
STORE NORSKE LEKSIKON



2016 kort oppsummert
Store norske leksikon er et allmennleksikon som 
dekker alle kunnskapsområder. Leksikonet er 
gratis å bruke, fritt tilgjengelig og reklamefritt. 
Med to millioner brukere i måneden og 250 000 
leste artikler per dag, er snl.no Norges største 
nettsted for forskningsformidling. Det er elever og 
studenter som bruker oss aller mest. 
 Innholdet på snl er redaksjonelt innhold. 
Det produseres i samarbeid mellom brukere og 
fagansvarlige. Alle kan bidra i kunnskapsdugnaden 
og få sitt bidrag evaluert av en fagperson. Verket 
redigeres etter redaktørplakaten. 
 2016 var året da Store norske leksikon for 
alvor ble en del av alle universitetenes arbeid. Både 
organisatorisk og redaksjonelt er universitetene nå 
blitt selve stammen i leksikonet. Den solide faglige 
forankringen er synlig for leserne og styrker trover
digheten vår.

 Store norske leksikon bygger på verk med 
røtter helt tilbake til 1906. Innholdet oppdateres 
og signeres av nær 600 fagansvarlige, flertallet er 
forskere tilknyttet vitenskapelige institusjoner. Så 
vidt vi vet er det unikt at et lands akademiske elite i 
så stort monn og på felles plattform formidler til en 
så høy andel av landets befolkning. 
 Vi er blant de mest omfattende norske nett
stedene, med hele 185 000 artikler. Vi gir ut fire 
ulike leksikalske verk: 
▸  Store norske leksikon, snl
▸  Store medisinske leksikon, sml
▸  Norsk biografisk leksikon, nbl 
▸  Norsk kunstnerleksikon, nkl

snl og sml oppdateres daglig og er de mest leste 
verkene. nbl og nkl er historiske, biografiske verk 
som foreløpig ikke blir oppdatert.

Verdas beste leksikon

Vi er inne i ei tid der løgner blir presenterte som 
«alternative fakta» og der falske nyhende og usann 
informasjon blir spreidd i rekordfart. Skiljet mellom 
det å meine noko og det å kunne noko blir viska ut.
 Store norske leksikon er den største kunnskaps
basen med kvalitetssikra innhald i Noreg, signert 
av fagfolk og publisert under fullt namn. Dette gjer 
kjeldekritikk mogleg og er ein del av grunnlaget for 
open og opplyst samfunnsdebatt.
 Kjernen i demokratiet er retten alle har til å 
meine kva dei vil. I Noreg har vi òg lagt vekt på 
at demokratiet kviler på at alle har same rett til å 
kunne det dei vil. Gyldig kunnskap er ein føresetnad 
for å forstå, argumentere og påverke i eit demokra
tisk samfunn.
 I dag er nettet offentlegdomen vi lærer, les 
og debatterer i. Mangel på gode, digitale kjelder 
kan føre til at nettet blir eit ekkokammer der det 
er vanskeleg å spore opphavet til fakta. Difor er 
vi stolte av at Store norske leksikon er det einaste 
nasjonalleksikonet i verda som har klart den digitale 
overgangen med ein open publiserings modell, 
oppdatert innhald og mange lesarar.  

 Erik Bolstad Knut Olav Åmås
 sjefredaktør styreleiar 0
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Brukertallene til Store norske er svært høye: I vanlige måneder ligger vi i underkant av to millioner unike brukere. Brukertallene har 
flatet ut siden 2014 og vil nok ikke stige mer; det er rett og slett ikke så mange flere potensielle brukere. Antallet leste artikler per år fort
setter derimot å stige: Folk leser flere artikler i leksikonet, og det brukes hyppigere.

Gjennomsnittlig antall unike brukere per måned per år Antall leste artikler per år
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Det kommersielle allmennleksikonets tid viste 
seg å være over med overgangen fra papir til nett. 
I 2010 overdro Kunnskapsforlaget Store norske 
leksikon til Fritt Ord og Sparebankstiftelsen DNB, 
som avkommersialiserte det og fikk i gang en 
digitalt levedyktig produksjon. Siden høsten 2014 
har leksikonet blitt publisert av Foreningen Store 
norske leksikon. 
 Medlemmene i foreningen er alle de norske 
universitetene i tillegg til høyskoler, institutter og 
andre ideelle organisasjoner. 
 For noen år siden hadde vi en hårete visjon 
om at snl.no skulle forvandles til en 
stadig strøm av oppdatert grunn
kunnskap direkte fra forskerne. Få 
hadde tro på at landets akademiske 
elite ville skrive for folket i et tempo 
som var internett verdig. 

UNIVERSITETENES VILJE 
TIL ANSVAR

Norske universiteter har vist en 
imponerende vilje til å motbevise skepsisen. Trass 
i store utfordringer knyttet til organisasjonsmo
dell, økonomi og vekslende rektorater med stadig 
nye oppgaver å ta fatt i, har universitetene evnet 
å gjennomføre en samlet strategi. Helt siden 
rektorene i 2013 ble enige om sammen å påta seg 
deler av det økonomiske ansvaret for Store norske 
leksikon, har hvert universitet fulgt opp ansvaret 
de tok på seg for at landet har et kvalitetssikret 
oppslagsverk. 
 Alle som én har universitetene i 2016 tatt 
tydelig medansvar. Alt tyder på at Store norske i 
framtida vil bli deleid og delfinansiert av en samlet 
og bred universitets og høyskolesektor. Dette 
sikrer en stabil struktur med tilknytning til de 
akademiske institusjonene, slik politikerne har 

ønsket som svar på utfordringen om å sikre nasjo
nalleksikonet for framtida.
 Foreningen Store norske leksikon skal bidra 
til at medlemmenes kompetanse i hele det norske 
kunnskapsuniverset blir synlig og tilgjengelig i 
en bredere demokratisk offentlighet. Det er en 
kunnskapsdugnad hvor universiteter og høgskoler 
sammen kan bidra. Derfor er foreningsformen, en 
selveiende sammen slutning som skal fremme et 
felles formål, velegnet for Store norske leksikon. 
 Vi ønsker å favne om alle de sentrale norske 
kunnskapsmiljøene. I 2016 har vi valgt en forsiktig 

utvidelse i antallet medlemmer. 
Vi har satset på å etablere solide 
bånd til eksisterende medlemmer, 
der mange nye fagmiljøer er 
innlemmet gjennom sammen
slåinger. I løpet av året er tre nye 
medlemmer invitert med, og både 
Høyskolen i Oslo og Akershus og 
Meteorologisk institutt er allerede 
innmeldt. 

ØKONOMI
Store norske finansieres gjennom to hovedkilder: 
Medlems kontingenter og støtte over statens kul
turbudsjett. 
 Samlede inntekter var i 2016 på 16,6 millioner 
kroner. 62 prosent av inntektene var medlems
kontingenter, 30 prosent statstilskudd, og resten 
var andre inntekter. Inntektene økte med ca 2 
millioner kr som følge av universitetsfusjonene.
 Samlede utgifter var 16,4 millioner kroner. 45 
prosent av kostnadene var knyttet til innholdspro
duksjonen (honorar til fagansvarlige og forfat
tere, redigeringsverktøy, m.m.), 39 prosent lønn 
m.m. til redaksjonen, 16 prosent andre kostnader 
(lokaler, administrasjon, m.m.).
 Overskuddet i 2016 var 116 000 kr.

Organisasjonen

Formålet med Foreningen 
Store norske leksikon er å 
publisere fagkunnskap på 
internett i nært samarbeid 

med universiteter, høyskoler 
og andre kunnskaps

produsenter.

Medlemmer av Foreningen 
Store norske leksikon



Mange hevder at vi lever i et postfaktuelt samfunn. 
Falske nyheter og usann informasjon kan spre seg 
som ild i tørt gress. USA har valgt en president som 
presenterer politiske holdninger som fakta. Skillet 
viskes ut mellom det å mene noe og det å kunne noe. 
 I en offentlighet hvor faktabasert kunnskap 
og redigerte medier er under press, blir det stadig 
viktigere å støtte opp om et norsk, redigert og 
signert allmennleksikon som Store norske.
 Demokratiets kjerne er alles rett til å mene det 
de vil. I Norge har vi også lagt vekt på at demokra
tiet forutsetter at alle har samme rett til å kunne 
det de vil. Gyldig kunnskap er en forutsetning for 
å forstå, argumentere og påvirke i et demokratisk 
samfunn. Derfor sier grunnlovens paragraf 100 
ikke bare at myndighetene er pålagt å legge til rette 
for at den offentlige samtalen skal være åpen, men 
også for at den skal være opplyst.

 I dag er nettet 
den offentligheten vi 
lærer, leser og debat
terer i. Google styrer 
i stor grad innholdet 
folk finner. En opplyst 
samtale er avhengig 
av at folk finner gyldig 

kunnskap. Mangel på gode, digitale kilder fører til 
at nettet blir et ekkokammer der det er vanskelig å 
spore opphavet til «fakta». 

INFRASTRUKTUR FOR KUNNSKAP
På samme måte som nettsamfunnet trenger 
troverdige nyhetskilder, trengs kilder for basisen 
og bredden i vitenskapen. Selv i et mylder av 
innhold er det ingen selvfølge å finne gode kilder. 
Det kommer helt enkelt an på hvem som deltar i å 
skape nettinnhold. 
 Store norske er infrastrukturen der forskerne 
har mulighet til å formidle faget sitt til allmenn

heten i et nøkternt og tilgjengelig språk. Og vi er 
så synlige på nett at folk finner vitenskapens svar 
på toppen av Google, for eksempel når de søker på 
«den islamske stat».
 Formidling er 
en kjerneoppgave 
for universitetene. 
For å nå fram er de 
avhengige av arenaer 
som blir funnet og 
lest. Forskningsnytt 
blir formidlet gjennom media. Gjennom leksikonet 
satser universitetene på en bredere formidling: 
Her kan forskerne selv formidle grunnbegrepene 
direkte til allmennheten, uten at temaene må 
spisses for å passe en journalistisk vinkling. For hva 
viser den samlede forskningen som alle forsknings
gjennombrudd bygger på? 
 Leksikonet gir folk grunnlag for å forstå både 
forskningsnyheter og annen samfunnsutvikling. På 
denne måten tar universitetene som medlemmer i 
Store norske leksikon et avgjørende samfunnsan
svar for at vi har en opplyst offentlig samtale.

EN AUTORITATIV KILDE 
Faglig kvalitet er eksistensgrunnlaget for Store 
norske. Formålet vårt er «å publisere signert 
innhold redigert av fagfolk. Artiklene skal være 
kvalitetssikret med hensyn til faglig etterrettelighet 
og kildekritikk». 
 Et leksikon er ikke bare til for å samle fak
taopplysninger. Leksikon skal også definere 
begreper og formidle 
analytiske framstil
linger av hendelser, 
emner og personer. 
Et opplyst samfunn 
har behov for at 
landets mest kunn

En opplyst offentlig 
samtale er avhengig 

av at folk finner gyldig 
kunnskap 

Store norske er 
infrastrukturen der 

forskere har mulighet  
til å dele det de kan

Samfunnsoppdraget

Den norske 
 kunnskapsarven
Store norske leksikon er Norges nasjonalleksikon. 
Vi har røtter tilbake til det første leksikonet som 
kom ut i den nye nasjonen fra 1906. Som allmenn
leksikon skal vi formidle og forvalte kunnskapsar
ven ved å dekke områder det forskes på i Norge og 
som er sentrale for norske forhold. Både innholdet 
i hver artikkel og utvalget av artikler skal ha faglig 
kvalitet. Store norske leksikon skal forklare sentrale 
begreper, hendelser, fenomener, steder, organisa
sjoner og personer.
 Mange europeiske land har hatt egne nasjo
nalleksikon som har fått et allment omdømme 
som definerende autoritet. De fleste av disse har 
hatt vansker i overgangen fra papir til digital 
distribusjon, med sviktende inntekter og posisjon i 
samfunnet. Store norske er blant de få som har klart 
overgangen godt. Modellen med universitetene 
som grunnfjell sørger for solid eierskap og faglig 
autoritet. 
 Så vidt vi vet er vi det nasjonalleksikonet som 
i dag har høyest bruk blant egen befolkning. Til 
sammen gir dette Store norske en ledende posisjon 
blant de europeiske nasjonalleksikonene.

Store norske leksikon 
skal være en premiss
leverandør for digital 

dannelse og kunnskaps
spredning i norsk 
 nett offentlighet. 
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skapsrike mennesker skaper slike analytiske tekster. 
 Når mange hundre forskere skriver signerte 
artikler i Store norske, skaper de kilder som kan 
henvises til og der kvaliteten er enkel å vurdere. 
Artiklene fungerer som autoritative kildetekster, 
både for generell kunnskapsutvikling og i sam
funnsdebatt. Dette til forskjell fra Wikipedia, der 
alle som ønsker det kan publisere, også anonymt. 

ÅPENT OG TRANSPARENT
Store norske leksikon har vedtektsfesta at vi skal 
være en premissleverandør for digital dannelse. Det 
er vi ikke bare i form av leksikontekstenes kunn
skapsformidling, men også ved måten vi selv bruker 
teknologi på for å fremme den kloke samtalen.
 Digital publisering gjør det mulig å knesette et 
prinsipp om at produksjonen skal være åpen, gjen
nomsiktig og lett å kritisere. Dette gir potensielt stor 
samfunnsverdi, ikke minst for kunnskapsformid
ling, men også gjennom å bygge tillit og forståelse 
mellom akademia og en bredere allmennhet.
 Som teknologi har internett endret hva folk 
aksepterer som autoritativt. Den anonyme defini
sjons makten eksperter generelt – og papirleksiko
net spesielt – hadde, er ikke like selvfølgelig. På nett 
gir det lavere troverdighet å være navnløs og lukket. 
Tillit oppnås best når leserne kan være i dialog og 
enklest mulig kan utøve kildekritikk.
 Store norske praktiserer et prinsipp om radikal 
åpenhet: For det første kan hvem som helst foreslå 
endringer og begrunne forslagene. En avgjørende 
forskjell fra Wikipedia er at forslagene blir tatt 
stilling til av en fagansvarlig før publisering. 
 I kommentarfeltet under hver artikkel kan 
leserne offentlig kan kritisere teksten og diskutere 
med fagansvarlig. Oftest blir 
kommentarfeltet brukt til å stille 
spørsmål og be om forklaringer.
 For Store norske betyr åpenhet 
også at kildekritikk skal være enkelt. 
Som Kultur komiteen på Stortinget 
formulerte det i sin merknad til 
støtteordninga for nettleksikon: 

«Komiteen 
vil påpeke at 
åpenhet om 
hvem som 
skriver er 
vesentlig for å kunne utøve direkte kildekritikk, og 
derved kvalitetssikre og forbedre levende leksikal
ske oppslagsverk.» 
 Der trykt informasjon tidligere alltid var 
redigert under ansvar, er det i dag blitt nær like 
lett å publisere til hele verden som å snakke med 
naboen. På den ene siden øker dette tilgangen til 
informasjon. På den andre siden blir det mer opp 
til hver enkelt å vurdere gehalten i det vi finner. Å 
mestre kildekritikk er en stadig viktigere forutset
ning for å bli kunnskapsrik. 
 Hos oss skal folk kunne se hvem som står bak 
all aktivitet, og derfor krever vi at alle skriver under 
fullt navn. Vi tillater ikke pseudonymer og anonyme 
bidrag. På profilsidene til de fagansvarlige kan 
leserne se både hvilken bakgrunn de har og hva de 
gjør i leksikonet. 
 Både skriving og redigering skjer direkte i 
publiseringssystemet, og vi bruker muligheten 
teknologien gir til å være så gjennomsiktige som 
mulig: Leserne kan følge oppdateringene mens de 
skjer – enten via forsiden eller på hvert fagområde.  
I tillegg er hver eneste revisjon av en artikkel tilgjen
gelig: Man kan se hvem har foreslått endringer, og 
like viktig, hvem som har godkjent dem. Bare i 2016 
ble det lagret 46 000 versjoner av ulike artikler. Slik 
er det gjennomsiktig hvem som skriver leksiko
net, og slik er det mulig å drive direkte og detaljert 
kildekritikk. 
 Den digitale historikken vil over tid fortelle 

hvordan det vitenskaplige synet på 
begreper, hendelser, sted og folk har 
utviklet seg over tid, og hvem som har 
formulert dette synet. Det vil danne for
tellingen om hvem som har definert den 
norske kunnskapsarven.

Åpenhet om hvem som skriver 
er vesentlig for å kunne utøve 

kildekritikk.

Fagfolk bør definere de 
 kontroversielle begrepene

Utøya har en lang tradisjon som arena for 
opplæring i demokrati, ytringsfrihet, toleranse 
og mangfold. Samtidig bærer Utøya sterke og 
konkrete vitnesbyrd om hvorfor disse verdiene 
ikke kan tas for gitt. 
 I 2016 ble Hegnhuset bygd opp rundt kafé
bygget, der mange aufere ble myrdet 22. juli 
2011. Huset er et læringssenter der ungdom kan 
reflektere over hva demokrati betyr for dem, hva 
som utfordrer demokratiet og hvordan de selv kan 
verne om det. 
 Hegnhuset er kåret til et av verdens viktigste 
nybygg i 2016. Tekstene i læringssenteret, som 
blant annet definerer høyreekstremisme, islamo
fobi og rasisme er levert av Store norske leksikon.

Med vårt eget 
publiseringssystem 

bruker vi teknologi til å 
gjøre det gjennomsik
tig for alle hvem som 
definerer den norske 

kunnskapsarven. 
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VITENSKAPENS STEMME
Særlig i samfunnsdebatter er det viktig at 
forskere når ut med en god kunnskapsba
sis. Store norske leksikon har vitenskapelig 
basert innhold, også i stridsspørsmål. Vi har 
ikke som mål i seg selv at innholdet skal virke 
«nøytalt» eller gjengi hva folk flest er enige 
om. Derimot skal vi gjengi hva forskere flest er 
enige om – eventuelt hva de er uenige om der 
det er relevant for basisomtalene vi gir. 
 Vi er vitenskapens stemme i offentlighe
ten – enten det gjelder i dag ukontroversielle 
tema som Rolf Jacobsen og akustisk fonetikk, 
eller debatterte emner som vaksine, klima, ulv 
og Jerusalems historie. Vårt innhold bygger 
på forskningsmetode. Om forskningsbasert 
kunnskap virker kontroversielt eller ikke i 
debattene, er avhengig av samfunnsforhol
dene ellers.  

Store norske leksikon  
er vitenskapens stemme 

i offentligheten

Det er tydelig at Store norske spiller en folkeopply
sende rolle i mediene. I nyhetene blir vi lenket til som 
kilde til bakgrunnskunnskap for eksempel om det 
amerikanske valgsystemet eller hva selvregulering 
er. Oftest lenkes det til begreper – som ciskjønnet, 
hadither eller narsissisme. 
 En relativt stor andel av mediehenvisningene 
kommer fra debattinnlegg, og det ser ut til at unge 
særlig ofte lenker til oss for å underbygge innleggene. 
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m Au pair- 
ordningen er 

langt på vei blitt en 
ordning for billig 
hushjelp  

MANDAG la Arbeiderpartiet frem sitt programforslag. Et av for-
slagene er å erstatte dagens au pair-ordning med et opplegg som 
stiller strengere krav til vertsfamiliene.

Tidligere har Senterpartiet, KrF, Venstre og SV varslet lignen-
de endringer av ordningen. Frp vil, ifølge VG, ikke konkludere 
nå. Høyre ønsker å beholde ordningen, men vil diskutere for-
bedringer.

 
AU PAIR-ORDNINGEN ble innført i 1969 som et opplegg for kul-
turutveksling. Rundt 3000 au pairer er i Norge i dag, og nesten 
90 prosent av dem er kvinner fra Filippinene. I 2014 var det kun 
13 nordmenn som var au pairer i utlandet.

Med jevne mellomrom dukker det opp eksempler på at au pair-
ordningen misbrukes. Det ferskeste er en dom fra Oslo tingrett. 
Der ble et ektepar dømt til fem måneders ubetinget fengsel. 
Dommen er anket, men beskrivelsene fra rettssaken om kame-
raovervåking og lange arbeidsdager er milevis fra grunntanken 
om «kulturutveksling».

SPORADISKE BRUDD på regelverket 
vil ikke være god nok grunn til å leg-
ge ned en hel ordning. Problemet 
med ordningen er at den generelt 
ikke fungerer etter hensikten.

Forskning både fra FAFO og 
NTNU viser at norske vertsfami-
lier bruker au pairer for å få hver-
dagen til å gå opp. Vertsfamiliene 

ser på husarbeid som lite meningsfylt og setter pris på et par ek-
stra «profesjonelle» hender i huset. Det har skjedd en profesjo-
nalisering av au pairer, der filippinske jenter foretrekkes fordi de 
har ord på seg for å være særlig dyktige til husarbeid.

Det finnes eksempler på vertsfamilier som også legger vekt på 
kulturutveksling, men i all hovedsak er au pair-ordningen blitt 
en ordning for billig hushjelp.

AU PAIRER har vært et gode for familier og tilreisende ungdommer opp gjennom årene. Særlig i en tid da det ikke var like gode støtteordnin-ger for barnefamilier, og da skoleungdom og studenter ikke hadde like god tilgang på utvekslingsmuligheter gjennom utdanningssystemet.
Men tiden har løpt fra au pairene. I dag må arbeidsinnvandre-

re utenfor EØS-området dokumentere fagkunnskaper for å få 
arbeidstillatelse. De kommer inn i sektorer som er regulert og 
følger norsk lov om arbeidsmiljø og arbeidstid. Au pairer skal 
riktignok ikke arbeide mer enn fem timer pr. dag, og maksimalt 
30 timer pr. uke, men stort sett er arbeidsforholdene prisgitt den 
enkelte familie.

Arbeiderpartiet ønsker en ny ordning med strengere krav til 
vertsfamilien. Det er verdt å utrede. Tanken bak et kulturutveks-
lingsprogram, særlig for dem som ikke har utvekslingsmulighe-
ter gjennom utdanning, er fremdeles god.

Au pair-ordningen 
bør avvikles

«Assimilering er en statlig politikk for å gjøre 
en språklig eller kulturell minoritet eller inn-
vandret gruppe mest mulig lik majoritetsbe-
folkningen», heter det i Store norske leksikon.

Om man skulle lure på om assimilering er 
en god idé eller ikke, kan man kikke i sam-
funnsfagbøkene i videregående opplæring. 
Her er begrepet tett knyttet til fornorskings-
politikken overfor samene. «Norske myndig-
heter forsøkte å tvinge dem til å bruke norsk 
språk og norske navn», som det heter i en av 
dem.

Tvangsopplæring
For i rundt 40 år har samenes skjebne fungert 
som et stjerneeksempel på hvordan nye inn-
vandrere ikke skal tilpasses det norske sam-
funnet.

Slik Brochmann 2-utvalget skriver, har den 
foretrukne strategien i stedet vært integre-
ring: Så lenge innvandrere aksepterer sine ret-
tigheter og plikter i landet, kan de fortsette å 
identifisere seg med kulturen de kommer fra. 
Med andre ord kan du beholde både hvitløk, 
religion, verdier, språk og en sterk familieori-
entering så lenge du er lovlydig.

Kanskje var det en korrekt beskrivelse av po-
litikken på 80-tallet. Om det er dekkende for 
dagens integreringsideologi, er tvilsomt. Bun-
ken av forventninger, eller hva som er «inn-
vandreres plikter», for å bruke ovenstående 
definisjon, er blitt stadig større.

Ett eksempel er språk. I tråd med integre-
ringstanken skulle myndighetene være forsik-
tige med å pålegge flyktninger å lære norsk. 
Diskusjonen gikk gjennom hele 90-tallet. Anti-
rasistisk senter og Rådet for innvandrerorga-
nisasjoner i Oslo var blant dem reagerte sterkt 
på «tvangsopplæringen», og sistnevnte argu-
menterte nettopp med at forslaget innebar 
assimilering. Først i 2005 ble norskopplæring 
for flyktninger obligatorisk.

A-ordet er tilbake
Vanskelig å se forskjell
Morsmålsopplæring er et annet eksempel. Fra 
å være ansett nærmest som en rettighet, er un-
dervisning i morsmål degradert til ett av man-
ge pedagogiske virkemidler for å lære norsk. 
De siste 15 årene har andelen minoritetsspråk-
lige som får morsmålsundervisning, stupt. I 
dag er dette en ganske marginal del av språk-
opplæringen for innvandrerbarn.

Man kunne fortsatt: Innvandrere som ikke 
sender barna i barnehage, kan nå vente seg 
kommunen på døren. Religiøse ledere skal 
ikke bare ta avstand fra terror, men også ak-
tivt forebygge radikalisering. For å få statsbor-
gerskap må man fra i år bestå prøve i sam-
funnskunnskap og norsk. Programkomiteen 
i Arbeiderpartiet ønsker å frata trossamfunn 
statsstøtten hvis de mangler kvinner i styrene, 
for å sikre økt likestilling i moskeene.

Det begynner i det hele tatt å bli vanskelig å 
se forskjell på å være «fullt integrert» og «assi-
milert» i det norske samfunn.

Assimilering på norsk
Kanskje er det derfor få har reagert på at Fafos 
rapport om annengenerasjonsinnvandrere 
har tittelen Assimilering på norsk. Der gjør for-
sker Jon Horgen Friberg en hederlig innsats 
for å renvaske begrepet. Hans poeng er at as-
similering rent faktisk skjer – dataene tyder på 
at innvandrerungdom absorberer liberalde-
mokratiske grunnverdier, tar høyere utdan-
ning og har forholdsvis stor sosial mobilitet. 
Han forstår assimilering som en prosess der 
kulturelle grenser blir mindre betydningsful-
le over tid.

I en slik forståelse av begrepet innebærer 
ikke assimilering å gi fullstendig avkall på sin 
egen kulturelle identitet. Snarere kan det å 
«bli mest mulig lik majoritetsbefolkningen» 
også bety at den dominerende kulturen en-
drer seg.

Brochmann 2-utvalget bruker assimilerings-
begrepet frimodig og påpeker at fullverdig 
assimilasjon av innvandrere innebærer at de 
«oppfattes som en legitim del av det nasjonale 
fellesskapet». Med andre ord: Hvis det å spise 
svin eller drikke alkohol er synonymt med å 
være norsk, vil assimilasjonen aldri lykkes. 

Frimodig bruk
Forskernes bruk av begrepet signaliserer at 
begrepet er i ferd med å bli stuerent også i an-
dre kretser enn de mest innvandringsskeptis-
ke. Men at assimilering for eksempel av sen-
trale, liberaldemokratiske verdier er et mål, 
betyr ikke at enhver form for fornorskingspo-
litikk er akseptabel.

Avveiningen er den samme som før: I hvor 
stor grad man skal bruke tvang og krav for å 
nå målet. Samepolitikken er ikke akkurat noe 
forbilde i så måte.

Likevel kan det være nyttig å erkjenne at 
mye av det politikerne forsøker å få til på in-
tegreringsfeltet, i praksis er en form for assi-
milering. Det er ikke nødvendigvis negativt 
heller. «Tvangsopplæringen» av flyktninger 
i norsk språk må sies å være både rimelig og 
fornuftig. Og det er jo ikke akkurat likegyldig 
hvorvidt nasjonens innbyggere slutter opp 
om for eksempel likestilling, religionsfrihet, 
demokrati og retten til privatliv.

Integreringens tid er forbi. Kanskje er det like greit.

 åKommentar
Andreas Slettholm 
Oslo-kommentator
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ordning for billig 
hushjelp  

MANDAG la Arbeiderpartiet frem sitt programforslag. Et av for-
slagene er å erstatte dagens au pair-ordning med et opplegg som 
stiller strengere krav til vertsfamiliene.

Tidligere har Senterpartiet, KrF, Venstre og SV varslet lignen-
de endringer av ordningen. Frp vil, ifølge VG, ikke konkludere 
nå. Høyre ønsker å beholde ordningen, men vil diskutere for-
bedringer.

 
AU PAIR-ORDNINGEN ble innført i 1969 som et opplegg for kul-
turutveksling. Rundt 3000 au pairer er i Norge i dag, og nesten 
90 prosent av dem er kvinner fra Filippinene. I 2014 var det kun 
13 nordmenn som var au pairer i utlandet.

Med jevne mellomrom dukker det opp eksempler på at au pair-
ordningen misbrukes. Det ferskeste er en dom fra Oslo tingrett. 
Der ble et ektepar dømt til fem måneders ubetinget fengsel. 
Dommen er anket, men beskrivelsene fra rettssaken om kame-
raovervåking og lange arbeidsdager er milevis fra grunntanken 
om «kulturutveksling».

SPORADISKE BRUDD på regelverket 
vil ikke være god nok grunn til å leg-
ge ned en hel ordning. Problemet 
med ordningen er at den generelt 
ikke fungerer etter hensikten.

Forskning både fra FAFO og 
NTNU viser at norske vertsfami-
lier bruker au pairer for å få hver-
dagen til å gå opp. Vertsfamiliene 

ser på husarbeid som lite meningsfylt og setter pris på et par ek-
stra «profesjonelle» hender i huset. Det har skjedd en profesjo-
nalisering av au pairer, der filippinske jenter foretrekkes fordi de 
har ord på seg for å være særlig dyktige til husarbeid.

Det finnes eksempler på vertsfamilier som også legger vekt på 
kulturutveksling, men i all hovedsak er au pair-ordningen blitt 
en ordning for billig hushjelp.

AU PAIRER har vært et gode for familier og tilreisende ungdommer opp gjennom årene. Særlig i en tid da det ikke var like gode støtteordnin-ger for barnefamilier, og da skoleungdom og studenter ikke hadde like god tilgang på utvekslingsmuligheter gjennom utdanningssystemet.
Men tiden har løpt fra au pairene. I dag må arbeidsinnvandre-

re utenfor EØS-området dokumentere fagkunnskaper for å få 
arbeidstillatelse. De kommer inn i sektorer som er regulert og 
følger norsk lov om arbeidsmiljø og arbeidstid. Au pairer skal 
riktignok ikke arbeide mer enn fem timer pr. dag, og maksimalt 
30 timer pr. uke, men stort sett er arbeidsforholdene prisgitt den 
enkelte familie.

Arbeiderpartiet ønsker en ny ordning med strengere krav til 
vertsfamilien. Det er verdt å utrede. Tanken bak et kulturutveks-
lingsprogram, særlig for dem som ikke har utvekslingsmulighe-
ter gjennom utdanning, er fremdeles god.

Au pair-ordningen 
bør avvikles

«Assimilering er en statlig politikk for å gjøre 
en språklig eller kulturell minoritet eller inn-
vandret gruppe mest mulig lik majoritetsbe-
folkningen», heter det i Store norske leksikon.

Om man skulle lure på om assimilering er 
en god idé eller ikke, kan man kikke i sam-
funnsfagbøkene i videregående opplæring. 
Her er begrepet tett knyttet til fornorskings-
politikken overfor samene. «Norske myndig-
heter forsøkte å tvinge dem til å bruke norsk 
språk og norske navn», som det heter i en av 
dem.

Tvangsopplæring
For i rundt 40 år har samenes skjebne fungert 
som et stjerneeksempel på hvordan nye inn-
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sender barna i barnehage, kan nå vente seg 
kommunen på døren. Religiøse ledere skal 
ikke bare ta avstand fra terror, men også ak-
tivt forebygge radikalisering. For å få statsbor-
gerskap må man fra i år bestå prøve i sam-
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NORSK FAGSPRÅK FOR EN NORSK VIRKELIGHET
En sentral oppgave pålagt universitetene er å sikre norsk fagspråk og 
terminologi. Det er et demokratisk problem dersom eksperter bare skriver 
på engelsk fordi det blir vanskeligere for folk å finne den relevante kunn
skapen – og å forstå den. Med et nasjonalleksikon sørger man for at basisen 
i kunnskapsuniverset blir formulert på norsk. Sagt med stortingsmeldinga 
«Mål og Meining»: «Ordbøker og leksikal
ske oppslagsverk utgjer ein viktig del av 
den totale skriftkulturelle infrastrukturen 
i eit språksamfunn … Eit livskraftig nasjo
nalleksikon, som i dag må finnast i digital 
grunnform, er ein nødvendig del av ein 
språkleg infrastruktur for framtida.» 
 Om norsk fagspråk skal være levende, 
må det finnes arenaer der fagfolk formidler på norsk. Stadig færre fag blir 
formidlet i norske bøker og artikler, og undervisning på universitetene 
domineres i økende grad av engelsk. Utvikling av norske fagtermer kan 
stoppe opp. Gapet øker mellom fagspråket og språket folk flest kan.
 I 2011 pekte Språkrådet på Store norske som den mest egnede kanalen 
for formidling av norske fagtermer. I Store norske må eksperter skrive på 
norsk om viktige begreper i alle fag. Slik er leksikonet en garantist for å 
videreutvikle det norske fagspråket og de norske fagtermene. Vi har også 
et uttalt mål om å få skrevet artikler på nynorsk. Foreningen kan publisere 
verk på alle norske språk.

Hva mener leserne om Store norske?
I 2016 ville vi vite mer om hva leserne mener om oss og 
gjennomførte en bruker undersøkelse blant 35 000 brukere. 
Figuren viser hva leserne skrev da de fritt kunne velge ord de 
mener skildrer Store norske leksikon. Beskrivelsene deres 
samsvarer fint med samfunnsoppdraget vi ønsker å ta på oss.  
 Redaksjonen i Store norske er vant med å ta imot store 
utfordringer og lytte til kritikk, særlig innen områdene som 
med rette blir kritisert av noen lesere (merket med oransje i 
ordskyen). 
 Derfor ble vi ekstra glade for at storparten av leserne er 
så positive. At de ser oss som pålitelige, at vi leverer kvalitet, 
og ikke minst at mange mener leksikonet er enkelt å lese.

Om norsk fagspråk 
skal være levende, må 
det finnes arenaer der 
fagfolk formidler på 

norsk.

For Store norske er 
språkarbeidet viktig. 
Vi er avhengige av at 
folk finner oss gjennom 
søkeordene de bruker og 
at de forstår det vi skriver. 
Et lett lesbart språk gjør 
vanskelig innhold klarere. 
Tekstbasen fra papir er 
ofte på tunglest riksmål. 
Med oppdateringene 
siden 2011 blir tekstene 
mer lesbare. I 2016 ble 
flere viktige medisin
artikler lettere å lese.

ˈ

…
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Leserne
Store norske leksikon har høye brukertall, kommer 
høyt i søkeresultatene i Google og leses mye. 
Dersom leksikonet hadde vært med i TNS Gallups 
offisielle statistikk over norske nettsteder, hadde 
det ligget rundt 15.plass på lista over de mest 
brukte norskpubliserte nettstedene. Med det er  
snl.no det nest største ikkekommersielle nettstedet 
publisert i Norge (etter NRK).
  På en typisk dag i 2016 ble det lest 250 000 
artikler. Det er tydelig at elever og studenter er 
en stor brukergruppe, for de mest leste artiklene 
samsvarer med pensum i skoleverket, som de store 
religionene, vitenskapens grunnbegreper, viktige 
historiske hendelser og sentrale personer. Medisin 
og helsestoff er mye lest, med store sesongvaria
sjoner. Medienes dekning av begivenheter merkes 
tydelig i lesertallene. 
 Til tross for at alle fagområder av leksikonet 
har sine kioskveltere, blir også de perifere artiklene 
lest. Folk søker breddekunnskap, og de fleste av 
leksikonets 185 000 artikler blir lest i løpet av et år. 
Vi ser likevel at halen av sider som blir lite lest er 
svært lang: Rundt halvparten av artiklene blir svært 
lite lest. Det er også for få som klikker seg videre for 
å lese flere artikler. Dette kan selvfølgelig bety at 
folk finner det de leter etter, men her ligger det et 
betydelig potensial for økt bruk: å løfte fram godt 
innhold for leserne for å få flere til å lese mer.
 Det er i underkant av 2 millioner brukere av 
Store norske hver måned, og antallet brukere økte 
med 4,2 prosent i 2016. Andelen brukere som 
kommer tilbake er stabil, men en forsiktig økning 
(fra 66,7 til 68,6), mens andelen besøk som går rett 
til snl.no har økt med 8,8 prosent siste år. Det tyder 
på at vi i større grad er en side folk har in mente. 
 Over 90 prosent av leserne kommer til snl.no 
fra Google. I 2016 har vi indeksert innholdet vårt 
bedre. Likevel øker den målte trafikken fra Google 

42 prosent leste 
leksikonet fra 
mobil eller 
nettbrett i 2016.  
Det er mobil
bruken som 
øker (med 14 % i 
2016). Nett sidene 
tilpasser seg 
automatisk ulike 
skjermstørrelser 
for å gi en god 
leseropplevelse. 
På mobil leser 
folk i snitt 1:16 
minutter, på 
nettbrett 2 og 
på PC/Mac 3 
minutter. 

Unge bruker ikke bare leksikonet til utdanning, men 
også for å lese om ting de er opptatt av, som når låta 
Jovial blir en hit og de syns de er greit å vite hva ordet 
egentlig betyr. Artikkelen var blant de mest leste 
sommeren 2016.

19:06

bare litt (mens den øker tydelig fra mindre søkemo
torer som Yahoo og Duckduckgo).
 Totalt ser vi at antallet sidevisninger øker med 
3 prosent, til forskjell fra tidligere år. Dette er noe 
som gjelder mange nettsider, og det kan skyldes at 
flere vil verne om personopplysninger og velger å 
skru av innstillinger som viser aktiviteten deres. 
Dermed leser de snl.no uten at vi kan registrere det.

HVEM LESER LEKSIKON?
Den store leserskaren vår er elever og studenter: 
Lesertallene er høyest på høsten når studentene 
kommer til universitetene. Tallene synker i alle 
undervisningsfrie perioder. 

 De aller mest leste artiklene er pensum for 
mange trinn: Jødedom (lest 103 000 ganger i 2016), 
hinduisme (99 000), buddhisme (92 000), islam 
(91 000), den kalde krigen (88 000), den franske 
revolusjonen (86 000) og Norges litteraturhistorie 
(78 000). Disse blir gjerne lest på dagtid, og tallene 
øker fra år til år. Vi ser også at trafikken fra lærings
ressurser øker, selv om de utgjør en veldig liten 
andel av elevbesøkene. 
 Det voksne publikumet er også stort, men 
de sprer seg på flere artikler. På kveldstid ser vi 
dem godt: De leser saker i nyhetsbildet og artikler 
fra Store medisinske leksikon, som f.eks. artrose 
(71 000 lesere i 2016). 
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Norges 
litteratur
historie

første 
verdenskrig

militær
kupppåske

den  
franske 
revolusjon jødedom

jovial giftige 
 sopper

FNfastelavn kabinett
spørsmål

den kalde 
krigen

2016

Mest leste artikler i Store norske leksikon per måned i 2016. De mest leste artiklene i hele 2015 totalt var jødedom 
(lest 103 504 ganger), hinduisme (99 330), første verdenskrig (96 532), buddhisme (92 116) og islam (91 280).

Mest leste kategorier i Store norske i 2015. Artiklene i 
Store medisinske leksikon ble lest over 10 millioner ganger.

 Det gamle papirleksikonet var noe alle 
nordmenn kjente. Den digitale versjonen er best 
kjent blant de unge. Blant dem over 40 er det en 
god del som ikke er klar over at leksikonet lever og 
oppdateres på nett. Dette er en stor utfordring for 
oss, som vi vil ta tak i.
 For å øke antallet nye brukere har vi begynt 
å jobbe med å bli mer synlige utenfor snl.no og 
 Googlesøk. I 2016 startet vi utvikling av en app 
som vi er spente på om kommer til å bli brukt.  
I tillegg prøver vi å gjøre leksikonet synlig på andre 
nettsider. Derfor har vi så smått starta en nyhetstje
neste med artikler som kan brukes som bakgrunn 
for nyhetsstoff. I overkant av 1 000 journalister 
mottar tipsene. Vi ser at trafikken fra de store 
norske mediene øker. Vi får særlig mange treff fra 
Dagbladet (36 000), NRK (17 000) og VG (15 000). 
 Redigerte medier og sosiale medier lever i dag 

i et samspill, og et grep for å gjøre leksikonet mer 
synlig handler om å være tilstede i sosiale medier. 
I 2016 har vi laget en ny form for deling av aktuelt 
innhold på Facebook og Twitter. Vi ser at postene 
når ut til flere enn før. Selv om dette står for lite 
av den totale trafikken, ser vi en økning på 6,7 
prosent – til 137 000 besøk –til snl.no fra sosiale 
medier i 2016. Andelen nye brukere fra sosiale 
medier har økt med 12 prosent. Selv om arbeidet i 
sosiale medier er tidkrevende, vil vi over tid kunne 
bygge en fast følger skare som vil spre bevissthet 
om at Store norske leksikon har oppdatert og godt 
innhold.

STORE NORSKE OG WIKIPEDIA
Wikipedia har høyere samlede lesertall enn Store 
norske leksikon. Hovedårsaken er at vi ikke dekker 
like mange områder. Både personer, hendelser, 

steder og begreper som omtales i Store norske 
skal ha nasjonal eller faglig relevans. Stikkprøver 
viser at for artikler som er relevante for akademisk 
formidling, har Store norske ofte like mange lesere 
som norsk Wikipedia: Geografi og populærkultur 
er mindre lest, mens innen jus, litteratur, historie 
og lignende, har vi gjerne like mange lesere. 
Medisin artikler er til dels mye mer lest på Store 
norske. Norsk og særlig engelsk Wikipedia lenker 
mye til Store norske som kilde. 
 Som oppslagsverk har vi ulike roller: 
Wikipedia kan gi mye informasjon om virksomme 
mennesker i offentligheten og kan ofte være 
raskere, mens Store norske kan gi den autorita
tive biografien, da skrevet med faglig innsikt og 
habilitet. Store norske er på sitt beste i definisjo
ner og analyser der god faglig forståelse tilfører 
merverdi. Det er også slik leserne bruker oss.
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Innholdet
Foreningen Store norske leksikon gir ut fire ulike leksikalske verk:

▸  store norske leksikon – snl er hovedleksikonet, med 162 871 artikler. 
Det er et allmennleksikon som oppdateres av fagfolk hver dag, året rundt. 

▸ store medisinske leksikon – sml er Norges største medisinske opp
slagsverk med 12 490 artikler. SML oppdateres av fagansvarlige medisinere.

▸  norsk biografisk leksikon – nbl er et historisk verk som er publisert 
slik det kom ut fra 1999 til 2005. Det inneholder 5 855 artikler om sentrale 
personer i norsk historie og blir ikke oppdatert.

▸ norsk kunstnerleksikon – nkl er er et historisk verk med 3 820 
artikler om norske kunstnere. Innholdet er det samme som ved utgivelsen 
(1982 til 1986). Nasjonalmuseet eier NKL, men vi publiserer det.

KUNSTEN Å FÅ 600 FAGPERSONER  
TIL Å LAGE 185 000 ARTIKLER SAMMEN 

I dag er Store norske et leksikon der du kan forvente å finne oppdatert og 
kvalitets sikret innhold. Dette er ingen selvfølge. For at vi skal lykkes må 
arbeidsmetodikken være god og effektiv.
 Fagansvar er det grunnleggende prinsippet i metodikken vår: Alle artikler 
i Store norske tilhører kun ett fag, og det er én person som har ansvaret for alle 
artiklene i faget. En fagansvarlig er en håndplukket ekspert som har ansvar for 
å forvalte et lite område av leksikonet. Samme person kan godt ha fagansvaret 
for mange fag.
 Med prinsippet om fagansvar, følger det at redaktørene ikke skal skrive 
artikler selv. Derimot er det deres jobb å finne gode fagansvarlige, motivere 
dem til formidling, hjelpe dem med prioritering og med å finne fram til de 
presise og tilgjengelige formuleringene. Slik kan vi sørge for at artiklene er 
faglig troverdige, samtidig som de har et godt språk, bilder og lenker, at de er 
rimelig proporsjonerte og følger en enhetlig form. 
 Leksikontekster bygger alltid på tidligere versjoner. Det er en form for 
samskriving, der for eksempel botanikere i dag bygger videre på og korrigerer 
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artikler fra forrige generasjons botanikere.
 Med disse prinsippene til grunn, er utfordrin
gen å ha oversikt og å styre arbeidet. Hvor oppda
terer de fagansvarlige, og hvor burde vi legge inn 
innsatsen nå? Hvor har folk foreslått endringer 
og kommentert, og har den fagansvarlige svart? 
Og sist, men ikke minst: Hvordan kan en liten 
redaksjon sørge for at 600 ulike mennesker fra hele 
landet arbeider best mulig – og ganske likt – med 
175 000 artikler i snl og sml? 

PRIORITERING OG DUGNADSÅND
snl og sml har 175 000 artikler som alle er 
forventet å være faglig gyldige til enhver tid. Sam
menlignet med andre nettsider er dette en enorm 
mengde sider som skal vedlikeholdes. I tillegg har 
vi fortsatt store mengder «papir» – det vil si artikler 
som mangler det folk forventer av et digitalt 
leksikon: lenker, bilder og fulle setninger.
 Når redaksjonen verver og veileder fagansvar
lige, prioriterer vi etter lesertall, aktualitet, hvor 
faglig sentralt innholdet er og i hvilken grad det er 
utdatert. De mest leste artiklene er blitt prioritert 
først. Det betyr i praksis at svært mange artikler 
ikke er oppdatert siden papirtiden.
 På den andre siden er leksikonet en dugnad. 
Alle vet at når det først dukker opp ivrige entusi
aster på en dugnad, er det lurt å holde dem i gang. 
Så lenge en fagansvarlig jobber godt med relevant 
innhold, er det god arbeidsmetodikk for redaktøren 
å heie og hjelpe dem videre og drive kvalitetskon
troll. Derfor er enkelte fagområder mye mer gjen
nomarbeidet enn andre, blant annet innen musikk, 
kunst, norsk geografi, anatomi og design. 
 Men: Med nær hundre fagansvarlige i snitt 
per redaktørstilling, må måten å hjelpe på være 
effektiv – og det er hovedutfordringen for hver 
enkelt redaktør. Sammen prøver vi stadig å finne 
nye måter å være effektive på.

BEDRE VERKTØY OG METODIKK
I 2016 har det for første gang vært enkelt for 
redaktørene å se hva som er mest lest og minst 

oppdatert for hver fagansvarlig i hvert fag. Derfor 
har mange fagansvarlige fått lister for hva de skal 
prioritere. Snart vil de fagansvarlige også selv 
kunne sjekke hvilke artikler som er mest lest, når 
de ble oppdatert sist og om de har bilder. Sammen 
med den faglige oversikten de selv har, kan dette gi 
bedre retning på innsatsen de legger ned.
 I 2016 har vi gjennomarbeidet og revidert 
forfatter veiledningen. Det gjør leksikonfaget 
lettere tilgjengelig for nye fagansvarlige, og det er 
med på å sikre at artiklene framstår enhetlige på 
tvers av fagområder.
 For første gang har også vi sendt ut mange og 
jevnlige felles eposter med skrivetips. I tillegg har 
alle leksikonarbeiderne en felles Facebookgruppe 
med 415 medlemmer. Her stilles det særlig tekniske 
spørsmål.
 Et nytt grep for å kvalitetssikre innholdet 
er «desken». Redaktørene følger alle dagens 
endringer på omgang, slik at de fagansvarlige 
samme dag får en første respons på forbedring av 
språk og sjanger. Desken følger også med på kom
mentarer og sjekker nyhetsbildet.
 De fagansvarlige er forventet å behandle alt fra 
spørsmål fra skoleelever som ikke orker å lese til 
prøven, til fagtunge endringsforslag om komplisert 
stoff. Redaksjonen skal holde et øye med om det 
skjer. Men i den evige strømmen av endringer er 
det fort gjort at en kommentar eller et forslag blir 
liggende ubesvart. Det kommer stadig flere kom
mentarer til artiklene: I 2016 satte vi ny rekord med 
1 238 kommentarer. 423 kom fra leserne, og både 
de fagansvarlige og redaktørene ga rundt 400 svar 
tilbake. 
 I publiseringssystemet har vi nylig utviklet 
bedre verktøy for å se hvor det er ubehandlede 
forslag og kommentarer. I 2016 fikk vi bukt med 
en altfor stor haug forslag og kommentarer fra 
lesere som hadde blitt liggende ubesvart. For at 
brukermedvirkning skal fungere, er det viktig at 
brukerne får raskt svar, og det at vi nå er à jour med 
innspillene gir oss langt bedre forutsetninger for 
god dialog med brukerne.

Historiske bildesamlinger, 
tilgjengelige for alle

Store norske leksikon er en svært egnet 
plattform for publisering av store, historiske 
bildesamlinger: Bildene blir tilgjengelige for et 
stort publikum, knyttet til relevante artikler og 
analyser. Slik får de større verdi enn om bildene 
bare publiseres frittstående.
 I 2016 fikk Store norske bistand fra Fritt 
Ord og NTB Scanpix for å publisere blant annet 
2500 historiske portrettfoto fra Norsk biogra
fisk leksikon. De fleste bildene har aldri blitt 
publisert digitalt tidligere.

Bildene over: 1. Forfatterne Halldis Moren Vesaas og Tarjei 
Vesaas. 2. Farmasøyten Olav Brænden, som bygde opp og 
ledet FNs narkotikalaboratorium i Genève. 3. Anna Bugge, 
norsksvensk jurist, kvinnesaks og fredsforkjemper, en av 
de førende kvinnesaksforkjempere i Norge. 4. Et unikt foto 
av offiseren og politiker Birger Braadland fra da han var 
leder for Norges delegasjon til Folkeforbundet i 1931.
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Redaktørhverdagen består i å redigere artikkel etter 
artikkel, i hundre og tusentall. Men etterhvert synes 
resultatet: Vanskelige tekster eller gammelmodige 
synsvikler blir borte. Et knippe artikler eller et helt 
fagområde som rett og slett skinner! Dette er hva 
 redaktørene er mest stolte av å ha fått til i 2016:  

BILDER SOM FORTELLER  
MER ENN TUSEN ORD

For mange artikler er bilder vesentlig for å forstå 
innholdet. Et kjempeløft i 2016 har vært å finne 
bilder der artiklene trenger det mest. Særlig kunst, 
design og dyr har fått vesentlig flere bilder. 
 I tillegg har vi funnet igjen over 20 000 bilder 
som tidligere er brukt i papirleksikonet, blant 
annet en stor mengde kjemiillustrasjoner. Vi har 
også funnet fram bilder brukt i Norsk biografisk 
leksikon. Med støtte fra Fritt Ord har vi arbeidet 
med å identifisere og bearbeide alle disse bildene, 
slik at de nå kan publiseres på snl.no. Det betyr at 
offentligheten får tilgang til en stor mengde doku
mentariske fotografier fra norsk historie, blant 
annet av folk det hittil har vært få eller ingen gode 
digitale bilder av. 

STORE MEDISINSKE LEKSIKON
Store medisinske leksikon er blant Norges mest 
leste medisinske oppslagsverk og er en fusjon av 
medisin innholdet i Store norske leksikon og papir

leksikonet Store medisinske leksikon. 
 I 2016 fikk vi fart på oppdateringer av medisin
innholdet. 5 659 artikkeloppdateringer er skjedd. 1 
million tegn er endret (mot 280 000 tegn året før). 
To dyktige leger har jobbet deltid med oppdatering, 
rydding og rekruttering av nye fagansvarlige. 
 Vi har oppdatert viktige artikler som leukemi, 
hiv/aids, zikafeber, anemi, sklerodermi, kronisk 
utmattelsessyndrom og artrose. Den faglig 
sentrale autofagi, som var tema for Nobelprisen, 
ble nyskrevet. Områder som hormonsystemet, 
anatomi, infeksjonsmedisin , farmakologi og blod, 
som er mye lest, har aktive fagansvarlige. Vi har 
lyktes med å rekruttere enda flere respekterte 
medisinere til leksikonet. 

NATURFAG SOM ELEVER KAN FORSTÅ
At snl er en pålitelig kilde gir oss et solid fotfeste 
i skolen, men vi har en vei å gå for å gjøre langt 
flere tekster mindre tungleste og mer tilpasset det 
faglige nivået til elevene som trenger dem. I 2016 
har vi spesielt satset på realfagsartikler, som ofte 
trenger omfattende bearbeiding. Vi har oppdatert 
artikler om de store tingene (som universet), 
om de små (som proteiner og karbohydrater) og 
teoretiske artikler innen genetikk, evolusjon og 
økologi. Underveis har vi besøkt skoler for å teste 
hva elevene får med seg. For å vise fram det vi er 
fornøyd med, har vi samlet emnesider om naturfag 
og om jorda til hjelp i undervisningen. 

Innen fagområdet kunst og estetikk har vi lagt 
inn hele 1 600 nye bilder i 2016. Norsk kunst
historie og design er gjennomgående bildelagt. 
Endelig viser leksikonet hvorfor man har 
fortjent en plass i historien som maler, tegner, 
keramikk og glasskunstner eller møbel og 
industridesigner. 
 Mange av kunst og estetikkartiklene er 
helt nyskrevet, eller har fått ny språkdrakt og 
blitt utstyrt med lenker. Kunst og estetikk er det 
mest oppdaterte fagområdet i 2016, med 8000 
artikkel endringer.

※

 

Fra «Pinnekjøtt, saueribbe, 
lettsaltet, tørket, ofte 
lettrøkt, og tradisjonelt 
dampkokt på en rist av 
bjørkepinner uten bark.» til 
lesersuksess. 
I 2016 fikk julematen et 
tiltrengt løft  få dager før 
NRK lagde sak om hva som 
var typisk norsk og ikke. 

Etter storstilt verving av 
folk fra univesitetene i 
2015, har vi fått i gang 
formidlingsamarbeid 
på tvers av universitet 
og fag. Et godt eksempel 
er samskriving mellom 
historiker Ola Nordal 
fra NTNU og bibliotekar 
Aud Gjersdal fra UiB.
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FRA PAPIRTID TIL  
INFORMASJONSTEKNOLOGI

I 2016 tok vi fatt i områder vi har vært flaue 
over og som har ligget brakk. For eksempel er 
det godt å se at vi som nettleksikon begynner 
å få mye godt innhold om IT. Ved NTNU har en 
gruppe emerituser og yngre forskere samarbei
det om å skrive opp hele fagfeltet. Andre opp
daterte områder er 7000 artiklene om Norges 
geografi og kommuner, samt de 14 000 artiklene 
om land i verden, der de fleste nå er oppdatert.

FUGLEFORMIDLING I NORD
Det fins mange gode formidlingstiltak ved 
universitetene. Ett av dem er nettsida og appen 
BirdID med artskunnskap om fugler, laget av 
ornitologer ved Nord universitet. I 2016 tok 
vi kontakt, og nå skal vi lenke sammen Store 
norske og BirdID. Ornitologene vil også bidra 
som fagansvarlige og forfattere. Vi vil gjerne 
finne flere slike universitetsprosjekter der vi kan 
slå gode krefter sammen.

FORSKNING + LEKSIKON
FORMIDLING = SANT

Store norske leksikon er en egnet plattform for 
publisering av forskningsresultater: Forsknin
gen blir tilgjengelig for mange, og publiseringen 
er enkel og effektiv. For travle forskerne kan 
det være vanskelig å få tida til å strekke til, men 
stadig flere har oss i tankene og knytter leksi
konskriving opp mot annet arbeid. I 2016 har 
vi vært knyttet til flere prosjekter ved universi
tetene. Jørn Øyrehagen Sunde ved UiB har for 
eksempel publisert ny kunnskap om Magnus 
Lagabøtes landslov. Vi var også med som formid
lingspartner da Christine Hamm ved UiB søkte 
om midler til en konferanse om arbeiderlitte
ratur. Vi arrangerte workshop, og det førte med 
seg nye artikler om sentrale forfatterskap fra 
forskere ved flere av universitetene.
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Grunnstoffenes periodesystem, tabell der grunnstoffene er ordnet etter økende atomnummer i horisontale rader (perioder) og vertikale kolonner (grupper) på en slik måte at likhet i kjemiske egenskaper og elektronkonfigurasjon gjentar seg periodisk for grunnstoffene i samme gruppe. Russeren Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev har fått æren for å være den første som ordnet de 65 grunnstoffene som var kjent i 1869 i en tabell som ligner på dagens. Han brukte det han visste om grunnstoffene og listet grunnstoffene etter økende atomvekt (relativ atommasse). Ut i fra tabellen hevdet Mendelejev at tre grunnstoffer manglet (gallium, germanium og scandium), og hans tabell fikk støtte da disse stoffene ble funnet noen år etter. Periodesystemet kan fremstilles på mange måter, og mer enn hundre ulike oppsett har vært foreslått. Systemet nedenfor er den vanligste framstillingen. Hydrogen er et spesielt grunnstoff og kan plasseres flere steder i tabellen.
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 Radioaktivt

En blokk er en overordnet  
gruppering av grunnstoffene.  
De har navn etter orbitalen  
elektronet med høyest energi er i. 

PLAKATER TIL SKOLENE
Det er mange år siden sist Store norske lagde papirma
teriell, men i 2016 startet vi på nytt. Flere lærere har 
etterlyst godt, norskspråklig materiell til klasserom
mene. Med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB lagde vi 
plakater til klasserommene: en norskspråklig versjon 
av periodesystemet og en plakat med råd om kilde
kritikk. Plakatene ble sendt til nesten alle ungdoms
skolene og har vært svært populære. Vi har også deltatt 
på to skolekonferanser. 

KOSTHOLD 
For at artikler om kosthold og ernæring skal ha god 
faglig kvalitet og være forståelige for alle, fikk vi midler 
fra Landsforeningen for kosthold og helse. Vi har 
fått med oss flinke fagfolk fra særlig NMBU som har 
nyskrevet, oppdatert og kvalitetssikret artiklene våre 
om ernæring, mat og kosthold.

METEOROLOGISK INSTITUTT
Meteorologisk institutt er et sterkt fagmiljø, også i 
internasjonal sammenheng. De satser på formidling 
og har laget meteorologileksikonet MetLex. I 2016 
bestemte de seg for å flytte innhold fra MetLex og 
samordne det med artiklene i Store norske, der de har 
fagansvar for meteorologi.

I 2016 lagde vi plakater 
til norske klasserom. 
Plakaten med grunn
stoffenes periode
system er den første 
med norske navn og 
forklaringer som er 
blitt laget på mange år.
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Store norske skrives av landets beste fagfolk. De 
oppdaterer artikler, behandler endringsforslag, 
svarer leserne og sørger for at ny kunnskap skrives 
inn i historien. De fleste er fagansvarlige. Noen er 
faste fagmedarbeidere som bidrar med tekst. 
 Ved utgangen av 2016 hadde leksikonet 585 
fagansvarlige og fagmedarbeidere. 66 prosent (384) 
av disse er tilknyttet vitenskapelige 
institusjoner – 56 prosent (327) fra 
medlemsorganisasjonene. Andre 
er ledende spesialister, f.eks. innen 
jus og medisin. På ikkeakademiske 
områder som en del geografi,  kultur 
og idrett, har vi mange fagjournalister 
eller andre med solid arbeidserfaring 
fra feltet.
 Store norske leksikon er blitt den viktigste 
kanalen for formidling fra norske universiteter: I 
2016 var det så mange som 384 leksikonformidlere 
fra landets kunnskapsinstitusjoner. På forsida til 
snl.no kan vi hver dag se en imponerende variert 
og iherdig strøm av formidling fra forskere.
 Fagansvarlige blir først og fremst rekruttert 

fra medlemsorganisasjonene. Derfor møter redak
sjonen dekaner og instituttledelser landet rundt. 
Vi får tips og råd om hvor de kan bidra med faglig 
innhold og er blitt godt kjent med det akademiske 
landskapet. 
 Redaktørene i Store norske tar ansvaret for 
verving, men også for opplæring og oppfølging 

hver gang en fagansvarlig skriver. Slik 
bidrar redaksjonen til å styrke den 
generelle formidlingskompetansen 
hos forskerne.
 De siste to årene har vi vervet godt 
over 200 nye formidlere  – de fleste 
fra universitetene. I 2016 rekrutterte 
vi 101. Alle universitetene formidler 
der de står faglig sterkt. I 2016 satset 

vi mest på å øke mengden fagansvarlige fra NTNU 
(55), UiT (24) og HiOA (17). Fordelingen mellom 
universitetene begynner å bli representativ – selv 
om det må ytterligere satsing til, særlig der uni
versiteter har vokst seg større gjennom fusjoner i 
2016. Målet er at alle er representert etter omfang 
og faglige styrker.

Fagansvarlige og forfattere

Nær 600 av 
landets klokeste hoder 
oppdaterer leksikonet. 
Flertallet er forskere. Fra hele landet,  

for hele landet.
Nå skrives den norske kunnskaps
historien av sterke fagmiljøer 
fra alle landsdeler. Definisjons
makten i Store norske er spredt til 
fagansvarlige og fagmedarbeidere 
fra alle universitetene og andre 
kunnskapsmiljøer landet rundt. 

Antall fagansvarlige i 
Store norske leksikon 
per år fra 2009. I 2014 ble 
inaktive fagansvarlige tatt 
av for å gi plass for rekrut
tering fra universitetene i 
2015 og 2016.
* Ny redaksjon og arbeidsform 
fra 2011, tallene for 2009/2010 er 
 aktivitetsbaserte estimater.
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Ved utgangen av 2016 
hadde leksikonet 585 
fagansvarlige og fag-
medarbeidere.  
32 prosent er kvinner. 
Snittalderen er 51 år – 
noe lavere for kvinnene. 
Den yngste er 19 år, den 
eldste er 85.

585 fagansvarlige i 2016

Kvinner
32%

Menn
68%



For en gjeng! 
Det var 585 fagansvarlige i 
Store norske ved årsskiftet.  
101 var nye i 2016.
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Digital utvikling
EGENUTVIKLET PLATTFORM
I Store norske leksikon henger den tekniske 
plattformen tett sammen med innholdet. Den er 
grunnlaget for gode leseropplevelser – at det er 
enkelt og raskt å finne det du leter etter. Samtidig 
er den arbeidsverktøyet de fagansvarlige og redak
sjonen skaper innholdet i. Plattformen er spesial
sydd for leksikonet og er åpen programvare. Det 
er selskapet WJA som har utviklet plattformen de 
siste seks årene, i nært og daglig samarbeid med 
redaksjonen. Vi gjør stadig tekniske endringer for 
at leksikonet skal bli bedre.

UNIVERSITETENE SOM  
SYNLIGE AVSENDERE

Både medeierskapet og de mange fagansvarlige 
fra universitetene styrker vår faglige troverdighet. 
Fra 2016 er det tydeligere på nettsida hvem som er 
forfattere av artiklene og hvilke universiteter de 
kommer fra. Samtidig er det klarere hvem som er 
fagansvarlig og når innholdet ble oppdatert. Lesere 
ved universitetes nettverk får i tillegg opp en ekstra 
melding om at institusjonen støtter leksikonet. 
Dermed kan lesere, og særlig studentene, raskere se 
at de har funnet en kildetekst skrevet og redigert av 
fagfolk.

STORE NORSKE PÅ EKSAMEN
Det er lov å bruke oppslagsverk under eksamen, 
men skolene kan ikke gi elevene tilgang til 
nettsider der elevene kan samarbeide. Derfor har vi 
i 2016 tilbudt en juksesikker versjon til eksamens
bruk. Med den kan elevene bruke Store norske 
som kilde, uten at de kan kommunisere gjennom 
meldingssystemet. Så vidt vi vet er snl.no det første 
nettstedet som har tilbudt skolene dette, og vi har 
fått ros fra skoleverket. Løsninga var en suksess: 
Rundt 60 prosent av elevene i videregående skole 
fikk bruke leksikonet under eksamen. 
 På samme måte som innholdet i leksikonet 
skal være en troverdig og varig kilde, skal leksi
konets tekniske system være stabilt. De siste par 
årene har vi oppgradert underliggende program
vare og sørvere, gjort stadige forbedringer av søk, 
og utviklet hurtige mellomlagre for å betjene det 
meste av trafikken. Derfor er nedetiden lav, det går 
raskt å laste inn sidene og vi tåler stor belastning. 
 Under hovedmålseksamen steg det vanlige 
tallet på 250 000 sidevisninger til hele 550 000, 
uten at systemet leverte dårligere.  
 

Store norske utvikler vår 
egen teknologi.  
Publiseringssystemet 
er spesialsydd for å lage 
fagredigert leksikon. 

Fra 2016 er det mye tydeligere hvem som er forfattere og fag
ansvarlige for artiklene og hvor de kommer fra.

  

 

 



Temasidene samler innhold på tvers av kategorier. 
Temasida om jorda gjør det blant annet lettere for 
elever å finne nyttig innhold for å supplere pensum
litteraturen.

Universitetene er medeiere, og studentene er blant 
dem som trenger leksikonet mest. I 2016 samlet 
vi aktuelle artikler til ex.phil., så det er enkelt å få 
oversikt over viktige deler av pensum.

#EMNE
Oftest blir leksikonet lest artikkel for artikkel. Veiene mellom artikler som henger sammen har ikke vært så 
mange. De kan bestå av lenker i teksten. Leserne kan også se oversikter over alle artikler i hver av fagkategori
ene.
 I mange år har vi ønsket å kunne vise fram samlinger av artikler, som når vi vil fortelle hvilke planter 
som er svartelista eller hvilke pattedyr man kan treffe på i norsk natur. Det kan være for å gi voksne lesere 
oversikt over mylderet av kunstretninger. Eller når det skjer et terrorangrep og vi vil sende f.eks. media godt 
og oppdatert innhold fra flere fag – som til sammen kan bidra til å forklare det som har skjedd.
 I 2016 har vi gjort et komplisert teknisk løft for å løse dette. Vi har bygget en teknisk infrastruktur for å 
kunne merke en artikkel med ulike emner. Artikler med samme emne blir vist på en ny type side. Med disse 
emnesidene kan vi formidle innhold til leserne på tvers av faggrenser. 

 

č ć
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Utfordringer
LESERNE
Den første utfordringen handler om lesere. Etter 
mange år med stor vekst i lesertallene, begynner 
kurvene å flate ut. Et hovedproblem er at folk ikke 
leser mye av gangen. I papirleksikonet var det lett å 
la seg friste til å lese litt ekstra når man først hadde 
slått opp i boka. Sånn er det ikke i nettutgaven vår i 
dag. Folk går sjelden videre fra artikkel til artikkel. 
Det er ikke så rart. På mange artikler er det veldig 
få muligheter til å gå videre uten å gjøre et helt nytt 
søk. I 2017 vil vi ta store grep for å la de nysgjerrige 
lese mer. Vi vil endre artikkelvisningene, slik at 
folk alltid får mulighet til å klikke seg videre til 
godt innhold.
 Den største utfordringen er likevel de som er 
litt eldre. Ungdom vet godt at Store norske fins 
og er en god nettjeneste. Papirgenerasjonen er 
derimot mindre klar over dette. For at de også skal 
bli klar over at Store norske fins på nett, vil vi prøve 
flere ting: Ett grep er å bli synlig på flere steder i 
samfunnet enn på snl.no (se sidene om lesere). I 
tillegg har vi grunn til å tro at mange klikker seg 
inn til svar på det de lurer på – uten å oppdage 
at det er leksikonet de er i. Derfor vil vi gjøre det 
grafisk og språklig tydeligere at man faktisk er på 
nettsida til Store norske leksikon. 

INNHOLDET
En annen utfordring handler om oppdatering av 
innhold. Vi har de siste to årene arbeidet hardt for 
å verve mange fagansvarlige, særlig på universi
tetene. Vi har i tillegg profesjonalisert arbeids og 
informasjonsflyten. Det legger et godt grunnlag for 
nye løft av innholdet. 
 I mange år har vi satset på de mest leste 
artiklene. Det er fortsatt sånn at mye av innholdet 
vårt er urørt siden papirleksikonet. Det gjelder dels 
hele områder innen realfag, medisin, psykologi, 
jus og økonomi. Men det gjelder også mindre leste 
artikler på de fleste fagområder. Med flere fagan
svarlige og bedre oversikt over produksjonen, er 
vi rusta til å få has på de tusenvis av artiklene som 
står igjen å oppdatere. 

EIERSKAP OG ØKONOMI
Det gir stor mening at landets kunnskapsprodu
senter er den organisatoriske grunnstammen i 
nasjonalleksikonet. De siste årene viser at vi lykkes 
i stort monn med å få forskerne til å formidle via 
leksikonet. Samarbeidet er en formidlingssuksess 
for universitetene.
 Hovedoppgaven nå er å fortelle om det. Både 
ledelser, ansatte og studenter ved universitetene 
skal vite om den store innsatsen universitetene 
legger inn. Altså er informasjon den egentlige 
hovedutfordringen for å sikre at universitetene 
opplever medlemskapet som verdifullt. Derfor får 
alle som er logga inn på nettverk hos medlemmene 
fra 2017 en ekstra melding om at deres institusjon 
er med på dugnaden.
 I tillegg må flere kunnskapsprodusenter med. 
Alle sentrale kunnskapsmiljøer i institutt og høy
skolesektoren bør i løpet av de neste årene få invita
sjon i å delta i dugnaden. Med sammen slåingene 
i sektoren er det ikke mange nye store miljøer å 
hente inn i leksikonet. Likevel er det viktig å få med 
alle. Det vil kreve mye arbeid av redaksjonen, men 
over tid vil det være en god garanti for opplevelsen 
av at alle tar ansvar i en felles dugnad og kunn
skapsgave til den norske offentligheten.

Det gjenstår fremdeles en del rekruttering før det finnes en 
fagansvarlig for alle artikler i leksikonet, men vi er godt på vei! 
Grafen viser antall artikler per kategori, med (grønn) og uten 
(oransje) fag ansvarlig.

Ungdom vet godt at Store  
norske fins og er en god nett  
tjeneste. Papir generasjonen er  
derimot mindre klar over dette.
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Store norske leksikon har vært gjennom 
seks års hardt arbeid for å etablere et 
godt, digitalt leksikon som er trygt 
finansiert. De stadige hindringene og 
skiftende mulige løsningene har fordret 
både en stab og et styre som er uthol
dende og personlig engasjert. I disse 
årene har det vært stor stabilitet både i 
styre og redaksjon. 
 I 2016 var alle brikker endelig på 
plass, og styreleder siden oppstarten i 
2010, Trond Andreassen fra Norsk fag
litterær forfatter og oversetterforening, 
gikk av under årsmøtet i mars. Som sty
releder har Andreassen med stor orga
nisasjonskunnskap og integritet loset 

leksikonet gjennom stadige endringer. 
Mangeårig styremedlem fra Sparebank
stiftelsen DNB, Inger Lise Larsen, valgte 
også å gi sin styreplass til nye krefter.  
 Knut Olav Åmås fra Fritt Ord 
overtok roret som styreleder og fortsatte 
dermed i styret i likhet med Torgeir 
Waterhouse fra IKT Norge og Nils 
Christian Stenseth fra Det Norske Viden
skapsAkademi. Nye styremedlemmer 
sentralt plassert ved fire ulike univer
siteter speiler leksikonets utvikling til 
en formidlingsdugnad som er tungt 
forankret i akademia. De fire er dekan 
Margareth Hagen (UiB), kommunika
sjonssjef Christian Fossen (NTNU), kom

munikasjonssjef Marina Tofting (UiO) 
og markeds og kommunikasjonssjef 
Lotte Grepp Knutsen (Nord). De ansattes 
representant er KjellOlav Hovde. Sjefre
daktør møter i styret. Styrets sammen
setning vitner om et leksikon med høye 
målsetninger for egen rolle framover. 
 Også i redaksjonen er det merkbare 
endringer i 2016. Etter å ha ledet 
arbeidet med å skape et levedyktig 
nasjonalleksikon i seks år, valgte Anne 
Marit Godal å gå av som sjefredaktør i 
november. 
 Styret ansatte kommunikasjonssjef 
Erik Bolstad som ny sjefredaktør. Det 
vil bli flere endringer i staben i året som 

Styre og redaksjon

Styreleder Trond Andreassen og sjefredaktør 
Anne Marit Godal valgte begge å slutte i 2016, 
etter seks års hardt arbeid for leksikonet.

kommer og rom for å styrke redak
sjonen med nye krefter. I 2016 hadde 
redaksjonen 9,6 årsverk.
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styreleder 
fritt ord

Thale Kristin Olsen 

redaktør

Guro Djupvik 

redaktør  
org.rådgiver 

Georg Kjøll

redaktør 
utviklingsleder

Mari Paus

redaktør

Marianne L. Smebye

redaktør

Marte Ericsson Ryste

redaksjonssjef

Andreas Tjernshaugen

redaktør

Erik Dyrhaug

redaktør 
systemansvarlig

Gunn Hild Lem

redaktør

Erik Bolstad

sjefredaktør
fra 1. desember

KjellOlav Hovde

redaktør

Christian Fossen

styremedlem
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Margereth Hagen

styremedlem 
uib

Lotte Grepp Knutsen

styremedlem
nord

Marina Tofting

styremedlem
uio / dnva

Torgeir Waterhouse

styremedlem
iktnorge

Nils Chr. Stenseth

styremedlem
dnva / uio



Artiklene om norsk kunst og design har blitt kraftig 
oppdatert og utvidet i 2016, og en  de virkelig store norske 
designklassikerne og eksportsuksessene, Luxor-lampen l1 
fra 1938, har fått æren av å pryde omslaget.
Foto: Blomqvist kunsthandel

God lesing!

Jac Jacobsen (19011996) var en norsk designer, forretningsmann og industri
bygger. Han grunnla det norske industrikonsernet Luxo, som på latin betyr 
«jeg lyser».  Lampemodellen l1 ble en enorm salgs suksess, og mot slutten av 1940
tallet hadde Luxo nærmest monopol på arbeidsplassbelysning i Europa. Siden 1938 
er l1 solgt i mer enn 25 millioner eksemplarer
 og er fremdeles i produksjon.

store norske leksikon er Norges største nettsted for forsknings 
formidling. Fagansvarlige skriver innholdet i Store norske leksikon.  
En fagansvarlig er en håndplukket fagperson som forvalter  
en liten del av leksikonet, de fleste jobber på universitetene.
 Leksikonet har i underkant av to millioner unike brukere 
 i måneden, og det leses 250 000 artikler hver dag.
 Leksikonet gis ut av Foreningen Store norske leksikon.  
Medlemmene i Foreningen er norske universiteter, høyskoler  
og andre ideelle organisasjoner. 


