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Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av forskarutbildningsutskottet vid Fakulteten för humaniora och
samhällsvetenskap 2017-01-30
Forskarutbildningsämne
Universitetsgemensam/Cross-faculty Course
Kursbenämning:
Att kommunicera vetenskap
Communicating Science
Högskolepoäng:
4,5 hp
Undervisningsspråk:
Undervisningen sker i huvudsak på svenska, men examination
erbjuds på tre språk: svenska, norska och engelska. Kurslitteraturen är trespråkig: svensk,
norsk och engelskspråkig.
Utbildningsnivå
Forskarutbildningsnivå
Målgrupp och behörighetskrav
Kursen vänder sig till samtliga doktorander vid Karlstads universitet. En förutsättning är att
varje deltagare har egen forskning och egna forskningsresultat att kommunicera. I kursen
ingår uppgifter att sprida och kommunicera denna forskning – både till aktörer i det
omgivande samhället och till forskarkollegor inom andra discipliner än den egna.
Kursens mål
Efter avslutad kurs ska doktoranden:
-

kunna beskriva sin forskning i populärvetenskapliga termer
kunna tillämpa genomtänka strategier för att sprida sina forskningsresultat till
olika målgrupper
visa grundläggande kännedom om journalistiska arbetsmetoder,
nyhetsförmedling, medierelationer och forskningskommunikation.
visa grundläggande kännedom om olika medieformer, -format och -kanaler samt
hur den egna kommunikationen kan realiseras med olika medel och på olika
plattformar.

Kursens huvudsakliga innehåll
Fokus är på målgruppsanpassad forskningskommunikation med populärvetenskapliga
förtecken. Kursen omfattar både moment där forskaren själv producerar kommunikationen i
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tal och text, och kommunikation genom mediemedverkan.
Några exempel är:








Argument för populärvetenskaplig kommunikation
Målgruppskännedom – den populärvetenskapliga publiken
Populärvetenskapligt skrivande (exempelvis egen populärvetenskaplig artikel)
Muntlig presentationsteknik
Medierelationer – mediernas arbetssätt, nyhetsvärdering, nyhetsförmedling och
intervjuteknik. Att skriva underlag till pressmeddelanden.
Grunderna i en journalistisk text. Kreativt skrivande.
Kommunikation på olika plattformar och med olika medieteknik, såsom film, ljud, bild
och olika textformat

Kurslitteraturlista och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Examination sker genom
- aktivt deltagande och närvaro vid minst 80 procent av undervisningstiden. Vid frånvaro som
överstiger 20 procent (samt frånvaro från obligatoriska moment) ges kompletteringsuppgifter.
- seminarier och grupparbeten (workshops)
- individuella muntliga och skriftliga uppgifter.
Betygsgrader
Kursen bedöms enligt betygsgraderna Underkänd eller Godkänd.
Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker muntlig och skriftlig uppföljning av måluppfyllelse och
förutsättningar för lärande i kursen. Dessa är vägledande för utveckling och planering av
kommande kurser.
Kursintyg
Kursintyg tillsänds alla deltagare efter godkänd kurs.
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