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• Primært studerende fra KA i Virksomhedskommunikation

• Valgfag – “Corporate communication i kulturens institutioner”

• Sidste fag før speciale

• 5 ECTS (indtil i år)

• Max 30 studerende

• Perspektivering og anvendelse af erhvervet faglighed i “ny” organisatorisk kontekst 

• Inspiration til specialeskrivning

FAGET KORT



    
  

   

     
   

     

Fagets udfordringer:

• “Lille” fag (ECTS og timer)

• Lav legitimitet (løbende evaluering/ikke gradueret) 

• Relativt få traditionelle konfrontationstimer

Kulturelle udfordringer:

• Studerende, der er vant til at levere til slut

• Studerende, med udpræget fokus på out-put

• Studerende, der er på vej videre

UDFORDRINGERNE…



    
  

   

     
   

     

STRUKTUR & LOGIK

Ægte og synlig integration af fagets elementer:

• Blended learning-principper

• On-site vs. off-site/online

• Underviserdrevne aktiviteter vs. aktiviteter, 
drevet af de studerende



    
  

   

     
   

     

• Forventninger & (fælles) ansvar

• Klare rammer & “frie tøjler”

• Relevans & anerkendelse

• Ud af huset & ud af boksen

• Gruppe & individuelt arbejde

• Variation & timing

HVAD VIRKER?



    
  

   

     
   

     

Afsæt: Tekster om forskellige måder at segmentere kulturforbrugere

Forberedelse, individuelt: Læsning mhp. bidrag til gruppeforberedelse

Forberedelse, i grupper: Udarbejdelse og udsendelse af survey pba. læst stof 

På timen (i grupper): Oplæg, afrapportering af survey findings + fælles diskussion

Effekt:

• Målrettet læsning, operationalisering af teori og relevans – dyb læring (anvendt teori)

• Inddragelse af hele holdet, fælles ansvar og gensidig forpligtigelse 

EKSEMPEL 1: MÅLRETTET LÆSNING
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HVAD VIRKER?



    
  

   

     
   

     

Ekskursioner til lokale kulturinstitutioner

• De studerende besvarer opgaver, stillet af 
kulturinstitutionen 

• Feedback fra kulturinstitutionen på dagen, fra 
medstuderende online, umiddelbart efter  

• Virkeligheden ind i undervisningen      noget på spil!

• Kontakt til kommende arbejdsgivere, 
specialesamarbejder etc.

• Variation

EKSEMPEL 2: UD-AF-HUSET

Corp.com i kulturens institutioner er det bedste fag, 
jeg har haft i min studietid. Dette skyldes (…) i 
særlig grad, at faget er så forankret i den virkelige 
verden. Det var super spændende, inspirerende og 
ganske afgørende, at vi fik lov at besøge og være i 
dialog med tre kulturinstitutioner.

”Det var en fornøjelse at opleve via hendes 
(underviser) og virksomhedernes feedback, at vi 
som studerende har givtige in-puts at bringe i spil”
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Peer-feedback via wiki:

• Efter hver ekskursion følger en invitation til at besvare en wiki med 5 spørgsmål: 

• generelle refleksionsspørgsmål

• læringspointer relateret til læst teori

• peer-feedback til oplægsgruppen 

• Udsendes umiddelbart efter ekskursionen (jf. motivation og timing)

• De individuelle svar vedlægges som dokumentation på aktiviteter (jf. løbende evaluering)

EKSEMPEL 3: ONLINE PEER-FEEDBACK



    
  

   

     
   

     EKSEMPEL 3: ONLINE PEER-FEEDBACK



    
  

   

     
   

     

Peer-feedback via wiki:

• Løser manglende tid til feedback 

• Kvalificerer efterfølgende opsamling på klassen        timerne starter igen med 
udgangspunkt i de studerende (motivation og anerkendelse)

• Giver de stille og ”langsomme” en stemme

EKSEMPEL 3: ONLINE PEER-FEEDBACK
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