
 

 

 

Kommunikation for forskere 
 

To-dages kursus i forskningsformidling for forskere ved 

Ilisimatusarfik og Naturinstituttet  
 

26. og 27. August 2015, kl. 9-16 
 

Undervisere: 
Peter Hyldgård, projektchef og faglig redaktør, Videnskab.dk 

Sari Borgaard Vegendal, journalist og skuespiller, Videnskab.dk 

 

Om kurset: 
Hvordan kommer du bredt ud med nyheder om din forskning? Radio, tv og aviser 

har deres egne svært gennemskuelige dagsordener, når de vælger nyheder til deres 

medie. Det gælder om, at få journalisten til at forstå, hvorfor din forskningsnyhed 

er interessant og bør bringes ud til en større offentlighed. 

 

Samme udfordring har du som forsker ofte, når du skal fortælle om dit arbejde til et 

middagsselskab, til en skoleklasse eller ved et populærvidenskabeligt foredrag:  

Hvordan kan du fortælle om din forskning, så du fanger folks interesse og giver dem 

ny viden - uden at forsimple alt for meget? 

 

På dette kursus arbejder vi med at finde de gode historier i din forskning, så de kan 

formidles til netop den målgruppe, du vil nå. Det kan f.eks. være politiske 

beslutningstagere, journalister, bevillingsgivere, fagfolk eller skoleelever. 

 

Kurset er en blanding af teori, praktiske øvelser og eksempler på god faglig 

kommunikation. Undervejs vil alle få mulighed for personlig rådgivning. 

 

• Du lærer en række teknikker, som kan hjælpe dig med at vinkle og 

formulere dit indhold, så du bliver læst og hørt - uden at det går ud over 

præcisionen. 

 

• Du arbejder konkret med dit eget fagområde og projekt og vi øver både 

skriftlig og mundtlig fremstilling. 



 

 

 

Program:  
 

Onsdag den 26. august  

 

9.00  Introduktion til kurset – hvorfor bruge tid på formidling? 

 

9.30  Præsentér dig selv på 1 minut 

 

10.00 God kommunikation – husk målgruppen 

  

10.30 Pause 

 

10.45 Forskning i medierne – hvad vil de ha’? 

 - nyhedskriterier for forskning 

 

12.00 Frokost 

 

12.30 Den offentlige debat  

 

13.15 Find og fortæl den gode historie 

- vinkling 

- sprog 

- overskrifter 

 

15.30 Oplæg til i morgen  

  

16.00 Slut for i dag 

 

 

 

  



 

 

Torsdag den 27. august  

 

9.00 Opsamling på i går og intro til i dag. 

 

10.00 Hold et inspirerende foredrag 

- hvad skal med? 

- præsentationsteknik 

 

12.00 Frokost 

 

12.30  Billeder og illustrationer 

 

13.00  Workshop: Din egen præsentation 

 

14.00 Elevator talks. Præsentér din forskning på 3 minutter 

 

16.00  Slut 

 

 

  

 

  


