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Indledning 

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

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

baggrund af udbud af valgfrie elementer på 3K Århus og 3K Frederiksberg. 

 

Den studerende har desuden mulighed for selv at tilrettelægge valgfrie uddannelseselementer 

som selvstudiumsforløb (max 10 ECTS). Vedr. ansøgning om godkendelse af selvstuderet valgfrit 

element se nedenfor.  

 

Semestret udprøves ved een samlet porteføljeeksamen 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. Event mager 
Kulturmøde i en globaliseret verden  

Socialt entreprenørskab 

 

T= teori 

S= Semesterprøve (grøn) 

 

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

de senest fastlægges senest ultimo november. 

Deadlines: 

28. oktober 2019 offentliggøres de valgfrie elementer 

 

22. november 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 godkendt af uddannelsens undervisere jf. nedenstående) 

Umiddelbart herefter skal forløbet godkendes af underviserne på din uddannelsesinstitution. 

 

 

6. januar 2020: Aflevering af skriftlig redegørelse for sammensætningen af valgfrie 

uddannelseselementer i foråret 2019.  
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Krav til redegørelsen: 

Omfang: 1500 – 2400 tegn inkl. mellemrum 

Indhold:  

• Titel på valgfrie element 

• Motivation for valg 

• Forventet læringsudbytte 

 

24. juni 2020: Aflevering af eksamensopgave  

 Ansøgning om selvstuderet valgfrit element:  

Den studerende udarbejder selvstændigt en projektbeskrivelse, som skal godkendes af min. 2 

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

samme som fristen for tilmelding til de udbudte valgfrie elementer. Godkendelse af 

projektbeskrivelsen kan være med forbehold for, at der foretages visse ændringer foreslået af 

underviserne (fx i forhold til litteraturmængde eller prøveform).  

Den studerende tilbydes max. 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)  

• En beskrivelse af dokumentationsform (Hvordan vil du dokumentere, at du har opnået det 

ønskede læringsudbytte) 

• En beskrivelse af produktet (kun hvis relevant)  

• En litteraturliste  

 

Projektbeskrivelsens omfang: max. 4800 tegn. ekskl. litteraturliste 
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1. Ledelse og organisering for 3K’ere 

 

Titel: Titel: Titel: Titel: Organisering og ledelse for 3K’ereOrganisering og ledelse for 3K’ereOrganisering og ledelse for 3K’ereOrganisering og ledelse for 3K’ere    

Udbudssted: 3K Udbudssted: 3K Udbudssted: 3K Udbudssted: 3K VIA UCVIA UCVIA UCVIA UC    

Undervisere/kursusansvarlig: Undervisere/kursusansvarlig: Undervisere/kursusansvarlig: Undervisere/kursusansvarlig: Ib SørensenIb SørensenIb SørensenIb Sørensen    

    

ECTSECTSECTSECTS----point, varighed og periode:point, varighed og periode:point, varighed og periode:point, varighed og periode:    

Valgfaget udgør 5 ECTS-point og har en varighed på 3 uger (uge 6-8) fra d. 3.2. til d.21.2. 2020.  

Undervisningsdatoer: 

Tirsdag d. 4.2.20 

Mandag d.10.2.20 

Tirsdag d.11.2.20 

Mandag d.17.2.20 

Tirsdag d.18.2.20 

 

Målgruppe:Målgruppe:Målgruppe:Målgruppe:    

Valgfaget henvender sig til 3K studerende, der ønsker specialisere sig inden for ledelse og 

organisering i den 3. sektor. Du kommer til at arbejde med ledelses- og organisationsteoretiske 

temaer appliceret på frivillige organisationer og stifte bekendtskab med den noget tungere 

internationale forskningslitteratur på feltet. Du behøver slet ikke være fagnørd, men du skal helst 

være nysgerrig og faglig sulten på feltet. Du bør også være frisk på at læse nogle akademiske tekster 

på engelsk. 

    

Forudsætningskrav for godkendelse af kurset:Forudsætningskrav for godkendelse af kurset:Forudsætningskrav for godkendelse af kurset:Forudsætningskrav for godkendelse af kurset:    

For at få modulet godkendt, skal du løbende aflevere 3 mindre skriftlige produkter, der godkendes 

hver for sig 
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BeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelse    

Undervejs i 3K uddannelsen får du en række faglige input, der trækker på organisations- og 

ledelsesteori. Fx ledelse af frivillige, organisationsanalyse, organisationskultur, projektledelse m.fl. 

Det er – af gode grunde – ofte praktiske og anvendelsesorienterede input, der må nøjes med at 

referere til hovedpointer i teorier uden alt for mange mellemregninger. Der er også sjældent plads 

til at vise fundamentale forskellene i tilgange til organisationer og ledelse og dermed til at vise, hvad 

der drøftes forskerne imellem. Valgfaget henvender sig til 3K studerende, der ønsker specialisere 

sig inden for ledelse og organisering i den 3. sektor. Du kommer til at arbejde med almene ledelses- 

og organisationsteoretiske temaer appliceret på frivillige organisationer og stifte bekendtskab med 

nyere international forskningslitteratur. Du vil altså få muligheden for at komme mere i dybden og 

bagom aktuelle og 3K relevante temaer. Endelig får du øvelse i at behandle og ”omsætte” mere 

abstrakte teoretiske bidrag indenfor feltet til professionsfaglige input til kolleger og/eller frivillige, 

hvorved du forbereder dig på at deltage i debatten og være med til at præge udviklingen fremover. 

Mål for valgfagetMål for valgfagetMål for valgfagetMål for valgfaget    

 

KompetencemålKompetencemålKompetencemålKompetencemål    

Den studerende kan 

• Deltage i og bidrage til professionsfeltets faglige drøftelser indenfor organisering og ledelse  

 

VidenVidenVidenViden    

Den studerende har viden om 

• Nyere professionsrelevant forskning inden for organisering og ledelse 

• Forskellige videnskabsteoretiske positioners afsmitning på konkret forskning 

FærdighederFærdighederFærdighederFærdigheder    

Den studerende kan 

• Opsøge, vurdere og omsætte relevant ny viden 

 

2. Grafisk facilitering 

3    Titel: Grafisk FaciliteringTitel: Grafisk FaciliteringTitel: Grafisk FaciliteringTitel: Grafisk Facilitering    

Udbudssted: 3K AarhusUdbudssted: 3K AarhusUdbudssted: 3K AarhusUdbudssted: 3K Aarhus    
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Undervisere/kursusansvarlig: Bettina Maindal Kjærgaard Undervisere/kursusansvarlig: Bettina Maindal Kjærgaard Undervisere/kursusansvarlig: Bettina Maindal Kjærgaard Undervisere/kursusansvarlig: Bettina Maindal Kjærgaard     

    

ECTSECTSECTSECTS----point, varighed ogpoint, varighed ogpoint, varighed ogpoint, varighed og    periode:periode:periode:periode:    

Valgfaget udgør 5 ECTS-point og har en varighed på 3 uger fra den 24.feb. til 13.marts 2020. 

 

Målgruppe:Målgruppe:Målgruppe:Målgruppe:    

Valgfaget henvender sig til studerende, der ønsker at arbejde med visuel formidling og 

procesledelse inden for undervisning, projektledelse, workshops, samtaler m.v. Det er ikkeikkeikkeikke en 

forudsætning, at man kan tegne eller at man er ’særlig kreativ’, den studerende skal blot være åben 

og nysgerrig ift. den visuelle formidling.  

    

Forudsætningskrav for godkendelse af kurset:Forudsætningskrav for godkendelse af kurset:Forudsætningskrav for godkendelse af kurset:Forudsætningskrav for godkendelse af kurset:    

For at få valgfaget godkendt skal den studerende skabe en proces/workshop, der viser, at den 

studerende mestrer de forskellige discipliner på en måde, der passer til egne læringsmål og 

personlige tegneevne. Der er fokus på samspillet mellem teori, praksis, tegneteknik og 

procesledelse. Derudover skal den studerende udarbejde et refleksionspapir over anvendelsen af 

læringsudbyttet i egen kontekst. 

 

BeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelse    

Grafisk Facilitering er et kommunikations- og procesværktøj. Det er en metode, hvor ord og 

håndtegnede præsentationer bliver kombineret for at give overblik og struktur, der involverer 

målgruppen i processen. 

Valgfaget er et værkstedsfag, og der vil være fokus på at træne kreativiteten og de kunstneriske 

aspekter, da det er en vigtig kilde i grafisk facilitering. Valgfaget handler om at få et godt teoretisk 

fundament, og vi vil bl.a. arbejde med kreativ procesledelse, samt de grundlæggende modeller der 

understøtter vores praksis som grafiske formidlere. Vi træner hvordan vi planlægger og faciliterer 

workshops og processer ved hjælp af visuelle værktøjer – det helt essentielle i grafisk facilitering. 

 

Undervisningen består af en kombination af få teoretiske oplæg, megen praksisøvelse, samt 

gruppebaserede øvelser. Derudover er der øvelser mellem undervisningsgangene i læringsgrupper, 

og gensidig feedback indgår som en del af øvelserne.  

 

 

UndervisningsdatoerUndervisningsdatoerUndervisningsdatoerUndervisningsdatoer            LæringsgruppedatoerLæringsgruppedatoerLæringsgruppedatoerLæringsgruppedatoer    

Mandag den 24.feb. kl. 09.00-13.45  Uge 10 

Tirsdag den 25.feb. kl. 09.00-13.45   
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Torsdag den 27.feb. kl. 09.00-13.45 

Mandag den 9.marts kl. 09.00-13.45   

Tirsdag den 10.marts kl. 09.00-13.45    

Torsdag den 12.marts kl. 09.00-14.00 (fremlæggelser og feedback) 

    

    

Mål Mål Mål Mål for valgfagetfor valgfagetfor valgfagetfor valgfaget    

 

KompetencemålKompetencemålKompetencemålKompetencemål    

Den studerende kan 

• gøre komplekse problemstillinger forståelige  

• formidle kreativt og gøre det let tilgængeligt  

• skabe overblik og struktur, der involverer deltagerne 

• identificere egne læringsbehov og bidrage til udviklingen af professionsrelateret viden 

 

VidenVidenVidenViden    

Den studerende har viden om 

• fundamentale modeller  

• visuelle værktøjer  

• kreativ procesledelse  

• basale og avancerede tegneteknikker  

 

FærdighederFærdighederFærdighederFærdigheder    

Den studerende kan 

• facilitere processer  

• lave præsentationstegninger 

• bruge visuelle stilladser 

• arbejde refleksivt og konstruktivt med egne og andres illustrationer 

• formidle professionsnære og faglige problemstillinger til brugere og samarbejdspartnere 

 

3. Strategisk kommunikation på sociale medier 

Titel: Titel: Titel: Titel: Strategisk kommunikation påStrategisk kommunikation påStrategisk kommunikation påStrategisk kommunikation på    sociale mediersociale mediersociale mediersociale medier    

Udbudssted: 3K AarhusUdbudssted: 3K AarhusUdbudssted: 3K AarhusUdbudssted: 3K Aarhus    
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Undervisere/kursusansvarlig: Rikke ThomassenUndervisere/kursusansvarlig: Rikke ThomassenUndervisere/kursusansvarlig: Rikke ThomassenUndervisere/kursusansvarlig: Rikke Thomassen    

    

ECTSECTSECTSECTS----point, varighed og periode:point, varighed og periode:point, varighed og periode:point, varighed og periode:    

Valgfaget udgør 10 ECTS-point og har en varighed på 7 uger (uge 12-18) fra d.16.3 til d.1.5. 2020 

 

Målgruppe:Målgruppe:Målgruppe:Målgruppe:    

Valgfaget henvender sig til studerende, der ønsker at arbejde med sociale medier i værdibaserede 

organisationer. Det forventes, at den studerende har grundlæggende viden om strategisk 

kommunikation.  

    

Forudsætningskrav for godkendelse af kurset:Forudsætningskrav for godkendelse af kurset:Forudsætningskrav for godkendelse af kurset:Forudsætningskrav for godkendelse af kurset:    

For at få valgfaget godkendt skal den studerende producere både kommunikations- og/eller 

kampagnestrategier og konkrete kommunikationsprodukter.  

Derudover skal den studerende udarbejde refleksionsrapporter sammen med disse produkter. 

 

BeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelse    

I dette valgfag skal vi arbejde med strategisk kommunikation på sociale medier, og fokus vil være på 

både strategi, planlægning og udførelse samt de mediemæssige muligheder og udfordringer.  

Her inddrages blandt andet spørgsmål som: Hvordan anvender værdibaserede organisationer 

sociale medier? Hvordan kan sociale medier anvendes strategisk – og hvilke muligheder og 

udfordringer er der? Hvilket indhold fungerer på forskellige sociale medier? Hvordan har 

udviklingen i sociale medier været? Og hvilke udfordringer og nye tendenser præger området? 

Vi skal arbejde med at: 

- koble dele af organisationens strategi sammen med del-strategier for kommunikationen, 

- lave en kommunikationsplan på baggrund af strategien og  

- udføre dele af planen i praksis.  

Det vil sige fra strategi til konkrete produkter.  

Vi vil også stille skarpt på forskellige sociale mediers kommunikationsmuligheder. Her vil fokus 

primært være på Facebook og Instagram, men andre sociale medier (Twitter, Snapchat, LinkedIn, 



Kursuskatalog – valgfrie elementer – 3K Aarhus - 2020 
 

9 

 

YouTube og Tik Tok) inddrages også, og der vil være mulighed for, at den studerende fordyber sig i 

et selvvalgt socialt medie.  

Undervisningen består af en kombination af teoretiske oplæg, diskussioner samt individuelle og 

gruppebaserede øvelser. Der vil være øvelser og opgaver mellem undervisningsgangene og gensidig 

feedback indgår som en del af opgaverne. 

 

UndervisningsdatoerUndervisningsdatoerUndervisningsdatoerUndervisningsdatoer    

Onsdag d.18.3.2020 

Torsdag d.19.3.2020 

Onsdag d.1.4.2020 

Torsdag d.2.4.2020 

Onsdag d.15.4.2020 

Torsdag d.16.4.2020 

Onsdag d.29.4.2020 

Torsdag d.30.4.2020 

    

Mål for Mål for Mål for Mål for valgfagetvalgfagetvalgfagetvalgfaget    

 

KompetencemålKompetencemålKompetencemålKompetencemål    

Den studerende kan 

• Vælge og vurdere sociale medier i forhold til forskellige målgrupper og mål 

• Vælge og vurdere sociale medier i relation til værdibaserede organisationers 

kommunikation og strategi. 

• Udvikle værdibaserede organisationers kommunikation på sociale medier 

• Anvende visuelle medier og virkemidler på sociale medier 

  

VidenVidenVidenViden    

Den studerende har viden om 

• Mediebrugere og mediebrug på sociale medier 

• Sociale medier og medieudvikling 

• Sociale mediers muligheder og udfordringer 
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FærdighederFærdighederFærdighederFærdigheder    

Den studerende kan 

• Lave en del-strategi og plan for et socialt medie og en udvalgt målgruppe  

• Skabe kommunikationsprodukter, der er tilpasset forskellige målgrupper på forskellige sociale medier. 

4. 3K-værktøjskassen 

Titel: Titel: Titel: Titel: 3K3K3K3K----værktøjskassenværktøjskassenværktøjskassenværktøjskassen    

Udbudssted: 3K AarhusUdbudssted: 3K AarhusUdbudssted: 3K AarhusUdbudssted: 3K Aarhus    

Undervisere/kursusansvarlig: Undervisere/kursusansvarlig: Undervisere/kursusansvarlig: Undervisere/kursusansvarlig:     

    

ECTSECTSECTSECTS----point, varighed og periode:point, varighed og periode:point, varighed og periode:point, varighed og periode:    

Valgfaget udgør 10 ECTS-point og har en varighed på 6 uger (uge 19-24) fra d. 4.5. til d.12.6. 2020 

 

Målgruppe:Målgruppe:Målgruppe:Målgruppe:    

Valgfaget henvender sig til studerende, der ønsker at kunne anvende forskellige programmer, som 

er relevante for at kunne skabe produkter i kommunikations-, planlægnings- og 

administrationsarbejdet.  

    

Forudsætningskrav for godkendelse af kurset:Forudsætningskrav for godkendelse af kurset:Forudsætningskrav for godkendelse af kurset:Forudsætningskrav for godkendelse af kurset:    

For at få valgfaget godkendt skal den studerende producere et antal produkter ud fra de værktøjer, 

der introduceres. 

    

OBS:OBS:OBS:OBS:    

Den studerende skal selv anskaffe sig de programmer, der undervises i. Studerende kan købe 

adgang til hele Adobe-pakken for 151,25 kr. om måneden ved en årlig aftale, dvs. 1.815 kr. i alt for 

et år.  
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Alternativt kan der købes adgang til InDesign for 275 kr. pr. måned (i to måneder = 550 kr.) + 

Photoshop for 275 kr. pr. måned (i to måneder = 550 kr.) 

 

BeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelse    

I valgfaget får du en grundlæggende introduktion til flere af de værktøjer og programmer, som 

bruges i organisationer i forbindelse med opgaver inden for kommunikation, planlægning og 

administration. Undervejs vil der være forskellige opgaver, du skal løse, og for at få helt styr på 

værktøjskassens indhold kræver det, at du bruger tid på disse opgaver mellem 

undervisningsgangene.  

Undervisningen tager udgangspunkt i den forestilling, at en organisation har planer om et konkret 

event, hvor mange af opgaverne hviler på 3K’eren. Det vil blandt andet sige, at den studerende skal 

fundraise, lægge budget og stille et regnskab op. Herefter skal den studerende blandt andet lave en 

folder om eventet, redigere billeder til folderen, lægge informationer på hjemmesiden, oprette en 

tilmeldingsformular og sende breve ud til deltagerne.   

Værktøjskassens emner er:  

- Grafisk design 

- Redigering af hjemmeside 

- Budgetlægning, regnskab og fundraising 

- Smarte funktioner til information af medlemmer eller deltagere 

Programmerne i værktøjskassen er:  

- Adobe InDesign 

- Adobe Photoshop 

- Office Excel  

- Office Word (flettefunktion)  

- Wordpress 

Undervisningen består af en kombination af teoretiske oplæg, diskussioner samt individuelle og 

gruppebaserede øvelser. Der vil være øvelser og opgaver mellem undervisningsgangene og gensidig 

feedback indgår som en del af opgaverne. 

 

UndervisningsdatoerUndervisningsdatoerUndervisningsdatoerUndervisningsdatoer    

Mandag d.11.5.2020 

Tirsdag d.12.5.2020 

Mandag d.25.5.2020 

Tirsdag d.26.5.2020 
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Tirsdag d.2.6.2020 

Onsdag d.3.6.2020 

Mandag d.8.6.2020 

Tirsdag d.9.6.2020 

 

Mål for valgfagetMål for valgfagetMål for valgfagetMål for valgfaget    

 

KompetencemålKompetencemålKompetencemålKompetencemål    

Den studerende kan 

• Anvende grundlæggende funktioner i InDesign og Photoshop 

• Anvende funktioner i Word i til forsendelser 

• Anvende Excel til regnskab og budget 

  

VidenVidenVidenViden    

Den studerende har viden om 

• Grafisk design 

• Regnskab, budget og fundraising 

 

FærdighederFærdighederFærdighederFærdigheder    

Den studerende kan 

• Layoute brochurer, foldere, flyers og andre grafiske produkter 

• Redigere hjemmesider i programmet WordPress 

• Lægge et budget i forbindelse med fundraising 

 

 

 

 

 

 
 

 


