Högskolan i Halmstad,
Vetenskap & Allmänhet och
forskningsråden Forte, Formas,
Vetenskapsrådet och VINNOVA,
hälsar välkomna till:

Att förmedla kunskap på journalisternas spelplan
Ett seminarium om samspelet mellan akademi och media
10 mars 2015, Högskolan i Halmstad kl. 13.00–16.30, Haldasalen
Anmälan: www.hh.se/mediedag senast den 3 mars
Den tredje uppgiften, att dela med sig av kunskap, är en viktig del av den akademiska verksamheten. Men när
denna tredje uppgift ska utföras via massmedierna upplever somliga ett motstånd. Det kan exempelvis handla om
en oro över att bli felciterad eller att få många års komplex forskning nedkortad till några få rader i en tidning
eller till några sekunder i radio eller tv.
Samtidigt är samhällets informationstörst idag större än någonsin – och det är via medierna de flesta tar
del av forskning och nya rön. För forskare handlar det därför om att kunna förklara resultaten och hur forskning
går till, samt varför den är nödvändig, även i media.
Målet med denna halvdag är att ge forskare en inblick i de spelregler som gäller i medierna – allt för att
underlätta den tredje uppgiften.
13.00
13.05

Moderator Selma Sedelius hälsar välkommen

13.20

Högskolan i Halmstads synlighet i medierna

14.00

Hur jobbar journalister?

14.45
15.00

Fika

15.30

Populärvetenskap eller vetenskaplig popularitet?

16.00

Paneldiskussion

Varför måste vi tala med medier?

Högskolans ledning, tillsammans med representanter från Vetenskap & Allmänhet och Vetenskapsrådet,
talar om vikten av att både forskaren och lärosätet syns i medierna.
Högskolans kommunikationsavdelning berättar om hur vi arbetar med mediekontakter.
Vetenskapsradions chef Ulrika Björkstén och chefen för TT:s Göteborgsredaktion, Margareta Gustafsson
Kubista, berättar om mediernas villkor och journalisters arbetsmetoder.
Att få utrymme – att ta (rätt) plats

Frida Stranne, universitetslektor i statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad och återkommande
kommentator av amerikansk politik.
Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi vid Lunds universitet och
populärvetenskaplig författare.

