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Semesterets temaramme 
 
Fra studieordningen: § 11 stk.3 (s.17-18) 
 
 
Semesterets organisering og forløb 
 
 
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 
Angivelse af ankerlærer, fagkoordinator, semesterkoordinator (eller tilsvarende titel) og sekretariatsdækning 
 
Ankerlærere: Anne Hatting 
Studiesekretær: Karin Jensen 
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Modulbeskrivelser 
 
 
Projektmodul:  
Modulet udgør 20 ECTS point svarende til  550 arbejdstimer 
 
Placering  
3. Semester 
Studienævnet for Humanistisk Informatik 
 
Modulansvarlige 
Anne Hatting 
Type og sprog 
Projektmodul 
Undervisning og tekster er på dansk og engelsk 
 
Mål 
Den studerende skal gennem modulet opnå:  
viden om 
- teori, metode og praksis inden for det kommunikations- og informationsvidenskabelige felt, herunder kommu-
nikation i og fra organisationer 
- indsigt i problemstillinger af kommunikations- og it-faglig art i og fra organisationer 
- strategisk kommunikation 
- realiseringen af strategisk kommunikation der inkorporerer relationen mellem menneskelige og tekniske for-
udsætninger for kommunikation i og fra organisationer 
- forståelse af teknologi og menneskets forhold til og brug af teknologi 
 
færdigheder i at 
- beskrive, analysere, vurdere og udvikle kommunikation som kulturelt, teknologisk og organisatorisk fænomen, 
herunder budskaber og mediers anvendelse og betydning samt effekt i såvel snævrere sombredere kommuni-
kative sammenhænge 
- beskrive, analysere og vurdere strategisk kommunikation ud fra såvel kvalitative som kvantitative metoder 
- arbejde kritisk og konstruktivt m ed kommunikation, interaktion og samarbejde i digitale miljøer under hensyn-
tagen til deres kontekst 
 
kompetencer til at  
- agere kritisk og konstruktivt i relation til analyse, udvikling og implementering af kommunikation og informati-
onsteknologiske løsninger, med fokus på disse løsningers organisatoriske betydning 
- beskrive, analysere, udvikle og evaluere information, kommunikation og medier som kulturelle, teknologiske 
og organisatoriske fænomener, herunder deres anvendelse og effekt i såvel snævrere som bredere kommuni-
kative sammenhænge. 
 
Fagindhold og begrundelse  
Modulet omfatter dels et antal kurser og øvelser, dels projektarbejde i relation til modulets tema. Modulet om-
handler strategisk kommunikation med fokus på kommunikation i og fra organisationer. I løbet af semesteret 
arbejder den studerende med analyse og design af organisationskommunikation.  
 
I tilknytning til modulet afholde undervisningsaktiviteter inden for følgende områder:  
- organisation som kontekst for kommunikation og IKT 
- organisations- og markedskommunikation 
- medieteknologier og modtagerpositioner 
- strategisk kommunikation 
- virksomhedsøkonomi 
- kvantitativ og kvalitativ metode: interview og spørgeskema 
- grundlæggende webdesign 
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Omfang og forventning  550 arbejdstimer. Forelæsninger og workshops.  
Modulet afsluttes med på 3. Sem. med en ekstern kombineret skriftlig og mundtlig prøve i ”kommunikation og 
strategi”.  
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af 
den/de studerende udarbejdet projektrapport.  Normeret prøvetid: 30 min. 
 
Projektrapport må være på max. 20 sider pr.studerende, højst 30 sider ved individuelt udarbejdede rapporter. 
Bedømmelsesform: 7-trinsskala. 
Projektrapporten og den mundtlige samtale skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeeskrivelserne 
for modulet. Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive 
lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelsd af fagets mål med få eller uvæsentli-
ge mangler.  
 
Modulaktiviteter (kursusgange med videre) 
 
4 kurser:  
- organisation som kontekst for kommunikation 
- kvantitative og kvalitative metoder 
- virksomhedsøkonomi 
- workshop om strategisk kommunikation 
 
 
Kursus: Organisation som kontekst for kommunikation. 
Formålet med kurset er at skabe indsigt i organisationsteoretiske problemstillinger som basis for analyser af 
kommunikation i og om organisationer.  
 
Grundbog: Gareth Morgan, ”Images of Organization”. Sage 2006.  ISBN 978-1-4129-3979-9 
Kompendium  
 
 
Kursusforløb:  
 
- Introduktion til organisation og kommunikation. (Anne Hatting). Det samlede organisationsteoretiske forløb 
præsenteres og grundbogens tilgang med forståelse af organisationer som metaforer introduceres. Læs: Mor-
gan kap. 1-3. Forelæsning på 2 timer 
 
- Kultur. (Anne Hatting).  Der introduceres til en sammenhængende forståelse af begreberme kultur, identitet, 
image og branding. Kæs Morgan kap. 5-6. Forelæsning på 2 timer 
 
- Ekstern og intern kommunikation. (Kasper Bering Liisberg). Her sættes fokus på den kommunikation der fore-
går indenfor en organisation, dels mellem ledelse og medarbejdere, dels mellem organisation og omverden. 
Læs  Sine Just Nørholm m.fl. ”Organisation og omverden” kap. 2 og 4. Mie Femø Nielsen, ”Under vejr med mig 
selv”. Peter Kvetny, ”Medierne som strategisk interessentgruppe”. Forelæsning på 2 timer 
 
- CSR –socialt ansvar. (Kasper Bering Liisberg). Her sættes fokus på organisationens sociale ansvar, bære-
dygtighed og etik. Læs: Sine Just Nørholm  m.fl. kap. 6. Forelæsning på 2 timer 
 
- Forandring og organisationsanalyse. (Anne Hatting). Der tages afsæt i de forskellige metaforer omkring orga-
nisation og sættes fokus på hvordan forandring som begreb kan forståsl på forskellige måder, afhængig af 
hvordan der grundlæggende tænkes videnskabsteoretisk og organisationsteoretisk. Det vises hvordan valget er 
tilgang vil være styrende for den metode, der kan bruges til af analysere organisationer. 
Læs Morgan kap. 10-11. Artikel om Cultural Studies …..  Forelæsning på 2 timer 
 
 
- Organisation og identitet. (Peter Allingham). Her bliver der gået mere i dybden med tankerne omkring Identitet 
og image.  Der introduceres begreber som profil, aura, identitetsstrategier og branding.  
Undervisningen foregår som 2x2 timers forelæsning og 1x2 (?) timers workshop. 
 
Litteratur:  

Hatch, Mary Jo & Majken Schultz (2009): “Hvem er du? In: Brug dit brand. København: Gyldendal Business, 
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ISBN 978-87-02-07816-9. Pp. 69-92 (23p af 300).*  

Blach, Thomas & Jesper Højbjerg (1989): "Image og profilering" in: PR-håndbog i information og public relati-
ons. København: Borgen.*  

Berg, Per Oluf (2000): "Fra image til aura" in: F. Stjernfelt og O. Thyssen (red.): Æstetisk kommunikation. Kø-
benhavn: Handelshøjskolens Forlag, p. 71-83.*    

Claus Buhl: ”Branding og brandingstrategier” in: Kristian Eiberg, m.fl. (red.) (2008): Integreret markedskommu-
nikation. København: Samfundslitteratur. ISBN 978-87-593-1240-7. Pp. 41-55 (14p af 393).*  

Mollerup, Per (2008): Brandbook. København: Børsens Forlag, p. 59-93.*  

Klein, Naomi: (2001): No Logo: mærkerne magten, modstanden. Århus: Klim.*  

 
 
Kursus: Kvantitative og kvalitative metoder. (Mikkel Eskjær). 4x2 timers forelæsning. Målet med kurset er at 
give en bred indføring i kvantitative og kvalitative metoder til brug i kommunikations- og medieforskning. Kurset 
skal ses i sammenhæng med studiefagsmodulet ”Undersøgelses-, analyse- og interventionsmetodik”.  
Kursets grundog skal anskaffes:  Brymann, A. (20??) Social Research Methods (4.ed) Oxford. Oxford UP.  
 
Kursusforløb:  
- introduktion. Paradigmer, erkendelsesinteresser, metoder og mål med samfundsvidenskabelig forskning. Læs 
Bryman p. 3-43, 159-182, 379-414, 613-626 
- undersøgelsesdesign. Samplingstrategier. Læs Bryman p. 44-96, 183-207, 415-429 
- kvantitative metoder. Spørgeskema, reliabilitet og validitet, dataanalyse. Læs Bryman p. 208-268, 288-309 
- kvalitative metoder. Observation, interview, fokusgrupper, dataanalyse. Læs Bryman p. 430-521 
 
 
Kursus: virksomhedsøkonomi. (Lone Samuelson). 3 kursusgange bestående af en indledende forelæsning og 
en efterfølgende workshop. Formålet med kurset er at give en grundlæggende indføring i virksomhedsøkonomi 
og i hvordan en virksomhed/ organisation kan bruge regnskaber til at kommunikere om de økonomiske aspek-
ter at sine aktiviteter. Kurset introducerer til en række værktøjer der kan bruges til analyser af grundlæggende 
økonomiske problemstillinger: Opstilling af regnskaber, brug af regnskaber som kommunikationsmiddel, og 
gennemførelse af simple markedsanalyser, SWOT-analyser, PEST-analyse og Five Forces analyse. 
Litteratur:  Jakob Elkjær og Kristian Hjulsager ”Årsrapport og virksomhedsanalyse”. Thompson A/S. ISBN: 13 
978-87-619-2243-4.  
 
 
Kursus: forelæsning og workshop om strategisk kommunikation (Benedikte Achen) 
 
Forelæsningen præsenterer og diskuterer 

• Hvordan kan man forstå “kultur”? 
• Den kulturelle selvforståelse, de kulturelle koder og den kulturelle praksis 
• Kommunikation som skabelse af mening og værdi 
• Den formelle og den uformelle kommunikation 
• Roller og relationer, magt og mandater 
• Kommunikative konsekvenser af kulturen – og kulturelle konsekvenser af den kommunikative praksis 
• Forskellige strategiske præferencer og prioriteringer 

Workshop:	  
Workshoppen foregår som en business-case.  
 
Litteratur:  
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Studiefagsmodul:  
Design og IKT med organisation som kontekst (DIKTO) 
5 ECTS. 
 
Placering  
3. Semester 
Studienævnet for Humanistisk Informatik 
 
Modulansvarlig 
Anne Hatting 
Type og sprog 
Modulet er et studiefagsmodul 
Undervisningen foregår på dansk 
 
Mål 
Den studerende skal gennem modulet opnå:  
- Viden om realisering af strategisk kommunikation, herunder relationer mellem menneskelige og tekniske fo-
rudsætninger herfor 
- Færdigheder I at arbejde kritisk og konstruktivt med at understøtte samarbejde, kommunikation og interaktion 
i digitale miljøer 
- Komptencer til at agere kritisk og konstruktivt I relation til analyse, udvikling og implementering af kommu-
nikation og informationsteknologiske løsninger med fokus på organisatorisk betydning. 
Fagindhold og begrundelse  
 DIKTO behandler hvordan forskellige kommunikationsformer og IT-systemer tages i anvendelse med strategi-
ske intentioner om fx udvikling i organisationer.  

Omfang og forventning 
5 forelæsninger á 2 timer. Teorigennemgang + fælles reflektioner/ spørgsmål omkring studenteropgaven. 
Ved første forelæsning introduceres case, der er udgangspunkt for studenteropgaven.  
 
2 times klyngeaktivitet (holdet deles i 2 klynger) hvor der arbejdes med IT-design 
 
Modulaktiviteter (kursusgange med videre) 
Forelæsninger med udgangspunkt i grundbog og relatering til en gennemgående case, der danner udgangs-
punkt for det IT-design, de studerende skal udarbejde. 
Kurset afsluttes med 2 timers klyngeundervisning for 2 klynger. Her afrundes arbejdet med det IT-design, de 
studerende har arbejdet med  
 
Litteratur:  
Grundbog. Crispin Thurlow, Laura Engel & Alice Tomic,  ”Computer Mediated Communication”, 2004 /2011. 
Sage.  ISBN 978-0-7619-4954-1. Hele bogen læses. 
Gareth Morgan ”Images of Organization” (2006) chap. 4 ’Learning and Self-organization: Organizations as 
Brains’. (Grundbogen fra Projektmodulet) 
 
Eksamen. 
Intern skriftlig prøve, der tager udgangspunkt i et af en eller flere studerende udarbejdet IT-design, der under-
støtter kommunikation i organisationer. Opgaven udarbejdes individuelt  - omfang: max. 10 sider.  
Bedømmelsesform: karakter efter 7-skalaen. Opgaven bedømmes af censor og eksaminator.  
Opgaven skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelsen for modulet. Ved bedømmelsen vil der 
med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at dens studerende demonstrerer en udtømmen-
de opfyldelse af fagets mål med få eller uvæsentlige mangler.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 6 

 
 
Studiefagsmodul: 
Undersøgelse, Analyse og Interventionsmetodik (UAIM) 
5 ECTS 
 
 
Placering  
3. Semester, studienævnet for Humanistisk Informatik 
 
 
Modulansvarlig 
Toine Bogers 
 
 
Type og sprog 
studiefagsmodul 
Dansk (og delvis engelsk) 
 
 
Mål 
Den studerende skal gennem modulet opnå: 
 
Viden om og forståelse af: 

• organisationers strategiske kommunikation under hensyntagen til modtagere, brugere og deltagere 
• forståelse af avancerede metoder til analyse og udvikling af organisationers strategiske kommunikation 

 
Færdigheder i: 

• at beherske og anvende metoder til dataindsamling med henblik på design af organisationers strategi-
ske kommunikation. 

 
Kompetencer til: 

• at agere kritisk og etisk i forbindelse med valg og anvendelse avancerede metoder til modtager-, bru-
ger- og deltagerundersøgelse og brugerinddragelse. 

 
 
Fagindhold og begrundelse  
Modulet omfatter en indføring i undersøgelses- og analysemetoder i forbindelse med tilrettelæggelse og design 
af organisationers strategiske kommunikation. Modulet udmøntes i to fokusfelter, der begge sikrer den stude-
rende viden om og kompetencer til at indsamle og behandle data, der kan omsættes til konkret udvikling af 
organisationers kommunikation og kommunikationssystemer, herunder især it-systemer. Den studerende toner 
sin faglighed i forhold til enten intervention og deltagende metoder eller målgruppe-, data- og interessentanlay-
se, idet der her afholdes undervisningsaktiviteter inden for: 

• Intervention og deltagende metoder til design af organisationers strategiske kommunikation 
• Målgruppe-, data- og interessent-analyse til design af organisationers strategiske kommunikation. 

 
I tilknytning til modulet afholdes undervisningsaktiviteter inden for følgende områder:  

• Interventionsmetodik 
• målgruppeanalyse 
• data og interessentanalyse 
• deltagende metoder 

 
 
Omfang og forventning 
Undervisningen indeholder 7 undervisningsgange på 4 timer (28 timer i alt).  
(Foreløbig pr. 8.8.14) litteraturliste til studiefag: UAIM. 3. Sem. Humanistisk informatik. 

 

Bryman, A. (2012). Social Research Methods (4 ed.) [GRUNDBOG] 



 

 7 

 
* Bourdieu, Pierre (1989): ”Social Space and Symbolic Power” in Sociological Theory, Vol. 7, no. 1: 14-25. 
* Bourdieu, Pierre (1999): “The Order of Things” in Pierre Bourdieu et. al.: The Weight of the World. Social Suf-
fering in Contemporary Society, Polity Press, Cambridge. 
* Alan Bryman: ”Language in qualitative research” i Social Research Methods, Third Edition. Oxford University 
Press, 2008. (s. 492-513). (Grundbog)  
* Norman Fairclough (1992): ”A Theory of Critical Discourse Analysis” i Discourse and Social Change. Cam-
bridge polity press.  
* Järvinen, Margaretha (2005): "Interview i en interaktionistisk begrebsramme" i Margaretha Järvinen og Nanna 
Mik-Meyer (red.): Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv, pp 27-48, Hans Reitzels Forlag, Køben-
havn. 
* Mik-Meyer, Nanna og Margaretha Järvinen (2005): "Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv" i Mar-
garetha Järvinen og Nanna Mik-Meyer (red.): Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv, pp 9-24, Hans 
Reitzels Forlag, København. 
* Dennis K. Mumby & Jennifer Mease (2011: ”Organizational Discourse” i Discourse Studies, 2nd Edition, ed. 
Teun A. Van Dijk. (s. 283-302 af 414).  
* Brian Paltridge (2011): ”Doing discourse analysis? I Discourse Analysis. Continuum, London/N.Y.” (199-213 
af 244).  
* D. Riesman & Mark Benney (1956): “The sociology of the interview” in The Midwest Sociologist, Vol. 18, no. 
1: 3-15. 
* Schiffrin, Tannen & Hamilton. Blackwell, Malden/Oxford. (s. 398-415 af 851)  
* T. A.van Dijk: "Critical discourse analysis" i The Handbook of Discourse Analysis. Eds. * Marianne Winther 
Jørgensen & Louise Philips (1999): ”Diskursteori” i Diskursanalyse. Samfundslitteratur. Roskilde Universitets-
forlag. (34-53). 

 
  
 
Eksamen 
En intern skriftlig prøve i ”Undersøgelse, analyse og interventionsmetodik” (Methods in analysis and interventi-
on). 

Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer 
det eller de udleverede spørgsmål inden for fagområdet. Opgavebesvarelsen må højst være på 10 sider og 
udarbejdes individuelt. 

 

Bedømmelsesform: Bestået/Ikke bestået. Opgaven bedømmes af eksaminator. Opgaver som bedømmes til 
ikke bestået, bedømmes tillige af en censor. 

 

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen, hvilket indebærer 
indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset. Eksamenspræstationen skal demonstrere, at den 
studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet. 

 

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

 

 


