskaber.	En	
uddannelse,	der	på	mange	måder	i	det	grundlæggende	indhold	kan	sammenlignes	med	
kurset	”Journalistik	for	kommunikatører”.	Men	til	trods	for	at	kommende	fagjournalister	
investerer	adskillige	ressourcer	i	form	af	tid	og	penge	i	uddannelsen,	er	nogle	skeptiske	både	
overfor	journalistisk	metode	og	overfor	journalistik	og	ikke	mindst	den	journalistiske	
selvforståelse	som	kritiske	vagthunde.		
			Den	type	skepsis	dukker	ikke	op	på	dette	kursus.	Det	skyldes	formentlig,	at	deltagerne	her	
-	i	modsætning	til	hovedparten	af	de	kommende	fagjournalister	–	allerede	selv	kommer	fra	
mediebranchen	og	kender	behovet	for	journalistiske	færdigheder.		
		Tværtimod	giver	kursisterne	udtryk	for,	at	de	er	mere	end	villige	til	og	motiverede	for	at	
lære	det	nye	og	supplere	det,	de	ved	i	forvejen.		
			Den	indsigt	er	vigtig	for	mig	af	to	grunde:	
	

1. Jeg	behøver	ikke	argumentere	for,	hvordan	indholdet	i	undervisningen	skal	give	
mening.		

2. Jeg	får	et	fundament	af	viden	at	bygge	videre	på,	når	jeg	planlægger	undervisningen.	
	
Jeg	behøver	altså	ikke	begynde	fra	bar	bund,	men	kan	tilrettelægge	undervisningen	med	det,	
Illeris	betegner	som	en	assimilativ	læreproces	for	øje	(Illeris	2015,	p.	53).	Kursisterne	kan	
bruge	deres	viden	og	erfaringer,	når	de	skal	forsøge	at	forstå	det	nye,	de	møder,	og	den	nye	
viden	kan	føjes	til	det,	de	ved	i	forvejen	uden	at	komme	i	konflikt	med	tidligere	forståelser.	
Det	gør	jeg	bl.a.	ved	at	inddrage	eksempler,	der	kan	illustrere	teorien.	
	
5.3.3.		Brugen	af	eksempler	
Wahlgren	og	Aarkrog	peger	på,	at	man	lærer	gennem	eksempler,	fordi	eksempler	viser,	
hvordan	metoder	kan	anvendes	i	praksis.	Eksempler	er	derfor	en	måde	at	skabe	
sammenhæng	mellem	undervisning	og	praksis	(Wahlgren	&	Aarkrog	2012,	p.	92).		
			Omsat	til	kurset	”Journalistik	for	kommunikatører”	betyder	det,	at	jeg	inddrager	en	række	
eksempler	fra	dagspressen,	når	jeg	underviser	i,	hvordan	man	vinkler	og	skriver	en	kort	
nyhedsnotits.	
			Eksemplerne	er	eksemplificerende,	altså	har	de	overskrift,	der	fortæller,	hvad	notitsen	
handler	om,	de	er	vinklet	tydeligt,	og	de	giver	læseren	svar	på,	hvad,	der	skete,	hvem	det	
skete	for,	hvordan	det	skete,	og	hvor	det	skete.	Kursisterne	skal	så	efterfølgende	overføre	
principperne	fra	eksemplerne	til	deres	egen	hjemmeopgave.		
	
5.3.4.		Træning	
Forventningsafstemningen	afslører	imidlertid	en	udfordring.	Kursisterne	er	travle	
mennesker	med	krævende	jobs,	der	skal	passes,	kursus	eller	ej,	og	flere	har	små	børn.	Det	
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betyder,	at	mange	frygter	at	få	svært	ved	at	skaffe	tid	til	hjemmeopgaverne	–	både	de	store	
og	de	små,	og	den	indsigt	bekymrer	mig.	
			Selv	om	hjemmeopgaverne	er	frivillige,	er	de	en	vigtig	del	af	den	pædagogiske	
tilrettelæggelse	af	kurset,	fordi	træning	i	at	anvende	det,	man	lærer,	fremmer	
læringsprocessen	og	evnen	til	overføre	det	lærte	til	egen	praksis	(ibid.).	Så	selv	om	jeg	godt	
ved,	at	programmet	er	ambitiøst,	regner	jeg	med	og	håber	på	med	deres	store	motivation	
taget	i	betragtning,	at	kursisterne	skaffer	sig	tid	til	at	lave	dem,	selv	om	de	har	travlt.	
			Jeg	forsøger	desuden	at	opmuntre	dem	med,	at	opgaverne	ikke	tager	lang	tid	for,	og	slet	
ikke	for	dem.	Opgaverne	bliver	derfor	i	programmet	med	en	understregning	af,	at	de	er	
frivillige.	
			I	næste	afsnit	vil	jeg	uddybe	den	beslutning	og	reflektere	over,	hvordan	jeg	fremadrettet	
kan	tilpasse	kurset	til	kursisternes	virkelighed.	
	
5.4.		Kolbs	læringscirkel	
Mit	læringsteoretiske	udgangspunkt	for	at	tilrettelægge	undervisningen	med	fokus	på	
øvelser	og	opgaver	er	Kolbs	læringscirkel	(Kolb	1984).		
			Kolb	er	inspireret	af	bl.a.	den	amerikanske	filosof	og	uddannelsestænker	John	Dewey	
(Illeris	2015,	p.	76),	der	er	ophavsmand	til	begrebet	”learning-by-doing”.	Den	
erfaringspædagogiske	tilgang	er	-	som	nævnt	i	afsnit	4.1.	-	et	vigtigt	element	i	pædagogikken	
på	Journalistuddannelsen	(DK17),	hvor	kurset	–	ligesom	mit	fag	på	grunduddannelsen	-	både	
indholdsmæssigt	og	pædagogisk	har	sine	rødder.			
	

	
Figur	5.4.	Kolbs	læringscirkel	(Kilde:	Illeris	2015,	p.	76)	
	
Kolb	forstår	læring	som	en	erfaringsbaseret	proces	i	fire	stadier:	Den	lærende	gør	sig	1/en	
konkret	erfaring	og	2/reflekterer	over,	hvad	der	skete	og	hvorfor.	Dernæst	forsøger	den	
lærende	3/at	bruge	det,	hun	har	erfaret,	til	at	udlede	regler	eller	logiske	teorier,	og	til	sidst	
er	hun	klar	til	4/	at	udføre	nye	aktiviteter	og	anvende	det	lærte	(Kolb	1984,	p.	33).	
			På	kurset	”Journalistik	for	kommunikatører”	betyder	det,	at	kursisterne	gør	sig	nogle	
erfaringer,	både	når	de	hører	mine	oplæg,	de	bliver	præsenteret	for	en	række	eksempler,	og	
når	de	selv	arbejder	med	en	øvelse	eller	løser	en	hjemmeopgave.	På	baggrund	af	det	
reflekterer	de	over	egen	læring,	og	ud	fra	refleksionen	udleder	de	regler	for	en	ny	og	bedre	
måde	at	arbejde	journalistisk	på,	som	de	kan	bruge	fremover,	når	de	skal	udforme	
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journalistiske	formidlingsprodukter	i	deres	job.	Processen	skal	bidrage	til,	at	de	opnår	de	
kompetencer,	der	er	målet	med	kurset.		
			Som	frygtet	viser	det	sig,	at	flere	af	kursisterne	ikke	får	løst	hjemmeopgaverne.	Særligt	den	
opgave,	de	skal	lave	efter	undervisningen	den	første	dag,	orker	de	ikke.	De	har	derfor	kun	en	
abstrakt	erfaring	fra	mit	oplæg	at	arbejde	ud	fra.		
			I	den	skriftlige	evaluering	efter	kurset	nævner	en	stor	del	af	kursisterne	da	også,	at	det	er	
for	ambitiøst	at	skulle	lave	en	skriftlig	opgave	efter	en	lang	kursusdag.	
			En	af	kursisterne	formulerer	det	sådan:	
	
		”Det	var	et	rigtig	godt	kursus.	Men.	Med	fuldtidsjob	plus	er	det	også	et	overvældende	program.	
Især	øvelsesopgaverne	til	om	aftenen	efter	en	lang	kursusdag,	hvor	en	fyldt	mailbakke	også	
venter	fra	arbejdet,	fyldte	(for)	meget.	Men	det	blev	næsten	nået	alligevel,	for	man	vil	jo	gerne	
have	det	hele	med.”	
	
		Og	en	anden	skriver:	
		“Jeg	ville	helt	sikkert	have	kunnet	få	endnu	mere	ud	af	kurset,	hvis	jeg	havde	sat	mere	tid	af	til	
afleveringerne,	men	det	kan	være	svært	at	nå	det	hele.	Og	det	irriterer	mig,	at	jeg	ikke	kunne	nå	
mere.”	
	
Kommentarerne	afslører,	at	kursisterne	både	er	pressede	over	opgaverne	og	irriterede	over	
at	misse	den	læring,	de	sagtens	kan	se,	ligger	i	opgaverne.	Det	illustrerer,	som	Wahlgren	
siger,	at	motiverede	voksne	lærende	vil	have	så	meget	som	muligt	med	sig,	når	de	er	kommet	
af	sted	på	kursus,	og	de	bryder	sig	ikke	om	følelsen	af	at	gå	glip	af	noget	(Wahlgren	2010,	p.	
83).	
			Refleksivt	må	jeg	derfor	konstatere,	at	jeg	her	får	skabt	en	frustration	hos	deltagerne	i	
stedet	for	at	udnytte	deres	motivation	som	drivkraft.	Med	Illeris’	blik	får	jeg	ikke	skabt	
optimale	forhold	for	tilegnelsesprocessen	(Illeris	2015,	p.	42),	mens	Wahlgren	og	Aarkrog	vil	
pege	på,	at	jeg	ikke	i	tilstrækkelig	grad	får	tydeliggjort,	hvad	de	får	ud	at	lave	
hjemmeopgaverne.	
			Fremadrettet	er	jeg	derfor	nødt	til	at	gøre	noget	andet.	Jeg	kunne	erstatte	den	korte	
hjemmeopgave	med	en	øvelse	med	tilsvarende	indhold	i	løbet	af	undervisningsdagen.	
Fordelen	ved	at	flytte	øvelsen	ind	i	undervisningstiden	er,	at	jeg	bevarer	træningselementet,	
der	er	vigtigt,	for	at	kursisterne	kan	overføre	det	lærte	til	egen	praksis.		
			Ulempen	er	til	gengæld,	at	vi	kommer	til	at	bruge	en	hel	del	tid	på	øvelsen.	En	tid,	som	vi	
kunne	bruge	på	noget	andet	og	måske	bedre.	
			Spørgsmålet	er,	hvor	meget	tid	jeg	i	det	hele	taget	skal	sætte	af	til	træning	af	færdigheder	i	
løbet	af	kursusdagen.	I	min	iver	efter	at	efterkomme	Wahlgren	og	Aarkrogs	pointe	om,	at	
træning	er	vigtig	for,	at	kursisterne	kan	skabe	transfer,	er	jeg	måske	kommet	til	at	overtræne	
kursisterne?	
			Men	det	kan	også	være,	at	jeg	i	stedet	-	i	en	refleksion	over	refleksionen	–	bør	overveje,	om	
learning-by-doing	metoden	i	det	hele	taget	er	den	rette	til	et	diplomkursus	for	travle	voksne	
mennesker	med	fuldtidsarbejde?	
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			Ganske	vist	er	den	måde	at	arbejde	på	afprøvet	gennem	mange	år	på	
Journalistuddannelsen	og	-	som	beskrevet	i	del	4	af	min	anmodning	-	på	
Kommunikationsuddannelsen.	Forskellen	er,	at	på	begge	uddannelser	har	de	studerende	
langt	bedre	tid	til	både	at	løse	hjemmeopgaverne	og	til	at	reflektere	over	læringen	og	
efterfølgende	at	udlede	regler	og	teorier	heraf.		
			Den	tid	har	kursisterne	ikke.	Når	jeg	alligevel	vælger	at	se	bort	fra	tidsaspektet	i	min	
planlægning	og	beslutter	at	gennemføre	hjemmeopgaverne	trods	protester,	skyldes	det,	at	
jeg	går	ud	fra,	at	kursisternes	praktiske	erfaring	med	at	researche	og	formidle	journalistisk	
kan	opveje	den	manglende	tid.	Ud	fra	deres	indlæg	i	forventningsafstemningen	forestiller	jeg	
mig,	at	de	på	max.	en	halv	time	kan	skrive	en	nyhedsnotits	eller	et	fødselsdagsportræt.		
			Men	det	kan	de	ikke.		
			Set	gennem	Hiim	og	Hippes	relationsmodel	kommer	jeg	til	at	overvurdere	betydningen	af	
kursisternes	praktiske	erfaring,	fordi	jeg	forestiller	mig,	at	deres	læringsforudsætninger	er	
anderledes,	end	de	reelt	er.	Derfor	er	min	konklusion,	at	jeg	også	er	nødt	til	at	indrette	
indholdet	i	undervisningen	og	læreprocessen	anderledes.	
			I	stedet	for	mere	træning	og	learning-by-doing	øvelser	vil	jeg	fremadrettet	lægge	mere	
vægt	på	at	få	kursisterne	til	at	diskutere	og	reflektere	over	deres	egen	læring	i	grupper.	
			Det	kunne	være	ved	at	indføre	læresætninger,	som	en	kollega	fra	DMJX’	kursusafdeling	
med	succes	bruger.	Efter	hver	undervisningsgang	reflekterer	kursisterne	over,	hvordan	de	
kan	anvende	det,	de	har	lært	i	løbet	af	dagen.	Det	gør	de	ved	i	grupper	at	formulere	en	række	
læresætninger,	som	de	kan	tage	med	sig	hjem.	Det	vil	sige,	at	de	skaber	transfer	ved	
refleksion	i	stedet	ved	praktisk	træning.	Træningen	må	de	så	selv	stå	for,	når	de	kommer	
hjem.			
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6.		Forskning	og	udvikling	
I	denne	del	af	anmodningen	vil	jeg	beskæftige	mig	med	min	deltagelse	i	forskningsprojektet	
”Lokal-	og	regionalmediers	indhold,	rolle	og	betydning”.	Dels	vil	jeg	beskrive	baggrunden	for	
og	resultaterne	af	projektet,	ligesom	jeg	vil	gøre	rede	for	og	reflektere	over	metodikken	og	
metodologien.		
			Derefter	vil	jeg	beskrive	arbejdet	med	at	revidere	studieordningen	for	Kommunikations-
uddannelsen	med	fokus	på	faget	PR	og	Medierne	og	til	reflektere	over,	hvordan	jeg	har	
inddraget	viden	fra	forskningsprojektet	samt	tendenser	i	den	internationale	forskning	på	
området	i	arbejdet.		
	
6.1.		Baggrunden	for	projektet	
International	forskning	har	gennem	mange	år	vist,	at	lokale	og	regionale	medier	har	stor	
betydning	for	et	lokalsamfund.	De	kan	skabe	sammenhæng,	lokal	identitet	og	et	
tilhørsforhold	blandt	befolkningen,	og	forskere	betragter	lokale	nyhedsmedier	som	den	
vigtigste	kilde	til	information	(Nielsen	2015,	Baines	2012).		
			I	Danmark	er	forskningen	i	de	lokale	og	regionale	mediers	betydning	sparsom,	måske	fordi	
de	lokale	og	regionale	medier	befinder	sig	langt	fra	magtens	centrum	og	derfor	lever	en	
mere	anonym	tilværelse	end	de	nationale	medier	(DK20).	
			Slot-	og	Kulturstyrelsen	har	siden	2014	undersøgt	mediernes	udvikling	i	Danmark	(DK21).	
Som	led	i	denne	rapportering	fik	en	gruppe	medarbejdere	på	DMJX	med	forskningsleder	i	
journalistik	Flemming	Tait	Svith	i	spidsen	derfor	i	2015	til	opgave	at	finde	svar	på,	om	de	
lokale	og	regionale	medier	stadig	har	rollen	som	den	væsentligste	leverandør	af	nyheder	i	
lokalområder.	Ikke	mindst	i	en	tid	hvor	medierne	må	kæmpe	med	nedgang	i	oplag	og	
annoncer,	bl.a.	fordi	internettet	og	sociale	medier	løber	med	opmærksomheden.	Jeg	blev	
tilknyttet	projektet	som	led	i	mit	adjunktforløb.		
			Projektet	blev	finansieret	af	Slots-	og	Kulturstyrelsen	og	DMJX	i	forening.	
			Formålet	med	projektet	var	at	give	et	indblik	i	de	lokale	og	regionale	nyhedsmediers	rolle,	
indhold	og	betydning,	set	med	lokal-	og	regionaljournalisternes,	redaktørernes	og	borgernes	
øjne	i	tre	udvalgte	kommuner	i	Region	Syddanmark	(DK20).	
			Projektet	undersøgte	derfor,	i	hvilket	omfang	lokal-	og	regionalmedierne	fungerer	som	
informerende	opslagstavle	eller	drivende	talerør	i	lokalsamfundet,	eller	om	nye	sociale	
medier	er	ved	at	overtage?	Gransker	medierne	kritisk	lokalområdet,	eller	favoriserer	de	
deres	eget	område	som	lokalpatrioter?	Og	hvad	siger	borgerne	til	mediernes	dækning	og	den	
journalistiske	indsats?		
			Projektet	konkluderede	bl.a.,	at	journalister	og	redaktører	på	lokal-	og	regionalmedier	har	
et	professionelt	og	interessebåret	engagement	for	de	lokalområder,	de	bor	og	arbejder	i.	
Men	selv	om	mange	borgere	ønsker	en	kritisk	gravende	lokaljournalistik,	er	den	
dagsordenssættende,	kritisk	undersøgende	journalistik	stort	set	fraværende	i	de	lokale	
nyheder.	De	lokale	og	regionale	medier	informerer	først	og	fremmest	om	begivenheder	eller	
hændelser	i	lokalområdet,	og	de	har	en	kuratorrolle	og	sorterer,	hvilke	begivenheder	i	
lokalområdet,	som	skal	præsenteres	som	nyheder	(ibid.).	
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			Projektets	formål	var	at	pege	på	nogle	tendenser,	der	kan	danne	udgangspunkt	for	en	
debat	om,	hvordan	man	kan	sikre	god	og	lokalt	forankret	kvalitetsjournalistik	til	gavn	for	
lokalsamfundet.	
			Desuden	bidrager	det	til	at	styrke	viden	grundlaget	især	for	Journalistuddannelsen	på	
DMJX,	men	også	for	de	øvrige	bacheloruddannelser	på	højskolen,	der	alle	uddanner	til	
mediebranchen.	Viden	om	en	del	af	branchen,	som	de	færreste	danske	forskere	har	
beskæftiget	sig	indgående	med	før,	er	relevant	og	skaber	værdi	både	for	erhvervene	og	for	
uddannelserne	på	DMJX.	Ikke	mindst	den	viden	om	journalisternes	faglige	selvforståelse,	
som	projektet	også	afdækker,	er	nyttig	for	alle	i	branchen,	idet	den	kan	bidrage	til	et	bedre	
samarbejde	mellem	de	forskellige	professioner.		
	
6.1.1.		Baggrunden	for	min	deltagelse		
Som	adjunkt	deltog	jeg	i	forskningsprojektet	af	to	årsager:	
	
1/	Et	forskningsprojekt	inden	for	Frascati-manualen	gav	mig	mulighed	for	at	arbejde	med	
systematiske	videnskabelige	metoder	og	stifte	bekendtskab	med	grundlæggende	forskning.	
	
2/	Jeg	underviser	i	journalistik	på	Kommunikationsuddannelsen,	hvorfor	det	gav	god	
mening	at	deltage	i	et	projekt,	der	havde	til	formål	at	tilvejebringe	ny	viden	om	
udviklingstendenser	på	det	journalistiske	område.		
	
Udover	at	jeg	bidrog	til	arbejdet	med	den	overordnede	planlægning	af	projektet,	
konstruktion	af	spørgeguiderne,	gennemførsel	af	kvalitative	forskningsinterviews,	kodning	
og	meningskondensering	af	interviews	samt	præsentation	af	resultaterne,	arbejdede	jeg	
selvstændigt	med	et	af	projektets	fem	fokusområder	i	form	af	den	journalistiske	
bearbejdningsgrad.		
			Bearbejdningsgrad	var	et	af	undersøgelsens	kvalitetskriterier	(ibid.)	og	kan	betegnes	som	
en	indikation	på,	hvor	stor	en	arbejdsindsats	journalisten	bruger	på	en	artikel	eller	et	
indslag.	Dermed	er	bearbejdningsgraden	også	et	udtryk	for,	hvorvidt	de	forskellige	medier	
bringer	artikler	eller	indslag,	som	journalisten	har	fået	mere	eller	mindre	serveret	i	form	af	
en	tilsendt	pressemeddelelse	eller	gennem	en	opringning	fra	en	kommunikatør.		
			Den	viden	bidrager	til	den	del	af	min	undervisning,	der	handler	om	at	give	såvel	
studerende	på	grunduddannelsen	som	kursister	på	efter-	og	videreuddannelse	indsigt	i	den	
journalistiske	professionsforståelse.	En	indsigt,	der	er	vigtig	at	have	for	kommende	og	
nuværende	kommunikatører,	når	de	skal	arbejde	med	journalister.		
			I	afsnit	6.2.	vil	jeg	uddybe,	hvordan	jeg	har	inddraget	viden	om	professionsforståelse	fra	
forskningsprojektet	i	udviklingen	af	faget	PR	og	Medierne	på	Kommunikationsuddannelsen.	
Men	først	vil	jeg	beskrive	og	reflektere	over	de	metodologiske	og	metodiske	forhold	i	
projektet	om	lokal-	og	regionalmedier.	
	
6.1.2.		Metodologi	og	metodik	
Det	samlede	forskningsprojekt	benytter	metodetriangulering,	idet	vi	både	anvender	
kvantitative	og	kvalitative	metoder	for	at	belyse	lokal-	og	regionalmediers	indhold,	rolle	og	
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betydning	i	lokalområder.	Da	jeg	primært	har	deltaget	i	den	kvalitative	del	af	undersøgelsen,	
vil	jeg	koncentrere	mig	om	den	del.		
			Vores	videnskabsteoretiske	udgangspunkt	for	den	kvalitative	undersøgelse	var	
overvejende	socialkonstruktivistisk	og	fænomenologisk	(Kvale	2005,	p.	62),	idet	vi	ville	
konstruere	et	så	klart	og	detaljeret	billede	af	virkeligheden	som	muligt	på	de	udvalgte	
medier	gennem	kvalitative	forskningsinterviews	(ibid.).	Vi	koncentrerede	derfor	
dataindsamlingen	om	at	opnå	eksplorativ	viden	om,	hvordan	journalister	og	redaktører	
begrunder	deres	produktion	af	medieindhold	og	opfatter	deres	rolle	og	betydning	i	
lokalområdet.		
			Vi	valgte	denne	tilgang,	fordi	opfattelsen	af	rolle	og	betydning	ikke	er	givet	af	sig	selv,	men	
socialt	og	kulturelt	konstrueret	ud	fra	en	selvforståelse	af	at	være	professionelle	journalister	
og	redaktører.	
			Projektets	tre	case	kommuner	er	Esbjerg,	Fredericia	og	Nordfyn.	De	ligger	alle	i	Region	
Syddanmark,	der	har	et	bredt	udvalg	af	lokal-	og	regionalmedier.	Vi	valgte	disse	tre	
kommuner,	fordi	de	er	forskellige	i	størrelse	og	karakter,	hvilket	gør	dem	velegnede	til	at	
belyse	forskelle	i	mediernes	rolle,	indhold	og	betydning	(Pew	Research	Center	2015).		
Projektet	omfatter	28	nyhedsmedier.	De	blev	valgt	strategisk	ud	fra	to	kriterier:	En	af	de	tre	
case	kommuner	skulle	befinde	sig	i	mediets	dækningsområde,	og	dækningsområdet	måtte	
ikke	være	landsdækkende.		
			Informanterne	blev	også	udvalgt	strategisk	som	repræsentanter	for	nyhedsmedier,	der	
dækker	de	tre	case	kommuner.	Vi	valgte	derefter	journalister	eller	lokalredaktører,	der	
havde	ansvar	for	dækningen	af	en	eller	flere	af	de	tre	kommuner.	Vi	foretog	i	alt	39	
kvalitative	interviews,	30	med	journalister,	4	med	redaktører	og	5	med	
bestyrelsesmedlemmer.	Heraf	gennemførte	jeg	8	interviews.	
			Alle	kvalitative	interviews	blev	foretaget	som	semistrukturerede	interviews	baseret	på	en	
interviewguide	(DK20).	Guiden	blev	udformet	med	37	spørgsmål,	der	alle	relaterede	sig	til	
mediets	rolle,	indhold	og	betydning	for	at	afdække,	hvordan	informanterne	opfattede	såvel	
de	tilstræbte	som	de	faktiske	forhold	på	deres	arbejdsplads,	lige	som	informanterne	skulle	
forholde	sig	til	kvalitetskriterierne,	herunder	journalistisk	bearbejdningsgrad.	
Formuleringen	af	spørgsmålene	om	bearbejdningsgrad	viste	sig	at	være	vanskelig.	
Kriteriet,	der	anvendes	i	gentagne	målinger	af	Nyhedsugen,	måler	arbejdsindsatsen	i	forhold	
til	de	fire	kategorier:	telegramstof,	servicejournalistik,	rutinejournalistik	og	fokusjournalistik	
(Willig	et	al.	2015).	Fokusjournalistik	er	højt	prioriteret	stof,	som	mediet	selv	udvikler	fra	
bunden.	Rutinejournalistik	er	også	selvstændige	historier,	men	de	udspringer	af	fællesstof.	
Servicejournalistik	består	af	stof	leveret	udefra	med	begrænset	bearbejdning,	mens	
telegramstof	er	ubearbejdet	notestof	(ibid.).	
			Disse	betegnelser	er	imidlertid	medieforskeres	opdeling	af	journalistik	(ibid.),	og	
betegnelserne	bliver	ikke	brugt	af	journalister.	Vi	måtte	derfor	undgå	at	bruge	disse	
kategorier	i	vores	spørgsmål	og	i	stedet	formulere	spørgsmålene	med	ord	og	vendinger,	som	
journalister	selv	anvender	(DK20).		
			Alle	interviews	blev	transskriberet,	og	de	1.046	siders	interviewdata	blev	kodet	i	det	
kvalitative	analyseprogram	Nvivo	med	henblik	på	en	første	kategorisering	i	forhold	til	
spørgeguiden.	
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			Derefter	blev	de	relevante	interviewdele	kondenseret	(Kvale	2005,	pp.	192-197)	for	at	
belyse	bearbejdningsgraden.	Formålet	var	at	belyse	forskellige	holdninger	blandt	
informanterne	til	den	journalistiske	arbejdsindsats	med	produktionen	af	nyheder.	
Spredningen	i	disse	holdninger	blev	præsenteret	i	displays,	der	blev	udarbejdet	ud	fra	
kvalitative	valideringsregler	om	autenticitet,	inklusion	og	transparens	(Bøgh	Andersen	et	al.	
2012,	p.	191).		
			Meningskondenseringen	af	de	spørgsmål,	der	skulle	belyse	bearbejdningsgraden,	viste,	at	
informanterne	helst	ville	producere	og	prioritere	egne	historier.	Med	”egne	historier”	
forstod	de	alle	historier,	der	havde	sin	egen	vinkel	eller	egne	kilder,	uagtet	at	langt	de	fleste	
af	disse	historier	stammede	fra	nyhedsstrømmen	i	andre	medier	og	den	samfundsmæssige	
dagsorden.	
			Den	kommunale	og	regionale	forvaltning	blev	ofte	nævnt	som	leverandør	af	nyheder,	idet	
mange	nyhedshistorier	udsprang	af	dagsordener	forud	for	fx	rådsmøder	eller	fra	
kommunernes	kommunikationsfolk.	Pressemeddelelser	blev	brugt	til	at	lukke	huller	og	som	
inspiration	til	en	historie.	Alt	i	alt	kunne	vi	konkludere,	at	journalister	på	lokal-	og	
regionalmedier	i	høj	grad	og	på	trods	af	deres	ønske	om	det	modsatte	var	afhængige	af	input	
udefra	i	en	travl	hverdag	(DK20).	
	
6.1.3.		Præsentation	af	resultaterne	
De	samlede	forskningsresultater	blev	peer	review’et	af	et	eksternt	redaktionspanel	(ibid.),	
og	resultaterne	af	det	samlede	forskningsprojekt	blev	udgivet	i	to	rapporter,	der	blev	
præsenteret	på	en	konference	med	ca.	120	deltagere	på	Nationalmuseet	i	marts	2017,	som	
Slots-	og	Kulturstyrelsen	afholdt	(DK22).	Efter	præsentationen	diskuterede	et	panel	
bestående	af	repræsentanter	for	en	række	lokal-	og	regionalmedier	resultaterne,	ligesom	
spørgsmål	fra	salen	blev	inddraget	og	diskuteret.	Desuden	deltog	projektleder	Flemming	
Tait	Svith	både	før	og	efter	konferencen	i	en	række	interviews	med	aviser,	radio	og	tv	(DK23,	
DK24).			
			Resultaterne	fik	en	blandet	modtagelse	af	repræsentanter	for	forskellige	lokal-	og	
regionalmedier.	Nogle	hævdede,	at	de	ikke	kunne	genkende	det	billede,	som	undersøgelsen	
tegner.	Særligt	en	formulering	i	rapporten	om,	at	lokal-	og	regionalmedierne	fremstår	”uden	
skarpe	kanter”	(DK20)	gav	anledning	til	diskussion	på	såvel	konferencen	som	i	dagspressen	
efterfølgende	(DK24,	DK25).		
			En	del	af	diskussionen	kan	hænge	sammen	med,	at	journalister	og	redaktører	ikke	
rubricerer	journalistik	på	samme	vis	som	forskningen.	I	tråd	med	deres	selvforståelse	som	
kritiske	vagthunde	vil	journalister	typisk	måle	kvalitet	i	forhold	til,	hvor	kritisk	
journalistikken	er	(Kovach	&	Rosenstiel	2001,	pp.	12-13,	Hallin	&	Mancini	2004,	p.	35).	
Og	det	afspejler	kategorierne	ikke.	Derfor	kan	man	diskutere,	om	den	forskningsmæssige	
inddeling	i	telegramstof,	servicejournalistik,	rutinejournalistik	og	fokusjournalistik	er	
velegnet	til	at	rubricere	journalistisk	kvalitet	(Willig	et	al.	2015).	Spørgsmålet	er	bare,	
hvilket	mål	man	forskningsmæssigt	ville	kunne	anvende	i	stedet,	der	kunne	indfange	
nuancerne	i	opfattelsen	af	begrebet	kritisk?		
			Resultaterne	er	også	blevet	præsenteret	internt	ved	en	faglig	salon	for	medarbejdere	og	
ledelse	på	DMJX	og	på	Folkemødet	på	Bornholm	(DK26).	
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6.2.		Udvikling	af	nyt	fag	på	Kommunikationsuddannelsen	
Som	nævnt	i	afsnit	3.2.	har	vi	på	Kommunikationsuddannelsen	arbejdet	med	at	udvikle	en	
række	nye	fag	for	at	imødekomme	og	matche	udviklingen	i	erhvervet.	
			Arbejdet	med	at	revidere	studieordningen	gik	i	gang	i	foråret	2015,	og	jeg	blev	koblet	på	i	
efteråret.	Udover	uddannelsens	områdechef	deltog	to	af	mine	kolleger	også	i	arbejdet.		
Et	af	dem	er	faget	PR	og	Medierne.	Modulet	er	på	5	ECTS	points	og	bliver	placeret	på	
uddannelsens	2.	semester	som	det	sidste	fag,	de	studerende	skal	tage,	inden	de	skal	ud	i	et	
halvt	års	praktik	(bilag	10).	
			Hidtil	har	undervisningen	i	PR	og	Medierne	været	en	del	af	faget	Research	og	Formidling	II,	
der	både	har	omfattet	multimedial	formidling,	samfundsvidenskabelig	metode	og	PR.	De	
studerende	har	imidlertid	flere	gange	i	deres	evalueringer	af	Research	og	Formidling	II	
efterlyst	et	større	fokus	på	PR	og	pressearbejde,	ligesom	de	har	givet	udtryk	for,	at	de	i	deres	
praktik	har	oplevet,	at	de	har	haft	brug	for	yderligere	viden	og	færdigheder	på	dette	felt.	
Samtidig	har	vi	–	som	beskrevet	i	afsnit	3.1.	-	kunnet	iagttage,	hvordan	nye	former	for	PR-
redskaber	hastigt	breder	sig.	
			Derfor	besluttede	vi	at	udvikle	et	selvstændigt	fag	i	PR	og	pressearbejde,	da	vi	i	2015	gik	i	
gang	med	at	revidere	uddannelsens	studieordning.	Formålet	med	faget	er,	at	de	studerende	
skal	vide	og	forstå,	hvordan	organisationer	og	virksomheder	kan	skabe	værdi	ved	at	arbejde	
med	medierne	og	opnå	redaktionel	omtale	i	forskellige	medier	(ibid.).	
			Derfor	skal	de	have	viden	om	det	danske	medielandskab,	journalisters	arbejdsbetingelser	
og	den	redaktionelle	proces,	der	sammen	kan	danne	grundlag	for,	at	de	kan	tilrettelægge	og	
gennemføre	både	en	proaktiv	og	en	reaktiv	presseindsats.		
			Jeg	har	udviklet	det	faglige	indhold	sammen	med	min	kollega	Henrik	Petersen	på	
Kommunikations-uddannelsen,	og	vi	skal	begge	undervise	i	faget,	der	skal	afvikles	første	
gang	i	januar	2018.	Min	kollega	skal	stå	for	undervisningen	i,	hvordan	virksomheder	og	
organisationer	kan	arbejde	med	PR,	mens	jeg	skal	bidrage	med	min	viden	om	journalisters	
selvforståelse	og	deres	måde	at	tænke	og	arbejde	på.	Og	her	er	min	viden	fra	
forskningsprojektet	om	lokal-	og	regionalmediers	indhold,	rolle	og	betydning	nyttig.		
			I	de	kvalitative	forskningsinterviews	spørger	vi	journalisterne,	hvor	de	får	input	til	deres	
historier	fra	(DK20).	Et	flertal	fortæller,	at	de	bestræber	sig	på	selv	at	finde	de	historier,	de	
arbejder	med,	og	de	fleste	understreger,	at	de	ikke	bryder	sig	om	skrive	pressemeddelelser	
af	eller	at	tage	imod	et	tilbud	om	en	historie	fra	en	kommunikatør.	Alligevel	er	deres	praksis	
en	anden.		
			Forskningsprojektet	består	desuden	af	en	kvantitativ	nyhedsanalyse	af	indholdet	i	
medierne	på	en	række	udvalgte	dage,	og	den	dokumenterer,	at	journalisterne	i	høj	grad	
bruger	pressemeddelelser	og	historier	fra	kommunikationsafdelinger	som	basis	for	en	
historie	(ibid.).		
			For	kommunikatører	er	indsigt	i	dette	misforhold	mellem	journalisters	idealer	og	praksis	
relevant	for	deres	samarbejde	med	journalister.	For	den	indsigt	giver	kommunikatører	
mulighed	for	at	fremme	deres	eget	budskab	og	dermed	skabe	værdi	for	den	virksomhed	
eller	organisation,	som	de	arbejder	for.		
			Udover	min	viden	fra	forskningsprojektet	trækker	jeg	også	på	international	forskning	i	
forholdet	mellem	kommunikation	og	journalistik	i	udformningen	af	faget.	Herunder	vil	jeg	



	
		

	 35	

som	en	afrunding	af	denne	lektoranmodning	inddrage	det	billede,	som	forskningen	tegner	af	
forholdet.	
	
6.2.1.		Kommunikation	og	journalistik	–	to	sider	af	samme	sag?	
Både	herhjemme	og	internationalt	interesserer	forskere	sig	indgående	for	forholdet	mellem	
journalistik	og	kommunikation.		
			Og	de	er	langt	fra	enige	om,	hvordan	forholdet	er	eller	bør	være.	Nogle	forskere	betragter	
de	to	professioner	som	to	sider	af	samme	sag,	fordi	de	er	gensidigt	afhængige,	og	begge	er	
funderet	på	evnen	til	at	researche,	til	at	vinkle	og	formidle	en	historie,	så	den	giver	maksimal	
effekt	(Evans	2010,	p.	31).	Andre	er	bekymrede	på	journalistikkens	vegne	over	den	stigende	
indflydelse,	kommunikatører	får	på	nyhedsstrømmen	(Hallin	&	Mancini	2004,	p.	37,	Blach-
Ørsten	2013,	p.	94),	når	journalister	benytter	sig	af	kommunikatørers	input	i	deres	daglige	
arbejde	med	nyhedsproduktion.		
			Forskningen	giver	da	også	talrige	eksempler	på,	at	kommunikatører	lykkes	med	at	påvirke	
nyhedsbilledet.	I	en	stor	undersøgelse	af	kommunikatørers	indflydelse	på	nyhederne	i	en	
række	anerkendte	britiske	nyhedsmedier	med	BBC	i	spidsen	viste	Lewis	et	al.,	at	mellem	10	
og	15	pct.	af	alle	nyheder	stammede	fra	PR-materiale	(Lewis	et	al.	2008,	pp.	10-17),	og	tallet	
var	stigende.	Også	en	dansk	undersøgelse	fra	2013	(Buch	&	Svith	2013)	illustrerede,	at	
kommunikatører	kan	påvirke	nyhedsstrømmen.	Forskerne	fandt,	at	langt	hovedparten	af	de	
nyheder,	der	kom	i	medierne	om	regionerne,	tog	afsæt	i	materiale	fra	regionernes	
kommunikationsafdelinger.		
			Men	samtidig	viser	forskningen	også,	at	journalisterne	er	glade	for	det	input,	de	får	fra	
kommunikatører.	Svenske	forskere	har	fx	vist,	at	til	trods	for	journalister	teoretisk	set	
betragter	kommunikatører	som	”uetiske,	manipulerende	og	udelukkende	drevet	af	deres	
arbejdsgivers	egeninteresse”	(Fredriksson	&	Johansson	2014,	p.	586),	sætter	de	samme	
journalister	i	hverdagen	stor	pris	på	kommunikatører	og	deres	arbejde.	Samme	resultat	
kommer	Nørgaard	Kristensen	frem	til	i	en	analyse	af	kommunikationsbranchens	
medierelationer	(Nørgaard	Kristensen	2005).	Den	viser,	at	kommunikatører	opfatter	
relationen	til	journalister	som	positiv,	og	generelt	føler	de	sig	både	magtfulde	og	
indflydelsesrige	i	forholdet	til	medierne.		
			Problemet	er	så	-	set	med	journalisters	øjne	-	at	kommunikatørers	centrale	status	i	
samspillet	mellem	medier	og	samfund	udfordrer	de	journalistiske	idealer	om	uafhængighed	
og	selvstændighed	og	slører	de	klare	skel	mellem	redaktionel	tekst	og	reklame.	
Det	er	præcis	den	virkelighed,	som	både	kommende	og	nuværende	kommunikatør	skal	
forstå	at	agere	i,	og	som	vi	forsøger	at	integrere	i	det	nye	fag	PR	og	Medierne.	
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1.	Beskrivelser	og	reflektioner	over	projektdesign,	indsamling	og	
bearbejdning	af	empiri	samt	min	rolle	ift.	afrapportering	og	formidling	
	
1.1.	Projektdesign:	
Som	beskrevet	i	anmodningen	var	formålet	med	projektet	at	undersøge	lokal-	og	
regionalmediers	indhold,	rolle	og	betydning	–	set	med	medieledelsernes,	
journalisternes	og	borgernes	øjne.		
Vi	kombinerede	en	eksplorativ	tilgang	med	en	teoretisk	funderet	tilgang.	
Vi	tog	udgangspunkt	i	en	litteraturgennemgang	af	dagsordens-	og	framingteori	
(McCombs	2004,	de	Vreese	2005	m.fl.)	for	at	kunne	undersøge	mediernes	
indhold.	Vi	tog	afsæt	i	demokratriteori	(Strömbäck	2005,	Albæk	et	al.	2015	m.fl.)	
for	at	sætte	begreber	på	mediernes	rolle	og	funktion	og	i	brugerteorier	(Katz,	
Blumler	&	Gurevitch	1973,	Schrøder	2010	m.fl.)	for	at	undersøge	borgernes	
interaktion	med	medierne	og	dermed	deres	betydning	for	borgerne.		
Her	ud	fra	opstillede	vi	fem	kvalitetsparametre:	geografisk	fokus,	emnemæssigt	
fokus,	bearbejdningsgrad,	lokalpatriotisme	og	demokratisk	orientering.		
Vi	udarbejdede	en	model	for	projektdesignet	til	illlustration	af,	hvordan	de	fem	
kvalitetsparametre	blev	belyst	i	seks	forskellige	delundersøgelser:	
	
	

	
Figur	6.1.		Projektdesign	
	
Modellens	tre	bokse	svarer	til	afsender,	budskab	og	modtager	i	en	enkel	
kommunikationsmodel.		
Afsender	er	nyhedsredaktioner	på	de	lokale	og	regionale	medier,	hvis	
repræsentanter	blev	interviewet	i	en	række	semi-strukturerede	kvalitative	
interviews.	Budskabet	–	nyheder	på	papir,	web	og	Facebook	-	blev	kodet	og	
kategoriseret	i	en	kvantitativ	undersøgelse,	mens	modtager	er	brugere	dels	i	de	
tre	lokalområder,	der	blev	interviewet	i	fokusgrupper,	dels	blev	udspurgt	i	en	
opinionsmåling.	Endelig	blev	brugernes	adfærd	på	Facebook	kodet	og	
kategoriseret.	Det	bliver	til	seks	undersøgelser.	
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Refleksivt	set	fungerede	det	teoretisk	funderede	design	godt	til	at	indfri	
forskningsprojektets	ambitiøse	mål	om	at	afdække	alle	tre	led	i	en	
kommunikationskæde.	I	forhold	til	at	afdække	den	journalistiske	
bearbejdningsgrad	kunne	vi	i	højere	grad	have	udnyttet	litteraturen	om	
journalisters	rolle	i	konstruktionen	af	spørgsmålene.	Det	ville	have	givet	
analysen	af	data	mere	dybde,	og	den	indsigt	tager	jeg	med	i	mit	arbejde	som	
vejleder	for	BA-studerende,	hvor	jeg	vil	påpege	vigtigheden	af	at	kende	
litteraturen	på	et	område	for	at	kvalificere	interviewguiden.	
	
1.2.	Indsamling	og	bearbejdning	af	empiri:	
Vi	gennemførte	39	interviews	med	medierepræsentanter	fra	28	forskellige	
nyhedsmedier	i	Esbjerg,	Fredericia	og	Nordfyn.		
Alle	interviews	blev	gennemført	ansigt	til	ansigt,	og	de	varede	ca.	1	½	time.		
Informanterne	blev	præsenteret	for	en	interviewguide	med	37	spørgsmål,	der	
skulle	indkredse	de	fem	kvalitetskriterier.	Vi	diskuterede	og	reviderede	løbende	
guiden	i	fællesskab.		
Jeg	udarbejdede	en	startkodeliste	med	mulige	koder	for	at	identificere	den	
journalistiske	bearbejdningsgrad.	Koderne	relaterede	sig	til,	hvor	historierne	
kommer	fra,	og	til	hvilke	forhold	der	har	betydning	for,	om	en	sag	bliver	til	en	
historie.		
Min	analysetilgang	var	eksplorativ,	da	den	tilgang	egner	sig	til	at	afdække	og	
forstå	begreber	og	fænomener,	der	hidtil	har	været	teoretisk	underbelyst.	Jeg	
udbyggede	derfor	kodelisten,	når	jeg	stødte	på	udtalelser,	der	ikke	hørte	hjemme	
under	de	oprindelige	koder.	Citater	blev	indføjet	undervejs	for	at	opfylde	
autencitetsreglen	(Bøgh	Andersen	2012).	Den	endelige	kodeliste	blev	samlet	i	en	
række	kategorier	som	fx	”nyhedsstrømmen”	og	”autonomi”.	Min	analyse	tog	
udgangspunkt	i	kategorierne	og	blev	siden	til	forskningsrapportens	afsnit	2.3.1.	
Citaterne	blev	samlet	i	tematiske	displays,	hvoraf	et	kom	med	i	rapporten1.			
Metodemæssigt	kan	jeg	pege	på	to	indsigter,	som	jeg	tog	med	mig:	
	

• Udvægelse	af	informanter	skal	være	reflekteret	og	formålsbestemt.	I	dette	
projekt	blev	informanterne	udvalgt,	fordi	de	havde	geografisk	placering	
til	fælles,	mens	deres	formål	og	ressourcer	var	vidt	forskellige.	Jeg	lærte,	
at	interviewguiden	skal	udformes,	så	den	afdækker	eventuelle	
organisatoriske	og	diskursive	variationer	i	informanternes	virkelighed.	

	
• Semistrukturerede	interviews	lægger	op	til,	at	strukturen	kan	afviges,	og	

spørgsmål	uddybes	og	forklares	efter	behov.	Jeg	lærte,	at	det	derfor	er	
vigtigt,	at	et	projekt	med	flere	interviewere	løbende	træner	og	afstemmer	
måden	at	uddybe	og	stille	opfølgende	spørgsmål	på.	Det	vil	styrke	de	
empiriske	resultater.	
	

I	afsnit	2	kommer	jeg	ind	på,	hvordan	jeg	bruger	disse	indsigter	i	min	praksis	
som	underviser.	
                                                             
1 Lokal-	og	regionalmediers	indhold,	rolle	og	betydning	i	lokalområder	
http://slks.dk/mediernes-udvikling-2016/specialrapporter/lokal-og-regionalmediers-indhold-
rolle-og-betydning/	
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1.3.	Min	rolle	ift.	afrapportering	og	formidling	
Projektet	er	et	samarbejde	mellem	fem	DMJX-medarbejdere,	og	jeg	har	
naturligvis	måttet	indrette	og	afstemme	mit	arbejde	efter	det.	
Jeg	har	skrevet	afsnit	2.3.1.,	der	handler	om	medierepræsentanters	prioritering	
af	deres	arbejdsindsats,	ligesom	jeg	har	bidraget	til	resten	af	kapitel	2.3.	om	
journalistisk	bearbejdning.	Desuden	har	jeg	kommenteret	og	bidraget	til	
sammenskrivningerne	af	de	øvrige	kvalitetsparametre	og	af	rapporten.	Jeg	har	
også	bidraget	til	den	pressemeddelelse,	der	blev	udsendt,	da	rapporterne	blev	
offentliggjort.		
Jeg	har	endnu	ikke	deltaget	yderligere	i	formidling	af	rapportens	resultater,	men	
meningen	er,	at	disse	enkeltvis	skal	formidles	i	en	række	papers,	hvor	jeg	skal	
bidrage	til	et	paper	om	journalistisk	bearbejdningsgrad.	
	
2.	Forskningsprojektets	resultater	i	relation	til	min	praksis	som	underviser	
Et	forskningsprojekt	som	ovenstående	kræver	mange	ressourcer,	megen	
koordinering	og	stort	overblik.	Min	deltagelse	i	projektet	har	givet	mig	et	godt	
indblik	i	samfundsvidenskabelig	empirisk	forskning,	og	det	metodiske	arbejde	
har	gjort	mig	klogere	på	udfordringerne	med	at	kode,	meningskondensere	og	
analysere	data.		
Den	viden	bruger	jeg	som	vejleder	på	BA-projekter,	når	jeg	skal	vejlede	de	
studerende	om	deres	indsamling	og	bearbejdning	af	kvalitativ	empiri.	For	
udover	at	understrege,	hvor	vigtigt	det	er	at	bruge	data	som	opgavens	
fundament,	kan	jeg	vejlede	dem	i,	hvordan	de	udvælger	interviewpersoner,	og	
hvordan	de	arbejder	systematisk	med	analyse	af	data.	
Min	viden	har	også	bidraget	til,	at	vi	i	forbindelse	med	indførslen	af	den	nye	
studieordning	på	Kommunikationsuddannelsen	har	gjort	metode	til	et	
selvstændigt	fag,	hvor	de	studerende	ikke	bare	bliver	undervist	i	indsamling	af	
empiri,	men	også	i	analyse.		
Fagfagligt	skaffede	mit	arbejde	med	forskningsprojektet	mig	ny	viden	om,	
hvordan	lokal-	og	regionaljournalister	opfatter	den	journalistiske	profession.	
Den	viden	bruger	jeg	både	som	underviser	af	kommende	kommunikatører	på	
grunduddannelsen	og	på	kurser	og	videreuddannelse	for	erfarne	
kommunikatører,	når	jeg	introducerer	begrebet	professionsforståelse	og	især	
journalisters	professionsforståelse.		
Professionsbegrebet	er	ukendt	for	de	unge	studerende.	Men	som	uddanner	af	
professionsbachelorer	finder	jeg	det	vigtigt,	at	de	får	en	professsionsforståelse	
fra	første	færd	på	studiet.	Heller	ikke	de	erfarne	kursister	har	beskræftiget	sig	
med	det	tidligere.		
Begrebet	er	imidlertid	velegnet	til	at	forstå	forskellen	mellem	journalistik	og	
kommunikation.	Den	viden	har	både	de	unge	studerende	og	kursisterne	brug	for	
til	undervisningen	i	journalistisk	metode,	fordi	arbejdsmetoden	kræver	en	
forståelse	for,	hvordan	journalister	tænker,	også	selv	om	de	–	formentlig	-	ikke	
skal	arbejde	med	et	kritisk	udgangspunkt	som	journalister.	
Endelig	er	begrebet	et	afsæt	for	at	lade	de	studerende	og	kursisterne	diskutere,	
hvilken	professionsforståelse	kommunikatører	har,	og	om	kommunikatører	fx	
har	eller	bør	have	en	etisk	forpligtelse	overfor	en	offentlighed	til	at	sige	
sandheden.	Den	diskussion	sætter	tanker	i	gang,	både	hos	de	unge	og	hos	de	
erfarne,	og	derfor	oplever	jeg,	at	min	arbejde	med	forskningsprojektet	i	høj	grad	
har	bidraget	til	min	daglige	praksis	som	underviser.	
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Det	kunne	naturligvis	have	været	relevant	for	mig	også	at	undersøge	
lokaljournalisternes	relationer	til	professionelle	kommunikatører.	Flere	af	vore	
interviews	viste	nemlig,	at	medierne	og	journalisterne	udnyttede	materiale	fra	
kommunkatører	forskelligt.	Fx	trykte	nogle	medier	pressemeddelser	fra	
kommunen	direkte,	mens	andre	ikke	bragte	pressemeddelelser	uden	at	tilføje	
noget	selv.		
En	systematisk	undersøgelse	af	denne	relation	lå	imidlertid	uden	for	
forskningsprojektets	rammer.	I	stedet	kunne	det	være	rammen	om	et	nyt	
forskning-	eller	udviklingsprojekt.			
	
3.	Inddragelse	af	forskning	inden	for	læring	og	professionsudvikling		
Som	underviser	på	både	grunduddannelse	og	efter-	og	videreuddannelse	
bestræber	jeg	mig	på	at	følge	med	i	udviklingen	indenfor	læring	og	
professionsudvikling	i	videnskabelige	tidsskrifter,	på	konferencer	m.m.	2	for	at	
blive	klogere	på,	hvordan	min	undervisning	kan	tilrettelægges.	
Når	jeg	fx	har	ændret	min	undervisning	i	vinkling	–	som	beskrevet	i	mit	
caseeksempel	afsnit	4.2.	i	anmodningen	-	fra	at	være	baseret	på	oplæg	til	at	lade	
de	studerende	arbejde	i	grupper,	er	det	en	konsekvens	af,	at	tendensen	
internationalt	går	mod	større	involvering	af	de	studerende.		
International	forskning	(Darling-Hammond	2008,	m.fl.)	har	dokumenteret,	at	en	
studentercentreret	undervisning	giver	et	mere	effektivt	læringsresultat.	
Et	øget	fokus	på	studentercentreret	læring	var	derfor	også	ambitionen	i	de	
europæiske	standarder	for	kvalitet	på	videregående	uddannelser3,	som	Danmark	
var	med	til	at	vedtage	for	et	par	år	siden.		
Den	studerende	og	den	studerendes	engagement	skal	være	hovedperson	i	egen	
læring,	hvilket	i	vid	udstrækning	harmonerer	med	den	måde,	vi	på	DMJX	
underviser	på	–	jvf.	afsnit	3.2.1	i	min	anmodning.	
	
	
	
	
	
                                                             
2 Tidskrifter: Journalism & Mass Communikation Educator, Teaching Journalism & Mass 
Communication 
Nordisk Konference for journalistiske undervisere: http://www3.hivolda.no/hivolda/kurs-
og-oppdrag/konferansar-og-seminar/nord-jour-2016 
Athens Institute for Education and Research: 
https://www.atiner.gr/media 
Læring og professionsudvikling: 
https://www.ucsyd.dk/forskning/forskning/dagtilbud-og-skole/paedagogisk-
professionsudvikling/?L=0%29 
http://vbn.aau.dk/da/persons/experts.html?topic=PedagogicsAndLearning 
https://www.ucn.dk/forskning/forskningsprogrammer/professionsudvikling-og-
uddannelsesforskning 
 
3 Hovedperson	i	egen	læring	–	Studentercentreret	læring	i	et	dansk	og	europæisk	perspektiv	
http://akkr.dk/publikationer/hovedperson-i-egen-laering-studentercentreret-laering-i-et-
dansk-og-europaeisk-perspektiv/	
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3.1.	Refleksion	som	eksempel	på	studentercentreret	læring	
Refleksionsprocesser	har	en	central	plads	på	professionsuddannelserne,	fordi	
refleksion	skaber	sammenhæng	mellem	teori	og	praksis	for	den	studerende	og	
har	som	formål,	at	den	studerende	får	nye	perspektiver	på	praksis	og	bliver	
bevidst	om	egne	handlinger	i	praksis	(Schön	2009,	Zeichner	2013	m.fl.).	
Et	vigtigt	element	i	refleksiv	praksislæring	er	refleksion	på	forskellige	niveauer	
(Schön	2009,	Kirkegaard	2016	m.fl.).	Kirkegaard	beskriver	med	reference	til	
Stockero	en	skala	med	fem	refleksionsniveauer.	På	første	niveau	beskriver	de	
studerende,	hvad	der	skete,	mens	de	på	andet	forklarer,	hvorfor	det	skete.	På	
tredje	niveau	begynder	de	at	teoretisere	over	egen	praksis,	mens	de	på	fjerde	
skal	reflektere	over	en	konfrontation	af	teori	og	praksis.	På	højeste	niveau	har	
refleksionen	fokus	på,	hvordan	praksis	udvikles	og	forbedres	(2016).	
På	Kommunikationsuddannelsen	skal	de	studerende	gennem	hele	deres	
uddannelse	arbejde	med	læringsrefleksion,	og	i	mit	fag	Journalistisk	Metode	skal	
de	studerende	sammen	med	alle	skriftlige	opgaver	aflevere	en	
refleksionsrapport,	hvor	de	reflekterer	over	arbejdsproces	og	læring.	Fx	
beskriver	de	deres	valg	af	vinkel	i	en	nyhedsartikel	og	forklarer,	hvorfor	de	
valgte	denne	vinkel	fremfor	andre	ved	at	bruge	nyhedskriterierne	som	teoretisk	
ramme.		
På	Stockeros	skala	befinder	vi	os	på	første,	andet	og	til	dels	tredje	niveau,	idet	de	
studerende	skal	koncentrere	sig	om	at	beskrive,	hvad	der	skete,	og	forklare,	
hvorfor	det	skete	ved	hjælp	af	enkelte	teoretiske	begreber.		
De	når	ikke	højere	i	mit	fag	end	tredje	niveau.	Det	skyldes,	at	det	overordnede	
didaktiske	formål	er	at	introducere	dem	som	nye	studerende	til	refleksion	som	
metode.	Men	kravene	til	refleksionsrapporten	udvikler	sig	undervejs	i	
uddannelsen,	og	i	refleksionen	over	BA-projektet	skulle	de	studerende	gerne	
kunne	nå	højeste	niveau	og	reflektere	over,	hvordan	deres	ny	viden	kan	bruges	
til	at	forbedre	praksis.		
Det	viser	sig	imidlertid	ofte	til	eksamen,	at	deres	refleksioner	sjældent	når	højere	
end	til	at	teoretisere	praksis	eller	til	at	konfrontere	teori	og	praksis.		
Derfor	bør	vi	med	udgangspunkt	i	Stockeros	skala	i	underviserteamet	overveje,	
hvordan	vi	kan	forbedre	undervisningen	i	refleksion	i	løbet	af	studiet,	så	vi	
sikrer,	at	de	studerende	behersker	alle	fem	refleksionsniveauer.	
	
4.	Inddragelse	af	forskning	i	krydsfeltet	mellem	journalistik	og	
kommunikation	og	konsekvenser	for	et	tema	som	vinkling	
Den	internationale	forskning	i	krydsfeltet	mellem	journalistik	og	kommunikation	
viser,	at	kommunikatører	i	stigende	grad	tilkæmper	sig	magt	til	at	præge	
dagsordenen	i	samfundsdebatten.	Den	udvikling	er	dokumenteret	i	en	lang	
række	undersøgelser	(Lewis	et	al.	2008,	Blach-Ørsten	2013,	Koch	et	el.	2017	
m.fl.).		
Kommunikatører	kæmper	-	med	andre	ord	-	med	journalister	om	at	få	deres	
framede	repræsentationer	af	virkeligheden	til	at	blive	de	legitime	og/eller	
dominerende	i	offentligheden	(Entman	2007).	
Begrebet	framing	defineres	i	den	internationale	forskningslitteratur	af	fx	den	
amerikanske	medieforsker	Robert	M.	Entman,	hvis	definition	på	framing	som	
”synliggørelse	af	nogle	aspekter	af	virkeligheden	på	bekostning	af	andre”	er	
udbredt	(Entman	1993).	Framing	er	dermed	et	diskursivt	våben,	som	enhver,	
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der	ønsker	at	præge	en	dagsorden,	bruger	for	at	fremme	sin	egen	sag	(Druckman	
2010).	
Stort	set	enhver	virkelighed	kan	frames	på	flere	måder,	men	framing	gengiver	
aldrig	virkeligheden	neutralt.	En	bestemt	framing	vil	således	altid	favorisere	en	
part,	position	eller	interesse	på	bekostning	af	andre.	Derfor	kan	framing	
beskrives	som	symbolsk	magtanvendelse	(Entman	2007,	Schudson	2009,	
Hänggli	2012).	
Journalistisk	vinkling	er	en	metode	til	at	skabe	disse	repræsentantioner	af	
virkeligheden,	så	de	fremstår	troværdige	og	velbegrundede.	Vinkling	kan	
dermed	ses	som	det	argumentationsbegreb,	som	kommunikatører	kan	anvende	
til	at	frame	en	bestemt	sag	eller	position.	
Både	kommende	og	erfarne	kommunikatører	har	altså	brug	for	en	metode	til	at	
arbejde	med	framing.	Ikke	mindst	i	takt	med	at	kommunikatørernes	framede	
repræsentationer	vinder	frem	–	både	gennem	den	direkte	mediekontakt	og	
indirekte	gennem	kommunikatørers	egen	produktion	af	content	marketing	og	
native	journalism	–	jvf.	afsnit	3.1.	i	min	anmodning.		
Min	undervisning	i	vinkling	både	på	grunduddannelsen	og	på	efter-	og	
videreuddannelsen	er	forankret	i	framing-forskningen.	Et	eksempel	er,	når	de	
studerende	på	grunduddannelsen	skal	udarbejde	en	række	artikler	og	videoer	
om	unge	og	kommunalvalget	med	en	given	kommune	som	afsender.	Og	når	
kursister	skal	skrive	en	nyhedsartikel	fra	deres	egen	organisation	målrettet	en	
specifik	målgruppe.		
Indtil	videre	ligger	introduktionen	til	selve	begrebet	framing	dog	i	
undervisningen	i	Kommunikationsprocesser.	Det	sker	for,	at	underviseren	i	faget	
kan	tage	tråden	op	fra	Journalistisk	Metode	og	dermed	sikre	progressionen	og	
sammenhængen	mellem	fagene	på	1.	semester.			
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Antal	anslag:	14.373	(5,9	sider	à	2400	anslag)	
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