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Omvendt pyramide
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• Nyhetspoenget kommer tydelig frem
• Publikum blir interessert, og ønsker å lese videre
• Leser får med seg de viktigste poengene, selv om de hopper av halvveis
• De som leser/lytter helt til slutten er de som ønsker å få med seg detaljene

- «Hva trenger 
leseren/lytteren å 

vite?»



Hvem er publikummet ditt?
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«Mannen/kvinnen på gata» gjør det ikke, og 
vil miste tråden av for mye informasjon

Å forklare noe enkelt til en kollega er noe 
helt annet enn å forklare noe enkelt i et 
familieselskap.

Fagpersonell skjønner faguttrykk, og ønsker detaljer

Ulikt publikum trenger ulik type informasjon
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«Du skal ikke prøve å vise hvor smart du er. 
Du skal få leseren/lytteren til å føle seg smart»

Da må man forstå alt forskeren sier 



Hvordan?

Tør å skrive og snakke enkelt!
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Dra forenklende sammenligninger
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«Hjertet er som motoren i en bil»

«De hvite blodlegemene er 
kroppens soldater»

«De røde blodlegemene er som 
transportbiler for oksygen»



Andre eksempler på billedlig språk:
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Tunnelsyn

Fantomsmerter

Hjernerystelse
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Nyttige grep for enkel formidling
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Velg deg et nyhetspoeng, og hold deg til det

Tør å la «mindre viktig» informasjon bli utelatt

Tenk innhold foran lengde

Bruk veldig gjerne bilder og historier



Ha det gøy!

Om du viser interesse og glede for fagfeltet ditt 
vil det også smitte over i formidlingen av det! 



FORSKNINGSFORMIDLING I HNT



Ekstern nettside (www.hnt.no)



Intern nettside
(Innblikk)



Facebook-konto



Facebook-konto



Media



Media
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Arrangementer



Forskerportretter



Andre formidlingsarenaer



Utfordringer

• Riktig bruk av interne og eksterne kanaler

(Hvordan nå de som jobber i klinikkene?)

• Få forskere til å «vise seg frem» for verden

• Hvordan nå ut til både gamle og unge i 
befolkningen?



Videre utvikling

Utvikle samarbeidet med lokale institusjoner

• Utvikle nye formidlingsarenaer

• Skape et ønske blant forskere om å formidle

• Fortsette med det som fungerer bra

• Kursing i god forskningsformidling


