
Center for Kunst og Videnskab, SDU 
Praktisk grundkursus i mundtlig videnskabsformidling for ph.d.-studerende   
Efterår 2011 (rev. 12.4) 
 
Forudsætninger for deltagelse: Ph.d.-studerende. 
 
Målsætning: At forbedre den enkelte kursusdeltagers mundtlige formidlingsevne og at afdække 
deltagerens personlige formidlingsprofil (evner og udviklingspunkter), således at han eller hun står bedre 
rustet til videre undervisning og offentlig foredragsvirksomhed.  
 
Indhold: Kursets fokus er mundtlig videnskabsformidling til den brede offentlighed. Vi anskuer det 
mundtlige foredrag som en dramatisk fremstilling; en fortælling bygget op som en film eller et skuespil 
(”Fortællingens dramaturgi”). Foredragsholderne skal betragte sig selv som fortællere og tilhørerne 
(offentligheden) som publikum. 
Der vil blive undervist i discipliner som storytelling, kropssprog, fortælleteknik og dramaturgisk opbygning 
af et foredrag.  
Kurset lægger vægt på det praktiske element i formidlingen, og vi tager udgangspunkt i de enkelte 
studerende egen forskning. Vi skal arbejde med at kalde forskerens egen personlighed frem og dermed 
gøre videnskabsformidlingen til en oplevelse uden at fagligheden tabes. Det skal pointeres, at selv om 
undervisningen baserer sig på kunstneriske discipliner, er der ikke tale om at gøre forskeren til skuespiller – 
men at styrke forskerens performative kompetencer. 
 
Efter første fremlæggelse inddeles kursisterne i hold á fire.   
Holdene virker som selvrefererende grupper og for at få det maksimale ud af kurset, anbefales det, at 
holdene arbejder selvstændigt mellem de enkelte undervisningsgange.  
 
Underviser: Sceneinstruktør Hanna Liv Møller   
 
ECTS: 3. 
 
Antal deltagere: Max. 16    
 
Sted: SDU, Campusvej 55, 5230 Odense M. 
 
Evaluering: Bestået / ikke-bestået på baggrund af afsluttende mundtlig præsentation.    
 
Mødepligt: Der er mødepligt på alle kursusdage.  
 
Deltagergebyr: 3500,- pr. kursist. 
 
Tilmelding: Tilmelding sker direkte til Center for Kunst og Videnskab hos Mimo Antabi: 
mantabi@health.sdu.dk / 6550 4072.  
Tildeling af pladser sker efter først-til-mølle princippet.  Tilmelding senest 12. september. 
   
Kursusansvarlig: Mimo Antabi 
 
 
 
 
 



 
 
 
Tirsdag d.4/10 kl. 10:00-12:30: Introduktion. V/ Hanna Liv Møller.  
HLM introducerer til kurset og til betydningen af fortælleteknik, dramaturgi og kropssprog.  
Sted: Lokale 77, SDU, Campusvej 55.   
 
Tirsdag 11/10 kl. 10:00 – 16:00: Individuel fremlæggelse for medkursister. V/ Hanna Liv Møller 
Hver kursist får 5 min. fremlæggelse og 8 min. feedback. Alle kursister deltager hele dagen. 
Holdene inddeles. 
Sted: Lokaleoplysninger følger, SDU, Campusvej 55.   
 
Tirsdag 25/10 kl. 10:00 – 15:40: Hold- arbejde V/ Hanna Liv Møller 
Der afsættes 80 min pr. hold (á 4 pers.) til individuelt arbejde med performativ formidlings- og 
kommunikationstræning.  
 
Tid 1: kl. 10:00-11:20 
Tid 2: kl. 11:20-12:40  
 
Tid 3: kl. 13:00-14:20 
Tid 4: kl. 14:20-15:40  
 
Sted: Lokale 77, SDU, Campusvej 55.  (Forberedelse: Lokale 94) 
 
Tirsdag 1/11 kl. 10: 00 – 15:40: Hold- arbejde. V/ Hanna Liv Møller 
Der afsættes 80 min pr. hold (á 4 pers.) til individuelt arbejde med performativ formidlings- og 
kommunikationstræning.  
 
Tid 1: kl. 10:00-11:20 
Tid 2: kl. 11:20-12:40  
 
Tid 3: kl. 13:00-14:20 
Tid 4: kl. 14:20-15:40  
 
Sted: Lokale 77, SDU, Campusvej 55.   (Forberedelse: Lokale 95)  
 
Mandag 7/11 kl. 10:00 – 15:00: Afsluttende individuel fremlæggelse for medkursister. V/Hanna Liv 
Møller 
Hver kursist får 5 min. fremlæggelse og 5 min. feedback. Alle kursister deltager hele dagen. 
Sted: Lokale 77, SDU, Campusvej 55.   
 


