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Emne Indhold Pensum Under
visere 

Under
visnin
gsspr
og 

Tid og sted 

Forskning i 
medierne  

Vi ser læser og lytter til god forskningsformidling. Formålet 
er at skelne mellem akademisk formidling og journalistisk 
formidling.  
 
Vi ser på, hvad er videnskab, og hvad er den 
videnskabelige metode?  
Det er ikke altid så let at skelne. Jvf. vaccinedebatten i 
Dnam. Hvad er forskellen på et blindt forsøg, og et 
dobbeltblindt forsøg? Hvad er bias? Kort gennemgang af 
Poppers falsifikationisme. 

 
Forskellen mellem videnskabsformidling og 
videnskabsjournalistik.  
Nøøj hvor er det spændende-historier vs Er det nu så 
fantastisk-historier? 
 
Øvelse: I får et kort referat af en videnskabelig artikel, 
som I skal skrive om til en Nøøj hvor er det spændende-
historier vs Er det nu så fantastisk-historier.  

- http://videnskab.dk/miljo-
naturvidenskab/hvad-er-videnskabelig-metode 
- http://videnskab.dk/miljo-
naturvidenskab/sadan-bruger-du-
videnskabsteori 
------------ 
http://magisterbladet.dk/magisterbladet/2014/0
32014/032014_p12 
 
http://www.biokemi.org/biozoom/issues/545/arti
cles/2524 
 
https://www.information.dk/indland/2016/03/an
gstfremkaldende-moede-medierne 
 
http://videnskab.dk/kultur-samfund/syv-myter-
om-videnskabs-journalistik 
 
Lotte Rienecker, Peter Stray Jørgensen og 
Morten Gandil (2009) Skriv artikler, om 
videnskabelige, faglige og formidlende artikler, 

Charlo
tte 
Koldby
e 

DK Mandag d. 
21. august kl. 
9.00-12 
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Samfundslitteratur. s. 13-20 

Grønlandske 
medier og 
målgrupper  
 

Masaana Egede, radiochef i KNR giver et indblik i 
grønlandske medier og mediebrugere. 
Fokus vil være på, hvad er vigtigt at vide om 
mediemålgrupper, når man skal lave 
forskningsjournalistik. 

KNRs Seer- og lytterundersøgelse s. 2-11 + s. 
31-36:  
http://knr.gl/files/knr_seer-
_og_lytterundersogelse_rapport_2016_070417
.pdf 
 
Jespersen, Maria Albøg (2017): Grønlands 
medier under lup i Tidskriftet Grønland, nr. 1, 
marts 2017. 
https://www.dropbox.com/sh/h0vabbv1i1f8ukj/
AAB9q3LnVQa6r7qvmhVE9Zj6a?dl=0  

Masaa
na 
Egede 

DK Mandag d. 
21. august 
Mandag 
kl. 13-16  

Sproglige 
virkemidler 
(dansk), 
Journalistiske 
genrer og 
forskningsfor
midling 

Her gennemgås brug af forskellige journalistiske 
virkemidler. Og der vises eksempler på, hvordan de er 
blevet brugt til at fortælle gode journalistiske historier. 
Hvordan fortæller man historier fra videnskabens verden 
hhv. på print, på TV, i radio, og sociale medier? 
Gennemgang af hvad man skal være opmærksom på i 
forhold til de forskellige platforme. 
 
Øvelse 1: kursisterne får råoptagelser af et interview. De 
skal klippe det sammen til ca. 1 min. færdigt indslag, med 
hhv. op- og nedlæg, speaks i indslaget samt evt. musik.  
Øvelse 2: Omskriv en artikel fra printmedie til webartikel. 

Hyldgård, Ebdrup, Andersens og Peterson 
(2013): Slip din viden løs, håndbog i faglig 
formidling (95 sider). 
 
Lotte Rienecker, Peter Stray Jørgensen og 
Morten Gandil (2009) Skriv artikler, om 
videnskabelige, faglige og formidlende artikler, 
Samfundslitteratur. s 93-142. 

Supplerende litteratur: Journalistikkens 
Grundtrin - Solveig Schmidt, Ajour 2011  

Charlo
tte 
Koldby
e 

DK Tirsdag d. 
22. august kl. 
9.00-12 + 
øvelse  
 
Onsdag d. 
23. august kl. 
9.00-12 + 
øvelse 

Forskningform
idling særligt 
på 
grønlandsk.  
 

Her arbejder vi praktisk med forskningsjournalistik på 
grønlandsk. F.eks. hvordan man formidler emner, hvor der 
mangler begreber på grønlandsk og hvordan man 
formulerer sig korrekt på grønlandsk. Fokus vil være på 
radioformidling. 
Modulet forudsætter gode grønlandskkundskaber. 

 Aminn
guaq 
Petrus
sen  

KAL Torsdag d. 
24. august 
 kl. 9.00-15 

Spot de 
spændende 
historierne i 
selv kedelige 

Hvordan afkoder man en videnskabelig artikel, hvor finder 
man spændende og relevant forskning? 
 
Øvelse: Find grønlandske forskningshistorier – og pitch 

 Charlo
tte 
Koldby
e 

DK Fredag 9.00-
15 
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rapporter og 
akademiske 
artikler.  

dem i forum, medie, form, vinkel, længde etc. 
 
Oplæg ved en forsker fra Ilisimatusarfik/naturinstituttet: 
Hvor finder man interessant forskning om Grønland?  

+ 
forsker 
fra 
Ilisimat
usarfik 

Radio- og 
podcast-teknik 

Introduktion til lydredigeringsprogrammet Hindenburg, lær 
at producere radio. 

Download en gratis 30-dages-version af 
Hindenburg umiddelbart inden: 
hindenburg.com/en/products/hindenburg-trial  
(Afdeling for Journalistik stiller også nogle 
computere til rådighed) 

KNR-
teknike
r 

 Mandag d. 
28. august 
kl. 9-15 

Eksamensproj
ekt-workshop 

Introduktion til eksamensprojektet (krav, synopsis, 
refleksionsrapport) 
 
Workshop: Udarbejdelse af synopsis til eksamensprojekt. 
Du tilknyttes en vejleder.  

 Signe 
Ravn-
Højga
ard +  
 

DK/KA
L 

Tirsdag d. 
29. august kl. 
9-15 

Eksamensproj
ekt  
 

Selvstændigt arbejde med eksamensprojekt. 
Der vil være mulighed for at låne KNR's lydstudie. 

 Divers
e 
vejlede
re 

DK/KA
L 

September, 
Ilimmarfik og 
KNR-studiet 

Undervisningen vil foregå på Ilisimatusarfik, Ilimmarfik. Lokalenumre vil blive oplyst senere. 


