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Semesterets temaramme 
 
Semesteret omhandler det kommunikationsfaglige områdes praktiske virkelighed. Semesteret hovedkompo-
nent er et 3-4 måneders praksisorienteret forløb, hvor den studerende i en relevant virksomhed, organisation 
eller institution indgår i samarbejde om opgaveløsning på et kommunikationsfagligt grundlag. Hensigten er, at 
den studerende oparbejder en bevidsthed om og indsigt i den konkrete arbejdsvirkelighed, som uddannelsen 
er rettet mod. I den studerendes rapport skal arbejdsforløbet belyses og reflekteres teoretisk og metodisk ud 
fra kandidatuddannelsens samlede faglighed.  
Som en del af det praksisorienterede forløb forudsættes det, at den studerende foretager et interview med 
virksomheden, organisationen eller institutionen hvori forløbet foregår. Interviewet skal belyse virksomhedens, 
organisationens eller institutionens behov for den studerendes viden, kompetencer og færdigheder. Interviewet 
er bilag til den studerendes skriftlige arbejde, men indgår i øvrigt heri i en behandlet, kort sammenfattet form.  
Der kan i særlige tilfælde af studienævnet gives tilladelse til, at det praksisorienterede projektet 
ikke udarbejdes i en virksomhed eller organisation, men på universitetet i forhold til en konstrueret case rettet 
mod udfoldelsen af kommunikationsvidenskabelige indsigter i praksis.  
I tilknytning til semesteret udbydes:  

 en midtvejsevaluering midt i forløbet samt en slutevaluering efterperioden for det praksisorienterede 
forløb et virtuelt læringsforløb gennem det praksisorienterede semester, som omhandler  

 præsentationsteknikker, forhandlingsteknik, virksomhedskommunikation, mm 

 modulet ”Forskningsmetodologi” 

Semesterets organisering og forløb 
Uddannelsens 9. semester er forankret i et 25 ECTS-point projektmodul i ”Kommunikation i praksis” og et 5 
ECTS-point studiefagsmodul i "Forskningsmetodologi”. Der skrives projekt inden for temaet ”Kommunikation i 
praksis”.  

 
Omfang og forventning 
Semesteret udgør 30 ECTS points. 1 ECTS point svarer til 27,5 times arbejde, og 30 ECTS point svarer såle-
des til 825 arbejdstimer eller 22 ugers fuldtidsarbejde bestående af forberedelse til undervisning, undervis-
ningsdeltagelse, gruppearbejde, vejledning og eksamener.  
 

Semesterkoordinator og sekretariatsdækning 
Ankerlærere: Janne Bang koordinerer praktik, Pirkko Liisa Raudaskoski tager sig af den faglige koordination 
Studiesekretær: Pia Knudsen (piak@hum.aau.dk) 
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Modulbeskrivelser 
 

Projektmodul: ”Kommunikation i praksis” 

Modulet udgør 25 ECTS point svarende til 687,5 arbejdstimer 
 

Placering  
9. Semester 
Studienævnet for Humanistisk Informatik 
 

Modulansvarlige 
Janne Bang (janne@hum.aau.dk) 

Type og sprog 
Projektmodul 
Undervisning og tekster er på dansk og engelsk 
 

Mål 

Den studerende skal gennem modulet opnå:  

Viden om:  

 kommunikationsvidenskabelige metoder og teorier i praksis med særligt vægt på mødet mellem teorier 

og metoder på den ene side og anvendelsesområdets kulturelle, organisatoriske og/eller mediemæssig 

kompleksitet på den anden side  

 kommunikations- og samarbejdsformer i praksis  

 kompetencekrav mht. fagområdet i arbejdssammenhæng..  

Færdigheder i:  

 at mestre beskrivelse, analyse og vurdering af forskellige professionelle kommunikative praksisser og 

indsatser i forhold til problemstillinger i private virksomheder, offentlige institutioner og civilsamfund  

 at vurdere kommunikationsvidenskabelige problemstillinger og løsninger i praksis med afsæt i teorier 

om og metoder til at udrede, analysere, gennemføre og evaluere kommunikationsindsatser, herunder 

forstå og kritiske reflektere over egen rolle i konkrete professionelle og tværfaglige kommunikationsind-

satser  

 at formidle kommunikationsvidenskabeligt funderede indsigter til fagfæller og lægfolk  

 at begå sig i en erhvervskontekst og have øje for/identificere problemstillinger vedrørende færdigheder 

og kompetencer.  

Kompetencer til:  

 at igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde om undersøgelse af kommunikative 

problemstillinger i praksis  

 at begrunde, udvælge, tilrettelægge, gennemføre og evaluere kommunikationsindsatser i praksis i for-

hold til problemstillinger i private virksomheder, offentlige institutioner og civilsamfund  

 at indgå i og lede arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter 

nye løsningsmodeller inden for det kommunikationsfaglige område  

 at formidle kommunikationsvidenskabelige teorier, metoder og problemstillinger til fagfæller og lægfolk i 

praksis  

 at samarbejde og kommunikere med fagfæller og lægfolk  

 at kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om at udrede, analysere, gennemføre og evaluere 

kommunikationsindsatser i praksis med en professionel tilgang  

 at identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i relation til udredning, analyse, gennem-

førelse og evaluering af kommunikationsindsatser i praksis.  
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Omfang og forventning 
Hvis der sammen med projektrapporten afleveres et større eller flere mindre produkter, som den studerende 

har lavet eller leveret væsentlige bidrag til i løbet af praktikken reduceres litteraturforventningen med 50% - dvs 

til 1250 sider. 

Modulaktiviteter (kursusgange med videre) 

Janne Bang er koordinator for denne del af modulet. Det er jeres eget ansvar at finde praktikvirksomheden og 

få praktikkontrakt med virksomheden godkendt hos Janne Bang (janne@hum.aau.dk). Mens undertegnede, 

Pirkko Liisa Raudaskoski (pirkko@hum.aau.dk), er koordinator og fagligt ansvarlig for de øvrige dele af se-

mesteret. 

 

Modulet har et omfang på 25 ECTS og evalueres via en intern mundtlig prøve med udgangspunkt i det udar-

bejdede skriftlige arbejde. Bemærk at der skal udarbejdes konkrete kommunikationsprodukter i forbindelse med 

praktikforløbet, som indgår i bedømmelsesgrundlaget. 

 

I forbindelse med modulet bliver der afholdt en midtvejsevaluering. Den er fastsat til fredag d.10 oktober kl. 

10.15-14.00. Den vil finde sted på Nordkraft Aalborg. Samme dag vil der blive afholdt tre mindre seminar hvor 

repræsentanter for de tre vidensgrupper; MÆRKK, CDO & Mattering kommer og præsenterer sig i relation til 

10.sem – specialet.  

Ligeledes vil der gennem semesteret blive afholdt et virtuelt læringsforløb, som bl.a. omhandler præsentations-

teknikker, forhandlingsteknik, virksomhedskommunikation. Dette forløb vil blive afviklet dels via selvstudium af 

tekster og andet materiale, der lægges op i kursets Moodle-rum. 

 

Endelig afholdes der en slutevaluering af praksismodulet efter afholdelsen af den mundtlige eksamen i decem-

ber. Datoen for denne evaluering bliver udmeldt efter eksamensplanen ligger klar.  

 

Praktikrapporten skal afleveres d. 27. november, og I kan forvente, at den mundtlige eksamen i modulet bliver 

placeret medio december. 

 

Eksamen: 

Prøve 15  

En intern mundtlig prøve i ”Kommunikation i praksis” (Communication in Practice)”.  

Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i det 

skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre. Projektrapporten/det 

skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten udgør grundlaget for eksamination 

og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation.  

Sidetal: Projektrapporten skal minimum være på 15 sider og maximum 20 sider pr. studerende (dog maximum 

30 sider ved individuel studerende)  

Normeret prøvetid: Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering 

og karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver.  

Bedømmelsesform: En karakter efter 7-trinsskalaen.  

Ved en mundtlig gruppe-prøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at 

der foretages en individuel bedømmelse.  

Omfang: 25 ECTS-Point  

Projektrapporten og den mundtlige samtale skal demonstrere, at den studerendes opfylder de faglige mål be-

skrevet ovenfor.  

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, 

at den studerende indløser ovenstående læringsmål på en fyldestgørende måde med ingen eller få uvæsentli-

ge mangler.  
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Studiefagsmodul: Forskningsmetodologi 
Modulets omfang: 5 ECTS-point. 
 

Placering  
9. Semester 
Studienævnet for Humanistisk Informatik 
 

Modulansvarlig 
Pirkko Liisa Raudaskoski (pirkko@hum.aau.dk) 

Type og sprog 
Modulet er et studiefagsmodul 
Undervisningen foregår på dansk 
 

Mål 

Viden om:  

 fagspecifikke paradigmer og videnskabelige metoder  

 sammenhængen mellem videnskabsteori, videnskabelig metode og teorivalg i videnskabelige under-

søgelser.  

 

Færdigheder i:  

 selvstændigt at tilrettelægge fagspecifikke komplekse undersøgelser og forskningsprojekter, herunder 

valg af undersøgelsesobjekt, metode og teori  

 at vurdere konsekvenserne af forskellige metodiske og teoretiske tilgange til fagspecifikke undersøgel-

ser og forskningsprojekter.  

 

Kompetencer til:  

 at tilrettelægge fagspecifikke undersøgelser og forskningsprojekter i specifikke kontekster i praksis  

 at arbejde selvstændigt og indgå i fagligt samarbejde i relation til tilrettelæggelse af fagspecifikke un-

dersøgelser og forskningsprojekter med en professionel tilgang.  

Fagindhold og begrundelse  

I modulet lærer de studerende selvstændigt at planlægge større komplekse undersøgelser på et kommunikati-

onsvidenskabeligt grundlag (fokus i forelæsningerne). Man skal lære selvstændigt identificere og beskrive un-

dersøgelsesobjektet samt reflektere forskellige metodiske tilgange, herunder såvel kvalitative som kvantitative, 

til udmøntning af undersøgelsen (fokus af de skriftlige opgaver). 

Omfang og forventning 
Der gives 10 1-timers forelæsninger om videnskabsteori og forskellige måder at planlægge større komplekse 
undersøgelser på. Bagefter har man 1 times Q-A session (man kan også stille spørgsmål via Moodle). Fore-
læsningerne streames sådan, at studerende kan følge dem også virtuelt. Efter forelæsningerne skal studeren-
de (alene eller i to- eller tre-mandsgrupper) skrive et (maks. tre-sides) forslag til et større undersøgelsesdesign 
(afleveres 20.10, svar på det indsendte senest 3.11.). En underviser giver feedback på forslaget som kan gøres 
brug af når man skriver enten en 8- (alene), 10- (to studerende), eller 12-siders (tre studerende) hjemmeopga-
ve om undersøgelses-designet. Afleveringsfrist 1.12. 
 

Modulaktiviteter (kursusgange med videre) 
Forelæsningerne bliver også streamet 
 

1. Finn Thorbjørn Hansen: Til Sagen selv. Om praksisfænomenologi og filosofisk hermeneutik i dialog- og 
kommunikationsrelationer 2-timers forelæsning tirs 9.9. 12:30-14:15. 
Den tyske forfatter Herman Hesse skriver: “Viden kan blive kommunikeret, men ikke visdom”. Hvis det 
er sandt – hvilket naturligvis afhænger af, hvad man forstår ved viden, kommunikation og visdom – så 
har den kommunikationsvidenskabelige tilgang som udgangspunkt et problem. Fra Platon til Kierke-
gaard over Buber, Heidegger, Gadamer, Wittgenstein, Levinas og til Derrida og Bachelard har dette på 
forskellig vis været et centralt spørgsmål, nemlig hvorvidt det mest betydningsfulde og værdifulde i et 
menneskets tilværelse og liv og relationer kan kommunikeres direkte eller kun peges mod på indirekte 
vis.  
Som studerende i humanistisk informatik og kommende kandidater i kommunikation, er det vigtigt at 
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være bekendte med dette fundamentale spørgsmål, og også at medreflektere denne problematik i dia-
logforskning og de kommunkationsvidenskabelige tilgange.  
Især er det nødvendigt, hvis man som professionel kommunikationsmedarbejder ønsker at udvikle og 
arbejde med dialog- og kommunikationsprocesser, der har blik for den værdimæssige, etiske og eksi-
stentielle dimension.  
Denne forelæsning vil samle sig om to forskningstilgange til dialogforskning og kommunikationsviden-
skabelige problemstillinger: den praksisfænomenologiske med udgangspunkt i Max Van Manen (1997, 
2007, 2014) og den eksistentielle og filosofiske hermeneutik med udgangspunkt i Hans-Georg Ga-
damer (2000, 2004). 
Jeg vil indlede med nogle betragtninger over begrænsningerne ved en for metodologisk og metodisk 
og videnskabelig (empiri- og teori-orienteret erfaringsvidenskab) tilgang til forskning, som Gadamer 
minder os om, og hvordan man som forsker in spe må have blik ikke kun for metodernes og de videns-
producerende og epistemologiske tilgange i videnskaben (’Fagets stemme’). Som forsker - og som pro-
fessionel, innovativ og kreativ kommunikationsmedarbejder – opøver man først en stærk intuition og 
engagement og ’forundringskraft’, når man også har sans for den ontologiske, før-videnskabelige og 
før-begrebslige og levede erfaring, og hvad det er, denne erfaring, dette indtryk, synes at kalde på – 
hvad det er, som Heidegger (2007) vil sige, der ’vil betænkes’. Hvilket man kunne kalde for ’Sagens 
stemme’.  
Dernæst vil jeg se på en helt konkret hermeneutisk-fænomenologisk forskningstilgang, som den cana-
diske praksisfænomenolog Max Van Manen har udviklet, og beskrive nogle af de ’refleksions- og un-
dringsmomenter og -praksisser’, som en sådan forskning indeholder.  
Det kan anbefales at man har læst de to artikler af undertegnede som introduktion til Gadamer og Van 
Manen. Primærlitteratur forventes læst inden forelæsningen.  
Primærlitteratur: 
Gadamer, H.G. (2000). ’Teoriens lovprisning’. In Teoriens lovprisning: Taler og artikler. Århus: Systime. 
(s. 31-54) 
Gadamer, H.G. (2004). Sandhed og metode. Århus: Systime. (s. 1-4, 9-23, 348-359)  
Van Manen, M. (2014). Phenomenology of Practice. Walnut Creek, CA: Left Coast Press. (s. 26-45) 
Sekundær litteratur: 
Hansen, F.T. (2011). ’Den taktfulde vejleder. Om at forblive ved vejledningens sag’. In: P. Plant, G.F. 
Nielsen & F.T. Hansen (red.), Vejledningsdialektik. Albertslund: Schultz. (s. 149-176) 
Hansen, F.T. (2013). ’Dannelse forstået som taktfuldhed over for ’det sande og det gådefulde’ i tilvæ-
relsen’. In: Mogens Pahuus (red.), Dannelse i en læringstid. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. (s. 
103-150) 
Van Manen, M. (1997). Researching Lived Experience. Human Science for an Action Sensitive Peda-
gogy. Ontario: The Althouse Press. 
Van Manen, M. (2007). ’Phenomenology of Practice’. Phenomenology & Practice, Volume 1 (2007), 
No. 1, pp. 11 – 30. Kan downloades via: http://www.maxvanmanen.com/files/2011/04/2007-
Phenomenology-of-Practice.pdf  
For godt eksempel på hvorledes man skriver en ’levet erfaring frem’, se: 
Montgomery-Whicher, R. (2002). ’Drawing to Attention’. In Max Van Manen (red.), Writting in the Dark. 
Phenomenological Studies in Interpretive Inquiry. Ontario: The Althouse Press. (s. 27-48) 
Hansen, F.T. (2014). Kan man undre sig uden ord? Design- og universitetspædagogik på kreative vide-
regående uddannelser. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. (s. 283-301).   
 

2. Martin Mølholm: Big data fra videnskabsteoretisk synspunkt 2-timers forelæsning ons 10.9. 10-12 
Forelæsningen tager afsæt i Martin Mølholms ph.d. afhandling ”Det vi taler om, når vi taler om arbej-
det”, i hvilken han kortlægger regulariteten af diskurser i godt 52.000 artikler fra de landsdækkende 
dagblade, samt ca. 800 artikler fra Ugebrevene A4 og Mandag Morgen, alle fra perioden 2002 - 2010. 
Forelæsningen vil dels give en introduktion til den metodiske tilgang til analysen af et meget omfangs-
rigt dataarkiv, og de metodiske udfordringer dette indebærer, dels sætte Big Data analyser ind i et vi-
denskabsteoretisk perspektiv. 
Litteratur: 
Mølholm, Martin: ’Det vi taler om, når vi taler om arbejdet’, kapitel 5, side 212 - 244. 
http://vbn.aau.dk/files/181571400/PH_D_AFHANDLING_DET_VI_TALER_OM_N_R_VI_TALER_OM_
ARBEJDET.pdf.  
Foucault, Michel: ’Viljen til viden’, kapitel III: Scientia Sexualis, side 64 - 82. 
 

3. Antonia Krummheuer: Data collection and participation- Getting in (the field) and staying there. Or what 
can other methods learn from Ethnography? 2-timers forelæsning tirs 16.9.2014 10:15-12:00 
After the 9. Semester each of you will be doing his or her own research project. No matter what method 
you take you will have to approach a field of study, engage in communication and probably stay there 
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for a time (for example an interview or longer observations). The lecture will address the matters of ap-
proaching and being in a field. How to do it and what can we learn already from this stage of the re-
search process? 
While many methods do not bother so much with this research stage ethnography has a lot of literature 
on this topic. Based on some ethnographic texts the course will discuss matters of participation in a 
broader aspect and connect them to the student’s experiences from former research projects or ques-
tions they already have in mind concerning their future project (speciale). The aim of the course is re-
flect and discuss matters of getting in and being in the field of study based on a ethnographic text and 
the student’s experience. Therefore the students should read the text and prepare own questions. 
Please send me your questions a week before the lecture (Antonia@hum.aau.dk) 
Literature:  
Chapter 3+4 “getting in” and „getting along” (p. 33-80) In: John Lofland et a. (2006) Analyzing Social 
Settings. A Guide to Qualitative Observation and Analysis. (4.ed). Wadsworth) 
 

4. Ann Bager: Aktionsforskning og kvalitative metoder tirs. 23.9. 8:15-10:00. 
På kursusgangen vil jeg kort summere op på undervisningen, som i har fået om aktionsforskning (AF) 
på jeres 7. Og 8. Semester og derefter fokusere specifikt på AF som mulig metodologi til jeres specia-
learbejde. Det indebærer en ultrakort genopfriskning af de grundlæggende idealer (om fx forandring, 
forskning og involvering), et kort oprids af feltet og et overblik over de kvalitative metoder, aktionsfor-
skere ofte anvender. Dertil vil jeg understrege, at det er vigtigt at aktionsforskere forholder sig kritiske 
teoretiserende til egen dialogforståelse. 
Vi zoomer ind på fænomenet ’det participatoriske paradoks’. Det adresserer, hvorledes aktionsforskere 
ofte kommer til at trække deres ideal om involvering ned over hovederne på deres praksisdeltagere, og 
vi vil diskutere, hvordan dette kan forsøges undgået i praksis. Vi  skal diskutere involveringsidealet i AF 
og konkretisere det i relation til jeres praktikpladser eller specialecases: hvem kan involveres? I relation 
til hvilket udviklingsønske? I hvilken grad? Og hvordan kan dette håndteres, så en evt. Aktionsforsk-
ningsbaseret specialeproces ikke bliver for omfattende, og så den opfylder de akademiske krav om fx 
metodegennemsigtighed og dokumentation. 
Primær litteratur: 
Bager, A. (2014) Theorizing Plurivocal Dialogues. Antologi om Participation and Power. s. 172 – 198 
Kristiansen, M. og Bloch-Poulsen, J. (2013). Editorial - participation and power. International Journal of 
Action Research 9(1). s 5 – 15 
Sekundær litteratur (er opgivet på tidligere semestre): 
Duus et. Al. (red.)(2012) Aktionsforskning - en grundbog. Samfundslitteratur. (SKAF SELV)  
Kap. 1: Nielsen, K. (2012) Aktionsforskningens historie – på vej til et refleksivt akademisk selskab. s. 
19 – 38  
Kap. 2: Stegeager, N. & Willert, S. (2012) Aktionsforskning som organisationsudviklende praksis. s. 39 
– 60 
Kap. 12. Frimann, S. & Bager, A. (2012) Dialogkonferencer. s. 193 – 204. 
 

5. Pirkko Raudaskoski: Uncovering practices: From close-up to connections 2 t tirs 23.9. 10:15-12:00. 
Hvad er fænomenet når vi snakker om organisatoriske praksisser? Hvordan kan vi forsikre, at vi ikke 
taber den mens vi er i gang med at undersøge den? Mister vi noget hvis vi kun koncentrerer os om ’det 
nære’ eller ’det fjerne’ (dvs. helheden). Organisationsforsker Davide Nicolini foreslår en tilgang som kan 
tage højde for begge aspekter af organisatoriske processer. Han bygger på praksisteoretiske teorier og 
metoder (senere Wittgenstein, etnometodologi, virksomhedsteori, og ANT (actor network theory) som 
har den samme grundinteresse i praksisser som de foregår, men også i deres del i ’større billede’. 
Litteratur: 
Nicolini, Davide (2009) Zooming in and zooming out: Studying practices by switching theoretical lenses 
and trailing connections. Organization Studies 30(12): 1391–1418 <kan downloades fra AUB> 
Sekundærlitteratur:  
Scollon & Scollon 2004 Neksusanalyse (fieldguide) 
 

6. Anete Strand: Apparatus som orchestrerings-enhed for videnskabelige undersøgelser (2 t) ons 
24.9.12:30-14:15.  
Forelæsningen går i dybden med Barad’s (2007) apparatus begreb som redskab for håndteringen af 
større komplekse undersøgelser på et kommunikationsvidenskabeligt grundlag.  
Begrebet er et analytisk redskab til det, Lis Højgaard og Dorte Marie Søndergaard (2010) kalder multi-
modal konstitueringsanalyse af tilblivelsen af et bestemt fænomen (problemstilling) hvor ”analytiske 
prioriteringer og pointeringer kan komme til at se anderledes ud, hvis de gøres med udgangspunkt i et 
mere omfattende, multimodalt og kompleksitetsopmærksomt mulighedsrum” (Højgaard og Sønder-
gaard, 2010: 337). 

http://oss.sagepub.com.zorac.aub.aau.dk/content/30/12/1391.full.pdf+html
http://www.hum.aau.dk/~pirkko/fieldguide.pdf
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Gennem forelæsningen illustreres - via 3 konkrete speciale eksempler - hvordan apparatus begrebet 
fungerer i praksis. Herunder hvordan I lærer at skelne mellem de to apparatusser, der er tilstede i en-
hver undersøgelse. 1) Det apparatus, der som et produktivt maskineri står bag tilblivelses af det fæno-
men I ønsker at gøre til jeres undersøgelsesobjekt. 2) Det apparatus som I skal formå at skrue sam-
men som det kompleksitets-opmærksomme undersøgelses-design, der skal muliggøre at I kan be-
skæftige jer med det valgte undersøgelsesobjekt.  
Forelæsningen har altså et udpræget metodologisk fokus og uddyber dermed den mere overordnede 
introduktion I har fået til Barad’s tænkning og apparatus-begrebet på hhv. 7 og 8 sem. 
Litteratur: 

Juelskjær, M. (2009): Analysestrategier. Kap 2 og 3 pp. 31-88 i En ny start ‐ bevægelser i/gennem tid, 
rum, krop og sociale kategorier via begivenheden skoleskift. Phd afhandling, DPU. Århus Universitet. 
Tilgængelig som pdf via google. (57 sider) 
Sekundærlitteratur: 
Højgaard, L. & Søndergaard, D.M. (2010): Multimodale konstitueringsprocesser i empirisk forskning. 
Pp. 315-339 i Brinkmann, S. & Tanggard, L. (2010). Kvalitative metoder – En grundbog. København: 
Hans Reitzels Forlag. (24 sider) 
 
Specialer som benytter tilgangen og som vil blive henvist til på forelæsningen:  
 
Malene Hosbond (2014). The Special(e) Walk. En aktionsforskningsbaseret undersøgelse af teamtræ-
ning i praksis med naturen som klasseværelse. Speciale Institut for Kommunikation, AAU, Forår. 
Katrine Løvgaard og Mona Fladstrand Sørensen (2013): T(w)o move(s), or not to move? – that is the 
(quantum) question. Speciale Institut for Kommunikation, AAU, Forår. 
Ulla Sparholt (2013). Mellemværendet som virkekraft i forandringsprocessen – Det handler om at turde 
gå på loftet. Masterspeciale ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.  
 
Studenterprojekter som benytter tilgangen:  
7 sem. Projekt (2013): 5 Kommunikationsstuderende fra Aalborg Universitet besætter Imagefestival. af 
Christina Amanda Schriver Nielsen, Jais Evald Ikkala Jensen, Trine Jensen, Henriette Kruse Junger-
sen og Simone Risom Jensen. Institut for Kommunikation, Efterår, 2013 
 

7. Iben Jessen & Nicolai Graakjær: Medietekster i udvalg – Om  cases og sampling (2 t) tirs 30.9. 10:15-
12:00. 
Denne forelæsning fokuserer på metodologiske problemstillinger i tilknytning til valg af medietekster. 
Valg af medietekster refererer i denne sammenhæng til den proces, hvorved en delmængde (af en gi-
ven eller forestillet, uafgrænselig helmængde) af tekster/tekstelementer udvælges og gøres til gen-
stand for særlig analytisk opmærksomhed. 
Litteratur: 
Jessen, I. B. & Graakjær, N. J. (2013). Cross-media communication in advertising: exploring multimod-
al connections between television commercials and websites. Visual Communication, 12(4): 437-458. 
[Tilgængelig online via AUB] 
Flyvbjerg, B. (2010). Fem misforståelser om casestudiet. In S. Brinkmann & L. Tanggaard (Ed.), Kvali-
tative metoder: En grundbog. Hans Reitzels Forlag. 463-487. [Tilgængelig online i en engelsk version 
via AUB: Flyvbjerg, B. (2006). Five Misunderstandings About Case-Study Research. 
Qualitative Inquiry, 12(2): 219-245.] 
 

8. Lisbeth Kappelgaard: Dataindsamling gennem selvmonitorering og refleksive dialoger (Ecological Mo-
mentary Storytelling) (2 t) tors 2.10. 10:15-12:00 
Gennem forelæsningen præsenteres dataindsamlingsmetoden Ecological Momentary Storytelling 
(Kappelgaard, L. H. & Lund, K., 2013) Metoden tager afsæt i to igangværende ph.d. projekter, der har 
fokus på arbejdsrelateret stress – det ene mit eget - det andet Katja Lunds.  Begge projekter tog oprin-
deligt afsæt i kvalitativ metode: Vi ville tale os ind til kernen af stressproblematikken – gå i dialog med 
de relevante aktører og den vej rundt blive klogere på det, der er på færde i praksis. Samtidig var vi 
begge optagede af, at undersøgelserne skulle give stemme til de mennesker, som har prøvet praksis, 
og evt. også stressramthed, på egen krop. Det var deres fortællinger, vi gerne ville have fokus på. Efter 
at have gennemført en mængde dialoger, stod vi begge med samme eftertænksomhed og frustration. 
Vi havde begge opnået indsigt i praksis, men samtidig havde vi en oplevelse af, at mange af samtaler-
ne var fornuft produceret på bagkant. Fortællingerne skitserede forløb som lå måneder eller år tilbage. 
En fortælling bygget på ”bagkantsfornuft” kan være frugtbar og rumme kvaliteter, men alligevel begynd-
te en tanke at nage: Gad vide, om der er forskel på fortællinger, som produceres ud fra hukommelsen 
og fortællinger, som afspejler spontane her-og-nu reaktioner på at befinde sig i praksis? Og hvis der 
vitterligt er forskel, hvordan forholder vi os så til det?  En måde at undersøge det spontane her-og nu 
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kunne selvfølgelig være at sætte sig ned på bagerste række i et klasseværelse eller følges med en hø-
rehæmmet gennem et antal arbejdsdage. Men ville vores observationer da stemme overens med aktø-
rerne egenoplevelser? Og ville vi ikke dermed sælge ud af idéen om at give stemme til aktøren selv? 
Samtidig sad vi begge med en grundantagelse om, at der også kan ligge en tavs viden om stress – ek-
sempelvis kropslige reaktioner, som vi ikke rigtigt fik fat på. Alt i alt stod vi med oplevelsen af en meto-
disk værktøjskasse, der ikke rigtigt rakte til at beskrive og søge tilstrækkelig indsigt i, hvad det vil sige 
at befinde sig i en praksis under pres og være potentiel stressramt. Og som heller ikke afspejlede vores 
fælles holistiske forståelse af stress som et bio-psyko-social fænomen. Denne frustration blev spring-
bræt til et fælles metodisk samarbejde, der havde til formål at afsøge nye måder at bringe fortællinger 
om arbejdsliv og arbejdsrelateret stress op til overfladen. Resultatet af vores samarbejdet er en meto-
disk triangulering, hvor refleksive dialoger anvendes i samspil Ecological Momentary Assement og bio-
feedback i form af hjerterytmemålinger. Det er denne metode, som jeg gerne vil introducere og diskute-
re under forelæsningen. 
Litteratur: 
Kappelgaard, L. H. & Lund, K. (2013). Ecological Momentary Storytelling: Bringing down Organizational 
Stress through Qualifying Work Life Stories. Foundations of Augmented Cognition Volume 8027, 2013, 
pp 572-581. Retrieved from http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-39454-6_61. 
Shiffman et al (2008), Shiffman, S., Stone, A., Hufford M. Ecological Momentary Assessment. Annu. 
Rev. Clin. Psychol. 2008. 4:1–32. 
 

9. Ann Charlotte Thorsted: Et aktionsforskningsstudie med en særlig fænomenologisk tilgang til undersø-
gelse af leg som mediator for organisatorisk udvikling i LEGO 2-timers forelæsning tirs 7.9. 14:15-
16:30. 
Med afsæt i et konkret forskningsforløb vil de studerende blive introduceret til, hvordan et forsknings-
projekt hos LEGO forløb, var organiseret og hvilke overordnede videnskabsteoretiske overvejelser, der 
blev gjort. 
Det teoretiske oplæg vil bestå af en kort introduktion til den del af aktionsforskningen, der blev anvendt, 
co-operative inquiry og presentational knowing som en særlig vidensform, som den legende tilgang 
åbnede op for (Heron & Reason, 2006). Der vil desuden blive sat fokus på den særlige fænomenologi-
ske åbenhed, der blev forsøgt anvendt med inddragelse af begrebet bridling (Dahlberg, K., Dahlberg, 
H. & Nyström,M., 2008). Endelig vil analysetilgangen blive gennemgået med henvisning til bl.a. Steinar 
Kvale og Kari Martinsen. 
Kursusgangen vil bestå af en times teoretisk oplæg og en times spørgerunde. 
Primærlitteratur: 
Thorsted, A. C. (2011). Den Legende Organisation – et fænomenologisk aktionsforskningsstudie i LE-
GO. S. 119-154.  
Heron, J., & Reason, P. (2006). The practice of co-operative inquiry. In P. Reason, & H. Bradbury 
(Eds.), Handbook of action research. concise paperback edition (s. 144-155). SAGE Publications. 
Sekundærlitteratur: 
Dahlberg, K., Dahlberg, H. & Nyström, M. (2008). Reflective lifeworld research, second edition. s. 231-
255. Lund: Studenterlitteratur. 
 

10. Stinne Gunder Strøm Krogager: At vælge et undersøgelsesdesign (2 t) tors 9.10. 12:30-14:15. 
Når man planlægger en undersøgelse, skal man som forsker/studerende beslutte sig for et metodisk 
design. Dette design bygger man på verdensanskuelse (videnskabsteori), undersøgelsesstrategier (fx 
kvantitative og kvalitative) og metoder (fx interview, observation, spørgeskema, indholdsanalyse). Her-
udover spiller problemstillingens karakter, forskerens/den studerendes personlige erfaringer og publi-
kummet, der skives til, ind. 
Forelæsningen adresserer sammenhængen mellem de forskellige teoretiske og metodiske niveauer og 
sætter fokus på, at få alle delelementer i et undersøgelsesdesign til at spille sammen.  
Litteratur: 

Creswell, J.W. (2009) Research Design. Sage (pdf) 
 

Eksamen 
Prøve 16  

En intern skriftlig prøve i ”Forskningsmetodologi” (Research Methodology)”.  

Prøven har form af en skriftlig hjemmeopgave hvor den/de studerende på baggrund af modulet redegør for 

designet af en større fagspecifik undersøgelse inden for uddannelsens fagområde uden dog at gennemføre 

selve undersøgelsen. Emnet vælges af den/de studerende og afleveringsfristen fastsættes af studienævnet.  

Den skriftlige opgave må laves i grupper af op til 3 studerende. Hvor det skriftlige arbejde er lavet i samarbejde 
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med andre, skal det angives, hvem der er ansvarlig for de enkelte dele af arbejdet. Der gives en bedømmelse 

for den skriftlige præstation, dvs. den del af det skriftlige arbejde, som den studerende er ansvarlig for.  

Den skriftlige besvarelse må højst være på 8 sider ved én studerende, 10 sider ved to studerende og 12 sider 

ved tre studerende.  

Bedømmelsesform: Bestået/ikke-bestået.  

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af bedømmelsen bestået blive lagt 

vægt på, at den studerende indløser modulets læringsmål på tilstrækkelig vis. Prøven bedømmes alene af ek-

saminator. Ved opgaver eksaminator bedømmer til ikke-bestået bedømmes opgaven tillige af en intern censor.  

De studieelementer, der ligger til grund for prøven, har en vægt på 5 ECTS.  

 


