
Diskrepanser	eller	ej	–	et	par	overvejelser	
Nedenstående	er	et	udklip	af	feedback	fra	vejledere	efter	de	har	læst	metateoretisk	

fundament	samt	diverse	redegørelser	for	undervisningsforløb,	som	klargør	min	

undervisningstilgang:	

	

”Men	disse	to	perspektiver	efterlader	en	tom	og	ubeskrevet	plads	
vedrørende	mål	og	rammer	for	de	studerendes	læring.	Ser	du	en	
tilsvarende	diskrepans	her?	Og	hvordan	tackler	du	at	praktisere	
læring	inden	for	ét	(det	du	ser	som	det	væsentlige/rigtige)	
paradigme	og	samtidig	bringe	de	studerende	i	stand	til	at	
imødekomme	kravene	i	den	kompetencemålsstyrede	uddannelse	
(et	andet	paradigme?)?	Adjunktpædagogikum	skal	jo	netop	
kvalificere	overvejelser	over,	hvordan	man	gennem	sin	
undervisning	støtter	de	studerende	i	at	lære	det,	der	er	målet	
med	faget/kurset/modulet/uddannelsen.	Og	det	er	man	
forpligtet	på,	uanset	om	man	er	enig	eller	uenig	i	målene	og	
paradigmet.”	(uddrag	af	respons	fra	vejledere)	

 
Vi	vil	gerne	have	dig	til	at	formulere	nogle	refleksioner	over,	hvordan	dit	læringssyn	
harmonerer	med	de	studerendes	kompetencemålsstyrede	uddannelse		

	

Hvordan	tackler	du	at	praktisere	læring	indenfor	ét	paradigme	og	samtidig	bringe	de	

studerende	i	stand	til	at	imødekomme	kravene	i	den	kompetencemålstyrede	uddannelse	(et	

andet	paradigme?)?	

	

Jeg	formulerer	mig	herom	nedenfor.	

	

Udgangspunktet	for	min	undervisning	er,	at	Studieordningsteksten	betragteligt	sætter	

mulighedsfeltet	for	tilblivelsen	af	undervisningens	form	og	indhold,	da	det	er	Studieordningen	

som	præciserer	de	mål	som	de	studerende	skal	opnå	(Viden-,	færdigheds-	og	kompetence	

mål)	og	dermed	den	rettethed	som	undervisningen	skal	tage	for	at	virke	understøttende.	

	

Jeg	deltog	som	sagt	aktivt	i	Studieordningsrevisionen	på	Kandidaten	i	Kommunikation	fra	

E2012-E2014	og	var	meget	tæt	på	processen	omkring	formuleringen	af	diverse	mål	for	

kandidatuddannelsen.	Jeg	har	desuden	formuleret	2	Valgfag;	’Organisatorisk	Scenografi’	og	

’Performance	scenografi	og	–træning’,	inklusiv	valgfagenes	’videns-,	færdigheds-	og	



kompetence	mål’.	Begge	valgfag	er	godkendte	af	Studienævnet	på	såvel	niveau	1	og	2.	Det	

samme	er	den	Principskitse	for	campen	’Virksomme	processer’,	som	oversætter	

Studieordningsteksten	for	8	Sem.	Projektmodul	til	et	radikalt	anderledes	

undervisningskoncept	end	hidtil	anvendt	på	kandidat	uddannelsen.	Herunder	i	en	kursus-	og	

semesterbeskrivelse,	som	ligeledes	er	godkendt	af	Studieordningen.	Herom	mere	nedenfor.		

	

Men	først	en	kommentar	om	undervisningsfilosofiens		

	

Transversale	metagreb	

Det	undervisningsfilosofiske	greb	som	apparatus	begrebet	fra	AR	udgør	(jf.	Metateoretisk	

fundament)	operationaliserer	jeg	i	undervisnings-sammenhæng	i	2	forhold	som	konkretiseres	

gennem	begreberne	transversal	og	transversalitet.	Begge	bidrager	med	meta-lag	som	hjælper	

de	studerende	til	at	navigere	selvstændigt,	kritisk	og	kompetent.	

Transversal1	Fokus	er	her	på	det	tværgående	blik;	at	se	på	tværs	af	de	
forskellige	greb	som	de	forskellige	analytiske	og	faciliterende/intervenerende	
videnskabelige	tilgange	(apparatusser)	udgør,	som	de	bliver	præsenteret	for	på	
uddannelsen.	Hermed	opnår	de	studerende	en	afgørende	metodologisk	
bevidsthed	som	de	kan	lægge	til	grund	for	at	opfylde	mål	som	f.eks.:		

”Viden om: ….videnskabsteori, teori og metode på højeste internationale niveau 
vedrørende professionelle kommunikative indsatser af interpersonelt/situeret, 
organisatorisk og/eller mediemæssig karakter i private virksomheder, offentlige 
institutioner og civilsamfundsorganiseringer  

” Kompetencer til: ….at begrunde, udvælge, tilrettelægge, gennemføre og evaluere 
kommunikationsindsatser i forhold til private virksomheder, offentlige institutioner og 
civilsamfund  

(Studieordning, 8 sem. Projektmodul) 

Jeg	bruger	her	ofte	en	metafor	omkring	en	hylde	med	mange	ringbind,	hvor	hvert	ringbind	

udgør	én	tilgang.	Det	de	studerende	skal	lære,	ift.	at	mestre	et	akademisk	håndværk,	er	med	

hvilke	muligheder	og	begrænsninger	til	følge,	at	de	tager	de	forskellige	ringbind	ned	ad	

hylden.	Pointen	er,	at	hver	ringbind	beror	på	(og	adskiller	sig	ved)	en	særlig	

erkendelsesinteresse	(–	og	heraf	afledt	mulig	aktionsinteresse),	og	derfor	er	det	afgørende,	at	

																																																								
1	Fra	Latin	’transversalis’	afl	af	’transversus’	af	’transvertere’:	vende	på	tværs	(Gyldendal	’Den	
Store	Danske’).	



de	gør	sig	klart	hvilken	erkendelsesinteresse	deres	problemstilling	er	udtryk	for,	og	dermed	

hvilket	ringbind	problemstillingen,	som	de	har	valgt,	kalder	på.		

	

Det	er	min	erfaring,	at	metaforen	hjælper	dem	til	at	forstå,	at	det	drejer	sig	om	forskellige	

tilgange	med	hver	deres	berettigelse,	mere	end	religiøse	overbevisninger	a	la	’man	tror	på	

socialkonstruktivisme?’	eller	’jeg	er	fænomenolog’	eller	’agential	realist’.	Den	vidensfilosofiske	

historik	viser	at	de	forskellige	tilgange	er	tilblevet	som	reaktioner	og	oppositioner	af	

hinanden	og/eller	af	samfundsmæssige	strømninger.	AR	er	en	reorientering	(Shotter,	2011)	

båret	af	den	nymaterialistiske	strømning,	og	en	respons	på	den	sproglige	vendings	bevægelse	

på	et	overdrev	snarere	end	en	ny,	separat	teori.	Hvert	ringbind	på	hylden	er	derfor	både	

historiske	forbundne	tilblivelser	af	og	gennem	hinanden	(gennem	cutting	together/apart	af	

differencies	that	matter)	-	og	et	tekno-videnskabeligt	apparatus	med	indbyggede	

metodologiske	følger,	som	de	studerende	skal	udvise	færdigheder	i	at	mestre,	således	at	

forskningsdesignet	for	deres	undersøgelse	fremstår	konsistent.	

	

Med	metakommunikation	omkring	transversal	bliver	de	studerende	altså	på	et	metaplan	

udfordret	på	at	kunne	navigere	sammenhængen	mellem	problemstillinger,	erkendelses	

interesser,	metodologiske	valg	og	konsistens	i	forskningsdesign.	

	

Transversalitet2	Fokus	er	her	på	at	hjælpe	de	studerende	til	opmærksomhed	på	

universitære	og	studie-	og	fagrelaterede	strukturer;	studieordnings	mål	og	krav,	

fysiske	rammer,	PBL	pædagogik,	undervisnings	timenormering,	

sideantalsnormer,	mv.	Strukturer	som	udgør	rammerne	for	deres	studie.	Hermed	

tilvejebringes	et	metablik	på	de	arbejds-	og	tilblivelses-	(dannelses)vilkår	som	de	

studerende	er	underlagt.	Vilkår	som	sætter	et	mulighedsfelt	for,	hvad	de	kan	og	

skal	for	at	honorere	kravene	for	at	bestå.		

	

Jeg	starter	oftest	min	undervisning	med	at	vise	et	slide	med	studieordnings-

beskrivelsens	ordlyd	omkring	formålet	med	kurset,	samt	kursusgangens	

																																																								
2	”den	største	eller	mindste	medvetenhet	som	en	grupps	medlemmar	har	om	strukturer	och	
sociala	processer	de	går	igenom”	(Tyda.se).	



manchet	og	en	grov	tidsplan	med	indikering	af	emner,	pauser,	øvelser.	Hermed	

er	der	klargjort	et	afsæt	for	’hvorfor	er	vi	her	i	dag,	og	hvad	skal	vi	sammen?’	

udfra	målene	og	min	tilrettelæggelse	af	målopfyldelsen.	På	samme	måde	

italesætter	jeg	læringsrummets	indretning	og	den	tidsslot	vi	er	blevet	givet	via	

sekretariatet	(og	regler	for	skemalægning)	som	en	betingelse	for	målopfyldelsen	

(ved	at	virke	ind	på	læringsscenografien),	og	jeg	spørger	til	de	betingelser	som	de	

studerende	er	herre	over;	har	de	læst?	Hvad	de	har	haft	umiddelbart	forud?	Hvad	

de	er	fyldt	af	og	derfor	læser	med	igennem,	det	der	nu	kommer?,	om	de	har	spist	

og	drukket	forud	og	ellers	opfordrer	jeg	dem	til	det	undervejs.	Hvis	de	

studerende	sidder	med	labtops	under	diskussioner	og	skriver	ned	uden	at	

bidrage,	adresserer	jeg	at	det	sker	og	spørger	til	hvilken	effekt	det	har	i	rummet.		

		

Med	metakommunikation	omkring	transversalitet	bliver	de	altså	på	metaplan	klar	over,	at	det	

er	betingelser	som	de	som	studerende	og	deres	studie	bliver	til	igennem.	Et	eksempel	er	her	

at	hjælpe	dem	til	at	læse	studieordningens	mål,	som	rammebetingelser	som	de	skal	

imødekomme	ved	at	hjælp	af	de	midler,	som	de	kan	hente	gennem	undervisningen,	selvstudie,	

vejledningen,	mv.	Ved	at	metakommunikere	omkring	betingelserne	adresseres	nogle	af	de	

bugtalerstemmer	og	-virkekræfter,	som	får	dukkerne;	mig	som	underviser	og	dem	som	

lærende	studerende	til	at	agere.	

	

Et	andet	eksempel	er	modellen	’Farvecirklen’,	som	en	betingende	faktor	for	deres	uddannelse	

idet	den	konfigurerer	den	kommunikationsfaglighed,	som	uddannelsen	og	undervisningen	

orienterer	sig	omkring,	og	som	de	som	studerende	rundes	af.	Jeg	benytter	her	muligheden	for	

at	gøre	dem	opmærksom	på	at	farvecirklen	aka	kommunikationsfagligheden	bliver	en	linse	

(diffraktionsriste)	som	de	kikker	igennem	i	mødet	med	rekvirent-cases	og	artikulerer	deres	

problemstillinger	igennem.	Havde	det	været	på	Økonomi	studiet	eller	på	Lærings	studiet	

havde	linsen	set	anderledes	ud	og	rekvirentens	problemstillingen	ville	have	set	anderledes	ud	

i	de	studerendes	(og	undervisere	og	vejlederes)	øjne.	

	

Undervisning	er	også	kommunikation.	At	metakommunikerere	er	at	kommunikere	om	

kommunikationen,	udpege	pointer,	betingelser,	og	mønstre	omkring	kommunikationens	

forløb.	Brugen	af	det	tranversale	metagreb	i	undervisningssammenhæng	er	berettiget	derved.	



	

Kommunikation	emergerer	som	materiel-diskursiv	praksis	i	KASO	revisionen	

Undervejs	i	revisionsarbejdet	skiftede	faget	kommunikation	’ham’	i	og	med	at	faget	bla.	kom	til	

at	rumme	vinklinger	omkring	kommunikations	processers	kompleksitet	og	materialitet.		Det	

skete	under	indflydelse	af	dels	min	mellemkomst	men	i	særlig	grad	også	tilblivelsen	af	

videngruppen	Mattering	på	Institut	for	Kommunikation	og	det	pres	gruppen	kunne	øve	på	

retningen	for	Kommunikations	studiet.	

	

Formuleringer	fra	Studieordningens	beskrivelse	af	projektmodulerne:		

	

7	sem.	Projektmodul:	

”I	modulet	arbejdes	der	med	at	analysere,	forstå	og	evaluere	kommunikative	praksisser	i	deres	
kompleksitet	ud	fra	interpersonelle/situerede,	organisationskommunikative	og/eller	mediemæssige	
fagligheder	(både	i	forhold	til	traditionelle	massemedier	og	nye	digitale,	sociale	og	dialogiske	medier	
samt	materialiteter).”		

	

8	Sem.	Projektmodul:	

”Modulet	giver	indsigt	i	udfordringer	ved	og	muligheder	for	at	anvende	interpersonelle/situerede,	
organisationskommunikative	og	mediemæssige	fagligheder	i	intervention,	design,	planlægning	og	
udvikling	af	kommunikation	i,	til	og	fra	private	virksomheder,	offentlige	institutioner	og	civilsamfund.	De	
mediemæssige	fagligheder	retter	sig	både	mod	traditionelle	massemedier	og	mod	nye	digitale,	sociale	og	
dialogiske	medier	samt	materialiteter.”		

	

Det	betyder	helt	konkret,	at	det	er	helt	legitimt	at	tilgå	kommunikationsfagligheden	og	

kommunikationsfeltet	som	en	materiel-diskursiv	praksis	og	dermed	er	material	storytelling	

tilgangen	uomtvisteligt	relevant.	Studienævnet	har	dermed	hjemmel	til	at	godkende	

undervisning	med	afsæt	i	material	storytelling	metodologien.	En	vigtig	pointe	ift.	mine	vilkår	

for	-	og	måde	hvorpå	–		at	jeg	kan	leve	op	til	målet	med	Adjunktpædagogikum	samt	undgå	

diskrepans	mellem	min	læringsfilosofi	og	min	undervisningspraksis	(-godkendelse).	

	

Målstyring	–	diskrepans	eller	ej?	



Som	ovenstående	forhåbentligt	har	været	med	til	at	vise,	er	der	ingen	diskrepans	mellem	et	

AR	inspireret	læringsparadigme	og	den	type	mål	som	f.eks.	Studieordningen	på	Kandidaten	i	

Kommunikation	opererer	med.	

	

Ligeledes	er	der	heller	ingen	diskrepans	mellem	de	overordnede	mål	som	

Adjunktpædagogikum	opstiller	for	hvad	adjunkten	skal	få	ud	af	AP	og	min	undervisnings-	og	

læringsfilosofi3:	

	

”Formålet med Adjunktpædagogikum er, at adjunkten gennem deltagelse i forløbet tilegner sig 
viden om og forståelse af teori og metoder relateret til feltet universitetspædagogik, læring og 
fagdidaktik samt færdigheder og kompetencer til fremover at kunne udvikle, planlægge, gennemføre 
og evaluere undervisning og studerendes læring inden for givne kontekster. Igennem hele forløbet 
arbejdes der med afsæt i egen viden, færdigheder og kompetencer relateret til rollen som 
universitetsunderviser, vejleder, udvikler og planlægger/designer af undervisning og vejledning, 
herunder feedback og prøveformer” (Vejledning til formulering af udtalelse).  
	

Det	mål	har	jeg	honoreret	om	end	med	den	pointe	at	flg.	del	af	formålet:	”gennem	deltagelse	i	

forløbet	tilegner	sig	viden	om	og	forståelse	af	teori	og	metoder	relateret	til	feltet	

universitetspædagogik,	læring	og	fagdidaktik”	i	vid	udstrækning	har	fundet	sted	forud	for	AP	

forløbet	gennem	PhD	projektet.	Adjunktperioden/adjunktpædagogikum	har	derfor	bestået	i	

at	omsætte	dette	forarbejde	til	“…	færdigheder	og	kompetencer	til	(….)	at	kunne	udvikle,	

planlægge,	gennemføre	og	evaluere	undervisning	og	studerendes	læring	inden	for	givne	

kontekster.”	

	

	

	

																																																								
3	Diskrepansen	går	på	den	noget	ensidige	satsning	på	sprogligt	(spørgsmål)	dreven	refleksion	
og/som	bevidstgørelse	samt	det	mekanistiske	grundsyn	illustreret	ved	trappemodellen.	Derudover	
handleplaners	forudsigeligheds-antagelse	ift.	preplanned	action,	som	er	i	diskrepans	med	
iterationer	som	tilvejebringer	at	man	’finder	ud	af’	næste	skridt	’by	being	a	student	of	the	
movement	of	the	moment’.	Sidstnævnte	kalder	på	en	anden	form	for	tilrettelæggelse;	en	meta	
tilrettelæggelse	med	plads	til	at	bytte	rundt	på	rækkefølge	og	tidslængder	af	løst-koblede	
fragmenter	(citater,	eksempler,	modeller,	øvelser,	mv.)	og	uden	en	fasttømret	kvantitativ	liste	af	
indholds	dele.	Jf.	’Genealogy’	omkring	det	skifte	jeg	har	taget	på	den	front	ift.	at	’stå	i	det	åbne’.	Se	
også	Strand,	2012,	Book	1,	sektion	1.5	for	en	længere	redegørelse	af	’being	a	student	of	the	
movement	of	the	moment’.	



Konkrete	eksempler	på	målstyret	uddannelse	med	afsæt	i	læringsscenografien	

	

Projektmodulet	’Virksomme	Processer’	

I	dokumentet	’Principskitsen	for	8	sem.	Camp	forløb’	fremgår	det	meget	tydeligt	hvordan	

Studieordningstekstens	mål	oversættes	til	en	læringsscenografisk	didaktik	og	en	semester	

plan	for	8	Sem.	Kommunikation	projektmodul,	(se	dette	dokument).	

	

Den	læringsscenografiske	didaktik	består	(i	forlængelse	heraf)	af	en	diffraktion	af	dels	et	

workshopbaseret	PBL	forløb	centreret	omkring	6	forskellige	cases	med	en	samlet	

kompleksitet	ift.	kommunikationsfaglige	problemstillinger	og	organisationstyper.	Dels	

mulighedsfeltet	sat	af	de	fysiske	rammer	og	animerende,	pædagogiske	virkemidler,	som	

Nordkraft	10	etage	–	Material	Story	lab	og	Play	lab	tilbyder.	En	læringsscenografi	som	

udmøntede	sig	ved	6	rum-i-rummet	med	et	’shelter	of	exposure’	bestående	af	spekulative	

design	flader	for	hver	case.	Casene	fik	en	egen	permanent	plads	-	flyttede	så	at	sige	ind,	og	de	

studerende	samt	forelæsninger	og	indretning	tog	form	herefter	og	herom	i	en	proces	af	

iterationer	styret	omkring	4-uger	med	workshops	med	ugentlige	fredags-cafe-ferniseringer	

som	pit-stop	for	eftertanke,	diskussion	og	reorganisering.		

	

	
Figur	1:	Foto	af	’Shelter	of	Exposure’	for	casen	’Efterskolerne	i	Vendsyssel’	som	i	løbet	af	

processen	blev	framet	som	’Efterskoler	på	kanten’.	

	



	
Figur	2:	Foto	af	dele	af	’Shelter	of	Exposure’	for	casen	’Randers	FC/Business	Park	Randers’	

som	blev	framet	som	’Kom	i	Stald’.	

	

Organisatorisk	Scenografi	

Et	andet	eksempel	på	hvordan	en	diffraktion	konkret	har	fundet	sted	i	

undervisningspraksissen,	er	ét	af	de	nye	valgfag,	som	opstod	på	baggrund	af	KASO	

revisionens	bearbejdning	i	retning	af	at	inkludere	materialiserede	praksisser;	Organisatorisk	

Scenografi.		Igennem	eksemplet	bliver	det	tydeligt,	at	det	ikke	er	tale	om	en	diskrepans	

mellem	målstyret	uddannelse	og	læringsscenografi,	men	om	en	diffraktion	af	

Studieordningens	(videns-,	færdigheds-	og	kompetence-)	mål	og	et	læringsscenografisk	

grundlag	for	afløsningen	heraf.	

	

Det	læringsscenografiske	element	i	valgfaget	består	i,	at	de	studerendes	læring	omkring	

genstandsfeltet	’organisatorisk	scenografi’	tilgås	gennem	brugens	af	to	forskellige	lærings-

scenografiske	platforme;	Material	Story	Lab	på	Nordkraft	og	rekvirentens	fysiske	rammer	

T V Æ R F A G L I G ,  
B R E D S P E K R E T ,  

K R E A T I V  O G  
K O M P L E K S



(Hjørring	Rådhus).	Hver	af	disse	platforme	enactes	sammen	med	pædagogiske	metoder	som	

tilvejebringer	brugen	af	multimodale	animerende	vidensformer	og	virkemidler:	

	

AAU-MSL:	Aktiv	brug	af	det	mulighedsfelt	som	selve	indretningen	giver	med	uformelt,	varieret	

møblement,	farve,	materiale	og	form-	kombinationer	samt	forskellige	typer	af	virkemidler;	

tavler,	projektor,	roll-ups,	sandkasser/figurer.	Dels	i	introduktionen	til	genstandsfeltet	ved	at	

kunne	gøre	direkte	brug	af	rummets	påtrængende	materialitet	–	med	indbyggede	historiske	

spor	-	til	at	italesætte	rum	og	rammer	som	materielt-diskursive	praksisser.	Dels	i	3	dagens	

samspil	mellem	studerende	og	organisations	repræsentanter	omkring	brugen	af	objekt	Teater	

metoden	til	at	lande	de	mange	indtryk	fra	’felt-arbejdet’	dag	2	(se	modul	beskrivelse	for	

valgfaget).		

	

Hjørring	Rådhus:	Aktiv	brug	af	det	mulighedsfelt	for	iagttagelser,	oplevelser	og	tolkninger	

(Spacetimematter	manifolds),	som	adgangen	til	at	lave	walk-alongs	med	en	gruppe	af	

organisations	repræsentanter	rundt	omkring	i	organisationens	fysiske	rammer	og	dermed	

med	mulighed	for	at	bruge	de	fysiske	rammers	figurering	og	medarbejdernes	figurering	(i	

form	af	deres	gebærden	i	disse	rammer)	-		som	stikord	til	at	undersøge	den	organisatoriske	

scenografi	i	praksis	og	som	vej	til	at	begribe	dens	materielt-diskursive	beskaffenhed	(Dag	2).	

Dernæst	benytte	rådhuset	som	læringsscenografi	for	at	give	feedback	til	rekvirenten	baseret	

på	materielt	konfigurerede	erkendelser.	

	

Semester	beskrivelsens	præcisering	af	valgfagets	mål:		
Mål 
Formålet med dette workshop-baserede kursus er at opøve de studerendes færdigheder i og 
kompetencer til at redesigne eller rekonfigurere organisationer ud fra et nymaterialistisk 
paradigme hvor organisationen tilgås tværfagligt som et materielt-diskursivt ’apparatus’ og 
dermed som en organisatorisk scenografi. Der vil altså blive arbejdet på tværs af materialitet 
og diskurs, materielle og immaterielle mønstre og former og hvor disse tænkes og arbejdes 
med som gensidigt formende agenter ud fra dobbeltbetydningen af begrebet matter; 
stof/materiale og betydning.  
 
Formålet er endvidere at give de studerende kreative kompetencer til at håndtere komplekse 
problematikker i tværfaglige konstellationer. Dette er en kompetence som er efterspurgt bredt 
i erhvervslivet, hvorfor kurset Organisatorisk scenografi, har relevans for et bredt spektra af 
uddannelser. 
 
I tilknytning til modulet afholdes kurser inden for følgende områder:   



• Teoretisk indramning af organisationer som materielt-diskursive praksisser i relation til 
rum, krop og materialitet som co-konfigurerende elementer samt det 
videnskabsteoretiske paradigme som tilgangen trækker på 

• Træning i afklaring og facilitering af materielt-diskursive forandringspraksisser hos 
den aktuelle rekvirent  

 
Den studerende skal gennem modulet opnå: 
 
Viden om: 

• materielle og diskursive former og mønstres gensidige forhold samt det 
videnskabsteoretiske paradigme som tilgangen trækker på 

• teori, metode og analyse i forhold til den organisatoriske scenografis materielt-
diskursive former og mønstre (konfiguration) 

 
Færdigheder i: 

• facilitere forandringspraksisser ud fra en materielt-diskursive interventionsformer 
• analysere og vurdere materielt-diskursive praksisser i forskellige organisatoriske 

sammenhænge, interpersonelle som medierede og med brug af forskellige artefakter 
og materialiteter 

• designe kreative læringsprocesser og innovative forløb  
• at give feedback til rekvirent baseret på materielt konfigurerede erkendelser 

 
Kompetencer til: 

• anvende teoretisk viden og praktiske færdigheder ift. organisations scenografisk 
rekonfiguration 

• arbejde som facilitator af organisations scenografiske forandringsprocesser  
	

(Semester beskrivelsen for valgfaget Organisatorisk Scenografi) 
	
	
Valgfaget	trækker	tydeligt	i	sin	grundide	på	Kandidatens	formål	om:		
	

§ 4 Uddannelsens formål     (Indsat fra Studieordningen, 2013) 

Kandidatuddannelsen i kommunikation er en forskningsbaseret, eksperimentel heltidsuddannelse, 
som skal give den studerende grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner og kvalificere til 
optagelse på en ph.d.- uddannelse.  

Stk. 2 
Det overordnede mål for kandidatuddannelsen i kommunikation er at uddanne kandidater, som på 
baggrund af udredning og analyse kan iværksætte, gennemføre og evaluere 
kommunikationsindsatser i og fra private og offentlige virksomheder og organisationer. Herunder 
skal den studerende opnå kompetence til selvstændigt at gennemføre undersøgelser, 
udviklingsarbejde og intervention i samarbejde med mediemæssige og organisatoriske aktører. 
Den studerende skal hermed kunne varetage arbejdsfunktioner inden for medie- og 
kommunikationsområdet samt inden for arbejdsområder, hvor kommunikation spiller en afgørende 
rolle som strategisk forandrings- og udviklingsredskab. Kandidatuddannelsen i kommunikation 
bygger videre på og supplerer de færdigheder, som den studerende har opnået i løbet af den 
forudgående bacheloruddannelse.  

 

Kommenterede [Office1]: ’iværksætte’	implicerer	ikke	
nødvendigvis	en	fasttømret	forudgående	detaljeret	
handleplan	eller	drejebog,	men	kan	gøre	brug	af	iterationer	a	
la	Aktionsforsknings	tilgangens	mantra	om	at	lægge	
trædestenene	efterhånden	som	man	finder	ud	af	hvad	der	er	
behov	for.	Se	også	særskilt	dok	med	mere	fyldestgørende	
uddrag	af	Studieordningen	på	det	punkt;	’Om	målstyret	
uddannelse,	preplanning	og/eller	uforudsigelig	og	
iterationer’	

Kommenterede [Office2]: Valgfagets	workshop/camp	
format	lægger	op	til	at	man	gennem	et	intenst	
samarbejdsforløb	med	ekstern	rekvirent	udreder	og	
analyserer	praksis,	imens	man	iværksættelser,	og	
gennemførelser	interventionen	og	evalueringen.	Dermed	
uden	at	de	nævnte	facetter	falder	adskilte	og	i	den	givne	
rækkefølge.	



Stk. 3  

Igennem kandidatuddannelsen har den studerende mulighed for at profilere sin uddannelse via 
valg af projekt- og specialeemne samt af studiefag og valgfag. På trods af muligheden for 
specialisering lægger uddannelsen vægt på, at den studerende er i stand til at inddrage og 
håndtere et bredt spektrum af kommunikationsformer i private virksomheder, offentlige institutioner 
og civilsamfundet.  

	

Følgende	af	Kandidatuddannelsens	mål	er	meget	tydeligt	også	i	spil:	

	”teori	og	metode	på	højeste	internationale	niveau	vedrørende	vurdering,	evaluering	
og	dokumentation	af	kommunikative	praksisser	og	indsatser	i	forskellige	kulturelle,	
organisatoriske	og	tværfaglige	sammenhænge,	interpersonelle	som	medierede	og	med	
brug	af	forskelligartede	artefakter	og	materialiteter”		

	
	
Konklusion;	jeg	ser	ikke	en	diskrepans	mellem	den	målstyrede	uddannelse	jeg	underviser	på	
og	den	undervisningsfilosofi/-paradigme	som	jeg	underviser	udfra.	Diffraktionen	herimellem	
ser	jeg	tværtom	produktiv	og	gunstig	for	de	studerendes	læring	og	opfyldelse	af	målene	for	
deres	uddannelse.	
	
	
Jeg	har	i	perioden	2013-2016	vejledt	25	studerende.	Karakterne	for	deres	projekter	(opnået	
gennem	ekstern	censur)	er	en	meget	konkret	–	og	anvendt	–	måleenhed	for	målopfyldelsen.	
	
Sammenlagt	har	karakterne	fordelt	sig	således:	
	
11	fået	karakteren	12		
		4	fået	karakteren	10	
		7	fået	karakteren	7	
		3	fået	karakteren	4	
	
Et	gennemsnit	på	9,33	
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Kommenterede [Office3]: Det	forhold	medtænker	valgfaget	
idet	en	bred	vifte	af	farvecirklens	spændvidde	ift.	
kommunikations	fagligheden	medtænkes	som	dele	af	grebet	
’organisatoriske	scenografi’,	hvorved	det	rummer	en	høj	
grad	af	kommunikativ	kompleksitet,	som	de	studerende	
dermed	lærer	at	håndtere.		

Kommenterede [Office4]: Valgfaget	tilvejebringer	sådanne	
teorier	og	metoder	gennem	material	storytelling	
metodologien	teoretiske	begreber,	analysemodeller	og	
interventions	metoder.	


