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1. Om uddannelsen
1.1 Uddannelsens formål og kompetenceprofil - faglige og erhvervsrelevante
kompetencer
Formålet med fagmodulet er, at videreudvikle viden, færdigheder og kompetencer opnået på basisdelen, med henblik
på, at den studerende:
•
•
•
•

opnår viden om det valgte fagmoduls discipliner, hovedtraditioner og genstandsfelter,
kan anvende det valgte fagmoduls væsentligste teorier og metoder,
forstår det valgte fagmoduls rolle i bacheloruddannelsens hovedområde, og kan reflektere over den.
kan begrunde og vælge relevante løsnings- og analysemodeller.

Formålet med Fagmodul i Arbejdslivsstudier er:
at når en studerende har gennemført fagmodulet som et led i sin bacheloruddannelse, så er den studerende kvalificeret
til at deltage i tværfagligt undersøgelsesog udviklingsarbejde samt til at identificere sociale, kulturelle og
sundhedsmæssige problemstillinger i arbejdslivet. Der sigtes imod opnåelse af bred forskningsbaseret viden om feltet.
Generelle teorier og begreber, en kritisk forståelse af feltet samt metodisk evne til problemorienteret analyse prioriteres
højt. Den studerende skal gennem studiearbejdet i dette modul opnå kendskab til og kunne anvende teori, begreber,
metoder og teknikker til konkrete undersøgelser og analyser af problemstillinger i forhold til arbejdslivet f.eks. i en
virksomhed eller en sektor. Der er fokus på arbejdets betydning for den enkelte, sociale relationer i arbejdet,
fællesskaber, samarbejdsformer, organisationer og samfundet, og på arbejdets indhold, organisering og forandring,
samt de forhold der påvirker arbejdets indhold og organisering. Fagmodulet i Arbejdslivsstudier har til formål at den
studerende tilegner sig grundlæggende viden og praktiske færdigheder inden for Arbejdslivsstudier.
Under henvisning til Uddannelsesbekendtgørelsen §3 giver fagmodulet den studerende viden, færdigheder og
kompetencer inden for
Viden
• Viden på et forskningsbaseret grundlag om arbejdslivs- og arbejdsmiljømæssige problemstillinger i samfundet
• Viden om og indsigt i, teori og teoretiske begreber inden for arbejdslivsfeltet.
• Viden om og overblik over, udvalgte dele af arbejdslivets historie og aktuelle arbejdspolitiske diskurser og
udviklinger i arbejdslivet, samt over centrale institutioner og reguleringer på feltet
• Viden om og kendskab til, metodiske og videnskabsteoretiske tilgange – samt forandringsmetoder der knytter
sig til studier i arbejdslivet
Færdigheder
• Færdighed i at forstå, anvende og reflektere over relevante teorier og metoder til studiet af problemstillinger i
arbejdslivet
• Færdighed i at vurdere styrker og svagheder ved nogle af de mest udbredte strategier for løsning af
arbejdslivsproblemer
• Færdighed i at analysere en praktisk arbejdslivsproblemstilling, fx en virksomheds eller branches håndtering
af et givet problem, og kunne begrunde og vælge forandringstiltag
• Færdighed i at formidle relevante arbejdslivsproblemstillinger, teoretiske perspektiver, analyse- og
løsningsmuligheder til både fagfæller og berørte mennesker i arbejdslivet
Kompetencer
• Kompetence til at planlægge, styre og gennemføre en mindre problemanalyse eller screeningsprojekt evt.
suppleret med design af forandringsorienteret arbejdslivsudvikling med særlig vægt på forløbets tidlige
aktiviteter
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• Kompetence til at kunne indgå i samspil med relevante aktører og herigennem udvikle egen faglighed –
herunder at kunne inddrage disse aktørers egne erfaringer og kompetencer afhængigt af den organisatoriske,
sociale og kulturelle kontekst
• Kompetence til at udføre disse aktiviteter ud fra kendskab til projektorganiserede forandringsaktiviteter
• Kompetence til selvstændigt at kunne identificere egne læringsbehov, herunder at kunne planlægge og
gennemføre sin egen videre læring

1.2 Sprog
Fagmodulet udbydes på dansk - med enkelte uddannelseselementer på engelsk.
Eksamenssproget er identisk med undervisningssproget.

1.3 Adgangskrav
Fremgår af universitets hjemmeside.

1.4 Normering og varighed
Fagmodulet er normeret til 35 ECTS.

1.5 Studienævn og censorkorps
Fagmodulet hører under Studienævn for Psykologi, Pædagogik og Arbejdsliv
Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for TekSam Teknologisk-Samfundsvidenskabelig Planlægning.

1.6 Hovedområdetilknytning
Uddannelsen hører under Det Humanistiske og Det Samfundsvidenskabelige hovedområde.

2. Uddannelsens forløb
2.1 Uddannelseselementer

Fagmodulet er normeret til 35 ECTS, og består af følgende uddannelseselementer:
ét projekt samt fagmodulkurserne 1-4
Fagmodulprojekt:
• Fagmodulprojekt i Arbejdslivsstudier (15 ECTS)
Fagmodulkurser 1-3:
• Fagmodulkursus 1: Arbejde og organisation (5 ECTS)
• Fagmodulkursus 2: Individet i arbejdslivet (5 ECTS)
• Fagmodulkursus 3: Arbejdsmarked (5 ECTS)
Fagmodulkurser 4 udbydes i 3 varianter:
• Fagmodulkursus 4a: Metoder og videnskabsteori i studier af arbejdsliv (5 ECTS)
• Fagmodulkursus 4b: Videregående samfundsvidenskabelig metode (5 ECTS)
• Fagmodulkursus 4c: Samfundsvidenskabelig analysesstrategi (5 ECTS)
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Studerende indskrevet på Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, der vælger ét samfundsvidenskabeligt
fagmodul skal vælge kurset i Samfundsvidenskabelig analysestrategi (4c).
Studerende indskrevet på Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, der vælger to samfundsvidenskabelige
fagmoduler, skal vælge kurset i Samfundsvidenskabelig analysestrategi(4c) samt vælge ét af kurserne: videregående
samfundsvidenskabelig metode(4b) eller Metoder og Videnskabsteori i studier af arbejdsliv (4a).
Studerende indskrevet på Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, der vælger at kombinere med et ikke
samfundsfagligt fagmodul, skal gennemføre fagmodulkursus 4c. Det anbefales af kursus 4c gennemføres parallelt med
bachelorprojektet.
Studerende indskrevet på én af de øvrige bacheloruddannelser (hum, nat og humtek) skal gennemføre ét af følgende
fagmodulkurser; fagmodulkursus 4a eller fagmodulkursus 4b. Det anbefales at det valgte kursus gennemføres parallelt
med fagmodulprojektet i Arbejdslivsstudier.

Titel

Fagmodulprojekt i Arbejdslivsstudier

Oversættelse af titel

Subject module project in Work life studies

Seneste ændring

1.9.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Projekt

ECTS-normering

15 ECTS

• Viden:
• Viden om og indsigt i udvalgte dele af arbejdslivets historie,
aktuelle arbejdspolitiske diskurser og/eller aktuelle
problemstillinger eller udviklinger i arbejdslivet
• Færdigheder:
• Færdighed i at anvende relevante teoretiske og metodiske
perspektiver i arbejdet med at belyse et genstandsfelt inden for
arbejdslivet

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdighed i at formulere og analysere problemstillinger i
relation til arbejdslivet. Gerne med fokus på en specifik
branche eller virksomhed
• Kompetencer:
• Kompetence til at diskutere og perspektivere det udvalgte
genstandsfelt i forhold til andre samfunds- eller
arbejdslivsrelevante perspektiver
• Kompetence til at diskutere og argumentere for udviklingseller forandringsmuligheder i forhold til det udvalgte
genstandsfelt
• Kompetence til at evaluere procesforløbet i projektarbejdet

Overordnet indhold

Den studerende skal gennem projektarbejdet gøre erfaringer med at
formulere og analysere problemstillinger i relation til arbejdslivet på en
sådan måde, at det understøtter den studerendes forskningsbaserede
forståelse af samspillet mellem forskellige aspekter, der påvirker de
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individuelle og sociale sider af arbejdslivet. Den studerende skal tillige
kritisk kunne anvende relevante teorier og metoder i relation til valgte
problemstillinger inden for arbejdsliv. Projektarbejdet afsluttes med
udfærdigelse af en skriftlig projektrapport.

Undervisnings- og arbejdsform

Der arbejdes problemorienteret i deltagerstyrede i grupper á 2-6
studerende. Dannelsen af projektgrupper foregår som del af det af
studiet arrangerede projektdannelsesforløb, hvor der dannes grupper og
arbejdes med at kvalificere projektideer. Projektarbejdet understøttes
udover projektdannelsesforløbet af projektvejledning og udviklingsrettet
evaluering.

Forudsætning for deltagelse

Det anbefales, at den studerende forud for projektarbejdet gennemfører
fagmodulkursus 1,

Som forudsætning for at deltage i prøven skal den studerende have
deltaget i
1. problemfeltseminar og
2. intern evaluering.
Ad 1) Den studerende skal deltage i problemfeltseminar med
forudgående aflevering af skriftligt oplæg og med aktiv deltagelse i
midtvejsevalueringsaktiviteter. Ved problemfeltseminaret får
projektgruppen gennem gensidig konstruktiv og kritisk diskussion
mulighed for at kvalificere projektets problemfelt og problemformulering
som afsæt for det videre projektarbejde.
Til problemfeltseminaret fremsendes et skriftligt oplæg samt forberedes
mundtlig feedback. Oplægget skal have et omfang på minimum 4.800
antal tegn inkl. mellemrum og må have et omfang på maksimalt 24.000
antal tegn inkl. mellemrum. Omfangskravene er inklusive forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men
eksklusiv eventuelle bilag.
Studerende, der er ikke deltager i problemfeltseminaret f.eks. pga.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen sygdom eller lignende, skal i stedet aflevere en skriftlig feedback til
opponentgruppen og egen vejleder. Den skriftlige feedback skal være på
minimum 1.200 antal tegn inkl. mellemrum og må have et omfang på
maksimalt 4.800 antal tegn inkl. mellemrum. Den skriftlige feedback
godkendes af kursusansvarlig.
Ad 2) Den studerende skal deltage i intern evaluering med forudgående
aflevering af skriftligt oplæg og med aktiv deltagelse i intern
evalueringsaktiviteter. Ved den interne evaluering får projektgruppen
gennem gensidig konstruktiv og kritisk diskussion mulighed for at
kvalificere projektets samlede design, problemformulering og besvarelse
af denne. Til den interne evaluering fremsendes et skriftligt oplæg samt
forberedes mundtlig feedback. Oplægget skal have et omfang på
minimum 12.000 antal tegn inkl. mellemrum og må have et omfang på
maksimalt 48.000 antal tegn inkl. mellemrum. Omfangskravene er
inklusive forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Studerende, der er ikke deltager i den interne evaluering f.eks. pga.
sygdom eller lignende, skal i stedet aflevere en skriftlig feedback til
opponentgruppen og egen vejleder. Den skriftlige feedback skal være på
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minimum 2.400 antal tegn inkl. mellemrum og må have et omfang på
maksimalt 4.800 antal tegn inkl. mellemrum. Den skriftlige feedback
godkendes af kursusansvarlig.

Prøveform
Gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet.
Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes
projektrapport samt supplerende materiale. I prøven indgår
individuelle oplæg inden for et selvvalgt emne, der er relevant
for problematikken belyst i projektrapporten. Hvert individuelt
oplæg inkl. spørgsmål hertil har en varighed på op til 7 min. De
individuelle oplæg efterfølges af en dialog mellem de
studerende og bedømmerne med udgangspunkt i projektet.
Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for
projektmodulets faglige område.
Der foretages en individuel bedømmelse på baggrund af
projektrapport samt supplerende materiale og den enkelte
studerendes mundtlige præstation.
Grupperne kan bestå af 2 til 6 studerende.

Prøveformer

Omfangskravene for projektrapporten er:
For 2 studerende minimum 48.000 og maksimum 91.200 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 48.000 og maksimum 110.400
antal tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 48.000 og maksimum 132.000
antal tegn inkl. mellemrum.
For 5 studerende minimum 48.000 og maksimum 172.800
antal tegn inkl. mellemrum.
For 6 studerende minimum 48.000 og maksimum 192.000
antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, resumé, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Eksaminationstid inkl. votering er:
For grupper af 2 studerende 60 minutter.
For grupper af 3 studerende 75 minutter.
For grupper af 4 studerende 90 minutter.
For grupper af 5 studerende 105 minutter.
For grupper af 6 studerende 120 minutter.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle
Bedømmelse: 7-trinsskala.
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Censur: Ekstern censor.

Titel

Fagmodulkursus 1: Arbejde og organisation

Oversættelse af titel

Subject module course 1: Work and organisation

Seneste ændring

1.9.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden:
• Viden om og indsigt i forskellige former for organisation
• Viden om og indsigt i historiske udviklinger i arbejdsliv og
organisering
• Viden om og indsigt i organisations- og ledelsesformers
betydning for arbejdsliv og arbejdsmiljø
• Færdigheder:
• Færdighed i at analysere politologiske og sociologiske
betydninger af forskellige former for ledelse og organisation
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdighed i at formidle analytiske perspektiver på organisation
og arbejdsliv
• Færdighed i at vurdere styrker og svagheder ved forskellige
typer af organisation i forhold til arbejdslivsmæssige
perspektiver
• Kompetencer:
• Kompetence til at diskutere og perspektivere
udviklingstendenser inden for ledelse og organisation i forhold
til samfunds- eller arbejdslivsrelevante perspektiver
• Kompetence til at identificere og vurdere problemstillinger ud
fra kendskab til organisatoriske sammenhænge i virksomheder
eller organisationer

Overordnet indhold

Gennem dette kursus opnår den studerende overblik over sammenhænge
mellem organisation og arbejdsliv. Med introduktionen af
arbejdspladsen ud fra et historisk perspektiv som udgangspunkt,
undersøges udviklinger i arbejdets organisering inden for forskellige
typer af arbejde. Herunder arbejdes med/diskuteres emner som;
• Ledelse og ledelsesformer
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• Forskellige typer af produktions- og udviklingskoncepter (fx
Lean og Corporate Social Responsibility)
• Magtrelationer i organisationer
• Medarbejderkontrol, -indflydelse og -demokrati i forhold til
arbejde og organisation
• Grænseløshed, fleksibilitet og selvledelse i arbejdslivet
• Relationelle aspekter af arbejdet: Fællesskaber, eksklusion,
inklusion og læring
• Internationale udviklinger og forskelle i arbejdets organisering

Undervisnings- og arbejdsform

Kursets primære undervisnings- og arbejdsform er forelæsninger og
workshops, understøttet af de studerendes læsning af kursuslitteraturen
og aktive deltagelse i diskussioner under og mellem kursusgangene. De
studerende forbereder på skift overblik over pensumlitteraturen og
bidrager til strukturering af diskussioner. Mellem forelæsningerne
reflekterer de studerende skriftligt over forelæsninger og kursuslitteratur
på Moodle.

Prøveform
Kurset bestås gennem aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende
deltagelse.
Ved aktiv deltagelse forstås:
- Den studerende skal deltage i de med undervisningen
forbundne aktiviteter (f. eks. workshops, seminarer, feltekskursioner, processtudiegrupper, arbejdskonferencer,
supervisionsgrupper, feedback-sessioner).
Ved regelmæssig deltagelse forstås:
- Den studerende skal være til stede minimum 80 procent af
undervisningsgangene.

Prøveformer

Ved tilfredsstillende deltagelse forstås:
- Den studerende skal i forløbet aflevere 7 skriftlig(e)
opgavebesvarelse(r) og referat(er) af kursuslitteraturen.
- Den studerende skal i forløbet deltage i 1 feedbackgruppe(r).
Bedømmelse: Bestået/ikke bestået.
Censur: Ingen.

Omprøve
Individuel skriftlig hjemmeopgave i en selvvalgt problemstilling
godkendt af underviser.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimum 14.400
antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.
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Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Ingen.

Titel

Fagmodulkursus 2: Individet i arbejdslivet

Oversættelse af titel

Subject module course 2: The Individual and Working Life

Seneste ændring

1.9.2020

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden:
• Viden om og indsigt i væsentlige sammenhænge mellem
arbejde og menneskelig identitetsdannelse
• Viden om og indsigt i forskellige teoriers bidrag til at forstå
individorienterede problemstillinger i arbejdslivet
• Viden om og overblik over videnskabsteoretiske og metodiske
baggrunde for perspektiver på sammenhænge mellem
menneske og arbejde
• Færdigheder:
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdighed i at formidle teoretisk og empirisk funderede
perspektiver på sammenhæng mellem arbejde, identitet og
samfund
• Færdighed i at vurdere og argumentere for fordele og ulemper
ved teoretiske vinkler på arbejdslivsrelaterede emner
• Kompetencer:
• Kompetence til at indgå i faglig og tværfaglig dialog omkring
problemstillinger, der knytter sig til relationen mellem
menneske og arbejde
• Kompetence til at reflektere over betydningen af forskellige
teoretiske perspektiver på praksis i arbejdslivet

Overordnet indhold

Gennem dette kursus opnår den studerende kendskab til diskussioner
om arbejdets betydning i forhold til skabelse af det menneskelige
subjekt. Med udgangspunkt i dette overordnede tema berøres emner som
eksempelvis;
• Arbejdet som basal menneskelig aktivitet
• Forhold mellem arbejde, identitet, køn, etnicitet og alder
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• Diskussioner om faglighed ud fra begreber om kvalifikationer,
kompetencer og professioner Sundhed i arbejdet
• De udfordringer samfundet i dag står overfor i forhold til
relationen mellem arbejde og familie- eller privatliv som
impliceret i begrebet work/life-balance

Undervisnings- og arbejdsform

Kursets undervisnings- og arbejdsform er forelæsninger og
gruppearbejde samt studenterfremlæggelser, understøttet af de
studerendes læsning af kursuslitteraturen og aktive deltagelse i
diskussioner.

Aktiv og tilfredsstillendedeltagelse i form af bedømmelse og godkendelse
af en række aktiviteter, der gennemføres i grupper, som nedsættes ved
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen kursets start. De gruppebaserede aktiviteter omfatter en skriftlig
redegørelse for og diskussion af det centrale indhold i én af kursets
tekster samt en mundtlig fremlæggelse.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave i en selvvalgt
problemstilling.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimalt 9,600 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Prøveformer

Hjemmeopgaven påbegyndes under kurset og har en varighed
på 48 timer inkl. evt. helligdage. Afleveringstidspunktet vil
fremgå af study.ruc.dk.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Titel

Fagmodulkursus 3: Arbejdsmarked

Oversættelse af titel

Subject Module Course 3: Labour Market and Work

Seneste ændring

1.9.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Viden:
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• Viden om og indsigt i udvalgte dele af arbejdsmarkedets
historie og aktuelle arbejdspolitiske diskurser
• Viden om og indsigt i grundprincipper og bærende
institutioner og organisationer på det danske arbejdsmarked
• Viden om og indsigt i betydningen af udviklingstræk på
arbejdsmarkedet for fx arbejdsdeling mellem kønnene og
udvikling af governance som styringsprincip
• Viden om og indsigt i globaliseringens betydning for
arbejdsmarkedet
• Færdigheder:
• Færdighed i at analysere arbejdsmarkedsrelaterede
dimensioner ud fra arbejdslivsteoretiske perspektiver
• Færdighed i at formidle viden om arbejdsmarkedet og
udviklinger inden for dette til både fagfæller og ikkespecialister.
• Kompetencer:
• Kompetence til at tilegne sig viden om arbejdsmarkedet ud fra
kendskab til overordnede institutioner og organisationer
• Kompetence til at diskutere sammenhænge mellem
arbejdsmarkedspolitik og betingelser for arbejdsstyrken

I dette kursus behandles det danske arbejdsmarked i historisk
perspektiv. Desuden tematiseres emner som:

Overordnet indhold

Undervisnings- og arbejdsform

Prøveformer

• Introduktion til grundprincipper og bærende institutioner i
arbejdsmarkedets organisering – herunder fokus på den
danske model med trepartssamarbejdet mellem fagforeninger,
arbejdsgiverforeninger og stat
• Arbejdsmarkedet i komparativt perspektiv, særligt med fokus
på de øvrige nordiske og europæiske lande
• Governance som styringsprincip for arbejdsmarkedssystemet
• Arbejdet i forskellige sektorer (lavtlønsservice, offentlig
service, industri, kreativt arbejde, vidensarbejde)
• Globalisering og international arbejdsdeling
• Kønnet arbejdsdeling
• Precarious work – arbejde under usikre ansættelsesforhold og
arbejde i ’gråzonen’, illegalt arbejde og au pair – skjult arbejde
samt betalt og ikke betalt arbejde
• Arbejdsløshed
• Tid og arbejde – forskellige betydninger af tid, organiseringer
af arbejdstid og tidsopfattelser i forskellige typer af arbejde.

Kursets undervisnings- og arbejdsform er forelæsninger, understøttet af
de studerendes læsning af kursuslitteraturen og aktive deltagelse i
diskussioner.

Prøveform
Individuel skriftlig portfolio.
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Portfolioen består af 4 skriftlige produkter, som helt eller
delvist udarbejdes under kursusforløbet. Produkterne kan f.eks.
være øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, skriftligt
feedback, skriftlige refleksioner og skriftlige opgaver.
Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt
tidsbegrænsninger.
Portfolioen skal have et omfang på 19.200-24.000 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Portfolioens specifikke indhold og form samt evt. vejledende
omfangskrav for de forskellige delprodukter fastsættes inden
kursets begyndelse og offentliggøres på study.ruc.dk.
Portfolioen afleveres samlet.
Afleveringsdatoen offentliggøres på study.ruc.dk.
Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.
Bedømmelse: 7-trinsskala.

Titel

Fagmodulkursus 4a: Metoder og videnskabsteori i
studier af arbejdsliv

Oversættelse af titel

Subject module course 4a: Methods and Philosophy of Science in studies
of Working Life

Seneste ændring

1.9.2020

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden:
• Viden om og indsigt i centrale videnskabsteoretiske og
metodiske tilgange inden for studier i arbejdsliv og
organisation, herunder kvantitative og kvalitative tilgange
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Viden om og overblik over analytiske konsekvenser af
videnskabsteoretiske og metodiske valg
• Færdigheder:
• Færdighed i at anvende relevante metoder til analyse af emner
inden for arbejdslivsstudiers genstandsfelter
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• Kompetencer:
• Kompetence til at diskutere og udfordre traditionelle
metodiske tilgange til samfundsvidenskab
• Kompetence til at diskutere anvendelsen af metodiske tilgange
til analyse og udvikling af problemstillinger på arbejdslivsfeltet
• Kompetence til at operationalisere undersøgelser af
arbejdslivsrelaterede og organisatoriske problemstillinger ud
fra kendskab til videnskabsteoretiske og metodiske tilgange

I dette kursus introduceres den studerende til metodiske og
videnskabsteoretiske perspektiver inden for arbejdslivsforskning og udvikling. Der præsenteres centrale samfundsvidenskabelige og
humanistiske metodiske tilgange, samt generel introduktion til
videnskabsteoretiske retninger. Desuden inddrages emner som:

Overordnet indhold

Undervisnings- og arbejdsform

• Introduktion til aktionsforskningsmetoder
• Diskussioner af normativitet i forandrings- og
forskningsarbejde
• Koblinger mellem videnskabsteoretiske tilgange og metode
• Interviewmetoder og analysestrategier
• Anvendelse af kvantitativ empiri i arbejdslivssammenhæng
• Metodeudvikling – evnen til at vælge en meningsfuld metodisk
tilgang ud fra den kontekstuelle sammenhæng, og til kreativt at
udfordre fastlåste forståelser af ”videnskabelig metode”

Undervisnings- og arbejdsformen består af forelæsninger samt
aktiviteter forberedt af de studerende i grupper, samt udformning af
skriftlig feedback til en anden gruppes valg af og gennemførelse af
aktiviteter.

Prøveform
Kurset bestås gennem aktiv og tilfredsstillende deltagelse.
Ved aktiv deltagelse forstås:
- Den studerende skal deltage i de med undervisningen
forbundne aktiviteter (f. eks. workshops, seminarer, feltekskursioner, processtudiegrupper, arbejdskonferencer,
supervisionsgrupper).

Prøveformer

Ved tilfredsstillende deltagelse forstås:
- Den studerende skal i løbet af semestret aflevere 2 skriftlige
produkter udarbejdet individuelt og i grupper (gruppeprodukt
følges op af mundtlige gruppeoplæg).
Bedømmelse: Bestået/ikke bestået.
Censur: Ingen.

Omprøve
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
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Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 14.400 og
maksimum 24.000 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 48 timer inkl. evt. weekend og
helligdage.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Ingen.

Titel

Fagmodulkurus 4b: Videregående
samfundsvidenskabelig metodekursus med portfolio

Oversættelse af titel

Advanced social science methodology course concluding in portfolio

Seneste ændring

01.09.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden på et videregående niveau om metodepraksis inden for
den metodespecialisering kurset omhandler.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdighed i at anvende den metodespecialisering kurset
omhandler på et videregående niveau.
• Kompetence til at anvise metodiske løsninger ud fra de
præmisser kursets metodespecialisering fordrer
• Kompetence til at reflektere over kursets metodespecialisering
ud fra videnskabelige vurderingskriterier.

Undervisnings- og arbejdsform

Undervisningsformen er tilpasset træning og øvelse i metoden og kan
består af bl.a. forelæsninger, øvelser og studenteroplæg.

Prøveform
Individuel skriftlig portfolio.
Prøveformer

Portfolioen består af 2 til 4 skriftlige produkter, som helt eller
delvist udarbejdes under kursusforløbet. Produkterne kan f.eks.
være øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, skriftligt
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feedback, skriftlige refleksioner og skriftlige opgaver.
Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt
tidsbegrænsninger.
Portfolioen skal have et omfang på 12.000-31.200 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Portfolioens specifikke indhold og form samt evt. vejledende
omfangskrav for de forskellige delprodukter fastsættes inden
kursets begyndelse og offentliggøres på study.ruc.dk.
Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt.
løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på
feedback erstatter ikke den samlede aflevering.
Afleveringsdatoen offentliggøres på study.ruc.dk.
Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.
Bedømmelse: 7-trinsskala.

Titel

Fagmodulkursus 4b: Videregående
samfundsvidenskabelig metode med 48-timers
eksamen

Oversættelse af titel

Advanced social science methodology course concluding in 48-hour
examination

Seneste ændring

01.09.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden på et videregående niveau om metodepraksis inden for
den metodespecialisering kurset omhandler.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdighed i at anvende den metodespecialisering kurset
omhandler på et videregående niveau.
• Kompetence til at reflektere over kursets metodespecialisering
ud fra videnskabelige vurderingskriterier.

Undervisnings- og arbejdsform

Undervisningsformen er tilpasset træning og øvelse i metoden og kan
består af bl.a. forelæsninger, øvelser og studenteroplæg.

Prøveformer
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Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimalt 14.400 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 48 timer inkl. evt. helligdage.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Titel

Fagmodulkursus 4b: Videregående metodekursus
med portfolio og obligatoriske præsentationer

Oversættelse af titel

Advanced social science methodology course concluding in portfolio and
mandatory presentations

Seneste ændring

01.09.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden på et videregående niveau om metodepraksis inden for
den metodespecialisering kurset omhandler.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdighed i at anvende den metodespecialisering kurset
omhandler på et videregående niveau.
• Kompetence til at reflektere over kursets metodespecialisering
ud fra videnskabelige vurderingskriterier.

Undervisnings- og arbejdsform

Undervisningsformen er tilpasset træning og øvelse i metoden og kan
består af bl.a. forelæsninger, øvelser og studenteroplæg.

De studerende skal afholde 2 præsentationer i løbet af kurset. De
studerende får feedback på præsentationerne. Det er en forudsætning for
at gå til eksamen, at den studerende har afholdt præsentationerne i
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen forbindelse med undervisningsforløbet. Hvis den studerende er
forhindret i at holde de mundtlige oplæg i første omgang, skal den
studerende holde de mundtlige oplæg senere i kursusforløbet for at
kunne deltage i eksamen.
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Prøveform
Individuel skriftlig portfolio.
Portfolioen består af 2 til 4 skriftlige produkter, som helt eller
delvist udarbejdes under kursusforløbet. Produkterne kan f.eks.
være øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, skriftligt
feedback, skriftlige refleksioner og skriftlige opgaver.
Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt
tidsbegrænsninger.

Prøveformer

Portfolioen skal have et omfang på 12.000-31.200 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Portfolioens specifikke indhold og form samt evt. vejledende
omfangskrav for de forskellige delprodukter fastsættes inden
kursets begyndelse og offentliggøres på study.ruc.dk.
Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt.
løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på
feedback erstatter ikke den samlede aflevering.
Afleveringsdatoen offentliggøres på study.ruc.dk.
Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.
Bedømmelse: 7-trinsskala.

Titel

Fagmodulkursus 4b: Videregående
samfundsvidenskabelig metodekursus med skriftlig
eksamen

Oversættelse af titel

Advanced social science methodology course concluding in written
examination

Seneste ændring

01.09.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Viden på et videregående niveau om metodepraksis inden for
den metodespecialisering kurset omhandler.
• Færdighed i at anvende den metodespecialisering kurset
omhandler på et videregående niveau.
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• Kompetence til at anvise metodiske løsninger ud fra de
præmisser kursets metodespecialisering fordrer.
• Kompetence til at reflektere over kursets metodespecialisering
ud fra videnskabelige vurderingskriterier.

Undervisnings- og arbejdsform

Undervisningsformen er tilpasset træning og øvelse i metoden og kan
består af bl.a. forelæsninger, øvelser og studenteroplæg.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimalt 19.200 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 21 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.

Bedømmelse: 7-trinsskala.
Prøveformer
Omprøve
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimalt 19.200 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 48 timer inkl. evt. helligdage.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Titel

Fagmodulkursus 4b: Videregående
samfundsvidenskabelig metodekursus med skriftlig
opgave samt mundtlig poster-eksamen

Oversættelse af titel

Advanced social science methodology course concluding in written
assignment plus poster examination
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Seneste ændring

01.09.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden på et videregående niveau om metodepraksis inden for
den metodespecialisering kurset omhandler.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdighed i at anvende den metodespecialisering kurset
omhandler på et videregående niveau.
• Kompetence til at anvise metodiske løsninger ud fra de
præmisser kursets metodespecialisering fordrer
• Kompetence til at reflektere over kursets metodespecialisering
ud fra videnskabelige vurderingskriterier.

Undervisnings- og arbejdsform

Undervisningsformen er tilpasset træning og øvelse i metoden og kan
består af bl.a. forelæsninger, øvelser og studenteroplæg.

Prøveform
Mundtlig gruppeprøve på baggrund af en bunden opgave (det
skriftlige produkt) samt en poster (størrelse: to A2-sider eller
tilsvarende) begge udarbejdet af gruppen.
De studerende starter prøven med en kort præsentation,
hvorefter prøven foregår som en samtale
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.

Prøveformer

Det skriftlige produkt skal for:
- 2 studerende have et omfang på maksimalt 21.600 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på maksimalt 21.600 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på maksimalt 21.600 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på maksimalt 21.600 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på maksimalt 21.600 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 eksaminander 20 minutter.
Ved 3 eksaminander 30 minutter.
Ved 4 eksaminander 40 minutter.
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Ved 5 eksaminander 50 minutter.
Ved 6 eksaminander 60 minutter.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af produkt(er) og den
mundtlige prøve.
Tilladte hjælpemidler til prøven: Alle.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.

Titel

Fagmodulkursus 4b: Videregående
samfundsvidenskabelig metodekursus med stedprøve

Oversættelse af titel

Advanced social science methodology course concluding in invigilated
examination

Seneste ændring

01.09.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden på et videregående niveau om metodepraksis inden for
den metodespecialisering kurset omhandler.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdighed i at anvende den metodespecialisering kurset
omhandler på et videregående niveau.
• Kompetence til at anvise metodiske løsninger ud fra de
præmisser kursets metodespecialisering fordrer.
• Kompetence til at reflektere over kursets metodespecialisering
ud fra videnskabelige vurderingskriterier.

Undervisnings- og arbejdsform

Prøveformer

Undervisningsformen er tilpasset træning og øvelse i metoden og kan
består af bl.a. forelæsninger, øvelser og studenteroplæg.

Prøveform
Individuel skriftlig stedprøve i opgave(r) stillet af
kursusansvarlig.
Stedprøvens varighed er 4 timer.
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Tilladte hjælpemidler ved stedprøven: Alle.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Titel

Fagmodulkursus 4c: Samfundsvidenskabelig
Analysestrategi

Oversættelse af titel

Subject module course 4c: Social Science Analysis Strategy

Seneste ændring

1.9.2019

Undervisningssprog

Dansk eller Engelsk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden:
• Viden om og kendskab til forskellige samfundsvidenskabelige
analysestrategier.
• Færdigheder:
• Færdighed i at udarbejde analysestrategi.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdighed i at reflektere over videnskabelige
vurderingskriterier, herunder gennemførelsens kvalitet og
analysens struktur og transparens.
• Kompetencer:
• Kompetence til at evaluere konsekvenserne af de analytiske
valg.

Overordnet indhold

Kurset indeholder først en introduktion til forskellige
samfundsvidenskabelige analysestrategier. Formålet er at belyse og give
indsigt i, hvordan man kommer fra problemstilling, valg af teori og
empiri til udarbejdelse af en stringent, systematisk og reflekteret
analysestrategi. Dernæst en diskussion af hvordan empirisk materiale
organiseres og systematiseres, med mulighed for at specialisere sig
indenfor forskellige analysestrategiske retninger.
Det anbefales at studerende tager kurset parallelt med bachelorprojektet.

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset består af forelæsninger.

Prøveformer
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Prøveform
Mundtlig gruppeprøve på baggrund af en poster (AO 841 mm*
1189 mm) udarbejdet af gruppen.
Ved den mundtlige prøve tages der udgangspunkt i de
studerendes produkt og et oplæg fra hver af de studerende på
maksimalt 5 min., hvorefter prøven foregår som dialog.
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Grupperne kan bestå af 2 til 4 studerende.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 eksaminander 15 minutter.
Ved 3 eksaminander 20 minutter.
Ved 4 eksaminander 25 minutter.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Der gives en samlet bedømmelse af produkt og den mundtlig
prøve.
Tilladte hjælpemidler til prøven: Alle.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Intern medbedømmer.

Omprøve
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimum 19.200
antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 48 timer inkl. evt. weekend og
helligdage.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Intern medbedømmer.

2.2 Studiemæssige bindinger
2.3 Anbefalede faglige forudsætninger
Det anbefales, at den studerende tager fagmodulkursus 1: Arbejde og organisation (5 ECTS-point) som det første
fagmodulkursus på Arbejdslivsstudier, og at dette således placeres i studiets 3. semester.
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Det anbefales, at den studerende på Den Humanistiske Bacheloruddannelse sideløbende med projektarbejdet,
gennemfører fagmodulkurserne 2, 3 og 4.
Det anbefales, at den studerende på Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse sideløbende med
projektarbejdet, gennemfører to af fagmodulkurserne 2, 3 eller 4.

3. Overgangsregler
3.1 Overgangsregler

4. Godkendelse
4.1 Godkendt af studienævnet
Studienævn for Psykologi, Pædagogik og Arbejdsliv den
28. oktober 2020
.

Censorformandskabet er orienteret om ændringer, inden studieordningen træder i kraft.

4.2 Godkendt af rektor
Godkendt af rektor Hanne Leth Andersen den
11. januar 2021
.
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