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Sammendrag 

Ida-funnet ble lansert på storstilt vis i 2009 av et forskerteam ledet av Jørn Hurum, professor, 

forsker og paleontolog ved Universitetet i Oslo. Ida er et 47 millioner år gammelt sjeldent og 

unikt komplett fossil. Hurum hevdet at dette funnet kunne fortelle oss noe radikalt nytt om 

apenes og menneskets evolusjonshistorie.  

Debatten som fulgte Ida-lanseringen rettet sterk kritikk mot Jørn Hurum for hans 

formidlingsstil og fremgangsmåte. I debatten kom det frem en rekke syn på 

forskningsformidling og forskeres rolle i samfunnsdebatten. I denne avhandlingen har jeg 

analysert hvilke ulike topos og argumenter som brukes i Ida-debatten. I analysen peker jeg på 

en rekke holdninger, normer og forestillinger knyttet til vitenskap, forskere, formidling, 

medier, journalister og lesere. Ut fra analysen drøfter jeg i hvor stor grad Ida-debatten bidro til 

å konstituere en ytringskultur som legger til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale. 

Temaer innenfor denne drøftingen er retorisk medborgerskap, motiv i fornuftig uenighet og 

saklighetsnormer.  

Forskningsformidling og debattdeltakelse forbindes med høy risiko i en allerede presset 

forskerhverdag. Deler av forskningsfelleskapet ønsker ikke at kontroversiell forskning 

formidles til et allment publikum. Forskere er bekymret for ulike vrangforestillinger og 

mulige misforståelser rundt vitenskap som allerede finnes i samfunnet. Mange er bekymret for 

at journalister og andre «mellommenn» har for liten kompetanse om vitenskap. Forskere 

måles gjerne opp mot en konvensjonell forskeridentitet. Kritikk av forskere som ytrer seg i 

offentligheten er gjerne drevet av en viss grad av spekulasjon rundt ulike vikarierende motiv. 

Disse bekymringene og forutsetningene legitimerer mindre kontakt med samfunnet. 

Forskere flest har ressursene og evnene som trengs for å utøve sitt retoriske medborgerskap, 

likevel er det få som ser verdien i å delta i det offentlige ordskiftet. Om flere forskere skal 

delta i samfunnsdebatten må universiteter og høyskoler dyrke en uenighetskultur og 

ytringskultur som normaliserer faglig uenighet i offentligheten basert på saklig og 

vitenskapelig argumentasjon. En god ytringskultur bør la det beste argumentet vinne, basert 

på saklig og vitenskapelig begrunnet argumentasjon, uavhengig om dette skjer innad i en 

institusjon eller på en offentlig debattarena. 
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Forord 

Jeg har vært fascinert av gode forskningsformidlere så lenge jeg husker. Denne fascinasjonen 

har jeg fått lov til å dyrke gjennom retorikkstudiet på Universitetet i Oslo, gjennom arbeidet 

som redaktør for en formidabel gjeng i Argument studenttidsskrift og fordi jeg har fått være 

med på utviklingen av Formidling- og vitenskapsjournalistikkemnet (MNKOM) på UiO. Alle 

folka i Argument og MNKOM har drillet og grillet meg i debattkultur og i filosofien bak 

forskningsformidling. Jeg vet at de mange lærerike årene med menneskene bak Argument og 

MNKOM har hjulpet meg med spørsmålene i denne avhandlingen.  

Takket være Solveig Isis Sørbø, og hennes nitide gjennomgang og systematisering av Jørn 

Hurums personlige tekstarkiv, fikk jeg materialet til denne oppgaven servert på sølvfat. 

Realfagsbiblioteket og Solveigs arbeid med Ida-databasen har vært en viktig ressurs for meg, 

og jeg vil tro at denne databasen vil ha stor verdi for mange etter meg. 

Johan L. Tønnessons tålmodige, presise og pedagogiske rødpenn har holdt meg i skinnet 

gjennom hele skriveprosessen. Johan minnet meg stadig på hvorfor jeg elsker faget, og hans 

ivrige avsporinger ga meg stadig ny interesse for retorikkens mange fasetter. Jeg er inderlig 

takknemlig for hver konstruktive kommentar og varsomme dytt i riktig retning. 

Denne avhandlingen hadde ikke vært mulig om ikke Jørn Hurum tok sjansen og satset stort på 

forskningsformidlingen. Den hadde heller ikke vært mulig om ikke Tore Slagsvold, Nils Chr. 

Stenseth, Trond Amundsen, Jarl Giske, Ivar Folstad, Harald Hornmoen eller Erik Tunstad tok 

ansvar og kastet seg inn i samfunnsdebatten. Dette er fagfolk jeg har fått stor respekt for. 

Høsten 2016 bidro Nytt Norsk Tidsskrift til at formidlingsdebatten igjen ble aktuell. Jeg vil 

takke alle de engasjerte forskerne og kommunikasjonsfolkene som deltok i denne debatten, 

for ufattelig mange gode inspill og rik meningsbrytning.  

Denne avhandlingen er skrevet med støtte fra Norsk faglitterær forfatter- og 

oversetterforening (NFF), jeg er beæret og dypt takknemlig for tilliten NFF hadde til 

masterplanene mine.  

Takk til venner og familie som lot meg monopolisere samtalen i så mange måneder. Til sist 

vil jeg takke Jonas. For at du lyttet og undret sammen med meg, og alltid hadde en urokkelig 

tro på at jeg skulle klare dette. Du er en framifrå fyr.  
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«Every link in the evolutionary chain is a missing link until it's 

found. And then it's not missing anymore.» 

-Donald Johnson, mannen som oppdaget Lucy-fossilet i 1974. 

 



9 

 

Innhold 

1 Innledning ........................................................................................................................... 1 

1.1 Jørn Hurum og Ida-fossilet .......................................................................................... 2 

1.2 Forskningsformidling i Norge ..................................................................................... 5 

1.3 Problemstilling og formål med avhandlingen ............................................................. 7 

2 Teori ................................................................................................................................... 9 

2.1 Modellesere og intensjonalitet ..................................................................................... 9 

2.2 Topos ......................................................................................................................... 11 

2.3 Doxa ........................................................................................................................... 13 

2.4 Argumentasjon ........................................................................................................... 15 

2.5 Hva inngår i en åpen og opplyst offentlig debatt? ..................................................... 17 

2.5.1 Retorisk medborgerskap ..................................................................................... 18 

2.5.2 Tekstkultur ......................................................................................................... 19 

2.5.3 Ytringskultur ...................................................................................................... 19 

2.5.4 Idealer for et opplyst ordskifte: Fornuftig uenighet og skjulte motiver ............. 22 

3 Metode .............................................................................................................................. 25 

3.1 Stegvis-deduktiv induktiv og abduktiv metode i humanistiske fag ........................... 25 

3.2 Case-studier ............................................................................................................... 26 

3.3 Kvalitativt intervju ..................................................................................................... 26 

3.4 Kvalitativ tekstanalyse ............................................................................................... 27 

3.5 Tekstunivers og utvelgelseskriterier .......................................................................... 28 

3.6 Reliabilitet og validitet .............................................................................................. 30 

4 Analyse: Topos og argumentasjon i Ida-debatten ............................................................ 32 

4.1 Analyse av «Ida er oversolgt», skrevet av Slagsvold m.fl. ........................................ 32 

4.2 Analyse av «Hvite frakker», skrevet av Erik Tunstad ............................................... 38 

4.3 Analyse av «Formidling, nei takk!», skrevet av Harald Hornmoen .......................... 43 

5 Drøfting ............................................................................................................................ 49 

5.1 Hva er det springende punkt i Ida-debatten? ............................................................. 49 

5.1.1 Fag- og konsensusargumentasjon: Normer og holdninger til publisering og 

uenighetskultur ................................................................................................................. 49 

5.1.2 Formidlingsargumentasjon: Holdninger og normer om popularisering og etisk 

fremstilling av forskning .................................................................................................. 52 



10 

 

5.1.3 Samfunns- og vrangforestillingsargumentasjon: Holdninger til samfunnets 

forståelse og fortolkning av vitenskap ............................................................................. 55 

5.1.4 Medie- og journalistikkargumentasjon: Forestillinger og holdninger til tabloid 

oversettelse og ukritiske mellommenn ............................................................................. 56 

5.1.5 Identitetsargumentasjon: Forestillinger om og normer for den konvensjonelle 

forskerrollen ..................................................................................................................... 59 

5.1.6 Begrepsargumentasjon: Forestillinger og normer om kommunikasjonssyn, lesere 

og forskningsformidlingens formål .................................................................................. 60 

5.2 Hvordan fungerer Ida-debatten som opplyst og åpen offentlig debatt? .................... 62 

5.2.1 Har motiv en legitim funksjon i fornuftig uenighet? .......................................... 62 

5.2.2 Hvordan er Ida-debatten med på å prege en opplyst og åpen offentlig debatt? . 64 

5.2.3 Hvordan kan ytringskulturen rundt Ida-debatten påvirke forskere som ønsker å 

formidle? .......................................................................................................................... 65 

6 Konklusjoner .................................................................................................................... 66 

6.1 Mot en mer konstruktiv debatt om formidling .......................................................... 66 

6.2 Ida-debatten, syv år senere ........................................................................................ 66 

6.3 Videre forskning ........................................................................................................ 67 

7 Litteraturliste .................................................................................................................... 69 

8 Vedlegg: Intervju .............................................................................................................. 75 

8.1 Intervjuguide: Jørn Hurum ........................................................................................ 75 

8.2 Transkripsjon av intervju med Jørn Hurum ............................................................... 76 

9 Vedlegg: Toposanalyse ...................................................................................................... 2 

9.1 Kodeskjema for toposanalyse ...................................................................................... 2 

9.1.1 Anti-topos ............................................................................................................. 2 

9.1.2 Toposgrupper, spesifikke topos og koder ............................................................ 2 

9.2 Analyse av «Ida er oversolgt» ................................................................................... 18 

9.3 Analyse av «Hvite frakker» ....................................................................................... 52 

9.4 Analyse av «Formidling, nei takk!» .......................................................................... 99 

  



1 

 

1 Innledning 

«Det var planlagt i detalj og nøye regissert. (...) et internasjonalt pressekorps på 

nærmere 200 mediefolk og et trettitall kameraer samlet på det naturhistoriske museet i 

New York denne maidagen 2009. (...) Alle ventet de på at den unge norske 

paleontologen Jørn Hurum fra Universitetet i Oslo skulle presentere sitt funn. (...) 

Under overskriften “The Link” viste Hurum fram fossilet “Ida” (...) en 47 millioner år 

gammel apeliknende skapning, et sjeldent og godt bevart funn og en potensielt viktig 

brikke for å forstå apenes og menneskenes evolusjonshistorie.»1 

Slik beskriver Johannes W. Løvhaug, på høvelig dramatisk vis, lanseringen av Ida-fossilet, 

mediesirkuset som oppstod og dermed premissene for den høylytte debatten som fulgte. Ida-

debatten fikk fram grunnleggende uenigheter om Jørn Hurums framgangsmåte, som igjen 

trolig uttrykker noen grunnleggende uenigheter om prinsipper og praksis for 

vitenskapskommunikasjon. Disse uenighetene kom frem i en offentlig debatt, hvor 

interesserte og kritikere fra et bredt sjikt innen vitenskapskommunikasjon og forskning deltok. 

Vår forståelse av forskningsformidlingens formål er nøye dokumentert i universitetenes 

paragrafer og strategidokumenter, men denne forståelsen vil hele tiden forhandles og endres 

gjennom praksis og diskurs. I denne avhandlingen skal vi sette oss som mål å sortere 

holdninger, normer og forestillinger i meningstekstene fra Ida-debatten, som forhåpentligvis 

kan legge grunnlaget for mer kvalifiserte og konstruktive debatter om 

vitenskapskommunikasjon framover.  

Ubehaget som følger med å si noe i offentligheten, og kanskje spesielt å si imot funn eller 

oppfatninger vi mener er gale i en debatt, rammer ikke forskere mer enn andre deltakere i den 

det offentlige ordskiftet.2 Det krever et visst mot å stå for noe i offentligheten.3 Som retoriske 

medborgere har vi alle et ansvar for å delta inn i den offentlige debatten. Hvorfor har vi dette 

ansvaret, hva gjør vitenskapens stemmer viktige og hvordan deltar vi i en åpen og opplyst 

offentlig debatt? 4 Dette er noen av spørsmålene vi skal utforske i denne avhandlingen. 

 

                                                 
1 Løvhaug, «Overlæreren i rampelyset», 75-77. 
2 Coleman, «Courage and Respect in New Media - Science Communication», 186-187. 
3 Kierulf, «…en åpen og opplyst offentlig samtale?», 7. 
4 Tønnesson, Vitenskapens stemmer, 15-30. 



2 

 

1.1 Jørn Hurum og Ida-fossilet 

Jørn Hurum er professor og paleontolog ved norsk senter for paleontologi på Universitetet i 

Oslo og Naturhistorisk museum. Vi vet ikke hvem som fant Ida, bare at hun ble funnet i 

Messel i 1983. På den tiden var det ulovlig for private å samle fossiler, og funnet ble holdt 

hemmelig hos en privat eier i mange år.5 I desember 2006 tok fossil-selgeren Thomas Perner 

kontakt med Jørn Hurum og viste ham et foto av Ida, bildet overbeviste Hurum om at fossilet 

var noe spesielt. Jørn Hurum samlet et internasjonalt «Dream Team» av forskere bestående 

av: Dr Jens Lorenz Franzen, Professor Philip Gingerich, Dr Jörg Habersetzer, Professor 

Wighart von Koenigswald og Dr Holly Smith for å undersøke Ida-fossilet nærmere.6 Idas 

størrelse, kroppsform og levemåte ga tegn på at hun var en ape og at hun liknet på menneskets 

stamform slik den ville sett ut for 47 millioner år siden, konkluderte forskerne.7 Dette var 

stort. Oppdagelsen av Ida, også kjent som Darwinius messilae, kunne ikke kommet på et 

bedre tidspunkt enn i Darwin-året 2009. 

Jørn Hurum, Atlantic Productions og Naturhistorisk museum på UiO hadde tilsynelatende 

lykkes med forskningsformidlingen av Ida-funnet: Folk flokket til, budskapet nådde et bredt 

spekter av lesergrupper, materialet var basert på en fagfellevurdert vitenskapelig artikkel 

publisert i et anerkjent vitenskapelig tidsskrift og det var forskeren selv som styrte ordet. 

Hurum viste godt samarbeid med mediene, og la vekt på tett kontakt med journalister som 

forskergruppen hadde tillit til.8 Atlantic Productions hadde filmet og dokumentert hele 

forskningsprosessen, og gjorde den vitenskapelige metoden tilgjengelig for seerne på BBC, 

History Channel, ZDF og NRK.9 En troverdig naturvitenskapelig fortelling stjal endelig 

plassen på forsidene og alle fulgte med. Så hva gikk egentlig galt? 10 

Jørn Hurum var ikke alene. Forskerteamet som undersøkte, analyserte og tolket Ida-fossilet, 

hadde alle en etablert bakgrunn i evolusjonsbiologi og paleontologi. Jens Franzen foreslo å 

kalle det lille fossilet Ida, etter Jørn Hurums datter. Ida og Ida var begge i tannskiftealderen 

hvor de mistet melketenner.11 Forskergruppen slo fast at Ida viste tegn på å være en «ekte 

                                                 
5 UiO:Naturhistorisk museum, «Hvordan ble Ida funnet?» 
6 UiO:Naturhistorisk museum, «Hvordan forsker vi på Ida?». 
7 UiO:Naturhistorisk museum, «Hva kan Ida fortelle oss om mennesker?». 
8 Andersen, "Den største vitenskapelige sensasjonen noensinne" - En studie av PR-strategi, mediedekning og 

relasjoner i Ida-saken. 
9 Revealing the Link, «The Film». 
10 UiO:Naturhistorisk museum, «“Missing Link” er funnet!». 
11 Vedlegg 8.2.: Transkripsjon av intervju med Jørn Hurum. 
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ape», som plasserte henne nærme menneskets gren i evolusjonstreet. Det vitenskapelige 

tidsskriftet PLoS One ble plattformen hvor Hurum og hans forskerteam mottok 

fagfellevurdering før tidsskriftet også publiserte resultatene. PLoS One fikk likevel ikke sitte 

på nyheten alene. Hurum ville fortelle hele verden om Ida, samtidig. Forskere og folk flest 

hørte fortellingen om forskerteamets konklusjoner på samme dag, 19. mai. Vi må tro at Jørn 

Hurum var forberedt på noe kritikk av Ida-fossilet og sin egen fremgangsmåte. Faglig kritikk 

og diskusjon er tross alt en del av den vitenskapelige tradisjonen. Riktignok hadde ikke 

forskere innen samme felt fått det vanlige varskoet forskere gjerne får, for å forberede sin 

respons på ny og revolusjonerende forskning12. Forskersamfunnet fryktet for følgene av 

hvordan Ida-fossilet ble fremstilt og følte nå et presserende behov for å korrigere det Hurum 

så ivrig hadde delt med verden.13 

Den amerikanske evolusjonsforskeren Chris Beard var først ut, og avviste Ida blankt: «Ida 

would have to have anthropoid-like features that evolved after anthropoids split away from 

lemurs and other early primates. Here, alas, Ida fails miserably.» 14 Jørn Hurums konklusjoner 

om menneskets evolusjonshistorie gikk i stor grad mot Beards etablerte teorier, og Beard 

fastholdt raskt at hans teorier fortsatt var fasiten. Den internasjonale debatten rundt 

legitimiteten ved Idas ape-status vokste seg større15, og havnet til slutt tilbake i Norge. En 

rekke norske biologer og professorer ved flere universiteter gikk ut og stemte i Beards 

avvisning av Ida. Tore Slagsvold, Nils Chr. Stenseth, Trond Amundsen, Jarl Giske og Ivar 

Folstad er tungvektere innen biologi i Norge, og gikk sammen om å skrive en kronikk16. 

Sammen med professorenes faglige vurdering av Ida-fossilets betydning kom også anklager 

om at Jørn Hurums formidlingsstil dreide seg for mye om markedsføring og virket villedende 

for det brede publikum. Hurum ble anklaget for å ha brutt med grunnleggende 

forskningsetikk.  

Det var ikke bare det naturvitenskapelige forskningsmiljøet som reagerte på hvordan Ida-

fossilet fremstod i mediene. Medieviterne og professorene Harald Hornmoen og Sigurd 

Allern, samt lederen i Norsk Presseforbund Per Edgar Kokkvold hadde også noe å si17. De var 

riktignok mer opptatt av hvorvidt forskningsjournalistene var skikket til å dekke denne saken. 

                                                 
12 Laursen, «Taking a fossil primate on the road». 
13 Fleagle, «The Many Worlds of Ida». 
14 Beard, «Why Ida fossil is not the missing link». 
15 Gibbons, «Celebrity Fossil Primate: Missing Link or Weak Link?». 
16 Slagsvold et al., «Ida er oversolgt». 
17 Endresen og Topdahl, «- Pressen har latt seg utnytte av Ida-forsker». 
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Forskningsjournalistene visste ikke nok om vitenskap til å vurdere kildene, og hadde ikke stilt 

de riktige kritiske spørsmålene. Resultatet var en norsk presse som hyllet ny forskning på 

tross av økende kontrovers rundt gyldigheten ved resultatene.18 Forskning.no skrev mye om 

kontroversen rundt Ida-fossilet. Forskningsjournalisten, høgskolelektoren, og biologen Erik 

Tunstad blokket for forskning.no, og stilte seg tvilende til mediebildet av ukritiske 

forskningsjournalister i møte med kalkulerende forskerne 19. På denne måten ble Ida-debatten 

en omfattende offentlig debatt om naturvitenskapens premisser, evolusjon, media, 

journalister, forskningsformidling og forskere.  

På tross av en ukonvensjonell fremgangsmåte og formidlingsstil, var det imidlertid ikke 

Hurums valg av publiseringskanaler eller mediestrategi som ble eksplisitt kritisert. 

Formidlingsdebatten kokte stort sett ned til to slagord. Til sammen fem ord skulle være nok til 

at flere kritikere ropte varsko om brudd på grunnleggende forskningsetikk. Slagordene var 

«The Missing Link» og «This Changes Everything», skapt av den massive 

markedsføringsprosessen bak dokumentarfilmen The Link20. Mange mente dette spilte rett inn 

i kreasjonistenes påstand om at Charles Darwins evolusjonsteori ikke er etablert og bevist i 

evolusjonsbiologien.21 Jørn Hurum forsøkte å kommentere at «This Changes Everything» 

ikke representerte hovedbudskapet og ikke var laget av ham selv, men av mediegiganten 

History Channel.22 Den mørke skyggen av slagordene ville følge debatten langt ut over de 

første ukene. Det var rett og slett for lett å huske. 

Når debatten rundt Ida-fossilet var på hell, kom professor i journalistikk Harald Hornmoen 

med noen refleksjoner rundt tilstanden til forskningsjournalistikken og formidling som følge 

av meningene som hadde kommet frem siden Ida-funnet ble lansert23. Han gikk i strupen på 

flere av antakelsene både forskere og journalister hadde tatt i dekningen av Ida. Forskere tror 

at mediene ikke er interessert i forskning og at leserne ikke evner å forstå seg på vitenskapen, 

det må de bare slutte med, sa Hornmoen. Dessuten må journalistene miste litt av 

ærbødigheten for forskere og dra de inn i samfunnsdebatten med dumme spørsmål stilt på en 

klok måte. Hornmoen understrekte et grunnleggende problem i måten vi definerer 

forskningsformidling på. For at vi skal få forskningen inn i en større samfunnskontekst må vi 

                                                 
18 Andersen og Eide, «Nasjonalikonet «Ida» i ALLE KANALER». 
19 Tunstad, «Hvite frakker». 
20 Vedlegg 8.2.: Transkripsjon av intervju med Jørn Hurum. 
21 Thomas, «The Ida Fossil: A Clever Campaign for a Lackluster "Link."» 
22 Vedlegg 8.2.: Transkripsjon av intervju med Jørn Hurum. 
23 Hornmoen, «Formidling, nei takk!». 
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ta utgangspunkt i en langt mer dialogisk modell for å kommunisere mellom forskere og 

samfunn, som Hornmoen vil kalle vitenskapskommunikasjon. 

1.2 Forskningsformidling i Norge 

Universiteter og høyskoler i Norge har tre arenaer hvor formidling kan finne sted, slik det er 

lagt opp til i lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven).24 Om lovens 

formål står det at universiteter og høyskoler har et tre lovfestede forventninger: (1) Tilby 

høyere utdanning, (2) utføre forskning og (3) formidle kunnskap. Likevel påpeker Anine 

Kierulf en ulik fordeling av disse pliktene, i sin artikkel «…en åpen og opplyst offentlig 

samtale» 25:  

«Etter loven er disse forpliktelsene likt rangert. Deres reelle rangering – både hva 

gjelder akademiske karrieremuligheter, prestisje og praksis er likevel klar: Først 

forskning, så undervisning – og så, kanskje, formidling.»26 

Det er altså en etablert forventning om at forskere skal formidle, og tilsvarende etablert 

forståelse av at dette ikke alltid følges. Dette preger også debatten rundt forskningsformidling, 

som stadig vender tilbake til samme spørsmål: Hvorfor er det ikke flere forskere som 

formidler og deltar i samfunnsdebatten? 

Også retningslinjene for forskningsformidling fra De nasjonale forskningsetiske komiteene 

gjenspeiler behovet for å dytte flere forskere ut i den offentlige samtalen. Retningslinjene er 

forskerfelleskapets føringer for blant annet bruk av dyretesting, føre-var prinsippet og 

oppdragsforskning, og her finner vi også et sett med føringer for hvordan forskere skal 

formidle sin forskning. Retningslinjene er tilpasset vitenskapelige grener og fag, slik som 

Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi27 (NENT).28 Retningslinjene 

finnes i dag i en oppdatert utgave anno 2016, men for denne analysens formål kommer vi i 

hovedsak til å forholde oss til retningslinjene som fantes i 2009, altså anno 2007. Vi skal 

riktignok også kaste et blikk på de reviderte retningslinjene i drøftingen, for å undersøke 

hvorvidt de har blitt påvirket nettopp av Ida-debatten. I retningslinjene fra 2007 fantes det 

                                                 
24 Universitets- og høyskoleloven, § 1-1.1Lovens formål, 2016. 
25 Artikkelen publiseres i Nytt Norsk Tidsskrift nr.1 2017. 
26 Kierulf, «…en åpen og opplyst offentlig samtale». 
27 De nasjonale forskningsetiske komiteene. «Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi». 
28 Det finnes generelle retningslinjer for all forskning, og egne sett med retningslinjer for andre vitenskapelige 

grener som: Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi (NESH). 2016. 
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mange anmodninger om at forskere bør ha systemer og egnede formidlingsformer på plass for 

å nå ut til relevante brukergrupper. Den NENT-kodeksen som Jørn Hurum og 

meddebattantene forholdt seg til var derfor sterkt preget av å understreke forskerens 

formidlingsansvar, og deltakelse i samfunnsdebatten. 

Universitetet gjorde i 1999 en forskningsutredning, med Ragnvald Kalleberg i spissen, for å 

kartlegge forskningsformidlingens rolle og universitetets strategi for forskningsformidling. 

Utredningsgruppen kom frem til en definisjon på formidlingsoppdraget som lyder slik:  

«Forskningsformidling består i at «forskere formidler vitenskapelige resultater, 

arbeidsmåter og holdninger ut av et spesialisert forskningsfelt, til personer utenfor 

feltet». Formidling forutsetter at det etableres toveis kommunikasjon mellom 

universitet og omverden. Utadrettet formidling av vitenskap er en av universitetets 

sentrale, faglige oppgaver. Den er begrunnet både i lovverk, i tradisjoner og i en indre 

forbindelse mellom vitenskap og samfunn.» 29 

Også her blir formidlingsoppdraget begrunnet i tradisjon og lovverk, men i tillegg trekkes det 

opp en kvalifisering som kan være nyttig å få med når vi snakker om forskningsformidling. 

Hvem snakker forskerne til når de formidler? Det er for de fleste lett å anta at 

forskningsformidling gjelder popularisering av vitenskap eller meningsytringer til 

allmennheten. Formidling arbeider riktignok etter en kjent tredeling av lesere: formidling til 

andre forskere gjennom vitenskapelige artikler, formidling til brukergrupper som kan 

nyttiggjøre seg forskning gjennom innovasjon, samt formidling til allmennheten gjennom 

tilgjengeliggjøring av kunnskap og et opplyst ordskifte30. I denne analysen vil formidling til 

allmennheten veie tyngst. I og med at det offentlige ordskiftet i denne analysen også foregår 

gjennom kronikker omtales allmenheten ofte som lesere, selv om allmennheten og publikum 

også omtales der det er relevant. 

I dag, i 2016, foregår forskningsformidling i en rekke kanaler og former, både veletablerte og 

relativt nye. Med sosiale medier har direkte og dialogisk kommunikasjon mellom forskere og 

allmennheten blitt enklere, selv om debatten i de tradisjonelle redaksjonelle medier fortsatt 

spiller en viktig rolle. I 2009, da Jørn Hurum og Ida-debatten raste, var sosiale medier en del 

av medielandskapet, men ikke like utbredte og etablerte debattarenaer som de er i dag. 

                                                 
29 UiO: Forskningsutredning - En ny formidlingspolitikk, 1999. 
30 Norsk Forskningsråd, «Nasjonal strategi for allmennrettet forskningsformidling». 
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Debatten i 2009 fant sted i tradisjonelle medier, på avisforsidene og kronikkspaltene. 

Aktørene som deltok i Ida-debatten i de redaksjonelle mediene behersket de retoriske 

sjangerne og hadde tilgang til ressursene som trengtes for å kunne delta i et deliberativt 

demokrati. De utøvet dermed sitt retoriske medborgerskap.31 I tillegg til å ha evnen til å ytre 

seg må vi også være en del av en ytringskultur som legger til rette for en åpen og opplyst 

offentlig debatt. Med ytringskultur mener vi hvilke felles holdninger, normer og forestillinger 

rundt ytringer vi finner i det offentlige ordskiftet.32 Ytringskulturen har mye å si for hvem og 

hvordan vi deltar i samfunnsdebatten, og vil unektelig også prege deltakelsen fra forskere og 

fagfolk.  

1.3 Problemstilling og formål med avhandlingen 

Tekstene fra Ida-debatten som brukes i denne avhandlingen er hentet fra en nyopprettet Ida-

database, ved Solveig Isis Sørbø. Korpuset ble bygget av Realfagsbiblioteket ved 

Universitetet i Oslo våren 2016 og har systematisert 459 tekster om Ida-fossilet og Jørn 

Hurum. Denne store oversikten gjorde det mulig å dykke dypere inn i Ida-debatten. 

I løpet av Ida-debatten var det altså mange aktører som kom på banen med sine tolkninger og 

sine sym- og antipatier rundt Jørn Hurum. Ut fra et større tekstkorpus om Ida, skal denne 

avhandlingen legge vekt på debatt-temaet «forskningsformidling og 

forskningskommunikasjon». Her undersøker jeg hvordan tre kronikktekster33 fremstiller 

formidlingsoppdraget, samt hvordan de kritiserer eller roser Jørn Hurums formidlingsstil og 

fremgangsmåte. Måten jeg har kommet frem til dette utvalget på tre tekster vil bli forklart i 

metodekapittel 3.4 om tekstunivers og utvelgelseskriterier. De tre kronikkene er også en god 

illustrasjon på hvor langt denne debatten strakk seg i tid, og hvordan emneutviklingen ble 

preget av hvem som uttalte seg. Kronikktekstene er:  

 «Ida er oversolgt»34 av forskerne og professorene i biologi Tore Slagsvold, Nils Chr. 

Stenseth, Trond Amundsen, Ivar Folstad, og Jarl Giske i Aftenposten 3. juni 2009.  

 «Hvite frakker»35 av lektor, evolusjonsbiolog og forskningsjournalist Erik Tunstad på 

forskning.no 12. juni 2009. 

                                                 
31 Kock og Villadsen, «Citizenship as a Rhetorical Practice», 1-12. 
32 Svare og Svensson, «Ytringskultur bør finde Sted», 67. 
33 Se kap. 3.4 for nærmere redegjørelse av utvelgelse av analysetekster. 
34 Slagsvold et al., «Ida er oversolgt».  
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 «Formidling, nei takk!»36 av fagbokforfatter og professor i journalistikk Harald 

Hornmoen i Aftenposten 16. desember 2009.  

Basert på en retorisk analyse av disse tre debattbidragene skal jeg drøfte hvordan en debatt 

om forskningsformidling og vitenskap kan bidra til en åpen og opplyst offentlig debatt. 

Problemstilling 

Hvilke forestillinger, normer og holdninger til vitenskap, forskere, formidling, medier, 

journalister og lesere preget debatten rundt Ida-fossilet i 2009, og i hvor stor grad 

bidro debatten til å konstituere en ytringskultur som legger til rette for en åpen og 

opplyst offentlig samtale? 

Ida-debatten er interessant fordi den handler om forskningsformidling, i tillegg til at debatten i 

seg selv har et opplysende oppdrag og karakter. Gjennom å analysere Ida-debatten kan vi 

potensielt få vite mer om hvordan ytringskultur tilrettelegger for at forskere deltar i 

samfunnsdebatten; ulike forståelser av forskningsformidling og hvordan opplysende offentlig 

debatt kan fungere som forskningsformidling.37  

For å finne svar på problemstillingen skal vi ta i bruk noen verktøy vi finner i retorisk kritikk 

og tekstanalyse. Avhandlingen skal se på hvilke topos som er å finne i teksten, analysere 

hvordan disse blir brukt ved å kartlegge argumentasjon fra aktørene og til slutt drøfte hvordan 

disse tekstene bidrar til å konstituere en ytringskultur.38 Før analysen skal jeg gjøre rede for 

disse teoretiske begrepene og metodene for avhandlingen. Fra drøftingen forsøker jeg å finne 

frem til noen forståelser innenfor vitenskapelig forankret debatt og fornuftig uenighet som vi 

kan benytte som referansepunkter for videre samtaler, og som forhåpentligvis kan legge 

grunnlaget for mer kvalifiserte og konstruktive debatter om vitenskapskommunikasjon 

framover.   

                                                                                                                                                         
35 Tunstad, «Hvite Frakker». 
36 Hornmoen, «Formidling, Nei Takk!». 
37 Kalleberg, «Ytringsfrihet, demokratiteori og demokratiet som uferdig prosjekt», 26-32. 
38 Svare og Svensson, «Ytringskultur bør finde Sted», 71-75. 
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2 Teori 

Basert på teori om topos, doxa og argumentasjon skal tekstanalysen forsøke å gi svar på i 

hvor stor grad kronikkene om Jørn Hurum og forskningsformidling konstituerer en 

ytringskultur som legger til rette for en åpen og opplyst offentlig debatt. En toposanalyse skal 

avdekke hvilke forestillinger, og mulige fordommer, som vi kan finne i tekstene. En 

argumentasjonsanalyse vil se på hvordan disse forestillingene brukes opp mot hverandre, og 

hvorvidt det kan sies å være et brudd på kommunikasjonen i tekstene basert på motstridende 

grunnlag for argumentasjonen. Resultatene fra disse to analysene kan fortelle oss noe om 

hvordan skribentene definerer diskursen innenfor formidling og vitenskap.  

I analysen og drøftingen vil vi forholde oss til begreper for hvordan og hva vi kan lese ut av 

en tekst; ved å se på modellesere og intensjonalitet. Vi skal også bruke den retoriske analysen 

av tekstene til å drøfte temaer innenfor et deliberativt demokrati, som retorisk 

medborgerskap, tekstkultur, ytringskultur, ytringsfrihet, fornuftig uenighet og 

saklighetsnormer. Formålet med å bruke disse teoretiske rammene er å avdekke hvordan 

typiske og gjenkjennelige vitenskapssyn, formidlingssyn og rolleforståelser innen 

forskningsformidling og vitenskap defineres i en offentlig debatt. Dette kapittelet skal 

beskrive noen av de teoretiske begrepene som er nevnt og hvordan de vil bli brukt videre. 

2.1 Modellesere og intensjonalitet 

Når vi gjør tekstanalyse, er det viktig å være oppmerksom på tekstens meningspotensial, 

lesertolkninger og kommunikasjonssituasjon. Det blir vi blant annet gjennom å gjøre oss kjent 

med dens modellesere og intensjonalitet.  

Modelleserbegrepet, opprinnelig utmyntet av semiotikeren Umberto Eco, hører til innenfor 

resepsjonsstudier, altså vitenskap om hvordan lesere tolker tekst. I nyere tid har professor i 

sakprosa Johan Tønnesson det mest omfattende arbeidet innenfor vår forståelse av 

modelleseren, fra hans doktoravhandling Tekst som partitur39. Her påpeker Tønnesson at 

modelleseren ikke er noen reell leser, men snarere en et resultat av møtet mellom avsender, 

tekst og mottakere. For å forstå modelleseren er det viktig å forstå skribentens forestillinger 

om leseren og hvordan teksten bør leses, og disse forestillingene er ofte ubevisste og intuitive 

                                                 
39 Tønnesson, Tekst som partitur, 102. 
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i skriveprosessen. Når skribenten skriver, legger hun opp til bestemte forståelser av teksten og 

bestemte kompetanser hos leseren, gjennom måter hun fremstiller saken og ordene hun 

bruker.40 Likevel realiseres ikke modelleseren av skribenten og teksten alene. 41  

En modelleser kan nemlig også ses på som en tekststrategi, som igjen tilsvarer det sett av 

kompetanser som forutsettes for å forstå teksten, og har sitt grunnlag i tekstens 

intensjonalitet.42 Intensjonaliteten er et resultat av tekstens egen generative mekanikk43, 

skriver Tønnesson, og derfor har ikke bare skribenten og teksten, men også leseren en aktiv 

rolle i utformingen av intensjonaliteten.44 Tønnesson påpeker også at intensjonaliteten er 

omskiftelig, og kan variere fra resepsjon til resepsjon. For hver gang en gitt tekst leses, 

aktualiseres intensjonaliteten derfor på nytt. Intensjonalitetsbegrepet tar dermed høyde for 

utilsiktede effekter i teksten som leseren kan plukke opp. Vi kan dermed betrakte 

intensjonalitet som et meningspotensial som kan realiseres gjennom lesningen, og 

modelleserstrategien bygger vilkårene for at teksten skal kunne realisere denne meningen. 

Modelleseren bærer altså i seg en mengde betingelser som må være oppfylt for at tekstens 

meningspotensial skal realiseres. Altså er modelleseren en tekststrategi som den reelle leser 

kan følge i møte med en tekst, og det å lese en tekst innebærer å forsøke å nærme seg 

modelleseren i teksten. Vi får hint eller tegn på modelleseren gjennom eksplisitte spor i 

teksten, men også de implisitte sporene og mening som er underforstått i teksten. 

Kronikkforfatterne i Ida-debatten vil implisitt legge opp til en rekke forståelser og 

kompetanser som de forutsetter for å realisere kronikkens meningspotensial. Vi kan for 

eksempel se for oss allerede nå at en modelleser i Ida-debatten forutsettes å kjenne til Ida-

fossilet, kjente stridsemner innenfor forskningsformidling eller noen grunnleggende 

prinsipper innenfor vitenskapen. 

Modelleseren forventes altså gjennom underforståtte forutsetninger å være innviet i det 

samme diskursfelleskapet som skribenten, – men teksten kan også foregripe flere typer svar 

og dermed danne mer enn èn modelleser i teksten.45 Johan Tønnesson påpeker her et viktig 

poeng om tekstene i analysen vi skal gjøre: de innforståtte normene er mye vanskeligere å få 

grep på for å forstå tekstens intensjonalitet, enn eksplisitte referanser. Dette kommer av at vi 

                                                 
40 Tønnesson, Hva er sakprosa, 111-113. 
41 Holter, Inngang til læring og historieforståelse, 18-20. 
42 Skjeldrup, Fornuft, følelser og flerstemmighet, 11-13. 
43 Tønnesson, Tekst som partitur, 105. 
44 Ibid., 111. 
45 Ibid., 122-124. 
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må ha inngående kjennskap til atferd og normer i kommunikasjonssituasjonen. 

Kommunikasjonssituasjonen i våre tekster har grunnlag i skjæringspunktet mellom offentlig 

ordskifte, i kronikkform, og vitenskapelige institusjoner. Modelleseren og intensjonaliteten 

dannes altså intertekstuelt, fra tekst til tekst, hvor implisitte referanser til andre diskurser 

danner et normsamspill. For å forstå en større kommunikasjonssituasjon, som altså er 

nødvendig for å finne fram til de ulike meningspotensialene i tekstene, må vi altså få oversikt 

over ulike implisitte normer og forestillinger i tekstene.46 Dette kan vi forstå bedre gjennom å 

undersøke ulike topos i teksten. 

2.2 Topos 

Topos et retorisk begrep som omfatter argumentasjonsmomenter, konvensjonelle logiske 

argumenter eller hele argumentasjonsmønstre. Den praktiske og empiriske tilnærmingen til 

topikk finner vi som en del av andre bok i Aristoteles «Retorikk».47 Her skilte Aristoteles 

mellom 28 generelle argumentasjonsmønstre og de spesifikke topos som kun benyttes 

innenfor det emnet taleren behandler. Forskjellige retoriske skoler har siden Aristoteles og 

antikken videreutviklet vår forståelse av topos, og tillagt den topiske læren ulike funksjoner.48 

I denne oppgaven vil jeg supplere Aristoteles’ grunntanke med Jonas Gabrielsens utførlige 

gjennomgang av begrepet. 

Ser vi på det rike mangfoldet av teoretikere som har bearbeidet topikken etter Aristoteles, for 

eksempel Jens E. Kjeldsen eller Øivind Andersen, vil de fleste bruke en egenkonstruert 

inndeling av topikkens fasetter.49 Som en følge av dette mangfoldet er det stort spillerom i 

hvordan vi velger å anvende topikken som teoretisk rammeverk. Denne friheten kan dog gå ut 

over analysens stringens, og dermed bidra til at topikken blir en mindre virksom 

analyseramme. Jonas Gabrielsen er en av de moderne teoretikerne som har gått lengst og 

dypest i å skildre begrepet, noe som gjør at han kan være en tilstrekkelig kilde for å forstå 

topikken i en empirisk studie. 

Aristoteles brukte dialektikk som en betegnelse for en kritisk behandling av allment godtatte 

oppfatninger. Det er innenfor dialektikken at vi finner argumentasjonen som anvender topos. 

                                                 
46 Ibid., 126. 
47 Aristoteles, Retorikk, overs. Eide, 33-34. 
48 Jonas Gabrielsen, Topik, 19. 
49 Ibid., 21. 
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Aristoteles delte topos inn i generelle argumentasjonsmønstre som går på tvers av emner, altså 

argumenter som fungerer like godt om du har en kritisk drøfting av Paradise Hotel eller 

fysikk, og de emnespesifikke topos som er basert på innholdet og emnet taleren behandler. 

Altså typiske emnespesifikke argumenter som er bundet til for enten Paradise Hotel eller 

fysikk, og ikke kan overføres fra den ene til den andre.50 Utfordringen ved bruken av 

emnespesifikke topos er altså at de i noen tilfeller ikke er overførbare mellom fagdisipliner. 

Du kan dermed ikke benytte deg av argumenter som gjelder for vitenskapen i medieverden, 

journalister kan og vil ikke argumentere med samme premiss som en antropolog. Dette setter 

noen viktige rammer for hvordan vi kan tolke Ida-debatten. Argumentene i Ida-debatten vil 

inneholde ulike påstander om saken basert på blant annet fordommer, forståelser, normer og 

erfaringer fra de ulike miljøene debattantene tilhører.51 Dette påvirker også hvilke steder 

skribentene går og dermed hvilke topos de bruker i argumentasjonen. 52 I analysen av topos i 

debatten om Ida-fossilet og Jørn Hurum vil det sannsynlig dukke opp både generelle og 

emnespesifikke topos.  

Et viktig skille som kommer frem hos Aristoteles’ emnespesifikke topos er overgangen fra 

premisser i dialektikken og til premisser i andre vitenskaper. I valg av premisser for et 

argument kan taleren, basert på hvor mye hun behersker emnet hun behandler, velge 

premisser som ikke lenger hører til i retorikken. Altså premisser for argumentasjon som er 

grunnleggende for et fags eller en vitenskaps udiskutable basisprinsipper, kjent som det 

sentrale aristoteliske begrepet archai. Disse premissene er ikke lenger en del av dialektikken 

eller retorikkens overbevisningsmidler. Jo mer taleren overbeviser ved at hen behersker det 

emnet hen behandler, desto mer er det sin innsikt i dette emnet han demonstrerer, ikke sin 

retoriske dyktighet, skriver Tormod Eide om dette skillet.53 Deler av topikken i en debatt om 

Ida-fossilet med forskere og fagfolk vil dermed ikke bare handle om generelle topos og 

emnespesifikke topos, men også naturvitenskapelige archai.  

Jonas Gabrielsen understreker at topikken ikke er en enhetlig lære.54 Topikken har mange 

fasetter, og den vage definisjonen gjør at begrepet stadig endres av de som bruker det både 

teoretisk og praktisk. Gabrielsen mener selv at nøkkelen til å forstå Aristoteles’ topikk ligger i 

de mange listene over topos: «Topikkens metodologi er dens lister over konkrete topoi. Den 

                                                 
50 Aristoteles, Retorikk, 33.  
51 Grue, «Critical discourse analysis, topoi and mystification», 309-312. 
52 Jørgensen, Når steder skapes, 71-73. 
53 Aristoteles, Retorikk, 34. 
54 Jonas Gabrielsen, Topik, 19. 
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topiske metodologi ligger ikke bag listerne, men i listerne; det er toposkatalogerne, der i en 

konkret situation sætter retoren i stand til, på systematisk vis, at udfinde og etablere sagens 

mest virkningsfulde materielle og inferentielle præmisser.»55 I en analyse av topos i Ida-

debatten vil vi forsøke å rekonstruere disse topos-listene for å kunne si noe om hvor 

skribentene har gått for å konstruere sine argumenter, og hva det kan si om de ulike 

forestillingene debattantene har om emnene. 

En toposanalyse tillater oss å se spekteret av meningsinnhold som vi kan tolke ut av en enkelt 

tekst. Et offentlig publikum vil tolke en tekst ulikt. Hver leser tar med seg sin kontekst, 

kunnskap og interesse inn i lesningen.56 Ved å bryte opp teksten i mindre sekvenser, altså å se 

på teksten setning for setning, kan vi utforske dette meningspotensialet. En kartlegging av 

topos i teksten trenger ikke nødvendigvis å være det skribenten selv har hatt i tankene når de 

skrev, men er snarere de implisitte og noen ganger ubevisste premissene de setter for sine 

påstander. 57 

Skribentene i Ida-debatten kommer fra ulike fagtradisjoner og er alle innvidde i det 

akademiske miljøet som debatten springer ut fra. Dette påvirker hvilke premisser, modeller og 

steder som forfatterne tar i bruk i sin argumentasjon. Kronikktekster hører til en diskurs som 

baserer seg på meningsbrytning og argumentasjon. Dermed er det naturlig å gå fra en 

toposanalyse som viser oss hvilke forestillinger, normer og holdninger vi finner i teksten, til å 

se nærmere på hvordan dette anvendes i den praktiske argumentasjonen til forfatterne. 

2.3 Doxa  

Topikken og doxa er tett forbundet. Mats Rosengren beskriver topikken som en måte å se 

etter hvordan folk avslører hvor de plasserer seg innenfor en gruppe, miljø, disiplin, kultur 

eller verdenssyn. Uttrykksformene som avslører taleren kan være hvilke klisjeer, 

ordvendinger, stil, troper og termer en bruker. Dette vil vise hvilke grunnleggende 

forestillinger, sympatier og antipatier taleren har. Språket er ikke et nøytralt medium som bare 

gjenspeiler verden slik den er, men en praksis som formes av den som bruker det.58 Disse 

språklige representasjonene former talerens fremstilling av saken, og hvordan hun oppfatter 

                                                 
55 Ibid., 120. 
56 Skjeldrup, Fornuft, følelser og flerstemmighet, 10-13. 
57 Se kap. 2.1 for mer om modellesere og intensjonalitet. 
58 Rosengren, «On doxa – the epistemology of the New Rhetoric», 160. 
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sakens sannhet. Doxa, skriver Rosengren, er dermed en kontekstuell og subjektiv 

sannsynlighet eller overbevisning basert på sanseerfaring. Topikken stammer altså fra disse 

felles aksepterte sannhetene og overbevisninger vi har fra vår kollektive erfaring. Dette gjør at 

doxa ofte beskrives som «hverdagssannheter». 

Tradisjonelt skiller vi på episteme som sikker viten, og doxa som aksepterte sosiale sannheter. 

Mats Rosengren ønsker likevel å fremheve hvordan skillet mellom doxa og episteme ikke er 

så binær som vi skal ha det til. Han argumenterer for at doxa kan være en prosess som fører til 

episteme, og at de to dermed er tett knyttet. Doxa er en sannhet som reforhandles og 

kontekstualiseres gjennom en løpende diskurs, og etableres dermed på bakgrunn av en 

spesifikk og situert praksis. I en vitenskapelig praksis vil faglig debatt være en dragkamp 

mellom forståelser av sannhet, hvor den sterkeste forståelsen blir dominerende og betraktes 

som troverdig eller sikker gjennom konsensus. Det er imidlertid ikke slik at doxa endres over 

natten, slik tradisjon ikke endres over natten. Våre doxiske sannheter forhandles og forsterkes 

kontinuerlig gjennom språket og mønstrene vi tenker gjennom; dette er dype mønstre for 

hvordan vi opplever verden rundt oss. Rosengren konkluderer med at det er denne 

altomspennende tolkningen av verden rundt oss og sannhetene den danner som er doxa, og 

som igjen danner de ulike topos vi bruker for å beskrive disse allmenne sannhetene.59 I Ida-

debatten forhandles ulike tolkninger av sikker viten innenfor naturvitenskapen; her møtes 

altså en doxisk samtale med det vi tradisjonelt vil betrakte som epistemisk viten.  

Jan Grue bruker også sirkulering av topos til å forklare doxa i artikkelen «Critical discourse 

analysis, topoi and mystification: disability policy documents from a Norwegian NGO».60 

Han skriver at topikken settes av feltets sterkeste aktør, altså den som vinner den diskursive 

kampen og definisjonsmakten over emnet. I dette tilfellet er denne spesifikke praksisen med 

på å redefinere forskningsformidlingen og den offentlige debattens form og normer. Ved å se 

på de doxa som aksepteres av modelleseren, vil altså topos i teksten både styrke 

argumentasjonen til skribenten og gi implisitte tegn på en større ideologisk kontekst for 

kommunikasjonen. Ved å se på hvilke doxa, og dermed topos, som forutsettes i 

argumentasjonen fra Ida-debatten kan vi altså si noe mer om hvilken ønsket forståelse av 

formidling, offentlig ordskifte og ytringskultur som fremmes. 

 

                                                 
59 Ibid., 166. 
60 Grue, «Critical discourse analysis, topoi and mystification», 310. 
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2.4 Argumentasjon 

Argumentasjon er kjernen i enhver meningsutveksling, og sentral i offentlig og vitenskapelig 

debatt. Retorikken forsøker å beskrive hvordan denne praktiske argumentasjonen foregår 

gjennom modeller.61 Dagens standardmodell for å analysere retorisk argumentasjon er 

Stephen E. Toulmins argumentasjonsmodell fra The Uses of Argument62. Der den enkleste 

måten å beskrive et argument på inneholder et belegg og en hjemmel som bygger opp under 

en påstand, inneholder Toulmins modell flere elementer er valgfrie, også kalt fakultative.63 

Modellert vil de to representasjonene av argumentet se slik ut: 

Stephen E. Toulmins utvidede argumentasjonsmodell64 

 

Argumentets belegg består av informasjonen eller grunnlaget som er direkte støtte til 

påstanden, og gjerne mer akseptabelt for mottakeren enn innholdet i påstanden. En hjemmel er 

ofte implisitt og består av et generelt synspunkt eller regel som både avsender og mottaker 

deler, og er kanskje den delen av argumentet som er tettest knyttet til topos. Ryggdekning 

knyttes direkte til hjemmelen når det reises tvil om hvorvidt denne kan aksepteres, og det blir 

et behov for ytterligere dokumentasjon på grunnlaget for regelen. En styrkemarkør er 

styrkegraden for påstanden, altså i hvor stor grad avsenderen er villig til å stå inne for at 

påstanden er riktig. Eventuelle forbehold eller tvil om styrkemarkøren kommer frem i 

gjendrivelsen, hvor avsenderen foregriper eventuelle berettigede innvendinger mot påstanden 

og svarer på disse.65 Til slutt kommer selve påstanden. Som oftest er den det eneste vi får 

høre eksplisitt i muntlig argumentasjon, og er det som skal komme tydeligst frem i enhver 

argumenterende meningstekst. Påstanden er det overordnede element som skal 

                                                 
61 Jørgensen og Onsberg, Praktisk argumentation. 
62 Toulmin, The Uses of Argumen, 87-100. 
63 Jørgensen og Onsberg, Praktisk argumentation, 27-35. 
64 Ibid., 27. 
65 Ibid., 27-30. 
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rettferdiggjøres gjennom de andre delene av argumentet. Med påstanden skal avsenderen 

forsøke å overbevise mottakeren, gjennom tilslutning til et synspunkt.66  

Argumenter står sjelden alene. Ikke bare er de del av en kommunikasjonskontekst, de er også 

en del av oppbygningen i en tekst. Dette kan gjerne foregå i argumentasjonsrekker eller 

argumentasjonshierarkier. I en argumentasjonsrekke har du ofte “flere saker på 

dagsordenen”, og rekken består av to eller flere sideordnede argumenter. Et 

argumentasjonshierarki består av et overordnet argument og et eller flere underordnede 

argument. Her blir påstanden i et underordnet argument til belegget i neste påstand. En 

meningstekst består ofte, men ikke alltid, av et argumentasjonshierarki med èn sentral 

påstand. I tilfeller hvor belegget for en påstand er det springende punkt i en debatt, vil nettopp 

et argumentasjonshierarki forsøke å forsikre mottakeren om den riktige tolkningen av dette 

belegget gjennom å begrunne det i et underordnet argument. 67  

Vitenskapelig diskurs er gjerne basert på en felles enighet, eller hegemoni, hvor en fiksert 

definisjon av forholdet mellom elementer etablerer felles grunn i faglig debatt. I offentlig 

ordskifte trenger det ikke å være slik. Topos er obligatoriske deler av en argumentasjon, og 

omfatter både argumentative ordner og kategorier for innhold som er allment kjent for et 

diskursivt felleskap. Om debattanter fra ulike diskursive fellesskap ikke klarer å finne felles 

grunn, kan dette føre til en diskursiv anomi. Diskursiv anomi kan, basert på Toulmins 

argumentasjonsmodell68, ses på som den tilstanden som utfolder seg når folk fortolker 

hverandres argumenter på basis av ulike topos. Det blir altså uklart hvorfor en bestemt 

kategori av innhold er inkludert i samtalen og argumentet, og hver enkelt del av 

argumentasjonens oppbygning er åpen for vidt ulike fortolkninger. 69 Ut fra premissene i Ida-

debatten, hvor aktørene kommer fra ulike diskursive felleskap, kan diskursiv anomi 

forekomme, og dette er noe vi vil se nærmere på i analysen. 

Det er viktig å påpeke at Toulmins modell er normativ. Den vil ikke beskrive argumentasjon 

slik den foregår hver dag i form av enthymem eller andre former for argument hvor flere 

premiss forblir usagte eller implisitte. Det Charlotte Jørgensen og Merete Onsberg ønsker å 

vektlegge i boken Praktisk argumentation er at Toulmins modell først og fremst er et 

                                                 
66 Ibid., 16-19. 
67 Ibid., 30-33. 
68 Toulmin, The Uses of Argumen, 87-105. 
69 Sletteland, The battle over the Israel-Palestine conflict: a study of international political anomie, 45-62. 



17 

 

arbeidsverktøy som hjelper oss å få øye på hvordan implisitte premisser brukes, for å hjelpe 

oss å forstå og kritisere de svake momentene ved avsenderens argumentasjon.70 

Det er en rekke innvendinger mot Toulmins modell, som Elisabeth Ringdal oppsummerer i 

sin avhandling «Argumentasjon som posisjonering: helvetesdebatten 1953 i eit dialogisk 

perspektiv». Hun påpeker at det er tre store hensyn som må tas om vi ønsker å bruke 

Toulmins modell i en analyse. For det første er modellen som nevnt normativ. Den sier altså 

noe om hvordan vi ser for oss at vellykket argumentasjon skal være, men kan ikke gjøre rede 

for de mønstrene vi finner i empiriske ytringer som kan bryte med denne måten å strukturere 

et argument på. For det andre er modellen uten kontekst. Den tar ikke høyde for ytringer som 

kom før eller etter den, og knytter dermed ikke argumentet til den retoriske situasjonen eller 

konteksten som helhet. For det tredje er ikke modellen dialogisk. Modellen tar ikke 

nødvendigvis høyde for hvordan aktørene posisjonerer seg, gir en motstander ordet i sin egen 

argumentasjon eller snakker til hvert sitt retoriske publikum.71 Disse begrensningene blir 

inkludert og forsøksvis kompensert for i analysen. For å gjøre det supplerer vi Toulmins 

modell med topikkens dialogiske og kontekstuelle bidrag.   

2.5 Hva inngår i en åpen og opplyst offentlig debatt? 

Vi ønsker en rik meningsbrytning og åpen offentlig debatt i Norge, gjennom at flest mulig 

bidrar inn i den offentlige samtalen. Vi finner dette idealet i Grunnloven vår og hos folk vi 

prater med i offentligheten gjennom muntlig eller skriftlige ytringer. Ytringsfriheten er 

etablert som en rett for alle i Grunnlovens §100.72 Ytringsfrihetsparagrafen sier at 

«Ytringsfrihet bør finne sted.», og i tillegg at «Det påligger statens myndigheter å legge 

forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale.» I denne avhandlingen skal vi 

som nevnt se på i hvilken grad debatten rundt Ida-fossilet bidro til en slik opplyst og åpen 

offentlig samtale. For å finne måter å beskrive dette på gjennom retorikken og 

tekstvitenskapen skal vi først se på hvordan vi utøver vårt retoriske medborgerskap73, og 

skille på hvordan vi danner ulike tekstkulturer74 og ytringskulturer.75 Vi skal kort ta for oss 

                                                 
70 Jørgensen og Onsberg, Praktisk argumentation, 33-35. 
71 Ringdal, Argumentasjon som posisjonering , 15-16. 
72 Kongeriket Norges Grunnlov, §100, 1814. 
73 Kock og Villadsen, «Citizenship as a Rhetorical Practice», 1-12. 
74 Berge, Teksthistorie - tekstvitenskapelige bidrag, 10-13. 
75 Svare og Svensson, «Ytringskultur bør finde Sted», 67. 
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noen kvalifiseringer for fornuftig uenighet.76 Og til slutt skal vi raskt innom et kjent og viktig 

ideal for offentlig debatt og vitenskapelig argumentasjon, nemlig Arne Næss’ 

saklighetsnormer.77 

2.5.1 Retorisk medborgerskap 

Universitetene og høyskolene har spesielle demokratiske forpliktelser, hvor nettopp det å 

skulle stimulere til kvalitet i meningsdannelsen i sivilsamfunnets forskjellige offentligheter, 

står sentralt. En del av dette vil være å legge til rette for retorisk medborgerskap i den åpne og 

opplyste offentlige samfunnsdebatten. 

Retorisk medborgerskap handler om å beherske de retoriske sjangerne og ha tilgang til 

kommunikative ressurser for å kunne delta i et deliberativt demokrati78, − som legger vekt på 

at den offentlige samtalen i samfunnet er en sentral del av et demokratisk samfunn. 79 Dette 

betyr at du må kunne skrive og argumentere på en måte som aksepteres innenfor en 

tekstkultur og ytringskultur. Vi har alle rett til å ytre oss fritt i Norge, men det finnes også 

pikter knyttet til å ytre oss på relevante måter innenfor demokratiet som skapes av disse tekst- 

og ytringskulturene. Det finnes flere tekstkulturer i samfunnet, både i offentlige og mer 

private sfærer, men det som gjør en tekstkultur viktig er hvorvidt den gir oss tilgang på makt. 

80I Ida-debatten kommer det retoriske medborgerskapet frem i form av debattantenes evne til 

å kunne skape meningstekster og forholde seg forstående og kritisk til andre tekster fra ulike 

sammenhenger. Den offentlige debatten i Norge, spesielt gjennom meningstekster i 

redaksjonelle medier, har stor politisk makt og er en viktig tekstkultur. Å delta i dette 

offentlige ordskiftet er dermed en betydelig bruk av ens retoriske medborgerskap. 

Universitetene og høyskolene er spesielt skikket til å utruste sine studenter og forskere til å 

kunne delta i samfunnsdebatten, og skaper forventninger om at de er retoriske medborgere 

med høy grad av saklige og fornuftige ytringer.  

 

 

                                                 
76 Andersen, «Opplysningens retorikk», 19-27. 
77 Næss, En del elementære logiske emner, 140-157. 
78 Tønnesson, Sakprosakompasset, 318-320. 
79 Kock og Villadsen, «Citizenship as a Rhetorical Practice», 1-12. 
80 Berge, Teksthistorie - tekstvitenskapelige bidrag, 10-13. 
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2.5.2 Tekstkultur 

En kronikk kan ikke forstås i et vakuum, den inngår alltid i en kontekst som er med på å gi 

den mening, og denne meningen skapes blant annet i en tekstkultur. Kjell Lars Berge 

introduserte begrepet tekstkultur og definerer dette som: Måter tekster er konstruert på, 

forstått i lys av konteksten de er skapt i og funksjonene de har. Å studere èn tekst innebærer 

dermed at vi studerer samhandlingen mellom kontekst og tekst.81 Johan L. Tønnesson utdyper 

definisjonen ved å beskrive tekstkulturer som «en gruppe mennesker som samhandler 

gjennom tekster ut fra et noenlunde felles normsystem».82 En opplyst offentlig samtale 

foregår gjennom tradisjonelle medier, sosiale medier og andre offentlige sfærer hvor 

meningsbrytning får ta plass. Mediene og skribenter er med på å danne ulike tekstkulturer, 

hvor legitimiteten og statusen til en tekst bestemmes ut fra normene som har blitt satt av 

tidligere tekster innenfor samme tekstkultur.83 Kronikkene i Ida-debatten vil gis mening og 

status basert på tekstkulturen for kronikktekster i aviser, og spesielt de som er skrevet av 

akademikere eller andre fagpersoner. Normene for en kronikk skrevet av en person med 

akademisk bakgrunn eller yrke vil ligge til grunn, men også bli vedlikeholdt av skribentene. 

Dermed er kronikktekstene i Ida-debatten med på å forme hvordan akademikere bidrar i en 

opplyst offentlig debatt. 84  

2.5.3 Ytringskultur 

Debatten om ytringsfrihet bør suppleres og utvides med en debatt om ytringskultur.85 Det 

argumenterer Helge Svare og Trygve Svensson for i sin artikkel «Ytringskultur bør finde 

Sted», og refererer til ytringsfrihetskommisjonens kjente utredning «Ytringsfrihet bør finde 

Sted»86. Begrepet ytringskultur betinges av holdningene og normene til de som deltar, deres 

forestillinger rundt ytringer, etablerte skikker eller tradisjoner for ytringsproduksjon og 

utveksling, samt de fysiske møteplassene for ytringer. Svare og Svensson påpeker at 

ytringskultur som teori trenger avgrensning og at begrepet må fylles med innhold. De mener 

dette kan skje ved at ytringskultur utforskes og diskuteres som et empirisk eller normativt 

begrep. I denne avhandlingen vil vi forholde oss til ytringskultur som noe empirisk, gjennom 

                                                 
81 Ibid., 10-13. 
82 Tønnesson, Hva er sakprosa, 58. 
83 Ulbæk, «Dilemma-argumentation i radioprogrammet Mads og monopolet», 7-50. 
84 Tønnesson, Hva er sakprosa, 12. 
85 Svare og Svensson, «Ytringskultur bør finde Sted», 67. 
86 NOU 1999: 27.  
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analysetekstene. En empirisk utforskning av kronikkene i Ida-debatten vil derfor fokusere på 

hvilke normer, holdninger eller praksiser som finnes i den offentlige samtalen, eller 

samfunnsdebatten.  

Svare og Svensson mener ytringer innenfor samfunnsdebatten bør bidra til å vedlikeholde en 

kritisk offentlighet.87 En kritisk offentlighet skal gi rom for å avsløre løgn, frembringe det 

kunnskapsgrunnlaget som er nødvendig for å bringe samfunnet fremover og synliggjøre 

hvilke verdier som står på spill i viktige avgjørelser. Noe av det som kjennetegner en kritisk 

offentlighet, er at flest mulig bidrar inn i den offentlige samtalen. For å vedlikeholde en 

kritisk offentlighet gjennom samfunnsdebatten er det altså viktig at så mange forskere og 

fagfolk som mulig bidrar med sitt kunnskapsgrunnlag, for å bringe samfunnet fremover. 

Premissene for denne deltakelsen legges i ytringskulturen. Her er holdninger, normer og 

forestillinger hos debattantene med på å forme hvem som slipper til eller aksepteres innenfor 

samfunnsdebattens ytringskultur.  

Selv om Svare og Svensson definerer samfunnsdebatten som ytringskulturen i Norge, kan det 

være relevant å snevre denne studien inn til å handle om en mer lokal ytringskultur skapt av 

forskere. En slik tilnærming forutsetter altså at det finnes mer enn èn ytringskultur innenfor et 

samfunn. Svare og Svensson påpeker at antall ytringskulturer, i hvilken grad disse overlapper 

og oppslutningen om dem er lite utforsket, og noe vi må besvare gjennom empirien.88 Selv 

om ytringsfriheten er trygt forankret i norsk lov, vil altså forskere og fagfolk som ønsker å 

bidra inn i den offentlige samtalen la seg påvirke av hvilke normer, holdninger og 

forestillinger som fremmes i yringskulturen. Forskerne vil kanskje spesielt la seg påvirke av 

stemmer fra fagmiljøer og bakgrunner som er lik deres egen. Dette kan føre til at noen 

vitenskapelige og faglige stemmer får dominere i samfunnet, mens andre tier stille.  

Forskere er som andre mennesker både fornuftige og feilbarlige, de trenger korrigering og 

inspirasjon fra andre for å forbedre sine oppfatninger. Dette påpeker Ragnvald Kalleberg i sin 

artikkel «Ytringsfrihet, demokratiteori og demokratiet som uferdig prosjekt»89. I likhet med 

Svare og Svensson trekker han inn ytringsfrihetskommisjonens betraktninger om ytringsfrihet 

og ytringskultur som legger til rette for opplyst offentlig meningsdannelse. Kalleberg trekker 

her spesielt inn sannhetsprinsippet, som en begrunnelse for at ytringsfriheten bør finne sted. 

                                                 
87 Svare og Svensson, «Ytringskultur bør finde Sted», 74-75. 
88 Ibid., 73-74. 
89 Kalleberg, «Ytringsfrihet, demokratiteori og demokratiet som uferdig prosjekt», 13. 
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Sannhetsprinsippet drøftes gjerne i lys av den moderne vitenskapens gjennombrudd i 

samfunnet. Tankene og den deliberative strategien som benyttes i vitenskapen, altså det å 

kontrollere og korrigere kunnskap ved hjelp av åpen diskusjon, har blitt overført til andre 

deler av samfunnet. Sannheten nås gjennom meningsutveksling der fremsatte påstander kan 

korrigeres i konfrontasjon med andre meninger, og hvor diskusjonen foretrekker det 

argumentet som er bedre belagt. 

Utdannings- og forskningsinstitusjoner er spesielt egnet til å lære opp samfunnsborgere i de 

normer, holdninger og ferdigheter som trengs for å delta i saklige diskusjoner. Forskere har en 

sosial rolle, forankret i institusjonene, som reguleres av institusjonelle imperativer og normer. 

Dermed blir forskere disiplinerte, saklige og effektive i diskusjon som en del av produksjon 

og testing av kunnskap og innsikt. Her er også viktig med respekt for kjensgjerninger, klarhet, 

konsistens, respekt for opponenter, åpenhet for egen feilbarlighet og villighet til å begrunne 

eller korrigere egne synspunkter. Denne institusjonaliserte saklige diskusjonskulturen og 

institusjonenes særlige ansvar for å legge til rette for offentlig meningsdannelse gjør at 

forskere får en viktig rolle i å opprettholde en sannhetsbestrebende ytringskultur.  Denne 

ytringskulturen kan ikke utelukkende opprettholdes med juridiske virkemidler, som sikring av 

akademisk frihet og ytringsfrihetsparagrafen, selv om jussen kan skape gode rammer for en 

slik kultur. En felles sannhetsbestrebende ytringskultur som er sakssvarende, legitim og 

effektiv må også internaliseres, praktiseres, forsvares og utvikles av personer som forstår 

disse verdiene.90 Debattantene og saksforholdet i Ida-debatten gjør det interessant å undersøke 

i hvor stor grad en slik sannhetsbestrebende ytringskultur praktiseres og utvikles av aktører 

innenfor en spesifikk kontekst. 

Anine Kierulf påpeker nettopp dette i sin artikkel «…en åpen og opplyst offentlig samtale». 

Ytringskultur kan være et hinder for at forskere deltar i samfunnsdebatten, og for forskere 

som ønsker å formidle.91 Hun definerer arbeidsmiljø og ytringskultur som én av to viktige 

hindre for at forskere deltar i den offentlige samtalen, hvor det andre hinderet er manglende 

opplæring og trening. Kierulf skriver at mediedeltakelse kan motarbeides eller straffes, om 

ikke direkte så gjennom mild latterliggjøring, ubegrunnet bekymring over at formidling til 

allmennheten går ut over andre arbeidsoppgaver eller lett faglig overbærenhet. Hun 

understreker betydningen av at forskere får opplæring i modig eller uenig debattkultur, hvor 

                                                 
90 Ibid., 28. 
91 Kierulf, «…en åpen og opplyst offentlig samtale», 7-9. 
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aktørene med fordel er vennlige og konstruktive, men også trenes i å være tydelig uenige i en 

offentlig debatt. Når ytringsfriheten og den frie meningsbrytning har så stor betydning for 

forskning og vitenskap, er det nedslående at ikke universitetene har en mye bedre forståelse 

av dette enn ellers i samfunnet, skriver Kierulf. Forskere trenger mot til å ytre seg gjennom 

støtte fra institusjonene og forståelse for den demokratiske betydningen forskernes 

samfunnsrettede formidling har. Aktørene i Ida-debatten hadde kanskje institusjonene i 

ryggen, som gjorde at belastningen ved å ytre seg ble litt mindre. I hvor stor grad de fremmet 

en modig, tydelig uenig ytringskultur skal vi se nærmere på i drøftingen. 92 

2.5.4 Idealer for et opplyst ordskifte: Fornuftig uenighet og skjulte 

motiver 

Ida Andersen påpeker at argumenter om motpartens skjulte hensikter eller motiver ikke 

nødvendigvis er irrelevante deler av en offentlig debatt. Christian Kock gir oss noen 

holdepunkter for hva fornuftig uenighet i en offentlig debatt kan være, og hvilke argumenter i 

debattpraksis som kan ses på som legitime.  

I artikkelen «Opplysningens retorikk» utdyper Ida Andersen på Christian Kocks 

kvalifiseringer for en fornuftig uenighet i offentlig debatt. Både Andersen og Kock beskriver 

spesifikt politisk debatt mellom politikere, men mange av poengene om fornuftig uenighet i 

den offentlige samtalen vil også være relevante for aspekter i Ida-debatten. Andersen påpeker 

at spekulasjoner i bakenforliggende motiver og skjulte planer kan bidra til å skape et bilde av 

debattantene som kyniske, kalkulerende individer som er mer opptatt av å styrke sin egen 

posisjon enn å bidra inn i samfunnsdebatten eller fremme det vitenskapelige arbeidet. Hun 

skriver også at debatten kan reduseres til beskyldninger som er vanskelig å begrunne, og som 

kan trekke oppmerksomheten bort fra andre mer sentrale argumenter i saken eller gjøre at 

debattanter unngår å svare på legitim kritikk.93 På denne måten vil argumenter om skjulte 

motiver virke negativt på en sannhetssøkende offentlig samtale.  

Christian Kock advarer mot argumenter om skjulte motiver som forsøker å påvise 

meddebattantens dårlige egenskaper i stedet for å vurdere argumentasjonen til debattanten. 

Dette fører også til at samtalen dreier seg vekk fra mer legitime argumenter om konsekvenser, 

skriver Kock. Han mener at noe av det sentrale i å undersøke motiver er å overveie hva som 

                                                 
92 Ibid., 7-9. 
93 Andersen, «Opplysningens retorikk», 19-24. 
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kan skje i fremtiden, altså hvilke konsekvenser som kan komme som følge av argumenter 

bygget på vikarierende motiv.94 I drøftingen skal vi se på hvordan argumenter om motiv 

brukes og hvorvidt disse kan ses på som legitime ut fra Andersen og Kocks kvalifiseringer.  

Idealer for et opplyst ordskifte: Saklighetsnormene som skaper en sivilisert 

debatt 

Et annet kjent premiss for en saklig og opplyst debatt er Arne Næss' seks normer for saklig 

meningsutveksling, presentert i En del elementære logiske elementer fra 194195. Næss’ 

saklighetsnormer har i en årrekke inngått i undervisningen til examen philosophicum (exphil) 

og examen facultatum (exfac) ved norske universiteter. Normene er etablert kunnskap for alle 

studenter som går gjennom en universitetsutdannelse. Saklighetsnormene er som følger: 

 Unngå tendensiøst utenomsnakk. Eksempler: Personkarakteristikker, påstander om 

motpartens motiver, årsaksforklaringer til argument. 

 Unngå tendensiøse gjengivelser. Gjengivelsen må være nøytral med tanke på 

stridsspørsmål. 

 Unngå tendensiøs flertydighet. Flertydigheten gjør at argumentet kan tilpasses 

kritikken. 

 Unngå tendensiøs bruk av stråmenn. Dette vil si å tillegge motstanders standpunkt et 

innhold han ikke står inne for. 

 Unngå tendensiøse originalfremstillinger. Informasjon som legges frem, må ikke være 

usann, ufullstendig, skjev og/eller holde tilbake relevant informasjon. 

 Unngå tendensiøse tilberedelser av innlegg. Eksempler: ironi, sarkasme, skjellsord, 

overdrivelser eller trusler.96 

Som en følge av det institusjonelle normfelleskapet på universitetene, og som nevnt vet vi at 

tekstkulturer preges av slike normfelleskap, bør vi forvente å finne disse saklighetsnormene 

igjen i argumentasjonen til forskere som ytrer seg i offentligheten.  

                                                 
94 Kock, «Hvad er fornuftig uenighed?», 8-9. 
95 Næss, En del elementære logiske emner, 140. 
96 Ibid., 140-157. 
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I dette kapittelet har vi gjennomgått noen av de retoriske begrepene vi skal benytte i analysen 

av Ida-debatten. Her har vi kommet frem til at ulike normene, holdningene og forestillingene 

som kommer frem i debattantenes topos, og som stammer fra deres diskursive fellesskap og 

doxa, brukes for å bygge opp argumenter. Vi har reflektert over hvordan vi kan lese tekstene 

for å identifisere ulike modellesere og meningspotensiale gjennom tekstens intensjonalitet. Til 

slutt har vi funnet ut hvordan disse teoriene og analysen kan fortelle oss noe om en åpen og 

opplyst offentlig debatt, hvor retorisk medborgerskap, tekstkulturer, ytringskultur, 

ytringsfrihet, fornuftig uenighet og saklighet er viktige prinsipper. Denne teorien skal vi ta 

med oss videre, men først skal vi gå gjennom de ulike metodene som denne oppgaven er 

bygget på. 
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3 Metode 

De etablerte metodene for kvalitativ forskning som vi kan finne i Aksel Tjoras Kvalitative 

metoder i praksis og David Silvermans Interpreting Qualitative Data vil danne 

hovedgrunnlaget for metodene og refleksjonene rundt valg av metode i denne oppgaven. Jeg 

vil supplere disse kildene med Bent Flyvbjergs artikkel Five Misunderstandings About Case-

Study Research når jeg skal drøfte valg av case og generalisering. 

3.1 Stegvis-deduktiv induktiv og abduktiv metode i 

humanistiske fag 

Aksel Tjora legger frem den stegvis-deduktiv induktive fremgangsmåten på denne måten: 

Gjennom arbeidet beveger du deg stegvis fra datamaterialet til teori, altså induktivt, og stegvis 

fra teori tilbake til empirien, altså deduktivt. Prosessen følges ikke lineært, presiserer Tjora, 

men er snarere en dynamisk veksling som preges av hva du møter på underveis, og hvordan 

dette preger de problemstillingen du ønsker å besvare. Han introduserer innenfor dette 

begrepet «theoretical sampling»97, hvor datagenerering og konseptutvikling kan endres etter 

hvert som prosjektet utvikler seg. Dette legger til rette for en rekke utfordringer rundt tidsbruk 

og struktur, men kan likevel være gunstig i kvalitativ forskning. Dette prosjektet er designet 

rundt en stegvis-induktiv deduktiv metode for å utforske både materialet og teorivinklingen. 

Når oppgaven er basert på forskningsformidling og debatt, temaer som stadig er i endring, er 

dette metodedesignet egnet for å finne en relevant og aktuell vinkling på oppgaven. 98 

Jan Svennevig fremmer abduksjon som metode innen retorikken, og en som i stor grad likner 

på Tjoras stegvis-induktiv deduktive metode med noen sentrale forskjeller. Abduksjon kan 

brukes som en måte å kontre tolkningsskjevhet i tekstanalyse ved å tillate for at konklusjonen 

gir et negativt resultat på en hypotese. Metoden er pragmatisk og ser på funksjonelle 

forklaringer, i stedet for kausale. Dette betyr at observasjoner i en analyse blir forklart, og 

ikke forutsett. Svennevig legger vekt på at retorikken arbeider med tekster som er bygget opp 

av adferd og språk som i seg selv er meningsbærende og styres av kontekst. Dette er spesielt 

relevant for sosiolingvistikken, men kan brukes for både teoretiske og empirisk styrte studier, 

                                                 
97 Silverman, Interpreting Qualitative Data, 67-68. 
98 Tjora, Kvalitative forskningsmetoder i praksis, 177-81. 
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og inneholder betraktninger og overveielser vi med fordel kan ta med i dette 

analysearbeidet.99  

3.2 Case-studier 

Denne avhandlingen baserer seg på et case, med et tekstutvalg innen et tema. Ida-fossilet, 

Jørn Hurum og forskningsformidling fra Universitetet i Oslo er temaet og tre kronikktekster 

fra debatten som fulgte lanseringen av fossilet er tekstutvalget. Bent Flyvbjerg gikk til 

motsvar på fem kjente misforståelser om case-studier i artikkelen «Five Misunderstandings 

About Case-Study Research.» Her påpeker han blant annet hvilken makt et strategisk valgt 

case kan ha. Han avfeier at et case leder til verifiserings-bias, ikke egnes for å prøve hypoteser 

og mangler teoretisk verdi. 100 Slik som Svare og Svensson påpekte i teorikapittelet om 

ytringskultur, vil empiriske studier som denne nettopp bidra med teoretisk verdi ved å bidra til 

å fylle begrepet med innhold fra en kontekst.101 Senere i metodekapittelet, under refleksjonene 

rundt reliabilitet og validitet, skal jeg gå nærmere inn på Flyvbjergs poeng om muligheter for 

generalisering gjennom et case-studie. Vi skal også se nærmere på strategisk valg av case. 

3.3 Kvalitativt intervju 

Mot slutten av arbeidet med denne avhandlingen hadde jeg et intervju med Jørn Hurum for å 

bygge opp bakgrunnsinformasjon om Ida-funnet, og få respons på en rekke spørsmål som 

hadde dukket opp underveis i analysen. Intervjuet ble gjennomført med en intervjuguide og 

tatt opp. Opptaket ble senere transkribert, i en form som har som hensikt å dokumentere 

meningsinnholdet, men også nyansene i hvordan dette meningsinnholdet ble presentert. 

Transkripsjonsstilen på dette intervjuet henter derfor med noen trekk fra samtaleanalyse, men 

med hovedvekt på en refererende og meningsbærende funksjon. Opptaket ble deretter slettet, 

og transkripsjonen ble godkjent av intervjuobjektet. I oppgaven ønsker jeg å oppnå en høy 

grad av transparens. Likevel er deler av dette intervjuet ikke interessant for 

forskningsspørsmålene i denne avhandlingen, jeg har derfor valgt å kun inkludere utdrag fra 

intervjuet som er direkte relevant for analysen. Dette er et valg jeg har fått godkjent av 

                                                 
99 Svennevig, «Abduction as a methodological approach to the study of spoken interaction». 
100 Flyvbjerg, «Five Misunderstandings About Case-Study Research», 219-224. 
101 Svare og Svensson. «Ytringskultur bør finde Sted», 67-75. 
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intervjuobjektet, Jørn Hurum.102 Informasjonen i dette intervjuet vil bli brukt i drøftingen for 

å utdype den informasjonen vi får fra tekstene i Ida-debatten. 

3.4 Kvalitativ tekstanalyse 

Når vi ser på meningstekstene i Ida-debatten, betrakter vi noe fysisk som eksisterer ute i 

verden. Dette fysiske materialet betyr at metoden i denne oppgaven er basert på empiri. I rene 

dokumentstudier, som dette er, vil empirien altså kun være dokumenter. I tillegg er denne 

studien case-spesifikk, som betyr at fellestrekket ved alle dokumentene er temaet eller saken 

de tar for seg. 103  

Rene dokumentstudier 

I rene dokumentstudier er det viktig å begrunne hvorfor de aktuelle dokumentene er valgt ut, 

skriver Aksel Tjora.104 Derfor har jeg i et eget underkapittel nedenfor gjort rede for 

inklusjons- og eksklusjonskriteriene ved utvalget, men mer overordnet kan det være rimelig å 

begrunne hvorfor akkurat Ida-debatten ble valgt som case. Ut over det at data-materialet satt 

der, kun nylig systematisert takket være Realfagsbiblioteket på Universitetet i Oslo og Johan 

L. Tønnessons engasjement, er Ida-debatten unik. I Norge hører vi stadig om sterke 

argumenter mot en forskningsformidlingssak, som av ulike grunner betraktes som uetisk, 

upresis eller uklar av kritikerne. Likevel har vi sett få saker som har blitt så store, strukket seg 

over så lang tid og involvert så mange stemmer som Ida-debatten.105 Dette gjør saken unik, 

nettopp fordi den samlet inneholder så mange av poengene vi hører komme opp igjen og 

igjen. Den er også unik fordi den bryter med en del av de umiddelbare forventningene vi har 

til forskningsformidling: Forskere liker ikke, har ikke tid eller er ikke vant til å formidle. Jørn 

Hurum brøt med alle disse forventningene. Han er allerede den «sorte svanen».106 

Sekvensering 

Som vi har vært inne på under kapittel 2.1 om intensjonalitet og modellesere og kapittel 2.2 

om topos, kan en tekst ha et meningspotensiale som formes av modelleseren og den reelle 

                                                 
102 Tjora, Kvalitative forskningsmetoder i praksis, 90-143. 
103 Ibid., 177-81. 
104 Ibid., 145. 
105 Markussen, «Kan teksttolking være vitenskap?» , 290-305. 
106 Flyvbjerg, «Five Misunderstandings About Case-Study Research», 219-245. 
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lesningen av teksten. Innretningen mot ulike lesergrupper og stemmer i mer bokstavelig 

forstand er også en viktig del av det intertekstuelle i analysetekstene, hvor skribentene direkte 

refererer til mening fra andre tekster. Derfor deler vi opp hver tekst i sekvenser, som lar oss 

analysere èn meningsytring om gangen. Sekvensene er definert av punktum. Deretter blir 

sekvensene parafrasert for å ta med eventuelle implisitte referanser og kontekst som ikke 

kommer eksplisitt frem i sekvensen. I parafrase vil vi fremheve de ulike stemmene som 

kommer frem og modellesernes mulige tolkning av de ulike ytringene. 107 Alle tekstene i 

analysen er kodet med emnespesifikke topos.108 På denne måten skaper vi en tydelig og 

transparent bro i tolkningsarbeidet fra sekvens, til parafrase, til topos og deretter til 

argumentasjon.  

3.5 Tekstunivers og utvelgelseskriterier 

Jeg har valgt tre tekster innenfor Ida-debatten som inneholder de sentrale temaene og aktørene 

jeg ønsker å undersøke. Utvalget ble dannet ved å lese gjennom og undersøke taggene på de 

460 kildene i Realfagsbiblioteket tekstdatabase om Ida-fossilet. I databasen er altså hver tekst 

markert med tagger som beskriver et felles tema for grupper med tekster, og som gjør at du 

kan segmentere tekstene ut fra disse gruppene. Det endelige utvalget som analysen i denne 

oppgaven baserer seg på er basert på en rekke eksklusjon og inklusjonskriterier. Disse 

kriteriene styrer hvilke tekster som vil egne seg for å besvare problemstillingen. 

Tekstkorpuset er først snevret inn på utvalget til de generelle taggene «KRITIKK AV 

FORMIDLING» og «KRITIKK AV FORSKNING», for å få en oversikt over den offentlige 

debatten. Jeg utelukket altså tekster som opptrer på nettsider, i bøker, i pressemeldinger, i 

portrettintervju eller andre tekstsjangre uten kritikk som sentralt formål.  

Etter dette valgte jeg ut meningstekstene, basert på en rekke inklusjon og eksklusjonskriterier 

som er listet senere i dette kapittelet.109 Tekstene som utpekte seg som sentrale for 

problemstillingen og ble inkludert i det endelige utvalget110 var dermed: Kronikken «Ida er 

oversolgt»111 av forskerne og professorene Tore Slagsvold, Nils Chr. Stenseth, Trond 

                                                 
107 Tønnesson, Tekst Som Partitur, 77. 
108 Tønnesson og Sivesind, «Grunnlovens unge ambassadører.», 65-95. 
109 Silverman, Interpreting Qualitative Data, 64-66. 
110 Tjora, Kvalitative forskningsmetoder i praksis, 160-164. 
111 Slagsvold et al., «Ida er oversolgt». 
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Amundsen, Ivar Folstad, og Jarl Giske i Aftenposten 3. juni. Kronikken «Hvite frakker»112 av 

lektor og forskningsjournalist Erik Tunstad på forskning.no 12. juni. Samt kronikken 

«Formidling, nei takk!»113 av fagbokforfatter og professor Harald Hornmoen i Aftenposten 

16. desember 2009. Disse tre tekstene er også en god illustrasjon på hvor langt denne debatten 

strakk seg i tid, og hvordan emneutviklingen ble preget av hvem som uttalte seg. 

Databasen til Realfagsbiblioteket er bygget opp av Jørn Hurums egen samling av 

presseklipp114 og digitale kilder fra Atekst. Databasen kan, på tross av et rikelig materiale den 

har samlet, ikke sies å være komplett. Det er ikke garantert at dette arkivet inneholder alle 

tekstene som noensinne er skrevet eller som skal skrives om Jørn Hurum og hans fossil, men 

dette er et utmerket utgangspunkt for en oversikt over debatten rundt Hurum og som grunnlag 

for et enda snevrere utvalg. For å oppsummere det jeg nå har gjort rede for har jeg tegnet en 

figur som viser til utvalgene som er gjort. 

Illustrasjon av tekstuniverset og utvalg 

 

 

                                                 
112 Tunstad, «Hvite Frakker». 
113 Hornmoen, «Formidling, Nei Takk!». 
114 Som ble overlevert i to plastposer med fysiske og digitale kilder, et imponerende systematiseringsarbeid gjort 

av Realfagsbiblioteket. 

Alle tekster som eksisterer om Ida-fossilet (Ukjent antall) 

 

Ida-databasen, Realfagsbiblioteket, UiO (460 tekster) 

 

Utvalg 1: Tekster i databasen med taggene: «KRITIKK 

AV FORSKNING» (11 tekster) og «KRITIKK AV 

FORMIDLING» (35 tekster)  

 
Utvalg 2: Meningstekster med direkte avsender       

(5 tekster) 

Endelig utvalg: 

Tekster som er 

relevante for 

problemstillingen 

(3 tekster) 
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Inklusjonskriterier 

 Direkte avsender: Ytringene og meningene i teksten er skribentens egne, og er ikke 

gjengitt. 

 Sentral tekst i debatten: Teksten kan med rimelighet sies å drive debatten fremover 

gjennom å definere emneutviklingen i debatten og inneholder dominerende 

fremstillinger og forståelser av saken, og ved å være et referansepunkt for tekster som 

kommer etter.  

 Meningstekst: Teksten er definert innenfor kronikk-sjangeren, og har argumentasjon 

som munner ut i et selvstendig standpunkt i debatten. 

 Relevans for problemstillingen: Tekstens innhold og avsender er viktig for å svare på 

forskningsspørsmålene i denne oppgaven. 

Eksklusjonskriterier 

 Flere avsendere: Ytringer gjengitt eller sitert av en journalist.  

 Fragmenterte ytringer: Meninger og argumentasjon kan være forkortet eller 

fragmentert.  

 Sjanger: Artikler eller andre informasjonstekster med vinkling og formål utenfor 

meningssjangeren.   

 Relevans for problemstillingen: Tekstens innhold og avsender er ikke relevant for å 

svare på forskningsspørsmålene i denne oppgaven. 

3.6 Reliabilitet og validitet 

Aksel Tjora bruker de tre kriteriene: reliabilitet eller pålitelighet, validitet eller gyldighet og 

generaliserbarhet som indikatorer på kvalitet i kvalitativ forskning.115 Han peker på at 

fullstendig nøytralitet eller objektivitet fra forskerens side ikke er oppnåelig i den kvalitative 

forskningspraksisen, men at forskerens perspektiv og grad av påvirkning alltid skal gjøres 

rede for. Dette er for at resultatene skal kunne identifiseres og ikke være basert på tilfeldighet 

eller overdreven bruk av skjønn. Tjora henter også frem de to inndelingene av 

gyldighetsprinsippet: kommunikativ og pragmatisk gyldighet. Altså i hvor stor grad 

forskningen kommer i dialog med forskersamfunnet og hvorvidt forskningen fører til endring 

eller forbedring i samfunnet.  En forsker styrker altså sin gyldighet ved å være åpen om 

hvordan forskningen praktiseres og redegjøre for de valg som tas.  

                                                 
115 Tjora, Kvalitative forskningsmetoder i praksis, 175-81. 
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Tekstanalysen vil gjøres basert på etablerte teoretiske prinsipper og tolkningsrammer, som er 

grunnlag for en god reliabilitet.116 Den kommunikative gyldigheten i denne oppgaven vil 

bestå av å ta sikte på å samle en del av definisjonene og kunnskapen vi har om 

forskningsformidling. Her ønsker jeg å utfordre sette noen av de etablerte hverdagssannhetene 

om forskningsformidling på prøve. Oppgaven vil forhåpentligvis også bidra til en dypere 

forståelse av teoriene som er brukt gjennom å bruke de i et case-studie. Den pragmatiske 

gyldigheten i denne oppgaven kan være å skape felles forståelsesrammer som forhåpentligvis 

kan føre debatten om forskningsformidling fremover. Det er flere stridsemner som preger 

formidlingsfeltet negativt i varierende grad, hvor samarbeid, kunnskap og tiltak lider under 

forvirring rundt hva og hvem som bidrar i formidlingsfeltet.  Ved å nyansere oppfatninger av 

de ulike aktørene og premissene bak deres påstander, og mer generelt si noe om hvordan vi 

skaper en god ytringskultur, er formålet med denne avhandlingen å gi noen kvalifiserte og 

konstruktive observasjoner om forskningsformidlingens status.  

Bent Flyvbjerg drøfter flere poeng som går på grad av generalisering basert på et case i 

artikkelen «Five Misunderstandings About Case-Study Research». Denne masteroppgaven tar 

ikke sikte på å kunne føre til en kvantitativ generalisering, men er snarere en casestudie som 

baserer seg på eksempelets makt. Flyvbjerg påpeker at et godt case-studie kan fungere som en 

«sort svane». Med det mener han at ett enkelt tilfelle hvor du med gyldighet kan påvise at en 

akseptert sannhet eller lov ikke stemmer, så vil det følge loven ikke lenger er en lov. I 

metaforen Flyvbjerg viser til skal du bare observere ett tilfelle av en sort svane for å påvise at 

sannheten om at «alle svaner er hvite» er falsk. For å overføre dette til Ida-debatten kan vi se 

på hvordan implisitte aksepterte sannheter om aktørene formidlingsfeltet kan falsifiseres eller 

nyanseres, basert på hvordan disse sannhetene fremstilles og motstrides i den offentlige 

debatten.117  I denne masteroppgaven vil det også være relevant å ta sikte på en naturalistisk 

generalisering, i form av at detaljene er redegjort og transparente nok for at den som leser og 

tolker denne oppgaven selv kan vurdere hvorvidt funnene vil ha gyldighet. 118  

Metodene som er nevnt i dette kapittelet gjør opp hele forskningsprosessen i denne 

avhandlingen, og gir en detaljert redegjørelse for de valgene jeg har tatt for å forme 

premissene for analysen. Vi skal nå gå videre til den retoriske analysen av tekstene i Ida-

debatten. 

                                                 
116 Silverman, Interpreting Qualitative Data, 351-95. 
117 Flyvbjerg, «Five Misunderstandings About Case-Study Research», 219-245. 
118 Tjora, Kvalitative forskningsmetoder i praksis, 177-81. 
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4 Analyse: Topos og argumentasjon i 

Ida-debatten 

En toposanalyse kan både avdekke det som ligger implisitt i en tekst og sette det som sies 

eksplisitt av skribenten i et system som gjør det lettere å forstå. Ved å avdekke hvilke topos 

og argumentasjonsformer debattantene bruker, kan vi se på hvilke forestillinger, normer og 

holdninger som finnes i tekstene. I analysen skal vi ta i bruk Stephen Toulmins 

argumentasjonsmodell119 for å se på hvordan de ulike topos i teksten benyttes i debattantenes 

argumentasjon.120 Til slutt skal vi se på hvordan disse argumentene og topos kan bidra til å 

konstituere en ytringskultur.  

Harald Hornmoen representerer verdier som finnes i mediene og journalistikken. Slagsvold et 

al. representerer et sett med verdier som vi kan kjenne igjen fra naturvitenskapen og 

vitenskapelige institusjoner. Erik Tunstad er en særegen stemme som befinner seg i 

grenselandet mellom journalistikk og naturvitenskap. Disse tre perspektivene gir en nyansert 

og godt bilde av hvordan de ulike yrkesgruppene preges av ulike forståelser av 

ytringskulturen.  

4.1 Analyse av «Ida er oversolgt», skrevet av 

Slagsvold m.fl. 

I kronikken til Tore Slagsvold, Nils Chr. Stenseth, Trond Amundsen, Jarl Giske og Ivar 

Folstad121 er de fem professorene i biologi grunnleggende uenige i de faglige tolkningene av 

Ida-fossilet som finnes i den vitenskapelige artikkelen til Jørn Hurum og forskerteamet 122, og 

hvorvidt disse tolkningene konstituerer en slags revolusjon i evolusjonshistorikken.123 Med 

utgangspunkt i denne faglige uenigheten mener kronikkforfatterne at Jørn Hurum har 

formidlet Ida-fossilets betydning på for tynt grunnlag – og dessuten at det ikke er samsvar 

mellom det Hurum hevder i mediene og i den vitenskapelige artikkelen. Mangel på faglig 

                                                 
119 Toulmin, The Uses of Argument, 87-105. 
120 Jørgensen og Onsberg, Praktisk argumentation, 27-35. 
121 Slagsvold et al. «Ida er oversolgt». 
122 Franzen et al. «Complete Primate Skeleton from the Middle Eocene of Messel in Germany». 
123 Kuhn, Vitenskapelig revolusjoners struktur, 84-87. 
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konsensus blir dermed begrunnelsen for at Jørn Hurum har formidlet uten tilstrekkelig 

grunnlag for sine påstander.124 

For å bygge opp rundt argumentasjonen mot Hurums faglige grunnlag legger de til tre viktige 

påstander: (1) Uttrykket «The Missing Link» bygger opp under vrangforestillinger i 

samfunnet, (2) det er vanskelig å få medier til å fatte interesse for forskning og (3) lesere i det 

brede publikum kan villedes. Som konkluderende påstand hevder de at Jørn Hurum har brutt 

med grunnleggende forskningsetiske retningslinjer og svekker tilliten folk har til forskere. 

Satt sammen maler de et bilde av en forsker som har gått på kompromiss med etablerte 

normer i vitenskapen og tilegnet seg tvilsomme praksiser fra tabloidjournalistikken for å klare 

å nå ut i mediene. Dette er en argumentasjon som beveger seg mellom to sfærer i debatten: En 

paleontologisk fundert fag-kritikk og en utelukkende doxa-basert kritikk om følgene ved Jørn 

Hurums formidlingsstil. All denne argumentasjonen er relativt eksplisitt og kan finnes i 

skribentenes egne ord i teksten, samt flere steder i form av mellomtitler.  

Det er imidlertid noen mer implisitte premisser i teksten som forutsettes for modelleseren og 

som en empirisk leser kan velge å avvise, ikke kjenne seg igjen i eller tolke annerledes, og 

som dermed utgjør svake ledd i argumentasjonsrekken til Slagsvold et al.125 De svake 

argumentasjonsleddene i teksten blir disse: 

 Konvensjoner for eller ønsker om hvordan en forsker skal oppføre seg, topos: F: 

NØKTERN Forskere skal innta en nøktern og beskjeden rolle./ F: AVMÅLT Forskere skal 

opptre avmålt og nyansert./ O: FORSKER-AUTORITET Forskere har stor autoritet i 

offentligheten. 

 Holdninger til hvorvidt faglig konsensus er nødvendig for å formidle 

forskningsresultater, topos: F: RESPEKT Forskere skal vise respekt for det vitenskapelige 

samfunnet./ V: FAGDISKUSJON Faglig diskusjon er en del av den vitenskapelige metode./ 

F-: PÅSTAND Forskere skal ikke gi tegn på å påstå noe de ikke har grunnlag for å påstå./ 

FK-: SIKKER-VITEN Forskning formidles ofte som sikker viten./ V: SIKKER Naturvitenskap 

er basert på sikker viten om verden. 

                                                 
124 Toulmin, The Uses of Argumen, 87-100. 
125 Jørgensen og Onsberg, Praktisk argumentation, 34. 
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 Forskernes syn på lesernes evne til å forstå og tolke Jørn Hurums budskap, topos: L-: 

KOMPETANSE Lesere har liten kompetanse om vitenskap./ L-: BESKYTTE Leserne må 

beskyttes./ FK+: FOLKEOPPLYSNING Formidling skal bidra til folkeopplysning.  

Slagsvold et al. har flere punkter på dagsordren når de går fra Jørn Hurums eget budskap og 

frem til sin egen konkluderende påstand, og dette danner en argumentasjonsrekke.126 Om vi 

anvender Stephen Toulmins utvidede argumentasjonsmodell127 for å strukturere den samlede 

argumentasjonsrekken, og supplerer dette med spesifikke topos fra toposkodingen av teksten, 

vil det se slik ut: 

Formidlingsargumentasjon128 

 Belegg: Hurums engasjerte formidling av fossilfunn skaper interesse for vitenskap 

generelt, og for evolusjon og paleontologi. Topos: 
FK+: VELLYKKET-INTERESSE

 

 Hjemmel: Vellykkede forskningsformidlere bør berømmes for bragden. Topos: 
FK+: 

BELØNNE
  

 Ryggdekning: Spektakulære funn som Ida og «Predator X» viser at Jørn Hurum er en 

mann «for de store anledninger». Topos: 
FK-: POSISJONERING

  

Styrkemarkør: Sannsynlig 

 Gjendrivelse: Det er vanskelig å lykkes med formidling, og vanskeligere å få mediene 

interessert i vitenskap, derfor er det viktig å påpeke når noen får dette til. Topos: 
M-: 

MEDIE-INTERESSE 
 

 Påstand: Forskningsformidling er viktig og Jørn Hurums entusiasme og talent for 

formidling er eksemplarisk. Topos: 
FK+: FORSKER-ENGASJEMENT

 

Fag- og konsensusargumentasjon 

  Belegg: Jørn Hurum kaller Ida-fossilet «The Missing Link» og påstår at hun er tett 

tilknyttet menneskets del i det evolusjonære slektstreet. Topos: 
F-: PÅSTAND

  

                                                 
126 Ibid., 30-32. 
127 Toulmin, The Uses of Argumen, 87-90. 
128 Mer detaljert beskrivelse av hver topos er listet i Vedlegg 9.1.2.  
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 Hjemmel: Sikker viten i vitenskapen opprettes ved konsensus rundt gyldigheten ved ny 

forskning. Topos: 
V: SIKKER /

 
V: NORMALVITENSKAP

  

 Ryggdekning: Vi og andre internasjonale forskere er ikke enige i den vitenskapelige 

påstanden. Topos: 
F+: SAMLET

  

Styrkemarkør: Sannsynligvis 

 Gjendrivelse: Selv om ny forskning kan endre på vitenskapelige sannheter, skal det 

mye til for å endre på etablert vitenskap. Topos: 
V: PARADIGMESKIFT / V: 

NORMALVITENSKAP
 

 Påstand: Jørn Hurum kan ikke påstå noe om Ida-fossilets betydning, og tar i verste fall feil. 

Topos: 
V: ENTYDIG /  F-: PÅSTAND

  

Grunnlagsargumentasjon 

 Belegg: I formidlingen sin kaller Jørn Hurum Ida-fossilet «The Missing Link» og påstår at 

fossilet er tett tilknyttet menneskets del i det evolusjonære slektstreet. Topos: 
V: ENTYDIG / V: 

SIKKER / FK-: SIKKER-VITEN
 

 Hjemmel: Forskere skal ikke påstå mer enn de har grunnlag for å påstå, og ikke overdrive 

betydningen av sine funn. Topos: 
F-: PÅSTAND / F-: OVERDRIVELSE

 

 Ryggdekning: Vi er ikke enige i grunnlaget for påstandene til Jørn Hurum, og finner 

de ikke igjen i den vitenskapelige artikkelen. Topos: 
F-: PÅSTAND / F: UENIGHET /

 
V+: 

TIDSSKRIFT
  

 Styrkemarkør: Sannsynligvis 

 Gjendrivelse: Ida-fossilet er riktignok et godt bevart fossil, men utgjør ingen 

revolusjon. Topos: 
V: PARADIGMESKIFT / V: NORMALVITENSKAP

 

 Påstand: Jørn Hurum har ikke grunnlag for å presentere Ida-fossilet som «The Missing 

Link» i sin formidling. Topos: 
F-: PÅSTAND /  FK-: RAMMER 

Vrangforestillingsargumentasjon 

 Belegg: Jørn Hurum formidler Ida-fossilet som «The Missing Link». Topos: 
M-: TABLOID-

TITTEL 
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 Hjemmel: Det finnes vrangforestillinger i samfunnet om at evolusjonsteorien ikke 

stemmer. Topos: 
S-: VRANGFORESTILLING /  L-: KOMPETANSE

 

 Ryggdekning: Vi forskere har jobbet for å motbevise og stilne de stemmene som 

fronter denne vrangforestillingen i 100 år. Topos: 
F+: SAMLET  /  V: SIKKER  /  FK+: 

FOLKEOPPLYSNING
 

 Styrkegrad: Sannsynligvis 

 Gjendrivelse: «The Missing Link» er et uttrykk som er mye brukt av kreasjonister som 

ikke tror på evolusjonsteorien. Topos: S-: VRANGFORESTILLING
 

 Påstand: Jørn Hurum bygger opp under vrangforestillinger i samfunnet. Topos: S-: 

VRANGFORESTILLING /  M-: TABLOID-TITTEL /  L-: BESKYTTE
 

Medieargumentasjon 

 Belegg: Jørn Hurum har nådd ut i mediene, og formidlet Ida-fossilet som «The Missing 

Link». Topos: 
M-: MEDIE-INTERESSE /  M-: TABLOID-TITTEL

 

 Hjemmel: Forskere skal være nøkterne, presise og beskjedne i formidlingen sin. Topos: 
F: 

NØKTERN /  F: AVMÅLT 

 Ryggdekning: Vi forskere vet at det er vanskelig å nå ut i mediene med formidling, 

mediene og offentligheten er lite interesserte i forskning. Topos: 
M-: MEDIE-

INTERESSE / O-: INTERESSE
 

 Styrkegrad: Sannsynligvis 

 Gjendrivelse: Vi vet det kan være kjedelig å være nøktern som forsker, men det er 

nødvendig for å unngå synsing og opprettholde tillit hos folk. Topos: 
O: FORSKER-

AUTORITET /  V: SYNSE /  S: TILLIT 

 Påstand: Jørn Hurum har brutt forskerkonvensjoner i vitenskapen for å nå ut i mediene, og 

hans tabloide språk peker på et større problem for forskere som ønsker å nå ut i mediene med 

nøktern formidling. Topos: 
M-: TABLOID-TITTEL /  F: NØKTERN /  F: AVMÅLT /  M-: 

FORSKNING-INTERESSE 
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Publikum- og leserargumentasjon 

 Belegg: Jørn Hurum presenterer Ida-fossilet som «The Missing Link», samt 

revolusjonerende og viktig vitenskap. Topos: 
M-: TABLOID-TITTEL  /  V: PARADIGMESKIFTE

 

 Hjemmel: Lesere har liten kompetanse om vitenskap. Topos: 
L-: KOMPETANSE

 

 Ryggdekning: Det er kjente og store misforståelser og vrangforestillinger om 

vitenskap i samfunnet. Topos: 
S-: VRANGFORESTILLING

 

 Styrkegrad: Sannsynligvis 

 Gjendrivelse: Vi forstår det vitenskapelige grunnlaget for Jørn Hurums formidling, 

men det brede publikum vil ikke ha samme kompetanse som oss. Topos: 
L-: 

KOMPETANSE  /  L-: BESKYTTE
 

 Påstand: Leserne burde vært beskyttet fra Jørn Hurums misvisende språk. Topos: 
L-: 

BESKYTTE /  M-: TABLOID-TITTEL 

Etikk- og tillitsargumentasjon 

 Belegg: Jørn Hurum kaller Ida-fossilet «The Missing Link» i formidlingen sin og får det til 

å fremstå som noe revolusjonerende innen evolusjonshistorien. Topos: 
V: PARADIGMESKIFT /  

V: NORMALVITENSKAP /  F-: OVERDRIVELSE 

 Hjemmel: Forskere skal følge forskningsetiske retningslinjer for forskning og formidling. 

Topos: 
V: NENT

 

 Ryggdekning: Flere internasjonale forskere mener at fossilet ikke er revolusjonerende. 

Topos: 
F+: SAMLET /  F: UENIGHET /  F: RESPEKT

 

 Styrkemarkør: Sikker 

 Gjendrivelse: I tillegg til at retningslinjene sier at en forsker ikke skal påstå noe en 

ikke har grunnlag for å påstå, har vi også en generell kjøreregel i forskningsmiljøet 

som sier dette. Topos: 
F: SPRÅKPRESISJON /  F-: PÅSTAND /  F-: OVERDRIVELSE  

 Påstand: Jørn Hurum bryter forskningsetiske retningslinjer. Topos: 
V: NENT 
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Ut fra analysen hvor vi har plassert argumentasjonen til Slagsvold et al. I Toulmin-

modellen129, samt tildelt hvert premiss og påstand tilhørende topos fra toposkodingen i 

vedlegg 9.2, kan vi nå trekke ut hovedargumentene til kronikkforfatterne. Deres 

argumentasjon er i stor grad basert på topos med grunnlag i forskerrollen, og etablerte normer 

for forskere, samt negative forestillinger og holdninger til mediespråk og kompetanse om 

vitenskap hos lesere. Dette danner en modelleser som aksepterer disse forutsetningene for 

forskningsformidling. Slagsvold et al. argumenterer for et syn på formidling og debatt som i 

størst grad skåner allmennheten fra misforståelser. De begrunner dette ved å peke på 

eksisterende vrangforestillinger i samfunnet, med referanse til kreasjonister, og impliserer at 

dette er noe som bør «sultes» ut av det offentlige ordskiftet ved å ikke konfrontere språket vi 

kan finne i disse vrangforestillingene. Gjennom denne analysen får vi bekreftet eventuelle 

forventninger om at Slagsvold et al. argumenterer ut fra et forsker-perspektiv, hvor normer for 

et vitenskapelig diskursfelleskap og hegemoni130 veier tungt.  

4.2 Analyse av «Hvite frakker», skrevet av Erik 

Tunstad 

I Erik Tunstads kronikk på forskning.no131 forsøker gjesteskribenten å reversere en rekke 

argumenter og går løs på grunnlaget til en del av debattantene som har uttalt seg før ham. 

Kronikken er derfor i større grad et tilsvar på den foregående debatten enn de to andre 

analysetekstene, som bærer preg av ny emneutvikling. Tunstad kommer med tre eksplisitte 

budskap: (1) Formidlingen av resultatene om Ida-fossilet er faglig forankret i ny forskning, 

(2) medievitere har uttalt seg om Jørn Hurum uten tilstrekkelig kildekritikk og (3) forskere 

kritiserer Jørn Hurum fordi han bryter med en konvensjonell forskeridentitet. 

Det er lite av argumentasjonen til Tunstad som er implisitt, og han tar seg i stor grad tid til å 

konfrontere meddebattantene og premissene for debatten. Det som er påtagelig med denne 

teksten er omfanget av sarkastiske trekk132, som gjør at Tunstads argumentasjon ofte er 

bygget på anti-topos. Tunstad argumenterer altså i form av negativt ladet gjendrivelse av 

påstander eller premiss fra andre debattanter. Her bygges et sett med forutsetninger hos 

                                                 
129 Ibid., 87-100. 
130 Kuhn, Vitenskapelig revolusjoners struktur, 84-87. 
131 Tunstad, «Hvite frakker». 
132 Næss, En del elementære logiske emner, 140-157. 
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modelleseren, som både går på kompetanse om vitenskapelige normer og at modelleseren 

forut for å lese teksten sannsynligvis har samme holdninger som Tunstad selv. De svake 

leddene ved Tunstads argumentasjon er derfor disse anti-topos. En faktisk leser av Tunstads 

tekst kan velge å avfeie sarkasmen som negativ gjendrivelse, og se dette som et tegn på 

urimelige tolkninger av meddebattantene, selv om påstandene til Tunstad er holdbare.133 

I tillegg til bruken av anti-topos bruker også Tunstad implisitte argumenter om 

meddebattantenes skjulte motiver.134 Dette går først og fremst på hvilke motiver forskere kan 

ha for å kritisere andre forskere i den offentlige debatten, som i kronikken både handler om 

medievitere og biologer. Tunstad insinuerer flere steder at kritikk av andre forskere kan være 

en følge av motiver som sjalusi, posisjonering i fagfeltet og for å fremme sin egen ekspert-

status i mediene.  

 Topos: F-: MOTIV Forskere kan ha ulike motiver for å uttale seg. / F-: KARRIERE Forskere 

skal ikke være motivert av karriere eller status. / F-: POSISJONERING Kritikk av andre 

forskere og forskning kan være en form for selvpromotering eller posisjonering.  

Denne formen for argumentasjon kan være legitim om det bygges opp med tilstrekkelig 

belegg og grunnlag for påstanden. I Tunstads argumentasjon fremmer han lite belegg for 

påstanden om at medieviterne Allern, Kokkvold og Hornmoen har noe annet enn faglig 

motivert kritikk av Jørn Hurums formidling. Tunstad gir i større grad belegg for påstanden om 

at biologer som Chris Beard kan ha skjulte motiver for å kritisere Jørn Hurums formidling, 

basert på at Beards egen forskning og teorier har mye å tape på Hurums suksess.135 Denne 

implisitte argumentasjonen brukes gjerne i forbindelse eller som bakgrunn for argumentene vi 

skal se nedenfor i argumentasjonsanalysen. I drøftingen skal vi se nærmere på hvordan 

argumentasjon om skjulte motiver fungerer i en åpen og opplyst offentlig debatt.  

Argumentasjonen til Tunstad er i stor grad bygget på et hierarki136. Her legges motargument 

på motargument slik at påstandene til meddebattantene skal falle som dominobrikker. Tunstad 

legger opp argumentasjonen slik: Gitt at Ida-fossilet med rimelighet kan tolkes som vår 

stammor, så har Jørn Hurums formidling vært konsekvent med hans forskning. Dette vil igjen 

påvise at medieviternes antakelse om Ida-fossilets betydning, basert på Chris Beards dom, vil 

                                                 
133 Ibid., 27-28. 
134 Kock, «Hvad er fornuftig uenighed?», 8-9. 
135 Andersen, «Opplysningens retorikk», 26-27. 
136 Jørgensen og Onsberg, Praktisk argumentation, 30-33. 
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avsløres som slett kildekritikk. Ut fra disse logiske premissene redefinerer Tunstad kritikken 

mot Jørn Hurum som et identitetsangrep. Han impliserer at Slagsvold et al. ikke kritiserer 

basert på faglig grunnlag, men basert på et sett med felles aksepterte normer om hvordan 

forskere skal opptre og oppføre seg. Om vi igjen bruker Toulmins argumentasjonsmodell137 

for å strukturere tekstens argumenter i et slikt hierarki, og supplerer dette med spesifikke 

topos fra toposkodingen av teksten, vil det se slik ut: 

Fag- og paradigmeargumentasjon138 

 Belegg: Jørn Hurum formidler ny forskning og teorier om evolusjonshistorien. Topos: 
V: 

PARADIGMESKIFT
 

 Hjemmel: Ny forskning kan endre på etablerte vitenskapelige sannheter, og skal i sin natur 

bryte med etablert vitenskap. Topos: 
V: PARADIGMESKIFT

 

 Ryggdekning: Vitenskap har alltid bygget ny kunnskap ved å endre noen etablerte 

sannheter. Topos: 
V: NORMALVITENSKAP

 

 Styrkemarkør: Sikkert 

 Gjendrivelse: Selv om faglig diskusjon og kritikk av ny forskning er en del av 

vitenskapen, kan forskere som har dannet etablerte teorier og sannheter føle seg truet 

av et potensielt paradigmeskifte. Topos: 
V: NORMALVITENSKAP / V: 

PARADIGMESKIFT / V: FAGDISKUSJON
 

 Påstand: Det er ikke legitimt for forskere innen et etablert paradigme å kritisere andre 

forskere for å fremme alternativer. Topos: 
V: PARADIGMESKIFT

 

Formidlingsargumentasjon 

 Belegg: Forskeren Jørn Hurum har fått positiv respons på formidlingen av sine 

forskningsresultater i mediene og til allmennheten. Topos: 
L+: RESPONS / FK+: VELLYKKET-

MENGDE
 

 Hjemmel: Forskere skal formidle sine forskningsresultater for allmennheten for å skape 

interesse i og forståelse for vitenskap. Topos: 
FK+: VELLYKKET-INTERESSE /  FK+: 

VELLYKKET-FORSTÅ
 

                                                 
137 Toulmin, The Uses of Argumen, 87-100. 
138 Mer detaljert beskrivelse av hver topos er listet i Vedlegg 9.1.2. 
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 Ryggdekning: Formidlingshøgskoler ville gitt Hurums mediekupp karakteren A, han 

er dermed et eksempel på lærebokstandarden for god formidling. Topos: 
FK+: 

BELØNNE / FK+: FORSKER-ENGASJEMENT
 

 Styrkemarkør: Sannsynligvis 

 Gjendrivelse: Vi skal selvsagt være kritiske til alle kilder, også forskningsformidlere 

som Jørn Hurum, men kildekritikk er ikke det samme som å anta at han formidler på 

en misvisende måte. Topos: 
F-: MOTIV / F: KILDEKRITIKK

 

 Påstand: Jørn Hurum har vært en forbilledlig forskningsformidler, med solid faglig 

forankring og positiv respons fra både mediene og publikum. Topos: 
FK+: BELØNNE / FK+: 

FORSKER-ENGASJEMENT / L+: RESPONS
 

Medieargumentasjon 

 Belegg: Medieviterne Sigurd Allern, Harald Hornmoen og Norsk presseforbunds Per 

Edgar Kokkvold139 mener forskningsjournalister har for dårlig kildekritikk. Topos: 
J: 

KILDEKRITIKK /  J-: REKLAME-KILDE /  J: LOJALITET-KILDE
 

 Hjemmel: Journalister, mediene og forskning skal være kildekritiske. Topos: 
M: 

KILDEKRITIKK /  J: KILDEKRITIKK /  F: KILDEKRITIKK
 

 Ryggdekning: Medieviterne Sigurd Allern, Harald Hornmoen og Norsk 

presseforbunds Per Edgar Kokkvold har basert seg på andre kilder enn Jørn Hurum, 

spesifikt Slagsvold et al. og Chris Beard.140 Topos: 
F: KILDEKRITIKK

 

 Styrkemarkør: Sannsynligvis 

 Gjendrivelse: Det er ikke alltid enkelt å utføre kildekritikk gjennom kritiske spørsmål, 

og det er antagelig lettere å utøve god kildekritikk gjennom kritisk kildevalg. Topos: 
J: 

NYHETSVERDI / M: KILDEKRITIKK /  J: KILDEKRITIKK /  F: KILDEKRITIKK
 

 Påstand: Medieviterne Sigurd Allern, Harald Hornmoen og Norsk presseforbunds Per 

Edgar Kokkvold har vist like dårlig kildekritikk som journalistene de kritiserer. Topos: 
M: 

KILDEKRITIKK /  J: KILDEKRITIKK /  F: KILDEKRITIKK 

 

                                                 
139 Andersen og Eide. «Nasjonalikonet «Ida» i ALLE KANALER». 
140 Slagsvold et al. «Ida er oversolgt». 
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Responsargumentasjon 

 Belegg: Ida-fossilet er beskrevet som et naturvitenskapelig ikon. Topos: 
L+: RESPONS / S: 

FORMER
 

 Hjemmel: Lesere er med på å forme formidling gjennom respons, tolkninger og vurdering 

av forskningen. Topos: 
L+: RESPONS

 

 Ryggdekning: Vi betrakter ikke bare Mona Lisa-maleriet som flott fordi det er godt 

malt, men fordi vår respons på det har bygget opp maleriets ikonstatus. Topos:
 L+: 

RESPONS
 

 Styrkemarkør: Sannsynlig 

 Gjendrivelse: Ikke alle lesere vil ha naturvitenskapelig kompetanse til å vurdere Jørn 

Hurums forskning, men de er i stand til å vurdere hans formidling av forskning på en 

kompetent måte gjennom allmenn kommunikativ kompetanse. Topos: 
L-: 

KOMPETANSE / L+: VELVILLIG
 

 Påstand: Ida-fossilet er et sensasjonelt naturvitenskapelig ikon fordi kompetente lesere har 

vurdert det som et sensasjonelt ikon. Topos: 
L-: KOMPETANSE / L+: VELVILLIG / L+: RESPONS

 

Identitetsargumentasjon 

 Belegg: Jørn Hurum er medievant, entusiastisk, karismatisk og sjarmerende i sin 

formidling. Topos: 
FK+: FORSKER-ENGASJEMENT / FK+: DYKTIG-FORSKER

 

 Hjemmel: “÷Forskere skal være nøkterne, avmålte og presise i språket.” Topos: “÷
 F: 

NØKTERN”
 

 Ryggdekning: Det ikoniske bildet av en forsker er en beskjeden mann i hvit frakk. 

Topos: 
F: NØKTERN / F: AVMÅLT  / F: OPPLYST / FK-: FORSKER-DÅRLIG

 

 Styrkemarkør: Sannsynligvis 

 Gjendrivelse: Forskere skal selvsagt vise til faglig grunnlag og presisjon, men dette 

kan ikke stå i veien for å få frem god og entusiastisk formidling. Topos: 
FK+: 

FORSKER-ENGASJEMENT / F: OPPLYST
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 Påstand: Kritikken mot Jørn Hurum baserer seg på at han bryter med den konvensjonelle 

forskerrollen når han lykkes med sin entusiastiske og medietilpassede formidling. Topos: 

FK+: FORSKER-ENGASJEMENT / F: NØKTERN / F: AVMÅLT   

Ut fra denne analysen kan vi se at Erik Tunstad konfronterer meddebattantenes kritikk av Jørn 

Hurum. Han svarer på en rekke påstander om Ida-fossilets betydning, Hurums formidlingsstil 

og konvensjoner i et vitenskapelig fagfelleskap. Gjennom denne argumentasjonsrekken 

definerer Tunstad sakens kjerne som et brudd på konvensjoner. I analysen kan vi koble denne 

argumentasjonen til rekke topos om forskerrollen. Dette går på normer og forestillinger om 

personlig nøkternhet, beskjedenhet og motvilje til å formidle. Tunstad bruker argumentasjon 

om motiver og sarkasme for å bryte ned den eksplisitte argumentasjonen til motstanderne, og 

retter fokuset over på Hurum-kritikernes personlige følelser. Slagsvold et al., Hornmoen, 

Allern, Kokkvold og internasjonale forskere som Chris Beard kan ha vikarierende motiver for 

å kritisere Jørn Hurum. På denne måten konfronterer Tunstad argumentene til 

meddebattantene, og skaper en ny emneutvikling i debatten. 

4.3 Analyse av «Formidling, nei takk!», skrevet av 

Harald Hornmoen 

Harald Hornmoen taler journalistenes og demokratiets sak når han går løs på 

forskningsformidlingen i sin kronikk. Journalistikkprofessoren tar et skritt tilbake og minner 

oss på de demokratiske verdiene i kritisk journalistikk og samfunnsdebatt. På denne måten 

dreier Hornmoen Ida-debatten til å handle om og problematisere hvordan vi definerer 

forskningsformidling som begrep og praksis. Med dette forsøker han å rette opp i en del 

forestillinger hos forskere om at det eksisterer et kunnskapsvakum hos allmennheten. Han 

forsøker å trekke forskningen inn i samfunnsdebatten ved å fremheve verdien som ligger i 

samfunnets respons på forskning, og ikke bare at vi skal drive med folkeopplysning for 

lesernes skyld. Hornmoen kommer med et konkret forslag om å endre begrepet 

“forskningsformidling” til det mer dialogpregede “vitenskapskommunikasjon”-begrepet. 

Journalister og forskere har et ansvar for å bidra i samfunnsdebatten, og ta konsekvensene for 

dette, spesielt med tanke på den viktige plassen vitenskap har i et demokrati. Harald 

Hornmoens kronikk er dermed en oppsummerende anmodning om å huske på verdiene og 

formålet som ligger bak forskningsformidlingsbegrepet.  



44 

 

På samme måte som Erik Tunstad er Harald Hornmoens kronikk preget av gjendrivelse og 

anti-topos. Denne bruken av negativ gjendrivelse kan svekke argumentasjonen i den grad 

leseren ikke aksepterer Hornmoens gjendrivelse som presis eller objektiv.141 Tekstens 

modelleser er en som kjenner til konfliktene mellom journalister og forskere, og er innviet i 

forskningsformidlingsdebatten.142 I tillegg forutsettes det at modelleseren betrakter 

journalistene143 og lesernes posisjon som mer legitim enn forskerne. Om den faktiske leseren 

tolker Hornmoen gjendrivelse som negativ vil den dermed bli upålitelig. Han maler altså et 

bilde av virkeligheten som den faktiske leseren enten må kjenne seg igjen i og godta som 

grunnlag for argumentasjonen, eller som leseren ikke vil kjenne seg igjen i og som dermed 

gjør at leseren fra start er mistroende til Hornmoens belegg.  

Et annet likhetstegn mellom Tunstad og Hornmoens kronikker, som kanskje kan være fordi de 

begge er formet som tilsvar på andre meningsytringer, er argumentasjon om skjulte 

motiver.144  Likevel er formen på Hornmoens motiv-argumentasjon ulik Tunstads. Der 

Tunstad argumenterer for ulike motiver debattantene har for å kritisere hverandre i offentlig 

debatt, er argumentene i Hornmoens tekst om Jørn Hurums mer eller mindre skjulte motiver.  

 Topos: F-: MOTIV Forskere kan ha ulike motiver for å uttale seg. 

Dette topos knytter Hornmoen at Jørn Hurum har markedsført Ida-funnet i mediene. 

Hornmoens argumenter er mer eksplisitte enn noe av Tunstads bruk av denne 

argumentasjonen, og beleggene er lagt frem på en tydelig måte. Jørn Hurums 

markedsføringsmotiv knyttes til språkbruken og medie-strategiene Hurum selv har uttalt seg 

om. Dermed bruker Hornmoen en rekke belegg som gjør at påstandene om Hurums skjulte 

motiv oppfattes som legitime, som også gjør at de i liten grad oppfattes som skjulte motiver i 

det hele tatt.145 Som nevnt skal vi se nærmere på argumentasjon om skjulte motiver i 

drøftingsdelen, og ta opp hvordan legitim argumentasjon om skjulte motiver kan fungere i en 

offentlig debatt.  

Harald Hornmoens argumentasjon er tett vevd sammen, hvor noen påstander blir til premiss 

for andre argumenter. Likevel kan vi se på argumentasjonen til Hornmoen som en rekke, hvor 

                                                 
141 Næss, En del elementære logiske emner, 140-157. 
142 Hornmoen, «Førti år i forskningens tjeneste», 1-27. 
143 Hornmoen, Vitenskapens vakthunder, 10-21. 
144 Kock, «Hvad er fornuftig uenighed?», 8-9. 
145 Andersen, «Opplysningens retorikk», 26-27. 
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han går fra det spesifikke til det generelle. Altså fra lesere, forskere og journalistenes 

individuelle roller i formidlingslandskapet, og til de generelle verdiene og premissene som 

gjelder for alle disse aktørene. Vi bruker igjen Toulmins modell og rekonstruerer 

argumentasjonsrekken slik:  

Argumentasjon med vekt på publikummet og lesernes perspektiv146 

 Belegg: Forskere uttrykker en bekymring for allmennhetens vitenskapelige 

«analfabetisme» og ser ned på lesere utenfor vitenskapen. Topos: 
S-: VRANGFORESTILLING / 

L-: PATRONISERE
 

 Hjemmel: Lesere er velvillige og ønsker å forstå forskning. Topos:
 L+: VELVILLIG

 

 Ryggdekning: Samfunnsdebatten er et eksempel på en løpende opplyst samtale hvor 

ulik kompetanse og tolkninger møtes og utfordrer hverandre, debattanter er også 

lesere. Topos: 
O+: VITENSKAP / O+: DEBATT / L+: KOMPETANSE / S: FORMER

 

 Styrkemarkør: Sannsynlig 

 Gjendrivelse: Lesere har kanskje andre forståelsesmåter enn forskerne, som er like 

gyldige som forskerens og kan utfordre forskningen på en positiv måte. Topos: 
L+: 

KOMPETANSE / L+: VERDI
 

 Påstand: Lesere har interesse og forståelse for forskning. Topos: 
L+: KOMPETANSE / L+: 

VERDI / L+: VELVILLIG
 

Argumentasjon om forskernes perspektiv 

 Belegg: Folk er interessert i forskning. Topos: 
L+: VELVILLIG / “÷ O-: INTERESSE” / “÷M-: 

FORSKNING-INTERESSE” / FK-: FORSKER-PUBLIKUM
 

 Hjemmel: Vitenskapelige institusjoner opplever at det er vanskelig å få oppmerksomhet fra 

mediene og allmennheten. Topos: 
M-: FORSKNING-INTERESSE  /  O-: INTERESSE

 

 Ryggdekning: Aldri har det vært så mye forskningsstoff i mediene. Topos: 
“÷M-: 

FORSKNING-INTERESSE”
 

 Styrkemarkør: Sannsynlig 

                                                 
146 Mer detaljert beskrivelse av hver topos er listet i Vedlegg 9.1.2. 
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 Gjendrivelse: Vitenskapelige institusjoner og forskere ser ofte på seg selv som 

autonome enheter i samfunnet, om de bare plasserer seg i en større samfunnskontekst 

vil det ikke være så vanskelig å finne interesse hos allmennheten og mediene. Topos: 

FK-: FORSKER-PUBLIKUM / O+: VITENSKAP 
 

 Påstand: Forskere må slutte å tro at mediene og allmennheten ikke er interessert i 

forskning. Topos: 
L+: VELVILLIG / “÷ O-: INTERESSE” / “÷M-: FORSKNING-INTERESSE” 

 

Ærbødighetsargumentasjon 

 Belegg: Foretrukne måter å omtale forskning på i dag, har en tendens til å utelukke 

forskning fra offentlig diskusjon ved å opphøye vitenskapelig aktivitet gjennom nyhetsomtale 

og tabloide overskrifter. Topos: 
O+: VITENSKAP / O+: DEBATT / J: LOJALITET-KILDE / R-: 

PRAKSIS-FJ
 

 Hjemmel: Journalister skal vise kildekritikk og bidra til en kritisk samfunnsdebatt. Topos: 

O+: VITENSKAP / O+: DEBATT / J: KILDEKRITIKK
 

 Ryggdekning: Forskningsjournalistikk er ofte tabloid, og “selger” forskningen. Topos: 

R-: PRAKSIS-FJ / M-: TABLOID-TITTEL
  

 Styrkemarkør: Bør 

 Gjendrivelse: Et hinder for at journalistene kan føre god kildekritikk er selvsagt deres 

kompetanse om selve forskningen, men her kan journalistene stille “dumme” spørsmål 

på en klok måte. Topos: 
J-: INKOMPETENT / J: KILDEKRITIKK  / J: NYHETSVERDI

 

 Påstand: Journalister må slutte å vise ærbødighet for forskere, det er et hinder for kritisk 

journalistikk og demokratisk samfunnsdebatt. Topos: 
O+: VITENSKAP / O+: DEBATT / J: 

LOJALITET-KILDE / R-: PRAKSIS-FJ
 

Journalistisk argumentasjon 

 Belegg: Jørn Hurum markedsførte Ida-fossilet, og kom med misvisende språk om 

betydningen av forskningsfunnene. Topos: 
R-: PRAKSIS-F / R: F-UTEN

 

 Hjemmel: Forskere kan ha ulike motiv for å formidle og uttale seg i mediene, blant annet 

for å skaffe fremtidige sponsorer eller bygge omdømme for institusjonen. Topos: 
F-: MOTIV

 

 Ryggdekning: Journalistikk er bygget på god kildekritikk. Topos: 
J: KILDEKRITIKK  
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 Styrkemarkør: Sannsynlig.  

 Gjendrivelse: Forskning risikerer å svekke allmennhetens tillit om de bruker fleksible 

fremstillinger av hva forskningen har avdekket. Topos: 
S: TILLIT / R-: PRAKSIS-FJ / F-: 

OVERDRIVELSE
 

 Påstand: Journalister skal ha en vaktbikkjerolle overfor forskning og forskningsformidling, 

for å rette opp i fremstillinger av forskning som kan være misvisende og svekke allmenhetens 

tillit til forskningen. Topos: 
S: TILLIT / J: KILDEKRITIKK  

 

Begrepsargumentasjon 

 Belegg: Forskningsformidling er et begrep vi bruker for forskere som driver med 

folkeopplysning til allmennheten. Topos: 
FK-: KOMMUNIKASJON

 

 Hjemmel: Forskning er en viktig del av samfunnsdebatten og allmennheten kan være 

verdifulle bidragsytere inn i forskningen. Topos: 
O+: VITENSKAP / O+: DEBATT / L+: VERDI

 

 Ryggdekning: Folk føler seg dumme når de leser om forskningsformidling, fordi 

allmennheten beskrives som naturvitenskapelige analfabeter. Topos: 
L-: 

PATRONISERE / L-: PATRONISERT / S-: VRANGFORESTILLING
 

 Styrkemarkør: Bør 

 Gjendrivelse: Forskere holder seg selv oppdaterte på annen forskning gjennom 

mediene og samfunnsdebatten, det finnes derfor ikke et skarpt skille mellom forskeren 

og allmennheten. Topos: 
S: SAMLET / S: FORMER / “÷ S: SKILLE”

 

 Påstand: “Forskningsformidling” som begrep bør erstattes med et begrep som er mer 

dialogisk og samfunnsorientert; vi bør bruke “vitenskapskommunikasjon”. Topos: 
FK-: 

KOMMUNIKASJON / FK+: KOMMUNIKASJON
 

Samfunns- og demokratiargumentasjon 

 Belegg: Vitenskapelige institusjoner betrakter seg selv som autonome eller lukkede enheter 

i samfunnet. Topos: 
 S: SKILLE / FK-: FORSKER-PUBLIKUM

 

 Hjemmel: Samfunnsdebatt kan ha positiv innvirkning på forskning, i form av innspill fra 

allmennheten og kritikk av forskning. Topos: 
O+: VITENSKAP / O+: DEBATT / S: FORMER
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 Ryggdekning: Alle viktige deler av demokratiet er en del av samfunnsdebatten. Topos: 

O+: DEBATT
 

 Styrkemarkør: Bør 

 Gjendrivelse: Selv om mange vitenskapelige institusjoner føler de ikke har tid til å 

delta i samfunnsdebatter, er de finansiert av demokratiet og har derfor et demokratisk 

samfunnsansvar for å delta. Topos: 
S: SAMLET / S: LYTTE / O+: VITENSKAP

 

 Påstand: Forskning og vitenskap skal ha en plass i samfunnsdebatten. Topos: 
O+: 

VITENSKAP / O+: DEBATT / S: LYTTE 

Ut fra denne analysen kan vi trekke frem noen hovedpunkter i Harald Hornmoens 

argumentasjon, og de topos vi kan knytte til denne argumentasjonen. Hornmoen henvender 

seg i stor grad til et større retorisk publikum enn Tunstad og Slagsvold et al. Han retter seg 

mot de vitenskapelige institusjonene og forskerne som han mener har et vrangbilde av 

forskningsformidling og «dumme lesere». Hornmoen argumenterer for et syn på publikum 

som styrker deres innflytelse og evne til å delta i vitenskapskommunikasjonen. Han 

argumenterer i retning journalister, og gir dem noen mer velmenende råd om hvordan 

kunnskapsskjevhet kan håndteres gjennom gode spørsmål. Til slutt dreier Hornmoen denne 

debatten til å handle om en større forståelse av forskningsformidling som dialog og 

samfunnsdebatt. Han oppsummerer sine poeng om forskere, lesere og journalister til å handle 

om et felles samfunnsansvar og respekt i møte med alle parter i kommunikasjonssituasjonen.
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5  Drøfting 

5.1 Hva er det springende punkt i Ida-debatten? 

I analysen ovenfor har vi både undersøkt eksplisitte og implisitte påstander fra tre sentrale 

tekster i Ida-debatten i perioden fra 3. juni til 16. desember 2009. Disse tre tekstene er 

analysert ved å gjennomgå et større tekstkorpus om Ida-funnet, hvor debatt-tekster er trukket 

frem som utvalg og disse tre kronikkene har fått en næranalyse. Gjennom analysen har vi 

definert hvilke topos og argumenter vi kan lese ut av tekstene. Gjennom å se på hvordan 

skribentene har valgt å fremstille saken kan vi også lese oss frem til hvilke holdninger, normer 

og forestillinger som finnes i teksten. Disse fremstillingene skal vi nå drøfte for å si noe om 

hvordan dette dannet en ytringskultur, og i hvor stor grad denne ytringskulturen bidro til en 

opplyst og åpen offentlig samtale. 

5.1.1 Fag- og konsensusargumentasjon: Normer og holdninger til 

publisering og uenighetskultur 

Publikasjonen av Ida-funnet fra Hurum og hans medforfattere147 innebar en radikal nytolking 

av primatenes og menneskenes evolusjonshistorie. De foreslo å se nærmere på koblinger 

mellom Idas gren og menneskets gren i det menneskelige evolusjonære treet, og hadde et 

komplett fossil å tegne slektstreet ut fra, et såkalt fylogenetisk tre som er en del av kladistisk 

analysemetode i evolusjonsforskning 148. Artikkelen om Ida-funnet ble publisert i det 

vitenskapelige tidsskriftet PLoS One, hvor den gjennomgikk fagfellevurderinger før 

publisering. Artikkelen ble imidlertid ikke presentert på en vitenskapelig konferanse, men 

gjennom en internasjonal pressekonferanse. Dette skapte reaksjoner, og den faglige 

uenigheten blant forskere innen evolusjonsbiologi og paleontologi fikk stor plass i mediene. 

Hvordan tok denne offentlige uenigheten form og hva sier den om normene for vitenskapelige 

prosedyrer? 

                                                 
147 Franzen et al. «Complete Primate Skeleton from the Middle Eocene of Messel in Germany» 
148 Kladistikk er en analysemetode innen evolusjonsforskning som går ut på å konstruere en hypotese om 

hvordan ulike arter er beslektet evolusjonært med hverandre. Ved hjelp av den kladistiske metoden forsøkes det 

å konstruere et fylogenetisk tre som er antatt å vise slektskapet mellom arter innen en beslektet gruppe. Store 

Norske Leksikon, s.v. «Kladistikk», 12.11.2016. https://snl.no/kladistikk 
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En viktig kritikk mot Jørn Hurum og hans forskerteam, som kunne ha mye for seg hvis den 

var berettiget, var at Ida-funnet med tilhørende teori ble lansert uten tilstrekkelig 

fagfellevurdering.149 Til tross for at spekulasjoner om dette dukket opp150151, er det ikke 

kommet noe bevis.152 PLoS One er et vitenskapelig tidsskrift som praktiserer 

fagfellevurdering153 med vekt på å luke ut feil og mangler i en artikkel, de fjerner derimot 

ikke vitenskapelige påstander med gyldig grunnlag som andre forskere kan være eller er 

uenige i.154 Gjennom publiseringen av den vitenskapelige artikkelen fulgte altså forskerteamet 

bak Ida-fossilet standard prosedyre. Den fagfellevurderte og potensielt kontroversielle 

vitenskapelige artikkelen kombinert med Jørn Hurums ukonvensjonelle fremgangsmåte for å 

presentere Ida-funnet, kan likevel være noe av årsaken til at så mange forskere og 

akademikere ytret uenigheten sin så offentlig155. 

Evolusjonsbiologer og paleontologer verden over fikk nemlig ikke mulighet til å forberede en 

respons på artikkelen i forkant av publiseringen. Å presentere funnene sine for det 

vitenskapelige fellesskapet gjennom vitenskapelige konferanser eller andre steder hvor 

funnene kan diskuteres innenfor det vitenskapelige fellesskapet er en etablert norm blant 

forskere, slik vi så tegn på i toposanalysen, men det er ingen absolutt regel. Jørn Hurum tok et 

valg om at resultatene skulle formidles både for det vitenskapelige samfunnet, etter en 

fagfellevurdering av artikkelen, og allmennheten samtidig. Valget Jørn Hurum tok brøt altså 

med konvensjoner og normer for det vitenskapelige fellesskapet, men viser også en reell 

vurdering av lesergrupper hvor allmennheten fikk høy prioritet. Det er sjeldent at mediene og 

allmennheten inkluderes så tidlig i en vitenskapelig debatt. Denne prosessen er noe av 

bakteppet for uenigheten som fulgte i kronikkspaltene. 

Når biologene Tore Slagsvold, Nils Chr. Stenseth, Trond Amundsen, Jarl Giske og Ivar 

Folstad argumenterer for at Jørn Hurum har presentert Ida-funnet på en uetisk måte henter de 

implisitt frem normene fra det vitenskapelige fellesskapet156. Noe av kritikken mot Hurum 

gikk ut på at han ikke burde uttalt seg i offentligheten så lenge hans teori var kontroversiell i 

fellesskapet av fagfeller. Betyr en slik kritikk at vitenskapelig uenighet ikke bør eksponeres i 

                                                 
149 Zimmer, «Science Held Hostage». 
150 Dalton, «Fossil primate challenges Ida's place». 
151 Timmer, «The “Ida” fossil: on missing links and media circuses». 
152 Naik, «Celebrated Fossil Shown to World». 
153 PLoS One. «Journal Information – Rigorous Peer Review». 
154 Vedlegg 8.2.: Transkripsjon av intervju med Jørn Hurum. 
155 Sample, «'Eighth wonder' Ida is not related to humans, claim scientists». 
156 Se kapittel 4.1 under mellomtittel «Fag- og konsensusargumentasjon».  
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offentligheten, ut fra et slags Leninistisk prinsipp om «diskusjon innad – enighet utad»?157 

Hvis dette er tilfelle, baserer de seg altså på en oppfatning om at vitenskapelig uenighet ikke 

har en plass i offentligheten. I analysen finner vi argumentasjonen mot offentlig uenighet i 

forbindelse med respekt for det vitenskapelige fellesskapet og å beskytte leserne.  Logikken 

bak dette blir altså at betydningen av Ida-fossilet kan tolkes som feil av andre forskere, og 

dermed har Jørn Hurum mistet retten til å uttale seg om betydningen ut fra at tolkningene kan 

være riktige. Det kan derfor sies at Slagsvold et al. stiller seg som motstandere av en 

fagformidling som innebærer faglig uenighet i offentlig debatt og som kommer før en forsker 

har oppnådd konsensus i det vitenskapelige felleskapet.  

En offentlig uenighetskultur blant forskere ses på som risikabelt for opplysningen av 

befolkningen. I kronikken til Harald Hornmoen refererer han fra en vitenskapelig konferanse 

hvor denne risikoholdningen blant forskere reflekteres:  

«(…) det rådende synet på popularisering av vitenskap (…) plasserer forskere og 

publikum på hver sin ende av «formidlingsbanen». I den ene enden utvikler forskere 

«ekte kunnskap» før «mellomledd» som informasjonsfolk og journalister sprer 

forenklede utgaver av kunnskapen til et antatt uopplyst publikum.»158 

Dette sitatet kritiserer holdningene vi kjenner igjen hos Slagsvold et al., og en mistro til at 

offentlig samtale kan være eller er en del av det sannhetssøkende arbeidet forskere holder på 

med. Om vi setter dette på spissen, skal forskere finne frem til sannheter gjennom hegemoni 

og deretter formidle dette til allmennheten som sikker og udiskutabel viten. En slik 

«leninistisk» modell vil fremme en enveiskommunikasjon mellom forskning og publikum 

som står i klar motsetning til Grunnlovens ideal om en åpen og opplyst samtale.  

På denne måten dreies debatten fra å handle om en faglig uenighet blant forskere til å handle 

om Jørn Hurums personlige formidlingsstil. Det kan til tider være vanskelig å skille mellom 

disse to temaene. Hvis vi så skal betrakte Ida-debatten som et stykke offentlig, opplysende 

virksomhet, ble dens kvalitet svekket av at den dels dreide seg om faglig uenighet mellom det 

Thomas Kuhn kalte «normalvitenskap» og det som ble lansert som et nytt «paradigme»159, og 

dels dreide det seg om Jørn Hurums personlige formidlingsstil. Denne sammenkoplingen av 

to temaer gjorde at debatten tidlig fikk en slagside mot den mest allment forståelige: en 

                                                 
157 Store Norske Leksikon snl.no, s.v. «Leninisme» 08.12.2016. https://snl.no/leninisme 
158 Hornmoen, Harald. «Formidling, nei takk!» 
159 Kuhn, Vitenskapelig revolusjoners struktur, 84-87. 

https://snl.no/leninisme
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velkjent kritikk av tabloidisering av forskningsjournalistikk og -formidling. Med en slik 

slagside ble det vanskelig å bringe debatten over i en kurs med de faglige standpunktene i 

fokus. Vi skal nå gå inn på denne formidlingsargumentasjonen i tekstene. 

5.1.2 Formidlingsargumentasjon: Holdninger og normer om 

popularisering og etisk fremstilling av forskning 

Som nevnt var den faglige uenigheten tett knyttet til kritikken som gikk på Jørn Hurums 

personlige formidlingsstil og fremgangsmåte. Som vi har sett i analysen handlet kritikken mot 

Hurums formidling om: At det ikke var samsvar mellom vitenskapen og formidlingen til Jørn 

Hurum160, samt at han hadde oversolgt Ida-funnet og vist en tendensiøs fremstilling av 

vitenskapen161. Begge disse anklagene ble begrunnet med bruken av uttrykket «The Missing 

Link».   

Kritikken mot Hurum berodde utvilsomt på at han valgte en sjeldent storstilt og effektiv 

massemediestrategi som ga ham et forsprang i offentligheten i forhold til sine faglige 

kritikere. At Hurum dominerte og definerte hva som kom ut i mediene varte riktignok ikke 

lenge. Etter hvert som debatten skred fram, kunne Hurum valgt å gå mer i dialog med sine 

kritikere162, i stedet holdt han ufravikelig fast ved sin egen posisjon og forsvarte sin 

framgangsmåte, bortsett fra at han beklaget to formuleringer som var forfattet gjennom 

samarbeidet med History Channel163: «This Changes Everything» og «The Missing Link». 

Som en del av formidlingsstilen til Jørn Hurum gikk han altså ikke til kronikkspaltene selv, 

men uttalte seg stort sett gjennom journalister i intervjuer. Debatten inneholdt krass kritikk 

mot Hurums bruk av uttrykket, men åpnet også opp for en språklig nyansering av budskapet.  

I et bakgrunnsintervju for denne avhandlingen kommenterte Jørn Hurum hvordan slagordene 

ble en så dominerende del av formidlingen og debatten som fulgte:  

«(På) den pressekonferansen i New York, det var mange ting som skjedde der som vi 

ikke visste om før det skjedde. Men det å stille seg noen skritt tilbake da også si det at 

"dette er vi ikke med på", det går ikke an altså. (…) den ballen der var så svær og når 

                                                 
160 Se for eksempel kapittel 4.1 under mellomtittelen «Grunnlagsargumentasjon». 
161 Se for eksempel kapittel 4.1 under mellomtittelen «Medieargumentasjon». 
162 Coleman, «Courage and Respect in New Media - Science Communication», 187-188. 
163 Vedlegg 8.2.  
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den begynte å rulle, og Google endrer logoen sin over hele verden og alle er på, så 

kan ikke du begynne å komme med fotnoter. Og det er helt umulig.»164  

Debatten forholdt seg i liten grad til Hurums korrigering, og slagordene forble midtpunktet for 

store deler av formidlingsdebatten.  

Usikkerhet rundt hva som er gode språklige fremstillinger av forskning kan rettes opp 

gjennom en offentlig samtale om hva vi mener en metafor som «The Missing Link» betyr og 

hvordan den kan tolkes. Den offentlige debatten rundt «The Missing Link» fikk frem 

modererende, nyanserende og alternative tolkninger av uttrykket. Slagsvold et al. mente at 

uttrykket var så misvisende og upresist, både fordi det er tilknyttet en kreasjonistisk 

vrangforestilling om evolusjonsteorien og at det oversolgte betydningen av funnet. «The 

Missing Link» er ofte brukt av kreasjonister, som aviser Darwins evolusjonsteori fremfor et 

syn på en verden skapt av Gud. De knytter uttrykket til en implisitt innrømmelse om at den 

evolusjonære utviklingen ennå ikke er påvist, i og med at uttrykket fortsatt finnes. Slagsvold 

et al. konkluderte med at dette var bevis på at Jørn Hurums forskningsformidling brøt 

grunnleggende forskningsetiske retningslinjer. Der Slagsvold et al. fremhevet tilknytningen til 

kreasjonistiske165 vrangforestillinger, påpeker Hurum selv at «The Missing Link» er et 

levende språklig uttrykk som stadig har dukket opp i spørsmål fra publikum både før og etter 

Ida-funnet. Uttrykker har også blitt brukt på utstillinger ved Naturhistorisk museum tidligere, 

uten den store kontroversen.166 Jørn Hurum kommenterer også at debatten rundt «The 

Missing Link» dreide debatten bort fra de interessante argumentene om fossilet. I stedet for å 

debattere det vitenskapelige premisset for Ida-funnet, snudde debatten mot et tema som gikk 

på språklig skjønn, og som var enklere å diskutere i en offentlig samtale.  

Hurum fikk riktignok støtte i sin tolkning av «The Missing Link» både i Norge og 

internasjonalt. Donald Johnson167, mannen som oppdaget Lucy-fossilet168 i 1974, forsvarte 

uttrykket på denne fiffige måten: «Every link in the evolutionary chain is a missing link until 

it's found. And then it's not missing anymore». Her i Norge uttalte Geir Hestmark seg slik om 

Hurums bruk av begrepet: «(…) tanken om en sammenheng mellom alle levende organismer, 

en livets lenke og jakten på de manglende mellomledd går faktisk helt tilbake til antikken, og 

                                                 
164 Vedlegg 8.2: Transkripsjon av intervju med Jørn Hurum. 
165 Store Norske Leksikon, s.v. «Kreasjonisme», 30.11.2016. https://snl.no/kreasjonisme 
166 Uniforum, «Australopithecus - nesten levende». 
167 Johnson deltok blant annet i i filmen "The Link". 
168 Store Norske Leksikon, s.v. «Livets utvikling på jorden – Menneskets utvikling», 30.11.2016. 

https://sml.snl.no/livets_utvikling_p%C3%A5_Jorden 
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finnes uttrykt for eksempel hos den norske 1700-tallsdikter Christian Tullin, som skriver om 

”Skabnings Kjeden” og ”det Rum kan ikke gabe, Hva grader av Fornuft fra Plato til en 

Abe…”»169 Hestmark koblet uttrykket til en sterk Darwinistisk tradisjon, og så ingen feil i å 

bruke det, selv om det var ukonvensjonelt i moderne debatt.  

I debatten om Ida-funnet kom det altså frem en rekke varierte tolkninger av uttrykket «The 

Missing Link». Debatten trekker frem forbehold om hvilke tolkninger av metaforen vi bør 

diskreditere og hvilke som er høvelige ut fra den vitenskapelige konteksten. Nettopp dette er 

et sterkt tegn på at en offentlig debatt om ny forskning, men også om forskningsformidlingens 

språk, kan være opplysende gjennom å stadig søke etter alternative tolkninger og oppfatninger 

av populærvitenskap hos publikum.  

Etisk formidling 

Som vi har sett i analysen, ble Hurum kritisert av Slagsvold et al. for å opptre uetisk som 

formidler av egen forskning170, men denne etikken var i liten grad kodifisert på dette 

tidspunktet. I de etiske retningslinjene for naturvitenskap i 2009 het det bare at forskere bør 

ha systemer, rutiner og gjøre aktivt bruk av egnede formidlingsformer. Jørn Hurum har selv 

uttalt at han aldri hadde lest eller forholdt seg til de forskningsetiske retningslinjene. 171 

De forskningsetiske retningslinjene fra 2007 inneholdt altså ingen forbehold om hvordan 

forskere kan uttrykke seg offentlig. Om vi måler Jørn Hurum opp mot datidens retningslinjer 

finner vi dermed ikke noen innlysende brudd på etiske retningslinjer for formidling. 

Retningslinjene for naturvitenskap (NENT) og fag innen humaniora og samfunnsvitenskap 

(NESH) kom ut i revidert utgave i 2016 med en rekke nye forbehold rundt 

formidlingspraksisen hos forskere. I retningslinjene for humaniora og samfunnsvitenskap 

(NESH) lyder det at «Forskeren bør uttrykke seg saklig og med klarhet for å unngå 

tendensiøse tolkninger av forskningens resultater»172. Den samme formuleringen er ikke å 

finne i retningslinjene for naturvitere (NENT)173, men i stedet er det et eget punkt som sier at: 

«Forskeren skal ikke misbruke sin tittel til å gi sine meninger større tyngde». Dette er et 

                                                 
169 Rønning, «Missing links - hvor viktige er de?». 
170 Se kapittel 4.1 under mellomtittel «Etikk- og tillitsargumentasjon». 
171 Vedlegg 8.2:Transkripsjon av intervju med Jørn Hurum. 
172 De nasjonale forskningsetiske komiteene. «Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, 

juss og teologi». 2016. 
173 De nasjonale forskningsetiske komiteene. «Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi». 

2016. 



55 

 

interessant skille som kanskje viser et fortsatt skille mellom forventningene vi har til 

naturvitenskapelige forskeres formidling og deltakelse i den offentlige samtalen, 

sammenliknet med forskere i andre “mykere” felt. I et intervju for denne avhandlingen tolket 

Jørn Hurum denne revisjonen av retningslinjene for naturvitenskap til sin fordel. Dette kan ha 

med hans vurdering av Slagsvold et al. og andre kritikere som ikke-eksperter på paleontologi 

å gjøre. I den grad retningslinjene kan tolkes som et ønske om at færre ikke-eksperter skal 

uttale seg i debatter om spesialiserte problemstillinger.174  

5.1.3 Samfunns- og vrangforestillingsargumentasjon: Holdninger til 

samfunnets forståelse og fortolkning av vitenskap 

Som vi har sett i analysen, argumenterer kronikkforfatterne Slagsvold et al. mot Jørn Hurums 

formidlingsstil, hovedsakelig mot bruken av uttrykket "The Missing Link", med grunnlag i en 

rekke vrangforestillinger i samfunnet.175 Erik Tunstad forsøker i sin kronikk å motbevise 

oppfatningen om at feil valg av språklig uttrykk kan ha en umiddelbar negativ effekt på 

hvordan publikum tolker evolusjonshistorien. Dette gjør han både ved å understreke 

betydningen av leserrespons og gjennom en rekke vitenskapelige belegg som bygger opp 

leserens kunnskap om selve forskningen. Mellom disse to kronikkene trekkes det opp to ulike 

syn på vitenskap og vrangforestillinger i offentlig debatt: Ett syn hvor vi forsøker å minimere 

eller ekskludere påvirkning fra vrangforestillinger i samfunnet og ett syn hvor vi ønsker å 

møte disse vrangforestillingene gjennom evidensbasert argumentasjon.  

Gjennom responsargumentasjonen hos Tunstad vektlegger han at lesernes tolkningsevne og 

egen kontekst vil lese ulike meninger inn i et hvert språklig uttrykk. Tunstad slår selv fast at 

bruken av "The Missing Link" er forsvarlig gjennom Idas plassering i evolusjonshistorien. 

Han bygger opp denne påstanden etter en lengre utgreiing av de vitenskapelige bevisene for 

Ida, men indirekte bygges denne påstanden også opp gjennom hjemmelen om leserens egen 

respons. Slagsvold et al. antyder at måten å motvirke vrangforestillinger i samfunnet er å ikke 

bruke eller forholde seg til gruppene eller språket som er tilknyttet vrangforestillingen. Dette 

er en tanke som vil stå i direkte motsetning til ideen om en åpen og kritisk offentlighet. Både 

kritikken mot Jørn Hurums bruk av uttrykket "The Missing Link" og en kritisk samtale om 

                                                 
174 Coleman, «Courage and Respect in New Media - Science Communication», 186-192.  
175 Se kapittel 4.1 under mellomtitlene «Vrangforestillingsargumentasjon» og «Leser- og 

publikumsargumentasjon». 
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selve vrangforestillingen må vel nødvendigvis være mer opplysende enn å la slike 

vrangforestillinger leve sitt eget liv i periferien?  

Debatten om hvorvidt konspirasjonsteorier og vrangforestillinger om vitenskap bør få 

spalteplass og slippes til i offentligheten pågår også i dag. Motstanden mot å slippe 

vaksinemotstandere, klimaskeptikere eller kreasjonister til i mediene går på at dette kun vil 

være med å bygge opp legitimiteten til disse synspunktene. Om vi vurderer dette gjennom 

prinsippene om en åpen og opplyst samtale, kan vi argumentere for at det nettopp er dette den 

offentlige samtalen skal innebære. Gjennom en opplyst og åpen offentlig samtale skal alle 

som kan argumentere for sitt standpunkt på en saklig måte og med tilstrekkelig grunnlag 

slippe til. Her spiller nettopp forskere en stor rolle ved å bidra med god evidensbasert 

argumentasjon og møte disse vrangforestillingene gjennom å bygge ned argumentene hos 

kreasjonistene. Ida-debatten inneholder altså noen motstridende standpunkt om hvordan en 

åpen og opplyst offentlig samtale skal foregå. Riktignok kommer det frem en rekke 

vitenskapelige belegg og argumenter som bidrar til at Ida-debatten får en opplysende 

funksjon, blant annet gjennom Erik Tunstads kronikk.   

5.1.4 Medie- og journalistikkargumentasjon: Forestillinger og 

holdninger til tabloid oversettelse og ukritiske mellommenn 

En viktig bakgrunn for skepsisen hos Hurums kritikere, som vi ser i analysen176, var trolig 

erfaringen med sterkt forenklede, unyanserte og «selgende» overskrifter. Tabloide overskrifter 

er kjent for å presentere forskningsresultater som revolusjonerende. Som vi så i analysen, har 

alle kronikkforfatterne noen forestillinger om mediene og journalister, som årsaksforklaringer 

for slike selgende og tabloide overskrifter: Journalister har ikke tilstrekkelig vitenskapelig 

kompetanse, mellommenn skaper banale oversettelser av viktig forskning, samt at journalister 

glemmer kildekritikken og viser for stor ærbødighet overfor forskere.  

Holdninger til mellommenn som skal "oversette" forskningsresultater for et allment publikum 

er sjelden positive i Ida-debatten. Igjen oppsummerer Harald Hornmoens kronikk dette godt, 

hvor han refererer fra en vitenskapelig konferanse og deretter legger til sin egen tolkning:  

«Journalisten vil aldri kunne ha samme kunnskap som forskeren, og derfor er det 

svært risikabelt å overlate det til dem å forenkle. Faktafeil og vridde, banale 

                                                 
176 Se kapittel 4.1, 4.2 og 4.3 under mellomoverskriftene «Medieargumentasjon». 
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fremstillinger av mange års arbeid bidrar hverken til demokrati eller folkeopplysning. 

(…) I den ene enden utvikler forskere «ekte kunnskap» før «mellomledd» som 

informasjonsfolk og journalister sprer forenklede utgaver av kunnskapen til et antatt 

uopplyst publikum.»177 

Hornmoen peker her på to forestillinger om journalister og andre "oversettere" som er 

gjennomgående i analysen. Journalister mangler kompetanse om vitenskap og har sterkt 

forenklede og «selgende» overskrifter.  

Journalister vil aldri sitte på samme spisskompetanse i et gitt felt som en forsker i samme felt. 

Allmennheten er satt sammen av folk med ulikt utdanningsnivå og kompetanser. Dette gjør at 

enhver overføring av kompetanse fra forskere til allmennheten og pressen er avhengig av 

faglig redelighet og tillit til informasjonen forskeren formidler. Forskere er pliktet til å 

formidle sin spisskompetanse for allmennheten. Pressens mandat går ut på å være kritisk til 

informasjonen som finnes i samfunnet. Forutsetningene som ligger i disse yrkene, og 

kompetansen som trengs for at pressen skal oppfylle sitt mandat, gjør kildekritikk til en 

spesielt viktig faktor i forskningsjournalistikk. Harald Hornmoen påpeker at journalister ikke 

kan ta manglende kompetanse som en fallitterklæring, og bli for ærbødig i møte med 

vitenskapsfolk. Pressens spørsmål, «de dumme spørsmålene stilt på en klok måte», og 

kildebruk kan veie opp for manglende kompetanse, skriver Hornmoen. 

God kildebruk er avhengig av god informasjonsflyt. I kjølvannet av Ida-lanseringen var det 

naturlig nok en rekke kritikere. Avisene trykket mange kritiske artikler og kronikker, som 

nettopp gjorde Ida-debatten så stor som den ble. Likevel bærer Ida-debatten preg av at kjente 

stemmer fra akademia får stor spalteplass og de samme stemmene går igjen. Dette er et kjent 

fenomen i akademia, og kan peke på en institusjonell ytringskultur ved forskningsinstitusjoner 

som baserer seg på at det kun er et fåtall som tør å "fly i mediene"178. Dette vil være et 

problem for en åpen og opplyst debatt, hvor vi ønsker at et mangfold av kompetente og 

kvalifiserte meninger skal komme frem. Med unntak av de som skriver og sender inn 

kronikker eller innlegg på eget initiativ, hviler oppgaven med å få dette mangfoldet av 

meninger frem på "mellommenn" og pressen. Pressens eget opplysende samfunnsoppdrag er 

altså i stor grad avhengig av at forskere gjør seg tilgjengelig for journalister.  

                                                 
177 Hornmoen, Harald. «Formidling, nei takk!» 
178 Kierulf, «…en åpen og opplyst offentlig samtale». 
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Den siste forestillingen som vi finner i analysen, og som også nevnes i Hornmoens sitat, er 

pressens banale og «selgende» overskrifter. Johan L. Tønnesson påpeker at tabloide 

overskrifter først blir problematiske om de ikke har tilstrekkelig grunnlag for påstanden eller 

strider mot det som står i resten av artikkelen. Å nyansere bombastiske påstander som 

kommer frem i overskriften ved å bruke modererende språk lenger ned i artikkelen gjør at 

teksten henvender seg til to ulike modellesere, skriver Tønnesson i en analyse av tabloid 

forskningsjournalistikk.179 Han kaller dette todelte publikummet i teksten for en schizofren 

flerstemmighet. I hvor stor grad overskriftene i pressen skapte en slags schizofren 

flerstemmighet, kan vi ikke vurdere ut fra denne analysen, her må en egen analyse av 

pressetekstene til. 

Forestillingene og holdningene til journalister, informasjonsfolk og mediene i Ida-debatten 

bidrar ikke nødvendigvis til en mer kritisk og åpen offentlighet. Disse forestillingene og 

holdningene forutsetter en rekke aksepterte negative bilder av pressen og journalistenes 

motivasjon og egenskaper som ikke kan være dekkende for alle innenfor disse yrkene. Disse 

bildene kan bygge opp under forskernes mistro til pressen. Denne mistroen kan føre til at 

forskere ikke ønsker å samarbeide eller prate med journalister som ringer. Som Jørn Hurum sa 

i intervjuet for denne avhandlingen, kan dette føre til at få forskere samarbeider med pressen 

og dermed dominerer i debatten180. Dette kan bidra til å gi et skjevt eller feil bilde av ny 

forskning og uenighet blant forskere. I tillegg til dette er journalister avhengige av god 

informasjonsflyt for å dekke opp for kompetanse innen forskning som de ikke sitter med selv. 

Som vi så i analysen, er manglende kompetanse om vitenskap hos journalister et kjent 

problem. Én måte journalister dekker opp for denne kunnskapsmangelen er ved god 

kildebruk, som både går ut på informasjon fra flere kilder og god kildekritikk. Alle i Ida-

debatten er riktignok enige i at pressen skal bidra til samfunnsdebatten og at pressens rolle 

innebærer et kritisk forhold til forskning, men samtidig har vi altså sett at forestillingene og 

holdningene i Ida-debatten kan ha en negativ virkning på denne viktige rollen. 

 

 

                                                 
179 Tønnesson, «Illustrert vitenskap om blodpropp: Schizofren flerstemmighet»,126-133. 
180 Vedlegg 8.2 Transkripsjon av intervju med Jørn Hurum. 
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5.1.5 Identitetsargumentasjon: Forestillinger om og normer for den 

konvensjonelle forskerrollen 

I analysen så vi at alle kronikkforfatterne henviste til en konvensjonell forskerrolle, på 

implisitt eller eksplisitt vis.181 Samlet sett maler disse forestillingene et bilde av en nøktern, 

autoritær og beskjeden fagperson. Disse egenskapene gjelder for språket, væremåten og 

deltakelse i samfunnsdebatten.  

Forestillingen om en konvensjonell forsker-type i mediene ble sterkest kritisert og eksplisitt 

beskrevet av Erik Tunstad182. Tunstad påpekte at forsker-typer som dette er med på å danne 

en rekke normer for hvordan forskere også bør leve opp til bildet av «en autist i hvit frakk», 

som han beskrev det. Forsker-typer blir problematisk når forskere som deltar i en 

samfunnsdebatt med faglig forankrede meninger blir vurdert som mindre saklige på grunn av 

en personlig stil, som bryter med den konvensjonelle forsker-typen. Tunstad mener selv at det 

er dette som har skjedd i Jørn Hurums tilfelle. Behovet for å bli tatt seriøst er sterkt hos alle 

som deltar i samfunnsdebatten, men kan potensielt være avgjørende for forskere som er 

avhengig av pengestøtte og godt omdømme i forskerfelleskapet. Risikoen ved å uttale seg 

med en personlig stil som kommer av et sett med normer for hvordan en "seriøs" forsker kan 

dermed være et hinder for at ulike faglig forankrede meninger fra forskningsinstitusjonene 

kommer frem. Normer av denne typen vil i så fall bidra til å stilne kritiske stemmer, og 

motvirke en åpen debatt.  

Forsker-typen forbindes også med en spesifikk språkdrakt, forankret i den vitenskapelige 

diskursen og tekstkulturen. Når forskere skal uttrykke en faglig mening i offentligheten, må 

dette språket tilpasses slik at det forholder seg til tekstkulturen i mediene og for offentlig 

debatt. Personlige meninger forbindes også med et hverdagslig språk, mens faglige meninger 

gjerne forbindes med et vitenskapelig språk. For forskere som ønsker å formidle forskningen 

sin selv og delta i samfunnsdebatten kan dette skape en problematisk dobbeltrolle. Hva skjer 

når du skal mene noe som fagperson i den offentlige samtalen? Er det egentlig slik at alle 

forenklinger og hverdagslig språk tyder på synsing og useriøs snakk?  

Problemet med normer for forskertypen og hvordan faglige meninger skal høres ut i 

samfunnsdebatten dukker ikke bare opp i Ida-debatten. Mange unge forskere er redde for å 

                                                 
181 Se kapittel 4.1-4.3 under mellomtitlene «Formidlingsargumentasjon», «Identitetsargumentasjon» og 

«Argumentasjon om forskernes perspektiv». 
182 Tunstad, «Hvite frakker». 



60 

 

ytre seg offentlig på faglig grunnlag, slik som Henrik Svensen påpekte høsten 2016 under en 

debatt om forskningsformidling i regi av Nytt Norsk Tidsskrift: «Når studentene mine i 

vitenskapsformidling skulle skrive kronikker spurte de meg, må vi mene det vi skriver?» 183 

Eller for å si det på en annen måte: Unge forskere er ikke trent til å mene noe på faglig 

grunnlag, de skal vite. Dette kan vi muligens koble til et Leninistisk prinsipp om «diskusjon 

innad – enighet utad»?184 som ikke dyrker faglig uenighet og faglig begrunnede meninger i 

debatt, som nevnt i delkapittelet ovenfor. 

Forestillingene og normene vi finner i analysen av Ida-debatten peker på en forsker-rolle i 

offentligheten som ikke har med saklig argumentasjon eller faglig grunnlag å gjøre. Dette er i 

stedet et sett med egenskaper som dikterer hvordan en forsker bør oppføre seg for å bli tatt 

seriøst av forskerfellesskapet. Slike normer, i den grad de eksisterte i Ida-debatten, bidrar 

hverken til en rik meningsbrytning, saklig argumentasjon eller en åpen og opplyst offentlig 

debatt. 

5.1.6 Begrepsargumentasjon: Forestillinger og normer om 

kommunikasjonssyn, lesere og forskningsformidlingens formål 

Både de tre debattinnleggene som er analysert i detalj ovenfor og det større tekstkorpuset som 

jeg har undersøkt inneholder en rekke ulike og til dels konkurrerende syn på hva 

forskningsformidling er og bør være. En felles oppfatning i debatten synes å være at 

formidling til allmennheten prinsipielt sett er en legitim og viktig virksomhet. Men enigheten 

bærer ikke stort lenger enn til velviljen for virksomheten.  

Ikke engang begrepet «forskningsformidling» virket samlende i debatten om Ida-funnet, 

jamfør Harald Hornmoens forslag om å erstatte det med «forskningskommunikasjon». Han 

skriver at de foretrukne måtene å omtale forskning på i dag, gjennom det vi kaller formidling, 

har en tendens til å utelukke forskning fra offentlig diskusjon ved å opphøye vitenskapelig 

aktivitet. Gjennom denne påstanden fremhever Hornmoen at en av de viktige funksjonene i 

samfunnsdebatten også er å ta kritisk stilling til hva som foregår innenfor forskningen. 

Vaktbikkjeprinsippet i journalistikken preger Hornmoens syn på samfunnsdebatten og 

formidlingsoppdraget, og samfunnsdebatten blir dermed et sted hvor forskere som Jørn 

Hurum skal forsvare og begrunne sin egen forskning overfor resten av samfunnet.  

                                                 
183 Nytt Norsk Tidsskrift, «Hva er formålet med forskningsformidling?». 
184 Store Norske Leksikon snl.no, s.v. «Leninisme» 08.12.2016. https://snl.no/leninisme 

https://snl.no/leninisme
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Selv om en felles oppfatning i kronikktekstene var at det er viktig å formidle aktuell forskning 

til et allment publikum, varierte synet på publikummet sterkt: Fra uvitende og sårbare til 

kompetente og modne tolkere av informasjon. Og nettopp i dette synet på leserne eller 

publikum finner vi mye av kjernen i uenigheten om forskningsformidlingens hva, hvordan og 

hvorfor. Slagsvold et al. fremhever risikoen for å villede folk flest og muligheten for 

kreasjonistenes vranglesning av forskning som to rettesnorer for hvordan forskere bør forme 

formidlingen sin, som nevnt i drøftingen om vrangforestillinger. Dette synet på lesere peker i 

stor grad på forskningsformidling som folkeopplysning. Tunstad argumenterer for at 

formidlernes ansvar ligger i å skape interesse og engasjement hos publikum, og fremhever at 

publikums egne tolkninger og respons er med på å legge mening i formidlingsbudskapet. 

Hornmoen går hardt ut mot antakelsen om at publikum er en del av «The Public 

Misunderstanding of Science». Han mener dette viser en forakt for leserne, og for lesere med 

andre kompetanseområder eller mindre kompetanse enn forskeren selv. Dette gjør at forskere 

tar publikummet sitt mindre på alvor, antyder Hornmoen, og fokuserer på å «dumme ned» 

budskapet sitt i stedet for å møte folk flest med godt begrunnet argumentasjon. Synet på lesere 

preger altså hvordan aktørene legger verdi i formidlingsbegrepet, som igjen preger hvordan de 

vurderer hvorvidt Jørn Hornmoen har oppfylt formidlingsoppdraget sitt.  

Forskningsformidlingsbegrepet har lenge beveget seg fra en mer tradisjonell folkeopplysende 

aktivitet som forskere tilbyr samfunnet, til en gjensidig dialog mellom forskning og samfunn. 

Et mer dialogpreget syn på formidling vil nødvendigvis legge mer vekt på forskernes 

deltakelse i samfunnsdebatt med vitenskapelig argumentasjon. Analysen av Ida-debatten viser 

at det finnes mange ulike og til dels motstridende syn på forskningsformidlingens hva, 

hvordan og hvorfor. Analysen viser også at en manglende felles grunnleggende forståelse av 

forskningsformidlingens publikum gjør samfunnsdebatten fragmentert. Her kan vi som sagt 

peke på ulike syn på lesernes kompetanse og evne til å tolke informasjon, i hvilken grad 

forskerne føler en plikt til å formidle, samt i hvor stor grad formidling har en konstruktiv 

innvirkning på forskning. I formidlingsdebatten høsten 2016 blir formidlingens 

tilbakevirkende effekt trukket frem som et stadig bedre argument for at forskere kan og bør 

engasjere seg i samfunnsdebatten. De blir rett og slett bedre forskere av det, sa blant annet 

Henrik Svendsen under en debatt om forskningsformidling.185  

                                                 
185 Nytt Norsk Tidsskrift. «Hva er formålet med forskningsformidling?». 
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5.2 Hvordan fungerer Ida-debatten som opplyst og 

åpen offentlig debatt?  

En åpen og opplysende offentlig samtale er en stadig viktigere del av moderne 

forskningsformidling. Ut fra et moderne formidlingsbegrep ønsker vi en mer dialogpreget, 

kritisk og åpen kommunikasjon mellom samfunn og vitenskapen. Som vi har sett i analysen 

av Ida-debatten kan ulike og til dels motstridende holdninger, normer og forestillinger om: 

Faglig fellesskap, formidlingsstil, samfunn og vrangforestillinger, mediene og journalistikken, 

identitet og selve forskningsformidlingsbegrepet være hindre en slik åpen og opplysende 

offentlig debatt.  

5.2.1 Har motiv en legitim funksjon i fornuftig uenighet? 

Et aspekt ved tekstene vi nå har analysert er argumenter om skjulte motiver. I Erik Tunstads 

og Harald Hornmoens tekster har vi sett implisitte og eksplisitte argumenter om 

meddebattanters skjulte motiver i form av topos: F-: MOTIV Forskere kan ha ulike motiver for å 

uttale seg, F-: KARRIERE Forskere skal ikke være motivert av karriere eller status og F-: 

POSISJONERING Kritikk av andre forskere og forskning kan være en form for selvpromotering 

eller posisjonering.  

Ida Andersen påpeker at spekulasjoner i bakenforliggende motiver og skjulte planer kan bidra 

til å skape et bilde av debattantene som kyniske, kalkulerende individer som er mer opptatt av 

å styrke sin egen posisjon enn å bidra inn i samfunnsdebatten eller fremme det vitenskapelige 

arbeidet. I analysen knyttes dette, og de tilhørende topos, gjerne til Jørn Hurums ønske om å 

markedsføre seg selv og sin egen forskning eller kritikernes ønske om å beholde sin egen 

status. Andersen skriver også at debatten kan reduseres til beskyldninger som er vanskelig å 

begrunne, og som kan trekke oppmerksomheten bort fra andre mer sentrale argumenter i 

saken eller gjøre at debattanter unngår å svare på legitim kritikk.186 På denne måten vil 

argumenter om skjulte motiver virke negativt på sannhetssøkende offentlig samtale, og bør 

unngås.  

På den andre siden finnes det likevel et politisk aspekt i forskning. Vi må ikke overse 

mulighetene for at en pragmatisk holdning til forskningsformidling og debatt innebærer at 

interesser som går på status og ønske om pengemidler vil ha noe å si for motivasjonen bak 

                                                 
186 Andersen, «Opplysningens retorikk», 19-24. 
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forskernes ytringer. Disse interessene kan fremstilles som mer allmenne enn de er.187 Det er i 

stor grad det Erik Tunstad for eksempel argumenterer for når han kritiserer Chris Beard. Her 

argumenterer Tunstad for at Chris Beard fremstiller sine personlige interesser, som går på å 

fremme sin egen teori og slå ned gyldigheten til Jørn Hurums teori, blir forkledt som en 

allmenn bekymring om hvordan forskere ikke bør formidle forskning. Argumentet som er 

personlig motivert dreies altså over til å handle om noe annet, noe som kan være vanskelig å 

påvise uten å undersøke intensjonene bak. Tunstad bygger også opp denne påstanden med 

belegg, som bidrar til å styrke og legitimere påstanden. Det samme gjør Harald Hornmoen i 

sin mer eksplisitte argumentasjon om Jørn Hornmoens motiver for å formidle. På denne 

måten er argumentasjon om skjulte motiver hensiktsmessig i en debatt, skriver Andersen.  

Christian Kock advarer mot argumenter om skjulte motiver som forsøker å påvise 

meddebattantens dårlige egenskaper i stedet for å vurdere argumentasjonen til debattanten. 

Dette fører også til at samtalen dreier seg vekk fra mer legitime argumenter om konsekvenser, 

skriver Kock. Han mener at noe av det sentrale i å undersøke motiver er å overveie hva som 

kan skje i fremtiden, altså hvilke konsekvenser som kan komme som følge av argumenter 

bygget på vikarierende motiv.188 I Ida-debatten var det få praktiske konsekvenser av 

argumentasjonen til Tunstad og Hornmoen. Dette dreide seg i større grad om at denne typen 

argumentasjon kunne være skadelig for debatten ved at vi mistet tilliten til debattantene og at 

det skapte et bilde av forskere som kyniske og kalkulerende.  

En opplyst offentlig samtale skal gi leserne et riktig bilde av saken og få frem ulike meninger 

som kan bygge vår forståelse av dette bildet, slik at vi kan ta et informert valg på grunnlag av 

informasjonen og argumentene som er gitt. Ut fra dette premisset må det altså åpnes for at en 

konfronterende retorikk basert på faglig og fornuftig uenighet inneholder legitime retoriske 

kampmidler. Godtar vi at spørsmål av forskningspolitisk karakter diskuteres i en offentlig 

debatt ut fra ulike posisjoner, roller og situasjoner kan vi se nytten og legitimiteten i 

argumentasjon om skjulte motiver.189  

 

                                                 
187 Andersen, «Opplysningens retorikk», 26-27. 
188 Kock, «Hvad er fornuftig uenighed?», 8-9. 
189 Andersen, «Opplysningens retorikk», 27. 
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5.2.2 Hvordan er Ida-debatten med på å prege en opplyst og åpen 

offentlig debatt? 

Denne analysen viser at debattdeltakelse og formidling fra forskere på universiteter og 

høyskoler i Norge kan bli vurdert og formet av en rekke faktorer som ikke har med saklig og 

vitenskapelig argumentasjon å gjøre. Aktørene i denne debatten har de kommunikative 

ressursene og evnene til å utøve sitt retoriske medborgerskap. Likevel er det en rekke 

motstridende elementer i debatten som kan motvirke andres evne til å være retoriske 

medborgere. Forskere ønsker ikke at kontroversiell forskning formidles til et allment 

publikum. Forskere er bekymret for de ulike vrangforestillingene og mulige misforståelser 

rundt vitenskap, og spesielt naturvitenskap, som allerede finnes i samfunnet. Denne 

bekymringen legitimerer mindre kontakt med samfunnet og knyttes til risikoen ved å 

formidle. Mange er bekymret for at journalister og andre «mellommenn» har for liten 

kompetanse om vitenskap, og forbinder derfor det å uttale seg i media med stor risiko. 

Forskere måles gjerne opp mot en konvensjonell forskeridentitet, og i hvor stor grad en gitt 

forsker bryter med forventningene knyttet til denne forsker-typen. Kritikk av forskere som 

ytrer seg i offentligheten er gjerne drevet til en viss grad av spekulasjon rundt ulike negative 

motiver.190  

Alle de tre utvalgte kronikkene i Ida-debatten bryter på hver sin måte et premiss for saklig, 

opplyst og åpen offentlig debatt. Det Arne Næss definerer som tendensiøs utenomsnakk, 

tendensiøse gjendrivelser, tendensiøse originalfremstillinger og tendensiøse tilberedelser av 

innlegg, samt spekulasjoner rundt motiver kan fungere som offentlig straff mot forskere som 

uttaler seg i mediene eller i debattspaltene. Både Harald Hornmoen og Erik Tunstad 

brukertendensiøse gjendrivelser, utenomsnakk og tilberedelser av innlegg191 i sin 

argumentasjon.192 Slagsvold et al. Bruker til dels en tendensiøs originalfremstilling i sin 

argumentasjon. Debattantene bruker også argumenter om meddebattantene og Jørn Hurums 

vikarierende motiver, dette kan være problematisk om argumentene ikke bygges opp med 

belegg. Disse kronikktekstene viser at offentlig debatt om vitenskap, og uenighetskulturen 

blant forskere, har en slagside og ofte dreies inn på medienes premisser og logikk. Debatten 

om Ida-fossilets betydning og de vitenskapelige beleggene for argumentene som taler for og i 

                                                 
190 Se kapittel 4.1-4.3 om motiv. 
191 Se kapittel 4.2 og 4.3 om negativ gjendrivelse. 
192 Næss, En del elementære logiske emner, 140-157. 
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mot settes til side for argumenter om hva som er sagt i mediene, og hvordan en forsker har 

oppført seg.  

Det oppleves som alt for trygt å ikke formidle forskning eller delta i samfunnsdebatten. Å 

samarbeide med journalister, snakke til den brede allmenheten og møte kritikk i 

samfunnsdebatten gjør at forskere må forholde seg til potensielle misforståelser, 

mistenkeliggjøring og personlige angrep. Forskere har riktignok de kommunikative ressursene 

og evnene til å utøve sitt retoriske medborgerskap, som følger med opplæringen og dannelsen 

på universitetene.193 Likevel er det få som der verdien i å delta som retoriske medborgere. Om 

flere forskere skal delta i det offentlige ordskiftet må risiko-bildet kontres gjennom å dyrke en 

uenighetskultur194 og ytringskultur195 som normaliserer faglig uenighet i offentligheten basert 

på saklig196 og vitenskapelig argumentasjon.  

5.2.3 Hvordan kan ytringskulturen rundt Ida-debatten påvirke 

forskere som ønsker å formidle? 

Jørn Hurum forklarer selv at han ikke deltar i debatter eller spontane intervju lengre. Årsakene 

kan være mange, men forskere uten støtte fra institusjonene197 og ytringskulturen hos 

kollegaene198 kan være en årsak til at få våger seg ut i en debatt.199 Samfunnsdebatten 

forbindes med høy risiko i en allerede presset forskerhverdag.200 Jørn Hurum holder fortsatt 

på med forskningsformidling, gjennom blant annet en rekke barnebøker og foredrag om Ida 

og andre fossiler på Naturhistorisk museum. Denne typen populærvitenskap knyttes i mindre 

grad til risikoen for offentlig kritikk, sanksjoner eller tap av omdømme; og fjerner dermed 

forskeren fra samfunnsdebatten.  

                                                 
193 Berge, Kjell Lars. «Del II. Politikken: Ytringsfrihet og ytringsanstendighet. Om ytringsfrihetens retoriske 

vilkår.» 
194 Nytt Norsk Tidsskrift. «Hva er formålet med forskningsformidling?». 
195 Kierulf, Anine. «…en åpen og opplyst offentlig samtale». 
196 Næss, En del elementære logiske emner, 140-157. 
197 De nasjonale forskningsetiske komiteene. «Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi». 

2007. 
198 Kierulf, Anine. «…en åpen og opplyst offentlig samtale». 
199 Vedlegg 8.2: Transkripsjon av intervju  med Jørn Hurum. 
200 Jakobsen, «The fossil Ida – five years on». 
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6 Konklusjoner 

6.1 Mot en mer konstruktiv debatt om formidling 

Analysen og drøftingen rundt Ida-debatten viser at det fantes mange ulike og til dels 

motstridende normer, forestillinger og holdninger til hvordan forskere skal ytre seg offentlig. 

Forskere har en spesiell rolle i samfunnsdebatten, som representanter for de høyeste 

utdanning- og forskningsinstitusjonene i landet.201 Vi forventer at de skal bidra inn i 

samfunnet med saklig og vitenskapelig begrunnet argumentasjon202 som hjelper folk flest å ta 

stilling til komplekse saker. 203 Dette er et kollektivt oppdrag og samfunnsansvar som er 

spesielt for forskere.204  

Likevel viser Ida-debatten at andre hensyn enn dette kollektive samfunnsoppdraget kan ta 

mye plass i argumentasjonen til forskere. Debatter om og med forskere og andre fagpersoner 

må dyrke en uenighetskultur som tar avstand fra spekulasjon rundt meddebattanters motiver 

som ikke bidrar til å fremme opplysning om saken. En god ytringskultur på universitetene, 

som fremmer forskningsformidling og samfunnsdebatt, bør ikke bruke offentlig kritikk som 

avstraffelse eller sanksjoner som hindrer at folk deltar i den offentlige samtalen.205 En god 

ytringskultur på universitetene bør la det beste argumentet vinne, basert på saklig og 

vitenskapelig begrunnet argumentasjon, uavhengig om dette skjer innad i institusjonen eller 

på en offentlig debattarena.206 Det er dette de vitenskapelige institusjonene kan og bør bidra 

med i en åpen og opplyst offentlig debatt.   

6.2 Ida-debatten, syv år senere 

I 2016 har de forskningsetiske retningslinjene for formidling blitt revidert. I den nye 

formuleringen finner vi flere referanser til samfunnsdebatten og forskernes rolle i debatter. 

Selv om vi i dag forholder oss til nyere plattformer for debatt, som sosiale medier, har fortsatt 

de redaksjonelle mediene og universitetene en viktig rolle i å legge til rette for en opplyst 

                                                 
201 UiO: Forskningsutredning - En ny formidlingspolitikk 1999. 
202 Universitets- og høyskoleloven, 2005. 
203 De nasjonale forskningsetiske komiteene. «Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi». 

2016. 
204 Kalleberg, «Ytringsfrihet, demokratiteori og demokratiet som uferdig prosjekt», 13. 
205 Svare og Svensson. «Ytringskultur bør finde Sted», 74-79. 
206 Ibid., 74-83. 



67 

 

debatt. Selv om de nye retningslinjene legger noen tøyler på forskere som engasjerer seg i 

samfunnsdebatten, vet vi fortsatt lite om hvordan disse retningslinjene følges og hvordan 

forskere spiller en rolle i samfunnsdebatten. Til tross for en levende debattkultur, med økende 

fokus på ekspertise av ulike slag, finnes det få undersøkelser av hvordan forskere på 

universitetene deltar i denne debattkulturen.207 Case-studien i denne avhandlingen er et forsøk 

på å bidra til å bygge opp denne kunnskapen.   

Mangelen på kunnskap og studier om forskningsformidling og debattdeltakelse fra forskere 

var også et poeng under høstens debatter om forskningsformidlingens hvem, hvordan og 

hvorfor. Høsten 2016 kom det en rekke kronikker208 i Nytt Norsk Tidsskrift209 og 

Morgenbladet som igjen tok opp en del av spørsmålene vi nå har blitt kjent med fra Ida-

debatten.210 Debatten i dag dreier seg i stor grad om hvorfor ikke flere forskere deltar i 

formidlingsarbeidet og inn i samfunnsdebatten.211 Det er tilsynelatende de samme stemmene 

som går igjen også i dag. Debatten rundt forskningsformidling, nå syv år etter Ida-debatten, 

viser at vi ennå ikke har kommet oss forbi noen av de grunnleggende spørsmålene om 

forskningens rolle i samfunnsdebatten eller forskningsformidlingens formål.212  

Ett interessant element som kom opp i debatten høsten 2016 var at forskere i dag må «ta 

ansvaret for formidlingen tilbake». Institusjoner har i for stor grad blitt avhengig av 

kommunikasjonsavdelinger som former og oversetter formidlingen for forskere, også i 

debattspaltene. Anine Kierulf, postdoktor ved Universitetet i Oslo og forsker på ytringsfrihet i 

Norge, kom med en kontant befaling til forskerkollegaene på universitetene: «Vi har en 

forbannet plikt og et ansvar om å sivilisere den offentlige debatten med saklig argumentasjon 

og vitenskapelig grunnlag.» Det Ida-debatten har vist oss er at forskerne, i tillegg til denne 

plikten, er avhengig av en ytringskultur som dyrker saklig uenighet i offentlig debatt.  

6.3 Videre forskning 

Ut fra denne analysen av Ida-debatten ser jeg at denne korte avhandlingen kun klarer å dekke 

et lite område av praksisen, debatten og idealene rundt forskningsformidling. Gjennom 

                                                 
207 Kalleberg, Ragnvald. «Ytringsfrihet, demokratiteori og demokratiet som uferdig prosjekt». 
208 Svensen og Wig. «Trøbbel i tårnet, om hvorfor akademia må tenke nytt om forskningsformidling». 
209 Enebakk, «Forskningens språk». 
210 Nytt Norsk Tidsskrift. «Hva er formålet med forskningsformidling?» 
211 Kierulf, Anine. «…en åpen og opplyst offentlig samtale». 
212 Gundersen, Bruusgaard og Göran E. Nilsson. «Uetisk forskningsformidling». 
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arbeidet har jeg oppdaget mange fantastiske studier og drøftinger rundt ytringskultur, 

tekstkulturer og debatt. Likevel har det vært mange områder hvor jeg har hatt få kilder å hente 

refleksjoner fra, spesielt få om forskningsformidling i Norge. Det er spesielt tre områder jeg 

ser på som interessant å utforske videre etter denne analysen: 

 Kommunikasjonsrådgivernes rolle i å forme og legge til rette for forskningsformidling 

fra forskere på universiteter og høyskoler.   

 En større studie som inkluderer hele tekstkorpuset om Ida-fossilet og ser på samspillet 

mellom de ulike tekstkulturer.  

 Studier som observerer ytringskulturen og det retoriske medborgerskapets status på 

arbeidsplasser innenfor forskningsinstitusjoner.   

Jeg håper at denne avhandlingen vil vise at dette er et område med mange interessante 

problemstillinger, ikke bare innenfor retorikken, men også gjennom tverrfaglige studier som 

inkluderer sosiologi, juss, naturvitenskapelige grener og statsvitenskap.  
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8 Vedlegg: Intervju 

8.1 Intervjuguide: Jørn Hurum 

Tøyen, Naturhistorisk Museum, 30.11.2016. 

Innledende: Takk for at du kunne stille til et kort intervju, og på så kort varsel!  

Jeg har bakgrunn i MNKOM-emnet på UiO og Argument-studenttidsskrift, og derfor har det 

vært særlig interessant å arbeide med Zotero-bibliografien og med dette stoffet, ikke minst 

etter at Nytt Norsk Tidsskrift nå har dratt i gang en fornyet og ganske god debatt om 

forskningsformidlingens hva, hvordan og hvorfor. Intervjuet blir tatt opp og transkribert. 

Opptaket blir slettet og transkripsjonen sendes til Jørn Hurum for godkjenning. 

Transkripsjonen av intervjuet blir lagt ved som vedlegg i min masteroppgave om 

forskningsformidling, på 30 stp. ved Universitetet i Oslo, som leveres 15. desember 2016. 

Dette intervjuet har som formål å være oppklarende, der jeg ikke har fått tilstrekkelig svar fra 

tekstene i Zotero-databasen og hvor jeg har vurdert at det er best å få informasjonen direkte 

fra deg. 

1. I debatten kom det fram noen antydninger om at 19.5.-artikkelen i PLoS One ikke 

hadde gjennomgått vanlige prosedyrer før publiering. Kan du gi en kort redegjørelse 

av den fagfellevurderte publiseringsprosessen i PLoS One?  

 

2. Kan du kort gjøre rede for hvordan slagordene «This Changes Everything» og «The 

Missing Link» oppstod og ble brukt i formidlingen av Ida-fossilet 

 

3. Kan du kort kommentere hvilke endringer som er gjort til artikkelen om Darwinius 

masillae (Ida-fossilet) og om dere har endret på noen av tolkningene deres siden 

publiseringen? 

 

4. De forskningsetiske retningslinjene for naturvitenskap og teknologi har blitt oppdatert 

nå i 2016. I oppdateringen har det kommet med en rekke forbehold om hvordan 

forskere skal presentere sine resultater og delta i samfunnsdebatten. Har du noen 

tanker eller kommentarer på disse endringene ut fra din egen erfaring? 

(Vise utskrift av NENT 2007 og 2016.) 

5. Har du i noen grad endret måter du formidler på i etterkant av Ida-debatten? 
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8.2 Transkripsjon av intervju med Jørn Hurum 

Dette intervjuet er revidert ned til relevante utdrag som benyttes i oppgaven, fra en full 

transkripsjon som er godkjent av Jørn Hurum. 

Merknader og symboler i transkripsjonen: 

 () Utydelig tale eller usikker transkripsjon. 

 (…) Deler av transkripsjon utelatt i revideringen. 

 ** Gestikulering eller handlinger som er direkte relatert til det som sies. 

 @@ Humring. 

 @@@ Latter.  

 Transkripsjonen utelukker reparasjoner og "fyll-lyder" som "Uhm" og "Eeh". 

 Transkripsjonen utelukker også mindre kvitteringer fra intervjuer underveis, når dette 
avbryter eller kvitterer i bakgrunnen til en sammenhengende talestrøm fra 
intervjuobjektet.  

 A: Andrea Othilie Rognan, intervjuer. 

 J: Jørn Hurum, paleontolog og professor ved Universitetet i Oslo. 

Tøyen, Naturhistorisk museum, 30.11.2016. 

(Innledende småprat, jeg velger å skru på opptakeren slik at det blir en naturlig overgang inn i 
intervjuet.) 

1. A: Nei. Jeg har en liten infotekst først, og så har jeg fire korte spørsmål, og det, 
2. J: Ja. 
3. A: ja, jeg bare begynner med å lese opp. For jeg har bakgrunn fra vitenskapsjournalistikk og 

formidlingsemnet på universitetet og er gammal Argument-redaktør, så jeg har jo jobba 
med forskningsformidling lenge. Og syntes derfor det var kjempespennende når Johan kom 
med dette materialet, og liksom lurte meg til å ta en titt på det. 

4. J: mhm. 
5. A: Også er det ekstra gøy å skrive denne oppgaven nå nettopp fordi Nytt Norsk Tidsskrift har 

liksom satt i gang en ny debatt om hva forskningsformidling er, denne høsten her. 
6. J: Ja? Ok.  
7. A: Ja. Der har det dukka opp en del, og med nytt valg av rektor så har dette plutselig blitt 

veldig aktuelt igjen, og mye av det samme som dukker opp selvfølgelig. 
8. J: Ja, jeg kan snakke mye om det. For jeg er veldig redd for den defineringa, eller bort 

defineringa av formidling som egentlig skjer.  
9. A: Ja? Mhm. Men, grunnen til at jeg ville ha et intervju er at det dukker opp noen spørsmål 

sånn underveis, som det ikke alltid er lett å  få et helt tydelig svar på i materialet, også 
tenker jeg at da er det beste å bare gå direkte til kilden og spørre deg, og få noen ankre når 
jeg skal navigere gjennom hva som skjedde, altså saksforløpet. Og opptaket blir sletta etter 
at jeg har transkribert det, også sender jeg det til sjekk hos deg. 

10. J: Jada. Hvis du vil ha det opptaket, og legge det ved. 
11. A: Ja, jeg tenker at den transkripsjonen blir vedlegget, da. Og det blir sånn referatform, da. 

Så innholdet er det viktigste.  
12. J: Mhm. 
13. A: Spørsmål nummer 1. I debatten kom det frem noen antydninger om at PLoS One 

artikkelen som ble publisert 19. mai ikke hadde gjennomgått vanlig prosedyre før 
publisering. Kan du gi en kort redegjørelse av den fagfellevurderte publiseringsprosessen i 
PLoS One? 

14. J: Altså, nei. PLoS One har en litt annen filosofi når det gjelder review enn andre 
tidsskrifter. Og det er filosofien til PLoS One. Og sånn som jeg har forstått det, og det er 
ikke sikkert det er riktig en gang, for jeg satte meg ikke inn i det før vi sendte inn, for det 
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var Phil Gingerich,213 som er en av medforfatterne, han hadde hatt sitt "Maiacetus" paper 
der. Og han foreslo, for han sa at de reproduserer bilder veldig bra og de tar lange tekster. 
Så han ville foreslå at vi publiserte der.  

15. A: Mhm. 
16. J: Og det at det ble en sånn derre, etterpå, en diskusjon. Fordi det, de reviewene som er 

der, sånn som jeg forstod det, for John Fleagle214 var jo en av reviewerne. 
17. A: Mhm.  
18. J: Og han, det han gjorde, den reviewen går bare på feil. Altså, hvis det er feil i teksten, så 

blir det tatt. Men påstander av forfatterne som er underbygd, allikevel om reviewerne er 
uenige, blir ikke tatt.  

19. A: Mhm. 
20. J: Så det er en sånn, noen mener at det er en litt mykere review, enn andre tidsskrifter. 

Men egentlig så er det bare en litt annerledes form på reviewen, sånn som jeg har forstått 
det, men der kan du sikkert gå tilbake og finne hva slags regler PLoS One hadde i 2009. Den, 
og de har sikkert endra seg flere ganger siden også. For dette var jo et relativt ukjent 
tidsskrift når vi publiserte der i 2009. 

21. A: Ja. 
22. J: Og mange av de som ble rasende på oss, også her i Norge, for å ha publisert i PLoS One, 

de publiserte der i løpet av det neste året sjøl.  

(…) 

23. A: Ja. Bra. Kan du kort gjøre rede for hvordan slagordene "This Changes Everything" og "The 
Missing Link" oppstod og ble brukt i formidlingen av Ida-fossilet? 

24. J: @@@ "This Changes Everything" var vel ikke noe vi så i det hele tatt før lanseringa, det 
var reint History Channel. History Channel eies jo av Disney, det er et sånt enormt konsern. 
Og de hadde jo gjort veldig mye som vi ikke visste mye om i det hele tatt, i det, også den 
pressekonferansen i New York, det var mange ting som skjedde der som vi ikke visste om før 
det skjedde. Men det å stille seg noen skritt tilbake da også si det at "dette er vi ikke med 
på", det går ikke an altså. For det, du må på en måte bare, den ballen der var så svær og 
når den begynte å rulle, og Google endrer logoen sin over hele verden og alle er på, så kan 
ikke du begynne å komme med fotnoter. Og det er helt umulig. Så det måtte bare, altså 
"This Changes Everything" var bare, ok! Den var jo rett og slett mynta på Obama, ikke sant, 
som hadde Change like før. 

25. A: Aha! 
26. J: Så det var et ordspill på Obama sin slogan for valget, presidentvalget. Så den fikk jo bare, 

må bare så for dems regning på en måte, altså, der var vi bare helt overkjørt.  
27. A: Jah. 
28. J: Missing Link-debatten var noe som ble veldig sånn tøysedebatt her i Norge. Der brukte jo 

jeg allerede, i Dagsavisen, nei i Dagbladet den 19. mai. Da hadde jeg dobbeltside der som 
jeg hadde skrevet på forhånd, og der brukte jeg jo, der brukte jeg vel ordene Missing Link, i 
løpet av den kronikken. (Så jeg introduserte jo det uttrykket her i Norge.)  

29. A: Mhm. 
30. J: Men det var jo The Link, som dokumentaren het, med David Attenborough det var David 

Attenborough og Atlantic Productions som kjørte den navngivingen rundt The Link. Det var 
heller ikke noe som vi, altså, vi var jo en del av dokumentaren så klart, en stor del av 
dokumentaren. Men den var ikke, alle de tingene der, jeg vet ikke om den tittelen en gang 
ble kjørt gjennom og godkjent av oss. Altså, når du er helt aleine, og du jobber sammen 
svære produksjonsselskaper, du får ikke med deg alt. Altså det går ikke. Altså du får gud vet 
hvor mange mailer om dagen med små endringer i skrift eller sånne ting. Etterhvert så må 
du bare gi faen, også håpe at det blir greit. 

31. A: Mhm. 
32. J: Så det husker jeg ikke, hvordan The Link kom. Men jeg veit at jeg var en av de som 

introduserte The Missing LInk som uttrykk, og da, det var jo det som ble den største 

                                                 
213 Phil Gingerich: Forsker ved Harvard University, ledende forsker innen primatologi siden 1970-tallet. 
214 John Fleagle: Var en del av fagfellevurderingen av artikkelen om Ida-funnet, var også en sentral kritiker mot 

Hurums tolkning av Ida-fossilet. 
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debatten i Norge omtrent. Det ble en sånn veldig kvasi debatt, om bruk av ordet Missing 
Link. Og det er en danske som akkurat da skreiv en bok om bruken av Missing Link i 
samfunnet gjennom hundre og femti år. Så han kom og besøkte meg og greier da. Og syntes 
jo dette her var kjempeartig. 

33. A: Ja? 
34. J: Så han, men jeg veit ikke helt hvorfor det, altså, de påstod at jeg re-introduserte 

uttrykket i det norske, altså jeg veit ikke om det finnes opptak av dagsnytt atten og sånt 
noe, de diskusjonene som foregikk der, men der var det altså, der ble vel jeg beskyldt for å 
re-introdusere uttrykket i det norske folk. Men da er det jo en del mennesker her i Norge 
som ikke formidler mye, for hvis det er ett spørsmål du får hele tiden når du holder 
foredrag om menneskets utvikling til en vanlig gjeng med vanlige mennesker som kommer 
til museet for å høre et foredrag for eksempel, så er det alltid det spørsmålet du får etterpå. 
Er det funnet noe? Eller er det mange, eller? Ja. 

35. A: Ja. 
36. J: Så det er jo et levende begrep, og vi valgte jo å spille på det. Men akkurat The Link er 

jeg ikke sikker på hvordan dukka opp altså. 
37. A: Nei. 
38. J: Hvis du ser den korte snutten med David Attenborough, så sier jo han det der. At det, ok 

de sier at dette ikke finnes som fossil, nå finnes det, og "This is the link". Og han sier det 
veldig tydelig der. Så jeg tror at David Attenborough hadde, for han fikk jo manuset til 
dokumentarfilmen, også skreiv han det om til det dem kalte Attenborough-sk. Han skreiv om 
hele manuset sjøl. For han skal ha det på sin måte og sin intonasjon, og sånne ting. Så den 
BBC versjonen med The Link, den er jo med David Attenborough. I USA ble den jo ikke det. 
Fordi de ville ikke ha, de mente at han hadde for gammal stemme, og det appellerer ikke til 
publikummet på History Channel. Så de krevde at en eller annen amerikansk skuespiller 
leste kommentarene i stedet. Ikke sant, men han er jo "The voice of natural history", så det 
er jo et veldig merkelig valg, men det er jo amerikanere. Men den BBC versjonen er jo 
David Attenborough og han ble jo veldig ivrig på fossilet og syntes det var kjempegøy, så jeg 
kunne jo prøve å spørre Anthony Geffen215 om hvordan det ordet kom opp. For det var jo 
det som på en måte gjorde at det ble så veldig, men jeg syntes jo også det var litt moro, 
litt morsomt det uttrykket jeg da. Det slo.  

39. A: Mhm. 
40. J: Vi hadde jo tenkt mest på å bruke Ida, da, sånt sett. Det var jo Jens Franzen som foreslo. 

Han var her når vi dreiv og filma, også var jo dattera mi akkurat i den tannskiftealderen, og 
hette Ida. Så det kom ikke fra meg, det hadde jeg, det turte jeg ikke! 

41. A: @@ 
42. J: Så vi hadde jo, egentlig så hette jo det fossilet Godi. Fordi vi hadde, vi var, i begynnelsen 

når vi starta beskrivelsen av fossilet så trodde vi at det var et fossil fra en annen tysk 
forekomst som heter (godinotzia-niglecta), som var en del av en skalle og to armer og litt 
skjelett. Og som vi var sikre på at var samme art.  

43. A: Mhm! 
44. J: Også reiste vi til (Halle) i Øst Tyskland, og kikket på det skjelettet. Og tennene var veldig 

like, men armene var ekstremt mye lenger, så det der det var en mer sånn armsvinger-
primat, en sånn som slenger seg, ikke sant. 

45. A: Ja? 
46. J: Mens Ida har ganske korte armer, og det var en så stor forskjell, det var enormt stor 

forskjell i armlengden, så da gikk vi bort fra at det var en Godinotia neglecta, så da hette 
den ikke Godi lenger, men arbeidsideen det første året var at vi skulle kalle den for Godi. 

47. A: (kanskje litt mindre catchy?) ja. Men det er kjempeflott. Det er greit å bare ha litt 
tanker bak. Jeg kikker jo mest på reaksjonene, på det så da er det greit å ha dette i tekst. 

48. J: Ja, ja. Men jeg syntes også at den er veldig god, den lange artikkelen til John (Fleagle). 
Som han skriver etter at alt har roet seg. 

49. A: Mhm. 
50. J: Var det egentlig så gæernt? Som han skriver, og den synes jeg er ganske fantastisk. For 

han var jo en av de som var ute, og var med på det oppropet i Nature, og var veldig aktiv. 
Og så roer ting seg, og så skriver han den som er ganske sånn, altså, det er fortsatt noen feil 
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i teksten, sånn fakta feil der, men han skriver en lang tekst som på en måte, "ja hva var det 
vi blei så sinna for?". Og den er ganske herlig altså, utrolig, den liker jeg veldig godt. Han er 
en fin fyr så.  

51. A: Ja, den skal jeg ta en ekstra titt på. 
52. J: Ja det er den "The many faces of Ida"216, eller det er den John Fleagle artikkelen, ganske 

tjukk og lang en, sikkert over tjue sider, men den oppsummerer veldig mye, noe av det har 
han misforstått, men når det gjelder det med presse og hva det var, og han filosoferer 
ganske mye over hva det var som gjorde at reaksjonene kom. Så den er veldig kul, altså. 

53. A: Bra. Flott! Siste spørsmålet er litt, plasserer seg litt sånn i etterkant av Ida. For jeg har 
kikket på de forskningsetiske retningslinjene for naturvitenskap og teknologi, hvor de har 
forskningsetiske retningslinjer for formidling, blant annet.  

54. J: Okey? @@ 
55. A: Og det som har skjedd da, er at de har blitt oppdatert nå i 2016. Og i oppdateringen har 

det kommet med en rekke forbehold om hvordan forskere skal presentere sine resultater og 
delta i samfunnsdebatten. Og da lurer jeg på om du har noen tanker eller kommentarer på 
de endringene? 

56. J: Jeg hakke sett dem engang. 
57. A: (Jeg har de med til og med.) 
58. J: Det, dette er vel sånn- 
59. A: Forrige utgave var 2007. Så det er på en måte en fin måte å se før og etter Ida, da.  
60. J: Dette er vel ikke noe vi kan bli dømt på, og jeg leser aldri regler jeg- 
61. A: Nei? @@@ 
62. J: @@@ -jeg driter i dem. Jeg gjør som jeg vil så- 
63. A: Så se, her i 2007. Bare sånn for å gi deg en, bare for å gi deg et overblikk. Her er det jo 

mest oppfordringer til å formidle. Og i 2016 kommer det en del forbehold. 
64. *leser* 
65. J: At det skal være et kriterium, det er jo kjempebra, 21 A. (mumler) Ja, det er jo bra. Ja. 

Legge til rette, ja. Se her, dette kan jeg jo bruke overfor ledelsen, faktisk.  
66. A: @@ 
67. *leser* 
68. J: Ja nei, de er jo. Hvis det er den 21 du tenker på? 
69. A: Jeg tenker på, denne er ny. 
70. J: Åja? 
71. A: Først og fremst. Det er på en måte de, oppfordringene til å drive med 

forskningsformidling er ganske like fra den gamle til den nye.  
72. J: Mhm. Ja, altså det som er fint der er jo at du får tatt alle disse her rikssynseprofessorene, 

det er jo de som blir tatt i den teksten der. De som går ut med "professor" også uttaler de 
seg om ting som de ikke har forska på noen gang i det hele tatt, så det der er vel egentlig 
mer en endring som har kommet på grunn av Hjernevask enn på grunn av meg. Og 
Hjernevask var jo på en måte det som tok over for Ida-debatten, så rett etter Ida-debatten 
kom jo Hjernevask-debatten, så jeg sier jo alltid at jeg er vorspillet til Hjernevask. 

73. A: @@ Ja. 
74. J: Fordi, veldig mange av de der. Der ble det jo helt karikert, ikke sant. Med han 

kjønnsforskeren, og dette som bare gikk helt over styr. Mens, det var ikke så tydelig, men 
det var jo veldig mye av det samme som skjedde i Ida-debatten også, at hvis du er professor 
i biologi, så tror du at du har kunnskap om fossiler og du tror at du kan slå opp i en lærebok 
og finne ut om noe er feil eller ikke i ny forskning. 

75. A: Mhm. 

(…) 

76. A: Et siste sånn, spørsmål- 
77. J: Men jeg tror du mangla treeren? *peker* Endringene som er gjort. 
78. A: Mangla jeg treeren? (Gisp.) Ja. Treeren! Kan du kort kommentere hvilke endringer som er 

gjort i artikkelen om Darwinius Masillae, og om dere har endret på noen av tolkningene 
siden publiseringa? 
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79. J: Tenker du på den der, etter, altså i PLoS One, at vi måtte legge til den, det var jo bare 
på grunn av finansieringa. 

80. A: Ja. Ok.  
81. J: Det hadde ingenting med teksten å gjøre. Det var ingenting som ble retta i teksten, men 

de ville ha med at det fossilet var kjøpt, og at det var kjøpt av, ja at departementet hadde 
spytta i penger og universitetet hadde spytta i penger og den greia der. Den skulle de ha 
med da som en code of ethics, så det var det som ble lagt til, det var ikke, det er ikke noen 
endringer i teksten der, og absolutt, altså dette her foregår jo hele tia fortsatt, den 
forskninga og diskusjonen om hva Ida er.  

82. A: Mhm. 
83. J: Og den siste, den forsknings-gruppa vår var jo heller ikke helt enig, altså vi starta jo 

faktisk, og det er jo det som gjør at den dokumentaren er ganske spesiell, er jo at vi starter 
jo på en måte med en idè, også er det en sånn road-movie hvor vi ender opp et helt annet 
sted. Vi var jo sikre på, i begynnelsen når vi begynte å beskrive det fossilet, at det var 
Godinotia neglecta, og at det var en lemur for-far, eller for-mor, også i løpet av det året 
kamera-teamet følger oss, og det er jo veldig unikt, det er jo ikke ofte det skjer, så endrer 
vi jo helt ståsted, og finner ut at nei hu må være på ape-siden, ikke på lemur-siden. Og det, 
det synes jeg er ganske godt dokumentert i den filmen, og det var jo en flertalls, på en 
måte et flertallsvedtak, og Phil Gingerich hadde sterke ideer om at den gruppa egentlig var 
apekatter og ikke lemurer, og Jens Franzen var med på det, Jørg og jeg var litte grann på 
sidelinja egentlig, mens Richard von Koenigswald som er den siste forfatteren, han var vel 
egentlig ganske kritisk til hele greia. Så den neste artikkelen som kom ut et par år etterpå, 
så ser du at han er ikke på, alle vi andre er.  

84. A: Nei? Ok. 
85. J: Ja, og da går vi inn mer i Phil Gingerichs spor og argumenterer enda hardere for at hu er 

på ape-sia.  
86. A: Ja. 
87. J: Men da ville ikke han være med mer, og det er jo helt greit, der var det, det var ikke noe 

uvennskap eller noen ting, men han syntes at den tolkningen, den ble, og det som ligger bak 
der er veldig mye av Phil Gingerich tanker om primatevolusjon. Så, så dette, så sånn går 
dagan. Det er, mens de fleste andre som har brukt Ida i diskusjoner rundt primat-
systematikk, de plasserer a' på lemur siden, de fleste amerikanske forskerne og sånne ting, 
det er ikke noe, de aller fleste gjør det. Men det som har vært veldig interessant å se er at, 
med den siste Nature artikkelen, som også tok med, som var sånn på primater, evolusjon, 
den viser Ida som tegning i utviklingstreet. Men hu er ikke med i kodinga av utviklingstreet, 
så hu er fjerna. Så veldig, veldig interessant. Antakelig så har a' ikke passa inn, og da har de 
brukt cherry-picking ikke sant også har de bare plukka hu vekk, henne. Og det står ingen 
årsak til hvorfor, og hu er det mest komplette vi har. Men antakeligvis så gjorde a' et eller 
annet med treet, som de ikke likte, men så har de glemt å ta hu vekk som tegning på 
utviklingstreet. Og skjelettet er tegnet inn på utviklingstreet, men hu er ikke med som 
data-punkt lenger, så der er det, for jeg tror det at hu inneholder såpass mye primitive 
trekk, noe avanserte trekk, og kanskje noe av det som regnes som lemur-trekk er veldig 
primitive trekk, og dermed så, når du koder inn noe sånt noe i en stor sånn matrise for å få 
utviklingstrær så vil det veldig ofte ødelegge hele treet du ønsker å få. For det der, sånn 
kladistikk, det er jo, finnes jo ikke objektivitet i det hele tatt, det er jo bare reint 
subjektivt hvordan du lager et tre, ut ifra de karakterene du velger, så det er sånn tøyse-
religion. Men det var jo ganske utrolig, den Nature artikkelen der hvor hun var tegnet inn, 
men fjerna som data-punkt, så hun er fortsatt, så jeg tror det er litt sånn som andre fossiler 
som er veldig odde, så er det noen ganger de blir sett bort fra i en del år før de kommer 
tilbake. Når de ser det at, når en eller annen ser det at, åja søren! Hun løser jo det eller 
det, eller det fossilet løser faktisk et problem vi ser, men hu er så aleine om å være 
komplett sånn at hu, det er mye enklere å lage forståelse av hvordan dyr utvikler seg bare 
på jeksler. Det er det mange som gjør, så det der vil bare det vil bare gå videre, men jeg er 
jo på en måte, Ida er her og Ida er stor del av museet, og jeg bruker a' mye i formidlinga mi, 
men jeg er ikke en del av, det er ikke noe sånn, jeg er ikke en del av primat-forskninga. Det 
var bare et stunt. Altså, jeg har jobba mye mer på Svalbard enn jeg har gjort med dette her 
egentlig.  

88. A: Mhm. Også til det siste, litt på siden spørsmålet, for jeg blir jo litt nysgjerrig da, om du 
har, føler at du har endra, liksom, din egen innstilling til det å formidle etter Ida. Altså, 
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føler du at du begrenser deg selv mer eller tenker annerledes eller nøler eller tilpasser deg 
mer ut ifra den responsen du fikk? 

(…) 

89. Men, også var jeg jo en del av det kommentariatet, der Ekko ringte meg hver uke. Nå kom 
det en ny Nature artikkel, kan du si to ord om det? Kom. Ikke sant? Også kaster du deg på t-
banen også sitter du i Ekko i to minutter også sier du at artikkelen var fin, og at forskeren 
har gjort det veldig bra og at dette var veldig interessant også drar du igjen. Det. Har jeg 
nesten slutta med. Jeg ser ikke at det gagnet min forskning, så jeg har blitt litt mer 
egoistisk. Jeg er ikke lenger den som er nesten daglig på Ekko, sånn som jeg var ei stund. Og 
snakka om fossiler. Og det, og det jeg også merker er jo at jeg tok vel egentlig litt dyden på 
forskningsjournalistikken, så jeg merker jo også at forskningsjournalister nærmer seg meg 
på en litt annen måte nå. Ikke sånn der, og han er stor og han er, ikke sant. Det er ikke den, 
men mer sånn der, ok. Han forteller rett ut at han har strategier, når han formidler. Og jeg 
har holdt masse foredrag om det, hvordan jeg legger opp hvordan jeg har tenkt, hvordan jeg 
gjorde Svalbard strategiene, hvordan vi la opp den Ida strategien sammen. Ikke alt det 
History Channel fant på, men veldig mye av den begynnelsen, når vi forstod at vi kunne få 
noe stort ut av det, så var jo jeg med. Så de journalistene også, er litt mer forsiktige, altså 
er det noe han nå har tenkt å bruke oss til, ikke sant? Og det, sånn burde de egentlig 
oppføre seg overfor veldig mange forskere. De burde ikke være så jævla naive at de tror at 
forskere bare går ut for å fortelle om noe morsomt. Veldig mange er der ute for å sverte 
andre forskere, snakke andre ned, få opp sine egne søknader i forskningsrådet, drepe andres 
søknader. Altså, veldig mye foregår med backtabbing. Og formidlinga brukes også til det. 
For å ta andre, og for å rosemale seg selv. Og det er ikke bare, det er det mange gode 
eksempler på. Så jeg tror det at, det hadde vært morsomt det, jeg har ikke diskutert det 
med Nina Kristiansen for eksempel, for det er veldig morsomt å gjøre det, for det gjorde en 
endring. At det var en norsk forsker som tok den så langt ut. Som ingen hadde opplevd før. 
Så det var nok en sånn, oi! Forskere er ikke bare, hva kalles det for igjen, sånne snille 
idioter, eller sånne velvillige idioter, nei. Hva er det det heter igjen. Som dukker opp hele 
tiden og bare snakker entusiastisk om et eller annet. Mhm. 

90. A: Ja. Man er ikke bare en, en objektiv haug med fakta. 
91. J: Ja, det finnes ikke objektivitet. @@ 
92. A: Godt å vite. @@ Ja. 
93. J: Nei så det er vel egentlig. 
94. A: Nei, men det. 
95. J: Nei, så jeg har lært veldig mye av det. Og det var jo, det var jo sju måneder med angrep 

i Aftenposten. Og det var jo ingen. Museet hadde jo ingen som kunne på en måte, være 
rundt meg og støtte meg. Og universitetet hadde ikke det. De hadde jo ingen kunnskap om, 
denne typen, hva som foregikk. Så jeg fikk jo noen støtteerklæringer, men etterhvert så ser 
du jo bare det negative. Så det var lite nattesøvn i sju måneder, altså. Det var ikke noe gøy. 
Og, så nå når noen forskere er virkelig ute, og blir skjelt ut eller noe sånt noe, på 
universitetet så tar kommunikasjonsavdelingen innimellom kontakt med meg og ber meg 
snakke med de forskerne. For der, har jeg en kompetanse de ikke har. Så, det som hjalp 
veldig der var å, kona mi er jo didaktiker, og geolog i bunn, men det å ha masse samtaler 
med henne også begynne å analysere: hvorfor er folk så sinna? Så klarte jeg å putte de i 
forskjellige kategorier, etter hva de egentlig var sinna for. Og det, det har du sikkert sett i 
noen av de power pointene, og det var stor hjelp. Fordi da skjønte jeg hvorfor: Ok disse er 
sinna på grunn det og det, det driter jeg i. Disse er sinna på grunn av det og det, det er litt 
mer alvorlig. Disse er sinna på  grunn av det og det, og det skjønner jeg ikke i det hele tatt. 
Ikke sant? Og sånne ting. Altså, det gikk an å putte det i kategorier da. Og det var vel 
egentlig først når han dansken som drev og skrev om Missing Link brukt i 150 år, kom. For 
han da det at, du vet det, sa han, at du har ødelagt Darwin året for veldig mange. Det 
hadde jeg aldri tenkt på.  

96. A: Nei. @@ 
97. J: For vi hadde jo egentlig tenkt til å publisere i 2008. Men så trengte vi lenger tid på grunn 

av røntgen-bilder og sånn, så det ble 2009. Og det var jo Darwin-året. Og da falt det seg jo 
naturlig å oppkalle dyret etter Darwin, ikke sant? Og det ble jo den største 
mediebegivenheten i Darwin året, og det var jo ekstremt mange andre som hadde regissert 
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seg inn i Darwin året. De skulle skrive bøker, de skulle ha symposier. I hele verden. Hvem 
har hørt om det store Darwin-symposiet i Alexandria, ikke sant? Som han dansken sa til meg. 
Så sa jeg, har det vært det? Ja, sa han. Det har det vært. @@ 

98. A: @@ Ja det virker som en slags kombinasjon av strategiske og tilfeldige valg, som bare 
skapte en sånn perfekt storm.  

99. J: Ja, det var absolutt en storm, ja. Det var det i hvert fall. Nei så det. 
100. A: Nei, men da. 
101. J: Ja og alle sier, og hva blir det neste? Sier de til meg. Og det sa de veldig mye like 

etterpå. Men jeg trenger ikke å gjøre det en gang til, jeg har gjort det. Det er ikke noe sånt 
jeg trenger å gjøre, altså det er jo ikke derfor jeg driver med forskning. Men det, det var jo 
også veldig gøy å gjøre det. Og vise det at du kan komme fra et bitte lite land, og faktisk få 
oppmerksomhet fra hele verden om du faktisk gjør det riktig. Så nei, har ikke noen planer 
om det, nei. 

102. A: Da, sier jeg at det er et bra sted å stoppe.  
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9 Vedlegg: Toposanalyse 

9.1 Kodeskjema for toposanalyse 

Dette skjemaet inneholder en komplett liste over alle emnespesifikke topos knyttet til problemstillingen som er å finne i analysetekstene. De er 

tildelt et kortnavn, for å enkelt kunne brukes i analysen videre. Hver emnespesifikk topos er kodet ut fra negativ eller positiv ladet assosiasjon, 

om det er varierende negativ eller positiv assosiasjon til et topos eller ingen ladning vil det kodes som nøytralt. Alle emnespesifikke topos er 

plassert i overordnede topos-grupper, som er basert på den mest sentrale fellesnevneren.  

9.1.1 Anti-topos 

Emnespesifikke topos som dukker opp i analyseteksten som en gjendrivelse av en annens standpunkt på en sarkastisk, ironisk eller annen 

avvisende måte blir kodet som et anti-topos. I oppgaveteksten vil koden vises i kortform for eksempel slik: (L-: “÷BESKYTTE”). I analyseskjemaet 

og i oppgaveteksten vil spesifikke anti- topos vises i fullform for eksempel slik: “÷Leserne må beskyttes”. 

9.1.2 Toposgrupper, spesifikke topos og koder 

Gruppe Koder Spesifikke topos Kode i teksten 
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MT: Meta-tekst  MT+: positiv 

MT-: negativ 

MT: nøytral 

For å argumentere godt må vi ha samme forståelse av 

saken. 

MT: FORSTÅELSE 

L: Lesere L+: positiv  

L-: negativ 

L: nøytral 

Leserne må beskyttes.  L-: BESKYTTE 

Lesere har liten kompetanse om vitenskap. L-: KOMPETANSE 

Lesere har kompetanse til å vurdere forskning. L+: KOMPETANSE 

Lesere er velvillige og ønsker å forstå forskning. L+: VELVILLIG 

Lesere føler seg dumme når de leser om forskning. L-: PATRONISERT 

Forskere ser ned på lesere utenfor det vitenskapelige 

samfunnet. 

L-: PATRONISERE 

Forskere skal forklare en sak på en måte som gjør at 

leserne kan gjøre en kvalifisert vurdering. 

L: VURDERING 
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Lesere kan forstå forskning om de gis riktig og nok 

informasjon. 

L+: INFORMASJON 

Lesere kan forstå vitenskapelig argumentasjon. L+: ARGUMENTASJON 

Lesere kan til en viss grad forstå faguttrykk om de 

plasseres i en forståelig kontekst. 

L+: BEGREP 

Lesere er verdifulle for forskning. L+: VERDI 

Responsen fra leserne er med på å gi en sak betydning. L+: RESPONS 

Det er et ubalansert maktforhold mellom forskere og 

lesere. 

L-: MAKT 

S: Samfunn S+: positiv 

S-: negativ  

S: nøytral 

Samfunnet har etablerte vrangforestillinger eller 

misforståelser rundt vitenskap. 

S-: VRANGFORESTILLING 

Vitenskap trenger tillit fra samfunnet. S: TILLIT 

Vitenskapen er en del av samfunnet. S: SAMLET 
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Det vitenskapelige samfunnet er adskilt fra resten av 

samfunnet. 

S: SKILLE 

Samfunnet former forskning. S: FORMER 

Samfunnet skal bidra til å forme forskning. S: SKAL FORME 

Forskning skal være samfunnsnyttig. S: NYTTE 

Forskere skal lytte til hva samfunnet mener om 

forskningen. 

S: LYTTE 

O: Offentlig debatt  O+: positiv  

O-: negativ  

O: nøytral 

Offentlig debatt er viktig. O+: DEBATT 

Vitenskap skal debatteres offentlig. O+: VITENSKAP 

Vitenskap skal ikke debatteres offentlig. O-: VITENSKAP 

Forskere ønsker ikke offentlig debatt. O-: FORSKER-VEGRING 
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Forskere er en del av offentligheten. O: OFFENTLIG-FORSKER 

Forskere har stor autoritet i offentligheten. O: FORSKER-AUTORITET 

Vitenskapelige institusjoner møter ofte manglende 

interesse for forskning hos offentligheten. 

O-: INTERESSE 

Vi må ha kompetanse innen et vitenskapelig fagfelt for å 

kunne forstå, tolke, kritisere og debattere noe innen det 

fagfeltet. 

O: KOMPETANSE 

V: Vitenskap og 

forskning 

V+: positiv  

V-: negativ  

V: nøytral 

Vitenskapelige tidsskrifter er viktige og troverdige kilder. V+: TIDSSKRIFT 

Det er lite tverrfaglig kunnskap i vitenskapssamfunnet i 

Norge. 

V-: TVERRFAGLIGHET 

Faglig diskusjon er en del av den vitenskapelige metode. V: FAGDISKUSJON 

Faglig diskusjon skal inneholde grundig argumentasjon, 

være basert på aksepterte sannheter og føre den faglige 

diskusjonen fremover.  

V: DISKUSJONSSTANDARD 
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Kritikk av forskning er basert på faglige premisser, ikke 

personlige. 

V: UPERSONLIG 

Uenighet om forskning hører til i det vitenskapelige 

fellesskapet, ikke gjennom formidling. 

V: KONSENSUS 

Kildekritikk er en sentral verdi i vitenskapen. V: KILDEKRITIKK 

Forskning blir ofte vurdert ut fra et kost-nytte perspektiv. V-: KOST-NYTTE 

Vitenskapelig språk er spesialisert og ulikt dagligtale. V-: SPESIALISERT-SPRÅK 

Vitenskapelig språk krever forkunnskap. V-: SPRÅKBAKGRUNN 

Vitenskapelig språk bygger ikke forståelse og kompetanse 

hos leserne. 

V-: SPRÅKFORSTÅELSE 

Det er vanskelig å slå entydig fast hvor viktig et 

forskningsfunn er. 

V: ENTYDIG 

Vitenskapelige sannheter kan endres basert på nye funn. V: PARADIGMESKIFT 
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Det skal mye til for å endre på etablerte vitenskapelige 

sannheter. 

V: NORMALVITENSKAP 

Naturvitenskap er basert på sikker viten om verden. V: SIKKER 

Sannheter utenfor naturvitenskapen er synsing. V: SYNSE 

Alt vitenskapelig arbeid skal ha en gjennomgående 

vitenskapelig metode og tanke. 

V: METODE 

Vitenskapen (herunder naturvitenskapen) er styrt av felles 

retningslinjer for etisk forsvarlig forskning og formidling. 

V: NENT 

Vitenskap er komplekst. V: KOMPLEKST 

F: Forskere F+: positiv 

F-: negativ  

F: nøytral 

Forskere skal være kritiske av natur. F: KRITISK 

Forskere skal gi klare råd basert på sin kompetanse. F: RÅD 

Om flere forskere uttaler seg samlet, bærer det stor tyngde 

og troverdighet. 

F+: SAMLET 
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Kjente eller ledende forskere i et felt har stor autoritet over 

andre forskere i samme felt. 

F: AUTORITET-HIEARKI 

Forskere skal være ydmyke når de snakker om noen som 

er over dem i ekspertise på et felt. 

F-: YDMYK- HIEARKI 

Forskere skal være ydmyke når de snakker om noe utenfor 

deres ekspertisefelt. 

F-: YDMYK-FELT 

Forskere skal innta en nøktern og beskjeden rolle. F: NØKTERN 

Forskere skal opptre avmålte og nyanserte. F: AVMÅLT 

Forskere skal opptre grundige og opplyste. F: OPPLYST 

Forskere skal utøve god kildekritikk. F: KILDEKRITIKK 

Forskere skal ikke misbruke sin tittel for å gi sine 

meninger større betydning. 

F-: TITTEL-MENING 

Forskere skal ikke bruke sin tittel for å gi en sak større F-: TITTEL-SAK 
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betydning. 

Forskere skal ikke gi tegn på å påstå noe de ikke har 

grunnlag for å påstå. 

F-: PÅSTAND 

Forskere bør ikke overdrive sine funn, det svekker deres 

troverdighet. 

F-: OVERDRIVELSE 

Forskere kan ha ulike motiver for å uttale seg. F-: MOTIV 

Forskere skal ikke være motivert av karriere eller status. F-: KARRIERE 

Kritikk av andre forskere og forskning kan være en form 

for selvpromotering eller posisjonering. 

F-: POSISJONERING 

Forskere skal jobbe for vitenskapelig fremgang. F+: PROGRESJON 

Forskere skal vise respekt for det vitenskapelige 

samfunnet. 

F: RESPEKT 

Forskere kan være uenige med hverandre om forskning. F: UENIGHET 
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Forskere kan ta feil. F-: FEIL 

Forskere skal bruke et presist språk, som ikke kan 

feiltolkes. 

F: SPRÅKPRESISJON 

FK: Forsknings-

formidling og 

vitenskaps-

kommunikasjon 

FK+: positiv 

FK-: negativ 

FK: nøytral 

Formidling skal bidra til folkeopplysning. FK+: FOLKEOPPLYSNING 

Formidling skal bidra til demokrati. FK+: DEMOKRATI 

Vitenskapskommunikasjon som begrep signaliserer at det 

skal være gjensidig kommunikasjon mellom vitenskapen 

og samfunnet. 

FK+: KOMMUNIKASJON 

Forskningsformidling som begrep signaliserer et 

kritikkverdig kommunikasjonssyn.  

FK-: KOMMUNIKASJON 

Formidling skal ikke stjele for mye plass eller tid i det 

vitenskapelige arbeidet. 

FK-: PLASS-TID 

Formidling er en del av forskningsprosessen. FK+: PROSESS 
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Formidling er noe som skjer utenfor forskningsprosessen. FK-: UTENFOR-PROSESS 

Forskere skal formidle sine resultater, formidling er en del 

av forskerens arbeidsoppgaver. 

FK+: ARBEIDSOPPGAVE 

Forskere kan formidle, men innenfor visse beskjedne 

rammer. 

FK-: RAMMER 

Forskere skal formidle, og gjerne drevet av egen 

motivasjon og glede. 

FK+: FORSKER-ENGASJEMENT 

Forskere er ofte skeptiske til gode formidlere. FK-: FORMIDLER-SKEPSIS 

Forskere er ofte dårlige til å formidle. FK-: FORSKER-DÅRLIG 

Forskere ønsker ikke å formidle. FK-: FORSKER-UØNSKET 

Forskere formidler ofte til andre forskere, og er ikke 

interessert i de utenfor det vitenskapelige samfunnet. 

FK-: FORSKER-PUBLIKUM 

Forskere vet best hva forskningen går ut på, og har dermed FK-: FASIT 
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mest peiling på hvordan dette bør formidles.  

Forskere bruker ofte et uklart og komplekst språk. FK-: FORSKER-SPRÅK 

Er du en god formidler, betyr det at du er en dårlig forsker. FK-: DÅRLIG-FORSKER 

Er du en god formidler, betyr det at du er en dyktig 

forsker. 

FK+: DYKTIG-FORSKER 

Forskningsmiljøet i Norge føler seg truet av at 

forskningsformidlere populariserer vitenskap. 

FK-: TRUET 

Forskningsformidling kan være en form for 

selvpromotering og posisjonering. 

FK-: POSISJONERING 

Formidling er uverdig både for lesere og forskere. FK-: UVERDIG 

Formidling av forskning er fordummende. FK-: FORDUMMENDE 

Formidling bygger ikke kompetanse om vitenskap hos 

leserne. 

FK-: KOMPETANSE 
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Mellomledd som journalister og 

kommunikasjonsmedarbeidere bidrar ikke til god 

formidling. 

FK-: MELLOMLEDD 

Forskning formidles ofte som sikker viten. FK-: SIKKER-VITEN 

Vitenskap formidles ofte på en formalistisk måte. FK-: FORMALISTISK 

Det er vanskelig å formidle og forklare abstrakte teorier. FK-: ABSTRAKT 

Vellykket formidling er å nå ut til mange personer. FK+: VELLYKKET-MENGDE 

Vellykket formidling er å få personer til å tenke og være 

interessert i vitenskap. 

FK+: VELLYKKET-INTERESSE 

Vellykket formidling er å få personer til å forstå 

premissene, verdiene og nyansene i vitenskapen. 

FK+: VELLYKKET-FORSTÅ 

Vellykkede forskningsformidlere bør belønnes og 

berømmes for bragden. 

FK+: BELØNNE 
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Engelskspråklig forskningsformidling har kommet lengre 

enn norskspråklig forskningsformidling.    

FK-: ENGELSK 

R: Markedsføring  

og reklame 

R+: positiv  

R-: negativ  

R: nøytral 

Det skal være et skille mellom markedsføring og 

formidling. 

R: SKILLE-FORMIDLING 

Forskningsformidling skal ikke inneholde markedsføring. R: F-UTEN 

Mye forskningsformidling er egentlig bare markedsføring. R-: PRAKSIS-F 

Det skal være et skille mellom markedsføring og 

journalistikk. 

R: SKILLE-JOURNALISTIKK 

Forskningsjournalistikk skal ikke inneholde 

markedsføring. 

R: FJ-UTEN 

Forskningsjournalistikk er ofte tabloid, og “selger” 

forskningen. 

R-: PRAKSIS-FJ 

J: 

Forskningsjournali

J+: positiv  Forskningsjournalister bør ha en grunnleggende kunnskap 

om vitenskap, og gjerne om naturvitenskap. 

J: KOMPETENT 
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ster J-: negativ  

J: nøytral 

Journalister har for lite kunnskap om vitenskap generelt og 

naturvitenskap spesielt, dette er et kjent problem. 

J-: INKOMPETENT 

Journalister skal rette opp i upresist språk, som kan 

feiltolkes av leserne. 

J: SPRÅK-PRESISERING 

Journalister skal stille spørsmål styrt av nyhetsverdi. J: NYHETSVERDI 

Journalister skal utøve god kildekritikk. J: KILDEKRITIKK 

Journalister bruker reklame som kilder. J-: REKLAME-KILDE 

Journalistenes lojalitet ligger hos kildene. J: LOJALITET-KILDE 

Journalistenes lojalitet ligger hos leserne. J: LOJALITET-LESER 

Journalister fordummer vitenskap. J-: FORDUMMENDE 

MA: Media M+: positiv Media skal bidra til en opplyst debatt. M+: OPPLYST 
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M-: negativ 

M: nøytral 

Kildekritikk er en sentral verdi i media. M: KILDEKRITIKK 

Mediesaker vurderes ut fra nyhetsverdi. M: NYHETSVERDI 

Vitenskapelige institusjoner møter ofte manglende 

interesse for forskning fra medier. 

M-: FORSKNING-INTERESSE 

Media bidrar til å påvirke og forme forskning. M: PÅVIRKNING 

Mediespråk er ikke spesialisert og likner dagligtale. M+: DAGLIGTALE 

Mediespråk krever ikke forkunnskap. M+: FORSTÅELSE 

Tabloide titler om forskning er ofte misvisende. M-: TABLOID-TITTEL 

Tabloid språk bygger ikke kompetanse om vitenskap hos 

leserne. 

M-: TABLOID-SPRÅK 

Media bygger ikke kompetanse om vitenskap hos leserne. M-: KOMPETANSE 

 



18 

 

9.2 Analyse av «Ida er oversolgt»217  

Publisert: 3. juni 2009. 

Hver sekvens er nummerert og parafrasert, for å få frem ulike meningstolkninger og kontekst. Sekvensene er kodet med emnespesifikke topos 

og eventuelle markører (“÷”) for anti-topos. 

Nr Sekvens Parafrase Topos 

1.  TORE SLAGSVOLD 

NILS CHR. STENSETH 

TROND AMUNDSEN 

JARL GISKE 

IVAR FOLSTAD 

«Ida er oversolgt» 

Skribentene er forskere fra flere universiteter og 

institusjoner. 

Om flere forskere uttaler seg samlet, bærer det stor 

tyngde og troverdighet. 

2.  Det er villedende å omtale Ida-

fossilet som «The missing link». 

Hurum formulerer seg på en måte som kan gjøre at 

leserne feiltolker funnene. 

Leserne må beskyttes. 

Forskere skal opptre avmålte og nyanserte. 

                                                 
217 Tore Slagsvold et al., «Ida Er Oversolgt». 
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Forskere skal ikke gi tegn på å påstå noe de ikke har 

grunnlag for å påstå. 

3.  «Forandre alt». Vi mener at Jørn Hurums slagordet «forandre alt» er en 

tendensiøs overdrivelse, og setter det i hermetegn. 

Forskere bør ikke overdrive sine funn, det svekker 

deres troverdighet. 

Forskere skal bruke et presist språk, som ikke kan 

feiltolkes. 

4.  Ida-fossilet av Darwinius 

masillae, en 47 millioner år 

gammel primat, har nylig gitt 

norsk forskning mer internasjonal 

oppmerksomhet enn trolig noe 

annet forskningsresultat gjennom 

tidene. 

Vi anerkjenner at dette er et reelt stort funn. 

Vi anerkjenner at denne saken har vakt stor 

oppmerksomhet og mottatt stor interesse. 

Vi understreker at vi kjenner godt til og har fulgt med 

på saken.  

Vi stiller oss spørrende til reaksjonen på dette funnet, 

sammenliknet med tilsvarende forskning gjennom 

tidene. 

Forskere skal opptre grundige og opplyste. 

Forskere vet best hva forskningen går ut på, og har 

dermed mest peiling på hvordan dette bør formidles. 

Forskere skal formidle sine resultater, formidling er 

en del av forskerens arbeidsoppgaver. 

Forskere skal forklare en sak på en måte som gjør at 

leserne kan gjøre en kvalifisert vurdering. 

5.  I media verden over har fossilet 

blitt lansert som «the missing 

Hurum har brukt et sensasjonspreget, tendensiøst og 

upresist språk som ikke passer for saken. 

Forskere skal bruke et presist språk, som ikke kan 

feiltolkes. 
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link», en vinkling som ligger 

snublende nær når fossilet 

presenteres som «The Link» på 

pressekonferanse, nettsted, film 

og bok. 

Journalistene har gjengitt språket som ikke passer for 

saken. 

Vi mener det har vært et utydelig skille mellom Hurums 

formidling og journalistenes rolle som kritiske aktører. 

Journalister skal utøve god kildekritikk. 

Det skal være et skille mellom markedsføring og 

journalistikk. 

Forskningsjournalistikk er ofte tabloid, og “selger” 

forskningen. 

6.  Ida har også blitt markedsført som 

et funn «som vil forandre alt» – et 

fossil som gjør at vi må skrive om 

menneskets evolusjonshistorie. 

Vi mener måten institusjonen har presentert denne 

saken er markedsføring og ikke formidling. 

Hurum har brukt et sensasjonspreget, tendensiøst og 

upresist språk som ikke passer for saken. 

Det skal være et skille mellom markedsføring og 

formidling. 

Mye forskningsformidling er egentlig bare 

markedsføring. 

Forskere skal bruke et presist språk, som ikke kan 

feiltolkes av leserne. 

Forskere bør ikke overdrive sine funn, det svekker 

deres troverdighet. 

Det skal mye til for å endre på etablerte 

vitenskapelige sannheter. 
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7.  Universitetet i Oslo skriver på sin 

hjemmeside at «Missing link er 

funnet», Forskningsrådet melder 

om «Fossilet som viser hvem vi 

er», og Kunnskapsdepartementet 

om «et fossil som kan bli helt 

avgjørende for hele vår 

evolusjonslære». 

Vi mener viktige institusjoner har tatt del i 

sensasjonspreget og upresist språk som ikke passer for 

saken. 

Hurum har lykkes i å markedsføre sin sak, og har 

lykkes gjennom en ukritisk mottakelse. 

Hurum har brukt et sensasjonspreget, tendensiøst og 

upresist språk som ikke passer for saken. 

Det skal være et skille mellom markedsføring og 

formidling. 

Mye forskningsformidling er egentlig bare 

markedsføring. 

Kildekritikk er en sentral verdi i vitenskapen. 

Forskning formidles ofte som sikker viten. 

Forskere skal bruke et presist språk, som ikke kan 

feiltolkes av leserne. 

8.  

Mye positivt. 
 

Vi har mange positive ting å si om Jørn Hurum og Ida-

fossilet, for å understreke at vi har et nyansert syn på 

saken. 

Forskere skal opptre avmålte og nyanserte. 

9.  Det er veldig mye positivt å si om 

Ida. 

Vi ønsker ikke å være usaklige ved å avvise all 

vitenskapelig verdi i saken. 

Vi tar forbehold om at vi klarer å skille mellom de ulike 

sidene ved denne saken.  

Forskere skal opptre grundige og opplyste. 

Forskere skal opptre avmålte og nyanserte. 
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10.  Først og fremst er det et helt unikt 

primatfossil fordi det er så 

komplett og samtidig så gammelt. 

Vi ønsker å informere deg, leseren, om den faglige 

kjernen i saken, slik at du forstår kritikken vår. 

Forskere skal forklare en sak på en måte som gjør at 

leserne kan gjøre en kvalifisert vurdering. 

11.  Jørn Hurum har utvist meget godt 

skjønn da han sikret dette 

fantastiske fossilet for 

vitenskapen – og til Universitetet 

i Oslo. 

Vi ønsker å gi ros der ros er fortjent. Vi mener Hurum 

har gjort det vitenskapelige samfunnet i Norge en 

tjeneste. 

Forskere skal jobbe for vitenskapelig fremgang. 

Forskere skal vise respekt for det vitenskapelige 

samfunnet. 

12.  Hurums entusiasme og talent for 

formidling er eksemplarisk. 

Vi vil presisere at vi mener at formidling er viktig, og at 

Hurum er en forbilledlig formidler. 

Forskere skal formidle, og gjerne drevet av egen 

motivasjon og glede. 

13.  Spektakulære funn som Ida og 

«Predator X» viser at han er en 

mann «for de store anledninger». 

Vi mener vi ser at Hurum trives best i en sensasjonell 

setting. Vi kjenner oss ikke igjen i den rollen Hurum 

inntar når han snakker offentlig. 

Forskere skal innta en nøktern og beskjeden rolle. 

Forskningsformidling kan være en form for 

selvpromotering og posisjonering. 

Vellykkede forskningsformidlere bør belønnes og 

berømmes for bragden. 

14.  All ære til ham for å få 

filmselskaper, TV og aviser 

Vi vet at det er en manglende interesse for forskning fra 

mediene. Vi vet at forskere må jobbe hardt for å få folk 

Vitenskapelige institusjoner møter ofte manglende 
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verden over til å fatte interesse for 

forskning. 

interessert i forskning. interesse for forskning fra medier. 

Vellykket formidling er å nå ut til mange personer. 

Vellykkede forskningsformidlere bør belønnes og 

berømmes for bragden. 

15.  Som formidler er Hurum en 

prisbelønt mester, og med Ida har 

han og hans team virkelig en 

historie å fortelle. 

Vi anerkjenner Hurums offentlige status som en god 

formidler. Vi påberoper oss ikke samme status som 

Hurum, og ønsker her å vise at vi er ydmyke i denne 

rollen. Vi anerkjenner at det er en historie å fortelle om 

Ida-fossilet, men mener bare at Hurum har tatt feil valg 

om hvordan dette skal gjøres. 

Forskere skal være ydmyke når de snakker om noen 

som er over dem i ekspertise på et felt. 

Forskere skal være ydmyke når de snakker om noe 

utenfor deres ekspertisefelt. 

Vellykkede forskningsformidlere bør belønnes og 

berømmes for bragden. 

16.  Ingen bør være i tvil om at 

Hurums engasjerte formidling av 

fossilfunn skaper interesse for 

vitenskap generelt, og for 

evolusjon og paleontologi. 

Vi vil anerkjenne at mye av responsen har vært positiv, 

og at deler av Hurums formidling har vært effektiv. 

Forskere skal formidle, og gjerne drevet av egen 

motivasjon og glede. 

Forskere møter ofte manglende interesse for 

forskning hos offentligheten. 
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Vellykket formidling er å få personer til å tenke og 

være interessert i vitenskap. 

17.  Denne innsatsen er det bare å ta 

av seg hatten for – vitenskapen 

trenger formidlere som Hurum! 

Vi anerkjenner Hurums offentlige status som en god 

formidler. 

Forskere skal være ydmyke når de snakker om noen 

som er over dem i ekspertise på et felt. 

Forskere skal formidle, og gjerne drevet av egen 

motivasjon og glede. 

18.  

Møtt med kritikk. 

 

Jørn Hurum har blitt møtt med mye kritikk. Forskere skal være kritiske av natur. 

19.  Men dessverre har budskapet vi 

har fått presentert gjennom TV, 

aviser og Internett om Ida gått 

langt utover det forskningen gir 

grunnlag for.  

Jørn Hurum har brukt et sensasjonspreget, tendensiøst 

og upresist språk som ikke passer for saken. Hurum 

overdriver funnet og formulerer seg på en måte som kan 

gjøre at leserne feiltolker funnene. 

Forskere bør ikke overdrive sine funn, det svekker 

deres troverdighet. 

Forskere skal opptre avmålte og nyanserte. 

Forskere skal ikke bruke sin tittel for å gi en sak 

større betydning. 

Forskere skal ikke gi tegn på å påstå noe de ikke har 

grunnlag for å påstå. 
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Uenighet og debatt om forskningsfunn hører til 

innenfor det vitenskapelige fellesskapet, ikke 

gjennom formidling. 

Vellykket formidling er å få personer til å forstå 

premissene, verdiene og nyansene i vitenskapen. 

Leserne må beskyttes. 

20.  Internasjonalt har derfor 

formidlingen av Ida-funnet blitt 

møtt med kritikk. 

Internasjonale forskere er viktige kritikere. Vi mener 

Hurum stiller det norske vitenskapelige samfunnet i 

dårlig lys. Vi anerkjenner kritikken som har kommet 

som gyldig. 

Forskere kan ta feil. 

Forskere kan være uenige med hverandre om 

forskning. 

Forskere skal vise respekt for det vitenskapelige 

samfunnet. 

Om flere forskere uttaler seg samlet, bærer det stor 

tyngde og troverdighet. 

Uenighet og debatt om forskningsfunn hører til 

innenfor det vitenskapelige fellesskapet, ikke 

gjennom formidling. 
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Forskere skal være kritiske av natur. 

21.  Kritikken fra fremstående 

internasjonale eksperter i 

paleontologi går på at fossilet er 

fremstilt som mye mer 

banebrytende enn det faktisk er, 

og at formidlingen derfor bryter 

med grunnleggende 

forskningsetikk. 

Vi anerkjenner troverdigheten til de som har kommet 

med kritikk. Vi har stor respekt for det vitenskapelige 

samfunnet. Vi mener at overdrevet eller tendensiøs 

formidling viser mangel på etisk vurderingsevne. 

Forskere bør ikke overdrive sine funn, det svekker 

deres troverdighet. 

Uenighet og debatt om forskningsfunn hører til 

innenfor det vitenskapelige fellesskapet, ikke 

gjennom formidling. 

Forskere skal ikke bruke sin tittel for å gi en sak 

større betydning. 

Forskere skal bruke et presist språk, som ikke kan 

feiltolkes. 

Kjente eller ledende forskere i et felt har stor 

autoritet over andre forskere i samme felt. 

Vitenskapen (herunder naturvitenskapen) er styrt av 

felles retningslinjer for etisk forsvarlig forskning og 

formidling. 

22.  Slik kritikk er Vi anerkjenner troverdigheten til de som har kommet Forskere skal vise respekt for det vitenskapelige 
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gjennomgangstonen i viktige 

forskningstidsskrifter som 

Science, Nature og New Scientist. 

med kritikk. Vi skaffer oss ryggdekning for vår kritikk 

fra troverdige kilder som er enige med oss. 

samfunnet. 

Vitenskapelige tidsskrifter er viktige og troverdige 

kilder. 

Forskere har stor autoritet i offentligheten. 

Uenighet og debatt om forskningsfunn hører til 

innenfor det vitenskapelige fellesskapet, ikke 

gjennom formidling. 

Kritikk av forskning er basert på faglige premisser, 

ikke personlige. 

23.  Dette er en kritikk som Hurum 

bør ta på alvor og ikke avfeie som 

forventet smålighet – det er ikke 

smålighet, men har med faglig 

redelighet å gjøre. 

Vi mener Jørn Hurum bør ta kritikken mot seg på alvor 

og ikke avfeie den som forventet smålighet – det er ikke 

smålighet, men har med faglig redelighet å gjøre. 

Faglig diskusjon er en del av den vitenskapelige 

metode. 

Kritikk av forskning er basert på faglige premisser, 

ikke personlige. 

Faglig diskusjon skal inneholde grundig 

argumentasjon, være basert på aksepterte sannheter 

og føre den faglige diskusjonen fremover. 
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Vitenskapen (herunder naturvitenskapen) er styrt av 

felles retningslinjer for etisk forsvarlig forskning og 

formidling. 

Uenighet og debatt om forskningsfunn hører til 

innenfor det vitenskapelige fellesskapet, ikke 

gjennom formidling. 

Om flere forskere uttaler seg samlet, bærer det stor 

tyngde og troverdighet. 

24.  I motsetning til denne 

internasjonale kritikken har 

norske medier i stor grad fremstilt 

Ida-fossilet som en fantastisk 

triumf for vitenskapen. 

Internasjonale forskere har kritisert Jørn Hurum, norske 

medier har i stor grad fremstilt Ida-fossilet som en 

fantastisk triumf for vitenskapen. 

Vitenskapelige tidsskrifter er viktige og troverdige 

kilder. 

Om flere forskere uttaler seg samlet, bærer det stor 

tyngde og troverdighet. 

Forskere vet best hva forskningen går ut på, og har 

dermed mest peiling på hvordan dette bør formidles. 

Journalister skal utøve god kildekritikk. 

Forskningsjournalistikk er ofte tabloid, og “selger” 
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forskningen. 

25.  En mer nøktern vurdering er at 

funnet, og forskningsarbeidet 

knyttet til det, er solid og viktig 

vitenskap som først og fremst 

kaster lys over tidlige primaters 

anatomi. 

Vi mener en mer nøktern vurdering av Ida-fossilet er at 

funnet, og forskningsarbeidet knyttet til det, er solid og 

viktig vitenskap som først og fremst kaster lys over 

tidlige primaters anatomi. Vi mener altså at vitenskapen 

er god, men er ikke enig i tolkningen av resultatene. 

Forskere skal opptre avmålte og nyanserte. 

Forskere bør ikke overdrive sine funn, det svekker 

deres troverdighet. 

Forskere skal bruke et presist språk, som ikke kan 

feiltolkes. 

Forskning formidles ofte som sikker viten. 

Det er vanskelig å slå entydig fast hvor viktig et 

forskningsfunn er. 

Forskere kan være uenige med hverandre om 

forskning. 

Alt vitenskapelig arbeid skal ha en gjennomgående 

vitenskapelig metode og tanke. 

26.  Men revolusjonerende er det ikke: 

Lærebøkene trenger ikke 

Ida-fossilet, og resultatene fra den vitenskapelige 

artikkelen om fossilet er ikke revolusjonerende. Vi er 

Forskere bør ikke overdrive sine funn, det svekker 

deres troverdighet. 
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omskrivning på noe vesentlig 

punkt. 

uenige i den vurderingen. Lærebøkene trenger ikke 

omskrivning på noe vesentlig punkt. 

Forskere skal opptre avmålte og nyanserte. 

Forskere kan være uenige med hverandre om 

forskning. 

Det er vanskelig å slå entydig fast hvor viktig et 

forskningsfunn er. 

Vitenskapelige sannheter kan endres basert på nye 

funn. 

Det skal mye til for å endre på etablerte 

vitenskapelige sannheter. 

Naturvitenskap er basert på sikker viten om verden. 

27.  

Villedende. 
 

Jørn Hurum har villedet publikum. Leserne må beskyttes.  

28.  Å omtale Ida som «missing link», 

slik Hurum har gjort, er 

villedende, ikke veiledende, for 

det brede leserne.  

Jørn Hurum omtaler Ida-fossilet som «The Missing 

Link». Dette er villedende, ikke veiledende, for 

offentligheten og leserne. Formidlere skal først og 

fremst veilede folk til å tolke forskning på riktig 

Formidling skal bidra til folkeopplysning. 

Vellykket formidling er å få personer til å forstå 

premissene, verdiene og nyansene i vitenskapen. 
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premisser. Forskere bør ikke overdrive sine funn, det svekker 

deres troverdighet. 

Forskere skal bruke et presist språk, som ikke kan 

feiltolkes av leserne. 

Det er vanskelig å slå entydig fast hvor viktig et 

forskningsfunn er. 

Naturvitenskap er basert på sikker viten om verden. 

Forskning formidles ofte som sikker viten. 

Leserne må beskyttes. 

Lesere har liten kompetanse om vitenskap. 

29.  Evolusjonsbiologene har strevet i 

over 100 år med å få bukt med 

vrangforestillingen om at vi 

mangler bestemte mellomledd. 

Vi, evolusjonsbiologene, har strevet i over 100 år med å 

få bukt med vrangforestillingen om at vi mangler 

bestemte mellomledd i menneskenes evolusjon, Jørn 

Hurum gjør skade på dette arbeidet og bygger opp 

vrangforestillingen vi kan finne hos blant annet 

Samfunnet har etablerte vrangforestillinger eller 

misforståelser rundt vitenskap. 

Forskere skal bruke et presist språk, som ikke kan 

feiltolkes av leserne. 
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kreasjonister. Naturvitenskap er basert på sikker viten om verden. 

Formidling skal bidra til folkeopplysning. 

Leserne må beskyttes. 

Lesere har liten kompetanse om vitenskap. 

30.  Det gjør vi ikke – tvert imot har 

man funnet veldig mange, og 

finner stadig flere. 

Evolusjonsbiologien har etablert mange ledd i 

evolusjonshistorikken – faktisk veldig mange, og vi 

finner stadig flere. Vrangforestillingene er basert på at 

disse mellomleddene ikke finnes, eller ikke er sikker 

viten. 

Samfunnet har etablerte vrangforestillinger eller 

misforståelser rundt vitenskap. 

Naturvitenskap er basert på sikker viten om verden. 

31.  Begrepet oppsto på 1800-tallet da 

det ble hevdet at vitenskapen 

manglet mellomleddet mellom 

mennesker og andre organismer. 

Begrepet «The Missing Link» oppsto på 1800-tallet da 

det ble hevdet at vitenskapen manglet mellomleddet 

mellom mennesker og andre organismer. 

Vrangforestillingene er basert på at disse 

mellomleddene ikke finnes, eller ikke er sikker viten. 

Samfunnet har etablerte vrangforestillinger eller 

misforståelser rundt vitenskap. 

Naturvitenskap er basert på sikker viten om verden. 

Formidling skal bidra til folkeopplysning. 

32.  I dag er menneskets slektskap 

med andre dyr solid dokumentert 

Vrangforestillingene knyttet til uttrykket «the missing 

link» har blitt motbevist gjentatte ganger. I dag er 

Samfunnet har etablerte vrangforestillinger eller 

misforståelser rundt vitenskap. 
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med fossiler og ikke minst 

moderne DNA-analyser. 

menneskets slektskap med andre dyr solid dokumentert 

med fossiler og ikke minst moderne DNA-analyser.  

Naturvitenskap er basert på sikker viten om verden. 

33.  Begrepet «missing link» er 

meningsløst i moderne 

evolusjonsbiologi. 

Det er meningsløst av Jørn Hurum å bruke begrepet 

«The Missing Link» innen moderne evolusjonsbiologi, 

nettopp fordi han ved å gjøre dette legitimerer og kobler 

seg opp til vrangforestillingene om evolusjonshistorien. 

Samfunnet har etablerte vrangforestillinger eller 

misforståelser rundt vitenskap. 

Naturvitenskap er basert på sikker viten om verden. 

Formidling skal bidra til folkeopplysning. 

Forskere skal bruke et presist språk, som ikke kan 

feiltolkes av leserne. 

Tabloide titler om forskning er ofte misvisende. 

34.  Kreasjonistiske nettsteder har 

begjærlig fanget opp at bruken av 

uttrykket «missing link» indikerer 

at vi hittil har manglet et slikt 

mellomledd: «The claim that 

Kreasjonistiske nettsteder, som ikke tror på 

evolusjonsteorien, har begjærlig fanget opp at bruken av 

uttrykket «The Missing Link» indikerer at vi hittil har 

manglet et mellomledd i evolusjonsrekken. Nettstedet 

Creation.com skriver: «Påstanden om at Darwinius 

Samfunnet har etablerte vrangforestillinger eller 

misforståelser rundt vitenskap. 

Formidling skal bidra til folkeopplysning. 
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Darwinius could finally confirm 

Charles Darwin’s theory of 

evolution, tacitly admits that it 

has not yet been confirmed. 

(Påstanden om at Darwinius kan 

endelig bekrefte Charles Darwins 

utviklingsteori, innrømmer 

stilltiende at den hittil ikke har 

vært bekreftet)»(creation.com). 

endelig kan bekrefte at Charles Darwins utviklingsteori 

stemmer, er en stilltiende innrømmelse om at den hittil 

ikke har vært bekreftet.» 

Vellykket formidling er å få personer til å forstå 

premissene, verdiene og nyansene i vitenskapen. 

Forskere skal bruke et presist språk, som ikke kan 

feiltolkes av leserne. 

Leserne må beskyttes. 

35.  Hvis Ida ved nærmere studium 

skulle vise seg ikke å være på 

apegrener av primatenes 

evolusjon, slik Hurum (men ikke 

den vitenskapelige artikkelen om 

Ida) hevder, men snarere på 

lemurgrenen (slik de fleste 

internasjonale eksperter mener), 

kan det feste seg et feilaktig 

inntrykk av at vitenskapen fortsatt 

mangler et viktig mellomledd. 

Vi er redd for at Ida-fossilet ved nærmere studium kan 

vise seg ikke å være på apegrener av primatenes 

evolusjon, slik Jørn Hurum, men ikke den 

vitenskapelige artikkelen om Ida, hevder, men snarere 

på lemurgrenen slik de fleste internasjonale eksperter 

mener. Dette kan skape et feilaktig inntrykk av at 

vitenskapen fortsatt mangler et viktig mellomledd i 

evolusjonsrekken. 

Formidling skal bidra til folkeopplysning. 

Samfunnet har etablerte vrangforestillinger eller 

misforståelser rundt vitenskap. 

Naturvitenskap er basert på sikker viten om verden. 

Det er vanskelig å slå entydig fast hvor viktig et 

forskningsfunn er. 

Vitenskapelige sannheter kan endres basert på nye 



35 

 

funn. 

Det skal mye til for å endre på etablerte 

vitenskapelige sannheter. 

Faglig diskusjon er en del av den vitenskapelige 

metode. 

Forskere kan være uenige med hverandre om 

forskning. 

Vitenskap skal ikke debatteres offentlig. 

Forskere ønsker ikke offentlig debatt. 

Lesere har liten kompetanse om vitenskap. 

Lesere må beskyttes. 

36.  

Historien endres ikke. 

 

Evolusjonshistorien endres ikke som følge av Ida-

fossilet, Jørn Hurums påstand er feil. 

Det skal mye til for å endre på etablerte 

vitenskapelige sannheter. 

37.  At fossilet «vil forandre alt» og Jørn Hurum tar feil når han hevder at Ida-fossilet «vil Naturvitenskap er basert på sikker viten om verden. 
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«revolusjonere vår forståelse av 

menneskets evolusjon» er heller 

ikke korrekt.  

forandre alt» og «revolusjonere vår forståelse av 

menneskets evolusjon». 

Det er vanskelig å slå entydig fast hvor viktig et 

forskningsfunn er. 

Vitenskapelige sannheter kan endres basert på nye 

funn. 

Det skal mye til for å endre på etablerte 

vitenskapelige sannheter. 

Forskere skal bruke et presist språk, som ikke kan 

feiltolkes av leserne. 

Forskere bør ikke overdrive sine funn, det svekker 

deres troverdighet. 

Forskere skal opptre avmålte og nyanserte. 

Forskere kan formidle, men innenfor visse 

beskjedne rammer. 

Tabloide titler om forskning er ofte misvisende. 
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38.  Det er ingenting avgjørende i 

evolusjonshistorien som endres av 

dette fossilet. 

Vi mener at Ida-fossilet ikke fører til noen avgjørende 

endringer i evolusjonshistorien. 

Det skal mye til for å endre på etablerte 

vitenskapelige sannheter. 

39.  Den vitenskapelige artikkelen til 

Hurum og medarbeidere (Franzen 

et al.; PLoS One 2009) inneholder 

ingen slike epokegjørende 

påstander. 

Den vitenskapelige artikkelen til Hurum og 

medarbeidere (Franzen et al.; PLoS One 2009) 

inneholder ingen påstander som viser til avgjørende 

endringer i evolusjonshistorien, som Jørn Hurum påstår 

i sin formidling av Ida-fossilet. Det er dermed ikke 

samsvar mellom det Jørn Hurum formidler, og det 

vitenskapelige grunnlaget hans. 

Vitenskapelige artikler er viktige og troverdige 

kilder. 

Naturvitenskap er basert på sikker viten om verden. 

Vitenskapelige sannheter kan endres basert på nye 

funn. 

Det skal mye til for å endre på etablerte 

vitenskapelige sannheter. 

Forskere skal ikke gi tegn på å påstå noe de ikke har 

grunnlag for å påstå. 

Forskere bør ikke overdrive sine funn, det svekker 

deres troverdighet. 

Forskere skal bruke et presist språk, som ikke kan 

feiltolkes av leserne. 
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Forskere kan formidle, men innenfor visse 

beskjedne rammer. 

40.  Her beskrives Ida som en adapid, 

en primatgruppe som etablert 

forskning plasserer nærmere 

lemurer og andre halvaper enn de 

ekte apene. 

I den vitenskapelige artikkelen (Franzen et al.; PLoS 

One 2009) beskrives Ida-fossilet som en adapid, en 

primatgruppe som etablert forskning plasserer nærmere 

lemurer og andre halvaper enn de ekte apene som 

mennesker forbindes med. 

Vitenskapelige artikler er viktige og troverdige 

kilder. 

Naturvitenskap er basert på sikker viten om verden. 

Det skal mye til for å endre på etablerte 

vitenskapelige sannheter. 

41.  Det er ingenting avgjørende i 

evolusjonshistorien som endres av 

dette fossilet.  

Vi mener det ikke er noe avgjørende i 

evolusjonshistorien som endres Ida-fossilet. 

Naturvitenskap er basert på sikker viten om verden. 

Det skal mye til for å endre på etablerte 

vitenskapelige sannheter. 

42.  Hurum og medarbeidere foreslår Jørn Hurum og kollegaene hans foreslår at adapidene Forskere skal opptre avmålte og nyanserte. 
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riktignok at adapidene kanskje 

står nærmere de ekte apene enn 

tidligere forskning har ment, men 

er tydelige på at Ida ikke tillater 

bastante konklusjoner: «We do 

not interpret Darwinius as 

antropoid, but the adapoid 

primates it represents deserve 

more careful comparison with 

higher primates than they have 

received in the past». («Vi tolker 

ikke Darwinius som en antropoid, 

men de adapoid primatene den 

representerer fortjener en 

grundigere sammenligning med 

høyere primater enn de har fått 

tidligere.») 

kanskje står nærmere de ekte apene enn tidligere 

forskning har ment, men er tydelige på at Ida ikke 

tillater bastante konklusjoner. De sier: «Vi tolker ikke 

Darwinius (Ida-fossilet) som en antropoid, men de 

adapoide primatene den representerer fortjener en 

grundigere sammenligning med høyere primater enn de 

har fått tidligere.» 

Forskere skal ikke gi tegn på å påstå noe de ikke har 

grunnlag for å påstå. 

Forskere bør ikke overdrive sine funn, det svekker 

deres troverdighet. 

Forskere skal bruke et presist språk, som ikke kan 

feiltolkes av leserne. 

Forskere kan formidle, men innenfor visse 

beskjedne rammer. 

Naturvitenskap er basert på sikker viten om verden. 

Vitenskapelige sannheter kan endres basert på nye 

funn. 

Det skal mye til for å endre på etablerte 

vitenskapelige sannheter. 

43.  På denne bakgrunnen er det 

misvisende når Hurum i media 

Med utgangspunkt i konklusjonen om Ida-fossilet i den 

vitenskapelige artikkelen til Jørn Hurum og kollegaene 

Vitenskapelige artikler er viktige og troverdige 

kilder. 
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slår fast at «dette er en ekte ape» 

og at «hun er en skikkelig formor 

for oss og alle andre aper». 

er det misvisende når Hurum i media slår fast at «dette 

er en ekte ape» og at «hun er en skikkelig formor for 

oss og alle andre aper». 

Naturvitenskap er basert på sikker viten om verden. 

Forskere bør ikke overdrive sine funn, det svekker 

deres troverdighet. 

Forskere skal bruke et presist språk, som ikke kan 

feiltolkes av leserne. 

Forskere kan formidle, men innenfor visse 

beskjedne rammer. 

Tabloide titler om forskning er ofte misvisende. 

Lesere har liten kompetanse om vitenskap. 

Lesere må beskyttes. 

44.  

Kjøreregel. 

 

Vi forskere arbeider etter visse regler, retningslinjer og 

normer. 

Vitenskapen (herunder naturvitenskapen) er styrt av 

felles retningslinjer for etisk forsvarlig forskning og 

formidling. 

45.  I vitenskapelig formidling, enten Vi mener en kjent sannhet innen vitenskapelig Naturvitenskap er basert på sikker viten om verden. 



41 

 

det er til forskere eller til folk 

flest, er det en grunnleggende 

kjøreregel å ikke påstå mer enn 

man har dekning for.  

formidling, enten det er til forskere eller til folk flest, er 

at det eksisterer en grunnleggende kjøreregel å ikke 

påstå mer enn man har dekning for. 

Vitenskapen (herunder naturvitenskapen) er styrt av 

felles retningslinjer for etisk forsvarlig forskning og 

formidling. 

Forskere bør ikke overdrive sine funn, det svekker 

deres troverdighet. 

Forskere skal bruke et presist språk, som ikke kan 

feiltolkes av leserne. 

Forskere skal ikke gi tegn på å påstå noe de ikke har 

grunnlag for å påstå. 

Forskere skal ha respekt for det vitenskapelige 

samfunnet. 

Forskere vet best hva forskningen går ut på, og har 

dermed mest peiling på hvordan dette bør formidles. 

46.  Dette kan virke kjedelig, men slik 

nøkternhet er fundamental i å 

gjøre vitenskap til noe mer enn 

Vi ønsker ikke å fremstå som kjedelige, men mener at 

slik nøkternhet er fundamental i å gjøre vitenskap til 

noe mer enn hverdagslig synsing. Vi plasserer oss også 

utenfor en formidlingspraksis vi ser på som synsete, 

Naturvitenskap er basert på sikker viten om verden. 

Sannheter utenfor naturvitenskapen er synsing. 
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hverdagslig synsing. tendensiøs eller kun opptatt av det som er spennende.  Vitenskapen (herunder naturvitenskapen) er styrt av 

felles retningslinjer for etisk forsvarlig forskning og 

formidling. 

Vitenskap trenger tillit fra samfunnet. 

Forskere skal innta en nøktern og beskjeden rolle. 

Forskere har stor autoritet i offentligheten. 

47.  Debatten om 

slektskapsforholdene hos tidlige 

primater er interessant, men vil 

uansett konklusjon ikke vesentlig 

endre vår forståelse av 

menneskets opphav. 

Vi mener debatten om slektskapsforholdene hos tidlige 

primater er interessant, men vi uansett hvilken 

konklusjon som kommer ut av denne debatten, vil den 

ikke vesentlig endre vår forståelse av menneskets 

opphav. 

Naturvitenskap er basert på sikker viten om verden. 

Det skal mye til for å endre på etablerte 

vitenskapelige sannheter. 

Faglig diskusjon er en del av den vitenskapelige 

metode. 

48.  Ettersom alle dyr og andre 

organismer har samme ur-

Ettersom alle dyr og andre organismer har samme ur-

stammor, er alt nålevende liv i slekt, og mennesket har 

Naturvitenskap er basert på sikker viten om verden. 
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stammor, er alt nålevende liv i 

slekt, og mennesket har felles 

stammødre med alle andre 

organismer en eller annen gang 

mellom livets opprinnelse for 

nesten fire milliarder år siden og i 

dag. 

felles stammødre med alle andre organismer en eller 

annen gang mellom livets opprinnelse for nesten fire 

milliarder år siden og i dag. 

Det skal mye til for å endre på etablerte 

vitenskapelige sannheter. 

Forskere skal forklare en sak på en måte som gjør at 

leserne kan gjøre en kvalifisert vurdering. 

49.  Da blir det villedende å hevde, 

slik det gjøres på nettstedet «The 

Link», at Ida «is a link to our 

earliest origins like no other» («er 

en link til vår tidligste opprinnelse 

som ingen andre»). 

Dermed mener vi det blir villedende av Jørn Hurum å 

hevde, slik det gjøres på nettstedet «The Link» (218, at 

Ida-fossilet «er en link til vår tidligste opprinnelse som 

ingen andre». 

Naturvitenskap er basert på sikker viten om verden. 

Det er vanskelig å slå entydig fast hvor viktig et 

forskningsfunn er. 

Vitenskapelige sannheter kan endres basert på nye 

funn. 

Det skal mye til for å endre på etablerte 

vitenskapelige sannheter. 

Forskere skal bruke et presist språk, som ikke kan 

feiltolkes av leserne. 

                                                 
218 Revealing the Link, «Who is Ida?». 
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Forskere skal ikke gi tegn på å påstå noe de ikke har 

grunnlag for å påstå. 

Forskere bør ikke overdrive sine funn, det svekker 

deres troverdighet. 

Forskere kan formidle, men innenfor visse 

beskjedne rammer. 

Tabloide titler om forskning er ofte misvisende. 

Samfunnet har etablerte vrangforestillinger eller 

misforståelser rundt vitenskap. 

Lesere har liten kompetanse om vitenskap. 

Lesere må beskyttes. 

50.  

Tillit. Forskningsformidling har med tillit å gjøre. Vitenskap trenger tillit fra samfunnet. 

51.  Fremragende 

forskningsformidling skal fortelle 

Det finnes en standard for fremragende 

forskningsformidling. Formidling skal fortelle på en 

Vitenskap har et sett med etiske regler for metoder 

og formidling som alle må følge. 
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på en entusiastisk måte hva man 

har funnet og hva funnet med 

rimelig sikkerhet kan si oss.  

entusiastisk måte hva man har funnet og hva funnet 

med rimelig sikkerhet kan si oss. 

Naturvitenskap er basert på sikker viten om verden. 

Det er vanskelig å slå entydig fast hvor viktig et 

forskningsfunn er. 

Forskningsfunn presenteres ofte som sikker viten. 

Forskere skal formidle sine resultater, formidling er 

en del av forskerens arbeidsoppgaver. 

Forskere skal formidle, og gjerne drevet av egen 

motivasjon og glede. 

Forskere skal ikke gi tegn på å påstå noe de ikke har 

grunnlag for å påstå. 

Forskere bør ikke overdrive sine funn, det svekker 

deres troverdighet. 

Forskere skal bruke et presist språk, som ikke kan 

feiltolkes av leserne. 

Forskere skal opptre avmålte og nyanserte. 
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Vellykket formidling er å få personer til å forstå 

premissene, verdiene og nyansene i vitenskapen. 

Forskere kan formidle, men innenfor visse 

beskjedne rammer. 

52.  Det må være samsvar mellom 

forskning og formidling. 

Det må være samsvar mellom forskning og formidling. 

Det er det ikke i formidlingen til Jørn Hurum. 

Vitenskapelige artikler er viktige og troverdige 

kilder. 

Naturvitenskap er basert på sikker viten om verden. 

Forskere skal ikke gi tegn på å påstå noe de ikke har 

grunnlag for å påstå. 

Forskere bør ikke overdrive sine funn, det svekker 

deres troverdighet. 

Forskere skal bruke et presist språk, som ikke kan 

feiltolkes av leserne. 

53.  På en slik bakgrunn blir det 

misvisende å lansere Ida som «en 

av vitenskapens viktigste 

Vi mener at på bakgrunn av den vitenskapelige 

artikkelen til Jørn Hurum et al. og standarden for 

fremragende forskningsformidling blir det misvisende å 

lansere Ida som «en av vitenskapens viktigste 

Tabloide titler om forskning er ofte misvisende. 

Forskere bør ikke overdrive sine funn, det svekker 
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oppdagelser noensinne». oppdagelser noensinne». deres troverdighet. 

Forskere skal bruke et presist språk, som ikke kan 

feiltolkes av leserne. 

Naturvitenskap er basert på sikker viten om verden. 

Lesere har liten kompetanse om vitenskap. 

Lesere må beskyttes. 

54.  Lanseringen av Ida gir grunn til å 

spørre om det er nødvendig å 

overdrive for at forskning skal få 

gjennomslag i media. 

Vi mener lanseringen av Ida-fossilet gir grunn til å 

spørre om det er nødvendig å overdrive for at forskning 

skal få gjennomslag i media. 

Tabloide titler om forskning er ofte misvisende. 

Forskere bør ikke overdrive sine funn, det svekker 

deres troverdighet. 

Forskere skal bruke et presist språk, som ikke kan 

feiltolkes av leserne. 

Vitenskapelige institusjoner møter ofte manglende 

interesse for forskning fra medier. 

Forskningsjournalistikk er ofte tabloid, og “selger” 
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forskningen. 

55.  I så fall har vitenskapen et 

alvorlig problem, for oversalg er 

grunnleggende i strid med 

vitenskapens ideer og etikk. 

Om vi forskere må overdrive i formidlingen vår i møte 

med media har vitenskapen et alvorlig problem, for 

oversalg er grunnleggende i strid med vitenskapens 

ideer og etikk. 

Vitenskapen (herunder naturvitenskapen) er styrt av 

felles retningslinjer for etisk forsvarlig forskning og 

formidling. 

Naturvitenskap er basert på sikker viten om verden. 

Det er vanskelig å slå entydig fast hvor viktig et 

forskningsfunn er. 

Forskere skal formidle sine resultater, formidling er 

en del av forskerens arbeidsoppgaver. 

Forskere skal ikke gi tegn på å påstå noe de ikke har 

grunnlag for å påstå. 

Forskere bør ikke overdrive sine funn, det svekker 

deres troverdighet. 

Forskere skal bruke et presist språk, som ikke kan 

feiltolkes av leserne. 
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Forskere skal opptre avmålte og nyanserte. 

Forskere kan formidle, men innenfor visse 

beskjedne rammer. 

Vitenskapelige institusjoner møter ofte manglende 

interesse for forskning fra medier. 

Tabloide titler om forskning er ofte misvisende. 

Tabloid språk bygger ikke kompetanse om 

vitenskap hos leserne. 

56.  Også som formidlere lever vi 

forskere av vår troverdighet: Folk 

flest må ha tillit til de påstander 

som forskerne formidler. 

Også som formidlere lever vi forskere av vår 

troverdighet: Folk flest må ha tillit til de påstander som 

forskerne formidler. 

Vitenskapen (herunder naturvitenskapen) er styrt av 

felles retningslinjer for etisk forsvarlig forskning og 

formidling. 

Forskere bør ikke overdrive sine funn, det svekker 

deres troverdighet. 

Forskere skal ikke gi tegn på å påstå noe de ikke har 

grunnlag for å påstå. 
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Forskere har stor autoritet i offentligheten. 

Vitenskapen trenger tillit fra samfunnet. 

57.  Denne tilliten må vi ikke 

misbruke. 

Denne tilliten må ikke vi forskere misbruke gjennom 

misvisende formidling, slik som vi mener Jørn Hurum 

har gjort. 

Vitenskapen (herunder naturvitenskapen) er styrt av 

felles retningslinjer for etisk forsvarlig forskning og 

formidling. 

Forskere har stor autoritet i offentligheten. 

Forskere skal ikke bruke sin tittel for å gi en sak 

større betydning. 

Vitenskapen trenger tillit fra samfunnet. 

58.  Ida-fossilet er storslagent nok i 

seg selv. 

Vi mener Ida-fossilet som vitenskapelig artefakt er 

storslagent nok i seg selv, Jørn Hurum trenger ikke å 

overdrive ved å formidle dette som «The Missing 

Link». 

Naturvitenskap er basert på sikker viten om verden. 

Det er vanskelig å slå entydig fast hvor viktig et 

forskningsfunn er. 

Forskere skal ikke gi tegn på å påstå noe de ikke har 

grunnlag for å påstå. 
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Forskere bør ikke overdrive sine funn, det svekker 

deres troverdighet. 

Forskere kan formidle, men innenfor visse 

beskjedne rammer. 

Tabloide titler om forskning er ofte misvisende. 
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9.3 Analyse av «Hvite frakker»219 

Publisert: 12. juni 2009. 

Hver sekvens er nummerert og parafrasert, for å få frem ulike meningstolkninger og kontekst. Sekvensene er kodet med emnespesifikke topos 

og eventuelle markører  (“÷”) for anti-topos. 

Nr Sekvens Parafrase Topos 

1.  ERIK TUNSTAD 

«Hvite frakker» 

Ved å bruke beskrivelsen «Hvite frakker» hinter 

jeg om at artikkelen skal handle om fagfolk, den 

hvite frakken er et tegn på autoritet og faglighet. 

Forskere har stor autoritet i offentligheten. 

2.  KRONIKK: Den siste ukens mediestorm 

rundt Jørn Hurum og hans påståtte 

”oversalg” av fossilet Ida, har lært oss en 

ting: Du skal vokte deg for å røre idealet 

om forskeren som autist i hvit frakk. 

Det har vært en mediestorm rundt Jørn Hurum og 

hans påståtte ”oversalg” av fossilet Ida den siste 

uken. Ut fra det vi har hørt mener jeg at det er en 

ting vi kan ta ut av debatten så langt: «Det er et 

ideal om hvordan forskere skal oppføre seg. Jørn 

Hurum bryter det idealet. Du skal altså vokte deg 

for å røre idealet om forskeren som autist i hvit 

frakk, da kommer forskerne etter deg.» 

“÷Forskere skal innta en nøktern og beskjeden 

rolle. ” 

Forskere har stor autoritet i offentligheten. 

“÷Forskere bør ikke overdrive sine funn, det 

svekker deres troverdighet.” 

“÷Forskere skal vise respekt for det 

vitenskapelige samfunnet.” 

                                                 
219 Erik Tunstad, "Hvite Frakker," forskning.no, http://forskning.no/meninger/kronikk/2009/06/hvite-frakker. 
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Forskere er ofte skeptiske til gode formidlere. 

3.  En norsk forsker gjorde et fantastisk funn, 

han fulgte det opp med et fremragende 

vitenskapelig studium og avsluttet det hele 

med et mediekupp som ville stått til A med 

eikeløv på alle verdens 

formidlingshøgskoler: 

Plutselig visste en milliard mennesker noe 

om livets forhistorie. 

Jørn Hurum er en dyktig vitenskapsmann og 

formidler, dette ser vi på måten han jobbet med 

Ida-fossilet. Jørn Hurum nådde ut med forskningen 

sin til en milliard mennesker. God 

forskningsformidling måles etter en standard som 

hele verden forholder seg til, det som er spesielt 

med Jørn Hurum er at han er en norsk forsker. 

Gode norske formidlere er ikke så vanlig. 

Er du en god formidler, betyr det at du er en 

dyktig forsker. 

Vitenskapelige tidsskrifter er viktige og 

troverdige kilder. 

Vellykket formidling er å nå ut til mange 

personer. 

Vellykket formidling er å få personer til å tenke 

og være interessert i vitenskap. 

Forskere vet best hva forskningen går ut på, og 

har dermed mest peiling på hvordan dette bør 

formidles. 

Forskere skal formidle sine resultater, formidling 

er en del av forskerens arbeidsoppgaver. 

Formidling er en del av forskningsprosessen. 

Forskere skal formidle, og gjerne drevet av egen 

motivasjon og glede. 
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Vellykkede forskningsformidlere bør belønnes og 

berømmes for bragden. 

4.  Et stort problem, selvsagt. (Sarkasme.) Jørn Hurums forskning og 

forskningsformidling ble møtt med motstand. 

Forskningsmiljøet i Norge føler seg truet av at 

forskningsformidlere populariserer vitenskap. 

Forskere er ofte skeptiske til gode formidlere. 

5.  Og like selvsagt, Hurum blir møtt med 

pekefingre: Formidling er vel og bra, og 

innsalget av fossilet Ida “er det bare å ta av 

seg hatten for” – men vi må ikke ha for mye 

av det gode! 

Slagsvold et al. møter Hurum med pekefingre: 

Formidling er vel og bra, og innsalget av fossilet 

Ida “er det bare å ta av seg hatten for” – men vi må 

ikke ha for mye av det gode! De sier de er positive 

til forskningsformidling, men motsier seg selv når 

de kritiserer Jørn Hurum. Slagsvold et al. mener at 

formidling har tatt overhånd i arbeidet til Jørn 

Hurum. 

Forskere er ofte skeptiske til gode formidlere. 

Formidling skal ikke ta for mye plass i det 

vitenskapelige arbeidet. 

“÷Forskere vet best hva forskningen går ut på, og 

har dermed mest peiling på hvordan dette bør 

formidles.” 

Forskere kan formidle, men innenfor visse 

beskjedne rammer. 

6.  “IDA er oversolgt”, skriver de fem norske 

biologiprofessorene Nils Christian Stenseth, 

Tore Slagsvold, Jarl Giske, Ivar Folstad og 

De kjente og etablerte forskerne Slagsvold et al. 

har gått til debattspaltene for å ytre kritikken sin 

mot Jørn Hurum. De mener Hurum har drevet med 

Forskere er ofte skeptiske til gode formidlere. 

Om flere forskere uttaler seg samlet, bærer det 

stor tyngde og troverdighet. 
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Tron Amundsen i Aftenposten: oversalg. Forskere har stor autoritet i offentligheten. 

“÷Forskere bør ikke overdrive sine funn, det 

svekker deres troverdighet.” 

7.  “Dessverre har budskapet vi har fått 

presentert … gått langt utover det 

forskningen gir grunnlag for.” Dette har fått 

internasjonale forskere til å kritisere 

Hurum, fortsetter de – “en kritikk som 

Hurum bør ta på alvor”. Mer presist, har 

“de internasjonale eksperter” påpekt at 

“fossilet er fremstilt som mer banebrytende 

enn det faktisk er, og at formidlingen derfor 

bryter med grunnleggende forskningsetikk.” 

Slagsvold et al. lener seg på utsagn fra 

internasjonale forskere som kritiserer Jørn Hurum 

for å formidle noe han ikke har grunnlag for. De 

mener dette er legitim kritikk og stemmer i. 

Slagsvold et al. mener Jørn Hurum har gjort en så 

grov feil i formidlingen sin at den bryter med 

grunnleggende forskningsetikk.  

Forskere kan være uenige med hverandre om 

forskning. 

Kjente eller ledende forskere i et felt har stor 

autoritet over andre forskere i samme felt. 

Forskere har stor autoritet i offentligheten. 

Om flere forskere uttaler seg samlet, bærer det 

stor tyngde og troverdighet. 

Forskere skal ikke misbruke sin tittel for å gi sine 

meninger større betydning. 

Forskere er ofte skeptiske til gode formidlere. 

“÷ Forskere vet best hva forskningen går ut på, og 

har dermed mest peiling på hvordan dette bør 

formidles.” 
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Forskere skal ikke gi tegn på å påstå noe de ikke 

har grunnlag for å påstå. 

Forskere bør ikke overdrive sine funn, det svekker 

deres troverdighet. 

Vitenskapen (herunder naturvitenskapen) er styrt 

av felles retningslinjer for etisk forsvarlig 

forskning og formidling. 

8.  Dette er sterke ord. Jeg mener Slagsvold et al. er for drøy i kritikken 

sin. 

Forskningsmiljøet i Norge føler seg truet av at 

forskningsformidlere populariserer vitenskap. 

9.  Omtrent samtidig, i et av verdens viktigste 

populærvitenskapelige tidsskrifter, New 

Scientist, skriver en av de “internasjonale 

forskere”, vertebratpaleontologen Chris 

Beard noen linjer komponert over samme 

tema: 

Omtrent samtidig, i et av verdens viktigste 

populærvitenskapelige tidsskrifter, New Scientist, 

skriver en av de “internasjonale forskere”, 

vertebratpaleontologen Chris Beard noen linjer 

komponert over samme tema. Slagsvold et al. 

lener seg på utsagn fra en internasjonal forsker 

som har stor innflytelse. Chris Beards kritikk er 

gjenkjennelig for oss fordi den er typisk for 

hvordan forskere kritiserer formidlere. 

Vitenskapelige tidsskrifter er viktige og 

troverdige kilder 

Engelskspråklig forskningsformidling har 

kommet lengre enn norskspråklig 

forskningsformidling har kommet.    

Forskere har stor autoritet i offentligheten. 

Forskere er ofte skeptiske til gode formidlere. 
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10.  “As a practising scientist, I applaud fellow 

scientists’ efforts to promote their findings 

… But there remains an important 

difference between the type of publicity that 

scientists work towards and that which rock 

stars … seek. … Shall we all begin tuning 

our guitars?” 

«Som først og fremst forsker applauderer mine 

kollegers forsøk på å formidle sine resultater. Men 

det er forskjell på publisiteten vi forskere ønsker 

og den rockestjerner ønsker, skal alle bli 

rockestjerner nå?» Chris Beard antyder at Jørn 

Hurum ønsker oppmerksomhet rundt Ida-fossilet 

av egoistiske grunner. At han bryter med en norm 

for hvordan forskere fremstår offentlig og søker 

medieoppmerksomhet. Beard antyder at Hurum 

svekker forskerens autoritet eller troverdighet ved 

å være en «showman». 

Forskere skal innta en nøktern og beskjeden rolle. 

Forskere skal ikke være motivert av karriere eller 

status. 

Forskere skal vise respekt for det vitenskapelige 

samfunnet. 

Formidling skal ikke stjele for mye plass eller tid 

i det vitenskapelige arbeidet. 

Formidling er noe som skjer utenfor 

forskningsprosessen. 

Forskere kan formidle, men innenfor visse 

beskjedne rammer. 

Forskningsformidling kan være en form for 

selvpromotering og posisjonering. 

Forskningsformidling skal ikke inneholde 

markedsføring. 

11.  Ja, noen får sagt det. Chris Beard er usaklig i kritikken sin. Forskere er ofte skeptiske til gode formidlere. 
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12.  Samtidig og parallelt med dette igjen, føler 

en serie norske mediemenere seg tvunget til 

å rykke ut – ikke bare mot Hurum, men 

også mot “naive” journalister. 

Medievitere kapitaliserer på kritikken som ble 

rettet mot Jørn Hurums formidling. Medievitere 

dreier kritikken mot at journalistene har vært naive 

i dekningen av Ida-fossilet.  

Forskere skal ikke misbruke sin tittel for å gi sine 

meninger større betydning. 

Forskere kan ha ulike motiver for å uttale seg. 

Kritikk av andre forskere og forskning kan være 

en form for selvpromotering eller posisjonering. 

Forskere er ofte skeptiske til gode formidlere. 

“÷ Mellomledd som journalister og 

kommunikasjonsmedarbeidere bidrar ikke til god 

formidling.” 

Forskningsjournalistikk skal ikke inneholde 

markedsføring. 

“÷Journalister bruker reklame som kilder.” 

“÷Journalister har for lite kunnskap om vitenskap 

generelt og naturvitenskap spesielt, dette er et 

kjent problem.” 

13.  I møte med Hurums “aggressive 

markedsføringsstrategi” har enkelte av dem 

Medievitere retter kritikken mot at journalistene 

har vært naive i dekningen av Ida-fossilet. ( 220 ) 

Det skal være et skille mellom markedsføring og 

formidling. 

                                                 
220 Endresen og Topdahl, «Pressen har latt seg utnytte av Ida-forsker». 
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nemlig latt seg begeistre: “Pressen har latt 

seg utnytte av Ida-forsker”, var 

Aftenpostens overskrift sist fredag. 

 

Medieviterne mener at Jørn Hurum har 

markedsført seg selv og Ida-fossilet aggressivt, og 

at journalister har gjengitt denne markedsføringen 

ukritisk. Jeg påpeker (sarkastisk) at medieviterne 

har latt seg fryde litt for mye over muligheten til å 

dukke opp i media med sin egen ekspertise. 

Forskningsformidling skal ikke inneholde 

markedsføring. 

“÷ Mye forskningsformidling er egentlig bare 

markedsføring.” 

Forskningsjournalistikk skal ikke inneholde 

markedsføring. 

“÷ Forskningsjournalistikk er ofte tabloid, og 

“selger” forskningen.” 

Forskere er ofte skeptiske til gode formidlere. 

Kritikk av andre forskere og forskning kan være 

en form for selvpromotering eller posisjonering. 

14.  Overtrampet ble forklart av 

journalistikkprofessor Sigurd Allern i VG 

to dager senere: “Den ukritiske hyllesten … 

skyldes mangel på forutsetninger for å 

bedømme vitenskapelige funn”. 

Den viktige professoren Sigurd Allern mener at 

journalister mangler kunnskap om vitenskap og 

naturvitenskap, og som en følge av dette er de 

ukritiske til Jørn Hurum. ( 221 ) 

Forskningsjournalister bør ha en grunnleggende 

kunnskap om vitenskap, og gjerne om 

naturvitenskap. 

“÷ Journalister har for lite kunnskap om vitenskap 

generelt og naturvitenskap spesielt, dette er et 

kjent problem.” 

                                                 
221 Andersen og Eide, «Nasjonalikonet «Ida» i ALLE KANALER». 
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Journalister skal utøve god kildekritikk. 

“÷ Journalister bruker reklame som kilder.” 

“÷ Mye forskningsformidling er egentlig bare 

markedsføring.” 

“÷ Mellomledd som journalister og 

kommunikasjonsmedarbeidere bidrar ikke til god 

formidling.” 

“÷Forskere vet best hva forskningen går ut på, og 

har dermed mest peiling på hvordan dette bør 

formidles.” 

Forskere er ofte skeptiske til gode formidlere. 

15.  Her lyder han som et ekko av Norsk 

presseforbunds Per Edgar Kokkvold i 

Aftenposten: “Journalistene (har ikke) i 

tilstrekkelig grad stilt de nødvendige 

spørsmål om hvor sensasjonelt Ida-fossilet 

egentlig er, … et godt eksempel på 

Per Edgard Kokkvold er en innflytelsesrik person i 

mediebransjen, og påpeker det samme som de 

andre medieviterne i Aftenposten ( 222 ): At 

journalistene har vært ukritiske og lite 

kunnskapsfulle når de har dekket Jørn Hurum og 

Ida-fossilet. Han går mer presist inn og mener at 

Om flere forskere uttaler seg samlet, bærer det 

stor tyngde og troverdighet. 

Forskere har stor autoritet i offentligheten. 

Forskningsjournalister bør ha en grunnleggende 

kunnskap om vitenskap og saken de skal skrive 

                                                 
222 Andersen og Eide, «Nasjonalikonet «Ida» i ALLE KANALER». 
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problemet med manglende 

naturvitenskapelig bakgrunn blant 

journalistene.” 

journalistene burde stilt kritiske spørsmål som tar 

Idas sensasjon i tvil. 

om. 

“÷Journalister har for lite kunnskap om vitenskap 

generelt og naturvitenskap spesielt, dette er et 

kjent problem.” 

Journalister skal stille spørsmål styrt av 

nyhetsverdi. 

Journalister skal utøve god kildekritikk. 

“÷ Journalister bruker reklame som kilder.” 

16.  Spørsmålet er om ikke også mediemenerne 

sliter med manglende naturvitenskapelige 

bakgrunn? 

Jeg mener at medieviternes kritikk er på feil 

grunnlag. De kritiserer journalistene for 

manglende kunnskap om naturvitenskap, men 

mangler selv kunnskapen til å kritisere basert på 

dette premisset. 

Journalister har for lite kunnskap om vitenskap 

generelt og naturvitenskap spesielt, dette er et 

kjent problem. 

Det er lite tverrfaglig kunnskap i 

vitenskapssamfunnet i Norge. 

“÷ Forskere vet best hva forskningen går ut på, og 

har dermed mest peiling på hvordan dette bør 

formidles.” 

Kritikk av forskning er basert på faglige 

premisser, ikke personlige. 
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Forskere skal ikke misbruke sin tittel for å gi sine 

meninger større betydning. 

17.  I samme artikkel sier førsteamanuensis i 

journalistikk ved Høgskolen i Oslo, Harald 

Hornmoen: “Én ting er at Jørn Hurum har 

overdrevet betydningen av fossilet. En 

annen ting er at journalistene ikke har utvist 

tilstrekkelig kildekritikk.” 

Harald Hornmoen er en innflytelsesrik person i 

akademia og mediebransjen, og stemmer i om at 

Jørn Hurum har overdrevet og at journalistene har 

vist slett kildekritikk. 

Forskere er ofte skeptiske til gode formidlere. 

Forskere skal ikke gi tegn på å påstå noe de ikke 

har grunnlag for å påstå. 

“÷Forskere bør ikke overdrive sine funn, det 

svekker deres troverdighet.” 

Journalister skal utøve god kildekritikk. 

“÷ Journalister bruker reklame som kilder.” 

18.  Det jeg er mest nysgjerrig på, er hvilke 

evolusjonsbiologiske vurderinger 

Hornmoen her baserer seg på, når han slår 

fast at fossilets betydning er overdrevet. 

Jeg tviler på det naturvitenskapelige og 

evolusjonsbiologiske grunnlaget til Harald 

Hornmoens kritikk, og hvorfor han aksepterer 

forståelsen om at Jørn Hurums formidling er 

overdrevet basert på fossilet.  

Vi må ha kompetanse innen et vitenskapelig 

fagfelt for å kunne forstå, tolke, kritisere og 

debattere noe innen det fagfeltet. 

Det er lite tverrfaglig kunnskap i 

vitenskapssamfunnet i Norge. 

Faglig diskusjon skal inneholde grundig 

argumentasjon, være basert på aksepterte 

sannheter og føre den faglige diskusjonen 

fremover. 
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Kritikk av forskning er basert på faglige 

premisser, ikke personlige. 

Kildekritikk er en sentral verdi i vitenskapen. 

Forskere skal være kritiske av natur. 

Forskere skal ikke misbruke sin tittel for å gi sine 

meninger større betydning. 

Det er vanskelig å slå entydig fast hvor viktig et 

forskningsfunn er. 

19.  Jeg er ganske sikker på at de ikke er hans 

egne. 

Harald Hornmoen har vist slett kildekritikk og lite 

kunnskap når han har tatt gyldigheten ved 

kritikken mot Jørn Hurum for gitt.  

Forskere skal utøve god kildekritikk. 

Forskere skal være ydmyke når de snakker om 

noe utenfor deres ekspertisefelt. 

20.  Jeg vil tro at han – og Allern og Kokkvold – 

har gjort det samme som alle de begeistrede 

journalistene, de har hentet faglige råd 

utenfra. 

Medieviterne har gjort akkurat det samme som 

journalistene de kritiserer, de har brukt 

informasjon de har fått fra andre forskere i et annet 

felt ukritisk. 

Kildekritikk er en sentral verdi i vitenskapen. 

Forskere skal utøve god kildekritikk. 

Journalister skal utøve god kildekritikk. 
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Forskere skal være ydmyke når de snakker om 

noe utenfor deres ekspertisefelt. 

21.  Dermed står også mediekritikerne i fare for 

å bli “redskap for forskeren og (dennes) 

markedsføringsstrategi”, for å bruke en 

formulering fra Hornmoen. 

Harald Hornmoen mistenkeliggjør motivene til 

Jørn Hurum og anklager Hurum for å kun 

markedsføre seg selv og Ida-fossilet. Jeg mener 

Harald Hornmoen selv har gjengitt en annen 

forskers utsagn ukritisk, og denne forskeren kan 

igjen ha sine egne motiver for informasjonen som 

ble gitt til Hornmoen.  

Forskningsformidling skal ikke inneholde 

markedsføring. 

“÷Mye forskningsformidling er egentlig bare 

markedsføring.” 

“÷Journalister bruker reklame som kilder.” 

Forskere skal utøve god kildekritikk. 

Forskere kan ha ulike motiver for å uttale seg. 

22.  Dette er et vanlig journalistisk problem – og 

medisinen ligger, som Hornmoen påpeker, i 

kritiske spørsmål og kildekritikk. 

Jeg mener Harald Hornmoen burde stilt seg mer 

kritisk til sine kilder, for å unngå å falle i samme 

felle som han anklager journalistene for å gjøre. 

Han har likevel et poeng: Medisinen ligger, som 

Hornmoen påpeker, i kritiske spørsmål og 

kildekritikk. 

Kildekritikk er en sentral verdi i vitenskapen. 

Forskere skal utøve god kildekritikk. 

Journalister skal utøve god kildekritikk. 

Forskere kan ha ulike motiver for å uttale seg. 

23.  Jeg er litt i villrede om hva et kritisk 

spørsmål skulle være i denne saken, og det 

er antagelig lettere her, å utøve sin 

Jeg mener det ikke er noen høvelige kritiske 

spørsmål hverken journalistene eller medieviterne 

kunne stilt for å avgjøre hvor sensasjonelt Ida-

Forskere skal utøve god kildekritikk. 

Journalister skal utøve god kildekritikk. 
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journalistikk gjennom kritisk kildevalg. fossilet er, men oppfordrer de heller til å utøve god 

kildekritikk. 

Mediesaker vurderes ut fra nyhetsverdi. 

Journalister skal stille spørsmål styrt av 

nyhetsverdi. 

Det er vanskelig å slå entydig fast hvor viktig et 

forskningsfunn er. 

24.  De begeistrede norske journalister har valgt 

Jørn Hurum, som vet veldig mye om fossile 

pattedyr, men som uheldigvis også er 

mannen bak den “aggressive 

markedsføringsstrategi”. 

Journalistene har valgt å høre på Jørn Hurum, som 

er en kompetent vitenskapsmann, men som 

medieviterne mener kan ha rene 

markedsføringsmotiver for informasjonen han ga 

journalistene. De mener det er en rolleblanding her 

som jeg ikke er enig i. 

Forskere vet best hva forskningen går ut på, og 

har dermed mest peiling på hvordan dette bør 

formidles. 

“÷Forskere skal ikke bruke sin tittel for å gi en 

sak større betydning.” 

“÷ Forskningsformidling kan være en form for 

selvpromotering og posisjonering.” 

“÷Forskningsformidling skal ikke inneholde 

markedsføring.” 

“÷ Mye forskningsformidling er egentlig bare 

markedsføring.” 

Forskningsjournalistikk skal ikke inneholde 

markedsføring. 
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“÷ Forskningsjournalistikk er ofte tabloid, og 

“selger” forskningen.” 

“÷ Journalister bruker reklame som kilder.” 

“÷Forskningsformidling kan være en form for 

selvpromotering og posisjonering.” 

Forskere er ofte skeptiske til gode formidlere. 

25.  For ikke å gå i samme bar, har Kokkvold og 

Hornmoen i stedet valgt å referere våre fem 

norske professorer. 

Medieviterne har gjort den samme feilen som 

journalistene, og basert seg for mye på 

informasjonen de fikk fra Slagsvold et al. 

Forskere skal utøve god kildekritikk. 

“÷ Om flere forskere uttaler seg samlet, bærer det 

stor tyngde og troverdighet.” 

Forskere kan være uenige med hverandre om 

forskning. 

26.  Er dette nødvendigvis bedre kilder? Jeg mener Kokkvold og Hornmoen har utvist slett 

kildekritikk, og dermed svekker dette deres kritikk 

av journalistene. 

Forskere skal utøve god kildekritikk. 

Forskere kan ta feil. 

27.  Et av vitenskapens billigste polemiske triks 

kalles Argumentasjon fra autoritet. 

Kokkvold, Hornmoen og Slagsvold et al. bruker 

deres autoritet som utgangspunkt for deres 

polemiske argumentasjon, dette mener jeg er et 

tynt grunnlag for kritikk og noe som lurer leserne 

Forskere har stor autoritet i offentligheten. 

Kjente eller ledende forskere i et felt har stor 

autoritet over andre forskere i samme felt. 
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til å bedømme gyldigheten ved kritikken som god. Om flere forskere uttaler seg samlet, bærer det 

stor tyngde og troverdighet. 

Forskere skal ikke misbruke sin tittel for å gi sine 

meninger større betydning. 

Faglig diskusjon skal inneholde grundig 

argumentasjon, være basert på aksepterte 

sannheter og føre den faglige diskusjonen 

fremover. 

28.  Hurums fem norske kritikere innehar 

busslaster av sistnevnte, altså autoritet. 

Slagsvold et al. er biologiprofessorer med stor 

autoritet. 

Forskere har stor autoritet i offentligheten. 

Kjente eller ledende forskere i et felt har stor 

autoritet over andre forskere i samme felt. 

29.  De er professorer, kanskje til og med 

professorer i evolusjonsbiologi. 

Slagsvold et al. er biologiprofessorer med stor 

autoritet, og med spesifikk kompetanse som er 

relevant for å forstå og kritisere Ida-fossilet. 

Forskere har stor autoritet i offentligheten. 

Kjente eller ledende forskere i et felt har stor 

autoritet over andre forskere i samme felt. 

Vi må ha kompetanse innen et vitenskapelig 

fagfelt for å kunne forstå, tolke, kritisere og 

debattere noe innen det fagfeltet. 

Om flere forskere uttaler seg samlet, bærer det 
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stor tyngde og troverdighet. 

Forskere skal ikke misbruke sin tittel for å gi sine 

meninger større betydning. 

30.  Enkelte av dem kan betegnes som 

betydelige forskere. 

Slagsvold et al. er biologiprofessorer med stor 

autoritet, og er anerkjent som viktige i sitt felt. 

Kjente eller ledende forskere i et felt har stor 

autoritet over andre forskere i samme felt. 

31.  Men gjør det argumentasjonen deres bedre? Slagsvold et al. er biologiprofessorer med stor 

autoritet, men jeg mener dette ikke gjør 

argumententasjonen deres bedre. 

Forskere skal ikke misbruke sin tittel for å gi sine 

meninger større betydning. 

Kritikk av forskning er basert på faglige 

premisser, ikke personlige. 

32.  Har Allern, Kokkvold og Hornmoen, som 

en del av sin kildekritikk for eksempel 

undersøkt hvilke deler av 

evolusjonsbiologien de fem er eksperter på? 

Allern, Kokkvold og Hornmoen har utvist slett 

kildekritikk og liten kunnskap om 

evolusjonsbiologien, ved å ikke undersøke det 

faglige grunnlaget for påstandene til Slagsvold et 

al. 

Kildekritikk er en sentral verdi i vitenskapen. 

Faglig diskusjon skal inneholde grundig 

argumentasjon, være basert på aksepterte 

sannheter og føre den faglige diskusjonen 

fremover. 

Kritikk av forskning er basert på faglige 

premisser, ikke personlige. 

Forskere skal være ydmyke når de snakker om 

noe utenfor deres ekspertisefelt. 
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Forskere skal opptre grundige og opplyste. 

33.  Og sammenliknet svarene med tilsvarende 

ekspertise hos Jørn Hurum og hans 

kolleger? 

Allern, Kokkvold og Hornmoen har utvist slatt 

kildekritikk og liten kunnskap 

evolusjonsbiologien, ved å ikke undersøke det 

faglige grunnlaget til Jørn Hurum og hans 

kollegaer opp mot Slagsvold et al. 

Kildekritikk er en sentral verdi i vitenskapen. 

Forskere skal opptre grundige og opplyste. 

Faglig diskusjon skal inneholde grundig 

argumentasjon, være basert på aksepterte 

sannheter og føre den faglige diskusjonen 

fremover. 

Forskere skal være ydmyke når de snakker om 

noe utenfor deres ekspertisefelt. 

34.  Har de deretter vurdert forskernes 

vurderinger opp mot hverandre, rent faglig? 

Allern, Kokkvold og Hornmoen har ikke fulgt en 

grundig metode for å vurdere kildene i saken, og 

dermed er ikke sakens faglige stridsemner nøye 

vurdert. De har dermed ikke faglig ryggdekning 

for kritikken sin. 

Kildekritikk er en sentral verdi i vitenskapen. 

Forskere skal opptre grundige og opplyste. 

Faglig diskusjon skal inneholde grundig 

argumentasjon, være basert på aksepterte 

sannheter og føre den faglige diskusjonen 

fremover. 

Kritikk av forskning er basert på faglige 

premisser, ikke personlige. 

Forskere skal være ydmyke når de snakker om 
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noe utenfor deres ekspertisefelt. 

Vi må ha kompetanse innen et vitenskapelig 

fagfelt for å kunne forstå, tolke, kritisere og 

debattere noe innen det fagfeltet. 

Alt vitenskapelig arbeid skal ha en 

gjennomgående vitenskapelig metode og tanke. 

35.  Og har de gjort seg tanker om hvorfor disse 

fem professorer finner det nødvendig å heve 

sine pekefingre? 

Jeg stiller et retorisk spørsmål om ikke Allern, 

Kokkvold og Hornmoen har vurdert hvilke 

motiver Slagsvold et al. har hatt for kritikken sin. 

Kildekritikk er en sentral verdi i media, 

journalistikk og vitenskap. 

Kritikk av andre forskere kan være en form for 

selvpromotering. 

Forskere kan ha selvpromoterende motiver for å 

uttale seg. 

36.  Og – nok en gang - har de i tillegg tatt seg 

bryet med å sjekke motivene til Hurums 

kanskje argeste kritiker, Chris Beard – en 

av “de internasjonale eksperter” som altså 

ifølge Stenseth et al påpeker at “fossilet er 

fremstilt som mer banebrytende enn det 

faktisk er”? 

Jeg stiller et ladet retorisk spørsmål om hvorvidt 

Allern, Kokkvold og Hornmoen har vurdert hvilke 

motiver Chris Beard har hatt for kritikken sin? 

Chris Beard er beskrevet som en inflytelsesrik 

internasjonal forsker og mener Hurum har 

overdrevet funnets betydning. 

Forskere skal utøve god kildekritikk. 

Forskere kan ha ulike motiver for å uttale seg. 

Forskere kan være uenige med hverandre om 

forskning. 

Forskere skal ikke misbruke sin tittel for å gi sine 
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meninger større betydning. 

Kritikk av forskning er basert på faglige 

premisser, ikke personlige. 

“÷ Forskere bør ikke overdrive sine funn, det 

svekker deres troverdighet.” 

37.  Hva kan være grunnen til at han sier dette, i 

intervju etter intervju, i all verdens medier? 

Jeg er mistenksom til motivasjonen bak Chris 

Beards kritikk av Jørn Hurum, og påpeker at Beard 

har vært minst like aggressivt ute i media med sine 

meninger. 

Forskere kan ha ulike motiver for å uttale seg. 

Forskere har stor autoritet i offentligheten. 

Forskere skal ikke misbruke sin tittel for å gi sine 

meninger større betydning. 

38.  Som forskning.no har rapportert tidligere, 

Beard er mannen bak den hypotesen som 

Ida nå plasserer i skyggen. 

Vi i redaksjonen har påpekt dette tidligere, at  

Chris Beards kritikk av Jørn Hurum kan ha 

utydelige motiver, og mener dette kan være basert 

på at Beard taper ansikt og status om Jørn Hurum 

har rett i sine forskningsteorier. 

Forskere har stor autoritet i offentligheten. 

Kritikk av forskning er basert på faglige 

premisser, ikke personlige. 

Vitenskapelige sannheter kan endres basert på nye 

funn. 

Det skal mye til for å endre på etablerte 

vitenskapelige sannheter. 

Kjente eller ledende forskere i et felt har stor 
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autoritet over andre forskere i samme felt. 

Forskere skal ikke misbruke sin tittel for å gi sine 

meninger større betydning. 

Forskere kan ha ulike motiver for å uttale seg. 

Forskere skal ikke være motivert av karriere eller 

status. 

Forskere kan være uenige med hverandre om 

forskning. 

Forskere kan ta feil. 

39.  Poenget er vel at journalistikken ikke 

nødvendigvis blir bedre, om du velger 

kritiske kilder. 

Beard og Slagsvold et al. har ikke gyldige eller 

gode argumenter bare fordi de stiller seg kritiske 

til saken, dermed bør både journalistene og 

medieviterne saumfare premissene for deres 

utsagn like nøye som Jørn Hurums. 

Forskere skal utøve god kildekritikk. 

Journalister skal utøve god kildekritikk. 

Vitenskapelig kritikk skal inneholde grundig 

argumentasjon, være basert på aksepterte 

sannheter og føre den faglige diskusjonen 

fremover. 

Kritikk av forskning er basert på faglige 

premisser, ikke personlige. 
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Forskere kan ha ulike motiver for å uttale seg. 

Forskere kan være uenige med hverandre om 

forskning. 

Forskere kan ta feil. 

40.  Du må nemlig være kritisk til disse også. 

Og så videre. 

Ingen har gyldige eller gode argumenter bare fordi 

de stiller seg kritiske til saken, dermed bør alle 

saumfare premissene for et utsagn uansett hvem 

som kommer med det. 

Kildekritikk er en sentral verdi i vitenskapen. 

Forskere skal utøve god kildekritikk. 

Journalister skal utøve god kildekritikk. 

41.  Hva så med de kritiske spørsmål? Hvordan passe god kildekritikk sammen med 

kritiske spørsmål? Hvilke kritiske spørsmål kunne 

medieviterne og journalistene stilt sine kilder? 

Kildekritikk er en sentral verdi i vitenskapen. 

Forskere skal utøve god kildekritikk. 

Journalister skal utøve god kildekritikk. 

Journalister skal stille spørsmål styrt av 

nyhetsverdi. 

42.  Mediemenerne gir oss hint om hvor skoen 

har trykket. 

Medieviterne er ikke tydelige på hva de mener 

journalistene kunne spurt Jørn Hurum, men gir oss 

leserne noen hint. 

“÷Forskere skal gi klare råd basert på sin 

kompetanse.” 



74 

 

43.  Journalistene har ikke “i tilstrekkelig grad 

stilt de nødvendige spørsmål om hvor 

sensasjonelt Ida-fossilet egentlig er”. 

Allern, Kokkvold og Hornmoen mener 

journalistene burde spurt direkte om Jørn Hurum 

overdrev viktigheten av Ida-fossilet. 

Journalister skal stille spørsmål styrt av 

nyhetsverdi. 

Journalister skal utøve god kildekritikk. 

Det er vanskelig å slå entydig fast hvor viktig et 

forskningsfunn er. 

44.  Neste gang en milliard mennesker blir 

opptatt av naturvitenskap i Oslo, forventer 

vi – i tillegg til spørsmålet “Er du sikker på 

at du ikke kommer til å bli rik og berømt 

nå?” - altså slik vi vanligvis pleier å angripe 

for eksempel norske forfattere, når de er i 

ferd med å slå igjennom i utlandet – en 

serie artikler rundt problemet ”Hvor 

sensasjonelt må et sensasjonelt funn være?” 

Jeg mener det er absurd at medieviterne mener at 

journalister skal stille spørsmål ved hvor 

sensasjonelt et funn er, og mener dette er et 

unaturlig spørsmål å stille Jørn Hurum i denne 

konteksten. Jørn Hurum har gjort en imponerende 

formidlingsjobb og bør få annerkjennelse for 

gjennomslaget, spørsmålet om hvor sensasjonelt 

dette funnet er oppleves som smålig, lite relevant 

eller absurd som en mediesak. 

Journalister skal stille spørsmål styrt av 

nyhetsverdi. 

Mediesaker vurderes ut fra nyhetsverdi. 

“÷ Forskningsjournalistikk er ofte tabloid, og 

“selger” forskningen.” 

Vellykkede forskningsformidlere bør belønnes og 

berømmes for bragden. 

Vellykket formidling er å nå ut til mange 

personer. 

Forskere er ofte skeptiske til gode formidlere. 

Det er vanskelig å slå entydig fast hvor viktig et 

forskningsfunn er. 
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45.  Personlig tror jeg svaret er 7. Her kaster jeg ut et vilkårlig tall som skal illustrere 

at spørsmålet om grad av sensasjon er absurd. 

Det er vanskelig å slå entydig fast hvor viktig et 

forskningsfunn er. 

46.  Stenseth og co er mindre presise, og nøyer 

seg med å slå fast at “IDA er oversolgt” - 

fordi “ingenting avgjørende i 

evolusjonshistorien … endres av dette 

fossilet.” 

Slagsvold et al. er ikke presise i sin egen ordbruk 

når de kritiserer Jørn Hurum og påpeker helt 

enkelt for leseren at forskningsresultatene ikke er 

like viktige som de blir presentert som. 

Forskere skal forklare en sak på en måte som gjør 

at leserne kan gjøre en kvalifisert vurdering. 

Det er vanskelig å slå entydig fast hvor viktig et 

forskningsfunn er. 

“÷ Det skal mye til for å endre på etablerte 

vitenskapelige sannheter.” 

Vitenskapelige sannheter kan endres basert på nye 

funn. 

Forskere skal bruke et presist språk, som ikke kan 

feiltolkes av leserne. 

47.  Hadde jeg ikke visst bedre, ville jeg trodd 

de her forveksler ordet 

“evolusjonshistorien” med ordet 

“evolusjonsteorien”. 

Slagsvold et al. har misforstått et grunnleggende 

skille i evolusjonsbiologien, mellom 

evolusjonshistorie og evolusjonsteori, og denne 

feilen kan enkelt aksepteres av de som ikke 

kjenner til fagfeltet. 

Forskere skal forklare en sak på en måte som gjør 

at leserne kan gjøre en kvalifisert vurdering. 

Forskere skal bruke et presist språk, som ikke kan 

feiltolkes av leserne. 
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Forskere skal opptre grundige og opplyste. 

48.  Ida og Hurum gjør ingenting med vår 

forståelse av evolusjonsteori, men de 

bringer oss faktisk nærmere en klarhet i 

spørsmålene rundt menneskets aller 

tidligste opprinnelse. 

Jørn Hurums formidling av Ida-fossilet endrer ikke 

vår oppfatning av og vitenskapens aksept av 

evolusjonsteorien, men gir oss snarere mer 

kunnskap om evolusjonshistorien til mennesket. 

Faglig diskusjon skal inneholde grundig 

argumentasjon, være basert på aksepterte 

sannheter og føre den faglige diskusjonen 

fremover. 

Vitenskapelige sannheter kan endres basert på nye 

funn. 

Naturvitenskap er basert på sikker viten om 

verden. 

Forskere vet best hva forskningen går ut på, og 

har dermed mest peiling på hvordan dette bør 

formidles. 

49.  Hvis man ikke synes dette er viktig, vær så 

god. 

Om du som leser eller de som kritiserer Jørn 

Hurum mener dette funnet i evolusjonshistorien er 

for lite til å bry seg om, vil argumentene jeg 

kommer med her falle på stengrunn. Da blir også 

debatten rundt Jørn Hurum irrelevant, fordi et 

premiss for debatten er at ethvert lite skritt mot ny 

kunnskap er noe viktig og stort innen 

For å kunne argumentere godt må vi ha en felles 

forståelse av saken. 
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evolusjonshistorien.  

50.  Andre vurderer det annerledes, og det er vel 

her vi bør trekke inn de relativistiske 

valørene i ord som ”sensasjon” og ”ikon” – 

en vridning ihvertfall mediesynserne fra 

øvre Blindern burde føle seg komfortable 

med: 

Alle vil ikke synes at et lite skritt mot ny kunnskap 

innen evolusjonshistorien er noe stort. Medievitere 

(“mediesynsere”) fra en humanistisk 

vitenskapstradisjon vil se på denne saken med 

andre øyne enn naturvitere, og basert på deres 

fagbakgrunn bør de hvertfall ha en særskilt presis 

vurdering av språklig mening. Ordene sensasjon 

og ikon er ikke entydige eller presise ord som kan 

beskrive og vurdere betydningen av Ida-fossilet. 

Vi må ha kompetanse innen et vitenskapelig 

fagfelt for å kunne forstå, tolke, kritisere og 

debattere noe innen det fagfeltet. 

Forskere skal være ydmyke når de snakker om 

noe utenfor deres ekspertisefelt. 

Forskere vet best hva forskningen går ut på, og 

har dermed mest peiling på hvordan dette bør 

formidles. 

Faglig diskusjon skal inneholde grundig 

argumentasjon, være basert på aksepterte 

sannheter og føre den faglige diskusjonen 

fremover. 

Kritikk av forskning er basert på faglige 

premisser, ikke personlige. 

Det er vanskelig å slå entydig fast hvor viktig et 

forskningsfunn er. 
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Forskere skal bruke et presist språk, som ikke kan 

feiltolkes av leserne. 

For å kunne argumentere godt må vi ha en felles 

forståelse av saken. 

51.  En sensasjon er strengt tatt ikke større enn 

vi tillater den å bli, et ikon er et ikon fordi 

vi lar det bli et ikon. 

Språk er sosiale konstruksjoner, som får betydning 

ut fra hvordan vi i samfunnet tolker og legger 

mening i disse ordene, dette betyr at ordene 

«sensasjon» og «ikon» er relative ut fra kontekst. 

Forskere skal bruke et presist språk, som ikke kan 

feiltolkes av leserne. 

For å kunne argumentere godt må vi ha en felles 

forståelse av saken. 

Responsen fra leserne er med på å gi en sak 

betydning. 

52.  Hvor viktig er Mona Lisa? Jeg stiller et retorisk spørsmål som påpeker at 

Mona Lisa maleriet er viktig, mye på grunn av vårt 

forhold til det. 

For å kunne argumentere godt må vi ha en felles 

forståelse av saken. 

Responsen fra leserne er med på å gi en sak 

betydning. 

53.  Vel, det er i hvert fall godt malt … Hvor 

sensasjonell er Ida? 

Mona Lisa maleriet er godt malt, men det sier ikke 

noe om hvor viktig det er. Om vi ser på Ida-

For å kunne argumentere godt må vi ha en felles 

forståelse av saken. 
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fossilet er det like vanskelig å si hvor sensasjonelt 

fossilet er. 

Det er vanskelig å slå entydig fast hvor viktig et 

forskningsfunn er. 

54.  Hun er uten tvil et fantastisk fossil. Ida er uten tvil et fantastisk fossil. For å kunne argumentere godt må vi ha en felles 

forståelse av saken. 

Naturvitenskap er basert på sikker viten om 

verden. 

55.  Sensasjonelt godt bevart, på en måte som 

gir forskere mulighet til å fylle ut store, 

hvite felt i kartet over menneskehetens 

forhistorie. 

Ida-fossilet er sensasjonelt fordi det er så godt 

bevart og komplett, som gir oss mer informasjon 

om evolusjonshistorien enn vi har hatt tidligere. 

For å kunne argumentere godt må vi ha en felles 

forståelse av saken. 

Naturvitenskap er basert på sikker viten om 

verden. 

Vitenskapelige sannheter kan endres basert på nye 

funn. 

56.  Hun befinner seg i tillegg nær roten til vår 

del av livets tre, og man kan forsvare 

bruken av uttrykket Missing Link. 

Ida-fossilet er i rimelig nærhet til grenen i 

slektstreet til mennesket, dette gjør at jeg mener  

Jørn Hurums bruk av uttrykket «Missing Link» er 

passende og kan forsvares, dette slagordet har han 

blitt kraftig kritisert for. 

Naturvitenskap er basert på sikker viten om 

verden. 

Vitenskapelige sannheter kan endres basert på nye 

funn. 

“÷ Forskere skal ikke gi tegn på å påstå noe de 

ikke har grunnlag for å påstå.” 
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Forskere vet best hva forskningen går ut på, og 

har dermed mest peiling på hvordan dette bør 

formidles. 

57.  Men hun vil likevel aldri bli mer 

sensasjonell enn vi lar henne bli – og vil 

ikke få mer ikonstatus enn vi gir henne. 

Det er opp til dere, leserne, om Ida-fossilet blir 

regnet som sensasjonelt eller ikonisk. 

Responsen fra leserne er med på å gi en sak 

betydning. 

Samfunnet former forskning. 

58.  Dette er vanskelige størrelser å måle, og det 

er følgelig vanskelig å føre vitenskapelige 

argumenter for oversalg eller manglende 

sensasjonalitet. 

Ord er sosiale konstruksjoner, som får betydning 

ut fra hvordan vi i samfunnet tolker og legger 

mening i disse ordene, noe som betyr at ordene 

«sensasjon» og «ikon» er relative ut fra kontekst. 

De som kritiserer Jørn Hurum har ikke grunnlag 

for å konkludere med at Ida-fossilet er oversolgt 

og ikke sensasjonelt basert på premissene i den 

vitenskapelige argumentasjonen. 

Responsen fra leserne er med på å gi en sak 

betydning. 

Det er vanskelig å slå entydig fast hvor viktig et 

forskningsfunn er. 

For å kunne argumentere godt må vi ha en felles 

forståelse av saken. 

Naturvitenskap er basert på sikker viten om 

verden. 

Vitenskapelig kritikk skal inneholde grundig 

argumentasjon, være basert på aksepterte 

sannheter og føre den faglige diskusjonen 

fremover. 
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59.  Vi er i nærheten av et poeng. Jeg gir en meta-kommentar til deg, leseren, om at 

jeg nå skal påpeke hva jeg mener kjernen i dette 

komplekse problemet er.  

Vitenskap er komplekst. 

For å argumentere godt må vi ha samme 

forståelse av saken. 

60.  I den kanskje råeste delen av sitt angrep, 

hevder de norske professorer at Hurums 

formidling “bryter med grunnleggende 

forskningsetikk”. 

Slagsvold et al. er drøye når de påstår at Jørn 

Hurum bryter grunnleggende forskningsetikk ved 

å overselge betydningen av Ida-fossilet. 

Vitenskapen (herunder naturvitenskapen) er styrt 

av felles retningslinjer for etisk forsvarlig 

forskning og formidling. 

Kritikk av forskning er basert på faglige 

premisser, ikke personlige. 

Om flere forskere uttaler seg samlet, bærer det 

stor tyngde og troverdighet. 

Kjente eller ledende forskere i et felt har stor 

autoritet over andre forskere i samme felt. 

Forskere skal opptre avmålte og nyanserte. 

Forskere skal ikke misbruke sin tittel for å gi sine 

meninger større betydning. 

“÷Det skal mye til for å endre på etablerte 

vitenskapelige sannheter.” 

Det er vanskelig å slå entydig fast hvor viktig et 
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forskningsfunn er. 

“÷ Forskere bør ikke overdrive sine funn, det 

svekker deres troverdighet.” 

“÷ Forskere skal ikke gi tegn på å påstå noe de 

ikke har grunnlag for å påstå.” 

Forskere kan være uenige med hverandre om 

forskning. 

Forskere kan ta feil. 

61.  Ikke bare har Hurum påstått ting som Chris 

Beard et co (av en eller annen grunn) er 

uenig i, han skal ha sagt ting til mediene, 

som hans vitenskapelige arbeid ikke gir 

grunnlag for. 

Slagsvold et al. påstår at Jørn Hurum har 

overdrevet betydningen av Ida-fossilet, og mener 

at kritikken Chris Beard har kommet med er 

gyldig, selv om Beard kan ha ulike motiv for å 

komme med denne kritikken. 

“÷ Forskere bør ikke overdrive sine funn, det 

svekker deres troverdighet.” 

“÷ Forskere skal ikke gi tegn på å påstå noe de 

ikke har grunnlag for å påstå.” 

Vitenskapelige sannheter kan endres basert på nye 

funn. 

Forskere kan være uenige med hverandre om 

forskning. 

Forskere kan ta feil. 
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Forskere kan ha ulike motiver for å uttale seg. 

Forskere skal ikke være motivert av karriere eller 

status. 

Kritikk av forskning er basert på faglige 

premisser, ikke personlige. 

Kjente eller ledende forskere i et felt har stor 

autoritet over andre forskere i samme felt. 

Forskere skal være ydmyke når de snakker om 

noen som er over dem i ekspertise på et felt. 

62.  De påstår at han i mediene sier at Ida 

tilhører den gren av livets tre som fører 

fram til oss, mens han i sin vitenskapelige 

artikkel visstnok påstår noe annet. 

Slagsvold et al. påstår at Jørn Hurum har 

overdrevet betydningen av Ida-fossilet, og at han 

ikke er konsekvent når han formulerer seg som 

formidler og det vitenskapelige grunnlaget. 

Forskere skal bruke et presist språk, som ikke kan 

feiltolkes av leserne. 

“÷Forskere skal ikke gi tegn på å påstå noe de 

ikke har grunnlag for å påstå.” 

“÷ Forskere bør ikke overdrive sine funn, det 

svekker deres troverdighet.” 

Er du en god formidler, betyr det at du er en 

dårlig forsker. 

Forskningsmiljøet i Norge føler seg truet av at 
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forskningsformidlere populariserer vitenskap. 

63.  Har professorene misforstått noe her? Professorene har misforstått Jørn Hurum. For å argumentere godt må vi ha samme 

forståelse av saken. 

Faglig diskusjon skal inneholde grundig 

argumentasjon, være basert på aksepterte 

sannheter og føre den faglige diskusjonen 

fremover. 

64.  Hurum har sagt at Ida befinner seg helt i 

bunnen av den gren av livets tre som kalles 

tørrnesete primater, haploriner, altså ekte 

aper – grena som etterhvert ble antropoider 

og hvor også vi mennesker sitter vaglet. 

Hurum har tolket Ida-fossilet som en del av 

slektstreet til mennesker, selv om hun er langt 

nede i treet, og Jørn Hurum har vært klar og 

tydelig på dette.  

Vitenskapelige sannheter kan endres basert på nye 

funn. 

Naturvitenskap er basert på sikker viten om 

verden. 

Forskere vet best hva forskningen går ut på, og 

har dermed mest peiling på hvordan dette bør 

formidles. 

65.  Han beskriver også Ida som en representant 

for den større gruppen adapoidea, altså 

tilhørende “en primatrgruppe som etablert 

forskning plasserer nærmere lemurer og 

andre halvaper enn de ekte apene” – for å 

Jørn Hurum plasserer Ida-fossilet i en adapoidea-

gruppe av apenes slektstre, dette er feil ifølge 

Slagsvold et al. og plasserer Ida-fossilet nærmere 

lemurer og halvaper enn ekte aper. 

Naturvitenskap er basert på sikker viten om 

verden. 

Vitenskapelige sannheter kan endres basert på nye 

funn. 

“÷ Det skal mye til for å endre på etablerte 
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sitere professorenes kritikk. vitenskapelige sannheter.” 

Forskere skal forklare en sak på en måte som gjør 

at leserne kan gjøre en kvalifisert vurdering. 

66.  Det er dette som skal være så misvisende at 

det er betimelig å rasle med grunnleggende 

forskningsetikk. 

Slagsvold et al. overreagerer når de mener Jørn 

Hurum har brutt grunnleggende forskningsetikk. 

Jørn Hurum har vært konsekvent i formidlingen, 

basert på det vitenskapelige grunnlaget. En mulig 

feiltolkning er for liten til å begrunne brudd på 

forskningsetikk. 

Vitenskapen (herunder naturvitenskapen) er styrt 

av felles retningslinjer for etisk forsvarlig 

forskning og formidling. 

Naturvitenskap er basert på sikker viten om 

verden. 

Vitenskapelige sannheter kan endres basert på nye 

funn. 

“÷ Det skal mye til for å endre på etablerte 

vitenskapelige sannheter.” 

“÷ Forskere skal ikke gi tegn på å påstå noe de 

ikke har grunnlag for å påstå.” 

“÷ Forskere bør ikke overdrive sine funn, det 

svekker deres troverdighet.” 

Forskere skal bruke et presist språk, som ikke kan 

feiltolkes. 
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Formidling er en del av forskningsprosessen. 

“÷ Forskere kan formidle, men innenfor visse 

beskjedne rammer.” 

Forskere er ofte skeptiske til gode formidlere. 

Forskningsmiljøet i Norge føler seg truet av at 

forskningsformidlere populariserer vitenskap. 

67.  Det derfor jeg spør om de har misforstått. Slagsvold et al. har misforstått de grunnleggende 

premissene for Jørn Hurums vitenskapelige 

artikkel og formidling. 

Forskere kan ta feil. 

For å argumentere godt må vi ha samme 

forståelse av saken. 

Kritikk av forskning er basert på faglige 

premisser, ikke personlige. 

68.  Hurums forskning er ny forskning, ikke 

“etablert forskning” – hele poenget, som det 

understrekes i den vitenskapelige 

artikkelens konklusjon, er jo at funnet av 

Ida kan komme til å kaste rundt på alt vi 

trodde vi visste om denne saken: 

“Defining characters of Darwinius ally it 

with early haplorhines rather than 

Jørn Hurum presenterer ny forskning, dette kan 

beskrives som et paradigmeskift som vil være en 

naturlig kontrast til etablert forskning, dette feller 

argumentet om at resultatene fra denne 

forskningen er ugyldige fordi de bryter med 

etablert forskning. Ny forskning av denne typen 

vil bryte med etablert forskning. Jørn Hurums 

resultater er gyldige. Her trekker jeg ut det faglige 

resonnementet i Jørn Hurums egne ord fra den 

Forskere kan være uenige med hverandre om 

forskning.  

Naturvitenskap er basert på sikker viten om 

verden. 

Vitenskapelige sannheter kan endres basert på nye 

funn. 

Det skal mye til for å endre på etablerte 
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strepsirrhines. We do not inteprep 

Darwinius as anthropoid, but the adapoid 

primates it represents deserve more careful 

comparison with higher primates than they 

have received in the past.” 

vitenskapelige artikkelen, for å sørge for at du, 

leseren, forstår hva saken handler om. 

vitenskapelige sannheter. 

Kritikk av forskning er basert på faglige 

premisser, ikke personlige. 

Forskere skal forklare en sak på en måte som gjør 

at leserne kan gjøre en kvalifisert vurdering. 

For å argumentere godt må vi ha samme 

forståelse av saken. 

Lesere kan forstå forskning om de gis riktig og 

nok informasjon. 

Lesere kan forstå vitenskapelig argumentasjon. 

Lesere kan til en viss grad forstå faguttrykk om de 

plasseres i en forståelig kontekst. 

Vitenskapelige tidsskrifter er viktige og 

troverdige kilder. 

69.  Påstanden er altså at haplorinene og hele 

vår antropoide gren brøt ut fra adapoidea. 

Jeg oppsummerer sitatet fra den vitenskapelige 

artikkelen ved å påpeke at Jørn Hurums påstand er 

at Ida-fossilet er en del av adapoidea primatene, 

som er et utgangspunkt i slektstreet for 

hapolorinene som gruppe og senere andropoide 

Forskere skal forklare en sak på en måte som gjør 

at leserne kan gjøre en kvalifisert vurdering. 

Lesere kan forstå forskning om de gis riktig og 

nok informasjon. 
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primater som vi er en del av. Lesere kan forstå vitenskapelig argumentasjon. 

Lesere kan til en viss grad forstå faguttrykk om de 

plasseres i en forståelig kontekst. 

70.  Kladistisk kan Ida derfor sies å tilhøre 

begge grupper – en tolkning som bryter 

med flere av de andre hypotesene som i dag 

finnes om dette forhold – og som vel er det 

de fem kaller “etablert forskning”. 

Kladistisk analyse (hvor forskeren konstruerer en 

hypotese om hvordan ulike arter er beslektet og 

deretter plasserer de ulike artene i et slaktstre) ( 223 

) gjort av Jørn Hurum viser at Ida-fossilet hører til 

lang tilbake i en linje som fører til oss 

menneskene. Kladistisk kan Ida derfor sies å 

tilhøre begge grupper – en tolkning som bryter 

med flere av de andre hypotesene som i dag finnes 

om dette forhold – og som vel er det Slagsvold et 

al. kaller “etablert forskning”. Jørn Hurum har 

brukt et kjent metodedesign innen 

evolusjonsbiologien, og har dermed all rett til å 

påstå at resultatene er gyldige.  

Lesere kan til en viss grad forstå faguttrykk om de 

plasseres i en forståelig kontekst. 

Lesere kan forstå forskning om de gis riktig og 

nok informasjon. 

Alt vitenskapelig arbeid skal ha en 

gjennomgående vitenskapelig metode og tanke. 

“÷Det skal mye til for å endre på etablerte 

vitenskapelige sannheter.” 

Vitenskapelige sannheter kan endres basert på nye 

funn. 

Faglig diskusjon skal inneholde grundig 

argumentasjon, være basert på aksepterte 

sannheter og føre den faglige diskusjonen 

fremover. 

                                                 
223 Store Norske Leksikon, s.v. «Kladistikk», 12.11.2016. https://snl.no/kladistikk 
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71.  Men hele poenget med vitenskap er jo 

nettopp dette – sannheten er til låns - alle 

sannheter kan i prinsippet forkastes – og ny 

kunnskap etableres gjennom faglig 

diskusjon. 

Jeg mener hele poenget med vitenskap nettopp er 

dette – sannheten er til låns - alle sannheter kan i 

prinsippet forkastes – og ny kunnskap etableres 

gjennom faglig diskusjon. 

Faglig diskusjon er en del av den vitenskapelige 

metode. 

Forskere kan være uenige med hverandre om 

forskning.  

Forskere kan ta feil. 

Faglig diskusjon skal inneholde grundig 

argumentasjon, være basert på aksepterte 

sannheter og føre den faglige diskusjonen 

fremover.  

Kritikk av forskning er basert på faglige 

premisser, ikke personlige. 

Vitenskapelige sannheter kan endres basert på nye 

funn. 

Det skal mye til for å endre på etablerte 

vitenskapelige sannheter. 

Naturvitenskap er basert på sikker viten om 

verden. 

Lesere kan forstå forskning om de gis riktig og 
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nok informasjon. 

Lesere kan forstå vitenskapelig argumentasjon. 

72.  Denne faglige diskusjonen er selvsagt langt 

fra over – men det kan vel ikke kalles etisk 

tvilsomt å gå ut og fortelle verden om sine 

nye funn, og tolkninger? 

Jeg mener Jørn Hurum handlet riktig og 

ukontroversielt når han formidlet sine 

forskningsresultater, og at en faglig diskusjon er 

en naturlig del av mottakelsen til et slikt resultat. 

Faglig diskusjon er en del av den vitenskapelige 

metode. 

Faglig diskusjon skal inneholde grundig 

argumentasjon, være basert på aksepterte 

sannheter og føre den faglige diskusjonen 

fremover. 

Forskere kan være uenige med hverandre om 

forskning.  

Vitenskapelige sannheter kan endres basert på nye 

funn. 

Vitenskapen (herunder naturvitenskapen) er styrt 

av felles retningslinjer for etisk forsvarlig 

forskning og formidling. 

Forskere skal formidle sine resultater, formidling 

er en del av forskerens arbeidsoppgaver. 

Formidling er en del av forskningsprosessen. 
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73.  For det er vel egentlig det eneste han kan 

beskyldes for. 

Jeg mener det eneste Jørn Hurum anklages for er å 

være en engasjert forskningsformidler. 

Forskere skal innta en nøktern og beskjeden rolle. 

“÷Forskere kan formidle, men innenfor visse 

beskjedne rammer.” 

Forskere skal formidle, og gjerne drevet av egen 

motivasjon og glede. 

“÷Er du en god formidler, betyr det at du er en 

dårlig forsker.” 

Forskere er ofte skeptiske til gode formidlere. 

74.  Hurum påstår nemlig ikke – uansett hva 

professorene måtte tro - noe annet i 

mediene enn han påstår i sin vitenskap. 

Jørn Hurum har vært konsekvent og hatt et solid 

grunnlag for det han har formidlet til 

offentligheten, Slagsvold et al. har lest situasjonen 

feil.  

Forskere skal bruke et presist språk, som ikke kan 

feiltolkes av leserne. 

“÷ Forskere bør ikke overdrive sine funn, det 

svekker deres troverdighet.” 

“÷ Forskere skal ikke gi tegn på å påstå noe de 

ikke har grunnlag for å påstå.” 

Forskere er ofte skeptiske til gode formidlere. 

75.  Min personlige teori er at Hurums mange Jeg mener at Slagsvold et al. har kritisert Jørn 

Hurum med annen motivasjon enn å rette opp en 

Forskere kan ha ulike motiver for å uttale seg. 
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kritikere har nesten like mange motiver. faglig misoppfatning. Kritikk av andre forskere og forskning kan være 

en form for selvpromotering eller posisjonering. 

76.  Vi trenger ikke beskylde våre fem norske 

forskere for sjalusi. 

Jeg insinuerer at Slagsvold et al. har mer 

personlige grunner for å kritisere Jørn Hurum. 

Forskere kan ha ulike motiver for å uttale seg. 

Kritikk av forskning er basert på faglige 

premisser, ikke personlige. 

77.  Jeg tror snarere de er fortørnet i møte med 

en virkelighet de er forskånet for i sitt 

daglige virke, og når de så skal håndtere 

dette fremmede, forveksler de et brudd på 

vitenskapelig formalisme med et brudd på 

vitenskapelig etikk. 

Jeg antyder at Slagsvold et al. føler seg truet og 

forvirret av Jørn Hurums ukonvensjonelle stil, og 

reagerer ved å angripe ham for brudd på 

vitenskapelig etikk, noe som blir feil. Det 

Slagsvold et al. egentlig reagerer på er at Jørn 

Hurum har gjort noe nytt, og brutt med deres 

formalistiske syn på prosedyre. 

Det vitenskapelige samfunnet er adskilt fra resten 

av samfunnet. 

Forskere formidler ofte til andre forskere, og er 

ikke interessert i de utenfor det vitenskapelige 

samfunnet. 

Forskere har stor autoritet i offentligheten. 

Forskere skal innta en nøktern og beskjeden rolle. 

Forskere kan være uenige med hverandre om 

forskning.  

Forskere kan ha ulike motiver for å uttale seg. 

Forskere er ofte skeptiske til gode formidlere. 

“÷ Er du en god formidler, betyr det at du er en 
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dårlig forsker.” 

Forskningsmiljøet i Norge føler seg truet av at 

forskningsformidlere populariserer vitenskap. 

Forskere skal ikke misbruke sin tittel for å gi sine 

meninger større betydning. 

78.  (Samtidig som våre kritiske mediemenere 

forveksler “tilstrekkelig kildekritikk” med 

“andre kilder”.) 

Medieviterne (“mediemenerne”) har også blitt 

forvirret i saken og forveksler god kildekritikk 

med det å få informasjonen sin fra andre forskere 

enn Jørn Hurum. 

Kildekritikk er en sentral verdi i media. 

Kildekritikk er en sentral verdi i vitenskapen. 

79.  For rett skal være rett: Hurum bryter 

virkelig med det vi er vant til. 

Jørn Hurum bryter med bildet vi er vant til å se av 

en forsker, han er en nyskapende 

forskningsformidler. 

Forskere skal innta en nøktern og beskjeden rolle. 

Forskere har stor autoritet i offentligheten. 

“÷Forskere skal opptre avmålte og nyanserte.” 

Forskningsmiljøet i Norge føler seg truet av at 

forskningsformidlere populariserer vitenskap. 

Forskere skal formidle, og gjerne drevet av egen 

motivasjon og glede. 

“÷Forskere kan formidle, men innenfor visse 

beskjedne rammer.” 
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Forskere er ofte dårlige til å formidle. 

Forskere ønsker ikke å formidle. 

Forskere formidler ofte på en formalistisk måte. 

80.  Pressekonferanser, kosedyr, tv-serier, bok, 

t-skjorter! - ikke vanlig. 

Pressekonferanser, kosedyr, tv-serier, bok og t-

skjorter er ting vi har møtt på før, de er altså 

konvensjonelle elementer av popularisering, men 

vi er ikke vant til å få dette fra norske forskere. 

Forskere kan formidle, men innenfor visse 

beskjedne rammer. 

Forskningsformidling skal ikke inneholde 

markedsføring. 

Forskere formidler ofte på en formalistisk måte. 

81.  Pressepakka klar på forhånd – 

spissformulert og lettlest, ingen forsøk på å 

skjule godbitene bak tåketepper av uleselig 

internsjargong – ikke vanlig, det heller. 

Jørn Hurum har hatt pressepakka klar på forhånd – 

språket har vært spissformulert og lettlest, ingen 

forsøk på å skjule godbitene bak tåketepper av 

uleselig internsjargong – ikke vanlig, det heller. 

Jørn Hurum har formidlet gjennom et godt språk 

og vært kreativ, han har forholdt seg til et språk for 

alle, ikke bare internt for andre forskere. 

Vitenskapelig språk er spesialisert og ulikt 

dagligtale. 

Vitenskapelig språk krever forkunnskap. 

Forskere er ofte dårlige til å formidle. 

Forskere bruker ofte et uklart og komplekst språk. 

Vitenskap formidles ofte på en formalistisk måte. 

Forskere formidler ofte til andre forskere, og er 

ikke interessert i de utenfor det vitenskapelige 
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samfunnet. 

Mediesaker vurderes ut fra nyhetsverdi. 

Mediespråk er ikke spesialisert og likner 

dagligtale. 

Mediespråk krever ikke forkunnskap. 

Forskningsmiljøet i Norge føler seg truet av at 

forskningsformidlere populariserer vitenskap. 

Forskere skal formidle, og gjerne drevet av egen 

motivasjon og glede. 

82.  Det mest uvanlige, er kanskje at forskeren 

som målbærer det hele ikke fremstår som 

autist i hvit frakk. 

Jørn Hurum bryter med bildet vi har av forskere 

som autoritære, stive og dårlige formidlere. 

“÷Forskere skal innta en nøktern og beskjeden 

rolle.” 

“÷Forskere skal opptre avmålte og nyanserte.” 

Forskere er ofte dårlige til å formidle. 

Forskere bruker ofte et uklart og komplekst språk. 

Vitenskap formidles ofte på en formalistisk måte. 

“÷Forskere kan formidle, men innenfor visse 



96 

 

beskjedne rammer.” 

83.  Ikke bare kan han snakke, han renner nesten 

over av sjarm og entusiasme – og ikke 

minst, han forstår samtiden, den 

popkulturelle samtiden. 

Jørn Hurum er sjarmerende og entusiastisk i sin 

formidling, og forstår den popkulturelle samtiden, 

noe som er uvanlig hos en forsker. 

Det vitenskapelige samfunnet er adskilt fra resten 

av samfunnet. 

Forskere formidler ofte til andre forskere, og er 

ikke interessert i de utenfor det vitenskapelige 

samfunnet. 

“÷Forskere kan formidle, men innenfor visse 

beskjedne rammer.” 

“÷Forskere skal innta en nøktern og beskjeden 

rolle.” 

Forskere er ofte dårlige til å formidle. 

Forskere bruker ofte et uklart og komplekst språk. 

Vitenskap formidles ofte på en formalistisk måte. 

Forskere skal formidle, og gjerne drevet av egen 

motivasjon og glede. 

84.  Når han i tillegg har så mye nerve, 

kunnskap og dyktighet at han klarer å bende 

Jørn Hurum er en dyktig og karismatisk forsker og 

formidler som har lykkes i å nå ut til en milliard 

Forskere formidler ofte til andre forskere, og er 

ikke interessert i de utenfor det vitenskapelige 
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hele verdens oppmerksomhet flere dager til 

ende - og få en milliard mennesker til å 

tenke på paleontologi, evolusjon og 

Museene på Tøyen … Nei, det er ikke rart 

professorene ble forvirret. 

mennesker og få dem til å tenke på vitenskap. Det 

er ikke vanlig i Norge, og for museene på Tøyen. 

Slagsvold et al. sin motivasjon for å kritisere 

Hurum kan sies å være på grunn av Hurums 

suksess, som er basert på at han bryter 

konvensjoner for å nå ut. 

samfunnet. 

“÷Er du en god formidler, betyr det at du er en 

dårlig forsker.” 

Er du en god formidler, betyr det at du er en 

dyktig forsker. 

Forskere vet best hva forskningen går ut på, og 

har dermed mest peiling på hvordan dette bør 

formidles. 

“÷ Forskere skal innta en nøktern og beskjeden 

rolle.” 

Forskere er ofte dårlige til å formidle. 

Vellykket formidling er å nå ut til mange 

personer. 

Vellykket formidling er å få personer til å tenke 

og være interessert i vitenskap. 

85.  Og forresten: Hvis det skulle vise seg at 

dette ikke er absurd aksjonsteater iscenesatt 

Jeg mener dette er så på viddene at det kan likne 

på et absurd aksjonsteater iscenesatt av en 

Kritikk av forskning er basert på faglige 

premisser, ikke personlige. 
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av en anarkistisk frigruppe fra 1970-tallet, 

men at jeg faktisk har sovnet (og følgelig 

plages av en bisarr drøm) – kan ikke noen 

vekke meg? Vær så snill? 

anarkistisk frigruppe fra 1970-tallet. Jeg håper 

dette er en bisarr drøm og skulle ønske jeg ikke 

hørte kritikken mot Jørn Hurum.  

Forskningsmiljøet i Norge føler seg truet av at 

forskningsformidlere populariserer vitenskap. 

Vellykkede forskningsformidlere bør belønnes og 

berømmes for bragden. 
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9.4 Analyse av «Formidling, nei takk!»224 

Publisert: 16. desember 2009. 

Hver sekvens er nummerert og parafrasert, for å få frem ulike meningstolkninger og kontekst. Sekvensene er kodet med emnespesifikke topos 

og eventuelle markører (“÷”) for anti-topos. 

Nr Sekvens Parafrase Topos 

1.  HARALD HORNMOEN 

«Formidling, nei takk!» 

Formidlingsbegrepet bør byttes ut. Forskningsformidling som begrep signaliserer et 

kritikkverdig kommunikasjonssyn. 

2.  Begrepet «forskningsformidling» bidrar til 

å holde forskning utenfor den offentlige 

diskusjonen. 

Å bruke begrepet «forskningsformidling» gjør at vi 

ikke betrakter forsknings om noe som kan 

diskuteres, forskning blir bare noe som formidles, 

dette bidrar til å holde forskning utenfor en 

offentlig debatt. 

Vitenskap skal debatteres offentlig. 

Offentlig debatt er viktig. 

Forskningsformidling som begrep signaliserer et 

kritikkverdig kommunikasjonssyn. 

3.  Dumme. Ingen liker å føle at de er dumme 

og ikke kan noe. 

Vi lesere ønsker ikke å føle oss dumme eller 

kunnskapsløse. 

Lesere føler seg dumme når de leser om 

forskning. 

                                                 
224 Harald Hornmoen, "Formidling, Nei Takk!," Aftenposten.no, http://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Formidling_-nei-takk-237340b.html. 
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Forskere ser ned på lesere utenfor det 

vitenskapelige samfunnet. 

Forskere skal forklare en sak på en måte som gjør 

at leserne kan gjøre en kvalifisert vurdering. 

4.  Men sånn har jeg opplevd det når jeg har 

lest tekster som drøfter popularisering av 

vitenskap. 

Jeg har selv følt meg dum når jeg har lest tekster 

som drøfter popularisering av vitenskap. 

Lesere føler seg dumme når de leser om 

forskning. 

Forskere ser ned på lesere utenfor det 

vitenskapelige samfunnet. 

Forskere skal forklare en sak på en måte som gjør 

at leserne kan gjøre en kvalifisert vurdering. 

Det er et ubalansert maktforhold mellom forskere 

og lesere. 

Forskningsformidling som begrep signaliserer et 

kritikkverdig kommunikasjonssyn. 

5.  Flere av disse velger å poengtere følgende: Flere av tekstene som drøfter popularisering av “÷Lesere har liten kompetanse om vitenskap.” 
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Folks kjennskap til vitenskap er ikke bare 

dårlig, den er fullstendig fraværende. 

vitenskap poengterte at folks kjennskap til 

vitenskap er ikke bare dårlig, den er fullstendig 

fraværende. 

“÷Formidling skal bidra til folkeopplysning.” 

“÷ Leserne må beskyttes.” 

Forskere ser ned på lesere utenfor det 

vitenskapelige samfunnet. 

“÷ Journalister har for lite kunnskap om vitenskap 

generelt og naturvitenskap spesielt, dette er et 

kjent problem.” 

6.  The Public Misunderstanding of Science, 

skriver noen, med dårlig skjult forakt. 

Mange forskere beskriver dette som èn stor 

offentlig misforståelse av vitenskap hos leserne, 

dette viser at forskerne har forakt for lesere. 

“÷Samfunnet har etablerte vrangforestillinger 

eller misforståelser rundt vitenskap.” 

“÷Formidling skal bidra til folkeopplysning.” 

“÷Lesere har liten kompetanse om vitenskap.” 

“÷Lesere må beskyttes.” 

Forskere ser ned på lesere utenfor det 

vitenskapelige samfunnet. 

7.  Denne forestillingen har tradisjonelt inngått Forskernes forestilling om at offentligheten “÷Samfunnet har etablerte vrangforestillinger 
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i forskningsinstitusjoners argumentasjon 

for såkalt «forskningsformidling». 

misforstår vitenskap har tradisjonelt inngått i 

forskningsinstitusjoners argumentasjon for såkalt 

«forskningsformidling».  

eller misforståelser rundt vitenskap.” 

“÷Lesere har liten kompetanse om vitenskap.” 

“÷Formidling skal bidra til folkeopplysning.” 

“÷Lesere må beskyttes.” 

Forskere ser ned på lesere utenfor det 

vitenskapelige samfunnet. 

Forskningsformidling som begrep signaliserer et 

kritikkverdig kommunikasjonssyn. 

8.  Fortsatt er det vanlig å uttrykke en 

bekymring for allmennhetens 

vitenskapelige «analfabetisme» og 

fremheve hvordan journalister bidrar til 

denne. 

Offentligheten og forskere uttrykker en bekymring 

for allmennhetens vitenskapelige «analfabetisme» 

og fremhever hvordan journalister bidrar til denne. 

“÷Samfunnet har etablerte vrangforestillinger 

eller misforståelser rundt vitenskap.” 

“÷Lesere har liten kompetanse om vitenskap.” 

“÷Formidling skal bidra til folkeopplysning.” 

Forskere ser ned på lesere utenfor det 

vitenskapelige samfunnet. 
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“÷ Journalister har for lite kunnskap om vitenskap 

generelt og naturvitenskap spesielt, dette er et 

kjent problem.” 

“÷ Media bygger ikke kompetanse om vitenskap 

hos leserne.” 

9.  

Risikabelt 

 

Mange ser på forskningsformidling som noe 

risikabelt. 

“÷Formidling bygger ikke kompetanse om 

vitenskap hos leserne.” 

10.  Programmet til konferansen Vitenskap og 

Massemedier for noen år siden uttrykte det 

slik:  

Journalisten vil aldri kunne ha samme 

kunnskap som forskeren, og derfor er det 

svært risikabelt å overlate det til dem å 

forenkle. 

Programmet på en konferanse om Vitenskap og 

Massemedier for noen år siden uttrykte det slik: 

Journalister vil aldri kunne ha samme kunnskap 

som forskeren, og derfor er det svært risikabelt å 

overlate det til dem å forenkle. 

“÷ Mellomledd som journalister og 

kommunikasjonsmedarbeidere bidrar ikke til god 

formidling.” 

“÷ Journalister har for lite kunnskap om vitenskap 

generelt og naturvitenskap spesielt, dette er et 

kjent problem.” 

Forskningsmiljøet i Norge føler seg truet av at 

forskningsformidlere populariserer vitenskap. 

“÷Forskere vet best hva forskningen går ut på, og 

har dermed mest peiling på hvordan dette bør 
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formidles.” 

11.  Faktafeil og vridde, banale fremstillinger 

av mange års arbeid bidrar hverken til 

demokrati eller folkeopplysning. 

Journalister konstruerer faktafeil og vridde, banale 

fremstillinger av forskningsresultater, etter 

forskernes mange års arbeid. Dette bidrar hverken 

til demokrati eller folkeopplysning, sier forskere. 

“÷Formidling skal bidra til demokrati.” 

“÷Formidling skal bidra til folkeopplysning.” 

“÷ Journalister har for lite kunnskap om vitenskap 

generelt og naturvitenskap spesielt, dette er et 

kjent problem.” 

“÷ Journalister fordummer vitenskap.” 

“÷ Tabloide titler om forskning er ofte 

misvisende.” 

“÷ Tabloid språk bygger ikke kompetanse om 

vitenskap hos leserne.” 

“÷ Mellomledd som journalister og 

kommunikasjonsmedarbeidere bidrar ikke til god 

formidling.” 

Forskningsmiljøet i Norge føler seg truet av at 
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forskningsformidlere populariserer vitenskap. 

12.  Teksten gjenspeiler det rådende synet på 

popularisering av vitenskap. 

Programmet fra konferansen om vitenskap og 

massemedier gjenspeiler det rådende synet på 

popularisering av vitenskap. 

“÷ Samfunnet har etablerte vrangforestillinger 

eller misforståelser rundt vitenskap.” 

“÷Formidling skal bidra til folkeopplysning.” 

“÷Lesere har liten kompetanse om vitenskap.” 

“÷Journalister har for lite kunnskap om vitenskap 

generelt og naturvitenskap spesielt, dette er et 

kjent problem.” 

“÷ Mellomledd som journalister og 

kommunikasjonsmedarbeidere bidrar ikke til god 

formidling.” 

Forskningsmiljøet i Norge føler seg truet av at 

forskningsformidlere populariserer vitenskap. 

13.  Det plasserer forskere og leserne på hver 

sin ende av «formidlingsbanen». 

Det rådende synet på popularisering av vitenskap 

plasserer forskere og leserne på hver sin ende av 

“÷Formidling skal bidra til folkeopplysning.” 

Det er et ubalansert maktforhold mellom forskere 
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«formidlingsbanen». og lesere. 

Forskere ser ned på lesere utenfor det 

vitenskapelige samfunnet. 

Forskere har stor autoritet i offentligheten. 

“÷Lesere har liten kompetanse om vitenskap.” 

Forskningsformidling som begrep signaliserer et 

kritikkverdig kommunikasjonssyn. 

14.  I den ene enden utvikler forskere «ekte 

kunnskap» før «mellomledd» som 

informasjonsfolk og journalister sprer 

forenklede utgaver av kunnskapen til et 

antatt uopplyst leserne. 

I forskernes formidlingssyn skal de utvikle «ekte 

kunnskap» før «mellomledd» som 

informasjonsfolk og journalister sprer forenklede 

utgaver av kunnskapen til et antatt uopplyst 

leserpublikum. 

“÷Formidling skal bidra til folkeopplysning.” 

“÷Lesere har liten kompetanse om vitenskap.” 

Det er et ubalansert maktforhold mellom forskere 

og lesere. 

“÷ Mellomledd som journalister og 

kommunikasjonsmedarbeidere bidrar ikke til god 

formidling.” 

“÷Naturvitenskap er basert på sikker viten om 



107 

 

verden.” 

“÷Sannheter utenfor naturvitenskapen er 

synsing.” 

Forskningsformidling som begrep signaliserer et 

kritikkverdig kommunikasjonssyn. 

“÷ Formidling er noe som skjer utenfor 

forskningsprosessen.” 

15.  

For skarpt skille 
 

Forskernes formidlingssyn baserer seg på et for 

skarpt skille mellom forskning og formidling. 

Forskningsformidling som begrep signaliserer et 

kritikkverdig kommunikasjonssyn. 

“÷ Formidling er noe som skjer utenfor 

forskningsprosessen.” 

16.  Dette synet skiller for skarpt mellom 

forskningen og dens popularisering.  

Forskernes formidlingssyn, som folkeopplysning 

av en uopplyst befolkning gjennom mellomledd 

som journalister og informasjonsfolk, baserer seg 

på et for skarpt skille mellom forskning og 

formidling. 

Forskningsformidling som begrep signaliserer et 

kritikkverdig kommunikasjonssyn. 

“÷ Formidling er noe som skjer utenfor 

forskningsprosessen.” 

“÷ Formidling skal ikke stjele for mye plass eller 
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tid i det vitenskapelige arbeidet.” 

Formidling er en del av forskningsprosessen. 

“÷ Mellomledd som journalister og 

kommunikasjonsmedarbeidere bidrar ikke til god 

formidling.” 

Vitenskapen er en del av samfunnet. 

Vitenskap skal debatteres offentlig. 

Forskere er en del av offentligheten. 

17.  Forskere holder seg oppdatert om andre 

forskningsfelt enn deres egne gjennom 

mediefremstillinger. 

Forskere holder seg oppdatert om andre 

forskningsfelt enn deres egne gjennom 

mediefremstillinger. 

Media bidrar til å påvirke og forme forskning. 

Forskere er en del av offentligheten. 

Samfunnet former forskning. 

Vitenskapen er en del av samfunnet. 

18.  Mediene tilbyr forskere en annen arena enn Mediene tilbyr forskere en annen arena enn den Media bidrar til å påvirke og forme forskning. 
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den faginterne til å forme sine tanker. faginterne til å forme sine tanker. Forskere formidler ofte til andre forskere, og er 

ikke interessert i de utenfor det vitenskapelige 

samfunnet. 

19.  Vitenskapen utvikler seg i en dialog med 

det større samfunnet den er en del av. 

Vitenskapen utvikler seg i en dialog med det større 

samfunnet den er en del av. 

Vitenskapen er en del av samfunnet. 

Samfunnet former forskning. 

Samfunnet skal bidra til å forme forskning. 

20.  Men en god dialog fordrer at 

samtalepartneren betraktes som noe annet 

enn en passiv mottager. 

Om vi skal formidle på en måte som tilsvarer en 

dialog, gjennom debatt og gjensidig påvirkning, må 

lesere betraktes som noe annet enn passive 

mottagere. 

Lesere er velvillige og ønsker å forstå forskning. 

Forskere ser ned på lesere utenfor det 

vitenskapelige samfunnet. 

Responsen fra leserne er med på å gi en sak 

betydning. 

Det er et ubalansert maktforhold mellom forskere 

og lesere. 

Forskere skal lytte til hva samfunnet mener om 

forskningen. 
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21.  Såkalte ikke-eksperter kan faktisk få 

innflytelse på forskningen. 

Lesere som ikke er fagpersoner kan ha innflytelse 

på forskning. 

Lesere er verdifulle for forskning. 

Samfunnet former forskning. 

Samfunnet skal bidra til å forme forskning. 

22.  Ett eksempel var da AIDS-pasienter på 

1980-tallet ervervet seg kunnskaper som 

gjorde dem i stand til å forme 

forsøksprosedyrer med medisinen AZT og 

få fortgang i autorisasjonen av denne. 

Lesere som ikke er fagpersoner kan ha innflytelse 

på forskning, her er et eksempel: AIDS-pasienter 

på 1980-tallet ervervet seg kunnskaper som gjorde 

dem i stand til å forme forsøksprosedyrer med 

medisinen AZT og få fortgang i autorisasjonen av 

denne. 

Lesere er verdifulle for forskning. 

Samfunnet former forskning. 

Samfunnet skal bidra til å forme forskning. 

Responsen fra leserne er med på å gi en sak 

betydning. 

23.  

Kommunikasjon 

 

Jeg ønsker å påpeke at dette bør handle om 

kommunikasjon. 

Vitenskapskommunikasjon som begrep 

signaliserer at det skal være gjensidig 

kommunikasjon mellom vitenskapen og 

samfunnet. 

24.  God kommunikasjon fordrer at forskere er i 

stand til å se folk som kunnskapsrike 

deltagere i den offentlige samtalen om 

God kommunikasjon fordrer at forskere er i stand 

til å se leserne som kunnskapsrike deltagere i den 

offentlige samtalen om vitenskap, dette mener jeg 

Forskningsformidling som begrep signaliserer et 

kritikkverdig kommunikasjonssyn. 

Vitenskapskommunikasjon som begrep 
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vitenskap.  er det viktige i denne saken. signaliserer at det skal være gjensidig 

kommunikasjon mellom vitenskapen og 

samfunnet. 

Vitenskap skal debatteres offentlig. 

Offentlig debatt er viktig. 

Forskere ser ned på lesere utenfor det 

vitenskapelige samfunnet. 

Lesere har kompetanse til å vurdere forskning. 

Lesere er verdifulle for forskning. 

Lesere er velvillige og ønsker å forstå forskning. 

25.  Uttrykket «forskningsformidling» er neppe 

egnet til å skjerpe synssansen hos forskere i 

så måte. 

Uttrykket «forskningsformidling» bidrar til at 

forskere ser på formidling som folkeopplysning, og 

dermed èn-veis kommunikasjon, i stedet for en 

dialog sammen med samfunnet og kompetente 

lesere. 

Forskningsformidling som begrep signaliserer et 

kritikkverdig kommunikasjonssyn. 

Vitenskap skal debatteres offentlig. 

Offentlig debatt er viktig. 
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Forskere ønsker ikke offentlig debatt. 

Forskere ser ned på lesere utenfor det 

vitenskapelige samfunnet. 

26.  Hva med å erstatte begrepet «formidling» 

med «kommunikasjon»? 

Jeg mener selve begrepet «formidling» er med på å 

fremme synet på forskningsformidling som 

ènveiskommunikasjon og at forskernes oppdrag er 

folkeopplysning av en uopplyst leser, jeg mener 

begrepet «kommunikasjon» passer bedre for et 

formidlingssyn som verdsetter dialog og debatt 

som en viktig del av forholdet mellom vitenskapen 

og samfunnet. 

Vitenskapskommunikasjon som begrep 

signaliserer at det skal være gjensidig 

kommunikasjon mellom vitenskapen og 

samfunnet. 

Forskningsformidling som begrep signaliserer et 

kritikkverdig kommunikasjonssyn. 

27.  Kommunikasjon handler ikke bare om å 

spre kunnskap, men å utveksle kunnskap.  

Kommunikasjon handler ikke bare om å spre 

kunnskap, men å utveksle kunnskap. 

Vitenskap skal debatteres offentlig. 

Offentlig debatt er viktig. 

Lesere har kompetanse til å vurdere forskning. 

Lesere er velvillige og ønsker å forstå forskning. 

Lesere er verdifulle for forskning. 
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Responsen fra leserne er med på å gi en sak 

betydning. 

Samfunnet skal bidra til å forme forskning. 

Forskere skal lytte til hva samfunnet mener om 

forskningen. 

28.  Og å lytte. God kommunikasjon handler om å lytte til hva 

leserne og samfunnet har å si. 

Forskere skal lytte til hva samfunnet mener om 

forskningen. 

Samfunnet skal bidra til å forme forskning. 

Vitenskapskommunikasjon som begrep 

signaliserer at det skal være gjensidig 

kommunikasjon mellom vitenskapen og 

samfunnet. 

29.  Hva er journalistenes rolle i 

kommunikasjonen? 

Om forskere kommuniserer, hva blir da rollen til 

journalisten i dialogen? 

“÷Mellomledd som journalister og 

kommunikasjonsmedarbeidere bidrar ikke til god 

formidling.” 

30.  I mitt nyeste forskningsprosjekt undersøker Jeg er selv forsker og kan fortelle deg hva jeg har Media skal bidra til en opplyst debatt. 
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jeg omtalen av forskning i VG og A-

magasinet i henholdsvis 1966, 1986 og 

2006. 

funnet ut fra mitt nyeste forskningsprosjekt hvor 

jeg undersøker omtalen av forskning i VG og A-

magasinet i henholdsvis 1966, 1986 og 2006. ( 225 ) 

Media bidrar til å påvirke og forme forskning. 

Forskere skal opptre grundige og opplyste. 

Forskere skal gi klare råd basert på sin 

kompetanse. 

31.  I 1966 kan omtalen være påfallende tro mot 

vitenskapelige talemåter. 

Før i tiden, i 1966 var omtale av forskning hos 

journalister påfallende tro mot vitenskapelige 

talemåter. 

“÷Mediespråk er ikke spesialisert og likner 

dagligtale.” 

Vitenskapelig språk er spesialisert og ulikt 

dagligtale. 

Vitenskapelig språk krever forkunnskap. 

Journalistenes lojalitet ligger hos kildene. 

32.  En artikkel i VG om forskning på kreft, har 

følgende overskrift: «Forskere på jakt etter 

hudens «regulerende vokter». 

NØKKELSTOFFET – heter det 

Språket til forskningsjournalister har endret seg 

med tiden, ett eksempel på at vitenskapens språk 

ikke passer i media kommer her: En artikkel i VG 

om forskning på kreft, har følgende overskrift: 

Vitenskapelig språk er spesialisert og ulikt 

dagligtale. 

Vitenskapelig språk krever forkunnskap. 

                                                 
225 Hornmoen, «Førti år i forskningens tjeneste». 
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CHALONE?» «Forskere på jakt etter hudens «regulerende 

vokter». NØKKELSTOFFET – heter det 

CHALONE?» 

Journalistenes lojalitet ligger hos kildene. 

Vitenskapelig språk bygger ikke forståelse og 

kompetanse hos leserne. 

33.  

Ærbødighet 

 

Journalistene viser ærbødighet overfor forskerne. Forskere har stor autoritet i offentligheten. 

Journalistenes lojalitet ligger hos kildene. 

34.  Når en VG-tittel er formet som en 

problemstilling og inneholder en 

spesialisert term, kan det leses som et 

uttrykk for den ærbødigheten 

avisjournalistikken kunne møte 

forskningen med den gangen. 

Når en tabloid tittel er formet som en 

problemstilling og inneholder et faguttrykk, kan 

det leses som et uttrykk for den ærbødigheten 

avisjournalistikken kunne møte forskningen med 

den gangen. 

Forskere har stor autoritet i offentligheten. 

Journalistenes lojalitet ligger hos kildene. 

Vitenskapelig språk er spesialisert og ulikt 

dagligtale. 

Vitenskapelig språk krever forkunnskap. 

35.  I 1986 er det typisk å hylle forskningen for 

dens muligheter til å skape innovasjoner 

eller løse problemer. 

I 1986 var det typisk å hylle forskningen for dens 

muligheter til å skape innovasjoner eller løse 

problemer. 

Forskning blir ofte vurdert ut fra et kost-nytte 

perspektiv. 

Forskning skal være samfunnsnyttig. 
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Forskere har stor autoritet i offentligheten. 

Forskningsjournalistikk er ofte tabloid, og 

“selger” forskningen. 

36.  VG fremstår som veileder i forbruk og valg 

av livsstil. 

Gjennom å hylle forskningen fremstår VG som en 

veileder i forbruk og valg av livsstil. 

Forskningsjournalistikk er ofte tabloid, og 

“selger” forskningen. 

Journalistenes lojalitet ligger hos kildene. 

37.  Det som angivelig er forskningskunnskap, 

blir et viktig element i serviceoppdraget. 

Det som angivelig er forskningskunnskap, blir et 

viktig element i serviceoppdraget. 

Forskningsjournalistikk er ofte tabloid, og 

“selger” forskningen. 

Journalistenes lojalitet ligger hos kildene. 

Forskning blir ofte vurdert ut fra et kost-nytte 

perspektiv. 

38.  «Drikk vin – lev lenger!» heter det i en 

artikkel som hevder å være basert på ny 

forskning. 

Et godt eksempel er: «Drikk vin – lev lenger!», 

som det står i en artikkel som hevder å være basert 

på ny forskning. Dette er en gjenkjennelig tabloid 

og «selgende” tittel. 

Forskningsjournalistikk er ofte tabloid, og 

“selger” forskningen. 

Journalistenes lojalitet ligger hos kildene. 
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Tabloide titler om forskning er ofte misvisende. 

39.  Det kontroversielle budskapet blir 

karakteristisk nok servert leserne ved 

inngangen til sommerens fellesferie. 

Media konstruerer det kontroversielle budskapet 

ved inngangen til sommerens fellesferie, når folk er 

mindre engasjerte. Dette er karakteristisk for 

tabloid forskningsjournalistikk. 

Forskningsjournalistikk er ofte tabloid, og 

“selger” forskningen. 

40.  

Forvirring 

 

Tabloide titler og den mer komplekse naturen til 

forskningsresultater skaper forvirring. 

Tabloid språk bygger ikke kompetanse om 

vitenskap hos leserne. 

41.  Lovprisningen fortsetter i 2006, med 

hyppigere bruk av uttrykk som 

«oppsiktsvekkende» for å beskrive 

forskningsfunn.  

Lovprisningen av forskning fra journalister 

fortsetter i 2006, med hyppigere bruk av uttrykk 

som «oppsiktsvekkende» for å beskrive 

forskningsfunn. 

Forskningsjournalistikk er ofte tabloid, og 

“selger” forskningen. 

Journalistenes lojalitet ligger hos kildene. 

Forskere har stor autoritet i offentligheten. 

42.  I overskrifter kan A-magasinet slå fast 

sammenhenger som forskning skal ha vist. 

I overskrifter kan A-magasinet slå fast 

sammenhenger som forskning skal ha vist, dette er 

typisk for tabloide titler. 

Forskningsjournalistikk er ofte tabloid, og 

“selger” forskningen. 

Journalistenes lojalitet ligger hos kildene. 
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43.  «Genene har skylden» hevder tittelen i et 

oppslag om geners betydning for 

avhengighet av rusmidler. 

Journalister bruker ofte enkle tabloide overskrifter, 

for eksempel her: «Genene har skylden» hevder 

tittelen i et oppslag om geners betydning for 

avhengighet av rusmidler. 

Forskningsjournalistikk er ofte tabloid, og 

“selger” forskningen. 

Journalistenes lojalitet ligger hos kildene. 

Det er vanskelig å slå entydig fast hvor viktig et 

forskningsfunn er. 

Tabloid språk bygger ikke kompetanse om 

vitenskap hos leserne. 

44.  Men både A-magasinet og VG uttrykker 

gjerne forbehold lenger ned i artiklene. 

Både A-magasinet og VG uttrykker gjerne 

forbehold som nyanserer tabloide titler lenger ned i 

artiklene. 

Forskningsjournalistikk er ofte tabloid, og 

“selger” forskningen. 

Tabloide titler om forskning er ofte misvisende. 

45.  Resultatet er et blandingsspråk der 

kategoriske fremstillinger veksler med 

forbeholdne uttrykk på en måte som er 

egnet til å skape forvirring om hvor sikker 

kunnskap forskningen har frembrakt. 

Resultatet av dette misforholdet mellom tittel og 

forbehold lengre ned i teksten er et blandingsspråk 

der kategoriske fremstillinger veksler med 

forbeholdne uttrykk på en måte som er egnet til å 

skape forvirring om hvor sikker kunnskap 

forskningen har frembrakt. 

Tabloide titler om forskning er ofte misvisende. 

Det er vanskelig å slå entydig fast hvor viktig et 

forskningsfunn er. 

Forskning formidles ofte som sikker viten. 
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Mellomledd som journalister og 

kommunikasjonsmedarbeidere bidrar ikke til god 

formidling. 

Tabloid språk bygger ikke kompetanse om 

vitenskap hos leserne. 

46.  I løpet av disse 40 årene blir 

forskningsomtalen tydeligere tilpasset 

journalistiske krav til vinkling. 

I løpet av de 40 årene mellom 1966 og 2006 blir 

forskningsomtale i media tydeligere tilpasset 

journalistiske krav til vinkling. 

Journalister skal stille spørsmål styrt av 

nyhetsverdi. 

Journalister skal utøve god kildekritikk. 

47.  Mye er bra ved det: Forskningsstoffet 

inviterer i større grad til å bli lest av flere 

nå. 

Mye er bra ved at forskningsomtale vinkles basert 

på journalistiske prinsipper: Forskningsstoffet 

inviterer i større grad til å bli lest av flere nå. 

Journalister skal stille spørsmål styrt av 

nyhetsverdi. 

Vellykket formidling er å nå ut til mange 

personer. 
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48.  

Beskue på avstand 

 

Journalistene bidrar til at vi ser på forskning som 

noe utenfor eller opphøyd fra samfunnet. 

Det vitenskapelige samfunnet er adskilt fra resten 

av samfunnet. 

49.  Men går utviklingen mot en mer kritisk og 

«demokratisk» journalistikk om forskning?  

Går utviklingen i media mot en mer kritisk og 

«demokratisk» journalistikk om forskning? 

Journalister skal utøve god kildekritikk.  

Media skal bidra til en opplyst debatt. 

Formidling skal bidra til demokrati. 

Vitenskapskommunikasjon som begrep 

signaliserer at det skal være gjensidig 

kommunikasjon mellom vitenskapen og 

samfunnet. 

Forskere skal lytte til hva samfunnet mener om 

forskningen. 

50.  Foretrukne måter å omtale forskning på i 

dag, har snarere en tendens til å utelukke 

forskning fra offentlig diskusjon ved å 

opphøye vitenskapelig aktivitet. 

Journalister foretrekker fortsatt å omtale forskning 

med en tendens til å utelukke forskning fra 

offentlig diskusjon ved å opphøye vitenskapelig 

aktivitet. 

Journalistenes lojalitet ligger hos kildene. 

Forskningsjournalistikk er ofte tabloid, og 

“selger” forskningen. 

“÷ Det vitenskapelige samfunnet er adskilt fra 
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resten av samfunnet.” 

Forskere har stor autoritet i offentligheten. 

Vitenskap skal debatteres offentlig. 

Offentlig debatt er viktig. 

51.  Formularer som «forskning viser» og 

henvisningene til hva «forskerne» har 

funnet ut, tilslører ikke bare uenighetene 

som normalt omgir ny forskning. 

Når journalister bruker språklige formularer som 

«forskning viser» og henvisningene til hva 

«forskerne» har funnet ut, tilslører uenighetene 

som normalt omgir ny forskning. 

Forskere har stor autoritet i offentligheten. 

Faglig diskusjon er en del av den vitenskapelige 

metode. 

Det er vanskelig å slå entydig fast hvor viktig et 

forskningsfunn er. 

Vitenskapelige sannheter kan endres basert på 

nye funn. 

Det skal mye til for å endre på etablerte 

vitenskapelige sannheter. 

Forskere skal ikke bruke sin tittel for å gi en sak 
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større betydning.  

Forskere kan være uenige med hverandre om 

forskning. 

Vitenskap formidles ofte på en formalistisk måte. 

Forskning formidles ofte som sikker viten. 

Journalister skal utøve god kildekritikk. 

Forskningsjournalistikk er ofte tabloid, og 

“selger” forskningen. 

Tabloid språk bygger ikke kompetanse om 

vitenskap hos leserne. 

52.  De bidrar til et bilde av en avsondret 

virksomhet, som leserne måpende kan 

beskue på avstand. 

Tabloide formuleringer, som fremstiller 

forskningsresultater som endelige, bidrar til et 

bilde av en avsondret virksomhet, som leserne 

måpende kan beskue på avstand. 

Forskningsjournalistikk er ofte tabloid, og 

“selger” forskningen. 

Tabloid språk bygger ikke kompetanse om 

vitenskap hos leserne. 
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Vitenskap formidles ofte på en formalistisk måte. 

Journalistenes lojalitet ligger hos kildene. 

“÷Det vitenskapelige samfunnet er adskilt fra 

resten av samfunnet.” 

Forskere har stor autoritet i offentligheten. 

Offentlig debatt er viktig. 

Vitenskap skal debatteres offentlig. 

53.  

Sponsorer 

 

Formidling som fremstiller forskning som mer 

sikker enn den er, kan være på grunn av et ønske 

om bevilgninger. 

Mye forskningsformidling er egentlig bare 

markedsføring. 

54.  Medienes karakteristiske forskningsomtale 

er ikke alene skapt av journalister.  

Det er ikke bare journalistene som har skylden for 

at medienes forskningsomtale er tabloid. 

Forskningsjournalistikk er ofte tabloid, og 

“selger” forskningen. 

Journalistenes lojalitet ligger hos kildene. 

Forskning formidles ofte som sikker viten. 
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Vitenskap formidles ofte på en formalistisk måte. 

Tabloide titler om forskning er ofte misvisende. 

55.  Noen forskere kan anvende en radikalt 

annerledes retorikk når de opptrer i 

mediene enn når de opptrer internt. 

Forskere kan anvende en radikalt annerledes 

retorikk når de opptrer i mediene enn når de 

opptrer internt. 

Det vitenskapelige samfunnet er adskilt fra resten 

av samfunnet. 

Forskere har stor autoritet i offentligheten. 

Vitenskapelig språk er spesialisert og ulikt 

dagligtale. 

Vitenskapelig språk krever forkunnskap. 

Det er vanskelig å slå entydig fast hvor viktig et 

forskningsfunn er. 

Forskning formidles ofte som sikker viten. 

Mediespråk er ikke spesialisert og likner 

dagligtale. 

Mediespråk krever ikke forkunnskap. 
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Tabloide titler om forskning er ofte misvisende. 

Forskningsformidling kan være en form for 

selvpromotering og posisjonering. 

56.  De velger å tillegge forskningsresultater 

langt større betydning som 

«oppsiktsvekkende» og som grunnlag for 

sikker kunnskap. 

Forskere tillegger forskningsresultater langt større 

betydning, som «oppsiktsvekkende» og som 

grunnlag for sikker kunnskap når de snakker til 

mediene. 

Forskning formidles ofte som sikker viten. 

Det er vanskelig å slå entydig fast hvor viktig et 

forskningsfunn er.  

Forskere bør ikke overdrive sine funn, det 

svekker deres troverdighet. 

Forskere skal ikke gi tegn på å påstå noe de ikke 

har grunnlag for å påstå. 

Forskningsjournalistikk er ofte tabloid, og 

“selger” forskningen. 

Tabloide titler om forskning er ofte misvisende. 

Mye forskningsformidling er egentlig bare 

markedsføring. 
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Forskere skal ikke bruke sin tittel for å gi en sak 

større betydning. 

Forskere kan ha ulike motiver for å uttale seg. 

57.  Slike justeringer av budskapet blir gjerne 

gjort med tanke på potensielle sponsorer av 

forskningen. 

Når forskere justerer budskapet om forskningen sin 

til media gjør de dette for å «selge» forskningen sin 

til potensielle sponsorer. 

Forskere kan ha ulike motiver for å uttale seg. 

Mye forskningsformidling er egentlig bare 

markedsføring. 

Forskning formidles ofte som sikker viten. 

Forskningsformidling skal ikke inneholde 

markedsføring. 

Forskningsformidling kan være en form for 

selvpromotering og posisjonering. 

58.  Markedsføringen av fossilfunnet som «The 

link» er et eksempel. 

Jørn Hurum markedsførte Ida-fossilet, dette vet vi 

fordi han brukte slagordet «The link». Dette er et 

eksempel på at en forsker egentlig markedsførte sin 

egen forskning til fremtidige sponsorer. 

Forskere kan ha ulike motiver for å uttale seg. 

Mye forskningsformidling er egentlig bare 

markedsføring. 
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Forskning formidles ofte som sikker viten. 

Forskningsformidling skal ikke inneholde 

markedsføring. 

Forskningsformidling kan være en form for 

selvpromotering og posisjonering. 

59.  Og til tross for alle glade barn og 

forskningsrekrutter på Tøyen: Når Jørn 

Hurums medietilpasninger av budskapet 

fører til beskrivelser som er misvisende, er 

det grunn til en viss bekymring for 

konsekvensene. 

Til tross for alle glade barn og forskningsrekrutter 

på Tøyen, la oss være klare på hva dette handler 

om: Jørn Hurums medietilpasninger av budskapet 

fører til beskrivelser som er misvisende, som er 

grunn til en viss bekymring for konsekvensene. 

Forskningsformidling kan være en form for 

selvpromotering og posisjonering. 

Forskningsformidling skal ikke inneholde 

markedsføring. 

Mye forskningsformidling er egentlig bare 

markedsføring. 

Forskning formidles ofte som sikker viten. 

Forskere skal ikke bruke sin tittel for å gi en sak 

større betydning. 

Forskere skal bruke et presist språk, som ikke kan 
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feiltolkes av leserne. 

Forskere bør ikke overdrive sine funn, det 

svekker deres troverdighet. 

Forskere skal ikke gi tegn på å påstå noe de ikke 

har grunnlag for å påstå. 

Tabloide titler om forskning er ofte misvisende. 

Forskere kan formidle, men innenfor visse 

beskjedne rammer. 

Leserne må beskyttes. 

60.  Forskning er avhengig av allmennhetens 

tillit. 

Forskning er avhengig av allmennhetens tillit. Forskere bør ikke overdrive sine funn, det 

svekker deres troverdighet. 

Vitenskap trenger tillit fra samfunnet. 

Forskere har stor autoritet i offentligheten. 

61.  Den risikerer man å svekke ved den typen Jørn Hurum og andre forskere risikerer å svekke Forskere skal bruke et presist språk, som ikke kan 
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fleksible fremstillinger av hva forskningen 

har avdekket. 

vitenskapens troverdighet i samfunnet ved å bruke 

fleksible fremstillinger av hva forskningen har 

avdekket. 

feiltolkes av leserne. 

Forskere bør ikke overdrive sine funn, det 

svekker deres troverdighet. 

Forskere skal ikke gi tegn på å påstå noe de ikke 

har grunnlag for å påstå. 

Forskere skal ikke bruke sin tittel for å gi en sak 

større betydning. 

Forskere har stor autoritet i offentligheten. 

Forskning formidles ofte som sikker viten. 

Vitenskap trenger tillit fra samfunnet. 

62.  

Klok måte 

 

Journalistene må behandle forskerstoffet på en klok 

måte. 

Journalister skal utøve god kildekritikk. 

63.  Fremfor ensidig å resirkulere visse tale— 

og forståelsesmåter kan journalister stille 

Fremfor ensidig å resirkulere visse tale — og 

forståelsesmåter (topos?) kan journalister stille 

Forskningsjournalistikk er ofte tabloid, og 

“selger” forskningen. 
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forskere spørsmål som:  

Hvilket grunnlag har du for dine påstander? 

forskere spørsmål som: Hvilket grunnlag har du for 

dine påstander?  

Forskning formidles ofte som sikker viten. 

Vitenskap formidles ofte på en formalistisk måte. 

Journalister skal utøve god kildekritikk. 

Journalister skal rette opp i upresist språk, som 

kan feiltolkes av leserne. 

64.  Hvem er uenig med forskergruppen? Journalistene bør spørre: Hvilke andre forskere er 

uenig med tolkningene og resultatene denne 

forskergruppen har presentert? 

Journalister skal utøve god kildekritikk. 

Forskere kan være uenige med hverandre om 

forskning. 

65.  Det handler om å spørre dumt på en klok 

måte, slik at man får frem premisser som 

forskningen hviler på. 

Journalistene må spørre dumt på en klok måte, slik 

at de får frem hvilke premisser forskningen hviler 

på. 

Journalister skal utøve god kildekritikk. 

Journalister har for lite kunnskap om vitenskap 

generelt og naturvitenskap spesielt, dette er et 

kjent problem. 

Faglig diskusjon er en del av den vitenskapelige 

metode. 
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Forskning formidles ofte som sikker viten. 

Det er vanskelig å slå entydig fast hvor viktig et 

forskningsfunn er. 

Vellykket formidling er å få personer til å forstå 

premissene, verdiene og nyansene i vitenskapen. 

66.  Det er også en invitasjon til å reflektere 

over det fascinerende ved at vår forståelse 

av verden kontinuerlig endrer seg. 

Journalistenes spørsmål kan bidra til å reflektere 

over det fascinerende ved at vår forståelse av 

verden kontinuerlig endrer seg. 

Journalister skal utøve god kildekritikk. 

Vitenskapelige sannheter kan endres basert på 

nye funn. 

Det skal mye til for å endre på etablerte 

vitenskapelige sannheter. 

Vellykket formidling er å få personer til å tenke 

og være interessert i vitenskap. 

Vellykket formidling er å få personer til å forstå 

premissene, verdiene og nyansene i vitenskapen. 

67.  Vitenskapen er jo de foreløpige Jeg mener at vitenskapen er de foreløpige Forskere kan være uenige med hverandre om 
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sannhetenes evig uavsluttede prosjekt. sannhetenes evig uavsluttede prosjekt. forskning.  

Vitenskapelige sannheter kan endres basert på 

nye funn. 

Det skal mye til for å endre på etablerte 

vitenskapelige sannheter. 

Naturvitenskap er basert på sikker viten om 

verden. 

68.  Forskere kan på sin side slutte med 

sutringen om allmennhetens manglende 

interesse og forståelse for forskning. 

Forskere tror at allmennhetens har manglende 

interesse og forståelse for forskning, dette sutrer de 

om og bør slutte å sutre. 

“÷ Vitenskapelige institusjoner møter ofte 

manglende interesse for forskning fra medier.” 

“÷ Vitenskapelige institusjoner møter ofte 

manglende interesse for forskning hos 

offentligheten.” 

Lesere har kompetanse til å vurdere forskning. 

Lesere er velvillige og ønsker å forstå forskning. 
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69.  Folk er interessert i forskning. Folk er interessert i forskning. Lesere er velvillige og ønsker å forstå forskning. 

70.  Og det er også sunt for forskere å bli 

utfordret av andre forståelsesmåter enn 

forskningens egne. 

Det er sunt for forskere å bli utfordret av 

forståelsesmåter fra offentligheten, enn bare 

forskningens egne. 

Forskere formidler ofte til andre forskere, og er 

ikke interessert i de utenfor det vitenskapelige 

samfunnet. 

Vitenskapen er en del av samfunnet. 

Forskere er en del av offentligheten. 

Vitenskap skal debatteres offentlig. 

Offentlig debatt er viktig. 

Vitenskapskommunikasjon som begrep 

signaliserer at det skal være gjensidig 

kommunikasjon mellom vitenskapen og 

samfunnet. 

Samfunnet skal bidra til å forme forskning. 

Lesere er velvillige og ønsker å forstå forskning. 
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Lesere er verdifulle for forskning. 

71.  Så jeg vil heller si: Forskere må styrke sin 

forståelse av folk og hva de kan. 

Jeg mener forskere selv må styrke sin kompetanse: 

Om folk og hva de kan. 

Forskere formidler ofte til andre forskere, og er 

ikke interessert i de utenfor det vitenskapelige 

samfunnet. 

Forskere ser ned på lesere utenfor det 

vitenskapelige samfunnet. 

Lesere har kompetanse til å vurdere forskning. 

Lesere er velvillige og ønsker å forstå forskning. 

Lesere kan forstå forskning om de gis riktig og 

nok informasjon. 

Lesere er verdifulle for forskning. 

72.  Det er et skritt på veien mot å løfte 

forskningen ut av sin egen autonome 

fiksjon og inn i en større 

samfunnsvirkelighet. 

Forskernes forståelse av folk og lesernes 

kompetanse er et skritt på veien mot å løfte 

forskningen ut av sin egen autonome fiksjon og inn 

i en større samfunnsvirkelighet. 

Forskere formidler ofte til andre forskere, og er 

ikke interessert i de utenfor det vitenskapelige 

samfunnet. 

Det vitenskapelige samfunnet er adskilt fra resten 
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av samfunnet. 

Samfunnet skal bidra til å forme forskning. 

Forskere skal lytte til hva samfunnet mener om 

forskningen. 

Vitenskap skal debatteres offentlig. 

Forskere ser ned på lesere utenfor det 

vitenskapelige samfunnet. 

Lesere er velvillige og ønsker å forstå forskning. 

Lesere kan forstå forskning om de gis riktig og 

nok informasjon. 

Lesere er verdifulle for forskning. 

73.  Det er nemlig der forskningen hører 

hjemme. 

Forskningen hører hjemme i en større 

samfunnsvirkelighet. 

Vitenskapen er en del av samfunnet. 

Vitenskap skal debatteres offentlig. 
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Offentlig debatt er viktig. 

Samfunnet skal bidra til å forme forskning. 

Det vitenskapelige samfunnet er adskilt fra resten 

av samfunnet. 

 

 


