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1224 - Institutt for fysikk og teknologi 
1260 - Institutt for biovitenskap 
1231 - Kjemisk institutt 
1212 - Institutt for informatikk 
1910 - Senter for klimadynamikk 
1280 - Senter for geobiologi 
1250 - Institutt for geovitenskap 
1244 - Geofysisk institutt 
1211 - Matematisk institutt 

  

 
 
Invitasjon til skrivekurs for forskere ved MatNat 
 
Etter en lang korona-pause har vi endelig gleden av å invitere til nytt skrivekurs i samarbeid 
med redaksjonen i Forskning.no:  

Onsdag 5. januar 2022 fra 9.00-15.30 
Kursleder: Eivind Lauritsen, kronikkansvarlig i Forskning.no 
Sted: UiBs lokaler i MediaCityBergen (MCB), Lars Hilles gate 30. 
 
Målet med kurset er å sette deltakerne i stand til å skrive kronikk eller populærvitenskapelig 
tekst for avis, blad eller nettsteder som forskning.no og Aftenposten Viten.  
 
Kurset holdes på norsk. Alle deltakere må forplikte seg til å sende inn utkast til tekst, som vil 
bli gjennomgått i løpet av kursdagen. Deltakerne vil få videre oppfølging av teksten etter 
kurset. Målet er publisering på forskning.no 
 
Deltakerne vil lære mer om: 

§ Slik gjør du en tekst interessant. 
§ Språk: Hvordan skrive enkelt om det vanskelige. 
§ Hvordan få leserne gjennom hele artikkelen? 
§ Sjangre. Kronikken, bloggen, nyhetsartikkelen. 
§ Treningsøkter og øvelser. 
§ Tilbakemelding på tilsendte tekster. 
§ Slik møter du journalister. 

Referanse Dato 

2017/3976-GPA 11.11.2021 
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Ingen kursavgift. Lunsj er inkludert.  Vi ønsker at deltakelsen speiler hele fakultetet. 
Forbehold om venteliste ved stor interesse. 
 
Påmelding: https://forms.gle/4ogbMHNFSyyr1cXe7 
 
Påmeldingsfrist: Fredag 10. desember 2021 
 
Spørsmål?  Kontakt kommunikasjonsrådgiver Asbjørn Leirvåg, mobil 4142 3341, 
asbjorn.leirvag@uib.no 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Asbjørn Leirvåg 
Kommunikasjonsrådgiver 
  
 
 


