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Synspunkt

 Når du bladrer igennem dette nummer af 
Aktuel Naturvidenskab vil du måske bemærke, 
at der denne gang er fl ere annoncer end sædvan-
ligt. Disse annoncer er det første synlige resultat 
af et nyt samarbejde om bladet, hvor universite-
terne er rykket tættere sammen om udgivelsen 
af Aktuel Naturvidenskab. I samme ombæring 
har vi taget beslutning om at fokusere på gym-
nasierne som hovedmålgruppe for bladet. Vi ser 
denne fremtidige målretning som en helt natur-
lig udvikling i retning af det formål, Aktuel 
Naturvidenskab altid har haft. Det kan man 
hurtigt forvisse sig om ved at tage et kig på de 
første linjer af vores forfattervejledning, som 
lyder: 

»Glem alt om din kollega i nabokontoret, når 
du skriver til Aktuel Naturvidenskab! Tænk 
i stedet på Trine, der går i 3. g. på Silkeborg 
gymnasium. Hun skal kunne læse, forstå og 
have glæde af den artikel, du er ved at skrive. 
Du skal fortælle Trine en spændende historie 
i et sprog, hun forstår. Du skal udvide hendes 
horisont.«

Nu er det nok de færreste af vore læsere, der 
har studeret vores forfattervejledning, og derfor 
lever du sikkert i lykkelig uvidenhed om, hvor-
vidt artiklerne i praksis formår at fortælle Trine, 
Emma eller Mathias fra 3. g, en spændende 
historie og udvide deres horisont. Men i frem-
tiden vil vi altså lægge os i selen for at leve op 
til den målsætning ud fra den fi losofi , at dette 
også vil komme alle andre læsere af bladet til 
gode. 

Dybest set handler det jo om at kommu-
nikere fagligt stof på en personlig, vedkom-
mende og spændende måde. De bedste til at 
fortælle os, om det faktisk også lykkedes, kan 
meget vel være Trine og hendes klassekamme-
rater i 3. g. 

Bedre for alle
I første omgang vil vi gennem en konstruktiv 
dialog med målgruppen sikre, at artiklerne kan 
læses og forstås af gymnasieelever på de relevante 
niveauer. Det vil være til gavn for alle læsere. Der-
udover vil vi også hen ad vejen udvikle nye typer 
af artikler rettet mod målgruppen, og vi vil lan-
cere et nyt layout i den nærmeste fremtid. Alt 
sammen noget, der under alle omstændigheder 
var og er nødvendigt at arbejde med for at holde 
Aktuel Naturvidenskab up-to-date. 

På de interne linjer er der også sket nogle 
ændringer, idet der nu er etableret en styregruppe 
for Aktuel Naturvidenskab og en ny redaktions-
gruppe, hvilket vil fremgå af kolofonen bagerst 
i bladet. Også dette skal ses som et led i et mere 
integreret, dynamisk og ikke mindst fremtidssik-
ret samarbejde om Aktuel Naturvidenskab.

Giv dit besyv med
En sidste ting, der er værd at nævne er, at planerne 
for udvikling af Aktuel Naturvidenskab selvfølge-
lig også omfatter det digitale område. Dels tænker 
vi, at artiklerne kan gives merværdi ved at koble 
ekstramateriale til dem på nettet, hvilket du alle-
rede på vores hjemmeside kan se nogle eksempler 
på. Og så handler det om at kunne tilbyde digitale 
udgaver af bladet, der passer til nutidens mulighe-
der for at downloade via tablets mv.

Vi vil gerne understrege, at varemærket for 
Aktuel Naturvidenskab fortsat vil være en seriøs, 
faglig linje, men nu altså i endnu højere grad 
målrettet de potentielle fremtidige ingeniører og 
naturvidenskabsfolk på landets gymnasier.

I processen med at udvikle bladet vil vi meget 
gerne have ideer og kommentarer fra vore læsere. 
Du er derfor velkommen til at give dit besyv 
med ved at kontakte redaktionen på 
red@aktuelnaturvidenskab.dk  

Nu vil vi tage gymnasiet 
endnu mere alvorligt!
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