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Strategi 

 

Innhold 

Innholdsstrategien for 2019 har dreid seg om å styrke tilbudet til skolesektoren og studenter samt 

utvikle innhold som publiseres på nettstedet og en ny publiseringsplattform, podkast, for å nå den brede 

offentlighet. Det har vært viktig for oss å være strategiske i forhold til budsjett og utvise fleksibilitet og 

foreta omprioriteringer når bestilt innhold blir utsatt. 

 

Arbeid og kompetanse 

Strategien fra 2018 om å frigjøre kapasitet i redaksjonen til å gjøre dette arbeidet ble videreført.. 

Samtidig har strategien om å knytte til oss den kompetansen som er nødvendig i forhold til det 

innholdet vi skal utvikle blitt videreført.  

 

Publisering 

Publiseringsstrategien har vært styrt av målet om å lansere «Hvordan blir historie til?» 15. mars. 

Temasaker i samsvar med videregående skoles fremdrift på Vg2 og Vg3 ble gjenpublisert som toppsaker 

på forsiden frem til 15. mars. I tillegg har vi publisert nye artikler. Etter 15. mars lå inngangen til 

«Hvordan blir historie til?» som ny sak midt på forsiden, i tillegg til den ordinære inngangen øverst til 

høyre, for å synliggjøre den som en nyhet.  

 

Markedsføring 

Markedsføringsstrategien har i hovedsak dreid seg om å nå den brede offentlighet samt lærere og elever 

i den videregående skole og studenter. Markedsføring henger tett sammen med innholdsutvikling og 

publiseringsstrategi, som igjen i stor grad bygger på analyser og evalueringer.  
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Mål og resultater 2019 

Mål 2019 

 

a. Styrke Norgeshistorie sin posisjon i markedet 

b. Øke antall besøk 

c. Styrke Norgeshistories formidlingsevne  

d. Styrke Norgeshistories troverdighet 

 

Resultater for 2019  

a. Posisjonen i markedet er styrket på følgende måter: 

 Norgeshistorie kommer høyt opp på googlesøk: 

o Norgeshistorie er ofte blant de tre øverste treffene i Google på søk knyttet til norsk 

historie.   

 Norgeshistorie blir i økende grad lenket til av andre nettsteder:  

o Antall økter som ble generert fra lenker på andre nettsteder har økt med 44,7 % fra 

2018. De som generere mest er Wikipedia og læringsplattformen Itslearning.   

o Antallet som kommer til Norgeshistorie fra Itslearning har økt med 100 % fra 2018.  

 Skolemarkedet viser økt interesse for nettstedets tilbud, særlig undervisningsopplegg.  

 Ingen på skolemarkedet har et så omfattende tilbud med primærkilder og tilsvarende 

undervisningsopplegg som Norgeshistorie.no publiserte 15. mars. 

 Spredning av stoff til andre medier og nettsteder: 

o Norgeshistorie brukes i økende grad som kilde av journalister (se vedlegg 1).  

o Artikler fra Norgeshistorie inngår nå som fast spalte i Aftenposten historie, som har 

250.000 lesere hver måned. 

o Artikler blir oversatt til engelsk og publisert på med Nordics info ved Århus 

universitet. 

 

b. Antall besøk har økt: 

 I november passerte Norgeshistorie.no 1 million besøk i 2019. Dette er en økning på over 

25 % siden 2018. 

 Totalt i 2019 hadde nettstedet 1.095.855 besøk. 

 Totalt siden lansering 4.12.2015 har nettstedet hatt 2.755 458 besøk. Over en tredjedel av 

de besøkende på nettstedet har med andre ord kommet i 2019.  

 12. juni satte Norgeshistorie.no ny leserrekord med 6395 besøk på en dag.  

 November var årets beste måned med 134 499 besøk.  
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2018 totalt 880 355 besøk / 2019 totalt 1 095 855 besøk 

 

c. Formidlingsevnen er styrket på følgende måter: 

 Gjennomsnittlig lesetid per besøk har steget med 12 sekunder siden våren 2018. I 2019 har 

gjennomsnittlig besøkstid ligget på 02:22 minutter mot 02:10 minutter i fjor. Norgeshistories 

mest populære artikkel i 2019 «Landet blir kristnet» har en gjennomsnittlig lesetid på 06:13 

minutter.  

 Publisering av en omfattende innholdspakke i form av «Hvordan blir historie til?» med 263 

kildeutdrag, 29 artikler og 45 undervisningsopplegg.  

o Siden lanseringen av «Hvordan blir historie til?» har det nye innholdet stått for 12 % 

av sidevisningene på nettstedet. 

o Undervisningsoppleggene fungerer imidlertid som en inngang til annet innhold på 

nettstedet i og med at de oppfordrer til lesing av artikler og kilder. 

 Redaksjonen har fortsatt en høy bevissthet på hvordan lesevaner på nettet utvikler seg og 

har i år brukt mer tid på analyse av brukermønstre og evaluering av innhold.  Vi har justert 

innhold og markedsføringsmetoder i tråd med konklusjonene analyser og evalueringer har 

gitt (se vedlegg 2). 

 Høsten 2019 utredet redaksjonen muligheten for podkast som ny innholdsplattform. 

Utredningen resulterte i utarbeidelse av en podkastserie om offentlighet, medieutvikling og 

demokrati og en serie om miljøhistorie. Podkastene har til hensikt å styrke formidlingsevnen 

gjennom flere plattformer og publiseres vårsemesteret 2020. 
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d. Troverdigheten er styrket: 

 Alle artikler fagfellevurderes.  

 I brukerundersøkelsen våren 2019 påpekte flere brukere troverdighet som det mest positive 

ved nettstedet: «Det virker som veldig sikker og troverdig informasjon», og «Gode artiklar, 

skrivne av dyktige fagfolk», er et par eksempler på slike tilbakemeldinger.  

 Nytt innhold øker nettstedets troverdighet. «Hvordan blir historie til?» tilrettelegger for 

kildekritisk kompetanse i videregående skole og i befolkningen for øvrig.  

 Norgeshistorie har i løpet av 2019 inngått nye typer samarbeid ved UiO med Institutt for 

lærerutdanning og skoleforskning (ILS) og Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN).  

som styrker fagkvaliteten og som har resultert i at faglig leder er blitt prosjektleder for et 

samarbeidsprosjekt med to videregående skoler.  

 Samarbeidet med enheten FIKS ved Utdanningsvitenskapelig institutt (UV) har også økt 

troverdigheten i skolesektoren da vi lanserte «Hvordan blir historie til?» på et frokostmøte i 

regi av FIKS.  

 Samarbeid med samfunnsaktører utenfor UiO er også styrket gjennom samarbeid med 

Nasjonalbibliotekets kartsenter, Aftenposten historie, Faktisk.no, Jernbanemuseet, 

Utvandringsmuseet og Skogmuseet. Samarbeidet med NRK, Arkivverket, 

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek og Stortingsarkivet fortsetter. 

 Vi ser at elever fortsatt velger å bruke Norgeshistorie som en troverdig kilde gjennom 

brukerundersøkelse og gjennom bruk av temasaken «Muntlig eksamen» som var den mest 

leste saken på Norgeshistorie.no i hele juni og som førte til all time high 12. juni. 
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Organisasjonsstruktur 

 

Redaksjonen 

Redaksjonens medarbeidere har til sammen disponert 2, 2 årsverk og 4 månedsverk fordelt slik:  

 En faglig leder i 80 prosent stilling (historiker).  

 En webredaktør i 100 prosent stilling (historiker). Webredaktøren har i perioden 1. april – 30. 

juni vært i 60 % permisjon og i perioden 1. juli- 31. desember hatt 20 % permisjon grunnet 

undervisning på IAKH. 

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

medarbeideren fortsatt hatt 20 prosent, samt fungert som vikar for webredaktør. Fra 1.juli- 31. 

desember har hun også hatt en 40 % stilling som webredaktør i forbindelse med nytt 

studentinnhold på nettstedet. 

 En redaksjonsmedarbeider, historiker, har vært tilsatt på timesbasis høsten 2019, tilsvarende 2 

månedsverk, for å utvikle og produsere podkast.  

 

Instituttleder 

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

angår instituttet og nettstedets samarbeidsavtaler.  

 

Styringsgruppe 

Våren 2019 ble det opprettet en styringsgruppe som består av instituttleder, administrativ leder, 

formidlingsleder og faglig leder. Styringsgruppen har hatt to møter denne terminen, det første 

omhandlet årsplanen, det andre handlet om ideer til en strategiplan med et femårsperspektiv. 

Styringsgruppen skal videre ha 2 møter i året. 

 

Faggruppeledere 

Faggruppelederne skal ha et spesielt ansvar for fagfellevurdering, men redaksjonen kan få 

fagfellevurdert artikler av andre uten å gå igjennom faggruppelederne dersom redaksjonen har 

kjennskap til egnede fagfeller. Instituttleder opprettet en egen fagfellegruppe ved IAKH til å 

fagfellevurdere artikler som inngår i «Hvordan blir historie til?». 
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Innholdsutvikling 
 

I perioden frem til 15. mars arbeidet redaksjonen med å klargjøre det nye elementet «Hvordan blir 

historie til?» for planlagt lansering. Bestilling av artikler om historiografi, teori og metode i historie og 

arkeologi, samt bearbeiding av disse artiklene hadde høy prioritet frem til lanseringsdatoen. Det samme 

hadde ferdigstillingen av kildedatabasen.  

«Hvordan blir historie til» ble lansert som planlagt 15 mars. Lanseringen ble markert med et 

frokostmøte i regi av FIKS i samarbeid med ILN og Faktisk.no. 

Samtidig har redaksjonen utviklet innhold som engasjerer den brede offentlighet og befolkningen over 

hele landet, blant annet gjennom satsning på temaet kystnæringer og kystkultur.  

 

Undervisningsopplegg 

For å bistå med kompetanseheving i kritisk tenkning og kildekritisk arbeid i skolen, særlig med tanke på 

tilrettelegging for fagfornyelsen, har redaksjonen utarbeidet 41 en-økters undervisningsopplegg som 

inkluderer kilder, artikler og spørsmål elever skal tenke igjennom og svare på muntlig og skriftlig. 

Sammen med de videregående skolene Blindern og Nesodden søkte faglig leder, som ble utnevnt til 

prosjektleder, om såkornmidler fra ILS for å utvikle tverrfaglige undervisningsopplegg i norsk og historie. 

Søknaden ble innvilget og 80.000 kroner har tilfalt Norgeshistorie.no for å utvikle to tverrfaglige 

prosjektarbeid som gikk over 6-7 uker for videregående skole. Dette arbeidet innebar også å produsere 

og publisere flere kilder.  

I august og september arbeidet redaksjonen med ytterligere to tverrfaglige undervisningsopplegg i 

samarbeid med Blindern- og Nesodden videregående skole. Det ble også gjennomført flere 

observasjoner på skolene. 

 

Evaluering av den nye modulens innhold 

Evaluering «Hvordan blir historie til» har foregått systematisk siden lansering i form av analyse av 

lesertall og gjennom observasjon på skolene ved gjennomføring av undervisningsopplegg.  

Faglig leder og webredaktørene har hatt flere evalueringsmøter med lærere som har brukt 

undervisningsoppleggene. Faglig leder har også hatt et evalueringsseminar med avdelingsledere ved 

henholdsvis Nesodden vgs og Blindern vgs i forbindelse med et samarbeid med disse skolene.  – se 

punkt Samarbeid og Samfunnskontakt. 
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Podkast 

Høstsemesteret foretok vi en omprioritering i og med at artikler i arkeologi, blant annet gjennom Dilling-

prosjektet er utsatt, for best mulig å kunne tilby den brede offentlighet kunnskap om fortida. 

Omprioriteringen førte til at vi utforsket muligheter for å utarbeide podkast. Etterspørselen etter 

podkast har økt betydelig i takt med et bedre brukergrensesnitt. Selv om mange allerede er på 

podkastmarkedet viser det seg at det bare er noen få podkaster som tar for seg historie og ingen av 

disse er produsert profesjonelt eller med fagfolk fra Universiteter og høyskoler som medvirkende. 

Podkastene som ligger åpent på podkastplattformene er produsert av lærere i videregående skole (Den 

gang da) studenter ved UiO (Historie nå- studentpodkast), ukjente amatører (Historiepodden) og NRK 

(Museum).  

Vi ansatte en redaksjonsmedarbeider med master i historie og erfaring med podkast, samt kompetanse 

som programleder og lydtekniker. Arbeidet resulterte i utarbeidelse av en serie på 9 episoder som 

kronologisk tar for seg tematikken offentlighet, medieutvikling og demokrati fra vikingtid til i dag. Vi har 

avtalt opptak med 18 gjester fra og med januar 2020. Til gjennomføringen av denne serien, som er 

planlagt vinteren 2020, søkte redaksjonen om 100.000 kroner av Fritt ord. Vi fikk innvilget 75.000 kroner 

i desember. 

Redaksjonen har i tillegg gjort research til og produsert en serie om miljøhistorie i 7 episoder med til 

sammen 16 medvirkende fra IAKH og fra andre institutter og forskningsinstitusjoner. Serien ble klargjort 

for publisering i desember og første episode publiseres i uke 2 januar 2020 og deretter en episode hver 

uke fremover i seks uker.  

 

Studenttekster fra gateprosjektet 

IAKH besluttet å publisere studenttekster som de jobber frem i emnet HIS 1000 på nettstedet. I 2019 har 

det først og fremst har hatt konsekvenser for arbeid med infrastruktur på nettstedet. I samarbeid med 

USIT, har arbeidet dreid seg om å tilrettelegge på nettstedet for implementering av studenttekster. 

Studenttekstene fra høstsemesteret 2019 vil bli lest av redaksjonen i 2020 og de vil bli publisert når den 

nye strukturen på nettstedet er klar 1. april 2020.  
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Publisering  

Innhold 

I 2019 publiserte Norgeshistorie.no 54 artikler, 263 kildeutdrag og 45 undervisningsopplegg. 

Innholdsstrategien for vårterminen 2019 dreide seg om å utvikle tilstrekkelig innhold til «Hvordan blir 

historie til?» Samtidig har vi hatt høy bevissthet på å utvikle innhold som engasjerer befolkningen over 

hele landet. Blant annet har vi satset på temaet kystnæringer og kystkultur. 

 

Periodeartikler (13 artikler): 

 Gjerpe, Lars Erik: Den historisk kjente eiendomsstrukturen oppsto i vikingtid 

 Holmberg, Susann: Forbud mot sex før ekteskap  

 Hutchinson, Alan: Jektefart – En bondeseilas 

 Løseth, Arnljot: Fiskerbonden og eksportfiskeria på 1800-tallet  

 Løseth, Arnljot: Den pålitelige torsken – torskefisket på 1800-tallet  

 Løseth, Arnljot: Den lunefulle silda – sildefisket på 1800-tallet  

 Løseth, Arnljot: Fiskeeksporten i Norge på 1800-tallet  

 Ohrvik, Ane: Kunnskapstørst og svartekunst 

 Orning, Hans Jacob: Ulike tolkning av Håkon Håkonsson 

 Persson, Per Åke: De første menneskene i Norge 

 Rodin, Nora: Langs norskekysten med jernmalm 

 Schiøtz, Aina: Barnemord i lys av rettsmedisinens fremvekst 

 Vedeler, Marianne: Hva spiste folk i middelalderen?  

 

Fagene som vitenskap (20 artikler):  

 Førland, Tor Egil: Kan historikere finne sannheten om fortiden?  

 Førland, Tor Egil: Årsaker i historiefaget  

 Gundersen, Ingar M.: Hva er arkeologi? 

 Hatlen, Jan Frode: Kildekritikk og kildegranskning  

 Haavet, Inger Elisabet: Kjønns- og kvinnehistorie  

 Hoffmann, Christhard: Perspektiver på minoritetshistorie: jødisk historiografi i Norge 

 Johannessen, Finn Erhard: Synterser i norsk historie  

 Kaldal, Ingar: Hvorfor trenger vi historie? 

 Karlsen, Heidi: Digital humaniora - subcorpus topic modeling   

 Kjeldstadli, Knut: Forklaringer i historie  

 Kjeldstadli, Knut: Hvorfor bør ikke historieforskning om norsk historie nedlegges  

 Kjeldstadli, Knut: Narrasjon  

 Lie, Einar: Forskeren og fortelleren Eilert Sundt 

 Myhre, Jan Eivind: Norsk historieskriving  
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 Myhre, Jan Eivind: Redelighet og originalitet  

 Myhre, Jan Eivind: Sosial- og samfunnshistorie  

 Sandmo, Erling: Historiefaget før Ranke  

 Slottemo, Hilde Gunn: Muntlige kilder og livsfortellinger  

 Slottemo, Hilde Gunn: Sted og lokalhistorie – folkebevegelse og fagfelt   

 Skålevåg, Svein Atle: Historiefagets vitenskapshistorie  

 

Kildekritikk (4 artikler):  

 Johannessen, Finn Erhard: Max Manus på Elgsrud? 

 Orning, Hans Jacob: Fire fortellinger om Stiklestad  

 Orning, Hans Jacob: Kongesagaer – bruk av problematiske kilder  

 Redaksjonen: Kildekritikk: hvordan granske en kilde? 

 

Historie i bruk (7 artikler):  

 Angell, Svein Ivar: Da historia om Hardanger vart merkevare  

 Berg, Laila: Shetland i nordisk sammenheng  

 Bøe, Jan Bjarne: Historiebruk Synnøve Finden  

 Bøe, Jan Bjarne: Sardiner i olje; historiebruk i merkevare 

 Orning, Hans Jacob: Birkebeinerne: myter og realiteter  

 Ryymin, Teemu: Bruk og misbruk av historien  

 Ryymin, Teemu: Historiebruk i politisk sammenheng  

 

Undervisningsopplegg:  

 41 en-økters undervisningsopplegg og 4 tverrfaglige prosjektarbeid i norsk og historie.  

 

Kilder 

 1970-i dag: 17 kilder 

 1945-1970: 22 kilder 

 1940-1945: 31 kilder 

 1914-1940: 27 kilder 

 1870-1914: 48 kilder 

 1830-1870: 20 kilder 

 1780-1830: 19 kilder 

 1660-1780: 21 kilder 

 1500-1660: 12 kilder 

 1350-1500: 10 kilder 

 1050-1350: 31 kilder 

 800-1050: 5 kilder 

 Førhistorie: 8 artikler 

om arkeologiske 

kilder 
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Innholdsleverandører 
I 2019 har 29 forfattere fra seks universiteter bidratt med artikler til Norgeshistorie.no. Kildesamlingen 

og undervisningsopplegg er utarbeidet av redaksjonen.  

 

UiO-forfattere 

 Institutt for arkeologi, konservering og historie (16 artikler) 

 Kulturhistorisk museum (7 artikler) 

 Institutt for kulturstudier og orientalske språk (1 artikkel) 

 Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (1 artikkel) 

 Senter for Ibsenstudier (1 artikkel) 

 

Eksterne forfattere 

 NTNU (2 artikler) 

 Høgskulen i Volda (4 artikler) 

 Universitetet i Bergen (7 artikler) 

 Universitet i Stavanger (2 artikler) 

 Nord Universitetet (3 artikler) 

 

Tekniske løsninger og infrastruktur 

Infrastruktur til «Hvordan blir historie til?» 

Frem til 15. mars jobbet redaksjonen med de siste justeringene av infrastrukturen til den nye modulen 

«Hvordan blir historie til?». Publiseringen gikk som planlagt og ble gjennomført i samarbeid med USIT en 

uke før lanseringen slik at redaksjonen hadde tid til å rette opp eventuelle feil. USITs utvikler var 

tilgjengelig hele uken før lansering og svært behjelpelig med å rette på enkelte småting før den offisielle 

lanseringen 15. mars. Den tekniske lanseringen gikk fint. 

«Hvordan blir historie til?» har, siden lansering i mars 2019, hatt en egen inngang fra fremsiden til 

Norgeshistorie. Når man har fulgt en lenke fra fremsiden åpnes en ny side hvor man finner kilder 

organisert langs en tidslinje og fire faner med innhold: Undervisningsopplegg; artikler om historie i bruk; 

artikler om fagene som vitenskap og artikler om kildekritikk.  
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Ny omlegging høsten 2019  

Redaksjonen har i samråd med ekspertisen i USIT utført omfattende analyser som ga grunnlag til å legge 

om infrastrukturen på nettstedet. Det hele startet med hvordan vi skulle implementere studenttekster i 

gateprosjektet på HIS1000, hvorvidt disse tekstene skulle ha en egen studentinngang eller om de skulle 

integreres i det øvrige innholdet. Vi landet på å integrere tekstene for å vise at studenter er en viktig del 

av Universitetet. Studenttekstene er vurdert av faglærer og redaksjonen før de publiseres. 

Arbeidet med å implementere studenttekstene har ført til en del arbeid med infrastruktur som har fått 

konsekvenser for det opprinnelige oppsettet i «Hvordan blir historie til?».  Samtidig har vi nå tatt til 

etterretning alle tilbakemeldinger fra brukerne så lenge nettstedet har eksistert, som viser at det er 

vanskelig å forstå at det finnes mer innhold på nettstedet enn de artiklene som er lagt inn under 

kategoriene «Hus og hjem», «Teknologi og økonomi» og så videre. 

Av disse grunnene lages det nå en menylinje. Arbeidet med omleggingen startet opp medio oktober og 

planlegges sluttført 1. april 2020, og utføres av USIT. For redaksjonens del innebærer omleggingen flere 

omfattende oppgaver, blant annet med endringer som må gjøres manuelt i hver enkelt artikkel i tillegg 

til møter og workshops med USIT. 

 

Lenkearbeid og lenkebrudd 

Redaksjonen har hele året arbeidet kontinuerlig med å legge lenker mellom artiklene, og mellom artikler 

og kilder, på nettstedet.  

Arbeidet med å legge inn lenker fra Norgeshistorie.no til Store norske leksikon, Norsk biografisk leksikon 

og Lokalhistoriewiki har fortsatt. Disse nettstedene lenker også til Norgeshistorie.no.  

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

Alt samarbeid har til hensikt å utvikle nytt innhold, forbedre publisert innhold, markedsføre innhold og 

styrke impact og kontakt med samfunnet. På denne måten oppfyller vi en overordnet målsetning om å 

styrke Norgeshistorie.no som det mest troverdige og ettertraktede nettstedet for historieformidling til 

den brede offentlighet i Norge.  

Lanseringen av «Hvordan blir historie til?» 

ILN, FIKS (UV) og Faktisk.no samarbeidet med Norgeshistorie.no ved offisiell lansering av «Hvordan blir 

historie til?». Lanseringen fant sted på et frokostmøte i UiO lokaler 15. mars. På frokostmøtet holdt 

daglig leder for Norgeshistorie, Ellen Cathrine Lund, og ansvarlig redaktør på Faktisk.no, Kristoffer 

Egeberg, korte foredrag. Førsteamanuensis i nordisk litteratur, Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy, var 

konferansier og ledet en paneldebatt med de før nevnte og en lærer ved Valler videregående skole og to 

av hans elever. Det var mange fremmøtte og det kom spørsmål fra salen. Lanseringen kan ses på 

Youtube: Foredrag ved Ellen Cathrine Lund: https://www.youtube.com/watch?v=mXtYWmPaZMI, 

Foredrag ved Kristofer Egeberg: https://www.youtube.com/watch?v=X-syANBT6Wo og Paneldebatt: 

https://www.youtube.com/watch?v=C8sLLS2dVss 

Samarbeid med ILN, FIKS og Faktisk.no videreføres. Norgeshistorie vil fortsette å holde kontakten med 

Faktisk.no om idéer og lenkesamarbeid. Se punkt under om UiO for mer om samarbeid med ILN og FIKS. 

 

UiO 

 

IAKH – styrket integrering av Norgeshistorie og redaksjonen 

Norgeshistorieredaksjonen har hatt ansvar for å skrive og dele nyheter og IAKH-stoff på Facebook, 

Twitter og på IAKHs nettsted. Dette, sammen med forarbeidet med publiseringen av studenttekster 

«Gatehistorie/Byhistorie» styrker integreringen av nettstedet ved IAKH, samtidig som det gir 

kompetanseoverføring mellom redaksjonen og instituttet for øvrig.   

Norgeshistorie.no har deltatt på flere av prosjektene som IAKHs administrasjon startet opp høsten 2018 

og som ble sluttført vårterminen 2019. Faglig leder var med i styringsgruppene i to prosjekter og 

webredaktøren var med i et prosjekt som utredet ekstern finansiering av Norgeshistorie.no og 

DIALPAST.  

Redaksjonen er representert på administrasjonens fredagsmøter første fredag i hver måned.  

HF  

Faglig leder har hatt møter med leder for kommunikasjonsavdelingen på HF hvert kvartal i 2019. I møtet 

17. januar ble det besluttet at kommunikasjonsavdelingen skulle lage en sak om lanseringen av 

«Hvordan blir historie til?», men dette ble ikke fulgt opp. 

https://www.youtube.com/watch?v=mXtYWmPaZMI
https://www.youtube.com/watch?v=X-syANBT6Wo
https://www.youtube.com/watch?v=C8sLLS2dVss
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I forbindelse med at Norgeshistorie har hatt ansvaret for IAKH sine nettsider har det vært god kontakt 

med kommunikasjonsavdelingen i HF. I forbindelse med at det var 1 million besøk på Norgeshistorie i 

slutten av november, publiserte HF en nyhetssak om dette.  

Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen FIKS (UV) 

Faglig leder har deltatt på de fleste frokostmøter og samtlige møter og seminarer i regi av FIKS for å 

bygge nettverk med skolefolk og forskere.  

 

ILS, ILN og partnerskoler 

Etter tilrettelegging fra ILS har Norgeshistorie møtt og inngått et formelt partnerskap med Nesodden vgs 

og Blindern vgs. Både Nesodden og Blindern er universitetsskoler – se neste punkt. Redaksjonen søkte 

sammen med disse skolene om såkalte såkornmidler av ILS for å utarbeide og gjennomføre et tverrfaglig 

prosjekt i norsk og historie. Vi fikk tildelt 80.000 kroner som Norgeshistorie har disponert. Faglig leder er 

prosjektleder for prosjektarbeidet.  

Redaksjonen har utarbeidet totalt fire tverrfaglige undervisningsprosjekt i norsk og historie for 

partnerskolene. Oppleggene er også publisert på nettstedet og markedsført til videregåendelærere over 

hele landet. Det første undervisningsopplegget, som var et prosjekt over seks uker om norrøn tid, ble 

gjennomført ved begge skoler høsten 2019. I tillegg gjennomførte Nesodden et tverrfaglig prosjekt i 

1800-talls historie og litteratur. 

Faglig leder har hatt flere møter underveis og en grundig evaluering med ledelsen ved partnerskolene og 

lærerne om prosjektet. Møtene har resultert i nye ønsker og produksjon av opplegg. Alle i redaksjonen 

har vært tilstede i flere timer og observert undervisningen i prosjektet. Avdelingsledere ved skolene 

ønsker å kombinere evaluering med lærere i med en work-shop som skal heve lærernes kompetanse i 

kildebruk. Et slikt seminar er planlagt for våren 2020.  

ILN inngår også i samarbeidet med partnerskolene. Norgeshistorie får artikler og innspill til norskfaglig 

innhold og litterære kilder fra professor i nordisk Jon Gunnar Jørgensen, ILN.  

Universitetsskoler 

I 2018 inngikk Norgeshistorie et samarbeidet med samtlige universitetsskoler i Oslo og Akershus. 

Hensikten var å markedsføre artikler og kilder, samt videreutvikle innholdet slik at det fungerer for 

lærere og elever ved videregående skoler. Samarbeidet bidrar til å bygge bro mellom UiO og 

skoleverket.  

Redaksjonen og en masterstudent har i løpet av året observert til sammen tre lærere ved Kuben vgs, to 

lærere ved Jessheim vgs, en lærer ved Valler vgs og en lærer ved Mailand vgs når de prøvde ut 

undervisningsopplegg med artikler og kilder fra kildesamlingen i «Hvordan blir historie til?».  

Oppleggene har en varighet på én økt. Redaksjonen har også hatt samtaler med lærerne etter 

gjennomkjøringen. Observasjonene og synspunktene til lærerne har blitt evaluert av redaksjonen. 

Evalueringene har ført til at redaksjonen har foretatt noen justeringer i utformingen av 

https://www.uv.uio.no/forskning/satsinger/fiks
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undervisningsoppleggene og besluttet å modernisere enkelte kilder ytterligere slik at elevene forstår 

språk og innhold.  

Museer og arkiver 

Samarbeidet med Arkivverket, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek og Folkemuseet videreføres. 

Samarbeidet dreier seg om digitalisering av kildemateriale og fotografier. 

Kulturhistorisk museum 

Norgeshistorie har utformet et undervisningsopplegg på oppfordring fra Kulturhistorisk museum som 

foregår der, i museets utstilling «Vikingr». Museet lenker på sin side til aktuelle artikler på 

Norgeshistorie.  

Etter avtale med KHM skal Norgeshistorie få publisere artikler fra Dilling-prosjektet våren 2020.  

Nasjonalbibliotekets kartsenter 

Samarbeidet har handlet om undervisningsopplegg og lenkesamarbeid. De pedagogiske oppleggene til 

museet har lenker til artikler på Norgeshistorie, se https://www.nb.no/kartsenteret/skoleopplegg/. 

Samarbeidet innebærer at Norgeshistorie kan publisere kart på nettstedet som lenkes opp til 

høyoppløselige kart på NBs nettside.  

Norsk Jernbanemuseum på Hamar 

Redaksjonen var på besøk på museet og fikk ideer til kilder og stoff som kan brukes til artikler om norsk 

jernbanehistorie. 

Norsk Utvandrermuseum på Hamar 

Redaksjonen var på besøk ved museet og fant kilder som kan legges i kildesamlingen. Samarbeidet skal 

videreføres med digitalisering og publisering av kilder (brev) og artikler. 

Norsk Skogmuseum (NSM) på Elverum. 

NSM har et nasjonalt ansvar for utmarksnæringene jakt, fangst, fiske, skog, skogbruk og skogsindustri. 

Redaksjonen var på besøk ved museet for å undersøke muligheten for å få kilder om utmarksnæringene 

og skogsindustri. Det resulterte i noen kilder og bilder til kildesamlingen. 

Slekt og data 

Avtale om mulig samarbeid til høsten er inngått. 

 

Samarbeid om formidling av forskning 

Forskerskolen i historie 

Norgeshistorie er involvert som publikasjonsplattform og i forbindelse med evt. kurs i formidling på nett.  

 

https://www.nb.no/kartsenteret/skoleopplegg/
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DIALPAST 

Norgeshistorie og DIALPAST snakket om å arrangere en konferanse sammen høsten 2019 for 

stipendiater rundt om i landet. Konferansen skulle bestå i at stipendiatene skrev et artikkelutkast om 

noe de forsket på / sin metode, og utkastene skulle diskuteres på konferansen. De beste artiklene kunne 

publiseres på Norgeshistorie under «Fagene som vitenskap» eller som vanlige arkeologiartikler. 

Konferansen skulle også bestå av innlegg fra forskere som driver med formidling for et større publikum. 

Planen er foreløpig utsatt.  

Norsk Maritimt Museum 

Redaksjonen har inngått avtale med Norsk Maritimt Museum om publisering av artikler knyttet til det 

NFR-støttede forskningsprosjektet «The Last Ice Age». 

Det syddanske universitetet i Odense 

Redaksjonen har inngått en avtale med Rasmus Glentøj ved Det syddanske universitet i Odense om 

publisering av ny forskning som springer ut av prosjektet Recovering the Northern Past: The Shaping of 

National and Transnational Identities through Old Norse Literature 1750-1900 forutsatt at prosjektet får 

innvilget støtte hos som Det islandske forskningsråd. 

Aftenpostens magasin Historie 

Norgeshistorie.no har inngått et samarbeid som innebærer at Aftenposten-magasinet Historie publiserer 

en artikkel fra Norgeshistorie.no i hver utgivelse (10 blad i året). Sammen med artikkelen trykker Historie 

en faktaboks om Norgeshistorie med logo. Samarbeidet gir Norgeshistorie.no gratis profilering og kan 

gjøre journalister i Schibsted-miljøet oppmerksomme på Nh.no sin eksistens og innhold.  Begge deler 

bidrar til å styrke merkevarebyggingen.  

 

Danmarkshistorie.dk  

Kontakt med Danmarkshistorien.dk har fortsatt og Norgeshistorie.no sendte en videogratulasjon til 

deres 10-årsjubileum som ble feiret i midten av mars.  

Nordics.info 

Kontakten med Danmarkshistorie har ledet til et samarbeid med nettstedet http://nordics.info/ ved 

Århus Universitet. Samarbeidet innebærer at Nordics.info oversetter et titalls Norgeshistorie-artikler til 

engelsk og publiserer dem på sitt nettsted. Artikkelen presenteres med en logo og lenke til 

Norgeshistorie.no. Redaksjonen i Norgeshistorie holder i kontakten med ansvarlig person i Nordics.info 

og forfatterne. De aktuelle forfatterne har gitt sitt samtykke til publiseringen og oversettelse sendes 

dem for godkjennelse. Flere artikler er allerede publisert.  

  

http://nordics.info/
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Markedsføring  

Google 

Google er den absolutt viktigste veien til å nå den brede offentlighet. Nesten 80 prosent av 

Norgeshistories lesere kommer fra Google og Norgeshistorie.no kommer ofte på topp 3 i google-søk på 

førhistoriske og historiske temaer, rett bak eller foran Wikipedia og SNL. For å nå den brede offentlighet 

jobber redaksjonen kontinuerlig med å tilpasse titler og ingresser slik at de spiller opp til hva folk søker 

på.  

Facebook 

Å poste saker på Facebook har siden lanseringen av nettstedet hatt høy prioritet og gitt gode resultater 

både i form av likes, følgere på Facebook og lesertall på nettstedet. Hovedformålet med promotering på 

Facebook er å formidle historie til det store publikum, drive folkeopplysning, øke historiefagets 

betydning i samfunnet/samfunnsdebatten og skape grunnlag for en saklig og nyansert debatt om 

komplekse utfordringer. Samtidig vil Norgeshistories synlighet på Facebook bygge bro mellom fagmiljøet 

og befolkningen, som var en av ideene bak etableringen av Norgeshistorie.no. Redaksjonen poster 

artikler 3 ganger i uken og på den måten: 

 promoteres artikler, nye og gamle 

 blir nettstedet kjent og synlig for nye og gamle brukere 

 blir innhold fra alle perioder promotert 

 vises at nettstedets innhold har aktualitet 

 skapes nysgjerrighet, entusiasme og glede over kunnskap om fortida 

 skapes engasjement ved at lesere kommenterer, diskuterer i et «sosialt nettverk» 

 bygges merkevaren 

Endring i Facebooks algoritmer 

I løpet av 2017 og 2018 har Facebook flere ganger gjort en kursendring mot at plattformen først og 

fremst skal være et sosialt medium for familie og venner med temaer som ikke handler om politikk og 

samfunn. Selskapet har endret algoritmene slik at de ikke lenger sprer faglig innhold i så stor grad som 

tidligere, som for eksempel avisartikler og debattartikler.  Spredning av Norgeshistorie.no sine artikler 

har av denne grunn ikke foregått i samme utstrekning som de første to årene. Redaksjonen besluttet 

derfor å gjennomføre en grundig analyse av promoteringen på Facebook for å vurdere eventuelle tiltak. 

To perioder på to måneder hver er analysert. Den første perioden løper fra 1. oktober til 30. november 

2018, mens den andre perioden går fra 15. mars til 15. mai 2019. I begge periodene hadde 

Norgeshistorie omkring 15 000 følgere på Facebook. I den første perioden ble alle innleggene sponset, 

mens det i den siste perioden ikke var noen sponsede innlegg. (Det siste innlegget som ble sponset på 

Norgeshistories Facebookside ble publisert 8. februar 2019.) 
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I den første perioden var det artikler fra Norgeshistorie som ble delt på Facebook. Etter lanseringen av 

«Hvordan blir historie til?» 15. mars 2019 har vi også delt kilder og artikler fra den nye modulen.  

Norgeshistorie på Facebook oktober-november 2018: 

 I løpet av perioden la NH ut 24 innlegg med artikler på Facebook.  

 Det ble postet ca. tre innlegg i uken, med det ble ikke postet på faste tidspunkter eller dager. På 

hverdagene ble innleggene delt på ettermiddagen/tidlig kveld. I helgene ble de delt om 

morgenen.  

 Alle innleggene ble sponset. Tre innlegg ble sponset med 200 kr, fire innlegg ble sponset med 

350 kroner og 17 innlegg ble sponset med 250 kroner. Til sammen ble det brukt 6250 kroner.  

 Postene på Facebook førte i gjennomsnitt til 753 sidevisninger per artikkelen som ble delt. 

Artikkelen «Fantes det hekser på 1600-tallet?» ble mest lest med 1714 sidevisninger, mens 

artikkelen «Berre kvinnearbeid?» ble minst lest med 133 sidevisninger.  

 Totalt i perioden genererte Facebook 23 217 økter på NH. Dette utgjorde 12,4 % av alle øktene i 

perioden (191 141 økter totalt).  

Norgeshistorie på Facebook 15. mars- 15. mai 2019: 

 I løpet av perioden la NH ut 28 innlegg med artikler og kilder på Facebook. 

 Den første måneden ble det postet fire innlegg i uka (promotering av «Hvordan blir historie 

til?»). Resten av perioden ble det postet på onsdag ettermiddag og på lørdag og søndag morgen.  

 Ingen av innleggene ble sponset.  

 Postene førte i gjennomsnitt til 332 sidevisninger av artikkelen/kilden som ble delt. Kilden 

«Ottars beretning» ble lest flest ganger med 1633 sidevisninger. Artikkelen om Dilling-prosjektet 

ble lest minst med 62 sidevisninger. 

 Totalt i perioden har Facebook generert 15 466 økter på NH. Dette utgjør 7,2 % av alle øktene i 

perioden (216 295 økter totalt). 

Konklusjon  

Antall besøk som kommer til Norgeshistorie via Facebook har gått ned med 35 % fra 2018.  

Etter at vi sluttet å sponse innlegg på Facebook har det skjedd en merkbar nedgang i antall 
besøk/sidevisninger Facebook generer på Norgeshistorie. 

o I de enkelte innleggene kommer dette frem ved at det gjennomsnittlige antall 

sidevisninger på artiklene vi deler har blitt mer enn halvert, fra i gjennomsnitt 753 til 

332 sidevisninger.    

o Antall økter Facebook generer på NH har sunket med 33,3 prosent. Dette utgjør ca. 

3900 økter i måneden.  

Vi sparer omkring 3000 kroner i måneden, det vil si 36 000 kroner i året, på ikke å betale for større 

spredning, såkalt sponsing, på Facebook. Samtidig kan det se ut som om vi mister omkring 3900 økter i 

måneden, det vil si omkring 46 800 økter i året når vi ikke sponser.  
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Nedgangen i besøk som kommer til Norgeshistorie fra Facebook har imidlertid ikke ført til en nedgang av 

det totale antall lesere på siden. Besøk som kommer fra Google har økt betraktelig. Fra høsten 2018 til 

våren 2019 har det totale antall besøk/økter på NH økt med 13,2 prosent. 

Tiltak 

Det samlede tapet på ikke å sponse er så lavt at vi har besluttet å slutte å sponse for en tid fremover til 

Facebook eventuelt foretar nye endringer. Vi fortsetter å poste tre innlegg i uken.  

 

Markedsføring til skolen 

 Direkte markedsføring via epost  

o Både før og etter lansering av «Hvordan blir historie til?» 

o Ved hver lansering av temasak. 

o Gjennom 2019 har redaksjonen gjort flere fremstøt for å utvide epostlisten. På faglig-

pedagogisk dag i oktober skrev 150 lærere seg på listen.   

 Utsending av hefter med undervisningsopplegg til samtlige videregående skoler i landet, 

vinteren og høsten 2019.  

 Partnerskap og samarbeid med universitetsskolene er også direkte markedsføring. 

 Redaksjonen var arrangør av faglig pedagogisk dag, med utdeling av lunsj og 

undervisningsopplegg. Faglig leder holdt et innlegg om kildebruk og kildekritikk, som en del av 

det faglige programmet.  

 Arrangement om kildekritikk med elever fra Lillestrøm videregående.  

 FIKS ved UV, som har stort nettverk, markedsfører de tverrfaglige oppleggene til sine kontakter, 

på sine netsider, se Youtube og Facebook og 

https://www.uv.uio.no/forskning/satsinger/fiks/Forskning%20og%20utvikling/norgeshistorie.no

/,  

Annen markedsføring  

Norgeshistorie.no markedsføres også overfor forfattere som potensielle bidragsytere. I 2019 har dette 

foregått på HEI-konferansen, på konferansen «Frie ord i Norden», og på Norske historiedager i 

Tønsberg, på Faglig pedagogisk dag, Åpen dag og gjennom undervisning og nettverk ved UiO, i tillegg til 

epost-kontakt.  

https://www.uv.uio.no/forskning/satsinger/fiks/Forskning%20og%20utvikling/norgeshistorie.no/
https://www.uv.uio.no/forskning/satsinger/fiks/Forskning%20og%20utvikling/norgeshistorie.no/
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Analyse  
Analyse av lesertall og leservaner og brukertilfredshet pågår kontinuerlig. Til å hente informasjon om 

brukere og lesertall benytter redaksjonen verktøyet Google Analytics, rapporter i Vortex og en egen 

pop-up brukertest på nettsiden som gjennomføres hvert år i mars. 

 

Brukerundersøkelsen 2019 

I årets brukerundersøkelse fikk vi under halvparten av respondenter sammenlignet med i fjor. I 2018 var 

det 541 respondenter, i år bare 255. Det kan skyldes 1) teknisk krøll ved oppstart av undersøkelsen som 

gjorde at folk ikke fikk lagt inn svar 2) En valgmulighet til å utsette eller ikke ta undersøkelsen i selve 

pop-upen. Brukerundersøkelsen ga samme resultat når det gjelder brukerne, deres inntrykk av siden og 

generelle tilbakemeldinger som de to foregående år. 

Brukerne 

 

Inntrykk av siden 

 

Hva er bra? 

 Inneholder den informasjonen jeg søker, mye fakta (mange) 

 Oversiktlig og lett å finne info, brukervennlig (mange) 
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 Interessant, informativt, lettlest (gjengangere)  

 Mer info enn snl og wikipedia (mange)  

 Pen design. Freshe farger (mange liker fargene) Ser bra ut, ryddig og stilren 

Hva kan forbedres? 

 Mer ryddig og oversiktlig, forvirrende struktur 

 Både tips om oversiktsverk og tips til fordypning 

 Tilrettelegging for forståelse (forklare vanskeligere ord, faktakolonner, enklere tekst) 

Tiltak 

Høsten 2019 samarbeidet Norgeshistorie med USIT om en omlegging av strukturen på nettstedet som 

skal gjøre det enklere for brukerne å finne frem og å få oversikt over alt innhold.  

 

Analyse av brukernes vei inn til Norgeshistorie 

Antall brukere som kommer til Norgeshistorie via Google-søk har økt betraktelig fra 2018 til 2019. De 

som kommer direkte til Norgeshistorie er omtrent like mange som før. Det er nedgang i antall brukere 

som kommer til nettstedet fra sosiale medier (Facebook). Noen flere brukere følger lenker fra nettsteder 

som Wikipedia, Lokalwiki og læringsplattformer som It’s Learning i 2019 enn i 2018. Se figur under.  
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 Strategi for 2020 

 

Innholdsstrategi 

Innholdsstrategien for 2020 vil dreie seg om å styrke tilbudet til den brede offentlighet og spesielt 

målgrupper som søker kunnskap gjennom lytting til podkast. Vi vil også styrke tilbudet til den brede 

offentlighet gjennom nye artikler, særlig i arkeologi. Innhold til skolesektoren og studenter vil styrkes 

gjennom å publisere flere kilder og undervisningsopplegg. 

 

Publiseringsstrategi 

Publiseringsstrategien i 2020 vil være å synliggjøre alt innhold gjennom en omlegging på forsiden med 

en helt ny menylinje og en tydeligere plassering av setningen som viser nettstedets troverdighet; 

«skrevet av fagfolk». Denne setningen plasseres også under logoen i podkastbanneren.   

 

Markedsføringsstrategi 

Markedsføringsstrategien fra 2019 videreføres. Samtidig vil vi intensivere markedsføring overfor 

målgrupper som lytter til podkast, blant annet mediefolk, akademia, studenter og lærere. Økt samarbeid 

og nettverksbygging internt ved UiO vil også være en del av markedsføringsstrategien for 2020. 

 

Mål for 2020 
 

a. Sikre permanent finansieringskilde til UiO-stillingen i redaksjonen 

b. Styrke Norgeshistorie sin posisjon i markedet 

c. Styrke Norgeshistories formidlingsevne på flere plattformer 

d. Gjøre fagene attraktive for studenter 

e. Inngå samarbeid med skoleeiere og skoleledere om kompetanseheving av lærere  

f. Opprettholde Norgeshistories troverdighet 

g. Øke antall besøk med 25 prosent 

 

 


