
Møtet mellom forskere og 
journalister  

- forskningsstoff i en ny 

medievirkelighet 





Fakta om forskning.no 

• Redaksjon på 16, holder til på Torshov. 
• Redaktørplakat. 
• Skriver om alle forskningsfelt i Norge og 

internasjonalt 
• 33.000 lesere i gjennomsnitt hver dag. 
• Lesetid per artikkel: 2,5 minutter i gjennomsnitt 
• Forretningskonsept: eies av 85 

forskningsinstitusjoner gjennom en eierforening.  
• Er gratis nettavis. Gir skjerpings. Må vinne lesere 

hver dag.  





Hvor mange muslimer er det i Norge? 

Publisert 4.2.2013 



Et evig aktuelt spørsmål 



Hvorfor bruker forskere begreper 
folk flest ikke forstår? 



????? 

• Er det fornuftig å bruke fem-seks norske ord 
som du ikke forklarer i en samtale på engelsk? 

• Er det fornuftig å bruke norsk 
setningsoppbygging i en samtale på engelsk? 

• Er det fornuftig å skrive/snakke i lange 
setninger med innskutte bisetninger om et 
komplisert emne? 

 



Tjenestemodellen 

 

– Tjenestemodellen man bruker, eller altså måten 
en tjeneste produseres og leveres på, er at det 
offentlige yter tjenester til samfunnet, gratis eller 
svært rimelig.  

 
Kronikk, forskning.no – før publisering 



Enklere? 

Litt forenklet kan man si at 
lovgivningen oppstiller 
saksbehandlingskrav. 

 



Grunnlaget for alt 

– Intersubjektivitet er grunnlaget for 
alt vi oppfatter som kunnskap, sier 
Heide. 
 



Hvor viktig er presisjon? 

Men den har også blitt 
funnet på flere andre 
treaktige planter her i 
Norge, blant annet selje. 

 

Når er presisjon 
viktig? 
 



Forsiktig, forsiktig 

Hun er tilbøyelig til å si at det kan være en god 
idé. 

 

Hun mener det er en god idé. 



Folketomme tekster 

Det har vært spekulert i at mengden død ved vil ha 
sammenheng med graden av sjikting i skogen, det 
vil si en skog med trær i ulik alder og dermed ulik 
høyde.  
 
I kantsoner har det for eksempel vært etterstrebet å 
ha en flersjiktet og mer naturpreget skog. 
 
 
 
 



Usynliggjøring 

Man kan ikke forutsi hvilke 
soldater som blir rammet av 
psykiske lidelser. 



Gode historier blir borte 

• Hennes forskning ved Norges 
veterinærhøgskole har nå bidratt til å utvikle 
objektive indikatorer som kan brukes når 
smerte og velferd hos sau skal vurderes. 

 





LESEREN i fokus 
– Eller lytteren, tilskueren, publikummeren. 

 

 



Skaff deg en leser 

• Nevø, bestemor, nabo 

• En fagperson på et helt annet felt 



Fagspråket er et 
problem 



Fagspråket er det 
største problemet 



Hva lærer vi i høyere utdanning? 

• Vi lærer et eller flere fag. 

• Vi lærer å sortere og prioritere og 
håndtere og koble og vurdere 
informasjon.  

• Det gjør oss tolerante for å ikke 
forstå begrep helt eller delvis.  



av







For de som vil lære opp befolkningen: 

  Aldri mer enn ett 
faguttrykk per tekst 
 

– Men begrunn bruken og forklar det godt. 

– Gjelder selvsagt ikke vitenskapelige tekster. 



SPRÅK 

• En forskning.no artikkel skal ha enkelt språk 

• Det betyr: Skriv som om du sitter på toget til 
Trondheim og forteller til en ukjent 
medpassasjer som du gjerne vil engasjere og 
underholde hele veien til Dombås. 

 



Så hvorfor ???? 

• Det handler om: 

– Formidlingskulturer 

– Manglende uttelling 

– Fryktelig liten målgruppe 

– Gjensidig frykt 

– Dårlig kunnskap om mediene / akademia 

 



Møtet 





På hvilken arena? 



Eller? 



Eller? 



 

Forenkle, forenkle, forenkle 

Audun Richardsen 

 

 

Forbered deg 
 

 
 

 





Forskning vs media 



Valg av kanal 



Hva og hvor? 

• Intervju om forskningsresultatet i pressen 

• Kommentarrolle i pressen 

• Kronikkforfatter 

• Blogger 

• Tvitrer 

• Aktiv på facebook 

• Snapper, instagrammer, youtube-leverandør 

• Leksikonforfatter 



• Hva passer for meg? 

• Hva passer for temaet? 

• Hva har jeg tid til? 

• Hva tør jeg? 

• Hva kan jeg? 



Hvordan bli synlig i mediene? 

• Rekk opp handa. 

• Lag en kort og forståelig tekst. 

• Og/eller bruk sosiale medier. 



Skriv selv 

• Kronikker 

• Aftenposten viten  

     / forskning.no 

• Blogger 

 



•Vær forberedt 

•Forenkle 

•Skaff deg en leser 


