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1. Innledning 
Norgeshistorie.no har nå vært tilgjengelig for det norske folk i ett år. Denne rapporten gjør kort rede 

for status i dag, beskriver aktiviteten i året som har gått siden lansering og skisserer opp 

satsningsmuligheter i fremtiden. 

2. Status i dag 
Status i dag kan oppsummeres kort med at det går veldig bra med Norgeshistorie.no. 

Tilbakemeldingene redaksjonen får fra publikum på e-post og gjennom Facebook samt i møte med 

lærere er gjennomgående gode. Lærere melder om at nettstedet oppleves som en berikelse og 

inspirasjon for deres egen del, nettstedet oppgis å være en god ressurs for lærerstudenter og elever i 

videregående skole. Nettstedet ble tildelt UiOs prestisjetunge formidlingspris for 2016. 

Antall besøk på nettstedet har vært i kontinuerlig vekst siden lansering. I november har nettstedet 

hatt et gjennomsnitt på 1450 besøk hver dag.  Gjennomsnittet for januar var 370. 

 

 

Figur 1: Økter på Norgeshistorie.no i januar og november 2016 

Til sammenligning hadde danmarkshistorien.dk et daglig besøksgjennomsnitt på 890 i sin tolvte 

måned på nett. Til tross for at fridager i forbindelse med påskeferien påvirker besøksstatistikken i 

dette utvalget for danmarkshistorien.dks del, kan vi konkludere med at besøkstallet på 

Norgeshistorie.no har hatt en brattere stigningskurve første året og nå ligger på et høyere 
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dagsgjennomsnitt enn vår venn i sør på tilsvarende tidspunkt.  

 

Figur 2: Økter på danmarkshistorien.dk i april 2010. 

3. Aktiviteter i året som har gått 

3.1. Innledning 
I året som har gått har redaksjonen hatt følgende hovedprioriteringer og målsettinger: 

- Å sluttføre og publisere artikler som ikke var ferdige ved lansering 

- Starte produksjon av nytt innhold, blant annet basert på tilbakemeldinger og ønsker fra 

publikum 

- Gjøre nettstedet kjent for hovedmålgruppene  

- Optimalisering av den tekniske løsningen bak nettstedet 

I det følgende presenteres noe av arbeidet som er blitt utført i forbindelse med hovedprioriteringene. 

 

3.2. Innholdsproduksjon 

3.2.1. Ferdigstilling av påbegynte artikler 

I første kvartal prioriterte vi å sluttføre artikler som ikke var helt klare ved lansering. Dette inkluderte 

19 artikler om andre verdenskrig som av markedsføringsgrunner ble publisert samlet 9. april 2016 

sammen med en nyskrevet artikkel om datoen 9. april. 

3.2.2. Produksjon av nye artikler 

Vi har siden sommeren hatt som mål å publisere én ny artikkel hver uke og har til nå i år publisert 15 

nye artikler. 20 nye artikler er i prosess, mange av disse er snart publiseringsklare.  

3.2.3. Muligheter og utfordringer 

Vi vil nå også prøve å få inn endel artikler med det som kan kalles opplevelsesperspektiv til 

supplering av mer tradisjonelle artikler. Noen eksempler: Hvordan ble arbeidsledigheten i 

mellomkrigstiden eller hulelivet i Finnmark under og etter tvangsevakueringen opplevd?  Fra en til nå 

kanskje litt kjedelig lærebokstil prøver vi nå altså å supplere med en forhåpentligvis mer 

engasjerende vinkling.  

En utfordring er å komme lenger bort fra boka som modell for innholdsproduksjonen. Det betyr blant 

annet å få laget animasjoner og interaktivt innhold. Redaksjonen jobber for at alle nye artikler skal 

være rikere illustrert med bilder, supplert med levende bilder dersom det finnes og utstyrt med 

lenker til relevant kildemateriale.  
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Norgeshistorie.no er helt avhengig av at fagmiljøene ønsker å bidra med innhold. Norske historikere 

og arkeologer er fortsatt ganske velvillige til å skrive artikler for oss og forfatterrekrutteringen går i all 

hovedsak uproblematisk for seg. Vi har fått en meget fin ordning med doktorandene både på IAKH og 

IKOS: De kan skrive artikler for oss og bli belønnet med studiepoeng i formidling i forskerutdanningen. 

Vi jobber nå for å opprette samme ordning med andre institutter med historiefaglige fag i porteføljen, 

eksempelvis IFIKK og ILN. 

Vi er imidlertid blitt klar over, spesielt gjennom kontakten med skoleverket, at fagfolk ikke skriver så 

lett og forståelig som vi gjerne skulle ønske og liker å tro. Vi bruker derfor overraskende mye tid og 

krefter på å gjøre de nye artiklene (og noen eldre) mest mulig lesbare. I gjennomsnitt trengs det 4-7 

dagsverk av redaksjonens arbeidstid for å følge en artikkel fra ide til publisert.  

Når det gjelder innholdsproduksjon har vi altså fortsatt det arbeidet som ble gjort fram til lansering, 

samtidig som vi ser behovet for til en viss grad å justere kursen samt utvide repertoaret av 

formidlingsformer. 

 

3.3.  Kommunikasjon og markedsføring 

3.3.1. Innledning 

Å gjøre nettstedet kjent for lærere og elever i skoleverket og for den historieinteresserte allmennhet 

har vært hovedprioritet for redaksjonens kommunikasjonstiltak. Nedenfor nevnes noen. 

3.3.2. Hovedmålgruppe én: Lærere og elever i skoleverket 

Tiltak som er blitt gjort for å nå gruppen har vært følgende: 

- Redaksjonen kontaktet hver eneste videregående skole i landet rett over nyttår og 

informerte om lanseringen av nettstedet. I tillegg har alle ungdomskolene i Oslo og Akershus 

blitt kontaktet 

- I februar og mars intervjuet redaksjonen femten lektorer for å kartlegge hvilke ressurser de 

bygger undervisningen sin på, hvilke ressurser og materiale de savner, hvilke ressurser og 

materiale de mener elevene vil ha nytte av m.m. 

- Redaksjonen arrangerte i mai et nasjonalt seminar om historieformidling på nett særlig 

rettet mot lærere. Alle videregående skoler i landet ble invitert og det ble tilbudt reisestøtte 

til fylkene med lengst reisevei. Mellom 70–80 personer deltok på seminaret, deriblant 50 

lærere fra store deler av landet. Én av sesjonene på seminaret var viet til Norgeshistorie.no 

og hvordan nettstedet kan utvikles til å bli en enda bedre ressurs for skoleverket 

- Redaksjonen har drevet, og driver fremdeles, kartleggingsarbeid for å finne skolefaglige 

publikasjoner og fora der det vil være relevant å presentere nettstedet.  Som følge av dette 

er nettstedet blitt slått opp som nyhetssak i Skolemagasinet og Skolenytt.  

- Redaksjonen har presentert nettstedet på arrangementer rettet mot historielærere: HIFOs 

Min familie i historien-seminar og Faglig pedagogisk dag 

 

3.3.3. Hovedmålgruppe to: Den historieinteresserte allmennhet 

Hovedtiltaket for å nå den historieinteresserte allmennhet har vært opprettingen og driftingen av 

Norgeshistorie.nos Facebook-side. Facebook-siden har vært i drift siden mars og har nå rett under 
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6000 følgere. Redaksjonen deler artikler én til to ganger i uken og knytter innholdet som postes på 

siden til en aktualitet, det være seg en historisk dato (17. mai, 26. november), temaer som er 

gjenstand for offentlig debatt (klimaendringer, korrupsjon i bankvesen, det grønne skiftet), saker som 

tar plass i nyhetsbildet etc. Vi bruker også Facebook-siden til å informere om nytt innhold på 

nettstedet.  

I forbindelse med driften av facebook-siden utvikler redaksjonen et aktualitetsårshjul som 

støtteverktøy til publiseringsaktiviteten. Som støtteverktøy gir årshjulet en oversikt over historiske 

hendelser, datoer og årshjulsaktualiteter, og kobler disse opp mot innhold på nettstedet.   

Redaksjonen har som målsetning å løfte frem innhold på Facebook som representerer bredden på 

Norgeshistorie.no og i historiefaget. Vi etterstreber altså å balansere det som deles med tanke på 

perioder, kjønn, geografi og tematikk. Ett annet mål er å bruke Facebook-siden til å synliggjøre 

artikler som i liten grad blir lest. Innleggene på Facebook når mange, og selve posten har vanligvis en 

rekkevidde på mellom 10–40.000 personer. Innleggene skaper trafikk inn til de delte artiklene og 

skaper ofte stort engasjement i kommentarfeltet. 

 

 

Figur 3: Eksempel på FB-post. Rekkevidde: 40.248. 

 

3.3.4. Andre aktiviteter 

Av andre aktiviteter kan produksjon av promomateriell som flygeblad, roll-up og plakat nevnes. 

Redaksjonen har også skrevet nominasjonstekster i forbindelse med at nettstedet er blitt nominert til 

ulike priser. Et annet tiltak, for å nå allmennheten, har vært å sende ut informasjon til alle landets 

folkebibliotek. 
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3.4. Optimalisering og utvikling av den tekniske løsningen bak 

Norgeshistorie.no 
De neste avsnittene beskriver aktiviteter knyttet til utvikling av nettstedet Norgeshistorie.no i 2016. 

Dette omfatter kartlegging av brukergruppenes mottakelse, korrigering av feil og mangler, teknisk 

utvikling og i tillegg andre tiltak igangsatt for å ivareta det digitale formatet og sikre at innholdet blir 

både funnet og lest på internett.   

3.4.1. Bakgrunn – teknisk løsning 

Nettstedet er en spesialtilpasset versjon av UiOs publiseringsløsning Vortex. Norgeshistorie.no har 

følgelig et annet visuelt uttrykk og annen teknisk funksjonalitet enn universitetets øvrige nettsider. 

Nettstedet er implementert av USIT, Universitetets senter for informasjonsteknologi. Det eksterne 

nettbyrået Netlife Research har utarbeidet nettkonseptet (forslag til visuelt uttrykk og teknisk 

funksjonalitet). USIT sørger for drift og vedlikehold av løsningen og sikrer at løsningen fungerer i 

henhold det som ble beskrevet i Netlifes konseptskisser ved lansering i 2015. I tillegg kan bistand til 

videreutvikling bestilles etter avtale.  

Tilgjengelig funksjonalitet omfatter primært det som er beskrevet i skissene ved lansering. Utvikling 

innenfor rammene av det som ligger i eksisterende løsning for Norgeshistorie.no, kan redaksjonen 

utføre selv. En utfordring ved det spesialtilpassede formatet er at standardfunksjonalitet i Vortex ikke 

nødvendigvis fungerer i Norgeshistorie.no, dersom det ikke er inkludert i skissene. Videreutvikling 

kan derfor fordre både design av nye skisser og tekniske oppgraderinger. Dette legger begrensninger 

på hvor mye redaksjonen selv kan videreutvikle den tekniske løsningen, uten bistand fra USIT.  

 

3.4.2. Korrigering av tekniske feil og mangler 

I første kvartal 2016 ble nettstedet gjennomgående testet for tekniske feil og mangler av 

redaksjonen. Funksjonalitet som ikke fungerte optimalt og i samsvar med tiltenkt nettkonsept, ble 

korrigert av USIT gjennom første og andre kvartal. Dette omfattet også en del elementer som ikke 

var inkludert i de opprinnelige konseptskissene.  

 

3.4.3. Kartlegging av brukerbehov    

3.4.3.1. Innledning 

Redaksjonen har i 2016 gjennomført en rekke aktiviteter for å kartlegge nettstedets mottakelse blant 

brukerne og brukernes ønsker om videreutvikling. Resultatene av kartleggingsarbeidet har vært 

grunnlag for utviklingsaktivitetene som er blitt igangsatt i 2016. 

3.4.3.2. Brukertester 

Redaksjonen har gjennomført brukertester av nettstedet. Brukertestene ble gjennomført som 

spontantester på frivillige på Fredrikke (Blindern) i mars 2016. Gjennom to testrunder testet ni 

personer nettstedet i 20 minutter hver, sammen med en moderator og en observatør fra 

redaksjonen. Testobjektene ble tildelt oppgaver utarbeidet på forhånd som omhandlet navigasjon på 

nettstedet. Testene viste generelt gode resultater og ga innspill om prioritering av utviklingstiltak. 
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3.4.3.3. Spørreundersøkelse på nettsiden 

Redaksjonen har gjennomført en spørreundersøkelse på Norgeshistorie.no. Undersøkelsen lå som en 

pop-up-undersøkelse på nettsiden i perioden mars-april. Undersøkelsen stilte spørsmål om 

brukernes bakgrunn, brukertilfredshet og ønsker knyttet til videreutvikling. 219 personer besvarte 

undersøkelsen. Hovedtyngden av respondentene omfattet studenter (16,4 %), elever i videregående 

skole (18,3 %), elever i ungdomsskolen (16,9 %) og privatpersoner (17,8 %). Brukerne meldte om en 

høy grad av tilfredshet. På en skala fra 1 (dårligst) til 10 (best) ga mer enn 80 % en skår mellom 7 og 

10. Undersøkelsen resulterte i en rekke konkrete innspill til hvordan Norgeshistorie.no kan gjøres 

mer relevant, mht. både teknisk videreutvikling og faglig innhold. 

 

  
 

Figur 4: Brukerundersøkelse - respondenter og grad av tilfredshet 
 
 

3.4.3.4. Andre kartleggingstiltak 

I tillegg til brukertester og spørreundersøkelse har redaksjonen gjennomført en rekke andre tiltak for 

å kartlegge brukerbehov. Tiltak omfatter: 

- måling av trafikk på nettstedet ved hjelp av Google Analytics 

- intervjuer med lektorer primært ansatt i videregående skole 

- innhenting av tilbakemeldinger i fm presentasjoner på arrangementer for lærere 

- referansemøter (Utdanningsvitenskapelig fakultet v/lektorprogrammene og Praktisk 

pedagogisk utdanning, danmarkshistorien.no, snl.no, Wikimedia m.fl.)  

- innsamling av innspill gjennom tilbakemeldingsfunksjon på nettstedet og Norgeshistorie.nos 

Facebook-side. 

 

3.4.3.5. Resultater 

Kartleggingsarbeidet identifiserte behov og ønsker om videreutvikling, herunder: 

- Presentasjon/navigasjon 

o Vise fram eksisterende stoff bedre og forenkle navigasjon 

o Gjøre det lettere å finne fram til alle artikler i en periode (se omfanget av artikler 

tilknyttet hver periode) 
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o Presentere innhold/kategorier på tvers av perioder  

o Synliggjøre hva som er nytt siden sist 

- Mer variert innhold 

o Mer visuelt/illustrerende materiale: bilder, (interaktive) kart, video, grafikk 

o Originalkilder 

o (Interaktive) aktiviteter for elevene, f.eks. spill    

- Mer informasjon om forfattere 

o Synliggjøre forfattere bedre, for å motivere forfatterne og informere brukerne 

- Skoleverket 

o Tilpasse innhold med henblikk på bruk i undervisning  

o Løfte fram innhold som er relevant for kompetansemål 

- Tekst 

o Gjøre titler mer intuitivt forståelige for brukerne 

o Gjøre tekst og ordvalg mer tilgjengelig (bruke mindre voksne ord) 

- Annet  

o Temaer som etterlyses: minoriteter i Norge, geografisk og demografisk 

representativt innhold, litteratur- kunst- og kulturhistoriske emner, forskjellige 

synspunkter på samme sak, artikler som tar for seg hvordan historie skrives og blir til  

o Artikler som går over lengre perioder og trekker tydeligere lengre linjer 

 

3.4.4. Utviklingsaktiviteter i 2016 

3.4.4.1. Innledning 

Redaksjonen har i 2016 igangsatt videreutvikling av nettstedet som svarer på et utvalg av behovene 

som ble identifisert under kartleggingsarbeidet. Deler av utviklingsarbeidet er levert av USIT, med 

rådgivningsbistand fra Netlife Research på konseptskisser. Øvrig videreutvikling er gjennomført i 

redaksjonen for Norgeshistorie.no.  

 

3.4.4.2. Videreutvikling levert av USIT 

3.4.4.2.1. Utvidet forsidefelt 

Forsidefeltet er blitt utvidet med tre nye bokser som er plassert under hovedfeltet. Boksene kan 

brukes fleksibelt, men inneholder nå følgende: 

- Automatisk presentasjon av nyeste artikler  

- Inngang til en underliggende side som løfter fram mer innhold (se punkt 5.2.5.) 

Dette skal svare på behov for at det skal bli lettere å se hva som er nytt. Flere innganger gir også 

utvidede muligheter for å løfte fram eksisterende innhold, og ev. flere materialtyper på sikt. Det gjør 

det dessuten mulig å presentere materiale som ikke kan plasseres under en enkelt periode i tidslinjen. 
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Figur 5: Utvidet forsidefelt – tre nye bokser som er lagt til under hovedfeltet 
 

3.4.4.2.2. Framhevede artikler 

Den opprinnelige løsningen ble utviklet av redaksjonen våren 2016, og deretter oppgradert høsten 

2016 med bistand fra USIT.  Formålet med denne oversiktssiden er todelt. For det første skal den 

bidra til å synliggjøre aktivitet på nettstedet. I tillegg presenterer den artikler som omtaler temaer 

som spenner over flere perioder, jf. ønske om artikler som trekker lengre linjer. Et eksempel på dette 

er en artikkel skrevet av Nina Maria Rud som ble utgitt 8. mars i fm kvinnedagen. Artikkelen 

omhandler likestilling gjennom historien og henviser videre til relevante artikler under ulike perioder.  

 

Figur 6: Framhevede artikler 
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3.4.4.2.3. Tematiske kategorier på tvers av tidslinjen 

På nettstedets hovedforside er det lagt til funksjonalitet som gir mulighet for å se artikler sortert 

under tematiske kategorier på tvers av tidslinjen. Løsningen skal bidra til å svare på behov for 

presentasjon av innhold på tvers av periodene. 

 

Figur 7: Hus og hjem på tvers av tidslinjen 
 

3.4.4.2.4. Alle artikler i periodene 

I tillegg til en presentasjon av artikler knyttet til de faste tematiske kategoriene, har periodene fått en 

alfabetisk oversikt over alle artiklene under hver periode. Dette skal svare på behovet for en 

tydeligere presentasjon av omfanget av artikler i periodene. 

  

Figur 8: Alfabetisk oversikt over alle artikler i perioden 
  
 

3.4.4.2.5. Forfattere 

Det er tilrettelagt for tydeligere synliggjøring av forfatterne for å svare på behov blant brukerne for å 

vite mer om forfatternes bakgrunn. Redaksjonen ønsker dessuten å gjøre det mer attraktivt å skrive 

artikler for nettstedet. Det er utviklet en pop-up som dukker opp ved klikk på forfatternavn i 

artiklene og i samleoversiktene på periodeforsidene. Den nye funksjonaliteten omfatter: 

- Informasjon om forfatterens faglige bakgrunn  

- Lenke til oversikt over alle artikler som forfatteren har skrevet for Norgeshistorie.no 
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Figur 9: Pop-up om forfatter  

 

3.4.4.2.6. Facebook og tilbakemeldingsfunksjon 

Facebook-element og tilbakemeldingsfunksjon er lagt til i bunnfeltet på nettsiden. Norgeshistorie.no 

opprettet i 2016 en egen Facebook-side, og nettsiden tilbyr nå en inngang til Facebook-siden.  

 

Figur 10: FB- og tilbakemeldingselementer i bunnfelt  
 

3.4.4.3. Videreutvikling utført av redaksjonen 

 

3.4.4.3.1. Redaksjonelle justeringer  

Som følge av funn under kartlegging har redaksjonen utført justeringer av elementer som ikke 

fungerte optimalt. Det omfattet endring av ledetekster, plassering av elementer på sidene o.l. 

Redaksjonen har også gjort grep for å berike eksisterende innhold ytterligere, ved f.eks. å supplere 

artikler med filmsnutter, kildemateriale og/eller bildekaruseller. 

 

3.4.4.3.2. Bildegalleri  

Norgeshistorie.no inneholder om lag 900 bilder som er presentert i artiklene for å berike artiklenes 

faglige innhold. I samsvar med ønsker om flere materialtyper medregnet bildemateriale, har 

redaksjonen utviklet en løsning for å vise fram nettstedets bildebank gjennom bildegallerier som er 

satt opp for hver av de 19 periodene.  

Løsningen gir brukerne mulighet til å bla i bildegalleriene og se bildene i fullskjermvisning. 

Bildegalleriene er blitt beriket med informative tekster og lenker til relevante artikler. Løsningen gir 

følgelig tilgang til en ny type innhold, i tillegg til at den skaper nye innganger til eksisterende artikler. 

Bildegalleriene er sortert periodevis og vil bli lenket opp fra periodeforsidene. I tillegg er det satt opp 

en overordnet samleforside for alle bildegalleriene. 

Noe arbeid med å berike galleriene med tekst og lenker gjenstår. Den tekniske løsningen er satt opp 

og klar for lansering når det faglige innholdsarbeidet er ferdigstilt. Estimert lansering: 1. kvartal 2017. 
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Figur 11: Bildegallerier 

3.4.4.3.3. Kart   

Nettstedet inneholder 29 kart. I likhet med bildematerialet har kartene hittil vært tilgjengelige 

gjennom enkelte artikler på nettstedet. I samsvar med ønsker om flere materialtyper medregnet 

kartmateriale, har redaksjonen satt opp en løsning der brukerne kan bla gjennom kartsamlingen på 

tilsvarende måte som i bildegalleriene. Estimert lansering: 1. kvartal 2017.  

 

Figur 12: Kartgalleri 
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3.4.4.3.4. Kompetansemål   

Redaksjonen har utviklet en løsning som anbefaler artikler på Norgeshistorie.no med henblikk på 

utvalgte kompetansemål, i første omgang kompetansemål i læreplanene for historie fellesfag VG2 og 

VG3. Løsningen skal svare på kartlagte behov blant lærere, som er en sentral og aktiv brukergruppe.  

En læreplan inneholder til sammen en lang rekke kompetansemål. Den nye løsningen tar for seg de 

enkelte kompetansemålene i læreplanen og gir en oversikt over relevante artikler. 

Løsningens oppbygning er basert på strukturen i læreplanene: 

1. Fag (Historie fellesfag) 

1.1. Nivå (VG2/VG3) 

1.1.1. Hovedområde (Historieforståelse og metoder / Samfunn og mennesker i tid) 

1.1.1.1. Kompetansemål (f.eks. presentere en historisk person og drøfte hvordan 

samtidige ideer og samfunnsforhold påvirket denne personens tenkemåter og 

handlinger) 

1.1.1.2. Relevante artikler på Norgeshistorie.no (f.eks. Josefine Thrane – Norges 

første kvinnelige redaktør) 

Den tekniske løsningen er implementert og en rekke artikler er lenket opp. Før løsningen kan 

lanseres er det behov for at det gjennomføres en faglig gjennomgang av innholdet, herunder bl.a. en 

vurdering av muligheter for å berike artiklene ytterligere med bilder, video, kilder o.l.  

Estimert lansering: 4. kvartal 2017. 
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Figur 2: Felles inngang til kompetansemål for 
Historie fellesfag (VG2 og VG3) 

 
 
Figur 3: Hovedområder under  
Historie fellesfag / VG3 
 
 
  

 
 

 
 
Figur 4: Hovedområder under 
Historie fellesfag / VG2 

 

 
 
 

 
Figur 5: Utdrag av kompetansemål og 
anbefalte artikler for under Historie 
fellesfag / VG3 / Historieforståelse og 
metoder 
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3.4.4.3.5. Andre aktiviteter 

3.4.4.3.5.1. Lenker 

Redaksjonen jobber med å plassere lenker til Norgeshistorie.no på www.uio.no og på andre 

relevante nettsteder, f.eks. Store Norske Leksikon. Dette tilrettelegger for at flere finner veien til 

nettstedet, ikke minst fordi synligheten i Google øker ved denne typen lenkesamarbeid, ettersom 

lenking resulterer i høyere rangering i søkemotorene. 

3.4.4.3.5.2. Huswikipedianer 

Redaksjonen har samarbeidet med Wikimedia Norge og Lokalhistorisk institutt for å engasjere en 

huswikipedianer som vil jobbe med bl.a. å produsere innhold på Wikipedia og Lokalhistoriewiki og 

lenke fra samlingene til Norgeshistorie.no. Det vil bidra til synliggjøring overfor de mange brukerne 

på de to wikiene og gjøre nettstedet mer synlig ved Google-søk. 

3.4.4.3.5.3. Skriveveiledning 

Skriveveiledningen for forfattere er revidert med henblikk på å tilrettelegge bedre for følgende:  

- Artiklene får titler som fungerer for brukerne, slik at de blir funnet via søk i Google, og slik at 

lenker til artiklene (på Norgeshistorie.no og andre steder) blir klikket på 

- Artiklene er bygget opp i samsvar med brukernes lesevaner på internett, slik at de blir lest  

- Tekstene i artiklene tilpasses målgruppen, slik at de treffer brukerne 

3.4.4.3.5.4. Redaktørhåndbok 

Redaktørhåndbok utarbeidet i fm lansering oppdateres jevnlig for å sikre at den beskriver 

funksjonalitet og rutiner knyttet til eksisterende konsept. En større revisjon bør gjennomføres når det 

pågående utviklingsarbeidet er ferdigstilt. 

3.4.4.3.5.5. Google Analytics 

Google Analytics (GA) ble satt opp for Norgeshistorie.no i fm lansering for å måle og evaluere trafikk 

på nettstedet. Redaksjonen arbeider løpende med å bygge opp kompetanse om bruken av GA og 

evaluering av besøkstall.  

Tallene bidrar til kunnskap om brukeratferd, f.eks. antall brukere, hvem er brukerne, hvordan finner 

de veien til nettstedet og hvordan bruker de det (navigasjon, populært innhold osv.). Evaluering av 

besøkstall gir grunnlag for prioritering av aktiviteter. Tallene viser f.eks. en klar sammenheng mellom 

besøk på Norgeshistorie.no og igangsatte markedsføringstiltak, som fronting av nettstedet på 

Facebook, arrangementer og i media.  

Med utgangspunkt i evaluering av besøkstall for nettstedet siden lansering arbeider redaksjonen 

med å fastsette måltall for besøk på nettstedet for kommende år. Arbeidet gjennomføres i 

samarbeid med det eksterne nettbyrået Netlife Research. 

4. Muligheter for videre satsing 
Kartlegging av brukerbehov har avdekket at Norgeshistorie.no når ut til målgruppene, at nettstedet 

blir godt mottatt, og at brukerne vil ha mer av det meste. Videreutvikling, både på innholdssiden og 

på den tekniske siden av nettstedet, er svært ressurskrevende for redaksjonen og fordrer 

http://www.uio.no/
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tilgjengelighet ved aktuelle utviklermiljø så vel som historiefaglige miljø. Et levende og oppdatert 

nettsted er imidlertid en forutsetning for fortsatt bruk, og videreutvikling bør derfor prioriteres. 

Omfanget av utviklingsaktiviteter som kan gjennomføres kommende år, avhenger av omfanget av 

ressurser som stilles til rådighet for Norgeshistorie.no. Følgende tabell skisserer mulige 

videreutviklingstiltak basert på kartlagte brukerbehov og foreslår prioriteringer for 2017. 

Tabell 1: Forslag til prioritert utvikling 

Tiltak 
 

Aktivitet Anbefalt 
oppstart  

Merknad 

 

Flere 
innholdstyper 

Infografikk 
- Statisk 
- Animert 

 

 
2017 

 

Originalkilder  
satt i kontekst av 
introduksjonstekster 
 

 
2017 
 

 

Film 
- Egenproduksjon 

(animasjon og vanlig)  
- Innlån av allerede 

eksisterende film  
 

 
2017 

 
Innlån: f.eks. 
danmarkshistorien.dk, 
Riksarkivet, Nasjonalbiblioteket, 
NRK mv. 
 

 
Interaktive kart 
 
 

 
Senere 

 
2017: kartlegge muligheter for å 
utvikle et eget kartvektøy 
 

 
Interaktive aktiviteter 
 

 
Senere 

 
F.eks. spill, quiz 

 
Skoleverket 
 

 
Tilpasse innhold mer med 
henblikk på bruk i undervisning 
 

 
2017  

 

 
Utvide med kompetansemål for 
flere læreplaner 
 

 
Senere 

 
F.eks. samfunnsfag/historie for 
ungdomsskolen 
 

 
Navigasjon/søk 
 

 
Styrke navigasjon og 
søkemuligheter på nettstedet, 
f.eks. ved hjelp av emneord 
 

 
2017 

  
 

 
Gallerifunksjon for kildemateriale 
 
 
 

 
Senere 
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5. Ressursbehov 
Det er behov for å bygge en robust redaksjon som kan drive og videreutvikle nettstedet på 

selvstendig grunnlag på permanent basis. Vår anbefaling er at denne redaksjonen settes sammen av 

personer som alle har historiefaglig bakgrunn, digital kompetanse, god formidlingsevne og 

redaksjonell kompetanse. Vi anbefaler at det opprettes en redaksjon med følgende stillinger og roller 

for den videre driften av Norgeshistorie.no: 

Fagredaktør i full stilling 

- Kvalifikasjoner:  

o Historiefaglig bakgrunn, digital kompetanse, redaksjonell kompetanse, gode 

formidlingsevner 

- Arbeidsområder: 

o Lede produksjon av og utvikle faglig innhold som når nettstedets målgrupper 

o Kjenne nettstedet målgrupper, særlig skoleverket 

o Rekruttere forfattere og andre bidragsytere 

o Bearbeide innhold slik at det sammenfaller med nettstedets form og mål 

o Redaksjonell oppfølging av innholdsleverandører 

o Forsideredaktør og Facebook-publisering 

o Lage innhold/artikler som løfter fram annet innhold på nettstedet 

o Representere og presentere nettstedet i ulike fora og i kommunikasjonsøyemed 

Prosjektleder i full stilling 

- Kvalifikasjoner: 

o Historiefaglig bakgrunn, digital kompetanse, redaksjonell kompetanse, gode 

formidlingsevner 

- Arbeidsområder: 

o Bør kunne avlaste fagredaktør i de fleste oppgaver 

o Ha svært god kjennskap nettstedet målgrupper, særlig skoleverket 

o Koordinere alle arbeidsinstanser ved nettstedet: 

 Innholdsproduksjon 

 Publisering 

 Kommunikasjon og markedsføring 

 Videreutvikling den tekniske løsningen 

 Videreutviklingen av innholdstyper 

o Representere og presentere nettstedet i ulike fora og i kommunikasjonsøyemed 

o Hovedansvar Norgeshistorie.nos Facebook-side 

o Søknadsansvar ekstern finansiering 

 

Redaksjonsassistent, i deltidsstilling 20 prosent 

- Kvalifikasjoner: 

o Må ha historiefaglig bakgrunn, digital kompetanse, ha forståelse for redaksjonelt 

arbeid 

- Arbeidsområder: 

o Bistå med løpende arbeidsoppgaver som f.eks: 
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 publiseringsarbeid av tekst, bilder og øvrig innhold på nettstedet og på andre 

kommunikasjonsplattformer, for eksempel Facebook 

 oppfølging av ekstern lenkeplassering på SNL, wikipedia, lokalhistoriewiki 

m.v. 

 korrekturlesing 

 


