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Styrket dialog - kunnskap i bruk

Presenter
Presentation Notes
Strategi 2030 ligger til grunnMål:UiO skal bidra til bærekraftig samfunnsutvikling og grønn omstilling.UiO skal bidra til verdiskaping og nye arbeidsplasser gjennom innovasjon og entreprenørskap.UiO skal bidra til kunnskapsbaserte samtaler og meningsdannelser og være tilstede der viktige diskusjoner foregår. UiO skal ha samfunnsrelevante formidlingsarenaer som er synlige og tilgjengelige. UiO skal utnytte mulighetene det nye livsvitenskapsbygget gir for å svare på samfunnets forventninger.UiO skal drive en helhetlig campusutvikling som ivaretar bredden av vår virksomhet og som styrker viktige samarbeidsrelasjoner i Oslo-regionen.



Særlig utfordring: 
Øke tillit til forskning og kunnskap



•Effektiv kommunikasjon til UiOs store målgrupper 
•Vise UiO som fremragende universitet
•Vise hvordan UiO er relevant for folk og samfunn 
•Kommunisere mål og retning for UiO 

Mål for kommunikasjonsarbeidet



• Akademisk frihet – mangfold i stemmer – trygt 
ytringsklima

• Være der samfunnsdebatten pågår
• Ha samfunnsrelevante arenaer
• Mer dialog med omgivelsene
• Klart språk

Slik kommuniserer vi
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Basert på strategien



•Mer tilstede – tydeligere 
uttrykk

•Mer helhetlig – mer stolthet
•Få frem hvorfor forskningen 

og utdanning er viktig

Synlighet



8

Presenter
Presentation Notes
Digitalisering – folk får info via mobil – de bruker den i kommunikasjon. Må forstå brukermønstre – tilrettelegge kanalene og innholdet



Bruke og utvikle profesjonelle 
kanaler med godt innhold tilpasset 
målgruppene og kanalenes 
egenskaper. 

Presenter
Presentation Notes
Parallelt med strategi har vi utviklet Digital kanalstrategi høsten 2019 – ferdigstilt etter strategien. Gir retning/føringer – men vi må vurdere hva vi implementerer underveis. Ting kan endre seg – særlig digitalt.



Presenter
Presentation Notes
UiO  har digitale kanaler og andre har kanaler. Hvilke når vi best ut med? Hva fungerer og hva fungerer ikke? Det er ikke sikkert at det er våre egne: noen ganger kan det være bedre å bruke andres i flere tilfeller. 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fbilder.t-online.de%2Fb%2F84%2F10%2F92%2F94%2Fid_84109294%2F920%2Ftid_da%2Fein-smartphone-mit-geoeffneter-podcast-app-liegen-neben-einem-laptop-auf-einem-holztisch-.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.t-online.de%2Fdigital%2Fid_84109066%2Faudio-trend-das-sind-podcasts-und-hier-finden-sie-sie.html&docid=RHt9UD6aU-VVVM&tbnid=HOGvAYymaJpW3M%3A&vet=10ahUKEwjEs6Ks5I7lAhWQ16YKHY20BI0QMwhAKAIwAg..i&w=920&h=517&bih=751&biw=1536&q=podcast%20bilder&ved=0ahUKEwjEs6Ks5I7lAhWQ16YKHY20BI0QMwhAKAIwAg&iact=mrc&uact=8


Hvilke 
kanaler 
skal UiO 
prioritere?

Hvordan sikre et 
helhetlig uttrykk?

Hvilke skal vi 
bruke til ulik type 
informasjon og 
kommunikasjon?

Hvordan gi 
gode bruker-
opplevelser?

Hvordan 
jobbe 
smart?
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studiemater
iell
• Pensum
• Forelesnings

notater
• powerpoints

Studere
• Kommuniser

e med 
faglærer

• Samarbeide 
med 
medstudente
r

• Levere 
oppgaver

Ha 
studentliv
• Finne ut hva 

som skjer på 
campus

• Delta i 
foreninger 
mm

Ta eksamen
• Finne tid og 

sted
• Avlegge 

digital 
eksamen

• Be om 
begrunnelse 
og klage

Hvilke informasjonskanaler møter du som student?
Studentweb

Blogg

uio.no

Canvas

Facebook

plakater

infoskjermer

instagram

sms

e-post

Handouts / flyers

infosenter

«Jungeltelegrafen»

Semestersider (på uio.no)

Face-to-face

sio.no

Mine studier (på uio.no)

snapchat

- basert på intervjuer med 19 tilfeldige studenter fra SV, HF, UV og MN 
februar 2015, lett revidert juni 2019
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Presentation Notes
Oversikt som ble laget i 2015, justert i 2019. Det er mange kanaler, og flere kan det bli (pensumlister, læringsressurser). Studentene ønsker få – helst en kanal – det er ikke mulig, men vi må bruke færrest mulig, det må være forutsigbart hva de får hvor



•Samordning
•Flere felles kanaler
•Systematisk jobbe med målgrupper, kanaler og tilpasset 

innhold
•Bedre brukerreiser mellom nett og digitale løsninger
•Øke kompetansen – særlig video, lyd

Hovedkonklusjoner

Presenter
Presentation Notes
UiO bør samordne kommunikasjonsarbeidet bedre enn i dag, og samarbeide om flere felles kanaler i stedet for at alle lager egne. Det vil gi mer effektiv kommunikasjon, øke kompetansen og den totale ressursbruken for UiO blir mer effektiv. Det må jobbes systematisk med målgruppene og kanalene og hvilket innhold som er tilpasset disse.UiO må øke kompetansen på å lage mer tilpasset innhold – særlig audiovisuelt. 



UiO.no: Fra organisasjonsstruktur på nett 
til mer sammenhengende brukerreiser……
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Presentation Notes
Eks – hentet innhold fra ulike enheter – tilby det mer samlet og tilrettelagt



•Design for digitale flater 
•Leganto – digital pensumliste
•Emneplanlegging på nett
•Redaktørverktøy – rydde

Prioritert videreutvikling



•Anbefalinger om hva og hvor
•Hindre overlapp mellom 

kanaler
•Mine studier 
•Canvas 

Studentkommunikasjon
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Her foreslår vi ikke en revolusjon, men slår fast noen prinsipper for veien videre. 



Forskningsformidling: 
UiO som samfunnsaktør

Digital omlegging
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kunnskapsbaserte samtaler og meningsdannelser og være tilstede der viktige diskusjoner foregår. UiO skal ha samfunnsrelevante formidlingsarenaer som er synlige og tilgjengelige



Hva gjør vi allerede?

•Forskere aktive i media
•Populærvitenskapelige artikler
•Mange initiativ – podcast, webinarer osv
•Ekspertlister
•Bruker mange kanaler internt og eksternt

Presenter
Presentation Notes
-uio i 8000 saker i media siden januar – 33 % synlighet – 1,2 mill mskOver 3000 om koronaLangt igjen til fhis 40 0000



Hvordan finner målgruppene innhold



Spredning potensiale

Fakultet 1

Fakultet 2

Fakultet 3

målgruppe

UiO – kanaler:
Uio.no
Twitter: 
Youtube
UiO Talks
Webinar
Podcast
FB: UniOslo
Instagram

målgruppe

Egne 
støttekanaler

målgruppe

Distribusjonskanaler: 
Forskning.no
Ntb.no
Science Norway
Snl.no
Media

SøkNorsk/Engelsk

Apollon

Titan



Nye sentrale kanaler



15 minutter om…

• Forelesning/talk gjennom 
lyd og bilde.

• Alle temaer
• Få frem hvorfor 

forskningen er viktig.



UiO Podcast
20 min for 

forskere som 
ikke har egen



Video/Live

• Ulike temaer egnet for 
videoformat



Webinar



Aktuelt innhold fra fakultetene. 
Andre kilder: Titan, Apollon 

PODKAST UiO TV UiO LIVE

Arrangementer 
ved UiO
Eks:
• Studiestart
• Arendalsuka
• Mm.

Helhetlig konsept – under utforming

UiO - podkasten
Andre stemmer ved 
UiO
• Pandemipodden
• Moralistene
• Norgeshistorien

Popvit- kanal:
UiO:15
Andre:
• Webinarer
• Forsker Grand 

Prix



Tidsplan 2020

Mai: 
konsept

Mai/juni: 
Piloter

August: 
Studiestart

Produksjon

Des: 
Evaluering
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