
Kursholders evaluering av «SV9106 Research Communication» 2021 og 

tilbakemeldinger fra studentene 
 
Årets kurs i «SV9106 Research Communication» hadde rekordmange studenter (72 studenter). Den 

teoretiske delen av kurset ble gjennomført for samtlige deltagere 21 oktober, mens medietreningen ble 

gjennomført 22 oktober. Kursholder 21 oktober var Bente Træen assistert av Gro Lien Garbo. 

Medietreningen ble gjennomført i 11 grupper av ansatte i Gambit (Gruppe 1-7) og Corporate 

Communications (Gruppe 8-11).  Medietrenerne stilte med kursledere av begge kjønn. 

 

Dag 1. I alt 22 av 72 PhD studenter ga tilbakemelding på kurset via nettskjema, og flere ga muntlige 
tilbakemeldinger i pauser/etter kurset. De muntlige tilbakemeldingene var alt overveiende positive, 
mens enkelte studenter i nettskjema var veldig negative. De som var misfornøyde påpekte blant annet 
hva slags ord kursleder ikke kan bruke, og at fokus på de praktiske aspektene ved TV opptreden var 
upassende (f.eks. bruk av klær og sminke). Årets kurs hadde en annen struktur på dag 1 enn foregående 
år, ettersom en striktere timeplan fulgt. Kursleder innledet med å forelese om ulike grunner til å bedrive 
forskningsformidling, og hvilke mediekanaler det er mulig å formidle i. Så foreleste Ole Jacob Madsen 
om skriving av kronikk, Anders Ravik Jupskås om skriving av kronikker i internasjonale medier, Aksel Kjær 
Vidnes om blogging, James J. Cameron om Twitterbruk, Gro Lien Garbo om fakultetets 
kommunikasjonsavdeling og tjenester, og til slutt ga kursleder praktiske tips om å delta i TV sendinger. 
Alle foredragsholderne tok utgangspunkt i egne erfaringer. Med unntak av de negative 
tilbakemeldingene om kursleder i den skriftlige evalueringen vurderes det at studentene overlag var 
godt fornøyd med foreleserne.  
 
Dag 2. Medietreningen på dag to er uten tvil det studentene setter mest pris på. Studentene uttrykte at 
det hadde hatt stort utbytte av medietreningen i praksis, og tilbakemeldingene var overveldende 
positive både fra deltakere i første og andre runde. Medietreningen oppleves som meget nyttig.   
Noen kunne tenke seg to dager medietrening. Noen studenter uttrykte at de ikke var riktig forberedt på 
hva de skulle gjøre på dag 2, og hadde ønsket at de var mer forberedt. I årets kurs var studentene 
fordelt på 11 grupper, og seminarrommene var spredt på fire unike universitetsbygg. Dette er uheldig. 
Til neste år bør man heller booke seminarrom i Harriet Holters Hus til alle, og heller spre gruppene over 
to dager. 
 
Konklusjon: Det anbefales at kurset videreføres i den form det nå har, og at medietreningen spres over 
to dager. Oppsummert er vi veldig godt fornøyd med kursopplegget, og bare små justeringer er 
nødvendig. Før vi har et fullgodt mediefaglig miljø på UiO, er fornuftig å leie inn medietrenere utenfra.  
 
Bente 

Oslo den 3 desember 2021 


