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1. Strategier  
 

Innholdstrategien for 2018 var å utvikle tilstrekkelig innhold til «Hvordan blir historie til?» slik at en 

minimumsversjon kunne lanseres vinteren 2019. Bestilling av artikler om historiografi, teori og metode, 

samt bearbeiding av disse artiklene skulle ha høy prioritet. Kildeinnsamlingen som ble påbegynt i 2017 

skulle fortsette samtidig med at kildematerialet skulle bearbeides og lastes inn når infrastrukturen ble 

klar. Strategien var derfor å ligge lavt på å be forfattere om å skrive artikler til allmennversjonen.  

Publiseringsstrategien for 2018 gikk ut på å publisere temasaker i samsvar med videregående skoles 

fremdrift på Vg2 og Vg3. I tillegg var publiseringsstrategien å legge ut artikler vi får inn fortløpende. Hver 

ny artikkel skulle legges på fremsiden av nettstedet for å gi den ekstra markedsføring og gi inntrykk av at 

Norgeshistorie.no stadig har en oppdatert fremside. Redaksjonen gjenbruker en del av fremsidebildene 

da det er ressurskrevende å stadig finne nye på grunn av fremsidebildets format. 

Innholds- og publiseringsstrategien ble nedfelt i et årshjul med egne milepæler for hele året. 

 

2. Mål og resultater 2018 

 

Mål 2018 

a. Styrke Norgeshistorie.no sin posisjon i markedet 

b. Øke antall besøk 

c. Styrke nettstedets formidlingsevne i takt med lesevaner på nettet 

d. Beholde nettstedets troverdighet 

 

Resultater for 2018  

a. Posisjonen i markedet er styrket: 

 Som folkeopplyser: På topp 5-7 på googlesøk og 15 000 følgere på Facebook. 

 Gjennom partnerskap med universitetsskoler 

 I fagmiljøet ved at forskere, forfattere og studenter bruker nettstedet 

 Gjennom økt impact i samfunnsdebatt og media.  

b. Antall besøk har økt betraktelig: 

 I 2018 var antall besøk 882 603. I 2017 var antall besøk 568 296. 

 Siden lansering i desember 2015 har Norgeshistorie.no hatt 1 762 763 besøk, ifølge Google 

analytics. 
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 Antall besøk (økter) pr. måned i 2017 og 2018 

 

januar 2017  44.561  

januar 2018  81 811  

 

februar 2017  44 691 

februar 2018  80 452    

 

mars 2017  58 959  

mars   84 753 (påske)  

 

april 2017  40 255 (påske) 

april 2018  93 937 

 

mai 2017  54 928 

mai 2018  75 177  

 

juni 2017  33 887 

juni 2018  55 607 

 

juli 2017  15 811  

juli 2018  25 003 

 

august 2017  24 495 

august 2018  43 838 

 

september 2017 52 651 

september 2018 75 635 

 

oktober 2017  71 978 

oktober 2018    90 667  

 

november 2017  83 915 

november 2018  100 474  

 

desember 2017  54 356 

desember 2018  74 864 

 

Totalt 2018    882 218 
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c. Formidlingsevnen på nett er styrket ved: 

 Møte brukernes ønsker om artikler 

 Justeringer etter analyse:  

o satsing på langlesning. Langlesning betyr artikler på mellom 3 og 6 sider i word.  

o satsing på «den gode fortellingen» og mindre på leksikonpregede oversiktsartikler.  

 Flere videoklipp og bilder beriker artiklene.  

d. Troverdigheten er beholdt: 

 Alle artikler fagfellevurderes og alle «artikler er skrevet av fagfolk», slik det står i nettstedets 

omtale («Om norgeshistorie.no»). 

 I brukerundersøkelsen 2018 påpekte flere brukere troverdighet som det mest positive ved 

nettstedet:  

o «det virker som veldig sikker og troverdig informasjon» 

o «Gode artiklar, skrivne av dyktige fagfolk.» 

 Samarbeid med betydningsfulle samfunnsaktører styrker troverdigheten.  

 

 

Resultat – økt lesetid 

Gjennomsnittlig lesetid har økt. Fra 1. oktober og ut 2018 har lesetiden ligger på 2 minutter 30 mot en 

gjennomsnittlig lesetid på 2 minutter og 5 sekunder tidligere. Tabellen under viser at et overveiende 

flertall av besøkende bruker under 10 sekunder på nettstedet. Dette samsvarer med brukeratferd 

generelt på nett. Den negative siden ved dette er at folk ikke finner det de leter etter eller finner stoffet 

uinteressant og lite lesverdig. Mange oppdager imidlertid at nettstedet finnes, og kan finne på å komme 

tilbake ved en annen anledning. Uansett må vi arbeide ut fra den negative siden ved dette faktum og 

med det vi har kontroll på, som er ingresser og bilder - det første leseren møter. Om lag 180 000 økter 

har en varighet på 30 sekunder eller mer på nettstedet. 110.000 økter hadde en varighet på over 2 

minutter i 2018.  

 

Figur 2: Skjermdump fra Google analytics som viser leselengde per økt målt i sekunder.  
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Milepæler for 2018: 

1. USIT har utarbeidet design og arkitektur til «Hvordan blir historie til» (mars 2018). Gjennomført. 

 

2. USIT har endret forfatterboksen og lagt til byline med forfatter under tittel. Fargebakgrunner 

som stopper scrolling er fjernet. Gjennomført. 

 

3. En redaksjonsassistent er ansatt for å arbeide med å innhente arkeologisk kildemateriale (vår og 

høst 2018). Gjennomført. En arkeolog vurderte konsept og innhold. To arkeologer jobbet 

høsten 2018 i redaksjonen med å videreutvikle konseptet og innhold.  

 

4. Alle 19 periodene er dekket med kildeutdrag slik at det er om lag 300 kilder i kildesamlingen. 

Antall perioder er redusert til 13 fordi førhistoriske perioder er slått sammen til en periode. 

Målet er endret til 200 historiske kilder innen lansering og det arkeologiske materialet blir 

formidlet i det vi kaller kildeartikler. Arbeidet pågår frem til lansering. 

 

5. Redaksjonen har bestilt og fått inn, samt tilrettelagt tilstrekkelig med artikler til «Hvordan blir 

historie til?» (høsten 2018). Gjennomført. 

 

6. Alt innhold, det vil si kilder og artikler, er lagt inn i Vortex, klart til publisering innen utgangen av 

2018. Milepælen ble endret da lanseringsdato ble satt til 15.mars 2019. Det gjenstår tre 

kildeperioder.  

 

7. Besøkstallene har steget med 20-30 prosent. Milepælen er nådd. Besøkstallene har steget med 

56 prosent. 

 

3. Redaksjonen 

 

Redaksjonen 

Redaksjonens medarbeidere har siden januar 2018 bestått av:  

 En faglig leder i 80 prosent stilling (historiker). 

 En webredaktør i 100 prosent stilling (historiker). 

 En redaksjonsmedarbeider (historiker) er tilsatt i en fast 20 prosent stilling. I tillegg har 

medarbeideren hatt 20 prosent fra januar til mars og fra mars og ut året til sammen 70 prosent 

stilling.  

 En redaksjonsmedarbeider (arkeolog) arbeidet 100 prosent i august med å utvikle et konsept for 

arkeologi.  
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 En redaksjonsmedarbeider (arkeolog) vært tilsatt i en 80 prosent stilling fra 20. august til 20. 

desember. 

 En redaksjonsmedarbeider (arkeolog) har vært tilsatt i 100 prosent stilling fra 15. oktober til 15. 

desember. 

 

Instituttleder 

Instituttleder er ansvarlig redaktør og tar stilling til overordnede strategier og problemstillinger som 

angår instituttet og nettstedets samarbeidsavtaler.  

4. Publisering  

Artikler 

I løpet av 2018 publiserte redaksjonen 23 artikler. Ettersom redaksjonen har prioritert arbeidet med den 

nye modulen, er det et godt resultat. I 2017 kom det 21 nye artikler, men det var et år preget av 

tilsettelser og opplæring. Totalt sett er det over 600 artikler på Norgeshistorie.no innen utgangen av 

2018. De nye artiklene på Norgeshistorie.no i 2018 er:  

1. Hva kan smykker fortelle oss om fortidens mennesker? 
2. Viken 
3. Det høviske hierarkiet 
4. Likhetsidealer i norrøn tid 
5. Middelalderens magiske verden 
6. Kong Sverre og gråtende krigere 
7. Da Norge var Europas største rike 
8. Pipe og peis endret hverdagslivet  
9. Norsk sjøfart på 1700-tallet 
10. Kristian Lofthus og Lofthusoppreisten 
11. Skogfinner i Norge 
12. Albertine og hennes medsøstre 
13. Forfatterstrid om dobbeltmoral og fri kjærlighet 
14. Kristiania-bohemene 
15. Prostitusjon i 1880-årene 
16. Debatt om prostitusjon  
17. Spanskesyken, en familiehistorie 
18. Spanskesykens ofre 
19. Aleksandra Kollontaj og den norske arbeiderbevegelsen 
20. Kråkerøytalen 
21. Gandhi fikk aldri fredsprisen. Hvorfor ikke? 
22. Norsk utviklingshjelp: Internasjonal bakgrunn og én-prosentmålet 
23. Medierådgivere i norske politiske partier 
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Fagfellevurdering 

I 2018 ble ni av de 23 publiserte artiklene fagfellevurdert av ansatte ved IAKH. 

Det er besluttet at artikler som inngår i «Hvordan blir historie til?» skal fagfellevurderes internt ved IAKH. 

Arbeidet starter i januar 2019. 

 

Temasaker 

Redaksjonen har publisert ni temasaker spredt utover året. En temasak er en samling artikler som 

presenterer et aktuelt tema – eller sentralt tema. Redaksjonen har besluttet at temasakene skal følge 

undervisningsforløpet i videregående skole, Vg2 og Vg3, som for eksempel 1800-tallet i Norge, 

mellomkrigstiden (det er i store trekk likt over hele landet). På fremsiden av nettstedet ligger til enhver 

tid en lenke til temasaken. For hver ny temasak, sender redaksjonen en epost til kontaktene i skolen. Tall 

fra nettsiden viser at svært mange går inn og ser på temasaken i dagene etter eposten.   

 

Bilder  

Det er publisert mange nye bilder på nettstedet i løpet terminen. De fordeler seg på nye artikler, artikler 

som ikke hadde bilder fra før og temasaker. I tillegg har kilder i kildesamlingen blitt tilført minst ett bilde. 

De fleste bildene som er lagt til på nettstedet i 2018 er knyttet til kildedatabasen.  

 

Videoklipp og lydopptak 

I løpet av året er flere artikler og kilder beriket med videoklipp. Gjennom en samarbeidsavtale med NRK 

skole kan redaksjonen bestille klipp fra NRKs enorme arkiv. Redaksjonen embedder videoer fra NRK og 

YouTube i relevante artikler. Noen kilder er rene video- eller lydopptak og presenteres med en 

introduksjon slik som de skriftlige kildene.  

 

Kart 

Utarbeidelse av kart ble ikke prioritert i 2018.  

 

Animasjoner 

I 2017 startet et samarbeid med NRK skole som går ut på at redaksjonen skriver manus og NRK 

produserer animasjonen. På grunn av nedbemanning i NRK ble det i løpet av 2018 kun produsert en 

animasjon om vikingtid. En annen om kristningen av Norge er under produksjon. Vikingtid-animasjonen 

har fått gode tilbakemeldinger og ligger på index-siden til denne perioden på nettstedet.  
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5. Tekniske løsninger og infrastruktur 

 

Tekniske justeringer på nettstedet 

 Navn på forfatter har blitt flyttet opp fra under artiklene til byline under tittel. På den måten 
synes forfatter bedre. Det er lenke fra forfatternavnet til en kort omtale av forfatteren og alle 
artikler vedkommende har skrevet.  

 Felt i ulike farger langt ned på siden har blitt fjernet slik at leseren innbys til å følge artikkelen 
helt ned på siden til «les mer» og «anbefalt litteratur». 

 Vortex har gjennom året hatt noen ”universelle” endringer og tilpasninger for hele UiO, som vi 
ikke har bedt om, men som har fungert godt for Norgeshistorie.no.  

 

Ny infrastruktur til «Hvordan blir historie til?» 

Det ble lagt ned et stort arbeid med å lage infrastrukturen til den nye modulen ”Hvordan blir historie 

til?”. Samarbeidet mellom redaksjonen og USIT har fungert meget godt.  

 

Lenkearbeid 

Redaksjonen oppretter stadig vekk lenker mellom artiklene på nettstedet, spesielt når det kommer nye 

artikler inn. Det legges også lenker fra Norgeshistorie.no til Store norske leksikon, Norsk biografisk 

leksikon og Lokalhistoriewiki.  

 

Lenkebrudd 

Det blir regelmessig utført kontroll av lenkebrudd på nettstedet. Det forekommer få lenkebrudd.  

 

6. Videreutvikling: «Hvordan blir historie til?» 

 

Hvordan blir historie til? 

«Hvordan blir historie til?» inneholder 

1. Kildedatabase med historiske kilder og arkeologiske kildeartikler 

2. Artikler om fagene som vitenskap, herunder historiografi, metode, historiebruk og 

kildetyper 

3. Undervisningsopplegg som legger opp til bruk av kilder og artikler på Norgeshistorie.no.  

Bakgrunnen for satsingen på historiske kilder har sammenheng med ønske om å tilrettelegge innhold for 

skolen som igjen henger sammen med UiOs mål om brobygging mellom universitet og skole. Kilder er en 
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etterspurt «vare» i skolen og lærere har bedt om at Norgeshistorie.no tilbyr kilder. Bruk av kilder vil få 

økt betydning når fagfornyelsen med ny læreplan for videregående skole trer i kraft.  

Redaksjonen erfarer at arkeologi er svært populært stoff både på Norgeshistorie.no og på nrk.no. Av 

den grunn er også folk flest en viktig målgruppe for arkeologiske kildeartikler. I tillegg vil studenter 

utgjøre en betydningsfull målgruppe for arkeologiske kildeartikler. Førhistorie gis imidlertid svært liten 

plass i gjeldende læreplan og det er ikke utsikter til at førhistorie får større plass med fagfornyelsen, 

kanskje tvert imot.  Av den grunn har historiske kilder hatt prioritet i 2018. Førhistorie inngår i 

læreplanen på barnetrinnet. Arkeologiske kildeartikler vil derfor ha barneskolelærere som målgruppe.  

Innholdsproduksjon historie 

Redaksjonen har prioritert arbeidet med den nye modulen gjennom året 2018. USIT hadde 

infrastrukturen klar i mars 2018. Den ble til etter en god prosess med workshops arrangert i fellesskap 

av USIT og redaksjonen i Norgeshistorie.no. To personer fra HFs kommunikasjonsavdeling var med på de 

fleste av disse møtene.  

Redaksjonen har i hele 2018 produsert innhold til kildedatabasen. Innholdsproduksjon for historiske 

kilder dreier seg om å finne en egnet kilde, velge et utdrag, transkribere og modernisere kilden. De fleste 

kildene er transkribert i en original, lang versjon og i en versjon der språket er modernisert og forenklet. 

Begge versjonene vil bli publisert. 

Bearbeidingen dreier seg også om å skrive en kildeintroduksjon til hver kilde og oppgi kildeinformasjon – 

i form av årstall, opphav, arkivreferanse og rettighetsbegrensninger, samt finne et eller flere bilder, 

legge til lenker til andre relevante kilder og artikler på Norgeshistorie.no. I noen tilfeller legges 

ordforklaringer til under kilden. Alt innhold korrekturleses av alle i redaksjonen.  

Tilsammen er 171 historiske kilder publisert i vortex med kildeintroduksjon, bilde, kildeinformasjon og 

lenker til andre kilder og artikler på nettstedet. Innen 15. mars vil redaksjonen ha ca. 200 historiske 

kilder publisert.  

 

Innholdsproduksjon arkeologi 

En arkeolog utviklet i august et konsept for presentasjon av arkeologisk materiale i «Hvordan blir 

historie til?». En ny arkeolog jobbet fra 20. august med å samle bilder og skrive tekst for å presentere 

materialet etter dette konseptet. Etter en fagfellevurdering i oktober ble en ny vurdering av konseptet 

foretatt. Løsningen som ble valgt var at det arkeologiske materialet skal presenteres i mer omfattende 

artikler på tvers av perioder med ulike tema og rikelig med bilder underveis som illustrerer «kildene».  

Artiklene vil bli lagt i én periode som nå er døpt forhistorie. Artiklene vil på denne måten gi leseren 

innsikt i hva en gjenstandsgruppe kan fortelle oss om fortidens mennesker over et langt tidsspenn og slik 

bli kjent med både brudd og kontinuitet. Artiklene vil bli presentert i en leservennlig form med såkalte 

accordians (nedtrekksfunksjon) som vil si at overskriftene i artiklene er synlige og må klikkes på for å 

leses. Gevinsten med dette er at leseren raskt får oversikt og slipper mye scrolling.  

I løpet av høsten 2018 har det blitt produsert tre omfattende kildeartikler i arkeologi: 
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 Hva kan våpen fortelle oss om fortidens mennesker? 

 Hva kan graver fortelle oss om fortidens mennesker?  

 Hva kan søppel fortelle oss om fortidens mennesker? 

I tillegg er det lagt inn tre artikler som fantes på Norgeshistorie.no fra før som i form og innhold er like 

disse:  

 Hva kan smykker fortelle oss om fortidens mennesker? 

 Hva kan tekstiler fortelle oss om fortidens mennesker?  

 Langhuset – jordbrukernes sentrum i 3000 år.  

 

Kildedatabasen pr. 31. desember 2018: 

 Førhistorie    3 kildeartikler 

 Vikingtid    5 kilder 

 Høymiddelalder    24 kilder 

 Senmiddelalder    10 kilder 

 Kirkestat     10 kilder 

 Enevelde    20 kilder 

 Grunnlov og ny union   19 kilder 

 Bygging av stat og nasjon  19 kilder  

 Industrialisering og demokrati  34 kilder 

 Første verdenskrig og mellomkrigstid 23 kilder 

 Andre verdenskrig   under arbeid 

 Velferdsstat og vestvending  under arbeid 

 Oljealder og overflod   17 kilder 

Artikler til «Fagene som vitenskap» 

Vi har inngått avtaler med 15 forfattere tilknyttet IAKH, UiB, NTNU og Nord Universitetet som har levert 

artikler som er klare for fagfellevurdering i januar 2019. De har til sammen levert 17 artikler. Tre 

forfattere leverer artikler i januar. Til sammen blir det 20 artikler i historie og 5 i arkeologi som vil bli 

publisert i kategorien «Fagene som vitenskap» 15. mars 2019. 

 

Undervisningsopplegg 

Redaksjonen har ved utgangen av 2018 utarbeidet og publisert seks undervisningsopplegg som er 

publisert i vortex. Oppleggene som er utarbeidet og trykket i hefter vil bli lastet inn før lansering.  
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7. Samarbeid  
 

Norgehistorie.no har i 2018 inngått flere samarbeidsformer internt ved UiO. Samarbeidet skal bidra til å 

utvikle nettstedet til et ressurssted for videregående skoler og slik bygge bro mellom universitet og 

skolesektor og bidra til at nettstedet blir en ressurs for UiOs studenter og gi dem arbeidslivsrelevante 

oppgaver og erfaringer.  

Følgende samarbeid er inngått: 

Fiks  

Faglig leder sitter i referansegruppen til FIKS, en enhet for Det utdanningsvitenskaplige fakultet som 

koordinerer UiO sin satsing på forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen.  Satsingen er en 

del av UiOs arbeid i desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnopplæringen (DEKOM). 

Desentralisert kompetanseutvikling omtales som et samarbeid mellom universitets- og 

høgskolesektoren og skoleeier, skoleledere og lærere i Stortingsmelding 21 (2016-2017): Lærelyst – 

tidlig innsats og kvalitet i skolen.  

FIKS koordinerer tiltakene ved fem fakulteter for kompetanseutvikling i skolen, deriblant HF. HF har to 

representanter i referansegruppen, i tillegg til faglig leder Ellen Cathrine Lund i Norgeshistorie.no/ IAKH 

er Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy fra ILN deltaker.  

HF representantene er ansvarlig for frokostmøtet i regi av FIKS som finner sted 15. mars. Redaksjonen 

har på oppfordring fra FIKS besluttet å lansere Hvordan blir historie til? på dette frokostmøte hvor 

skoleeiere, skoleledere og lærere blir invitert. Frokostmøte med lansering 

 

Skoleverket 

Norgeshistorie.no har inngått et samarbeid med samtligeuniversitetsskoler i Oslo og Akershus, til 

sammen 10 skoler som bidrar til å bygge bro mellom UiO og skoleverket. Lærere ved universitetsskolene 

skal prøve ut undervisningsopplegg med kilder fra kildesamlingen i «Hvordan blir historie til?». 

Hovedmålgruppa for kildesamlingen er videregående elever. Hvordan de opplever å lære historie ved 

bruk av kilder, om kildeutdragene fungerer med tanke på lengde og vanskelighetsgrad, er av betydning 

for hvordan redaksjonen skal arbeide videre.  

En pilot ble gjennomført på Jessheim videregående skole i november med en masterstudent som 

observatør og intervjuer. Masterstudenten vil jobbe videre med observasjon og intervjuer ved tre 

utvalgte skoler i januar og februar, og analyserer resultatet i sin didaktiske masteroppgave som har 

dybdelæring som tema. 

Samarbeidet med universitetsskolene er knyttet til FIKS sin målsetning om å bidra til «beste praksis» 

(best practice) som skal dokumenteres gjennom dokumentasjonsprosjekter på den enkelte skole, hos 

lærere som er regnet for å være innovative og gode i sitt fagfelt. Observasjon og diskusjon skal få frem 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-21-20162017/id2544344/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-21-20162017/id2544344/
https://www.uv.uio.no/forskning/satsinger/fiks/om/aktuelt/arrangementer/2019/hvordan-realisere-dybdelering-og-tverrfaglighet-i-.html
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viktig kunnskap om blant annet digitalisering og dybdelæring i hvert enkelt fag. Kunnskapen fra disse 

prosjektene skal i første omgang deles i workshoper og andre arrangementer i den enkelte kommune.» 

https://www.uv.uio.no/forskning/satsinger/fiks/kompetanseutvikling/ 

 

Studenter 

Ansvarlige lærere for emnene HIS4050 og ARK4050 tok initiativ til at kursenes studenter lærer om 

hvordan redaksjonen legger strategier og arbeider med formidling. Faglig leder i Norgeshistorie.no holdt 

i den forbindelse et foredrag om dette for arkeologistudentene og historiestudentene. 

Historiestudentene utarbeidet en kilde med kildeintroduksjon etter redaksjonens modell som en av sine 

innleveringer. Noen av studentene har vært inne på en ½-1 times redaksjonelt møte med 

Norgeshistorie.no som en del av opplegget. Dette gir studentene arbeidslivsrelevans og kompetanse i 

formidling på nett, samtidig får Norgeshistorie.no kilder til kildedatabasen. Syv studenter benyttet seg 

av tilbudet før årsslutt (to studenter kommer i redaksjonen i uke 2). 

 

Danmarkshistorie.dk 

Redaksjonen har inngått et tettere samarbeid med danmarkshistorie.dk etter et besøk til Århus i januar. 

Vi delte nyttig informasjon om brukertall og brukermønstre og strategier for innhold og markedsføring. 

Vi avtalte også å lenke og dele stoff, og er i gang med det.  Danmarkshistorien har kommet lengre enn 

Norgeshistorie som en kanal for formidling av større forskningsprosjekter. 

 

NTNU 

Faglig leder var i januar 2018 ved NTNU, Trondheim og inngikk samarbeid med fagmiljøet der om bidrag 

til artikler om historiografi, teori og metode til artikkelsamlingen ”fagene som vitenskap” i den nye 

modulen.  

 

UiB 

Faglig leder var i januar 2018 ved Universitetet i Bergen og inngikk samarbeid med fagmiljøet der om 

bidrag til artikler om historiografi, teori og metode til artikkelsamlingen ”fagene som vitenskap” i den 

nye modulen.  

 

Arkiver  

Vi har styrket og formalisert samarbeidet med Arkivverket og Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.  

https://www.uv.uio.no/forskning/satsinger/fiks/kompetanseutvikling/
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IAKH administrasjonen 

Norgeshistorie.no er med på flere av prosjektene som IAKHs administrasjon startet opp høsten 2018. 

Faglig leder er med i styringsgruppene i to prosjekter og webredaktøren er med i et prosjekt som 

utreder mulig ekstern finansiering av Norgeshistorie.no og DIALPAST. Redaksjonen er representert på 

administrasjonens fredagsmøter første fredag i hver måned.  

 

HF  

Faglig leder har fire møter i året med leder av kommunikasjonsavdelingen i HF. Redaksjonen har i tillegg 

deltatt på HFs kommunikasjonsavdelings møter om deling av forskningsnyheter og artikler på Facebook. 

 

HIFO skole 

Redaksjonen har kontakt med HIFO skole gjennom webredaktør som sitter i arbeidsgruppa der. På 

HIFOs seminar for lærere høsten 2018 fikk nærmere 40 lærere utlevert et hefte med 

undervisningsopplegg fra Norgeshistorie.no og de fikk høre et foredrag om «Hvordan blir historie til?».  

8. Impact 
 

 

Media:  

Faglig leder ble i august intervjuet av NRKs program Norgesglasset («Kjeldekritikk mot falsk historie») 

om kildekritikk og om bakgrunnen for at nettstedet utarbeider tilbudet «Hvordan blir historie til?», NRK 

- Norgesglasset. 

Opoint har registrert syv tilfeller hvor journalistene oppgir Norgeshistorie.no som kilde i 2018. Med 

mindre journalister skriver en artikkel med et historisk tilsnitt, oppgir de aldri hvor de henter ideer til 

saker fra, og de oppgir vanligvis heller ikke kilder. Det er grunn til å anta at langt flere journalister enn 

disse syv tilfellene bruker nettstedet i sin research.  Antakelsen bygger på brukerundersøkelsen som 

viser at journalister har funnet frem til nettstedet. De utgjør riktignok bare 0,4 prosent av brukerne, 

ifølge brukerundersøkelsen som ble utført i form av en pop-up på nettstedet.  

Antakelsen bygger også på at googlesøk fører alle, også journalister, til Norgeshistorie.no, og at det 

finnes eksempler på sammentreff av at en nylig publisert artikkel om Spanskesyken, som også ble postet 

på facebook, ble tema i radio: NRK - Studio 2. Når representanter fra media henter kunnskap fra 

Norgeshistorie.no betyr at historisk kunnskap fra nettstedet når folket.  

https://radio.nrk.no/serie/norgesglasset/DMTA01015818/09-08-2018#t=31m10.04s
https://radio.nrk.no/serie/norgesglasset/DMTA01015818/09-08-2018#t=31m10.04s
https://radio.nrk.no/serie/studio-2-p2/MKRV20025218/19-12-2018#t=13m19.92s
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Internt ved UiO 

Faglig leder holdt foredrag på Faglig pedagogisk dag 2. november for lærere i videregående skole. 

Lærerne viste stor interesse både med omfang av oppmøte og deltakelse med diskusjon og spørsmål. 

Temaet var fagfornyelsen, dybdelæring og hvordan kildesamlingen til Norgeshistorie.no kan bidra til 

dybdelæring.  

Faglig leder deltok på seminar i regi av ILS som ble holdt for skoleledere i november. Temaet var 

fagfornyelse og kompetanseutvikling for å møte den.  

Faglig leder har på oppfordring fra HFs kommunikasjonsavdeling redegjort for hvordan redaksjonen 

bruker analyse til å justere, endre innhold og markedsføring og utforme strategier for dette. 

 

Utdanningsdirektoratet 

Faglig leder har sittet i referansegruppe som har gitt innspill til ny læreplan for historiefaget i 

videregående skole. Å få mulighet til å påvirke læreplanen og ikke minst få inngående innsikt i hva som 

ligger til grunn for valgene som tas i læreplanarbeidet, er av stor betydning for redaksjonens 

troverdighet vis av vis skoleledere og lærere. Samtidig gir arbeidet med læreplanen redaksjonen et solid 

grunnlag for å videreutvikle «Hvordan blir historie til?», spesielt kildesamlingen, ikke minst med tanke 

på samarbeidet som nå er inngått med universitetsskolene om utprøving og evaluering av 

undervisningsopplegg som inkluderer kildebruk. 

 

Forfattere og fagdebatt 

Redaksjonen har registrert at flere forfattere henviser til artikler fra Norgeshistorie, som for eksempel i 

Terje Tvedt: Det internasjonale gjennombruddet. Dreyer 2017 og Marte Michelet: Hva visste 

hjemmefronten? Gyldendal 2018. I forbindelse debattene i kjølvannet av disse utgivelsene, blant annet i 

VG, ble Norgeshistorie.no referert til av flere debattanter. Dette styrker nettstedets posisjon i markedet. 

9. Markedsføring  
 

Norgeshistorie.no søker å nå tre ulike målgrupper i sin markedsføring. Strategien for å nå skolen går via 

direkte markedsføring i form av epost. Strategien for å nå «folket» går gjennom Facebook. 

Norgeshistorie.no markedsføres også overfor forfattere som potensielle bidragsytere. I 2018 har dette 

foregått via besøk på NTNU og UIB (januar), via epost og på Historiedagene i Kristiansand. 

 

Direkte markedsføring til skolen 

 Direkte markedsføring via epost  
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o ved hver lansering av temasak.  

o Utsending av eksamensoppgaver til muntlig eksamen 

o Utsending av undervisningsopplegg i posten og som pdf over epost. 

 

 Utdeling av undervisningsopplegg i hefter 

o Resten av undervisningsoppleggene som ble laget til faglig-pedagogisk dag høsten 2017 

ble sendt videregående skoler i Finnmark og Troms i januar. Et nytt opplag ble sendt til 

videregående skoler i Nordland og Møre og Romsdal 

o Et undervisningsopplegg til artiklene våre med tema «Den kalde krigen i Norge» ble 

sendt som pdf til videregående lærere. Igjen, positiv respons. 

o Redaksjonen laget høsten 2018 et hefte med opplegg til undervisning i emnet Norge på 

1800-tallet. Heftet ble trykket opp i 1900 eksemplar og tre hefter ble sendt til alle 

videregående skoler i landet.  

 

Facebook  -  markedsføring til  «folket» 

Å poste saker på Facebook har hatt høy prioritet og gitt gode resultater i form av likes og følgere. 

Hovedformålet med promotering på Facebook er å: 

 gjøre nettstedet kjent og synlig for potensielle brukere 

 bygge merkevare 

 promotere nye artikler 

 løfte fram innhold fra alle perioder 

 aktualisere nettstedets innhold 

 formidle historie til det store publikum 

 Drive folkeopplysning 

 Skape nysgjerrighet, entusiasme og glede over kunnskap om fortida 

 Skape engasjement – ikke bare høste «likes», men få folk til å lese, tenke, kommentere, 

diskutere i et «SOSIALT NETTVERK» 

 Øke historiefagets betydning i samfunnet og samfunnsdebatten. Skape grunnlag for en saklig og 

nyansert debatt om komplekse utfordringer. 

 Bygge bro mellom fagmiljøet og befolkningen (som var en av ideene bak Norgeshistorie.no)  

På Facebook når vi nye og andre målgrupper enn de som vanligvis leser Norgeshistorie.no. Det kan vi 

måle ved at Google Analytics viser at nye brukere kommer til oss og vi ser hvor de kommer fra. Et 

eksempel på hvor effektivt facebook har vært er en artikkel om skogfinner som ble postet på facebook 

da den ble publisert. Etter en uke hadde den blitt besøkt av nesten 4000 brukere og var den mest leste 

artikkelen i september. 

Hele våren har vi postet 3 artikler i uka på facebook. Etter å ha studert brukermønstre har vi sett at det 

lønner seg å poste en sak lørdag morgen og en ny sak søndag morgen. Besøkstallene i helgene har økt 

betydelig etter at vi startet med dette. I tillegg poster vi en sak enten tirsdag eller onsdag ettermiddag. 
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Facebook endret strategi vårsemesteret 2018 og besluttet at mediet først og fremst skulle være et 

sosialt medium for familie og venner og med temaer som ikke handler om politikk og samfunn.  

Selskapet har endret algoritmene slik at de ikke lenger sprer faglig innhold, blant annet avisartikler, 

debattartikler og spredning av Norgeshistorie.no sine artikler i samme utstrekning som tidligere. Dette 

betyr at vi har nådd færre lesere med sakene vi poster. Likevel mener redaksjonen det er verdt å 

fortsette å poste artikler på Facebook, særlig i helgene, men redaksjonen følger med og vil kontinuerlig 

vurdere hvorvidt promotering via Facebook gjør at målene for dette fylles.  

 Om lag 35 prosent av besøkende på søndager kommer fra facebook.  

 

Markedsføring overfor forfattere på Historiedagene 2018 

Redaksjonen reiste til Historikerdagene i Kristiansand 1.-3.juni. Temaet for konferansen var historikerne 

i samfunnet.  

Målet med deltakelsen var å markedsføre Norgeshistorie.no overfor historikere fra hele landet. Spesielt 

viktig var det å informere om ”Hvordan blir historie til?” og be om bidrag fra vitenskapelig ansatte ved 

andre institutt til artiklene i ”fagene som vitenskap”. Av den grunn sto vi på stand og delte ut flyers med 

invitasjon til å skrive for Hvordan blir historie til?.   

Søndagen hadde Norgeshistorie.no en egen sesjon koplet opp mot hovedtema ”Historikeren i 

samfunnet”. Norgeshistorie ønsket å diskutere hvorfor man har behov for norsk historie. Sesjonen besto 

av følgende innlegg: Knut Kjeldstadli snakket om behovet for en egen norsk historieforskning, Ellen 

Cathrine Lund snakket om å nå fram i det digitale landskapet, Nora Rodin presenterte kildedatabasen og 

Ane Bjølgerud Hansen delte erfaringer med å dele historieartikler på sosiale medier. Rundt 20 personer 

møtte frem og det ble stilt gode spørsmål i etterkant. 

Et annet mål med deltakelsen på historiedagene var å bli oppdatert på ny forskning og slik få ideer til 

artikler. Erfaringen var at Norgeshistorie.no bør delta i fremtiden også. Det er konkurranse om hvor 

norske historikere skal publisere. SNL og HIFO hadde i 2018 et samarbeid. Lokalhistoriewiki og Norsk 

biografisk leksikon er andre plattformer som ønsker forfattere. Å bygge nettverk og posisjonere 

Norgeshistorie.no som en landsdekkende plattform er av stor betydning for nettstedets videreutvikling. 

I etterkant av Historikerdagene tok redaksjonen kontakt med en rekke historikere med forespørsel om 

de ville skrive en artikkel for Norgeshistorie.no basert på sine innlegg. Flere artikler i denne 

sammenheng har allerede blitt publisert og andre er under produksjon.  

 

Markedsføring gjennom andre sosiale medier 

Instagram er vurdert, men vi fant ut at denne type sosialt medium ikke passer for Norgeshistorie.no på 

grunn av sin orientering mot bilder og bildehistorier. 
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Twitter er vurdert og diskutert med representanter for HFs kommunikasjonsavdeling. Dette er foreløpig 

skrinlagt fordi det krever svært mye oppfølging og aktivitet. Blant annet krever mediet at man bygger en 

sterk personlig profil, noe som så langt har vært nedprioritert. Andre sosiale medier som for eksempel 

snapchat er uaktuelt for Norgeshistorie.no. 

10. Analyse av brukere 
 

Analyse av brukerne pågår kontinuerlig i formelle og uformelle redaksjonsmøter. Redaksjonen har en 

høy bevissthet på hvordan lesevaner på nettet utvikler seg. Redaksjonen observerer og analyserer 

hvordan leserne bruker nettstedet, hva de leser, på hvilke plattformer (pc, mobil, nettbrett) de leser, når 

de leser og hvor lenge de leser.  

Til å hente tall og informasjon om brukerne bruker redaksjonen verktøyet ”innsikt” på Facebook, Google 

Analytics og en egen pop-up brukertest på nettsiden. 

 

Figur 1: Skjermdump fra Google analytics som synliggjør aktivitet på Norgeshistorie.no gjennom 2018. Det er flest besøk på 

mandager (toppene) og minst besøk lørdager. Om sommeren er det mindre aktivitet. Redaksjonen henter informasjon fra 

Google analytics om antall besøk (sessions), brukere og gjennomsnittlig lesetid, blant annet.  

 

Brukertest mars 2018 

Redaksjonen gjennomførte våren 2018 en ny pop-up brukertest1, for tredje år på rad. Testen kartla 

brukernes bakgrunn (elev, lærer, student osv.), generell brukertilfredshet (skala fra 1 til 10), 

forbedringsbehov og hva de synes er bra med nettstedet. For å kunne sammenligne resultatene med 

2017 ble de samme spørsmålene stilt i 2018. 

                                                           
1
 En pop-up er en spørreundersøkelse som i en begrenset periode dukker opp på nettsiden og inviterer brukerne til 

å svare på et sett med spørsmål. 
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Målet med undersøkelsen var å få økt kunnskap om brukerne og deres behov samt få innsikt i hvordan 

de ser på Norgeshistorie.no. Informasjonen bruker vi som underlag for videre utviklingsarbeid.  

541 personer besvarte undersøkelsen, mot 386 i 2017. Resultatene er like fullt veldig like for 2018 og 

2017, både når det gjelder prosentvis fordeling mellom brukergruppene og hvor fornøyde brukerne var.  

 

Figur 3: Tilbakemelding på hvor fornøyde respondentene på brukerundersøkelsen er med nettstedet. I gjennomsnitt fikk 

Norgeshistorie.no karakteren 7,2 i 2018. I 2017 var gjennomsnittet 7,6.  

Brukergrupper 

Hovedtyngden av respondentene omfattet skoleelever (53,8 %), herunder elever fra hhv. ungdomsskole 

(56,7 %) og videregående skole (43,3 %). I tillegg kommer lærere i skolen, studenter og ansatte ved 

universitet og høgskole. Omkring 70 % av brukerne kommer altså i forbindelse med utdanning og har 

konkrete spørsmål og mål med sine besøk. Mange av disse kommer etter organiske søk (google). 

Ca. 30 % oppga at de kom som privatpersoner, inkl. pensjonister. De følger lenker på Facebook, søker på 

Google eller kommer pga. generell historieinteresse.  
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Figur 4: Fordeling mellom brukergrupper ifølge brukertesten i mars 2018. Fordelingen er tilnærmet helt lik som i 2017. 

Positiv tilbakemelding 

Brukerne trekker fram at de synes nettsiden er brukervennlig, troverdig og pålitelig i sin ros. Særlig 

skoleelever setter pris på en god, enkel design – de synes det er et pent nettsted med fine bilder. De 

skriver at det er enkelt å finne fram fordi siden er ryddig og oversiktlig. Noen peker på gode 

artikkelforfattere og høyt faglig nivå. Artiklene er lettleste, tydelige og gode. Flere skriver at de er lette å 

forstå og derfor ”gode”. Brukerne peker på nettstedet som en «bro» mellom videregående og 

universitetet. Flere lærere skriver at Norgeshistorie.no fungerer godt i skolen og at de anbefaler 

nettstedet til sine elever.  

Forbedringspunkter 

Av forslag til forbedringspunkter nevner brukerne at de irriterer seg over misvisende lenker og at det 

ikke oppdager at det er flere artikler enn de som ligger synlig under kategoriene «Hus og hjem», 

«Mennesker» osv.  

Tiltak: Redaksjonen jobber stadig med å fjerne misvisende lenkehenvisninger. I april lagde redaksjonen 

en ad hoc løsning ved å lage en lenke «alle artikler i perioden» på alle periodefremsider for å 

tydeliggjøre for leserne hvor mange artikler som finnes i perioden. Disse lenkene forsvant etter 

en ”universell” oppdatering hos USIT sommeren 2018. Redaksjonen og USIT er enige om at dagens 

infrastruktur ikke fungerer optimalt, men har foreløpig ikke kommet til en god løsning.  

Henvisningene til ”relevant litteratur” har blitt mer synlige med en ny bakgrunnsfarge mot slutten av 

artikkelen.   

Brukerne ønsker seg mer av visuelle elementer som statistikk, grafer, kart, bilder, film. Noen av brukerne 

savner flere farger og bedre utskriftsfunksjon (ikke så lett å gjøre noe med). Folk kan også tenke seg 

lengre artikler for å komme i dybden og flere underoverskrifter for å finne fram til det de leter etter. 

Flere ønsker seg oversiktsartikler.  
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Tiltak: Redaksjonen jobber stadig med å berike artikler med bilder og film, men i 2018 har arbeidet med 

«Hvordan blir historie til?» hatt størst prioritet. Redaksjonen har åpnet for at artikler kan være lengre 

ved å endre forfatterinstruksen. Det jobbes også stadig med å legge inn gode, forklarende 

underoverskrifter. Flere oversiktsartikler har blitt produsert (som for eksempel «Skipsfart på 1700-

tallet»), og i undervisningsopplegg vil redaksjonen gjøre viktige brukergrupper oppmerksomme på hvilke 

artikler som gir god oversikt og innføring i et emne.  

 

Brukerne på Facebook 

Vi når langt færre brukere enn tidligere etter Facebook endret algoritmene i 2018. Ikke alle som følger 

oss vil få opp sakene vi deler i sin feed.  

 De mest aktive på Facebook er menn over 55 år. 

 

 Følgerne på Facebook er 47 % kvinner og 51 % menn, og vi når 39 % kvinner og 59 % menn med 

de sponsede innleggene. Følgerne er over 35 år (85 % av alle), og de fleste er mellom 45-55. De 

mest engasjerte følgerne er over 65 år – til sammen 43 % av de som er aktive på siden tilhører 

denne aldersgruppen (begge kjønn).  

 Mellom 5 000 og 10 000 personer ser hvert Facebook-innlegg. Økningen har vært moderat i 

2018. 

 

 Engasjementet er varierende, mellom 100-4 000 likes, kommentarer, lese saken osv. 

Redaksjonen følger med på kommentarfeltet. Usaklige kommentarer skjules. Vi ser for eksempel 

at saker som omhandler innvandring og kristendom skaper mye aggresjon.  

 

 Lørdager er dagen med færrest lesere, men 23 % av de som bruker Norgeshistorie.no på lørdag 

kommer fra Facebook. I oktober endret vi delingsdager på Facebook fra onsdag, lørdag og 

søndag til tirsdag ettermiddag, torsdag morgen og søndag morgen. Virkningen var naturlig nok 

enda lavere tall på lørdag, men ikke en tilsvarende økning de andre dagene så vi gikk tilbake til å 

dele en sak tirsdag/onsdag, lørdag og søndag.  

Vi har diskutert hvordan vi kan nå flere grupper, for eksempel ungdom og kvinner. Når det gjelder 

ungdom har vi erfart at de velger bort Facebook fordi de anser det som et medium for foreldre. Det har 

derfor liten hensikt å forsøke å nå yngre målgrupper   

Google analytics 

Hvorfor kommer de?  

1. Organiske søk: Over 70%. Hva søker de på? 

2. Sosiale medier: 14 % Nesten alle kommer fra Facebook, ca. 1% fra blogger og 1% fra Instagram 

stories. 

3. Direkte: «Våre beste kunder». De som kommer direkte. Over 10% av besøkende. 
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4. Referral (referanse). Brukerne som kommer fra Itslearning og wikipedia ca. 5%. Her har vi altså 

en stor mulighet ved å markedsføre oss overfor lærere som lenker direkte til oss. 

Case - analyse av brukerne 4. november 

Søndag 4. november 2018 var det 2 717 forskjellige brukere på nettsida – 3056 økter. Av dem kom 53 % 

(1 471) fra organiske søk, i.e. Google. Bounce-rate2 er på 40 %. Antakelig er mange av de som bouncer de 

samme som googler seg fram til oss. 36,5 % (1 062) kom fra sosiale medier. På Facebook denne dagen 

ble det delt en artikkel om hvordan grunnlaget for statsdannelsen i middelalderen ble lagt i 

merovingertida. De fleste leser saken via mobil, ikke desktop. 7 % kommer direkte og 3 % denne 

søndagen kom via lenker til oss (referral).   

Av de som googler, ender rundt 40 hhv. på «Landet blir kristnet», «nordmenn i første verdenskrig», 

forsiden, Svartedauden, industrialisering og 1814.  

11. Mål for 2019 
 

 

Hovedmålet for 2019 vil være å lansere og evaluere «Hvordan blir historie til?». 15. mars 2019 skal 

lanseringen foregå på et frokostmøte i regi av FIKS. Frem til da skal prioriteringene være: 

 

 Innholdsproduksjon av arkeologiske artikler som presenterer forhistorisk materiale og 

arkeologenes arbeidsmetoder. 

 Historiske kilder i de to periodene andre verdenskrig; velferdsstat og vestvending 

 Artikler fra historikere og arkeologer til «Fagene som vitenskap” i Hvordan blir historie til? 

 Utvikle og publisere undervisningsopplegg med kilder til alle perioder 

 

Andre mål for 2019 etter 15. mars 

 Ha blitt tildelt ekstern finansiering:  

o Via FIKS til evaluering høsten 2019 

 Nh.no inkluderes i søknader til NFR.  

 Ha tilført nettstedet nytt arkeologisk innhold i Hvordan blir historie til? 

o Kildeartikler og artikler til «Fagene som vitenskap».  

o Formalisert samarbeid med Dilling-prosjektet (arkeologi) 

 Ha utført evaluering av kildene og undervisningsopplegg ved en forsker i samarbeid med FIKS 

 Ha utviklet en debattside i «Fagene som vitenskap» i «Hvordan blir historie til?» 

 Ha publisert nytt innhold med vekt på temaene: Miljø og naturhistorie, migrasjonshistorie 

(1900-tallet) og økonomi- og teknologihistorie 

 Styrke studentmedvirkning på nettstedet 

                                                           
2
 Andel personer som går ut av siden nesten med en gang de kommer inn. 

https://www.uv.uio.no/forskning/satsinger/fiks/om/aktuelt/arrangementer/2019/hvordan-realisere-dybdelering-og-tverrfaglighet-i-.html
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o Fortsette å gi masterstudenter tilbud om å publisere kilder og slik gi dem 

arbeidslivsrelevans  

o Publisere byhistorieartikler skrevet av studenter på innføringsemnet 

 Styrke markedsposisjonen til nettstedet 

o Etablere Norgeshistorie.no som en opplagt formidlingsplattform for historikere og 

arkeologer over hele landet  

o Kildesamlingen blir brukt i videregående skoler over hele landet 

 Styrke impact i media og samfunnsdebatten 

 Beholde nettstedets troverdighet  

 Øke besøkstall til en million i året 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


