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Det var 16 deltagare denna gång, fjorton från tekfak och två från HU 
Jag bad dem skriva ner tre saker som ska behållas till nästa omgång (om det blir någon), 
och tre saker som jag borde ändra på - som kan förbättras. 
Eftersom fler av dem vittnat om att det kändes ovant att berätta om sin forskning på 
svenska och att de inte ens hade orden och termerna bad jag dem reflektera lite extra 
över om kursen lika gärna kunde gått på engelska. 
 
 
Bra 
Mycket bra att få uttrycka sig och kommunicera om sin forskning på svenska 
Retorikföreläsningen 
Att få ordning på sin hemsida 
Att få feedback på presentationen 
Bra och nyttig kurs 
Bra avvägning mellan litteratur föreläsningar och praktiska övningar 
Att arbetet sker i en liten grupp 
Att kursen ges på svenska. Viktigt att kunna uttrycka sig på svenska för media osv.  
Uppdelning i muntlig och skriftlig uppgift 
Bra med retorikföreläsning 
Jättebra att få feedback på sin muntliga presentation 
Intressant kurs! 
Att läsa retorikboken gav många nya insikter 
Att få presentera för människor som inte vet något om mitt ämne var väldigt nyttigt 
Bra att få skriva en pop vetenskaplig text 
Retorikföreläsningen 
Populärvetenskapliga presentationen 
Retorikboken 
Sammanfattningen – jättebra att man får utarbeta en populärvetenskaplig text och lära 
sig det språket 
Språket – jättebra att den går på svenska. Viktigt att lära sig att prata om sin forskning 
på svenska. 
Roligt med slutseminariet och att träffa riktiga journalister 
Bra och relevanta moment 
Lagom arbetstyngd 
Intressant med journalistutfrågning 
Lagom arbetsinsats med bra utspridd arbetsbelastning 
Trevligt med smågrupper 
Roligt att man själv får välja bok att läsa 
Alla tre uppgifterna var jättebra och nyttiga 
 
 
 
Ändra på 
Lite högre nivå på litteraturen 
Mer feedback på presentationstekniken 
Tid att diskutera retorikböckerna, vad hade andra för reflektioner? 
Mer djupgående retorikföreläsning, den kändes ytlig, vill veta mer 



Förberedelse inför sista seminariet (man kunde poängterat att en person kommer att 
rikta frågor till just dig om din forskning) 
Kanske alla kan få öva på att presentera för hela gruppen också, efter genomgången i 
liten grupp? 
Saknar ett seminarium där boken i retorik diskuteras 
Ytterligare en del kring retorik vore intressant 
Mer om sociala medier hade varit intressant 
Se till att deltagarna läser retorikboken före retorikföreläsningen 
Kursen kändes kort, går det att lägga in fler moment? 
Fika måste inte vara bullar, var är frukten? 
Retorikboken borde läggas innan presentationen 
Lite ofokuserade seminarier 
Skulle kunna vara mera betungande 
Kommer inte på något mera – det har varit en jättebra kurs! 
Önskar mer av presentationsteknik, praktiskt om att hålla föredrag, göra powerpoint etc 
Större grupper vid genomgång av text, fyra personer för lite 
Vore bra med en presentation av en känd retoriker talare, få att känna att så här ska 
man göra. 
Saknar en kurshemsida där man kan gå in och kolla schema, grupper, examinationskrav 
etc 
Skulle vara roligt med något grupparbete 
Första lektionen hade bra innehåll men borde vara bättre strukturerad 
Mer information om vilka fel deltagarna brukade göra i föregående kurs  
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25 doktorander var med på den första inledande föreläsningen, hälften från IFM, 9 från 
IEI och enstaka från ISY, MIT, MAI och ITN. En doktorand hoppade av efter första 
seminarietillfället eftersom han insåg att det här krävde mer tid än han hade tillgänglig 
och en doktorand blev långtidssjukskriven alldeles på slutet. Hon kommer att bli klar så 
snart hon är åter, det återstår inte mycket. 
23 doktorander har alltså fullföljt kursen med mycket gott resultat, en är nästan klar. 
 
Några slutsatser jag själv drar av utvärderingen är att retoriken ska in tidigare och att 
materialet ska delas upp lite tydligare, men att kursupplägget i övrigt passade alldeles 
utmärkt. Förutsatt att kursen ska gå igen, vilket deltagarna hoppas på eftersom det har 
skapats ett stort intresse ute på avdelningarna. 
 
Här är deras utvärdering (21 svar av 23 möjliga) 
De fick skriva en populärvetenskaplig sammanfattning på 2500 tecken som de fick 
feedback på, i grupp och personligt från mig, men att göra om blev var och ens eget 
ansvar. Första frågan: Hade det varit bra att lämna in den första 
populärvetenskapliga sammanfattningen i ny, omarbetad version? Blev den klar? 
Tre av kursdeltagarna tyckte att det hade varit onödigt, övriga hade velat lämna in den 
en gång till. De allra flesta arbetar fortfarande på sin. 
 
Var det ok att välja retorikbok själv?  Vi gav dem tips på 4-5 olika att välja bland. 
Två hade hellre sett att vi valt en, övriga tycket de var ok. 
 
Var kursen lagom omfattande i förhållande till poängen? 
Fem personer hade kunnat arbeta mer för sina poäng (lättförtjänta) en person tyckte att 
kursen tog mer tid än vad han eller hon förväntat sig. En hoppade av för att det tog mer 
tid än han förväntat utifrån kursbeskrivningen. Övriga tyckte det var lagom. 
 
Fungerade gruppindelningen, att tid fick styra indelningen? De delades in i grupper 
efter vilka tider de kunde vara på plats. Inga tider förutom första föreläsningen var 
spikade från början. 
JA, samtliga tyckte att det var en utmärkt modell och att grupperna blev bra. Enda 
problemet uppstod vid en uppsamling där de två som varit sjuka vid det ordinarie 
tillfället (och inte kunde de andra tiderna som var kvar) råkade vara från samma 
avdelning. Diskussionerna blir inte lika spännande då. 
 
Blev diskussionerna så givande som du hoppats? 
I princip alla svarade ja på frågan, men med några reservationer. Några tyckte att 
diskussionerna kring den muntliga blev bättre än den skriftliga och andra tvärtom. 
Någon hade velat bidra mera själv.   
 
Tre saker som varit bra och inte bör ändras (nedskrivna rakt upp och ner): 
Presentationerna, momenten 
Texten 
Små grupper som underlättar diskussion 
Bra moment, text muntligt, skriftligt 
Bra att få tid att göra detta 



Bra diskussioner 
Sociala-medier-föredraget 
Skriftliga och muntliga uppgifter 
Momenten, skriftlig sammanfattning, muntlig presentation, hemsida 
Bra med variationen på kunskapsområden i grupperna 
Själva uppgiften, skriva text, presentera muntligt och hemsida var givande och 
värdefulla att använda sig av 
De tre delarna, text, muntligt och hemsidan 
Flexibiliteten i tiderna 
Flexibiliteten i litteraturvalet 
Tonen och öppenheten 
Skriva populärvetenskaplig sammanfattning och muntligt framförande 
Börja direkt med att skriva sammanfattningen 
Bra instruktioner till sammanfattningen 
Lagom stora grupper, med fler i gruppen blir det sämre diskussioner 
Första föreläsningen om att ha ett budskap och framföra det – mycket bra 
Skriva populärvetenskaplig sammanfattning en ögonöppnare  
Muntlig presentation – nästan alla har något att förbättra 
Skriftlig inlämning med begränsat antal tecken 
Hålla en presentation själv var väldigt lärorikt 
Första och sista passet var väldigt lärorikt.  
Bra att fundera över varför man gör något. 
Att fokus låg på praktisk tillämpbarhet 
Att man fick ta ett steg tillbaka och betrakta sin egen forskning från grunden 
Lära sig att sprida forskningen på flera sätt än via konventionella kanaler 
Att skriva texten 
Hålla presentationen 
Diskussionerna 
Hemsidan, bra att bli inspirerad och tvingad att göra en egen 
Få skriva en egen text om sin forskning, oerhört svårt, men nyttigt 
Presentationerna 
Att man kunde välja tider 
Skriftlig feedback från Monica på populärvetenskapliga framställningen 
Att fokus är praktisk och inte teoretisk 
Antalet sammankomster, bra att det är få för oss som kommer långtifrån 
Momenten, muntligt, skriftligt, sociala medier 
Journalistträning 
Sättet att dela in grupper 
Att du Monica varit med på allas inlämningar och presentationer 
Gruppstorlekarna 
Ordningen på momenten, lagom intensivt tidsmässigt från start till slut 
Att kunna utgå från den egna texten i resten av momenten 
Att mixa grupperna 
Retorikboken 
Hemsidan 
Muntliga presentationen 
 
Tre saker som borde förbättras/ändras? (nedskrivna rakt upp och ner): 
Tydligare instruktioner inför uppgifterna 



Kolla tekniken bättre nästa gång (lite strul uppstod under sista passet) 
Feedback på omarbetad text vore bra 
Tydligare instruktioner 
Mer genomgångar av inbjudna gäster som tar upp olika perspektiv kring 
populärvetenskaplig publicering, professorer, från ledningen för LiU. 
Kolla att tekniken fungerar, onödig tid går år 
Kan vara större grupper för den muntliga presentationen 
Exempel på bra bloggar, akademiska förebilder som sköter kommunikation bra 
Någon litteratur för den skriftliga uppgiften, finns det bra litteratur för 
populärvetenskapligt skrivande? 
Tydligare instruktioner till den reflekterande texten om retorik 
Bättre tidsplanering för den skriftliga sammanfattningen, mer tid , och inte ha med info 
inför nästa uppgift samtidigt 
Namnet kanske kan bytas till Forskningskommunikation eftersom innehåller var 
bredare än populärvetenskap 
En andra omgång för både text och muntlig presentation hade varit givande 
Mer feedback och öppen diskussion om retorikens betydelse 
Vore bra om kursen hade någon del som handlade om hur man skriver om vetenskapliga 
artiklar till mer populärvetenskapliga texter som kan publiceras i populärvetenskapliga 
journaler. 
Fylligare genomgång av sociala medier 
Lite tydligare om dina förväntningar på oss 
Mer tid på träffarna 
Möjlighet att faktiskt göra hemsidan 
Fick ingen riktig behållning av retorikboken 
Borde varit tvång att revidera sin sammanfattning 
Och en chans att förbättra sin presentation 
Föreläsningen om sociala medier var inte så givande 
Hade föredragit att kursen inte gått över julledigheten 
Informationen om muntlig presentation borde vara längre – ett viktigt verktyg för oss 
Hemsidan en god tanke, men det behöv mer intro hur man gör, teknikstrul är stressande 
Lite mera info om de olika momenten, kanske 
Nu tog kreativiteten slut, eller så var resten bra 
Man borde få ta del av och diskutera varandras retorikuppsatser 
Bra om vi fått tiderna tidigare så att man kunnat planera bättre, gärna innan kursen 
börjat 
Den sista delen om sociala medier bör komma in tidigare så att man kan återkoppla och 
utbyta erfarenheter senare 
Tycker det skulle vara bra om ytterligare en föreläsning kunde petas in så att det blir en 
för texten och en för muntliga presentationen, för att få mer konkreta tips på respektive 
del 
Mer tid att jobba med text, presentation och hemsidan tillsammans med övriga 
deltagare 
Moderera diskussionerna så att de handlar om framställningen 
Överväg att lägga in ett tillfälle då man pratar om retorik teoretiskt innan man börjar 
arbeta själv. Nu upptäckte man saker man velat testa när jag i slutet av kursen läste 
boken 
Det hade varit kul att filma de muntliga presentationerna 
Faktiskt ingenting 



Första föreläsningen kunde varit mera information och spännande (om nu det var rätt 
ord) men kursen har varit bra i övrigt 
Återkoppling på hemsidorna 
Sammanställning av vad som kom fram vid läsningen av retorikböckerna (ett utskick till 
alla?) 
En något tydligare kursplan från början, annars inget 
Gärna en separat föreläsning om retorik tidigt i kursen 
 
 
Skulle du rekommendera kollegor att gå kursen? 
Ja absolut  (samtliga) 
 
 
 
Övrigt, både ris och ros mottages med största tacksamhet: 
Ja uppfattar kursen som rörig men ändå lärorik. Positivt med blandningen av 
bakgrund/ämnen. 
Kursen borde vara obligatorisk. En mycket bra kurs! 
Tack för en trevlig kurs 
Kursen behövs, om inte annat när man skriver sin avhandling 
En av de mest matnyttiga kurser jag läst 
Överlag en väldigt bra kurs 
Det var lärorikt och väldigt roligt 
Kursen var superbra och det behövs absolut mer sådant på universitetet för det är inte 
alltid som presentationerna är så populärvetenskapliga. Kör kursen igen! 
Mycket bra kurs som starkt rekommenderas.  
Skulle gärna se mer hur ni (på kommunikationsavdelningen) kan hjälpa oss respektive 
hur man kan använda er för att forskningen sa uppmärksammas och spridas. 
Mycket trevlig kurs. Stort tack för att du delat med dig av dina erfarenheter. 
Tack för en bra kurs 
Mycket intressant, fick mig att tänka till 
Jag skulle ha uppskattat en introducerande föreläsning i retorik resp. en i 
kommunikation i början av kursen, vilket skulle leda till följande upplägg: 
1-      Introduktion: presentation av kursen. 
2-      Föreläsning: Retorik, grunder. 
3-      Föreläsning: Kommunikation, grunder. 
4-      Gruppseminarier: Att skriva en populärvetenskaplig artikel. 
5-      Gruppseminarier: Att presentera sin forskning. 
6-      Avlutning: Utställning av hemsidor & möte med journalister. 
 
 


