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Aallaqqaasiut 

Ilinniakkanut najoqqutassiaq una Ilisimatusarfimmi Tusagassiornermik Immikkoortortap (TI-p) 

2017-imi upernaakkut atuartitsinissaani sammineqartussanik imaqarpoq. 

TI-mi holdi ataasiinnaq atuartinneqassaaq fagini tusagassiornermut tunngasuni assigiinngtsuni 

kiisaluallami ilinniartut ilagalugit inuiaqatigiilerinermik, MOSA, atuartinneqassallutik.   

Ilinniartut marluk ilinniarnertik allani nangissavaat, Danmarks Journalisthjskolimi aamma 

Syddansk Universitetimi. Ilinniartut pingasut Nuummi tusagassiuutini assigiinngitsuni 

praktikkerput. 

Ilinniakkanut najoqqutassiaq una studieordningi 2016-imi akuerisaq tunngavigalugu suliaavoq. 

 

TI-mi atorfeqarlutik sulisut pingasuupput. MS semesteri una atuartitsinngikkallassaaq kalaalisut 

ilinniutinik suliaqarnissani kiisalu tusagassiornermik ilinniarfeqarneq 2017-imi ukiunik 35-

nngortorsiortussaq pillugu atuakkiassami aaqqissueqataanini pissutigalugit. Tamanna 

pissutigalugu fagit arlallit avataaneersunik ilinniartitsisoqassapput. 

 

Naja Paulsen, immikkoortortami pisortaq 

 

Introduktion 

Dette lektionskatalog er en undervisningsoversigt for Tusagassiornermik Immikkoortortaq (TI) - 

Afdeling for Journalistik der vedrører forårssemestret 2017. 

TI har kun ét hold ’hjemme’ i dette semester, der skal have undervisning i forskellige 

journalistiske fag og et samlæsningsfag i Moderne Samfundsforhold, MOSA.  

To studerende har søgt, og er blevet optaget som gæstestuderende på henholdsvis Danmarks 

Journalisthøjskole og på Syddansk Universitet, SDU. Tre andre studerende er i praktik på 

forskellige mediearbejdspladser i Nuuk. 

 

Dette lektionskatalog er udarbejdet i henhold til studieordningen fra 2016. 
  

TI har tre fastansatte undervisere. MS har undervisningsfri semester for at udarbejde grønlandsk 

undervisningsmateriale samt redaktion af en jubilæumsbog i forbindelse med 

journalistuddannelsens 35-årsjubilæum. Blandt andet derfor varetages en del af undervisningen af 

eksterne undervisere fra ind- og udland. 

 

 

Naja Paulsen, afdelingsleder 
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Fastansatte undervisere 
 

 
 

 
 

 
 

Eksterne undervisere: 
 

 

 
 

  

 

Signe Ravn-Højgaard (SRH) 

adjunkt, afd. for journalistik 

sirh@uni.gl 

38 56 87 

Journalistik, MOSA, mediesociologi 

Naja Paulsen (NP) 

afdelingsleder, afd. for journalistik 

napa@uni.gl 

38 56 48 

Journalistik, retorik & formidling m.m. 
 

Mariia Simonsen (MS) 

professionsfaglærer, afd. for journalistik 

maris@uni.gl 

38 56 46  

Journalistik, mediehistorie & sprog 
 

Marie Møller Udvang (MMU) 

lektor, afd. for tolkning & oversættelse 

mamu@uni.gl 

38 56 61 

Grønlandsk grammatik 

mailto:sirh@uni.gl
mailto:napa@uni.gl
mailto:maris@uni.gl
mailto:mamu@uni.gl
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Jonna Ketwa (JK) 

Psykolog 

Personlighedstyper & kontaktflader 

jketwa@greennet.gl 
 

Ralf Andersson (RA) 

Journalistisk lektor, SDU 

TV-journalistik 

raan@sdu.dk 
 

Ida Willig (IW) 

Lektor & presseforsker, RUC 

Adjungeret professor, afd. for journ. 

Mediesociologi 

idaw@ruc.dk 

Annemette Nyborg Lauritzen (AML) 

Lektor, ph.d. 

Afdeling for Øk. & Samf.vid. Studier 

MOSA 

anla@uni.gl 

Inge S. Rasmussen (ISR) 

Journalist 

Dansk sprogbrug 

isr@knr.gl 

mailto:raan@sdu.dk
mailto:idaw@ruc.dk
mailto:anla@uni.gl
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Anders Andersen (AA) 

Tekniker og softwareadministrator 

Lydredigering 

and@knr.gl 

Anda Hansen (AH) 

TV-fotograf 

TV-redigering & kameraføring 

tv.aasiaat@greennet.gl 

Birger Poppel (BP) 

Emeritus 

Afd. for Øk. & Samf.vid. Studier 

MOSA 

bipo@uni.gl 

Christian Wennecke (CW) 

Cand.scient.adm.  

Greenland Business 

MOSA 

christian@greenlandbusiness.gl 

Kristine Lynge-Pedersen (KLP) 

Projektkoordinator 

Ilisimatusarfik 

Retorik & formidling 

klyp@uni.gl 
 

mailto:bipo@uni.gl
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Tillidshverv 
Tutor 

 

                                        
 

 

Institutråd for Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik 

Valgt af studerende i Afdeling for Journalistik 

 

 

  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Ane-Marie Petersen 

Paninnguaq Steenholdt 
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FAGUDBUD FORÅR 2017 
 

Journalist 2. semester 

FAG ETCS TIMER CENSUR KARAKTER EKSAMEN PENSUM 

Journalistisk 

Metode 2 

10 60+ 

øvetimer 

Ekstern GGS-skala 1. årsprøve 450 

Journalistisk 

Værksted 2  

10 60+ 

øvetimer  

Ekstern GGS-skala   1. årsprøve 450 

Moderne 

Samfundsforhold 

(MOSA) 

2.del 

5 (10) 30 + 

øvetimer 

Intern GGS-skala Mundtlig 

eksamen 

375 (750) 

Mediesociologi 5 30 + 

øvetimer 

Ekstern GGS-skala Bunden 48 

timers 

hjemmeopgave 

400 

I alt 30 180 + 

øvetimer 

   1.675 

 

 

FAGMODULER 
Fagmodulets navn Journalistisk Metode 2 (10 ECTS) 

Periode 1.del 20/2-28/2, 6/3-7/3, 14/3-15/3  

2.del 8/5-10/5 

Undervisere Ralf Andersson, Anda Hansen, Anders Andersen, Jonna Ketwa & Naja Paulsen 

Formål Formålet med faget er at give den studerende yderligere indsigt i den journalistiske 

arbejdsproces. 

Forudsætninger Journalistisk Metode 1 og Journalistisk Værksted 1 

Indhold Journalistisk Metode 2 er en videreudbygning af Journalistisk Metode 1. 

Den studerende undervises i de forskellige genrer og skal have træning i: 

- fortællemodeller 

- fortælleteknik 

- skarpvinkling 

- interviewteknik 

- stemme- og oplæsningsteknik 

- træning i relevant teknik og værktøj i form af programmer og andet relevant 

udstyr med tilhørende øvelser 

Læringsmål Den studerende skal opnå indsigt i og trænes i: 

- journalistikkens grundlæggende elementer i indsamlings- og 

formidlingsprocessen, herunder lære at bearbejde tekst, lyd og speak 

- professionel undring  

- nyhedsjournalistikkens kriterier og elementer, herunder 

- fortælleteknik og forskellige fortællemodeller, faser og begreber i 

genrebestemte arbejdsprocesser i aviser, radio, tv og web samt det 
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journalistiske sprog og formidling i nævnte medier 

- kritisk interview og dens elementer 

- coaching og feedback som redskab i teamarbejdet 

- journalistikkens etiske ansvar  

- analyse og efterkritik på egne og andres historier 

Pædagogisk valg Undervisningen foregår i en kombination af forelæsninger, værkstedsarbejde og 

øvelser. Faget samarbejder med Journalistisk Værksted 2. 

Eksamensform Den studerende afleverer fem opgaver under dette forløb, der alle bedømmes 

bestået/ikke bestået. Deadline skal overholdes.  

Pensum Vejledende sidetal: 450 

 

Fagmodulets navn Journalistisk Værksted 2 (10 ECTS)  

Periode 1.del (grønlandsk): 30/1, 1/2, 2/2, 6/2, 7/2-8/2, 13/2 

2.del (dansk): 20/3-23/3, 27/3-30/3 

Undervisere Marie Møller Udvang, Inge S. Rasmussen 

Formål Journalistisk Værksted 2 er en videreudbygning af Journalistisk Værksted 1. Faget 

skal give den studerende træning i praktisk sprogbehandling og viden om sproget i 

medierne, ligesom det også skal give den studerende forståelse for hvad 

virkningsfuldt sprog er, og hvordan det praktiseres i medierne. 

Forudsætninger Journalistisk Metode 1 & 2. 

Indhold Undervisningen har fokus på sprogbrug og øvelser i håndtering af sprogene 

grønlandsk og dansk samt hvordan sprogene hver for sig bruges i forskelligartede 

artikler og andre fremstillingsformer i journalistik. I dette semester er fokus i 

undervisningen rettet mod sproget i fortællemodeller samt introduktion til sprogbrug i 

radio, tv & web. 

Læringsmål Den studerende skal: 

- lære at arbejde med genrens formidlingsdel, fortælletekniske elementer og 

sprogbrug  

- træne evnen til at fordybe sig i sprogbrug 

- træne evnen til at få budskabet frem 

Pædagogisk valg Undervisningen er tilrettelagt med oplæg og forelæsninger med eksempler, 

diskussion, gruppearbejde, analyse og øvelser. 
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Eksamensform Den studerende afleverer tre opgaver under dette forløb der alle bedømmes 

bestået/ikke bestået. Deadline skal overholdes.  

Faget indgår i 1. årsprøven som afholdes som mundtlig eksamen ved afslutningen af 

2. semester i samarbejde med fagene Journalistisk Værksted 1 og Journalistisk 

Metode 1 & 2.  

1.årsopgaven bedømmes efter GGS-skalen med ekstern censur. 

Pensum Vejledende sidetal: 400 

 

Fagmodulets navn MOSA – Moderne Samfundsforhold 2.del (10 ECTS) (samlæsning)  

Periode 3/2, 9/2,16/2, 2/3, 9/3, 16/3, 19/6-22/6 

Undervisere Signe Ravn-Højgaard, Birger Poppel, Annemette N. Lauritzen & Christian Wennecke 

Formål Formålet med faget er at give den studerende indblik i det moderne grønlandske 

samfunds opbygning, udvikling og virke. Hovedvægten lægges på en beskrivelse og 

analyse af samfundet i Grønland, dets befolkning, erhverv og institutioner og 

udviklingen på disse områder siden 1950.  

Forudsætninger MOSA, 1. del 

Indhold Beskrivelsen og analysen af det moderne grønlandske samfund vil tage udgangspunkt 

i en model for samfundsombygning, der opererer med elementerne: Offentlig sektor, 

Markedet og Det civile Samfund og relationerne mellem disse elementer: 

Offentlig sektor omfatter Selvstyret og kommunerne, dvs. opbygning, opgaver og 

relationer til omverdenen; herunder relationen til rigsfællesskabet. Selvstyrets 

politikker på forskellige sektorområder vil blive behandlet, ligesom også pressens 

rolle som den fjerde statsmagt vil blive analyseret. 

Markedet omfatter den grønlandske erhvervsstruktur og udviklingen inden for de 

forskellige erhverv, hvor de selvstyreejede virksomheder udgør et særligt område. 

Det civile samfund omfattes først og fremmest af familierne og deres levevilkår, 

lokale fællesskaber og andre sociale netværk, frivillige organisationer og den 

politiske offentlighed. 

Læringsmål Den studerende skal: 

-opnå indsigt i det moderne grønlandske samfunds opbygning, udvikling  og virke 

siden 1950 

-kunne analysere det grønlandske samfund ud fra grundlæggende modeller 
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Pædagogisk valg Undervisningen er tilrettelagt i  en kombination af oversigtsforelæsninger, 

dialogpræget undervisning samt øvelser. 

Eksamensform Individuel mundtlig eksamen med 30 minutters forberedelse med hjælpemidler. Der 

gives karakter efter GGS-skalaen. Intern censur. 

Pensum Vejledende sidetal: 750 

 

Fagmodulets navn Mediesociologi (5 ECTS) 

Periode 4/4-6/4, 18/4-21/4, 24/4-27/4, 3/5-5/5 

Undervisere Signe Ravn-Højgaard & Ida Willig 

Formål Formålet med faget er at lære den studerende om forholdet mellem medier og 

samfund. Faget skal primært give den studerende et indblik i journalistiske normer og 

værdier på nyhedsredaktionerne.  

Forudsætninger Ingen. 

Indhold Undervisningen i mediesociologi skal først og fremmest være en gennemgang af 

faktorer, som har betydningen for erhvervets handlinger i nyhedsdækningen. Hvad 

påvirker dækningen af nyheder og hvordan behandler journalister aktuelle problemer, 

der har betydning for dialogen i samfundet. 

Læringsmål De studerende skal: 

- arbejde med redskaber til kritisk og analytisk vurdering af journalistiske produkter 

og den journalistiske fødekæde ud fra grundlæggende mediesociologiske begreber 

- lave et projekt, hvor de skal undersøge og analysere aktuelle begivenheder for at få 

indsigt i hvad nyhederne handler om samt hvem der siger hvad, hvorfor og til hvem. 

Pædagogisk valg Undervisningen er tilrettelagt med oplæg og forelæsninger med eksempler, 

diskussion, gruppearbejde, analyse og feltarbejde. 

Eksamensform Bunden 48 timers skriftlig hjemmeopgave, der bedømmes efter GGS-skala med 

ekstern censur. 

Pensum Vejledende sidetal: 400 
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1.årsopgave & 1.årsprøve 

Undervisere og vejledere: NP, MS, SRH 

 

Periode: 15/5-14/6 

1. årsopgaven udarbejdes ved slutningen af 2. semester og forsvares ved mundtlig eksamen, 1.årsprøven.  

Retningslinjer for 1. årsopgaven udarbejdes af Afdeling for Journalistik og afleveres til den studerende senest 

3 uger før arbejdet med synopsis og vejledning går i gang. 

I dette semester starter 1. årsopgaven med et tredages seminar, hvor kravene til opgaven samt metode og 

form, herunder bearbejdelse af synopsis gennemgås. Derefter bruger de studerende en uge på research. Den 

næstfølgende uge bruges til bearbejdelse af synopsis der senest skal godkendes og afleveres den 26/5 kl. 

12.00. 1.årsopgaven afleveres onsdag den 8. juni kl. 12.00 og mundtlig eksamen er den 14/6. 

 

Eksamensbestemmelser 

Bedømmelse Skriftlig hjemmeopgave med synopsis og mundtligt forsvar  

Censur Ekstern 

Karakter GGS-skala 

 
Bacheloropgave 

Vejledere: NP, MS, SRH 

 

Periode: 20/3-23/6 

Bacheloruddannelsen i journalistik afsluttes med en bacheloropgave, der har til formål at dokumentere den 

studerendes kvalifikationer inden for journalistikken forskellige genrer og discipliner, som den studerende har 

gennemgået i uddannelsen. Den studerende udarbejder en synopsis der skal danne grundlag for 

bacheloropgaven. 

Den studerende vælger selv sit emne og den overordnede vinkel for denne. Synopsis skal vise, hvordan 

planen for at udarbejde en opgave tager form, hvor indsamling, analyse og formidling er sat i storyboard eller 

på arbejdsplanen. BA-opgaven indledes med et BA-seminar  den 20/3-22/3, hvorefter der er vejledning og 

udarbejdelse af synopsis til den 21/4, hvor synopsis afleveres. 

Synopsis skal godkendes af vejleder, før den studerende kan gå i gang med sin bacheloropgave.  

Bacheloropgaven har to elementer:  

1) Et journalistisk produkt med en form, et indhold og en kvalitet som gør at produktet umiddelbart kan 

publiceres i et trykt eller elektronisk medie.  

2) En reflektionssrapport der beskriver hvordan arbejdsprocessen har været, samt redegøre for valg og 

fravalg af vinkler, interviews, kilder, metoder osv. 

Bacheloropgaven afleveres 16/6 kl. 12.00 og forsvares ved mundtlig eksamen den 23/6. 

 

Eksamensbestemmelser 

Bedømmelse Fri hjemmeopgave med synopsis og mundtligt forsvar  

Censur Ekstern 

Karakter GGS-skala 
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Fagudbud samlæsning 
Samlæsning for KS, Øk. & Samfundsvidenskab, NO 

Fagmodulets navn Retorik & formidling (5 ECTS) 

Formål Formålet med faget er at give den studerende indsigt i retorikkens redskaber til at 

formidle overbevisende budskaber, der bygger på argumentationer, der holder.  

Periode 

Undervisere 

28/3, 29/3, 4/4, 5/4, 19/4, 20/4, 25/4, 26/4, 16/6, 19/6, 20/6 

Kristine Lynge-Pedersen & Naja Paulsen 

Indhold Den studerende bliver introduceret til retorikkens historie, anvendelse i den offentlige 

debat og hvordan relevante institutioner i samfundslivet bruger argumentation som 

redskab. 

Læringsmål Den studerende får: 

- indsigt i retorikkens historik, herunder den moderne retorik 

- indblik i retorikkens kernebegreber og anvendelse, herunder; 

- indblik i at analysere hvordan retorikkens virkemidler bliver brugt i den politiske 

arena 

- øvelse i taleskrivning og budskabstræning  

Pædagogisk valg Undervisningen er tilrettelagt med en række tilstedeværelsesseminarer i en 

kombination af oversigtsforelæsninger, dialogpræget undervisning samt øvelser i 

deltagelse i debat og dialog, hvor argumentationer er påkrævet, eksempelvis i 

politiske debatter. 

Eksamensform Individuel mundtlig eksamen med 30 minutters forberedelse. 

Der gives karakter efter GGS-skalaen, ekstern censur. 

Pensum Vejledende sidetal: 400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TUSAGASSIORNERMIK IMMIKKOORTORTAQ, TI 

 

13 

 

Kalender 2017 
 

Januar 

 Bacheloreksamen den 11/1 

 Semesterstart 30/1 

 Semestermøde 31/1 

 

Februar 

 Uddannelsesdag 22/2 

 Dimission 24/2 

 

Marts 

 Ansøgningsfrist 1/3 

 Eksamenstilmelding  BA 15/3 

 Sommertid 26/3 

 Praktikmøder 27/3-30/3 

 

April 

 Optagelseprøve 4/4 

 Censorkursus 6/4 

 Påskeferie 13/4-17/4 

 Praktikantdag 28/4 

 

Maj 

 Eksamen mediesociologi 3/5-5/5 

 Seminar om 1.årsopgaven 15/5 

 

Juni 

 Aflevering af 1.årsopgave 8/6 

 Mundtlig eksamen (1.årsprøve) 14/6 

 Mundtlig eksamen MOSA 19/6-22/6 

 Opsamling i retorik & formidling 16/6 kl. 10-12 

 Mundtlig eksamen retorik & formidling 19/6 & 20/6 

 Ekstraordinær bacheloreksamen 23/6 

 Sommerferie efter 24/6 


