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Følgende agendapunkter ble presentert og diskutert, og presentasjonene gitt ligger vedlagt i ppt: 

 Välkommen 

 Debatten i svenska medier om kommunikologi. Vad kan vi kommunikologer lära? 

 Brainstorming i grupparbete: Vad kan vi som kommunikologer bidra med, som individer eller 

i gemenskap för att bättre ”förebygga” felaktige slutsatser om kommunikologi, tvärdisciplinär 

metakompetens, och om kommunikologer samt hantera debatter både i svensk resp. norsk 

media 

 Avslutning av nätverksträffen. 

 

Välkommen 
Styret ønsket velkommen til de fremmøte og presenterte intensjonen med og rammene for 

nettverksmøtet. Styret presenterte også medlemmene i styret og de øvrige arbeidsgruppene i 

foreningen og avklarte rollene mellom Kommunikologforeningen og øvrige aktører. 

Oklarheter finns fortsatt i roller/ägarskap och ramar mellan SIK och deltagarna i SIKs kvalitetsråd. 

 

Debatten i svenska medier om kommunikologi. Vad kan vi kommunikologer lära? 
Nettverksmøtet gjorde en felles filtrering av og diskuterte mediesakene. 

Oppsummering: 

Påstandene som fremkommer i de ulike sakene er generelt presupposisjoner om kommunikologi og 

kommunikologer, i hovedsak om: 

 Nevromotorisk underlag 

 Hjernen 

 VAK 

 «Tankeoverføring». 

En presupposisjon er at de tre første presupposisjonene er skapt av presupposisjoner mange 

kommunikologer har tatt som følge av sin utdanning i kommunikologi, og som vi ikke har 

vitenskapelig belegg for. Noen eksempler er: 

 Nevromotorisk underlag har betydning for funksjonen til et individ: Vi tror at alle 

kommunikologer deler denne. Samtidig har vi ikke funnet vitenskapelig dokumentasjon for at 

presupposisjonen er sann. 

 Arbeidsdeling mellom høyre og venstre hjernehalvdel i forhold til språk, detaljer, aktiviteter, 

logikk, struktur, kreativitet, helhetstenkning osv.: Nyere hjerneforskning er mindre absolutt 

på dette. 

 Den tredelte hjernen 

 Osv.  



Andre presupposisjoner er at mediesaken skyldes: 

 At kommunikologer har gjennomført pedagogiske opplegg der aktivitetsrammer ikke har 

vært tilstrekkelig motivert og rammesatt, og uten tilstrekkelig pacing av alle deltakerne. 

 At de kritiske kundene/deltakerne, som vi tror er en liten andel av alle, ikke har blitt 

tilstrekkelig pacet og fått rom til å komme med sine spørsmål eller kritikk. 

 At journalistene og de kritiske psykologene fikk ikke svar på de spørsmålene de hadde. 

 At tilgjengelig skriftlig dokumentasjon er ikke tilstrekkelig til å bygge tillit i 2016: Omgivelsene 

forventer et annet nivå på sporbar dokumentasjon i dag. 

 At journalistene har tatt utsagn ut av sin sammenheng. 

 At journalistene har disrespektert intervjusubjekter sin rammesetting. 

 

Oppsummering fra gruppearbeidet:  

Vad kan vi som kommunikologer bidra med, som individer eller i gemenskap för att 

bättre ”förebygga” felaktige slutsatser om kommunikologi, tvärdisciplinär 

metakompetens, och om kommunikologer samt hantera debatter både i svensk resp. 

norsk media 

 
Nettverksmøtet leverte en lang rekke stickord/ forslag, se vedlegg 2 for stikkordsnotater. 

På bakgrunn av alle innspillene ønsker styret på kort sikt å prioritere fire tiltak. De øvrige forslagene 

vil styret legge til grunn for fremtidig arbeid. 

Prioriterte tiltak/åtgärder för styrelsen: 

1. Standardarbeidet, supplert med innebörd/hva det innebærer 

2. Spørreundersøkelse, enkät 

3. FAQ – fråger og svar om uttalelser fra media 

4. Utforske presupposisjoner i nettverket – som er nyttige eller unyttige, som pacer eller 

mispacer omgivelsen, kunder osv. 

  



 

Vedlegg 1: Stikkord fra filtrering og diskusjon.  

     Noteringar utan prioriteringsordning och värdering. 

 Hva betyr «Utbildningsprogram, kvalitetssäkrar via SIK»? Teksten er hentet fra SIKs 

hjemmesider. 

 Hvilke ankre skaper valg av aktivitetsramar? 

 Vikten av tydlig ramsättning. 

 Ramsättningen både under intervju och aktivitet. 

 Pacing av deltagare. 

 Kritik från deltagarna. 

 En andel er negative og kritiserer. Media er tilbøyelig for å gi disse en stemme, fordi saken 

skaper drama. 

 Medvetna om vad vi säger. 

 Inget konstigt vad som sker i mediesaken: Vill journalisten ta ett citat ut av sammenhengen, 

så har han mulighet for dette. Misskrediterar. 

 Viktig å avstemme intentioner med journalister. 

 Finns inga studier, men beprövade og udokumenterte erfarenheter. 

 Extremt lätt att skjuta hål. Ingen har tillgång till materialet. 

 Tips, citat innan ni publicerar. 

 Matti Bergström ej trovärdig. 

 Vems intention ligger bakom, vem vill skada kommunikologin? 

 Fokuserade på stillasittande till rörelse. 

 Hålla metaramen. 

 «Vetenskapsfanatiker» 

 Vi kommunikologer må se oss selv i spegeln. 

 Behöver vi få till referenserna? 

 Har 1a generationen, 2a generationen osv kommunikologer olika förmågor? 

 Kjell Enhagers revival. Samma referenser och samma historier helt oskadd. 

 En diciplin är provocerande? 

 Styrkan är samma som svagheten dvs systemiska perspektivet. 

 Presuppen är att det är en metod dvs kommunikologiaktiviter är metoden kommunikologi. 

 «Jag lyssnade på en kommunikolog och han gjorde/sa» 

 Finns det någon grund i att människor är skadade av kommunikologin? 

 Föråldrat material nevromyter finns kvar. 

 Olika typer av rörelser stimulerar olika delar av hjärnan = blytung forskning. Vetenskapens 

värld måndag 15. 

 Svar finns på SVT artikeln. 

 Torkel Klingberg mfl har tolkningsföreträde på saker som de inte har forskat på. 

 Ingen kamp kan vinnas i media. 

 Äntligen någon som sorterar upp det! 

 Hellenius och back omkring stillasittande forska om detta igen igjen. 

 Anmäla skolan stillasittande är farligt. Vetenskapligt! 

 Sitter i ett paradigm som håller fast i gammalt som inte funkar. 

 Vi har inga artiklar, men det är OK för det funkar. 



 Var vill du intervenera? 

 Möt inte med detalj mot detalj. 

 Måste på moduler för att hålla oss uppdaterade. 

 Forskare med vetenskaplig metodik. 

 Beskriva så att det går att läsa om det utan att hamna på metodnivå. 

 Jag och du är en förståelse. 

 Operatörer kan välja fel metod. 

 Filtrering, gemensamt språk, kvalitet och redskap för förändring. 

 Materialet blir redskapet. 

 Värderingen är alltid subjektiv. 

 Presuppositioner vad kommunikologi är. 

 Vi delar presup om neuromotorik, ej dokumentation. 

 Filmen som gjorts kring detta. 

 Förståelse för neuromotorikst underlag, vem gör en studie? 

 Neuromyter - presuppar vi fått med oss räcker ej i dag. 

 «VAK: alla har sin preferens», når vi blir bedt om dokumentasjon blir vi svar skyldig 

 Materialet de tar oss på är våra presuppar ej materialet. 

 Varför: brist på nyfikenhet och acceptans i Sverige. Koncensus behövs. Auktoriteter är väldigt 

viktiga. 

 Folket gör något men akademin dissar det. 

 I Norge individualister. 

 Napratin för 20 år sedan som nu Kommunikologin. 

 Unionen, Kommunen Norrköping, Bygg Ole. 

 Oerhört många fler kommunikologer i Sverige. 

 Idrottsrörelsen KBT och sen KBTMindfullness. 

  

Vedlegg 2:  Grupparbetesnoteringar  

Noteringar utan prioriteringsordning och värdering 
 

1. Mediatreningskurs 

2. Tydeliggjøre rollene og hvem som svarer for hva: 

a. SIK må svare for fagutviklingen 

b. Kommunikologforeningen bør fortsette å ha en presseansvarlig 

3. Gjøre ferdig første utgaven av standarden: Det vi er enige om som en felles plattform 

4. Rydde mellom materialet og presupposisjoner (som vi evt ikke har belegg for) 

5. Oppdatere referanser til ny forskning 

a. Filtrere nyere hjerneforskning og legge inn referanser fra materialet til dette 

b. Filtrere ulike temaer, dokumentere og tilgjengeliggjøre 

c. Felles nettsted der vi kan dele sortert, oppdatert informasjon. 

d. Samle sammen kommunikologers erfaringer, dokumentere og tilgjengeliggjøre. 

6. Aktivt PR-arbeid: Hvem driver slikt? SIK? Kvalitetsrådet? Foreningen? Det enkelte medlem? 

7. Mediehåndtering: Hvem driver slikt? SIK? Kvalitetsrådet? Foreningen? Det enkelte medlem? 



8. Hvordan snu kampanjen som var til noe positivt? Hvordan svarer vi ut alle presupposisjonene 

som fremkom om kommunikologi og kommunikologer? 

9. «Er kompetansen egentlig så nyttig?» Dokumentere svaret på dette spørsmålet. 

10. Tydeliggjøre kompetansen, og sørge for oppdatering av kompetansen. 

a. Forbedre kvaliteten på utdanningen. 

b. Trene hverandre på hvordan vi kan prate om kommunikologi. 

11. Skriftlig dokumentasjon, som artikler, bøker, filtreringsrapporter. 

a. Tekster må finnes både på norsk og svensk. 

12. Støtte hverandre som kommunikologer i stedenfor å irettesette og tilrettevise hverandre. 

13. Foreningen må levere det som medlemmene trenger. 

14. Hvem tar hånd om disiplinen? Biologen tar hånd om biologi, fysikerne om fysikk, 

matematikerne om matematikk osv. 

15. Åpne forum, tidsskrift 

16. Åpenhet, internt og eksternt 

17. Lage FAQ basert på påstandene i SVR 

18. Standardarbeidet – utvide med «hva innebærer det», tema på ett eller flere nettverkstreff, 

bruke stoff som finnes fra før 

19. Åpen plattform for diskusjon – for alle, også ikke-kommunikologer 

20. Visualisere kommunikologimaterialet – og evt animasjonsfilm 

21. Film med intervjuer av kommunikologer 

22. Gjøre metastudier og organisere forskningsprosjekter i samarbeid med universiteter og 

høyskoler.Ska vem som helst uttala sig? 

23. Bemöta frågor och kritik 

24. Driva PR och debattarbete 

25. Vem gör det? I alla olika delar av systemet 

26. Vem skall jag vända mig till 

27. Kompetensen 

28. Eller aktiviteter 

29. Jorun och Truls behövs flera referenser 

30. Filtrera nyare forskning? 

31. Skapa en portal? En plats med information, vem kvalitetssäkrar 

32. Bättre tydliggöra 

33. Och uppdatera informationen 

34. Gemensam plats 

35. Hur har studierna gått till? Vilka parametrar har förkastats och vilka har behållits? 

36. Tvärdisciplinär metaram på hög nivå. 

37. Behöver skriftligt material kring parametrarna 

38. Ej bleeding 

39. Utifrån min filtrering så beslöt jag om följande aktiviteter. 

40. Varför gör jag dessa aktiviteter 

41. Pressen måste vara glasklara med svaren 

42. Ska Jorun och Truls dokumentera? 

43. Språkförbistringen mellan norska och svenska 

44. Öppenhet!! 

45. Mediaträning 

 
 


