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Gjør rede for hva som menes med lyttearkitektur, og diskuter deretter muligheter og
begrensninger en virksomhet har i denne sammenhengen. Sammenlikn med dialogidealet.
Bruk eksempler.

Sensurguide
Om undervisningen på emnet
Studentene har hatt sju forelesninger, med følgende tema/titler:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introduksjon
Strategi + gjesteforelesning
Planlegging + gjesteforelesning
Relasjonsbygging: Dialog og symmetri
Budskapsutforming: Retorikk
Etikk og strategisk kommunikasjon
Oppsummering

I tillegg har studentene hatt sju dobbelttimer med seminarer, der de har jobbet med spørsmål
av typen:




4. august, 2018 viste BBC en dokumentar om det norske barnevernet. Programmet het
“Norway’s silent scandal” (https://www.bbc.co.uk/programmes/b0bfdqzx). Bruk
spørsmålene nevnt av Smith (s. 27-99) for å analysere situasjonen, norske mydigheters
utgangspunkt og publikum.
Presenter artikkelen Browning, N. (2015). The ethics of two-way symmetry and the
dilemmas of dialogic kantianism. Journal of Media Ethics, 30(1), 3-18.; diskuter den
opp mot det øvrige pensumet og hvordan bidraget kan brukes i praksis.

Pensum i emnet har vært:
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Ihlen og Smith-bøkene har vært grunnbøker. Artiklene har vi først og fremst diskutert i
seminarene.
Krav til oppgavene
Minimumskrav: Studentene må definere dialog (gjort i Ihlen-boka og mange andre steder i
pensum), samt bruke boka til Macnamara, definere lytting og eksemplifisere delene i en
lyttearkitektur:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kultur for lytting
Policy for lytting
Politics
Strukturer/prosesser
Teknologi
Ressurser
Skills
Artikulering

Gode oppgaver kommer også inn på hvordan lytting her baserer seg på en ideell modell med
sju steg:
1. Gjenkjenne at noen har legitim rett til å ytre seg
2. Gi eksplisitt anerkjennelse til dette
3. Gi oppmerksomhet
4. Tolke på en ‘fair’ måte
5. Forsøke å forstå
6. Overveie det som blir sagt
7. Respondere
Gode besvarelser klarer å gjøre mer enn bare å liste opp dette, spesielt i bruken av eksempler,
men også i koblingen til en diskusjon av muligheter og begrensninger virksomheter har for å
bygge denne typen arkitektur. Til dette siste kan studentene også hente argumenter fra
artikkelen Ihlen & Levenshus som nettopp diskuterer dette i forbindelse med dialogidealet.
Svært gode besvarelser har en selvstendig diskusjon av lytting kontra dialog. De beste
besvarelsene vever også inn en diskusjon av symmetri, men dette er ikke en forutsetning for
toppkarakter.

