
 

 

Skabelon for semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet 

 
Semesterbeskrivelse 2.semester BA-KDM (Aalborg) 

Oplysninger om semesteret 
Skole: MPACT 
Studienævn: Kommunikation og Digitale Medier 
Studieordning: Bachelor Kommunikation og digitale medier 2017 
 

Semesterets faglige profil  
Uddannelsernes 2. semester arbejder med kommunikation som proces, idet der arbejdes 
med hvordan kommunikation foregår i direkte eller medierede interpersonelle relationer i 
institutionelle sammenhænge. Målet er, at den studerende skal opnå teoretisk viden om og 
analytisk kompetence til at arbejde med kommunikationsprocesser set i forhold til den pro-
fessionelle kontekst, som de er indlejret i. Den studerende skal desuden oparbejde kompe-
tence til at tilrettelægge og udvikle interpersonelle kommunikationssituationer. 
 

Semesterets organisering og forløb 
 
Semesteret er inddelt i tre forskellige moduler: Et projektmodul med en række kurser og to 
studiefagsmoduler, der består af ét kursus hver. De tre moduler er selvstændige enheder, 
der på forskellig vis og med nogle sammenhænge, skal understøtte læringen på semestret. 
 
  

Titel Type ECTS 

point 

Antal ar-

bejdstimer 

Eksamensform 

Kommunikationsprocesser 

Herunder kurser i: 

 Videnskabsteori  

 Verbale og non-verbale kom-

munikationsprocesser   

 Medierede interpersonelle 

kommunikationsprocesser  

 Socialpsykologi og mikro-

sociologi  

 Kvalitativ metode: observation 

og videoobservation 

  

Projektmodul 20 550,0 Mundtlig eksa-

men med ud-

gangspunkt i pro-

jektrapport (eks-

tern kombineret 

skriftlig og 

mundtlig prøve) 

Kommunikationstræning: 

Analyse af og feedback i forhold 

til her-og-nu kommunikationspro-

cesser 

Studiefags-

modul 

5 137,5 Tilfredsstillende, 

aktiv deltagelse i 

modulet, dvs. 

100% tilstedevæ-

relse samt indløs-



 

 

ning af samtlige 

de opgaver, som 

stilles i løbet af 

modulet 

  

eller 

  

30 minutters in-

tern mundtlig 

prøve 

Skriftlig kommunikation og re-

torik i praksis 

Studiefags-

modul 

5 137,5 7-dages hjemme-

opgave (Intern 

skriftlig prøve) 

 
 
Aktiviteterne på de tre moduler består af forelæsninger, workshops, øvelser, træning og pro-
jektarbejde.  
 
Omfang og forventning: Semesteret udgør 30 ECTS points. 1 ECTS point svarer til 27,5 ti-
mes arbejde, og 30 ECTS point svarer således til 825 arbejdstimer eller 22 ugers fuldtidsar-
bejde bestående af forberedelse til undervisning, undervisningsdeltagelse, gruppearbejde, 
vejledning og eksamener. 

Semesterkoordinator og sekretariatsdækning 
Semesterkoordinator: Antonia Lina Krummheuer & Helle Alrø 
Studiesekretær: Pia Knudsen 
 
 
 
Modulbeskrivelse 

Modultitel, ECTS-angivelse 
”Kommunikationsprocesser” (projektmodul) (Communication Processes) 
20 ECTS 
 

Placering  
2. Semester 
 

Modulansvarlig 

Antonia Lina Krummheuer & Helle Alrø 
 

Type og sprog 
Projektmodul 
Dansk og Engelsk 
 

Mål 
 
Viden om og forståelse af:  
  

raksis inden for det kommunikations- og informationsvidenskabelige felt med fokus på 



 

 

kommunikationsprocesser spændende fra ansigt-til-ansigt-samtale til medierede interpersonelle relationer  
idling og konsekvens   

 
videnskabsteoretiske tilgange til studiet af interpersonelle kommunikationsprocesser.  

 
 Færdigheder i:   
 

alysere, vurdere og udvikle interpersonel kommunikation på et grundlæggende niveau   
i-

ske miljøer på et grundlæggende niveau   
 fagområders videnskabelige metoder og redskaber.   

 
Kompetencer til:  
 

i-
kationsprocesser, dvs. ud fra en grundlæggende viden om målgrupper, brugere, situationer og kulturelle sam-
menhænge  

miljøer på et grundlæggende niveau og forholde sig til den kulturelle indplacering af disse fænomener.  
 

Fagindhold  
Modulet omfatter kursus-, workshop-aktiviteter og øvelser, samt projektarbejde i relation til modulets tema. Der 
arbejdes med næranalyser af kommunikationsprocesser, herunder ansigt til-ansigt-kommunikationens karakte-
ristika. Der tages udgangspunkt i empirisk-autentiske situationer ud fra kommunikationsteorier om samspillet 
mellem verbalsproglige (ord), parasproglige (lyd) og kropssproglige (gestik, mimik) udtryksformer samt deres 
manifeste og latente betydningslag og med applicering af tolkningsmuligheder fra psykologiske og sociologiske 
tilgange.   
  
I tilknytning til modulet afholdes undervisningsaktiviteter inden for følgende områder:    
  

 
-verbale kommunikationsprocesser   

kommunikationsprocesser  
-sociologi  

 
 

Omfang og forventet arbejdsindsats 
Modulet udgør 20 ECTS points. 1 ECTS point svarer til 27,5 times arbejde, og 20 ECTS point svarer således til 
550 arbejdstimer bestående af forberedelse til undervisning, undervisningsdeltagelse, gruppearbejde, øvelser, 
vejledning og eksamener   
 

Modulaktiviteter (kursusgange med videre) 
 
NEDENSTÅENDE UDFORMES I MOODLE 
 
En beskrivelse af hvordan fagindholdet udmøntes for det kommende semester samt en beskrivelse af andre 
særlige forhold der gør sig gældende for det specifikke semester (fx organisatoriske, strukturelle, studiemæssi-
ge m.m.)  
En redegørelse for afløsning ved aktiv deltagelse (hvis det er en eksamensmulighed) 
En oversigt over modulets undervisere 
Link til gældende skema 
 
For hver undervisningsaktivitet (eksempelvis kursusgange, workshops med videre) angives:  

 Undervisningens karakter (forelæsning, workshop, øvelse, gruppearbejde etc.) 

 Undervisningsaktivitetens titel og nummer (i nævnte rækkefølge), kortfattet beskrivelse af aktiviteten 
(kursusmanchet) samt aktivitetens relation til modulets læringsmål 

 Underviser(e) 

 Angivelse af anvendt og anbefalet litteratur – herunder en samlet opgørelse over antal sider, samt hvil-
ke tekster der uploades (nedenstående tabel anvendes) 

 Slides og øvrige ressourcer 
 



 

 

 

Eksamen 
Prøve 5   
En ekstern mundtlig prøve i ”Kommunikationsprocesser” (Communication Processes) Prøven foregår som en 
samtale mellem den studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udar-
bejdet projektrapport.   
Litteraturgrundlag: 2000 standardsider vejledergodkendt, selvvalgt litteratur i tilknytning til projektet.  
Sidetal: Projektrapporten må højst være på 20 sider pr. studerende, højst 30 sider ved individuelt udarbejdede 
rapporter.   
Normeret prøvetid: 30 min.   
Bedømmelsesform: En karakter efter 7-trinsskalaen.   
  
Projektrapporten og den mundtlige samtale skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for 
modulet.  
  
De studieelementer der ligger til grund for prøven har en vægt på 20 ECTS-point  
  
Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, 
at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af fagets mål med få eller uvæsentlige mangler. 

 

 

 
Modulbeskrivelse 

Modultitel, ECTS-angivelse 
”Skriftlig kommunikation og retorik i praksis” (Written communication and Rhetorics in Practice).  
5 ECTS 
 

Placering  
2. Semester 
 

Modulansvarlig 
Janne Bang 
 

Type og sprog 
Studiefagsmodul 
Dansk 
 

Mål 
Viden om og forståelse af:  
  

 
  
Færdigheder i:   
  

l-
sen af skriftlig kommunikation på et grundlæggende niveau.   
  
Kompetencer til:   
 

 
.  

  
  

Fagindhold 
Modulet omfatter træning i dels tilrettelæggelse af skriftlige kommunikationsgenrer, dels aflæsning af de kom-
munikationssituationer, teksterne indgår i. Modulets formål er at introducere til centrale skriftsproglige begreber 



 

 

og formidlingsmæssige virkemidler fra bl.a. retorik, tekstlingvistik og stilistik, og opøve den studerendes skriftli-
ge kompetencer gennem skriveøvelser og viden om skriveprocesser.  
  
I tilknytning til modulet afholdes kursusundervisning og øvelsesarbejde inden for følgende områder:    
  

 
 

 
 

  
 

Omfang og forventet arbejdsindsats 
Modulet udgør 5 ECTS points. 1 ECTS point svarer til 27,5 times arbejde, og 5 ECTS point svarer således til 
137,5 arbejdstimer bestående af forberedelse til undervisning, undervisningsdeltagelse, gruppearbejde, øvel-
ser, vejledning og eksamener   
 

Modulaktiviteter (kursusgange med videre) 
 
NEDENSTÅENDE UDFORMES I MOODLE 
 
En beskrivelse af hvordan fagindholdet udmøntes for det kommende semester samt en beskrivelse af andre 
særlige forhold der gør sig gældende for det specifikke semester (fx organisatoriske, strukturelle, studiemæssi-
ge m.m.)  
En redegørelse for afløsning ved aktiv deltagelse (hvis det er en eksamensmulighed) 
En oversigt over modulets undervisere 
Link til gældende skema 
 
For hver undervisningsaktivitet (eksempelvis kursusgange, workshops med videre) angives:  

 Undervisningens karakter (forelæsning, workshop, øvelse, gruppearbejde etc.) 

 Undervisningsaktivitetens titel og nummer (i nævnte rækkefølge), kortfattet beskrivelse af aktiviteten 
(kursusmanchet) samt aktivitetens relation til modulets læringsmål 

 Underviser(e) 

 Angivelse af anvendt og anbefalet litteratur – herunder en samlet opgørelse over antal sider, samt hvil-
ke tekster der uploades (nedenstående tabel anvendes) 

 Slides og øvrige ressourcer 
 

Eksamen 
Prøve 7  
En intern, skriftlig prøve i ”Skriftlig kommunikation og retorik i praksis” (Written communication and Rhetorics in 
Practice). Prøven har form af en bunden 7-dages hjemmeopgave, hvor den studerende skal demonstrere, 1) at 
han/hun er i stand til at udarbejde et skriftsprogligt produkt i en angivet genre, hvor genren, emnet og modtager 
er centrale for den tekstlige og sproglige orientering, og 2) at han/hun kan redegøre for sin tilrettelæggelse og 
produktion af kommunikationen, herunder for afkodning af situationen (mhb. på genre, kommunikativt formål, 
medie, sproglige og stilistiske valg samt afsender- og adressatforhold) samt for sin skrive- og forarbejdnings-
proces. Eksamenspræstationen skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet. 
Sidetal: Besvarelsen må højst være på 8 sider.    
Bedømmelsesform: Der gives bedømmelsen bestået/ikke bestået. Besvarelsen bedømmes af eksaminator; 
besvarelser, som eksaminator vurderer til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor.   
  
De studieelementer, der ligger til grund for prøven, har en vægt på 5 ECTS-point.  

 
Modulbeskrivelse 

Modultitel, ECTS-angivelse 
”Kommunikationstræning: Analyse af og feedback i forhold til kommunikationsprocesser” (Oral Communication: 
Analysis and Feedback in Relation to Communication Processes)  
5 ECTS 
 

Placering  
2. Semester 
 

Modulansvarlig 



 

 

Helle Alrø 
 

Type og sprog 
Studiefagsmodul 
Dansk 
 

Mål 
 
Viden om og forståelse af:  
 

r-
mer samt deres manifeste og latente betydningslag i kommunikationen.   

deltagerafstemt feed-back.  
  
Færdigheder i:  
 

-og-nu situationer  
 

 
  
Kompetencer til:  
 

g praktiske færdigheder om samtaleanalyse og feedback på specifikke kommu-
nikationssituationer  

i-
kationsprocesser  

rpersonelle kommunikationsprocesser, herunder disses tilrettelæggelse, formidling og 
effekt   
  

Fagindhold 
Modulet omfatter træning i analyse af her-og-nu kommunikationsprocesser og i deltagerafstemt feedback til en 
målgruppe  
  
I tilknytning til modulet afholdes undervisningsaktiviteter inden for følgende områder:    

 
-og-nu kommunikationsprocesser.  

  

Omfang og forventet arbejdsindsats 
Modulet udgør 5 ECTS points. 1 ECTS point svarer til 27,5 times arbejde, og 5 ECTS point svarer således til 
137,5 arbejdstimer bestående af forberedelse til undervisning, undervisningsdeltagelse, gruppearbejde, øvel-
ser, vejledning og eksamener   
 

Modulaktiviteter (kursusgange med videre) 
 
NEDENSTÅENDE UDFORMES I MOODLE 
 
En beskrivelse af hvordan fagindholdet udmøntes for det kommende semester samt en beskrivelse af andre 
særlige forhold der gør sig gældende for det specifikke semester (fx organisatoriske, strukturelle, studiemæssi-
ge m.m.)  
En redegørelse for afløsning ved aktiv deltagelse (hvis det er en eksamensmulighed) 
En oversigt over modulets undervisere 
Link til gældende skema 
 
For hver undervisningsaktivitet (eksempelvis kursusgange, workshops med videre) angives:  

 Undervisningens karakter (forelæsning, workshop, øvelse, gruppearbejde etc.) 

 Undervisningsaktivitetens titel og nummer (i nævnte rækkefølge), kortfattet beskrivelse af aktiviteten 
(kursusmanchet) samt aktivitetens relation til modulets læringsmål 

 Underviser(e) 

 Angivelse af anvendt og anbefalet litteratur – herunder en samlet opgørelse over antal sider, samt hvil-
ke tekster der uploades (nedenstående tabel anvendes) 

 Slides og øvrige ressourcer 



 

 

 

Eksamen 
Prøve 6   
En intern mundtlig prøve i ”Kommunikationstræning: Analyse af og feedback i forhold til kommunikationspro-
cesser” (Oral Communication: Analysis and Feedback in Relation to Communication Processes)  
Prøven har form af en bunden opgave og foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og 
censor. På baggrund af den givne opgave skal den studerende dokumentere færdighed i analyse af kommuni-
kation i her-og-nu situationer, viden om vilkårene for sådanne analyser og evne til at kunne give feed-back og 
dermed være i stand til at omsætte teoretisk viden om kommunikationsanalyse i praksis.   
Der gives en forberedelsestid på 30 min. Alle hjælpemidler må anvendes.   
Prøvetiden er normeret til 30 min. Der gives bedømmelsen bestået/ikke bestået.   
Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i modulet, dvs. 80% tilstedeværelse samt indløsning af 
samtlige de opgaver, som stilles i løbet af modulet.   
  
De studieelementer der ligger til grund for prøven har en vægt på 5 ECTS-point  
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1. lektion (2 timer)

Introduktion

- Overblik over de fem teoriers syn på individ og interaktion og deres videnskabsteoretiske grundlag.

v. Poul Nørgård Dahl

Litteratur

Obligatorisk.

litt. sideantal

supplerende.

litt. sideantal

Dig. upload

 Alrø, H., Dahl, P.N., & Schumann, K. (2016). Samtaleanalyse – i hverdagen og

videnskaben. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. 

147-160 og

172-196

(39 sider)

2. lektion (2 timer)

Psykoanalyse

- Om interaktion som ubevidst

kommunikation.

v. Poul Nørgård Dahl

Humanistisk psykologi

- Om interaktion som interaktion som kvaliteten af interpersonelle relationer

v. Poul Nørgård Dahl
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Litteratur

4. lektion (2 timer)

Litteratur:

Socialpsykologi. Om interaktion som formelle og uformelle roller i et socialt system.

v. Poul Nørgård Dahl

5. lektion (2 timer)
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Modulansvarlig

Mål
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Fagindhold og begrundelse 

Omfang og forventning

Modulaktiviteter 
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Eksamen
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