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Konvergens
og kaffe
Når redaktionerne smelter sammen, er ny
teknologi afgørende for at give journalisterne mulighed for at udveksle ideer, kilder, research og færdigt materiale. Men
lige så vigtig er kaffemaskinen – sociale
aktiviteter er afgørende for at få medarbejdere med forskellig baggrund til at finde sammen.
Det var en af konklusionerne på CFJE's
seminar om medieintegration og teknologi den 23. september i København.
Korte referater af oplæggene kan
læses på CFJE online, www.cfje.dk/
mediekonvergens.
Seminaret var det første af i alt fire, der
alle handler om de praktiske erfaringer
med at levere journalistik på tværs af medierne.
Det næste foregår den 30. oktober og
handler om tværmedial historiefortælling.
Blandt oplægsholderne er Nora Paul,

Fornyet
lokaljournalistik
på Skive Folkeblad
Ledelse og medarbejdere
på Skive Folkeblad er blevet enige om at gå i gang
med et projekt, der har til
formål at udvikle og styrke
avisens lokale dækning.

Redaktionen ønsker at
fremme den aktive journalistik med yderligere satsning på relevans og konsekvens for læserne. Et af
målene er også, at det

Prøv kræfter
med tværmedial
journalistik
Går du rundt med en idé
til et projekt, hvor du vil
arbejde med historier til
flere medier, har du nu
mulighed for at få adgang
til CFJE´s Medielab og
bruge vores faciliteter. Me-

Politiet
som kilde
– ny rapport
fra CFJE

Institute for New Media Studies, University of Minnesota, chefredaktør Lars Jespersen, Nordjyske Medier, og graphics
editor Don Wittekind, Sun-Sentinel.
Tilmelding på ovenstående internetadresse.

En af oplægsholderne på seminaret
den 23. september, amerikaneren Howard
Finberg (th.), i samtale med fagmedarbejder Steen K. Rasmussen, CFJE.
Foto: Jan Larsen

dielab er indrettet sådan,
at man fra fem arbejdsstationer kan lave historier til
tv, web, print og radio. Alt
indsamlet materiale
lægges på en server, så
alle har adgang til det

menneskelige aspekt bliver
endnu mere fremtrædende
i journalistikken.
Med det formål ændres
arbejdsgangene på redaktionen, og der etableres
blandt andet en særlig udrykningsgruppe.
CFJE er involveret i processen, der blandt andet
omfatter et seminar og
diskussioner på redaktionen.
samme materiale på samme tid.
Forudsætningen for at
være med i et samarbejde
med CFJE er, at din projektidé gør det muligt at
afprøve arbejdet med medieintegration, og at du er
villig til at dele dine erfaringer med CFJE.
Hør nærmere om projektarbejde i Medielab
hos fagmedarbejder Annegrete Skovbjerg, CFJE, på
tlf. 89 44 05 57.

Journalistik

Det første kursus i visuel
journalistik er i fuld gang.
Billedet er taget på DJH
i august.
Foto: Lars Møller

Visuel
journalistik
i fuld gang
CFJE har udviklet tre kurser for nyhedsgrafikere,
layoutere og andre visuelle medarbejdere med det
formål at styrke og supplere de visuelle kompetencer
med journalistisk metode
og tænkemåde.
14 nyhedsgrafikere og
layoutere er i fuld gang
med det første kursus. Det
er opdelt i fire moduler og

foregår på Danmarks Journalisthøjskole og Den Grafiske Højskole med journalisterne Mikkel Hvis og
Lars Møller som kursusledere.
Deltagerne kommer især
fra magasiner og større
dagblade, men der er også repræsentanter fra Ritzaus Bureau og TV 2-systemet. Det er dog ikke for

CFJE aktiv
i to jyske
mediehuse
I hver sin ende af Jylland er mediehusene
Nordjyske Medier og JyskeVestkysten i
færd med en omstillingsproces til udgivelse i flere medier.
Efter mere end et års tværmedial aktivitet i Frederikshavn har Nordjyske Medier
taget næste skridt i integrationen af avis,

sent at komme med på
vognen. Det næste kursus
udbydes nu og begynder
efter nytår.
Desuden har der været
så mange positive tilbagemeldinger på det første
kursus, at det udbydes
igen – ligeledes med start
i begyndelsen af 2003.
Læs mere på CFJE online: www.cfje.dk/visuel.

distriktsblad, internet, radio og tv i
Hjørrring, som i dette efterår forbereder
en fælles redaktionel indsats på tværs.
I begge de nordjyske købstæder er
CFJE med som medarbejdernes og ledelsens sparringpartner. Det hidtidige forløb
er nærmere beskrevet i en rapport, der
kan hentes gratis på adressen
www.cfje.dk/mediekonvergens.
I Kolding har JyskeVestkysten købt lokalradiostationen Radio Skala og i løbet
af de næste måneder skal den redaktionelle indsats samles på en fælles adresse
og på et fælles redaktionelt grundlag.
Også her er CFJE involveret som konsulenter og undervisere i omstillingsprocessen.

En ny rapport fra CFJE skrevet af
journalist og Ph.d. Kirsten Sparre
belyser, hvordan politiet prøver at
blive mere professionelt i rollen
som kilde for medierne, og hvad
politiet får ud af at samarbejde
med journalister. Rapporten bygger primært på interviews med ledende politifolk. Ved at fokusere
på en bestemt organisations syn
på det at være kilde giver rapporten ny indsigt i journalistikkens
funktioner i samfundet.
CFJE online sætter i det hele taget fokus på kriminaljournalistik
og journalisters samarbejde med
politiet.
En halv snes artikler beskriver
relationerne mellem journalister og
politi. Læs artiklerne og bestil rapporten på www.cfje.dk/politi.

Mediejura
for fulde
omdrejninger
CFJE´s mediejuridiske database
har netop rundet sit første år, og
den er nu ved at være fuldt udbygget. I løbet af kort tid vil samtlige
19 emner være præsenteret.
Desuden er der nye planer for
databasen. En af dem er at samle
journalisters praktiske erfaringer
og problemer med offentlighed.
Har du som journalist været udsat for referatforbud, navneforbud
eller dørlukning? Eller har du fået
afslag på aktindsigt i materiale,
der burde være offentligt tilgængeligt? Så del dine erfaringer med
kollegerne. Det kan du gøre ved
at sende kendelser eller afslag på
aktindsigt til Mediejura. Skriv til
fagmedarbejder Annegrete Skovbjerg på adressen as@cfje.dk.
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Journalist Ulla Terkelsen på
plads i Berlin, hvor hun indgår i
en typisk ”journalist-interviewerjournalist”-situation med studievært
Mikael Kamber fra TV 2 Nyhederne.
Det er en journalistisk form, som er
blevet en integreret del af hverdagen
på danske tv-stationer.
Et analyseprojekt fra CFJE skal
forsøge at skabe klarhed over formens styrker og svagheder.
Videoprint: TV 2

Når tvjournalister
bliver eksperter
Forvirring om rollerne: Fra iagttagelse over
analyse til spåkoneri
Af
Steen K.
Rasmussen

En af de mest kritiserede journalistroller i Danmark er den, hvor journalister optræder som kilder eller interviewofre i nyhedsudsendelser.
Til trods for kritikken er denne formidlingsform tilsyneladende i vækst
– til stor irritation for nogle og til tilfredshed for andre.
Problemet er, at der mangler en
klar definition af denne rolle og en
diskussion af grænserne for, hvor
langt journalister kan gå i retning af
at analysere, kommentere og spå
om fremtiden.
Kritikken af at journalister bliver
interviewet, har da også næsten altid været unuanceret og rettet mod et
bestemt punkt: Journalister skal ikke
optræde som kilder. De skal finde
kilder, der kan fortælle, hvordan verden hænger sammen!
Helt så enkelt forholder det sig

dog ikke. Hvis man kigger nærmere
på, hvordan formen bruges i tv-nyhedsudsendelserne i dag, kan den
rolle som journalister indtager, groft
sagt deles i tre:
1. Den iagttagende, beskrivende
journalist, som på baggrund af fakta
fortæller sin historie
2. Den analyserende journalist,
som sætter nyhedshistorien i perspektiv på en baggrund af erfaring,
indsigt og overblik
3. Den fremadskuende journalist,
som på baggrund af analysen gætter eller spår om udviklingen.
Den klassiske
journalistrolle
Den første rolle er i virkeligheden
den klassiske journalistrolle i en moderniseret udgave. Det svarer til en
reportage i en avis, men virker

måske provokerende af den simple
årsag, at formen er spørgsmål og
svar fra journalist til journalist. Formidlingsmæssigt bør der imidlertid
ikke være nogen som helst tvivl for
modtageren: Journalisten fortæller
fakta, enten på baggrund af egne
iagttagelser eller ud fra kilders oplysninger.
Den anden rolle er en videreudvikling af rollen som ren iagttager. Det
er en form, hvor journalisten påtager
sig en mere autoritativ status: ”Jeg
kan overskue stoffet, derfor kan jeg
konkludere, at –”. Det er især denne
rolle, hvis grænser kan diskuteres,
idet den repræsenterer et skred i forhold til forestillingen om journalisten
som den rent objektive iagttager og
beskriver.
Den tredje rolle ligger oftest i forlængelse af den analyserende rolle
– og er typisk et forsøg på at give et
fremtidsperspektiv på den analyse,
som journalisten lige har givet. Hvilket er fristende, men også problematisk, hvis journalistrollen ikke helt
skal sprænges eller nydefineres.
Stærkt problematisk bliver det især,
hvis alle tre roller oprulles i løbet af
et enkelt indslag.
Åbenlys fare
En af dem, der selv i en årrække har
praktiseret rollen, er DR Nyheders
udlandsredaktør Torsten Jansen. Fra
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1996 til 2001 var han DR's korrespondent i Washington. Rollen som
fast leverandør af to-tre minutters
live-bidrag fra USA beskriver han i
bogen »Den dag jeg kunne have
købt Jesse Jacksons bilradio«.
”Efter min mening er det både
godt og skidt. Når formen fungerer,
er journalister nok de bedste til kort
og kontant at redegøre for en problemstilling og sætte den konkrete
nyhedshistorie ind i en større sammenhæng. Men der er også en
åbenlys fare, når journalister bliver
eksperter. Tv-mediet har en indbygget, institutionel narcissisme, som
vokser til latterlige højder, hvis vi
hele tiden er mest optaget af at fremhæve vores egen tilstedeværelse”.
I bogen beskriver Torsten Jansen
også tre gode grunde til, at danske
tv-stationer er ”hoppet med på
CNN-vognen”:
”Vi demonstrerer, at vi er på stedet, hvor nyhederne foregår. Vi profilerer vores egne journalister i en
stadigt mere personfikseret og hård
konkurrencesituation. Og frem for alt
tilfredsstiller vi et stadigt voksende
krav om analyse og perspektiv i et
flimrende nyhedsbillede”.
”Journalisterne
mangler viden”
Torsten Jansen er altså ikke i tvivl
om, at journalister i rollen som analyserende iagttagere tilfredsstiller et
voksende publikumskrav. Til gengæld
stiller det krav om, at journalister er
klædt på til opgaven. Et spørgsmål,
som passende kan gives videre til én
af pressens mest bidske vagthunde.
Ifølge medieforsker og professor
Frands Mortensen fra Aarhus Universitet hviler journalisters analyse alt
for tit på et for dårligt grundlag.
”Journalister er ikke de eksperter,
de giver sig ud for at være. Ofte har
de deres viden på anden eller tredje
hånd. De ved simpelthen for lidt om
det, de snakker om”.
Nyhedschef Jens Gaardbo fra TV
2 Nyhederne er lodret uenig:
”Det er noget vrøvl. Meget ofte er
de journalister, som får mulighed for
at udtale sig om en sag, endog rigtigt godt inde i stoffet. Det er folk,
som i årevis har beskæftiget sig med
et bestemt område eller et emne –
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og som derfor er kvalificerede til at
tage rollen som analyserende journalist på sig”.
Jens Gaardbo mener, at journalister har en unik mulighed for at forholde sig analytisk til stoffet.
”Som jeg ser det, så bliver journalisten – i modsætning til andre – betalt for ikke at være forudindtaget.
Hans analyse – og det interview han
deltager i – er så tæt på idealet om
tilstræbt objektivitet, som man kan
komme. Hvorimod folk, der ellers er
involveret i en konflikt, altid har en
vinkel - også en forskningsmæssig
vinkel”.
Journalist – ikke jurist!
Tendensen kan også genkendes i det
midt- og vestjyske. Med udsigt fra TV
Midt/Vests hovedredaktion i Holstebro kan redaktionschef Lars Lundgaard godt få øje på nogle af de
farer, der lurer, når journalister forvandler sig til eksperter.
”Vi ser det typisk uden for retssale, hvor studieværten spørger reporteren om, hvordan resultatet af
domsforhandlingerne mon bliver. Det
går ikke – journalisten er ikke en juridisk ekspert, og skal ikke begynde
at gætte på udfaldet af en verserende retssag”.
For TV Midt/Vest er brugen af
egne journalister som kilder i den regionale nyhedsudsendelse da heller
ikke en hverdagsbegivenhed. Et forsigtigt bud lyder på, at det sker cirka en gang om måneden. Og altid
efter nøje overvejelser vedrørende
form og indhold.
”Vi bruger typisk modellen, hvis vi
på baggrund af en blanding af fak-

Journalister som
spåmænd
”Som journalister har vi
tit meget svært ved at få
nogle til at forudse, hvordan det vil gå. De rigtige
eksperter er lidt tilbageholdende med at spå. For
dem er det måske heller
ikke så vigtigt, hvad der
kommer til at ske i fremtiden – mens det er meget

Journalistik

Analyseprojekt:
Journalister som kilder
Som en konsekvens af de problemstillinger,
der knytter sig til brugen af journalister som
kilder i tv, er CFJE gået i gang med en analyse, der netop skal forsøge at afklare omfanget og den praktiske brug af journalister
som eksperter.
I løbet af efteråret vil vi foretage en indholdsmæssig analyse af brugen af journalister som kilder i danske tv-nyhedsudsendelser. I en uge vil en række udvalgte nyhedsudsendelser på lokalt, regionalt og landsdækkende tv blive analyseret med henblik
på at sammentælle og kategorisere brugen
af journalister som kilder. Efterfølgende vil
sammentællingen blive bearbejdet og kommenteret.

ta og en solid journalistisk erfaring
kan analysere os frem til nogle slutninger, som vi kan stå inde for.”
Et eksempel var i forbindelse med
kommunalvalget i november 2001,
hvor forhandlingerne om konstituering i Viborg Amt var trak ud og
hvor ingen af de lokale politikere ønskede at kommentere forhandlingerne.
Ved den lejlighed lod TV Midt/
Vest redaktøren af stationens Viborgredaktion optræde i et live-interview
med studieværten i Holstebro.
”Det viste sig at være en god
løsning. Den erfarne journalist gav
sin analyse af situationen, hvilket vi
fandt meget troværdigt og tilfredsstillende.”

vigtigt for os som journalister.”
Siger lektor og journalist Kim Albæk fra Danmarks Journalisthøjskole.
For ham ser det ud til, at
der sker en sammenblanding af journalistisk arbejdsproces – og det som
kommer på skærmen.
”Det er selvfølgelig vigtigt, at du som redaktio-

nel gruppe tænker »hvad
sker der i morgen« og
forbereder dig journalistisk på at tackle de bud,
der kommer. Men du behøver måske ikke indvie
modtagerne i det. Det
kan jo ikke være andet
end gætterier. Og det
kan vi ikke få »de kloge«
med på – så derfor må vi
gætte lidt selv”.
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Faktalitteratur:

Fortæl
sandheden
spændende
Den moderne feature
fylder 40 år og er
måske omsider på vej
til et gennembrud
Tekst:
Mikkel Hvid
Foto:
Morten
Fauerby

Journalistik skal ikke være
kedelig. Man kan sagtens
skrive artikler som tilbyder
oplysning og oplevelse.
Facts og fascination.
Det opdagede en flok
amerikanske journalister i
midten af 1960’erne, og
dét blev udgangspunktet
for den moderne feature:
Artiklen som kombinerer
det bedste fra journalistikken (facts, research, relevans) med det bedste fra

litteraturen (spænding, indlevelse, nærvær).
Den nye genre fik mange forskellige navne. Nogle markedsførte den som
new journalism.
Andre kaldte genren
faktion. Eller intimjournalistik. Narrative journalism.
Story writing. Journalistik
med litterære midler. Eller
feature. Forskellige navne
for den samme ambition:
Fortæl sandheden spæn-

Fascinerende fortælling
Mikkel Hvid har skrevet bogen "Fascinerende fortælling. Den
journalistiske feature", der udkommer i oktober 2002 på Danmarks Journalisthøjskoles forlag Ajour. Bogen forklarer, hvordan
man skriver feature og gennemgår genrens udvikling og særpræg.
Læs et uddrag af bogen på CFJE online på adressen
www.cfje.dk/feature.
Læs også mere om fortællende journalistik i CFJE's Vidensbase, www.cfje.dk/vidensbase.

”Når featurejournalisten skal skrive sin
artikel, skubbes kilderne i baggrunden.
Så er det noget
andet, der er interessant.”

dende. Informér interessant.
Mens der var – og stadig er – stor forvirring om
genrens navn, er der bred
enighed om, hvad der adskiller featuren fra almindelig journalistik. Det er
formidlingsformen.
Featurens midler
Featuren formidler viden
og budskaber på en anderledes måde. Featuren
viderebringer ikke abstrakt
viden og budskaber, men
lader det komme til udtryk
i konkret liv, gennem konkrete mennesker, konkrete
situationer.
Forskellen bliver tydeligst, når man ser på, hvilke mennesker der optræder i traditionel journalistik
og i featureartikler. Traditionel journalistik bruger
mennesker som kilder. Kilder taler. Kilder genfortæller. Kilder mener noget,
og journalisten citerer deres talestrøm.
Featurejournalisten interviewer også en masse kilder, men de citeres sjældent direkte.
Når featurejournalisten
skal skrive sin artikel,
skubbes kilderne i baggrunden. Så er det noget
andet, der er interessant.

Ikke kilder, men personer.
Ikke meninger, men handlinger. Ikke referater, men
beskrevet virkelighed.
Et eksempel: I stedet for
at citere kilden for, hvor
uhyggeligt det var den nat
hun væltede i sin sejlbåd,
beskriver feature-journalisten dramaet, som var det
en novelle med kilden i
hovedrollen.
Kilden optræder som
hovedperson i sin egen historie, og læserne kan se,
hvordan hun kæmper for
at hænge fast på den
kæntrede jolle, mens bølgerne slår ind over hende.
Læserne oplever, hvordan hun roder rundt for at
finde en nødraket. De gyser, da en sø kaster hende
tilbage i bølgerne, og de
ånder lettet op da de
hører helikopteren og får
øje på lyskeglerne som fejer hen over det mørke
hav.
Featuren vågner i
Danmark
Læserne lever sig ind i
featuren, på samme måde
som de lever sig ind i en
skønlitterær tekst, og det
er dét, der gør featuren
speciel. Gennem research
genskaber journalisten et
levende billede af den

konkrete virkelighed, som
man i traditionel journalistik kun møder på anden
hånd: gennem citater,
meninger og resuméer.
Feature er fortællende
journalistik. For at nå sit
mål – oplysning og oplevelse – låner featurejournalisten en masse teknikker fra de skønlitterære
forfattere. Scenisk fremstilling, person- og miljøbeskrivelse, synsvinkel, plot,
indre monolog og så videre. En masse kneb som
kun sjældent anvendes i
traditionel journalistik.
Måske er det forklaringen på, at featuren har
haft det så svært herhjemme: Journalisterne har ingen erfaring med at fortælle den slags historier.
Mange amerikanske journalister er universitetsuddannede i litteratur og
kreativ skrivning, mens
danske journalister ikke
ved, hvad de skal og kan
gøre, når de ikke har ny-

hedstrekanten og kilderne
at støtte sig til.
Men der er håb forude. Meget tyder på at
featureskrivningen vinder
terræn. Poul Høi fra Berlingske Tidende fik Cavling-prisen for sine featureartikler. Der er flot interesse for CFJE’s diplomkurser i fortællende journalistik. Journalist Ole
Sønnichsen fra JyllandsPosten har netop udgivet
en stor bog med og om
nogle af USA’s bedste
featurejournalister, og
rundt omkring på aviser
og blade eksperimenterer
flere og flere med featureteknik.
De fylder ikke meget i
mediebilledet, de spæde
forsøg, men de er der.
Som et frisk pust.

Mikkel Hvid (f. 1959) er
cand.mag. i dansk og
idehistorie og freelancejournalist.

Narrative Journalism II
- konference om fortællende journalistik
Mange journalister vil gerne
fortælle historier på nye måder. Det fremgik blandt andet
af den store interesse for
CFJE's første konference om
fortællende journalistik sidste
efterår.
Konferencen ”Narrative
Journalism II” tager tråden op
og tilbyder yderligere indsigt i
erfaringer med fortællende
journalistik samt præsenterer
konkrete teknikker og arbejdsmetoder for journalister, som
gerne vil fortælle.
På konferencen kan du
møde writing coach Chip
Scanlan fra Poynter Institute
og redaktør Jan Winburn fra
avisen Baltimore Sun – begge
eksperter i det praktiske arbejde med storytelling og Narrative Journalism.
Du kan også møde den

svenske journalist og krimiforfatter David Lagercrantz samt
Mikkel Hvid, forfatter til bogen Fascinerende fortælling –
den journalistiske feature.
Desuden vil Kim Faber (Politiken), Kaare Gotfredsen (Danske Kommuner) og Karsten
Bjørno (Århus Stiftstidende)
præsentere deres erfaringer
med den journalistiske fortælling.
Tid og sted: 24. og 25.
oktober 2002 på Danmarks
Journalisthøjskole, Olof Palmes Allé 11, 8200 Århus N
Pris: 2300 kr. Prisen er
inklusiv konferencemiddag og
bogen Fascinerende fortælling – den journalistiske feature.
Du kan læse om konferencen samt tilmelde dig på
www.cfje.dk/narrative2.
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Et globalt
brændpunkt
Tekst og
fotos:
Lars
Kabel

Da 4012 journalister og
fotografer fra hele verden
var samlet i Sydafrika om
dækningen af FN’s World
Summit on Sustainable Development, opstod et globalt brændpunkt i de 10
dage, forhandlingerne varede.
I de senere år har udenrigsjournalistikken udviklet
sig mere og mere i retning
af en brændpunktsdækning, hvori medierne prioriterer de samme internationale begivenheder, nyheder og konflikter – og vinkler dem på nogenlunde
samme måde.
Det har blandt andet
ført til, at danske medier
nu offentliggør en temme-

lig ensartet udenrigsjournalistik.
Risikoen for ensartethed
var også stor i Johannesburg i slutningen af august
og begyndelsen af september 2002. Den danske
dagspresse prioriterede
verdenstopmødet højt.
Udenrigsministeriet organiserede en fælles presserejse med deltagelse af
12 journalister fra blandt
andet Information, Weekendavisen, Ritzaus Bureau, Jyllands-Posten, Kristeligt Dagblad, Politiken
og Berlingske Tidende.
TV 2 havde en fotograf
og en reporter dernede.
Danmarks Radios havde
akkrediteret flere med-

Tusinder til topmøde
World Summit on Sustainable Development blev det FN-møde,
der til dato har samlet flest regeringsledere og nationer. Af klodens 195 stater var de 190 repræsenteret i Sydafrika. I de
første dage af september 2002 ankom 109 statsledere til Johannesburg for at markere, at hele verden fandt det vigtigt at
mødes om bæredygtighed.
Til forhandlingerne og pressedækningen var der samlet
9.101 regeringsdelegerede, 8.227 fra de store interesseorganisationer og NGO'erne og 4012 akkrediterede pressefolk. Uden
for konferencecentret flokkedes grupper af NGO'er og andre
interessenter, og det blev anslået, at imellem 50.000 og
60.000 rejste til Sydafrika for at følge og påvirke processen.

arbejdere, men de strejkede.
Politiken oprettede en
”lokalredaktion” i Soweto,
der var bemandet med tre
journalister, en pressefotograf og to journaliststuderende, og derudover havde Danmarks Journalisthøjskole et spændende projekt kørende om samtidig
dækning fra flere u-lande
af de emner, verdenstopmødet behandlede. Flere
danske NGO’er var også
repræsenteret ved akkrediterede journalister.
De følgende iagttagelser
er baseret på undertegnedes deltagelse i presseturen, på en kortlægning af
informations- og nyhedsstrømmen og journalisternes hektiske arbejdsproces.
Omfattende dækning
– få nyheder
Dækningen i de store danske dagblade var massiv i
knap to uger. Politikens
seks medarbejdere ”on location” producerede ikke
mindre end 21 temasider
på 12 dage. Jyllands-Postens, Berlingskes og Informations produktivitet var
lavere, men også disse
aviser bragte talrige artikler på forsiden og over
hele temasider.
Ritzaus Bureau havde to
rutinerede journalister på
opgaven i de fire dage,
hvor 109 regeringsledere
var samlet i Sydafrika. De
to nyhedsjægere forsynede for eksempel gratisavi-

serne, den danske provinspresse og radioaviserne
med en løbende strøm af
nyheder, udtalelser og
baggrunde.
Alt dette på trods af, at
der ikke skete særligt meget samfundsmæssigt væsentligt på topmødet.
Forhandlingerne mellem
staterne førte ikke til epokegørende nyt. Verden
blev ikke forandret i Johannesburg. Bjørn Lomborg rejste et par dage til
Sydafrika inviteret af BBC.
En ledende embedsmand
og miljøministeren holdt
flere pressemøder, hvor
forhandlingernes rituelle
fremadskridende proces
blev kommenteret, hvis der
da overhovedet blev sagt
noget.

I den sidste del af topmødet kom der mere gang
i den, da statsministeren
ankom. Anders Fogh
Rasmussen indledte med
at udtale, at verdenstopmøder er en papirverden
og spild af tid.
Derudover havde han af
ambassaden fået forberedt
et hektisk møde- og besøgsprogram, der helt efter planen gjorde ham til
centrum for de danske
journalisters opmærksomhed i tre dage.
En global scene
FN’s topmøder er en kulmination på langvarige
forhandlingsprocesser mellem stater, hvor processen
kaster en række delresultater af sig, der kan gøres til

genstand for nyhedsformidling.
Det forudsætter, at journalisterne bruger nyhedskriterierne på en traditionel måde og accepterer
spillet og dets ritualer.
Gør man det, kan der
findes nyhedsværdi i mange af forhandlingskriserne,
de stærke ord fra talerstolene og i kompromiserne, og det skete i betydeligt omfang i Johannesburg.
Der blev skabt et flow af
nyheder, fordi medierne
accepterede præmisserne
og spillede med.
Verdenstopmøder er
samtidig en global scene
for opmærksomhedsskabelse. Det benyttede mange aktører sig af, og de

fyldte det offentlige rum
omkring forhandlingerne
med enorme mængder af
ord, rapporter, møder,
events og politiske statements. Det betød, at
måske 95% af det hele
led druknedøden.
Man kunne forestille sig,
at den store mængde i sig
selv var et problem for de
danske journalister, men
det virkede ikke sådan, og
de afviste det stort set
også.
De første dage havde
journalisterne ganske vist
svært ved at finde fodfæste, og enkelte gange
var der klare problemer
med at gennemskue stoffet, særlig da en vigtig historie om Ruslands manglende vilje til at ratificere

Statsminister Anders Fogh
Rasmussen brugte gerne tid på pressen
i de tre døgn, han var i Sydafrika.
Svenning Dalgaard og Jesper
Sørensen fra TV 2 samt Lars From fra
Jyllands-Posten fik et interview
under et projektbesøg i Soweto.
Kyoto-protokollen ifølge
russiske journalister viste
sig at bero på en oversættelsesfejl.
Efterhånden som dagene gik og et overblik opstod, formåede de rutinerede journalister at foretage klare journalistiske valg
båret af danske vinkler.
Dermed blev den store informationsmængde og
den lette adgang til ekspertkilder på mange måder til en fordel. Der var
meget stof med høj troværdighed at vælge imellem,

▼

Danske journalister fandt traditionelle nyheder i forhandlingsspillet under World Summit i
Sydafrika
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så ideelt set var det muligt
at lave sin helt egen historie og vinkling.
Adgangen til at gennemskue regeringsforhandlingerne blev dog begrænset af, at forhandlerne
ikke mente, at de kunne
oplyse om, hvad det reelt
lå bag, når staterne blev
uenige og processen gik i
stå. Disse uenigheder førte
til kompromiser så abstrakt
formuleret, at de blev til
ren FN-retorik.
Meningsløse
pressemøder
Den danske delegation
holdt flere pressebriefinger
under topmødet, hvor svaret ofte var ”ingen kommentarer” til helt enkle
spørgsmål om dagens vigtigste emner.
Svar, der efterfølgende
let kunne opnås uden for
citat hos de involverede
embedsmænd. Møderne
var det rene tidsspilde.
Hvis der intet var at sige,
var der ingen mening i at
bruge journalisternes tid.
Forhandlernes praksis
belastede endog mediedækningen i Danmark,
fordi nyhedsjournalisterne,
som for eksempel de to fra
Ritzau, ofte var nødsaget
til under alle omstændigheder at skrive om det,
der foregik.
De skulle have noget ud
inden næste timenyhed, og
kvaliteten af dette ”noget”
ville være blevet bedre,
hvis oplysningerne på møderne havde haft substans.
Afvisende
miljøminister
Adspurgt af undertegnede,

om det ikke gav god mening at belyse de virkelige
problemstillinger bag forhandlingerne, var den danske forhandlingsleder, miljøminister Hans Christian
Schmidt, helt afvisende.
Han fandt det nærmest
latterligt, at man kunne forestille sig at fortælle om,
hvem der var uenige, og
hvad de var uenige om.
Han underlagde sig gerne
diplomatiets spilleregler.
Han drømte ikke om at
gøre forhandlingerne fuldt
gennemskuelige for pressen, borgerne og den omverden, som det hele i den
sidste ende handlede om.
Vi var flere, der var uenige med ministeren. Vores opfattelse tog udgangspunkt i, at mediedækning
i dag er en integreret del
af politik og en forudsætning for globale forandringsprocesser. Kun når
beslutninger er blevet beskrevet og forstået af mange mennesker, har de vedvarende værdi.
Mange opfatter de store
FN-konferencer som en
ramme, man kan tale de
vigtige globale problemstillinger ind i. En spredning af fakta og viden kan
i sig selv være et betydningsfuldt resultat at opnå,
måske vigtigere end et lunkent kompromis, der har
begrænset værdi, fordi
9/10 af klodens lande alligevel ikke retter ind efter
det.
Se videoer om journalistikken og topmødet og læs
mere om global journalistik på www.cfje.dk/
globaljournalistik.

Jesper Termansen (forrest) fra Berlingske
og Jesper Balslev fra Ritzau var blandt nyhedsjægerne i Johannesburg. Ritzau havde statsministerens udtalelser om, at verdenstopmødet
var spild af tid, på både blok og bånd i det
tilfælde, at der skulle blive problemer med citatet, men det blev der ikke.

Dansk journalistik fra Topmødet:

Både ens og
forskellig
Tekst og
foto:
Lars
Kabel

Brændpunktsjournalistikken er accelereret i omfang og intensitet i de seneste år. Der er nu dagligt
masser af ens journalistik
fra de steder og begivenheder rundt i verden, hvortil den danske og udenlandske presse vælger at
rejse sammen.
Således også fra topmødet i Johannesburg, hvor
flere af de danske journalister på en stigende kritik
hjemme fra redaktionerne
om ensartethed gav den
tilbagemelding, at sådan
måtte det være.
Der var mange nyheder
og historier med danske
vinkler, som alle de store
og landsdækkende aviser
skulle have. Mente journalisterne.
Bjørn Lomborg fik stor

bevågenhed fra især Jyllands-Posten, Berlingske Tidende og Politiken, da
han bevidst timet trådte
frem fra sin tilbagetrukne
position med kronikker og
tv-optræden på BBC fra
Sydafrika.
Dækningen af Bjørn
Lomborg tydeliggjorde et
af journalistikkens alvorlige problemer, når den
skal rapportere om komplekse emner og udviklingsprocesser. Det er lettere at skrive om hændelser
og form end om indhold.
Stort set hele dagbladsjournalistikken om Bjørn
Lomborg kom til at handle
om, at han sagde noget,
at det forstyrrede regeringens forhandlingsposition,
og at han var rejst helt til
Sydafrika.

Meget lidt handlede om, at
han for eksempel mener, at
økonomisk vækst er det bedste middel mod fattigdomsbekæmpelse – også bedre end
bæredygtighed.
I stedet for at forfølge og
afprøve Bjørn Lomborgs synspunkter på beslutningstagerne
eller den brutale hverdag i
Sydafrika beskrev de danske
medier hovedsageligt hans
handlingsmønster.
På trods af at journalistikken fra Johannesburg dækkede mange af de samme emner på en ens måde, så var
den også karakteriseret ved
forskellighed. Mere end man
tidligere har set fra tilsvarende verdensbegivenheder.
Det skyldtes især Politikens
satsning på at rapportere direkte fra slummen i Soweto og
derved at bringe problemstillinger fra civilsamfundet ind i
dækningen.
Det skyldtes også, at flere
af de udsendte journalister
prioriterede at rejse til Zimbabwe og rapportere om hvide
farmeres daglige trængsler i
et land, hvor præsident Mugabe tvinger dem væk fra jorden med sult i brede dele af
befolkningen til følge.
Blandt det danske pressekorps i Johannesburg var der
en klar metodisk bevidsthed
om, at det, der skete indenfor
i det marmorkolde konferencecenter, kun var én virkelighed
blandt mange. Og måske ikke
den væsentligste.

Global
journalistik
Journalistik med
levevilkårstilgange
udfordrer såvel
journalistrollen som
interviewmetoder og
kildevalg
Da de udenlandske tv-hold producerede
stand-up ved Verdenskonferencen om
bæredygtighed i Sydafrika, valgte de ofte
en dramatisk kulisse som baggrund.
Foran kampklædte politisoldater eller
råbende demonstranter rapporterede de
direkte fra Sydafrika til hele verden. Kameravinklerne skabte et klassisk scenarie
af konflikt, men virkeligheden var anderledes. Kun en enkelt aften, inden topmødet
overhovedet begyndte, var der optræk til
ballade. I andre tilfælde stod der hundreder af betjente og soldater opmarcheret
for at passe på nogle få hundrede demonstranter, der sang, talte og opførte
sig helt efter lovens bogstav, men det var
der ikke gode billeder i.
Tv-dækningen og dagbladsjournalistik-

Tekst og
foto:
Lars
Kabel

ken fra Johannesburg rejste igen spørgsmålet om de nyhedskriterier og vinklinger,
som mediearbejderne og redaktionerne
tager i brug, når de skaber dagens
dækning. Konflikten, dramaet og undtagelsen blev rutinemæssigt de bestemmende kriterier bag en stor del af nyhedsvurderingen - men ikke alene. Med initiativer
som Politikens oprettelse af en ”lokalredaktion” i Soweto og med miljøskildringer i nyhedsindslag på TV 2 fra Johannesburgs townships blev der vist andre
veje.
I de seneste fire-fem år er levevilkårstilgange blevet styrket i nyhedsmediernes
udlandsdækning. Der er ved at opstå en
form for verdensjournalistik, som er mere
kulturelt følsom og dybere forankret i de
civile samfund, end den klassiske udenrigsjournalistiske reportage og nyhedsdækning er det.
11. september som eksempel
Denne ”nye” journalistik bygger på en
opfattelse af, at verdenssamfundet ikke alene kan beskrives og forstås via de politiske kampe, institutioner, magthavere og
elite-kilder, som udenrigsjournalistikken rutinemæssigt gør brug af. Konfliktkriteriet

▼

▼

Det engelske tv-hold fra Scan News
valgte at dække de jordløses demonstration. Stemmer og opfattelser fra syd var der
dog ikke mange af i de direkte tv-reportager. Journalisten Stuart Braddy førte selv
ordet under hele demonstrationen.
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er alt for forenklende og giver ikke journalisten hold på, hvad der virkelig foregår.
Det blev for eksempel tydeliggjort af
begivenhederne omkring den 11. september 2001. De vestlige nyhedsmedier havde i årene inden ikke fået fat i radikaliteten af de etniske polariseringer, de religiøse konflikter, uligheden og de dybe
forskelle i kultur og levestil, som lå bag
terroren.
Dette er blot ét eksempel blandt mange
på, at der ved siden af den velkendte nyheds- og udenrigsjournalistik er brug for
en global journalistik, der rundt på jorden
opfanger brede strømninger i de civile
samfund, beskriver globaliseringens mange delprocesser og dækker de forandringer blandt almindelige mennesker, der
ender med at blive historieskabende, uden
at de er vedtaget af politikere eller gennemtvunget ved krig eller økonomisk magt.
Tættere på
De danske dagblade har opfanget disse
problemstillinger og prioriterer generelt
en mangefacetteret udenrigsjournalistik
højt. Dagbladene praktiserer en udlandsdækning, der både har det ”hårde” og
det ”bløde” stof med. For eksempel har
Jyllands-Posten siden 1999 sendt det ene
JP-Explorer-hold efter det andet ud blandt
almindelige mennesker for at opleve og
rapportere om, hvad der foregår i verdens mange delverdener og lokalsamfund.
Politiken brugte også levevilkårstilgange, da avisens medarbejdere valgte at
bosætte sig i Soweto og dække verdenstopmødet via regeringsforhandlinger og
pressearrangementer, men også ved at
skildre de problemstillinger, som topmødets dagsorden handlede om, med afsæt
i mennesker og hverdagsbegivenheder i
slummen.
Danske dagblade som Information og

Resultat: To
abstrakte dokumenter
Regeringernes forhandlinger var ikke
juridisk bindende for staterne. Forhandlingerne resulterede i to abstrakte dokumenter vedtaget ved konsensus. En 55 siders lang Plan of Imple-

det nye dagbladsinitiativ, der får navnet
Dagen, arbejder med de samme redaktionelle problemstillinger.
De har valgt at nedbryde redaktionens
indre vægge og vil fremover dække emner og hændelser mere tværgående.
De opererer ikke længere med ”indland” og ”udland”, men søger at udvikle
og offentliggøre en journalistik, der sætter
tingene i globalt perspektiv og finder
hændelser og sammenhænge både lokalt, nationalt og internationalt.
Udfordring af praksis
En global journalistik med levevilkårstilgange stiller metodiske krav til de mediearbejdere, der udfører den. Især under
journalistisk arbejde i udviklingslande.
Den journalistiske rutine og praksis bliver udfordret på flere af de grundlæggende arbejdsmetoder. Det gælder for eksempel kildevalget, interviewmetoderne og
journalistrollen.
Valg af kilder og emner. Megen ulandsjournalistik bruger stadigvæk konflikten og det sensationelle som udgangspunkt for beslutninger om emner, kilder
og indgangsvinkler. Lad os tage Sydvietnam som eksempel.
Vietnam ses traditionelt i lyset af Vietnamkrigen, den danske udviklingshjælp,
det diktatoriske kommunistparti og konflikterne med nabolandene.
Det fører ofte til journalistik om amerikanske krigsveteraner, vietnamesiske ofre
for agent orange, narkotikamisbrug, danske udviklingsprojekter med succes, korruption, demokratisk underskud og fængslede oppositionspolitikere.
Vigtigere fortællinger
Ved siden af denne virkelighed er der
imidlertid flere andre, som vietnameserne
mener er vigtigere. Det er fortællingerne
om et 3. verdensland i eksplosiv økonomisk udvikling. Om globaliseringens pres

mentation, som på en lang række områder i ofte uforpligtende formuleringer beskriver en forbedret indsats inden for bæredygtighed, fattigdomsbekæmpelse og udvikling. Desuden en
politisk erklæring The Johannesburg
Declaration on Sustainable Development, der kortfattet fremlægger et
håb om en verden i bedre balance.
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på den traditionelle kultur, og befolkningens resistens imod at overtage alle dens
symboler. Om en driftig iværksætterkultur
og opblomstring af mindre privat virksomhed. Om moral- og regelløshed og om
sydøstasiatiske kapitalkræfters hærgen.
Sådanne historier opfanger man aldrig,
hvis man alene gør brug af de klassiske
konflikt-indgange.
Det går meget bedre med levevilkårstilgange, der for eksempel vil føre en journalist ud i de dynamiske forstadskvarterer i Ho Chi Minh City, hvor Sydvietnams
udvikling og fremtid i dag skabes.
Interviewmetoderne
Journalistiske interviewmetoder handler
grundlæggende om at spørge ind til sagens kerne. I mange tilfælde bliver statements og korte citater brugt til at udvikle
det indre forløb i en historie med. Når almindelige mennesker kommer til orde, er
det ofte som erfaringskilder, som tilfældige stemmer fra folkedybet eller som ofre.
Mennesker i u-landene fremstilles tit
som en homogen masse. En journalistik
med levevilkårstilgange vil bruge almindelige mennesker og deres udsagn på andre måder. Deres udtalelser og erfaringer
tillægges gyldighed, og de gøres til hovedpersoner i deres egne historier. En
mere kultursensitiv journalistik vil søge at
opfange og skildre virkeligheden på de
menneskers præmisser, som lever i den.
I en sådan journalistisk praksis kan
man lære en del af etnografiens interviewmetoder. Her bliver interviewsituationen ofte til en samtale, hvori der snakkes
om meget andet end sagens kerne. Man
tager sig tid og giver sig god tid til at lytte. Intervieweren bringer ofte sig selv og
sit eget liv med ind i samtalen.
Når journalisten søger emner og indgange i hverdagslivet og de civile samfund, vil det mange gange resultere i, at
journalistrollen udfordres. Man kommer til
at give slip på kontrollen og overblikket.
Det samme sker, hvis man som udsendt
reporter til et u-land begynder at fornemme, at der er vigtige historiske, religiøse,
sociale og kulturelle forhold, man slet ikke
kan få hold på med de traditionelle research- og interviewmetoder. Så bliver
det mere relevant at skrive en tvivl og uafklarethed ind i artiklerne, end at forsøge
at skjule denne tvivl. Så bliver det mest
troværdigt at bruge sin egen udkikspost
aktivt i den måde, hvorpå journalistikken
udformes.

Journalistik

Bøger fra

Historien om de jordløse i Sydafrika og deres demonstration var væsentlig. Ikke fordi den gav mulighed for
gode tv-billeder, men på grund af emnet og de mennesker,
det handlede om. Jordfordelingen er en trussel imod
stabiliteten i hele det sydlige Afrika.

Afrikanske journalister
stillede anderledes spørgsmål
De amerikanske og engelske journalister var vanen tro først ved mikrofonerne under de talrige pressekonferencer på verdenstopmødet. Med CNN og BBC i spidsen
stillede de mange af de velkendte
aggressive, kritiske og overordnede politiske spørgsmål.
Anderledes med afrikanske
journalister, når de en sjælden
gang nåede frem til mikrofonerne.
Under et af pressemøderne spurgte en afrikansk journalist fra
Congo, Mag Joya Mulunda, pludselig EU’s formand, Anders Fogh
Rasmussen, om han ikke mente, at
det er helt forkert, at lande som
Belgien og Frankring eksporterer
mineralvand på flasker til det centrale Afrika. Når de nu selv har
rent vand nok. Og når de sagtens
selv kan komme det på flasker.
Congoleseren ønskede at vide,
hvad EU-formanden vil gøre for at
stoppe denne eksport.
Dermed brød Mag Joya Mulun-

da med den praksis, der herskede
i omgangen mellem ministrene,
forhandlerne og medierne. Alle
talte det samme abstrakte og retoriske FN-sprog. Når formuleringerne en gang imellem blev konkrete, var det oftest rettet mod den
politiske forhandlingsproces og
ikke mod verdens uligheder og
urimeligheder.
En kvindelig journalist fra Congo gik på et senere pressemøde
længere. Hun roste FN’s generalsekretær Kofi Annan for, at han
havde medbragt sin kone til topmødet i Sydafrika. Derefter spurgte hun generalsekretæren om,
hvad han vil gøre for at forhindre,
at mange mænd, der uden ledsagende koner deltog i konferencen,
tog AIDS med hjem til de uskyldige kvinder i hjemlandene.
Sådanne spørgsmål kom til at
stå som symboler på, hvordan
man ser og spørger helt anderledes fra syd.

FASCINERENDE FORTÆLLING
– den journalistiske feature
Featuren er en
journalistisk genre som vil det
hele: Oplysning
og oplevelse.
Fakta og fascination. Featuren tager det
bedste fra litteraturen
(spændingen,
nærværet, fortællingen) og blander det med det
bedste fra journalistikken (sandheden, sammenhængen, perspektiv).
Fascinerende fortælling forklarer hvordan man
skriver tekster med både oplysning og oplevelse.
Hvordan strukturerer man teksten? Hvordan researcher man? Hvilke fremstillingsformer skal
man vælge, og hvordan bruger man kilderne?
Bogen udkommer i forbindelse med CFJE's konference om fortællende journalistik den 24.-25.
oktober 2002.
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Klædt
på til ny
fremtid
Strategi og kompetenceudvikling må følges ad
på redaktionerne
Af
Mette Bock
Foto:
Morten
Fauerby

Mediebranchen står midt i
et stormvejr i disse år.
Mens himmel og hav står i
ét, kan det være svært at
se, hvem der bliver slået til
vraggods - og hvem der
vil sejle flot ind i en ny tid.
Andre medievaner, ændret
annoncøradfærd, flere kanaler og nye former for
journalistik vil kræve megen nytænkning, udvikling
og omstilling.
Kun ét står fast: Det er
de mest velforberedte medievirksomheder, der vil
klare sig bedst. At være
velforberedt indebærer, at
de nødvendige kompetencer er til stede på de rigtige tidspunkter.
I industrisamfundet var
en grunduddannelse som

Mette Bock, 45, blev 1. januar
2002 ansat som ansvarshavende
chefredaktør og administrerende
direktør på JydskeVestkysten. Hun
er uddannet cand.scient.pol. og
mag.art. i filosofi og har en baggrund blandt andet som journalist
ved Morgenavisen Jyllands-Posten
og programdirektør ved Scandinavian International Management
Institute, SIMI.

en rygsæk, der blev fyldt
med viden. Med eksamensbeviset i hånden kunne man groft sagt bevæge
sig ud i virkeligheden og
trække på den viden og
de metoder, som man havde fået i rygsækken i uddannelsesårene. Når man
nærmede sig pensionsalderen var rygsækken meget passende ved at være
tom – og det var så dét arbejdsliv.
Som et kørekort
I et vidensamfund kan en
grunduddannelse snarere
sammenlignes med et
kørekort.
Enhver vil vide, at det
først er efter erhvervelsen
af det lille kort, at man for
alvor skal til at lære at
køre. Afhængigt af, om
man kommer til at køre
traktor, limousine eller
Skoda, vil det være forskellige færdigheder og
metoder, der er behov for.
Og med den hast, udviklingen foregår, har vi for
længst accepteret, at livslang uddannelse er helt
nødvendig, hvis man skal
befinde sig på et moderne
arbejdsmarked.
At gøre en medievirk-
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”Vi kan introducere
begrebet strategisk
kompetenceudvikling. Det er
ikke et Karl Smartbegreb, der skal indføres for at spare
penge.”
somhed velforberedt til
ændrede markedsvilkår
kræver blandt andet:
• At medievirksomheden har en klar vision og
strategi, som er kendt af
alle.
• At medarbejderne udvikler deres kompetencer
bredt.
• At der bliver gennemført en kompetenceudvikling, der understøtter den
lagte strategi.
At formulere en vision
og lægge en strategi er
noget, der formentlig bliver gennemført de fleste
steder. Medarbejderne er
generelt også gode til at
udvikle deres kompetencer
bredt, når det drejer sig
om den uddannelsesindsats, de har krav på ifølge
overenskomsten. Men at
gennemføre en kompetenceudvikling, der samlet set
understøtter strategien er
ikke helt let.
Det skyldes ikke mindst
den økonomiske virkelighed, som vi må se i øjnene. Er der noget, vi mangler for øjeblikket, så er det
økonomisk råderum. Her
på JydskeVestkysten fastholder vi, trods besparelser, de afsatte midler til
kompetenceudvikling, og
satser på at forøge puljen
i de kommende år.
Beredt på fremtiden
Men hvad kan vi så gøre?

Vi kan introducere begrebet strategisk kompetenceudvikling. Det er ikke et
Karl Smart-begreb, der
skal indføres for at spare
penge – men et tiltag, der
under alle omstændigheder bør gennemføres med
henblik på at forberede
virksomheden på en situation, der er anderledes
end den, som vi kender i
dag.
Det er en nødvendig,
men ikke tilstrækkelig betingelse for succes, at man
har veluddannede medarbejdere. Og jeg vil gerne
understrege, at den strategiske kompetenceudvikling
på ingen måde skal erstatte den efter- og videreuddannelse, som journalisterne har overenskomstmæssigt krav på.
Når grundig, men individuelt tilrettelagt efter- og
videreuddannelse ikke er
en tilstrækkelig betingelse
for succes, skyldes det, at
det ikke hjælper meget at
have 130 super-kompetente journalister, hvis ikke
deres kompetencer dækker det, der er brug for i
et fremtidsperspektiv.
På den anden side skal
man heller ikke tro, at det
er lykken at styre den samlede efter- og videreuddannelse ned i den mindste detalje, som nogen
måske kunne drømme om.
Vi skal fortsat have en todeling af indsatsen:

• Den individuelle kompetenceudvikling:
Det er den efter- og videreuddannelse, som den
enkelte medarbejder inden
for den afsatte økonomi
selv har lyst til at give sig i
kast med. Det kan være et
særligt interessefelt. Kurser, der peger frem mod
en stilling, man gerne vil
have på sigt – eller efteruddannelse, der fylder oplevede huller ud i forhold
til den enkeltes personlige
og arbejdsmæssige behov
og ønsker.
• Den strategiske kompetenceudvikling:
Det er den kompetenceudvikling, der retter sig
mod virksomhedens samlede sum af viden, færdigheder og kompetencer.
Med udgangspunkt i
den fastlagte vision og
strategi skal ledelse og
medarbejdere i fællesskab
analysere, hvilke samlede
kompetencer, der skal
være til stede – og hvor-

når – hvis virksomheden
skal kunne gennemføre sin
strategi.
Øvelsen går ud på at
kortlægge eksisterende
kompetencer, fastlægge
de ønskede kompetencer –
og herefter lægge en plan
for, hvordan man hen over
de kommende år kan udfylde de ”huller” der eventuelt måtte være.
Klædt på i rette tid
Hvis det for eksempel er
en del af strategien – som
det er på JydskeVestkysten
– at virksomheden skal
kunne levere nyheder i flere kanaler, er der formentlig behov for kompetenceudvikling, da dette ikke
har været tilfældet før.
Hvis det er visionen, at
man vil sætte europæisk
standard for lokalt forankret journalistik i 2007 –
som vi vil på JydskeVestkysten – er der formentlig
behov for at sikre den
journalistiske kompetenceudvikling, der retter sig

mod netop denne type
journalistik. Og sådan
kunne man blive ved.
Konklusionen er altså, at
efter- og videreuddannelse
både knytter sig til den enkelte medarbejders individuelle ønsker og behov og
til virksomhedens samlede
behov for kompetencer,
set i et fremtidsperspektiv.
Konsekvenserne af at
gennemføre strategisk
kompetenceudvikling kan
være mange. Håbet er, at
vi kan klæde medarbejderne på til at klare nye arbejdsopgaver i rette tid.
Strategisk kompetenceudvikling vil også medføre
en mere målrettet ressourceudnyttelse.
Talenterne skal blomstre
Til sidst lidt om drømmen.
Den er, at vi efter et spareår og en omstilling til en ny
og barskere økonomisk virkelighed igen kan afsætte
flere midler til kompetenceudvikling.
Vi skal ikke blot sikre

JydskeVestkysten skal i fremtiden
levere journalistik til flere medier, og
derfor er der behov for, at medarbejdernes kompetence udvikler sig i den
retning, understreger Mette Bock, som
er fotograferet på Radio Skala i
Kolding. En radiostation, JydskeVestkysten erhvervede i efteråret 2002.

den helt basale, strategiske kompetenceudvikling.
Vi skal også have råderum
til at føje det til, der for alvor får talenterne til at folde sig ud i det fællesskab,
som udgør en virksomhed.
Det skal de institutioner,
der beskæftiger sig med
efter- og videreuddannelse
blive langt bedre til at servicere.
Den kompetente virksomhed er mere end summen af de individuelle
kompetencer, som medarbejderne er i besiddelse
af.
Den kompetente virksomhed vil være i stand til
at navigere gennem stormvejret og komme flot af de
skær, som truer os i tiden.
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Fem
adskilte
uddannelser
Undervisningsministeriet har nu
udstedt den bekendtgørelse, der
ligger til grund for diplomuddannelserne.
Den endelige udformning betyder formelt set, at én uddannelse
med fem faglinier i stedet bliver
til fem adskilte uddannelser, nemlig følgende:

Diplomuddannelser
i fuld gang
Faglinjen Kommunikation
og informationsjournalistik
fik flest tilmeldinger, da diplomuddannelserne blev
udbudt i maj. Det første
obligatoriske modul ”Informationsjournalistikkens
metodiske grundlag” modtog 34 ansøgere, hvoraf
der blev optaget et fuldt
hold på 25 deltagere.
Interessen for uddannelserne var i det hele taget
ganske stor, og ved indgangen til efteråret gik i
alt 60 studerende i gang.
Diplomuddannelserne er
særlig tilrettelagt for journalistuddannede, eller andre der har mindst to års
professionel erfaring med
journalistisk arbejde. Uddannelserne er udviklet i
samarbejde mellem Institut
for journalistik på Syddansk Universitet og CFJE.
Studierne foregår på seminarer, på nettet i uddannelsens elektroniske klasseværelse, derhjemme ved
bøgerne og ude på arbejdspladserne. Uddannel-

sen er bygget op omkring
de korte, intensive seminarer, men en stor del af
læringen styrer den studerende selv.
Studerende med
ambitioner
Selvom det er muligt at følge enkelte moduler, har
hovedparten af ansøgerne
til de første moduler udtrykt interesse for at gennemføre hele uddannelsen, der kan tages i løbet
af to til seks år. Mange
ønsker at tage en formelt
godkendt uddannelse. Det
gælder især dem, der sidder i journalist- eller informationsjob, de egentlig
ikke er uddannede til. De
har nogle års erhvervserfaring og måske løbende
fulgt korte kurser, men vil
nu gerne have papir på
det, de kan.
Det er også tydeligt, at
ansøgerne er ambitiøse
og målrettede. Efteruddannelse skal være fagligt udfordrende, og det skal

kunne bruges til noget i
hverdagen.
Nye kurser
til foråret
I foråret 2003 begynder
fire nye moduler, som kan
søges nu. Nye studerende
kan begynde her, og studerende, der allerede er
indskrevet, kan fortsætte
på nye moduler.
”Journalistik til flere medier” udbydes af CFJE.
”Informationsjournalistikkens strategiske grundlag”
udbydes af Syddansk Universitet.
”Journalistikkens filosofi”
og ”Undersøgende metoder”, der er valgfrie moduler, udbydes af Syddansk
Universitet.
Fristen for at indsende
ansøgningsskema er den
15. november.
Skemaet kan hentes
på uddannelsernes hjemmeside www.cfje.dk/
diplom, hvor man også
kan læse mere om uddannelserne.

Den digitale
journalistik:
”Journalistik på nettet”
(obl. modul)
er i gang
”Journalistik til flere medier”
(obl. modul)
udbydes her i efteråret
Kommunikation og
informationsjournalistik:
”Informationsjournalistikkens
metodiske grundlag”
(obl. modul)
er i gang
”Informationsjournalistikkens
strategiske grundlag”
(obl. modul)
udbydes her i efteråret
Redigering
og ledelse:
Under planlægning
Genrer, research og
fortælleformer:
Under planlægning
Stofområdernes
form og indhold:
Under planlægning
I løbet af efteråret fastlægger
Syddansk Universitet og CFJE det
nærmere indhold af de resterende linjer, og omkring årsskiftet
besluttes det, hvilke nye uddannelser vi sætter i gang til september 2003.

