
1.år på Master i Professionel Kommunikation fra RUC. 

Jeg vil her l beskrive, hvad jeg har oplevet på det første år på netbaseret studie fra 

RUC i Professionel Kommunikation. Det har været et utrolig udbytterigt år. Hvor jeg 

har lært rigtig meget om såvel skriftlig som mundtlig formidling.  

Studiet har været bygget op på den måde at vi er mødtes ca. hver 4.-6  weekend 

hvor vi på anden lejrskolevis sov på 4 mands værelser i køjesenge. Allerede efter 

første weekend opleves der mange udfordringer i forhold til at få sovet, nogle 

snorker andre skal op at tisse, der tales på nabo værelser osv. 

Det jeg oplevede, var at vores kommunikations evner blev sat  i spil ved a,t vi skulle 

tilbringe 48 timer sammen med  medstuderende  som vi ikke kendt i forvejen.  Vi var 

ca 70 studerende sammen 35  1.års og 35 2.års.  Samtidig blev vore sociale 

kompetencer også udfordret, ved at vi hver gang vi mødtes i en weekend, var sat i 

en ny gruppe som vi skulle samarbejde med i det næste forløb.  

Uddannelsen er skruet sammen med,  at der mellem hver weekend vi mødes, er et 

net seminar hvor vi i grupper skal aflevere ca 4-6 opgaver  i løbet af de ca 5  uger der 

er mellem weekenderne.  Opgaverne størrelser er meget forskellige og  nogle har vi 

48 timer til at få lavet. 

Af faglighed hvad har jeg så lært? noget at det som jeg har bidt mig fast i er 

vigtigheden i  at fokusre på hvem som er målgruppen i forhold til det som jeg 

formidler , det være sig skriftligt som mundtligt. Undervejs i forløbet har jeg  bl.a 

arbejdet med en pjece til patienter som skulle have anlagt et nefrostomi kateter. Vi 

tog udgangspunkt i den pjece afdelingen havde i forvejen, som j o er lavet af 

sundhedsfagligt personale. I gruppen var vi både sundhedsfagligt personale samt  

nogle som beskæftigede sig med noget helt andet , og her blev vi klar over hvor 

svært det  er at tage udgangspunkt i målgruppen, specielt hvis man har en  

forforståelse, og hvem har ikke det. Så husk hver gang du skal formidle, gør dig din 

egen forforståelse klar og find frem til hvem din målgruppe præcis er og start derfra.  

I forhold til mundtlig formidling, er det sådan at hver lørdag aften er der 6.7 

studerende som skal holde en tale på ca 5 minutter, man bestemmer selv emnet. 

Jeg vil sige, her blev jeg meget klar over vigtigheden af at emnet man taler om skal 

være relevant for tilhørerne. Normalt hvis jeg holder et foredrag, er det sådan at jeg 



er blevet informeret om, hvad jeg skal tale om og tilhørerne ved det på forhånd, så 

er det op til mig at fange deres interesse, men jeg må gå ud fra at dem som er 

tilstede selv har valgt at være der og er interesserede i emnet.  Det var meget sundt 

at blive udfordret på dette, i forhold til at skulle finde et emne, og så prøve at gør 30 

medstuderende interessered i emnet på 5 minutter. 

Det har været et spændende år, og det har været et år, hvor jeg er udfordret fagligt, 

men bestemt også på mig selv specielt i forhold til arbejdsliv, studieliv og privatliv. 

Gennem dette skrift vil jeg gerne sige tak for mit legat, som har været en hjælp til at 

dække mine udgifter til bøger, transport til og fra vores” lejrskole”  og ”forplejningen 

på lejrskolen”. 

 

 

 

 

 

 

 


