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Jeg, Marthe Lein, fikk kompetansestøtte fra Fagpressen som skulle brukes på et IJ-kurs i 2020. 

På grunn av pandemien, fikk jeg overført pengene til 2021. Pandemien varte og rakk, men 

høsten 2021 fikk jeg benyttet meg av støtten og gjennomførte IJ-kurset: «Slik får du sakene 

dine til å leve lenge» som ble holdt i Pressens Hus i Oslo. Kursledere var Svein-Erik Hole og 

Kristjan Hauksson. 

Kurset handlet om hvordan digitalt innhold kan bli synlig. Hvordan tenker Google, og 

hvordan kan vi jobbe for at sakene skal bli synlig når leseren søker i Google? Hvordan 

jobbe med søkermotoroptimalisering (SEO) og hvordan tenke strategisk rundt dette, stod 

sentralt i dette kurset. 

Kurset gikk over to dager.  

Dag 1 var en innholdstung, men svært lærerik dag med innføring i konkrete verktøy. 

Vi lærte bruk av Google Search Console/Webmaster Tools, Semrush eller Übersuggest. Dette 

er verktøy som kan brukes på flere måter i redaksjonens SEO-arbeid – blant annet for å 

analysere nøkkelord, finne ut hva leseren søker, hvilke ord henter konkurrenten søketrafikk fra, 

hva er trenden, osv.. 

Vi lærte om grunnleggende teknisk, taktisk og redaksjonelt SEO-arbeid, om hvordan vi kan 

jobbe med titler, lenker, emnesider, osv., for å bedre søkene i google. Et viktig spørsmål er: 

Hvordan tenker leseren når hen søker? 

Dag 2 var mer praktisk innrettet. Denne dagen gikk vi gjennom nettsidene til kursdeltakerne, og 

fikk svar på konkrete spørsmål. Vi jobbet med det vi hadde lært dag 1. Vi jobbet i plenum og én 

til én. 

Blant annet så vi på hvordan enkelte nøkkelord var rangert. Og hva skal til for å bli nummer én 

hos Google på dette ordet?  Hva gjør konkurrentene våre riktig? Hva er de tekniske svakhetene 

med siden min? Hvordan kan jeg presentere denne saken annerledes for å få bedre synlighet? 

For meg personlig var dette et svært matnyttig kurs, både for å bekrefte at vi gjør en god del 

riktig med tanke på SEO-arbeid, men jeg lærte også mye nytt. Det ga også en skikkelig 

«energiboost» å endelig få komme til Oslo på kurs igjen etter en lang pandemiperiode. 
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