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· Hvad er forskningskommunikation, og hvorfor er forskningskommunikation vigtig?

· Hvilken forventning er der til din rolle som forsker i forskningskommunikationsprocessen?

· Hvordan håndterer du konkret din forskningskommunikationsopgave?

· Med hvem og hvordan skal du samarbejde om din forskningskommunikation?

Forsk og fortæl – en guide til din forksningskommunikation tager dig med hele vejen, fra du bliver klar over,
hvad forskningskommunikation er og kan, til du og din kommunikation skal stå distancen.

Bogen giver dig en række konkrete værktøjer, du kan anvende i kommunikationens forskellige faser.
Samtidig stiller bogen skarpt på rollefordelingen i forskningskommunikationen, og ikke mindst på de

samarbejdsrelationer, du skal have med din kommunikationskollega, hvis din kommunikation skal lykkes.

Via et gennemgående eksempel og en række cases får du samtidig et indblik i, hvordan du konkret kan
arbejde med forskningskommunikation, og ikke mindst hvad det kan føre til, hvis du griber

kommunikationen rigtigt an.
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