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Kjappe fakta

• Redaksjon på 16, holder til på Torshov.

• Utgis under redaktørplakaten

• Skriver om alle forskningsfelt i Norge og 
internasjonalt

• Leserne er høyt utdannet (80 %), bor over hele 
landet, like mange menn og kvinner. 25 prosent 
er under 29 år)

• Forretningskonsept: eies av 77 
forskningsinstitusjoner gjennom en eierforening. 



Tre typer stoff:

• Redaksjonelle artikler (journalister i 
forskning.no)

• Medlemssaker 
(kommunikasjonsmedarbeidere)

• Forskerne skriver (kronikker, debatt, blogg og 
Forskeren forteller)



50.000 besøk

75.000 artikler

Lesertall pr dag



Lesing av artikler

• Som nyhetsstoff  

– med lang holdbarhet

• Som kunnskapsbank





Hva skriver vi og andre om forskning?

• Nyheten – forskningsresultatet

• Forskningsprosessen – slik gjør de det.

• Bakgrunnsstoff 

• Reportasjer – fra felt, lab

• Undringssaker – dette lurer jeg på.

• Nytt fra ForskningsNorge – forskningspolitikk, 
prosjektoppstart, bevilgninger med mer

• Nytt om navn – hvem har fått jobb hvor?



HVA HINDRER OG HVA FREMMER 
FORSKNINGENS VEI FRA INDRE 
AKADEMIA TIL ET STORT PUBLIKUM?

PÅ EN FORSTÅELIG MÅTE!



PLUSS

• Stor interesse for forskningsstoff

• Stort behov for forskningsbasert kunnskap i 
samfunnsdebatten

• Kritiske lesere

• Gode historier



MINUS

• Kan være komplisert stoff

• Manglende kultur for formidling

• Vanskelig å komme til orde

• Manglende forståelse av mediene

• Språket



• Den aller viktiste personen:

• LESEREN
– Eller lytteren, tilskueren, publikummeren



Skaff deg en leser

• Nevø, bestemor, nabo

• Stipendiat på litteratur eller odontologi



Fagspråket er et 
problem



Fagspråket er det 
største problemet



Unngå fagspråket



• Kognitiv

• DNA-metylering

• Innovasjonssystemet

• Politikkutviklingsprosess

• Gaupas predasjonstrykk

• Fysiologi

• Skadegjører

• Dikotomi

• Kjønnede praksiser

• Diskurs

• Merd

• Den litterære kanon

• Det marine miljøet rundt 
båten



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
har ikke høyere utdanning



Når du ikke behøver faguttrykk

Kom ruset på jobb eller bli tatt med kokain som 
politiker, og du er ferdig. I musikk og kunst –
inspirasjonens verdiorden – er det en del av 

pakka.

– Kronikk Aftenposten



• Bruk av man og en

Når vi usynliggjør

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



Når forsiktigheten råder

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

Hun mener det er en god idé.



Det beste rådet

Aldri mer enn ett 
faguttrykk per tekst

– Men begrunn bruken og forklar det godt.

– Gjelder selvsagt ikke vitenskapelige tekster.



Hvem skal forenkle din 
forskning?



Ulike interesser

To kulturer møtes



Forskerne
• Vil ha sin forskning presentert bredt og dypt. 

– Helst på en helside i Aftenposten eller en time på NRK P2.

– Med alle referanser.

• Formidler fordi:
– Vil ha oppmerksomhet rundt en problemstilling

– Av samfunnsplikt

– Vil gi tilbake til brukerne

– Finansiering

– Ære og berømmelse



Journalisten

• Vil ha en god story kjapt med en lettsnakket
forsker som ikke gnukker på detaljene og som 
tør å snakke utenfor eget fagfelt.



Hvordan bli intervjuet?

• Rekk opp handa.

• Lag en kort og forståelig tekst.

• Og/eller vis deg fram i sosiale medier.



Hvordan tenker journalisten?
- nyhetskriteriene på forskersk

• Nytt - uvanlig, avvik fra det forventede
– Ikke for gammelt

– Forskerne forventet ikke dette resultatet

– Mange flere spiste gammelost enn det forskerne hadde forventet

• Aktuelt
– Temaet er allerede oppe i mediene

– Et medie har en satsning på gang

– Forskeren er i forkant: Stortingsbehandling, VM, TV-serie

– Studiene holder seg ferske lengre

• Viktig: allmenn interesse, betydning for mange
– To brød og fem fisk blir til brød og fisk – om det er forsvarlig.



- nyhetskriteriene …….

• Konflikt
– Resultater som er i motsetning til tidligere forskning

– Resultater som er annerledes enn forskning i andre land

– Faglig uenighet – kontrollerte former. Forskere forteller gjerne om usikkerhet, men ikke uenighet.

• Kuriøst 
– Normalt for forskningen, rart for oss andre

– Intervju med en fra sensorpanelet på Nofima og en forsker

– Hvordan forske på skog etter brann.

• Nærhet: mennesker, personlig, geografi

– Jo norskere, jo bedre



Viktigst

• Prinsippet om fallende interesse

• Aldri mer enn tre poeng

• Bruk gjerne case fra forskning som eksempel

• Skriv til leserne – ikke kollegaene

• Slutt i tide 

• Leseren er ikke en fagperson



Glem:

• Forbeholdene / begrensningene

• Presisering av beskjedne roller

• Tabellene

• Alle tall over tre

• Samarbeidspartnerne

• Det teoretiske grunnlaget

• Finansieringskildene

• Skrytet av egen institusjon

• Priser, jubileer, bevilgninger, oppstarter, nybygg



Tilfredstill alle!

• Faktaboks

• Mer informasjon nederst

• Opplenking til mer info

• Opplenking til fulltekstpublikasjon

• Kildereferanse



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?



Sitatsjekken

• Det er god presseskikk å gjøre premissene 
klare i intervjusituasjoner og ellers overfor 
kilder og kontakter. Avtale om eventuell 
sitatsjekk bør inngås i forkant av intervjuet, og 
det bør gjøres klart hva avtalen omfatter og 
hvilke tidsfrister som gjelder. Redaksjonen selv 
avgjør hva som endelig publiseres.

Vær varsom-plakaten §3.3



•Vær forberedt

•Forenkle

•Skaff deg en leser


