
554.  DE N V IDE NSK A BE L IGE A R T IK E L –  “HOL D D IG T I L  D IN UNDERSØGE L SE” 

Her ser vi styrepindene for denne undersøgelse og artikel sat ind i model-
len. Citaterne er hentet fra artiklens afsnit Introduction, Analytical stra-
tegy og Methods hvor artiklens problem samt undersøgelsens teoretiske 
grundlag og metoder, præsenteres.

Vi foreslår at alle pentagonens hjørner skal være tydelige i artiklen – helst eks-
plicit omtalt – fordi de netop samlet repræsenterer videnskabeligheden. Pen-
tagonens elementer præsenteres tidligt i artiklen, i abstrakt, indledning eller i 
hvert fald i de første afsnit.

2. Formål

to form the basis for a typology of ways of 
making sense of science communication. 
Not only will this typology help differentiate 
between the objectives that can guide science 
communication, it will also make it possible to 
distinguish between fundamentally different 
motivations and forms of evaluating 
the outcome of science communication.     

4. Begreber, teorier

- Organizational and science communication
- Organizational identities
- Representation
- Three modes of representing research

Metoder

- (data)-udvælgelsesmetoder
- In order to identify leading scientists as the ones who are doing well in the competitive 
research system, interviewees were selected by looking at the distribution of grants from
public research councils over a period of 3 years. In this sample, 17 scientists in the 
areas of biotechnology and nanotechnology stood out as receiving most grant money

- analysemetoder

- inductive, exploratory design
- in-depth semistructured interviews
- The interviews were transcribed and coded inductively in Nvivo by the author

- vurderings-/design-/handlemetoder

-
-
-   

1. Problemformulering

This paper investigates this function of ‘representing science’. What do they 
[scientists] think they represent when they speak publicly about science? 
How do they re�ect about the task of science communication as something 
with which they and their colleagues engage? 

5. Fremgangsmåde

(=“analytic strategy”)
- 20 leading scientists selected
- pro�les constructed based on their science 
communication

- interviews conducted
- 3 ideal types identi�ed
- patterns and categories synthesized based on
interviews etc. 

3. Empiri

…a group of 20 leading Danish 
scientists within bio and 
nanotechnology were 
selected as interviewees. 

!
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1075.  DE N FAGL IGE A R T IK E L –  “ FORHOL D D IG T I L  BRUGE N”

1. Den gode faglige artikel har en klar
pointe og et klart budskab som ...

3. ... med de relevante
og brugbare indholdselementer ...

4. ... med tydelig
fundering i faglige/videnskabelige
principper ...

5. ... i en fremstilling
(opbygning, disposition, sprog
og virkemidler) der konkret fremmer
læserens udbytte og brug artiklen.

2. ... får læseren/brugeren til at
vide, forstå, kunne, gøre, løse,
mene eller føle relation til sin faglige
praksis og brug ...

Figur 5.2: Pentagon med den faglige ar t ikels overordnede kvalitetskr iter ier.

I den gode faglige artikel er budskabet og pointen med at skrive artiklen 
klart fremme i indledning og afslutning. Hele artiklens dokumentation 
bruges som belæg for budskabet. Men artiklens bidrag til feltet består 
ikke kun i at den i en velargumenteret form får anskueliggjort et relevant 
og aktuelt fagligt problem, men også at artiklen bidrager til selve proble-
mets løsning. Læs om artiklers indledninger og afslutninger s. 188.
I faglige artikler er man mindre eller slet ikke bundet af forventninger om

• bredde i litteraturkendskabet og dokumentationen
• teori- og metodegennemgang
• selvkritik af det metodiske arbejde,

men mere bundet af

• argumentationen for budskabets og pointens holdbarhed
• et velegnet udvalg af dokumentation og illustrationer
• diskussion med andre relevante positioner og fraktioner
• aktualitet og relevans i forhold til aktuelle og politiske dagsordner
• formål, anvendelsesperspektiver og professions-/praksisimplikationer 

som ens fagfæller og andre professionelle vil læse efter.
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1095.  DE N FAGL IGE A R T IK E L –  “ FORHOL D D IG T I L  BRUGE N”

1. Hvad er dit budskab, din pointe, 
dit forslag til målgruppen?

Hvad er det for et fagligt problem
der er dit udgangspunkt?

2. Hvem er din målgruppe?
Hvem kan bruge din artikel
– og til hvad?

Hvilke medier bruger din målgruppe?

3. Hvilke facts, informationer, data, 
viden har målgruppen brug for?

4. Hvilke nøgleord, modeller, 
begreber m.m. vil fremme
målgruppens forståelse og brug?

Faglig artikel

5. Hvilke fremstillingsformer og
virkemidler (sprog, stil, illustrationer,
grafik) harmonerer med dit budskab,
mediet og målgruppens brug?

Figur 5.3: Pentagon for faglige ar t ikler.

Vi foreslår at man i faglige artikler vægter problembeskrivelse, dokumentation 
og brugsperspektiver, dvs. det konkrete og alt hvad der i øvrigt måtte fore-
komme at være brugbart for professionelle i dit fag i deres praksis.

Teor i  og  me tode ned tones

Der er oftest begrænsninger for hvor lange artikler må være, og det tilla-
der derfor ikke lange teori- og metodeudredninger eller lange litteraturli-
ster. Teori, metode og fremgangsmåde er mindre relevant uden for viden-
skabelige sammenhænge, men skal nævnes og bruges i en kortere redegø-
relse for ens undersøgelses grundlag for at legitimere analyse, forklaring, 
diskussion. De mange læsere uden for den videnskabelige diskurs har 
simpelthen mere behov for at mærke hensigt og holdning, få termer for-
klaret og blive indført i emnet.

Eksempelvis er undersøgelsesmetodernes betydning for resultatet en 
væsentlig diskussion i videnskabelige sammenhænge. Men i den faglige 
artikel nedtones metoden sådan at den kun beskrives i det omfang der er 
fornødent for at de faglige læsere kan acceptere budskabet og dets præ-
misser.

Metode kan i en faglig artikel undertiden bare nævnes i en sætning el-
ler beskrives i en faktaboks. Læserne af faglige artikler vil især vide hvad 
man har fundet frem til, og i hvilken sammenhæng de kan forstå og 

!
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136 SK R I V A R T IK L E R

5. Undersøgelsesmetoden/
fremgangsmåden: Den præcise
fremgangsmåde vil typisk ikke være
relevant for den formidlende artikel.

1. Projektets spørgsmål/
problemformuleringen: Skal ikke med i
den formidlende artikel, men vil typisk
korrespondere med artiklens hovedpointe.

2. Projektets faglige formål: Dette punkt
– om baggrunden for projektet – vil indgå

når skriveren skal “sætte konteksten”
for artiklen.

3. Projektets empiri, stof, data, fænomen:
Herfra vil artikelskriveren hente meget af
konkretionen i form af eksempelmateriale.

4. Projektets redskaber – teori, begreber, 
faglige metoder: Disse skal med hvis de
er relevante, og de i kort form kan stilles
til disposition for læserne.

Figur 6.2: Pentagonen viser hvordan grundelementerne fra den faglige undersøgelse kan re-
præsenteres i den formidlende ar t ikel.

Projektets kontekst (hjørne 2) er ofte meget relevant for formidlingen og 
for dens baggrund, udgangspunkt og perspektiver. Det er elementer som
kan have været underforstået i uddannelses- og faglige sammenhænge, 
men som må trækkes frem og ekspliciteres for læseren af formidlingsar-
tiklen.

Som vi allerede har været inde på i afsnittet om afsenderrollen, er det 
generelt set vigtigt at man bruger redskaberne fra sit fag i den formid-
lende artikel: En central del af det at formidle er netop at stille de rele-
vante redskaber til rådighed for læserne så de selv på en måde kan deltage 
i den undersøgende proces og følge ræsonnementet. Opgaven er kun at 
udvælge og forklare de, i forhold til artikelprojektet, relevante begreber 
og redskaber og at finde den del af empirien som bedst får den uindviede 
læser i tale.

Herudover er det i forhold til hvordan artiklen skal vægtes, en mulig-
hed at præsentere resultater, fortolkninger, pointer og perspektiver i for-
hold til deres samfundsmæssige og individuelle relevans.

Hvis man i sin formidlende artikel ønsker at redegøre for de nærmere omstændig-
heder som knytter sig til den videnskabelige undersøgelse eller det faglige projekt, 
vil man ofte med fordel kunne placere disse oplysninger i paralleltekster, fx fak-
tabokse. (Se afsnittet om afsenderrollen ovenfor s. 125).
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