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Indledning 

Velkommen til sjette semester på Kristendom, Kultur og Kommunikation forår 2020 

Sjette semester består af i alt 30 ECTS-point, der sammensættes individuelt af den studerende på 

baggrund af udbud af valgfri elementer på 3K Århus og 3K København. 

 

Den studerende har mulighed for selv at tilrettelægge et valgfrit uddannelseselement på max. 10 

ECTS-point som selvstudium. Selvstudiet skal forhåndsgodkendes af den uddannelsesinstitution, 

hvor den studerende er indskrevet. Vedr. ansøgning om godkendelse af selvstuderet valgfrit 

element se nedenfor.  

Den studerende har desuden mulighed for selv at tilrettelægge et valgfrit uddannelseselement på 

max. 10 ECTS-point som et studieforløb på anden uddannelsesinstitution end 3K Århus eller 3K 

Frederiksberg, dog skal udprøvningen heraf kunne indgå i den samlede udprøvning på semesteret i 

egen uddannelsesinstitution. 

 

Semestret udprøves ved een samlet portfolio eksamen på den studerendes hjeminstitution. 

Retningslinjer for udprøvning vil fremgå af semesterbeskrivelserne for henholdsvis Århus og Kbh. 

senest ultimo december. 

 

 

Oversigt over udbud foråret 2020 

 

Tabel 1. Skematisk oversigt over semesterforløbet, forårssemesteret 2020: 

Studieuge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Kalenderuge 

forår 2020 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Teori/Prøve T T T T T T T T T T T T T T T T T T T S S 

Århus Ledelse og 

organisering 

Grafisk 

facilitering 

Strategisk kommunikation på sociale 

medier 
3K-værktøjskassen  

Kbh. Socialt entreprenørskab Kulturmøde i en globaliseret 

verden 
 

Event mager 

 

T= teori 

S= Semesterprøve (grøn) 

 

De eksakte undervisningsdatoer fremgår ikke af alle kursusbeskrivelserne, men det tilstræbes at 

de fastlægges senest medio december 2019. 
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Deadlines: 

Medio november 2019 offentliggøres de valgfrie elementer 

 

13. december 2019 (senest) skal den studerende have meddelt valg af forløb til sin lokale 

studieadministration, herunder eventuelt aflevering af godkendt selvstudieplan. (Bemærk at plan 

for selvstudie skal være endeligt godkendt af uddannelsens undervisere inden 13. december) 

 

4. januar 2019: Aflevering af skriftlig motiveret redegørelse for sammensætningen af valgfri 

uddannelseselementer i foråret 2020. (mappe på IntraPol) 

Krav til redegørelsen: 

Omfang: 1500 – 2400 tegn inkl. mellemrum 

Indhold:  

• Titel på valgfri elementer 

• Motivation for valg 

• Forventet læringsudbytte 

 

Formålet med denne redegørelse er, at den studerende reflekterer over egne læringsbehov (selv-

feedback), hvilket læringsudbytte den studerende gerne vil opnå (selv-feedup) og hvilke forløb den 

studerende vil deltage i for at opnå det ønskede læringsudbytte (selv-feedforward) 
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 Ansøgning om selvstuderet valgfrit element:  

Den studerende udarbejder selvstændigt en projektbeskrivelse, som skal godkendes af en 

undervisere ved 3K-uddannelsen. Fristen for aflevering af den godkendte projektbeskrivelse er den 

samme som fristen for tilmelding til de udbudte valgfrie elementer. Det er derfor en god ide, at 

tage kontakt til en underviser i god tid inden afleveringsfristen med henblik på at få feedback og få 

tilrettet projektbeskrivelsen. Hvis man ikke har fået sit selvstudie godkendt, følger man automatisk 

de valgfrie elementer, der udbydes på 3K København. 

I forbindelse med selvstuderet valgfrit element tilbydes den studerende 1 lektions vejledning i 

forbindelse med projektbeskrivelsens udformning og 2 lektioners vejledning på selve forløbet.  

 

Krav til projektbeskrivelsen:  

 

Projektbeskrivelsen skal indeholde:  

 

• En beskrivelse af undersøgelsesfeltet og problemstillingen  

• En beskrivelse af forløbets overordnede læringsmål  

• En oversigt over forløbets aktiviteter: fx feltstudieophold, interviews, produktdesign, 

læsning, deltagelse i kurser, seminarer, workshops eller undervisning.  

• En tidsplan (hvor tidsforbruget svarer til max. 10 ECTS-point)  

• En beskrivelse af dokumentationsform (Hvad der skal indgå i portfolien) 

• En beskrivelse af produktet fx film, brochure, plakat m.m..  (kun hvis relevant) 

• En litteraturliste  

 

Projektbeskrivelsens omfang: max. 4800 tegn. ekskl. litteraturliste 
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1. Socialt entreprenørskab 
Udbudssted: Kristendom, Kultur og Kommunikation, Frederiksberg 

Undervisere/kursusansvarlig: Toke Halskov Kristensen 

 

ECTS-point, varighed og periode:  

Valgelementet udgør 10 ECTS-point og har en varighed på 13 uger 

 

Målgruppe: 

Studerende der ønsker at dygtiggøre sig inden for arbejdet med udvikling af socialentreprenelle 

virksomheder. 

 

Forudsætningskrav for godkendelse af valgelementet: 

1. Den studerende skal skriftligt på baggrund af en individuelt udvalgt social problemstilling 

gennemføre en analyse af problemstillingen og redegøre for mulige løsningsmetoder. 

Omfang: 7.200 - 9.600 tegn 

2. Den studerende skal skriftligt på baggrund af ovennævnte  

a. vælge og redegøre for relevante løsningsmetoder 

b. udarbejde en virksomhedsplan med budgetlægning og potentielle partnerskaber 

Omfang: 7.200 - 9.600 tegn  

3. Den studerende skal skriftligt udarbejde en samlet projektbeskrivelse, med løsningsforslag 

til den individuelt udvalgte sociale problemstilling. 

Omfang: 12.000 – 16.800 tegn 

 

Beskrivelse 

Socialøkonomiske virksomheder opererer i krydsfeltet mellem den offentlige sektor, den private 

sektor og civilsamfundet og kombinerer karakteristika og ressourcer herfra. De adskiller sig på den 

ene side fra andre private virksomheder, ved at deres primære formål og drivkraft er at skabe 

positiv social forandring. På den anden side adskiller de sig fra fx frivillige organisationer og 

støttede projekter, ved at de som virksomheder primært anvender forretningsmæssige metoder 

til at opnå denne forandring. Igennem deres kombination af social drivkraft med forretning udgør 

socialøkonomiske virksomheder en ny og alternativ måde at løse centrale samfundsmæssige 

problemstillinger på i Danmark.  

 

I dette forløb vil vi arbejde med social entreprenørskab igennem teori, cases og opgaver og I vil få 

lov til at sætte jer selv og jeres faglighed i spil når I selv skal arbejde med udvikling af 

løsningsforslag. Vi vil også rykke uden for undervisningslokalet og besøge en række 

socialøkonomiske virksomheder og få indsigt i, hvordan de igennem deres virke arbejder med at 

løse forskelligartede samfundsmæssige udfordringer.  
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Mål for læringsudbytte 

Kompetencemål: 

Den studerende kan 

1. håndtere komplekse, tværfaglige og udviklingsorienterede problemstillinger inden for 

social entreprenørskab 

2. selvstændigt implementere løsningsforslag i praksis 

3. være i stand til at tænke tværfagligt og overskue muligheder og barrierer for tværfagligt 

samarbejde i relation til social entreprenørskab 

4. agere ud fra en ansvarlig professionsetisk tænkning og forholde sig selvstændigt til egen 

praksis 

 

Vidensmål: 

Den studerende har viden om  

1. socialt entreprenørskab såvel i Danmark som internationalt, herunder praksisviden, 

udviklingsarbejde og relevant forskningslitteratur på området 

2. udvalgte forretningsmodeller, der anvendes inden for socialt entreprenørskab 

3. særlige problemstillinger og udfordringer i relation til social entreprenørskab 

 

Færdighedsmål: 

Den studerende kan 

1. redegøre for og analysere de problemstillinger, der knytter sig særligt til social 

entreprenørskab 

2. begrunde og vælge relevante løsninger for de analyserede problemer 

3. anvende relevante metoder og teorier i forhold til arbejdet med socialt entreprenørskab 

4. selvstændigt udarbejde forretningsmodeller og tiltag der balancerer formål og profit 

5. selvstændigt arbejde med innovation og udvikling af socialøkonomiske virksomheder 

6. formidle praksisnære og faglige problemstillinger vedr. social entreprenørskab til brugere 

og samarbejdspartnere 
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2. Eventmager 
Udbudssted: Kristendom, Kultur og Kommunikation, Frederiksberg 

Undervisere/kursusansvarlig: Rasmus H. C. Dreyer og Ruth Bjerrum 

 

ECTS-point og periode: 

Valgelementet udgør 10 ECTS-point og har en varighed på 13 uger 

 

Målgruppe: 

Dette forløb henvender sig til studerende, der ønsker at styrke færdigheder i projektledelse og 

træne færdigheder i at arbejde produktionsorienteret, skabe events og lære at navigere i kaos?  

Vi arbejder med værktøjer til projektledelse, med et hands-on perspektiv. Du styrker dine 

færdigheder i at arbejde med idé- og konceptudvikling, teamledelse, motivation og arbejdsdeling, 

kommunikation og markedsføring, eventdesign, budgetter og projektstyring samt dokumentation 

og projektevaluering. 

 

Læring i praksis 

Forløbet tilrettelægges som problembaseret læring, hvor konkrete redskaber og teknikker bliver 

introduceret og afprøvet på projekter med interne og/eller eksterne samarbejdspartnere. Vi 

arbejder i teams og med relationer. Eventproduktion og ledelse er et håndværk, og her får du 

muligheden for at træne dine færdigheder og reflektere over både proces og resultater. 

Eventplanlægning er faktisk slet ikke et retvisende ord for det arbejde, som disciplinen kræver. At 

stable et godt arrangement på benene kræver nemlig langt mere end at planlægge alt det sjove. 

Det kræver også budgettering, markedsføring af eventen, registrering af tilmeldinger, koordinering 

af praktiske opgaver samt evaluering af arrangementet. Kort sagt: Events er en tværfaglig disciplin, 

som kræver overblik, struktur og stærke evner inden for projektledelse. 

 

Forudsætningskrav for godkendelse af valgelementet: 

For at få dette valgelement godkendt skal den studerende  

udarbejde en skriftlig projektbeskrivelse på 19.200-24.000 tegn (svarende til 8-10 sider) vedlagt 

bilag: 

• budget 

• relevant pr-materiale 

 

Opbygning:  

I dette valgelementet vil fokus være på at opnå mål for læringsudbytte gennem problembaseret 

læring. Uddannelsesstedet tager kontakt til udvalgte eksterne samarbejdspartnere med henblik på 

samarbejde om udvikling af events. De studerende har også mulighed for, selv at skabe kontakt til 

en organisation med henblik på at udvikle og gennemføre en event i organisationens regi. 
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Mål for læringsudbytte 

Kompetencemål 

Den studerende kan 

1. håndtere komplekse, tværfaglige og udviklingsorienterede problemstillinger inden for 

projektledelse og eventproduktion 

2. selvstændigt implementere løsningsforslag i praksis 

3. tænke tværfagligt og overskue muligheder og barrierer for tværfagligt samarbejde i 

relation til eventproduktion 

4. forholde sig selvstændigt og etisk ansvarligt til egen praksis 

5. identificere egne læringsbehov og bidrage til udviklingen af professionsrelateret viden 

 

Viden 

Den studerende har viden om 

1. Projektledelse 

2. eventudvikling 

3. eventplanlægning og implementering 

4. gratis planlægningssoftware 

5. budgetlægning 

6. pr. 

 

Færdigheder 

Den studerende kan 

1. udvikle, planlægge og gennemføre events 

2. udarbejde et realistisk budget for en event 

3. markedsføre en event i relevante medier 
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3. Kulturmøder i en globaliseret verden 
Udbudssted: Diakonissestiftelsen, Frederiksberg 
Undervisere/kursusansvarlig: Rasmus H. C. Dreyer og Anna Kaae Kjærgaard 
 
ECTS-point, varighed og periode: 

Valgmodulet udgør 10 ECTS-point og har en varighed på 6 uger. 
 
Målgruppe: 

Kurset henvender sig til studerende, der gerne vil forbedre deres evne til at analysere og reflektere 
over de problemstillinger, der kan opstå i mødet mellem mennesker med forskellig kulturel 
baggrund både i en national og en international kontekst. Det henvender sig desuden til 
studerende, som ønsker nogle konkrete redskaber til, hvordan man kan arbejde med interkulturel 
dialog og konflikthåndtering. Det kan fx være i det boligsociale arbejde, i internationalt 
humanitært udviklingsarbejde eller i kirkelige eller andre værdibaserede organisationer, der 
arbejder med interkulturel eller -religiøs dialog. 
 
Forudsætningskrav for godkendelse af kurset: 

Forudsætningen for at få kurset godkendt er, at den studerende udarbejder en skriftlig opgave på 
19.200-24.000 tegn (svarende til 8-10 sider). Opgaven består i udarbejdelsen af et forslag til en 
aktivitet, der skal bidrage til at styrke fællesskabet mellem mennesker med forskellig kulturel 
og/eller religiøs baggrund. Det kan fx mellem naboerne i et boligområde, indbyggerne i et sogn, 
internationale samarbejdspartnere, medarbejderne eller de frivillige på en arbejdsplads eller – 
mere generelt – borgerne i et samfund.   
 
Opgaven skal bestå af:  

- En kort præsentation af den organisation, som aktiviteten skal forankres i 
- Et aktivitetsforslag, herunder en beskrivelse af aktivitetens varighed, indhold, mål og 

målgruppe samt en begrundelse for, hvordan og hvorfor aktiviteten matcher 
organisationens mission, vision og værdier. 

- En teoretisk refleksion over det kultursyn, der ligger til grund for aktiviteten 
 
Opbygning:  

Kurset er bygget op omkring dialogbaseret undervisning med vægt på mundtlige og skriftlige 
oplæg fra de studerende. Undervisningen vil fokusere på: 1) at forstå og sammenligne forskellige 
teorier om kulturmøder i en moderne, globaliseret verden, 2) at bruge begreber fra teorierne til at 
analysere, reflektere over samt udvikle løsningsforslag til de problemstillinger, der udspringer af 
udvalgte eksempler på kulturmøder i en 3K-faglig professionskontekst. I kurset vil der indgå 
ekskursioner til relevante organisationer. En stor del af kurset vil bestå i egen 
undervisningsforberedelse samt selvstændigt arbejde med den skriftlige opgave.  
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Mål for læringsudbytte: 

Kompetencer 

Den studerende kan: 
1. identificere, analysere og reflektere over komplekse kulturfaglige problemstillinger, sådan 

som de kommer til udtryk i den professionelle praksis 

2. selvstændigt planlægge og implementere konkrete løsningsforhold i forhold til komplekse 

kulturfaglige problemstillinger i den professionelle praksis 

 

Viden 

Den studerende har viden om: 
3. globaliseringsbegrebets historie og nutidige betydning 

4. forskellige nyere globaliserings- og kulturmødeteorier, herunder teorier om relationen 

mellem det lokale, nationale og globale 

5. konkrete konflikthåndterings- og dialogskabelsesredskaber 

6. udvalgte organisationers arbejde med integration og interkulturel/interreligiøs dialog 

Færdigheder 

Den studerende kan: 
1. redegøre for og sammenligne forskellige globaliserings- og kulturmødeteorier  

2. anvende begreber fra udvalgte globaliserings- og kulturmødeteorier til at analysere og 

reflektere over aktiviteter og projekter, der har integration eller interkulturel/interreligiøs 

dialog som mål. 

3. anvende begreber fra udvalgte globaliserings- og kulturmødeteorier til at sammenligne og 

diskutere forskellige aktiviteter og projekter, der har integration eller 

interkulturel/interreligiøs dialog som mål.      

4. udarbejde et konkret forslag til en aktivitet, der skal bidrage til at styrke fællesskabet 

mellem mennesker med forskellig kulturel og/eller religiøs baggrund. 


