
Jobben er ikke gjort 
før den er publisert

Gardermoen 16.09.15

Odd Bjørn Solberg 
infogarden

mobil 450 340 52
e-post: solbergen@online.no

Koefoedgeilan 9 D
7018 Trondheim

mailto:solbergen@online.no


Som tenkt, 
så gjort 

- så publisert? 



Fritt etter Ibsen: 

Tenke det, gjøre det, 
men kommunisere det?



Dagens tema
Hvordan publisere prosjektresultatet 
skriftlig og muntlig?



Dagens kursmål
Lage en kommunikasjonsplan for ditt eget prosjekt
Lære å tenke og skrive journalistisk
Gode råd mht. muntlig prosjekt-presentasjon 



HVORFOR publisere?
1 Arilds prosjektmål: Resultatmål og effektmål

2 Jobben ikke gjort før det er kommunisert

3 Skrive for publikum eller skrivebordsskuffen? (lagersuksess)

4 Im Westen Nicht Neues eller Noget at berette

5 Folkeopplysning (moralsk plikt)

6 Selvrealisering



Poetisk kommunikasjonsplan

Tenke det, ønske det, men gjøre det?

- I veit ikkje om i klare det

- og om i skulle klare det:

Altså gjøre det:

- Har i noe å fare med?

To be or not to be, sa filosofen

To do or not to do, sa praktikaren

Det kan vere nyttig med ein kommunikasjonsplan

og journalistiske briller

for å finne og spisse budskapet.



En lille kommunikasjonsplan
1 Hva har du å fortelle? 
2 til hvem? 
3 på hvilken måte
4 gjennom hvilken kanal?
5 når?



Forslag til en kommunikasjonsplan
BUDSKAP MÅLGRUPPE FORM KANAL NÅR

Ny tursti Turgåere Artikkel? Hjemmeside Ved oppstart

Presse-

melding?

Under veis

Blogg? Når den er 

ferdig

Facebook?



Sentrale spørsmål til 
kommunikasjonsplanen
1. Kva er det nye i prosjektet?

2. Kva vil du fortelle/oppnå?

3. Korleis vil vi formidle: Pressemelding, artikkel, blogg, Facebook?

4. Korleis presentere: Referere, spisse, visualisere stoffet?



Lynkurs i journalistikk

Tenkt, gjort, glemt 
eller hvordan skrive for å bli lest?



Hvilke fagfolk er flinke til å formidle?
1 Reklamefolk (salg/markedsføring, drømmer/behov)

2 Prester/lærere (behovet for frelse/kunnskap)

3 Journalister (behovet for nyheter)



Hvilke sjangrer kan vi bruke?
1 Pressemelding
2 Rapport
3 Artikkel
5 Blogg
5 Facebook



Hvordan kombinere markedsføring, 
religion og journalistikk?

Tilfredsstille ulike BEHOV:
- markedsbehov
- religiøse behov
- nyhets/kunnskapsbehov



Hvordan oppfylle behov?
1 Avdekke behovet

2 Konkretisere budskap

2 Tilpasse budskapet til målgruppas behov
(ekstremt brukarfokus: what`s in it for them?)

3 Finne rett kanal/medium for budskapet ditt

4 Utforme budskapet slik at det blir sett, lest og forstått
5 Velge riktig tidspunkt for publisering



Korleis vel journalisten 
ut kva som skal på trykk?



Slik vurderer journalistene stoffet
1. SISTE NYTT/AKTUELT (ferskvare) nettopp skjedd

2. DRAMATISK- uvanlig hendelse 

3. LOKALT– nært leserne  

4. KONSEKVENS – berører mange 

5. KONFLIKT - spenning og motsetninger

6. KVANTITET – størst lengst, dyrest, best, verst etc.

7. GLADNYHET- human touch; gledelig, rørende



Alternativ nyhetsmodell:

V I S A K
V esentlig

I dentifikasjon

S ensasjon

A ktuelt

K onfliktfylt





UU-tiltak i Eidskog kommune
På 50-tallet var Magnor et populært handelssted og det største tettstedet i Eidskog. Fra 1980-tallet begynte 

utviklingen å gå i feil retning, og Magnor ble etter hvert preget av fraflytting, forfall og negativt omdømme. 

Handelsstand, grendeutviklingslag og kommune hadde derfor et ønske om å gjenskape et trivelig miljø med 

nisjeforretninger og uteliv. Selve området ved Magnor Torg ble av kommunen definert som sentrums-

utviklingsområde, men ingen ønsket å etablere seg der. Magnor torg er blitt en liten og intim plass mellom 

Magnor glassverk og en nyopprettet kafé i et gammelt industrilokale. Stedet der Magnor torg nå ligger, ble først 

ansett som upassende til formålet grunnet en sterk helling. 

Ved å bygge en underliggende parkeringsgarasje, som koblet seg på Magnorgårdens/glassverkets eksisterende 

parkeringsgarasje, fikk man planert det øvre nivået, som ble torget. Dette bidro også til å gi torget en trinnfri 

adkomst. Universell utforming har vært et sentralt prinsipp både for utformingen av plassen og valg av 

materiale. 

Eidskog kommune har vært en pilotkommune for universell utforming, og Magnor torg er et eksempel på 

hvordan skape tilgjengelige og rimelige uterom. Torget er også tenkt som en kunst- og håndverksgågate. Magnor 

Torg er på mange måter et resultat av lokalt engasjement, der lokal forankring og medvirkning har vært sentralt 

hele veien. Det ble arrangert idédugnad i form av folkemøter, hvor både lokalbefolkningen og politikere deltok. 

Magnor barneskole og ungdomsrådet engasjerte seg også aktivt gjennom verkstedsjobbing. På slutten av 

skoleåret 2003/2004 gjennomførte skolen prosjektarbeidet «Magnor i sentrum» der elevene lagde modeller av 

stedet før, nå og i framtida. 



UU-tiltak i Eidskog kommune
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UU-tiltak i Eidskog kommune

På 50-tallet var Magnor et populært handelssted og det største tettstedet i 

Eidskog. Fra 1980-tallet begynte utviklingen å gå i feil retning, og 

Magnor ble etter hvert preget av fraflytting, forfall og negativt 

omdømme. Handelsstand, grendeutviklingslag og kommune hadde 

derfor et ønske om å gjenskape et trivelig miljø med nisjeforretninger og 

uteliv. Selve området ved Magnor Torg ble av kommunen definert som 

sentrums-utviklingsområde, men ingen ønsket å etablere seg der. 

Magnor torg er blitt en liten og intim plass mellom Magnor glassverk og 

en nyopprettet kafé i et gammelt industrilokale. Stedet der Magnor torg 

nå ligger, ble først ansett som upassende til formålet grunnet en sterk 

helling. 

Ved å bygge en underliggende parkeringsgarasje, som koblet seg på 

Magnorgårdens/glassverkets eksisterende parkeringsgarasje, fikk man 

planert det øvre nivået, som ble torget. Dette bidro også til å gi torget en 

trinnfri adkomst. Universell utforming har vært et sentralt prinsipp både 

for utformingen av plassen og valg av materiale. 

Eidskog kommune har vært en pilotkommune for universell utforming, 

og Magnor torg er et eksempel på hvordan skape tilgjengelige og 

rimelige uterom. Torget er også tenkt som en kunst- og 

håndverksgågate. Magnor Torg er på mange måter et resultat av lokalt 

engasjement, der lokal forankring og medvirkning har vært sentralt hele 

veien. Det ble arrangert idédugnad i form av folkemøter, hvor både 

lokalbefolkningen og politikere deltok. Magnor barneskole og 

ungdomsrådet engasjerte seg også aktivt gjennom verkstedsjobbing. På 

slutten av skoleåret 2003/2004 gjennomførte skolen prosjektarbeidet 

«Magnor i sentrum» der elevene lagde modeller av stedet før, nå og i 

framtida. 



TEMA

TITTEL/ OVERSKRIFT

BILDE

BILDETEKST

INGRESS

MELLOMTITTEL

BRØDTEKST



Hva er interessant ved denne saka?



Hva er interessant ved saka?

1. AKTUELT/NYTT– nylig skjedd

2. GEOGRAFISK NÆRT – for leserne  

3. HAR KONSEKVENSER – angår mange 

4. EN GLADNYHET- til glede og nytte for mange



Lag overskrift 
til denne artikkelen



Det mest interessante er NYHETEN

• Nyheten skal stå i tittelen

• Hovedpoenget skal beskrives i ingressen

• Resten er detaljer…



Nyheten først …

UU-tiltak i Eidskog kommune

På 50-tallet var Magnor et populært 
handelssted og det største tettstedet i 
Eidskog. Fra 1980-tallet begynte 
utviklingen å gå i feil retning, og det 
ble etter hvert preget av fraflytting, 
forfall og negativt omdømme. 
Handelsstand, grendeutviklingslag, 
og kommune hadde derfor et ønske 
om å gjenskape et trivelig miljø med 
nisjeforretninger og uteliv. 

Uterom for en billig penge

Magnor torg er blitt en liten og 
intim plass mellom Magnor 
glassverk og en nyopprettet kafé 
i et gammelt industrilokale. 
Stedet der Magnor torg nå 
ligger, ble først ansett som 
upassende til formålet på grunn 
av en sterk helling. 





Tradisjonell skriveformel
INNLEDNING                   HOVEDDEL                  AVSLUTNING 



Journalistisk skriveformel
TITTEL INGRESS       BRØDTEKST        BILDE          



Journalistisk skriveformel:   
TITTEL INGRESS       BRØDTEKST        BILDE          



VIKTIGST
MINDRE VIKTIG

MINST VIKTIG



To skrivemodeller (dramaturgiske grep)

1. Fisken 

1. Omvendt pyramide



Gode foto/
illustrasjoner





Visualisering av en dårlig og en god løsning



God 
løsning 
- dårlig 
visualisert



- IKT og velferdsteknologi 
er sentralt i regjeringas 
nye handlingsplan for 
universell utforming, seier 
Olav Rand Bringa, 
Barne- og likestillings-
departementet.

Regjeringa si uu-satsing:

IKT og velferdsteknologi

- Det er viktig å få dei funksjonshemma ut i 
arbeidslivet, sa Olav Rand Bringa (BLD)



- Tidleg medverknad frå
involverte partar
reduserer utgiftene og 
sparer samfunnet for 
mykje ekstraarbeid, 
seier Erik Pedersen.

Erik V. Pedersen, KMD:

- Tidleg medverknad viktig

- Det er spenningar mellom Fylkesmannen 
og kommunane med omsyn til innvendingar, 
understrekar Erik V. Pedersen, KMD.



Konklusjoner mht publisering:

1. Tiltaket ikkje ferdig før det er publisert

2. Pressemelding, artikkel, blogg eller Facebook?

3. Finn det interessante gj. nyhetskriteriene

4. Nyheten skal stå i tittelen

5. De viktigste momentene skal stå i ingressen

6. Ikke glem bilder og illustrasjoner!



Sett, lest, glemt



Hvordan holde gode 
muntlige presentasjoner?



Hvordan holde gode muntlige 
presentasjoner?



Hva skiller 
muntlig presentasjon fra skriftlig?

•Både verbal/auditiv, visuell og  emosjonell

•Kroppsspråk, stemmebruk, engasjement



Noen gode presentasjonsråd:

1. Du er litt av budskapet: 
Kroppsspråk, blikk-kontakt, humor, historier, engasjement

2. God rolleforståelse: Ekspert, formidler og underholder?

3. INNHOLD: Spiss temaet 
(kill your darlings) (what´s in it for them?)

4. FORM: Refererende, problematiserende, dramaturgi?

5. Reduser Powerpoint-teksten til nøkkelord

6. Visualiser innholdet



Persepsjonspsykologisk utfordring: 

Konkurranse mellom tale, tekst og bilder 

1 Som en utslitt radio: Flere kanaler høres samtidig
2 Persepsjonskonflikt: 

- slitsom å tolke tre informasjonskanaler samtidig: 
(både lytte, lese og tolke bilder samtidig)



Viktigste råd mht. anspenthet og god flyt 

Øve

Øve

Øve




