
Slik skriver du 

ET GODT BLOGGINNLEGG
Hva kan jeg blogge 
om? 

Du kan skrive om 
det som opptar deg, 
forutsatt at det er 
knyttet til din jobb 
eller dine studier ved 
Helsefak.

Innleggene kan 
dreie seg om funn 
fra forskning eller 
oppstart av prosjekter, 
de kan handle om nye 
metoder innen helse-
utdanning eller om 
livet som student ved 
Helsefak.

Det er flott om 
ditt innlegg har 
relevans for tema 
som er aktuelle i 
samfunnsdebatten.

Hvor finner jeg 
bilder? 

Som UiT-ansatt har 
du tilgang til UiTs 
bildearkiv Cumulus 
og til bildebanken 
Colourbox. Både UiT 
og UNN er på Flickr.

Lenker og info om 
bruk og rettigheter på 
uit.no/profil.

1. Hvem er målgruppen? 

Hvem skriver du til? Er det mannen i gata? En spesiell 
pasientgruppe? Morgendagens studenter? Politikere? For å få 
teksten lest og forstått, er det lurt å se for seg målgruppen mens 
man skriver. 

2. Hva er budskapet ditt? 

Hva ønsker du å informere målgruppen din om? Hva skal de sitte 
igjen med etter å ha lest teksten din? Ha et klart budskap med 
teksten, vær tydelig.

3. Bruk lett språk! 

Tenk på ordene du bruker. Mange anvender faguttrykk og skriver 
rapportlignende tekster når de formidler til allmennheten. Det gjør 
blogginnlegget tungt å lese, og i verste fall mister du potensielle 
lesere.

Takk for at du vil skrive for bloggen til Helsefak! Å formidle 
kunnskap til folket er en viktig del av vår jobb ved universitetet, 
og nå har du mulighet til å bidra. Men før du kaster deg over 
tastaturet, kan det være nyttig å se gjennom våre skrivetips.

Skrivetips 

Du finner bloggen på blogg.uit.no/helsefak. Del gjerne innlegg med dine følgere 
på Facebook eller Twitter!



5. Kom raskt til poenget.

Ikke rot deg inn i lange og kronglete setninger. Kom til hovedpoenget raskt.

     I kke slik: En gjennomgang Jernbaneverket har foretatt av trafikkdata fra Østfoldbanen viser at…
      Men slik: Togene i Østfold kjører for sakte, viser en undersøkelse fra Jernbaneverket.

6. Bruk bilder og bildetekster

Bruk illustrerende bilder som gir teksten merverdi. Ikke bare pynter bilder opp og gjør 
blogginnlegget mer innbydende, men man får også sjansen til å skrive opplysende 
bildetekster. Bildetekster egner seg godt for viktig informasjon fordi de blir mye lest.

7. Lenk til relevante sider

Troverdigheten din øker dersom du lenker til personkortet ditt, forskningsgruppa di, 
publikasjonen du refererer til etc. 

Husk KISS-prinsippet: Keep It Short and Simple!

Tittel

Ingress

Brødtekst

Kan kastes

Tittelen på blogginnlegget bestemmer om leseren 
vil lese ditt blogginnlegg eller ikke. Frist dem! Se for 
deg blogginnlegget som en deilig is med krem og et 
kirsebær på toppen. Tittelen er kirsebæret, det ligger 
der så fristende at leseren bare må ta seg en bit. 
Fortsett med en lekker, kort ingress og små delikate 
mellomtitler som holder leserens oppmerksomhet.

4. Frist leseren inn i teksten

Spørsmål? Ta kontakt med Helsefaks redaksjon på redaksjonen@helsefak.uit.no


