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Watch Dogs of Democracy (WoD) 2022- 

Watch Dogs of Democracy (WoD), som består af en række mindre delprojekter, som hver 

især afdækker aspekter af forholdet mellem medier og forskning og som typiske udvikles i et 

samarbejde med andre forskere eller institutioner. Formålet med denne måde at drive 

forskningen frem på er dels, at vi samarbejder fremfor at konkurrere med andre aktører på 

området og vi derfor dels undgår at gentage forskning, men i stedet drager nytte af materiale 

eller erfaringer indsamlet af andre, mens vi samtidig også giver vores erfaringer og efter 

aftale også deler materiale. Det er en anden fordel at der ofte er kort fra ide til udførelse. På 

sigt kan de forskellige delprojekter udgøre baggrunden for større ansøgning til danske eller 

europæiske forskningsråd.  

Indtil videre har et delprojektet Forskere som ekspertkilder i medierne? modtaget støtte 

(40.000 kr.) fra Jyllands-Postens fond til at udvikle metoder til at vurdere, hvordan 

journalistiske tekster bevidst og ubevidst skaber autoritetspositioner. Forskere er ofte blevet 

opfattet som det klassiske eksempel på en ekspertkilde, men ikke alene er forskere langt fra 

de eneste ekspertkilder i medierne (Laursen and Trapp 2021), men forskere kan lang fra være 

sikre på, at de faktisk optræder som ekspertkilder (Borberg et al. 2021).  

Vi har også indledt et samarbejde med de danske forskere, som udarbejder 

spørgeskemaundersøgelser inden for det internationale projekt World of Journalism, som i 

perioden 2021–2023 indsamler data i foreløbigt 110 lande fordelt over hele verden.   

Forskere som formidlere: motivationer og erfaringer er et mindre projekt i samarbejde med 

Formidlingsakademiet under kgl. Videnskabernes Selskab, som bærer titlen. Projektets 

udgangspunkt er at mens der har været en del fokus på relationen og samarbejdet mellem 

forskere og journalister, så mangler der mere viden om hvilken motivation, som forskere har 

for at deltage i medierne. I samarbejde med Formidlingsakademiet har vi formuleret to 

spørgsmål om motivation og barriere for deltagelse i medierne, som stilles til de ca 30 

deltagere på online-kurset efteråret 2022. Analyse af disse tekster sammen med opfølgende 

interviews med kursisterne ved afslutning af forløbet. Vi har ansøgt Politikens fond om en 

mindre bevilling til dækning af projektets udgifter. 

WOD arrangerer en konference oktober 2022 i samarbejde med projektet Den professionelle 

relation mellem forsker og journalist ved Kresten Johansen og Jakob Dybro Johansen, som er 

finansieret af Aarhus Stiftstidendes Fond og Dagspressens Fond. Konferencen er desuden 

https://worldsofjournalism.org/
https://www.royalacademy.dk/da/Om-selskabet/Praesidium-og-sekretariatet/Formidlingsakademiet
https://www.dmjx.dk/den-professionelle-relation-mellem-forsker-og-journalist
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medfinansieret af Den Forskningsstrategiske Pulje, Institut for Kultur og Samfund (AU) og af 

Center for Journalistiske Universitetsuddannelser (AU). 


