STUDIEORDNING for
Arbejdsliv

CAND.SOC.

Version: 10
Gældende pr. 1. september 2022

ROSKILDE UNIVERSITET

1

Indholdsfortegnelse
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

Studieordning
1.1 Uddannelsens navn
1.2 Gyldighedsområder
1.3 Titel
Uddannelsens formål, beskæftigelse og kompetenceprofil
2.1 Formål
2.2 Beskæftigelse
2.3 Kompetenceprofil
Sprog
Adgangskrav
Normering og varighed
Studienævn, censorkorps og hovedområdetilknytning
6.1 Studienævn
6.2 Censorkorps
6.3 Hovedområde
Uddannelsens opbygning
7.1 Skematisk opbygning af uddannelsen
7.2 1. semester
7.3 2. semester
7.4 3. semester
7.5 4. semester - specialet
7.6 Overgangsregler
7.7 Overordnet beskrivelse af studieaktiviteter
Godkendelse
8.1 Godkendt af studienævnet
8.2 Godkendt af dekan og prodekan
8.3 Godkendt af rektor

2

1. Studieordning
1.1 Uddannelsens navn
Kandidatuddannelse i Arbejdsliv

1.2 Gyldighedsområder
Denne studieordning er fastsat i henhold til Uddannelsesbekendtgørelse nr. 2285 af 1. december 2021 om bachelorog kandidatuddannelser ved universiteterne med senere ændringer og Roskilde Universitetets fælles uddannelsesregler
af 1. september 2022 med eventuelle senere ændringer. Studieordningen træder i kraft pr. 1. september 2022, og gælder
for alle studerende.
Regler omkring: Tilmelding og afmelding til studieaktiviteter, visse regler om specialer og prøver, regler om
dispensation, studiestartsprøve, mobilitet, merit og forhåndsmerit er at finde i RUC fælles uddannelsesregler.

1.3 Titel
Uddannelsen giver den studerende ret til at anvende titlen Cand.soc. i Arbejdsliv.
Uddannelsen giver den studerende ret til at anvende den engelske titel Master of Science (MSc) in Social sciences
in Working Life Studies.

2. Uddannelsens formål, beskæftigelse og kompetenceprofil
2.1 Formål
Kandidatuddannelsen i Arbejdsliv har med sin vægt på samspil mellem arbejdslivets samfundsmæssige og
institutionelle rammer og sociale og subjektive dynamikker til formål at give kandidaterne kompetencer til at analysere
og handle i forhold til aktuelle transformationer, udfordringer og muligheder i arbejdslivet. På den baggrund opnår
kandidaterne kompetencer til at bidrage til udvikling af et bæredygtigt arbejdsliv, samt til at udføre og kvalificere den
samfundsmæssige og institutionelle regulering af arbejdslivet, bl.a. inden for arbejdsmiljø, social- og
arbejdsmarkedspolitik, human resources og uddannelsesområdet.
Arbejdsliv giver kandidaterne en tværfaglig og forskningsbaseret forståelse af arbejdets udvikling og dets betydning for
samfund og mennesker. Gennem inddragelse af forskellige former for arbejde, spændende over traditionelt lønarbejde,
arbejde som selvstændig, arbejde på kanten af arbejdsmarkedet og ulønnet og frivilligt arbejde, samt relationen mellem
lønnet og ulønnet arbejde, får kandidaterne en forståelse af sociale, teknologiske, reguleringsmæssige, organisatoriske,
kulturelle og subjektive betingelser for udvikling af arbejde, identitet, trivsel og livsmuligheder i lokalt, nationalt og
internationalt perspektiv.
Uddannelsen vægter samspillet mellem teori, videnskabelige studier, egne undersøgelser og samarbejder med
arbejdstagere og -givere, organisationer og institutioner, hvorigennem kandidaterne opbygger viden og færdigheder i at
arbejde analytisk og problemorienteret på tværs af arbejdslivsrelevante fag- og genstandsområder. Kandidaterne får
gennem problemorienteret projektlæring kompetence i at kontekstualisere problemstillinger og konklusioner og se
problemstillinger i sin sammenhæng på tværs af niveauerne samfund, organisation og subjektivitet.

2.2 Beskæftigelse
Uddannelsen sigter mod beskæftigelse inden for:
•
•
•
•

Konsulentvirksomheder, der beskæftiger sig med analyse og udvikling af virksomheder og arbejdsforhold
Virksomheder med ansvar for udvikling af arbejdsmiljø, arbejdsforhold og læring
HR-afdelinger i private og offentlige virksomheder
Forskellige dele af arbejdsmiljøets institutioner
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•
•
•
•
•
•

Arbejdsmarkedsorganisationer
Den offentlige beskæftigelsesindsats med udredninger, analyser, evalueringer samt administration
Beskæftigelse af udsatte grupper: integration, ligestilling og beskæftigelse på særlige vilkår
Institutioner, der beskæftiger sig med rehabilitering og fastholdelse
Privat-offentligt samarbejde om jobskabelse og fastholdelse
Forskning og undervisning inden for arbejdsliv herunder erhvervsuddannelse, vejledning og
kompetencevurdering

Kandidaterne bringer deres kompetencer i spil inden for arbejdsområder, der beskæftiger sig med arbejdsforhold og vilkår med særligt fokus på:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forandringsprocesser, tværfaglig facilitering og implementering af tiltag og teknologi
Håndtering og regulering af arbejdsmiljø og arbejdsforhold
Analyse og politikudvikling
Strategi- og ledelsesudvikling samt organisering
Afdækning af kompetencebehov, tilrettelæggelse af uddannelsesforløb og udvikling af læringsmiljøer
Organisationsudvikling og rådgivning
Dataanalyse, metodeudvikling og evaluering
Beskæftigelsesindsatser, fastholdelse og karriererådgivning
Personaleledelse, -udvikling og -uddannelse og rekruttering
Projektledelse med planlægning, gennemførsel og evaluering af projekter
Forskning og uddannelse

2.3 Kompetenceprofil
Kandidater, der har gennemført kandidatuddannelsen i Arbejdsliv opnår bred forskningsbaseret viden, der går på tværs
af samfundsmæssige, institutionelle, organisatoriske, faglige og subjektive aspekter af arbejdet. De studerende opnår
gennem uddannelsens problemorienterede tværfaglige arbejde færdigheder til kritisk at analysere arbejdslivsrelaterede
problemstillinger i komplekse og flertydige sammenhænge. De studerende opnår en solid forståelse af arbejdet som en
afgørende menneskelig aktivitet, af betingelser for identitets- og meningsdannelsesprocesser i arbejdet og af rammerne
for et bæredygtigt arbejdsliv. Derudover har kandidaterne dybdegående viden om aktuelle arbejdslivsrelaterede
problemstillinger og dilemmaer på udvalgte områder. De behersker metoder til at analysere udviklingstendenser og
mulighedsbetingelser.
Uddannelsens fokus på participatoriske metoder sætter kandidaterne i stand til at kunne agere selvstændigt inden for
organisationsudvikling, kunne understøtte indflydelse, kvalifikations- og kompetenceudvikling og livslang læring i et
arbejdsliv under forandring. Uddannelseselementer som er rettet mod forandringsprocesser, regulering,
meningsfuldhed, indflydelse, faglighed, læring og arbejdsrelaterede fællesskaber gør kandidaterne fra Arbejdsliv i stand
til at initiere, udforme og understøtte udvikling af arbejdslivet ud fra medarbejderes og organisationers behov i samspil
med institutioner inden for arbejdsmiljø, arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet og ud fra bredere styrings- og
samfundsmæssige mål.
Gennem uddannelsens fokus på det tværfaglige og problemorienterede møde mellem teori og praksis, opnår de
studerende færdigheder til skabe bæredygtig forandring i arbejdslivet og understøtte menneskers handlemuligheder og
fællesskaber i relation til dette.
Viden:
Efter afsluttet uddannelse vil den studerende på baggrund af forskningsbaseret viden og egne undersøgelser være i
stand til at:
• Forholde sig kritisk til hvad arbejde er og hvordan arbejde har betydning for menneskers muligheder for
indflydelse på eget liv og deltagelse i samfundet, herunder arbejdets betydning for en bæredygtig udvikling af
samfundet og dets institutioner og virksomheder
• Vurdere og diskutere hvordan arbejde har betydning for menneskers identitet, mening, sundhed, arbejdsmiljø,
trivsel, læring og fællesskaber
• Identificere og vurdere organisatoriske, institutionelle og samfundsmæssige rammer og betingelser for
arbejdet, arbejdets betydning og forandringer af arbejdet
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• Kritisk forholde sig til international forskning på højeste niveau om hvad arbejde er og hvad det betyder for
menneske og samfund
• Skelne mellem faser i arbejdets udvikling som grundlag for at kunne vurdere betydningen af transformationer
i arbejdslivet på tværs af samfundsmæssige, institutionelle, organisatoriske og subjektive niveauer
• Skelne mellem hvordan forskellige typer af arbejde (fx videns-, relations- og produktionsarbejde) og
arbejdsorganisationer (fx bureaukratiske og industrielle organisationer, frivillige organisationer og
organiseringer på kanten af arbejdsmarkedet) etablerer forskellige betingelser for individuel og kollektiv
livsudfoldelse, relationer og gruppedynamikker for medarbejderes individuelle og kollektive udviklings- og
læreprocesser
• Identificere og forholde sig kritisk til forskellige aspekter af magtforhold (fx direkte, indirekte magt og magt
indlejret i vidensformer) og hierarkiske strukturer og deres betydning for konflikter og muligheder for
indflydelse i arbejdslivet.
Færdigheder:
Efter afsluttet uddannelse kan den studerende med afsæt i fagets teorier og metoder samt erfaringer med egne fagligt
funderede studier af arbejdslivet:
• Kritisk vurdere, udvælge og anvende relevante teorier og metoder til at undersøge og analysere komplekse
arbejdslivsproblemstillinger i forskellige former for arbejde, fx videns-, relationelt og produktionsarbejde
• Analysere komplekse arbejdslivsproblemstillinger gennem identifikation og vurdering af hvilke
samfundsmæssige, institutionelle, organisatoriske og subjektive forhold der har betydning for de konkrete
problemstillinger
• Identificere, analysere og udvikle løsninger på komplekse arbejdslivsproblemstillinger
• Vurdere behov for, etisk begrunde, udvikle og bidrage til gennemførelsen af interventioner med fokus på
arbejdsorganisering og psykosocialt og organisatorisk arbejdsmiljø samt uddannelse og læring i
arbejdsorganisationer
• Udvikle forandringsprocesser med særligt fokus på deltagelse og medarbejderinvolverende metoder og deres
betydning for arbejdslivets kvalitet
• Formidle og diskutere arbejdslivsforskning og ???? problemstillinger med henblik på analyse og forandring
• Mestre skriftlig formidling af videnskabelige problemstillinger inden for arbejdsliv i overensstemmelse med
akademiske standarder.
Kompetencer:
Efter afsluttet uddannelse kan den studerende på baggrund af kompetencer udviklet gennem kandidatuddannelsen samt
de igennem uddannelsen bearbejdede erfaringer fra tidligere uddannelse og eventuelt arbejdsliv:
• Selvstændigt, og i samarbejde med andre, arbejde problemorienteret, tværfagligt og kritisk reflekteret med
komplekse arbejdslivsproblemstillinger, og herunder styre arbejds- og udviklingssituationer, der er
uforudsigelige og fordrer nye løsningsmodeller
• Selvstændigt initiere, kvalificere og facilitere dialog, videndeling og samarbejde i og på tværs af
arbejdsgrupper, professioner og arbejdsmarkedsparter
• Planlægge, gennemføre, organisere og evaluere projekter og forandringsprocesser inden for selvstændigt
formulerede eller eksternt fastlagte rammer og tidsfrister
• Indgå i praksisfællesskaber med henblik på at vedligeholde og videreudvikle egne og de øvrige faggruppers
viden, færdigheder og kompetencer.

3. Sprog
Dansk. Der kan forekomme pensum og undervisning på fremmedsprog.

5

Eksamenssproget er identisk med undervisningssproget.

4. Adgangskrav
Studienævnet fastsætter adgangskrav til uddannelsen iht. adgangsbekendtgørelsen. De for uddannelsen gældende
adgangskrav er publiceret som separat bilag til studieordningen på universitetets hjemmeside. Skærpelser af
adgangskrav varsles med mindst 1 år inden studiestart.

5. Normering og varighed
Uddannelsen er normeret til 120 ECTS og tilrettelagt med henblik på 2 års fuldtidsstudie.

6. Studienævn, censorkorps og hovedområdetilknytning
6.1 Studienævn
Uddannelsen hører under Studienævn for Psykologi, Pædagogik og Arbejdsliv.

6.2 Censorkorps
Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for TekSam Teknologisk-Samfundsvidenskabelig Planlægning.

6.3 Hovedområde
Uddannelsen hører under det samfundsvidenskabelige hovedområde.

7. Uddannelsens opbygning
7.1 Skematisk opbygning af uddannelsen
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7.2 1. semester

Formål
Semesteret giver den studerende indsigt i og mulighed for at forholde sig kritisk til, hvad der forstås ved arbejde og hvad
arbejdet betyder for menneskers oplevelse af identitet, mening, sundhed, trivsel, læring og fællesskaber. Der lægges
vægt på de sociale og organisatoriske aspekter af arbejde. Den studerende får et overblik over forskellige forståelser af
organisationers dynamik, moderne ledelse og ledelsestænkning med særligt henblik på deltagelse, magt og styring som
centrale for mennesket i arbejde. Det formidler desuden en dybere indsigt i de forhold som former subjektiviteten i
arbejdet, og sætter fokus på arbejdsfællesskaber som udgangspunkt for læring, mening og identitet og organisering.
Forandring er et vilkår i arbejdslivet, og tematiseres i semesteret særligt i forhold til temaer som demokratisering,
bæredygtighed, kooperative organiseringsformer.
Studieaktiviteter
• Kursus: Det arbejdende menneske i en organisatorisk og social sammenhæng (15 ECTS)
• Projekt: Arbejdets udvikling og betydning for mennesker og arbejdsfællesskaber i en organisatorisk kontekst
(15 ECTS)

7

7.3 2. semester

Formål
At sætte den studerende i stand til at identificere og vurdere organisatoriske, institutionelle og samfundsmæssige
rammer og betingelser for arbejdet, herunder forandringer af arbejdet og af arbejdets betydning for menneskers
hverdagsliv. Den studerende kan analysere og agere i denne kontekst med henblik på at bidrage til udviklingen af et
bæredygtigt arbejdsliv, samt bidrage til at udføre og kvalificere den samfundsmæssige og institutionelle regulering af
arbejdslivet. Der sættes fokus på såvel marked som regulering og især på arbejdsmarkedets organisering og udvikling,
uddannelse og læring i relation til arbejdet og arbejdsmiljøet og dets regulering.
Studieaktiviteter
• Kursus: Arbejdslivets rammer og betingelser (15 ECTS)
• Projekt: Arbejdslivet i dets samfundsmæssige kontekst (15 ECTS)

7.4 3. semester

Formål
Formålet med semesteret er at skabe mulighed for specialisering omkring centrale udfordringer og felter inden for
arbejdslivsforskningen, styrke forudsætninger for at skrive speciale, og for overgang fra studie til arbejdsmarkedet.
Dette sker ved at tilbyde uddannelseselementer, der giver mulighed for at gå i dybden med bestemte fag- og
arbejdsmarkedsrelevante videns- og praksisfelter. Semesteret udbygger de studerendes kompetencer til at analysere og
vurdere subjektive aspekter af transformationer i arbejdslivet, og giver herudover mulighed for at udbygge de
studerendes kompetencer i relation til teknologiers betydning i transformation af arbejdslivet, eller i relation til
inklusion og betydning af køn, etnicitet og andre forskelssættende kategorier for kulturer og organiseringer i
arbejdslivet. Formålet understøttes gennem valgfrihed mellem forskellige kursuselementer og projektorienteret
praktikforløb, gennem medindflydelse på det faglige indhold i tilknytning til etablerede forskningsmæssige
styrkeområder, samt ved at styrke de studerendes metoder til at skaffe sig overblik over forskningsbaseret viden og dens
anvendelse på et afgrænset felt.
Den studerende kan vælge mellem forskellige modeller for gennemførelse af 3. semester:
Studieaktiviteter
• Obligatorisk kursus: Arbejdspsykologi, organisation og læring (10 ECTS)
• Litteraturstudieprojekt (10 ECTS)
Ét af følgende valgkurser af (10 ECTS)
• Teknologi, sundhed og arbejde (10 ECTS)
• Mangfoldighed, ulighed og inklusion (10 ECTS)
eller:
• Obligatorisk kursus: Arbejdspsykologi, organisation og læring (10 ECTS)
• Projektorienteret praktikforløb (20 ECTS)
Det er også muligt at søge om udlandsophold (30 ECTS) på 3. semester.

7.5 4. semester - specialet

Formål
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Formålet med specialet er, at de studerende på baggrund af et større problemorienteret, eksemplarisk og deltagerstyret
projektarbejde tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer inden for udvalgte områder af arbejdslivet – arbejdets
udvikling, arbejdets betydning, arbejdets betingelser eller forandringer af arbejdet. Specialet skal på et videnskabeligt
grundlag demonstrere en sammenhængende forståelse af den valgte arbejdslivsfaglige problemstilling og dens kontekst.
Specialet skal relatere sig til arbejdsliv som felt som beskrevet i uddannelsens kompetenceprofil. Gennem specialet
udfolder den studerende en dybdegående analyse af den valgte arbejdslivsfaglige problemstilling.
Studieaktiviteter
• Speciale (30 ECTS)

7.6 Overgangsregler
7.7 Overordnet beskrivelse af studieaktiviteter

Formål

• Det arbejdende menneske i en organisatorisk og social sammenhæng (15 ECTS)
• Projekt: Arbejdets udvikling og betydning for mennesker og arbejdsfællesskaber i en organisatorisk kontekst
(15 ECTS)
• Arbejdslivets rammer og betingelser (15 ECTS)
• Projekt om arbejdslivet i dets samfundsmæssige kontekst (15 ECTS)
• Arbejdspsykologi, organisation og læring (10 ECTS)
• Teknologi, sundhed og arbejde (10 ECTS)
• Mangfoldighed, ulighed og inklusion (10 ECTS)
• Litteraturstudieprojekt inden for arbejdsliv (10 ECTS)
• Projektorienteret praktikforløb (20 ECTS)
• Speciale (30 ECTS)

Navn på studieelement

Det arbejdende menneske i en organisatorisk og
social sammenhæng

Oversættelse af navn

Working life in an organizational and social context

Form

Kursus

Type

Obligatorisk

ECTS

15 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Kurset har fokus på arbejdet som en praktisk og social aktivitet, der
oftest foregår i en organisatorisk sammenhæng, placeret i en særlig
historisk, kulturel og institutionel kontekst. Kurset giver et overblik over
forskellige forståelser af organisationers dynamik, moderne ledelse og
ledelsestænkning med særligt henblik på deltagelse, magt og styring. Det
giver en dybere indsigt i de forhold som former subjektiviteten i arbejdet,
samt de ambivalenser og modsætninger, som forholdene kan give
anledning til. Desuden sættes der fokus på arbejdsfællesskaber som
udgangspunkt for læring, mening, identitet og organisering, samtidig
med at der gives en forståelse af dynamikker omkring in- og eksklusion.
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Forandring er et vilkår i arbejdslivet, og tematiseres i dette kursus
særligt i forhold til temaer som demokratisering, bæredygtighed,
kooperative organiseringsformer; temaer som har særlig betydning for
arbejdslivet og arbejdet som samfundsmæssig aktivitet. Kurset
introducerer forståelser af forandringsdynamikker, og giver desuden
kendskab til forskellige metoder, både teoretisk og via praktisk og
eksperimenterende arbejde.
Efter gennemførelse af Det arbejdende menneske i en organisatorisk og
social sammenhæng kan den studerende:
• Forstå samspillet mellem arbejdets historiske udvikling og
foranderligheden i måden man tænker og tilrettelægger
arbejdet på
• Kritisk forholde sig til international forskning på højeste
niveau om centrale teoretiske positioner i relation til arbejde,
ledelse og organisation
• Redegøre for centrale begreber, der tematiserer de sociale
relationer i en organisatorisk sammenhæng med særligt fokus
på magt, kontrol og indflydelse
Læringsmål

• Indgå i diskussioner om arbejdets betydning som kilde til
identitets- og meningsdannelse
• Identificere, vurdere og analysere forskellige magtformer,
herunder hvordan magtformer gennem ledelse og organisation
påvirker muligheder for indflydelse, deltagelse, mening,
identitet og selvforståelse samt etablering af
arbejdsfællesskaber
• Evaluere de modsatrettede konsekvenser af arbejdslivets
indretning, herunder hvordan de samme ledelsesstrategier og
arbejdspraksisser både kan have trivselsfremmende og
belastende aspekter
• Udvælge og implementere konkrete forandringsværktøjer i
forhold til alle de ovennævnte aspekter af arbejdet.

Prøveform
Individuel portfolio
Portfolioen skal have et omfang på 24.000-28.800 tegn inkl.
mellemrum. Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser,
talepapirer til præsentation, skriftligt feedback, skriftlige
refleksioner og skriftlige opgaver. Udfærdigelsen af produkterne
kan være underlagt tidsbegrænsninger.
Prøveform
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Produkterne til portfolioen udarbejdes helt eller delvist under
kursusforløbet.
Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt.
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løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på
feedback erstatter ikke den samlede aflevering.
Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.
Bedømmelse: bestået/ikke bestået

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Projekt: Arbejdets udvikling og betydning for
mennesker og arbejdsfællesskaber i en organisatorisk
kontekst

Oversættelse af navn

Project: Changes of work and implications for the working life of
individuals and collectives in an organizational context

Form

Projekt

Type

Obligatorisk

ECTS

15 ECTS

Sprog

Dansk

Formålet med studieelementet er at give den studerende eksemplarisk
indsigt i og erfaring med at anvende arbejdslivsforskningens teoretiske
og metodiske tilgange til at studere og generere viden om relevante
problemstillinger i arbejdslivet. De studerende skal samtidig være i stand
til kritisk at forholde sig til betingelser og muligheder for forandring og
forandringsprocesser i arbejdslivet.
Overordnet formål

Herunder skal de være i stand til at forstå den bredere historiske
kontekst for de specifikke udviklinger i arbejdet og arbejdslivserfaringer
som er emnet for projektarbejdet.
De skal opnå færdigheder i produktion og bearbejdning af data, og opnå
konkrete erfaringer med de metodiske og epistemologiske spørgsmål, der
knytter sig til et projektarbejde, og udvikle opmærksomhed overfor
forskerens egen indflydelse på produktion og analyse af data, herunder
f.eks. forskellen på akademisk og praktisk vidensanvendelse.
Efter at have gennemført projektet kan den studerende:

Læringsmål

• Selvstændigt indsamle og kritisk analysere forskelligartede
typer af data (f.eks. feltarbejde, interviews, værkstedsarbejde
og dokumentanalyser)
• Med en reflekteret og kritisk tilgang indgå i og kvalificere en
kollektiv videnskabelig erkendelsesproces, der omfatter
samspil mellem teori og empirihåndtering
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• Mestre valg af teorier, metoder og begreber til forståelse af
arbejdets udvikling og arbejdslivets betydning for mennesker,
herunder konkret erfaring med forskelle og ligheder mellem
aktuelle social- og humanvidenskabelige teorier i forhold til
empiriske analyser, etik og kvalitetskriterier samt
forskersubjektivitetens betydning
• På et videnskabeligt grundlag reflektere over individuelle og
organisatoriske problemstillinger i forhold til
forandringsprocesser
• Udvikle design- og løsningsforslag til undersøgelser inden for
arbejdslivsrelevante problemstillinger på baggrund af konkret
kendskab til forskellige metoder og analysetilgange
• Bidrage kritisk og konstruktivt til diskussion af forandring af
arbejdet og konsekvenser af denne med afsæt i
forskningsbaseret viden om en konkret
arbejdslivsproblemstilling
• Selvstændigt give og modtage feedback om faglige tekster af
egen og fagfællers produktion.

Prøveform
Projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse.
Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.

Prøveform

Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 48.000-91.200 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 60.000-110.400 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 72.000-139.200 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 84.000-172.800 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 96.000-192.000 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Projektrapporten skal forsynes med et resumé, der indgår i
bedømmelsen. Projektrapporter skrevet på dansk, norsk eller
svensk skal forsynes med et resumé på engelsk.
Projektrapporter skrevet på et fremmedsprog (bortset svensk og
norsk) kan forsynes med et resumé på dansk.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Ved 6 studerende 120 minutter.
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Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen med en vægtning på 10 procent.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Arbejdslivets rammer og betingelser

Oversættelse af navn

The societal context of working life

Form

Kursus

Type

Obligatorisk

ECTS

15 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Kurset giver de studerende indsigt i de institutionelle rammer, det
moderne arbejdsliv er indlejret i, på en sådan måde, at de kan undersøge,
analysere, forstå og intervenere i relevante aspekter af arbejdslivet i
forhold til de betingelser og muligheder, der er gældende både i og
omkring arbejdet. Kurset har fokus på arbejdsmarkedets organisering,
lærings- og uddannelsesforhold i tilknytning til arbejdslivet samt
arbejdsmiljø og reguleringen heraf. I forhold til regulering lægges vægt
på såvel love og regler som på andre former for styring som fx
incitamenter, evalueringer og kampagner. I samspil med kursets
overordnede tematikker udvikles de studerendes færdigheder i at læse,
forstå og udnytte statistik og andre kvantitative data til at analysere og
intervenere i konkrete arbejdslivsproblematikker.
Efter gennemførsel af kurset Arbejdslivets rammer og betingelser kan
den studerende:
• Analysere hvordan det danske arbejdsmarked udvikler sig og
hvordan regulering har betydning for denne udvikling

Læringsmål

• Identificere nationale, internationale og globale
udviklingstendenser og vurdere deres betydning for det danske
arbejdsmarked og nye former for prekarisering
• Vurdere uddannelsessystemets rolle i forhold til
arbejdsmarkedsinklusion og udviklingen af kvalifikationer og
kompetencer i relation til arbejdsmarkedet.
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• Undersøge og diskutere hvordan arbejdslivet er arena for
læring, udvikling og udfordring af identitet
• Undersøge og diskutere hvordan arbejdslivets forandringer i en
globaliseret verden og en moderniseret offentlig sektor rejser
nye udfordringer og pres for læring, videns- og
kompetenceudvikling, som påvirker menneskers trivsel
• Initiere og kvalificere diskussioner om arbejdslivets placering i
livssammenhænge og i brydninger mellem livssfærer - fx
arbejdsliv/familieliv
• Undersøge og vurdere aspekter af arbejdsmiljøet – også i lyset
af reguleringen herunder rammerne for arbejdsmiljøarbejdet
på arbejdspladserne
• Identificere og forholde sig kritisk til hvordan køn, etnicitet,
alder, klasse mv. differentierer på arbejdsmarkedet og i det
daglige arbejde
• Kvalificere og facilitere dialog, videndeling og samarbejde om
arbejdsmarkeds-, uddannelses- og arbejdsmiljømæssige
forhold.
• Vurdere muligheder og begrænsninger ved forskellige former
for kvantitative data i analyser af arbejdslivets rammer og
betingelser.

Prøveform
Portfolio udarbejdet i gruppe.
Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.
Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser, talepapirer til
præsentation, skriftligt feedback, skriftlige refleksioner og
skriftlige opgaver. Udfærdigelsen af produkterne kan være
underlagt tidsbegrænsninger.
Gruppeopgaver skal være individualiseret.

Prøveform

Portfolioen skal for:
- 2 studerende have et omfang på maksimalt 52.800 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på maksimalt 74.400 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på maksimalt 96.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på maksimalt 117.600 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på maksimalt 139.200 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Produkterne til portfolioen udarbejdes helt eller delvist under
kursusforløbet.
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Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt.
løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på
feedback erstatter ikke den samlede aflevering.
Bedømmelse: bestået/ikke bestået

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Projekt om arbejdslivet i dets samfundsmæssige
kontekst

Oversættelse af navn

Working life in its societal context

Form

Projekt

Type

Obligatorisk

ECTS

15 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

De studerende bliver gennem problemorienteret arbejde med en
selvvalgt eksemplarisk arbejdslivsproblemstilling i stand til at forstå,
strukturere, analysere og evt. intervenere i arbejdslivsproblemstillinger i
relation til deres samfundsmæssige kontekst såsom marked, regulering,
uddannelse og arbejdsmiljø. Ved at udvælge og kombinere relevante
metoder, videnskabelig viden og egne undersøgelser videreudvikler de
studerende deres kompetencer til at identificere problemstillinger og
undersøge, analysere, konkludere og evt. udvikle bæredygtige løsninger.
Efter udarbejdelse af projektet kan den studerende:
• Kritisk vurdere, udvælge og anvende relevante teorier og
metoder til at identificere, undersøge og analysere en
eksemplarisk arbejdslivsproblemstilling i relation til den
samfundsmæssige kontekst
• Anvende og kritisk redegøre for relevansen af kvantitativ
information til belysning af den valgte problemstilling

Læringsmål

• Vurdere behov for, etisk begrunde og formulere forslag til
interventioner med fokus på bæredygtig arbejdsorganisering,
medarbejderdeltagelse, psykosocialt og organisatorisk
arbejdsmiljø eller uddannelse og læring i arbejdsorganisationer
• Formidle viden og indsigt skriftligt i overensstemmelse med
akademiske standarder
• Selvstændigt give og modtage feedback om faglige tekster af
egen og fagfællers produktion.

Prøveform
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Prøveform
Projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse.
Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.
Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 48.000-91.200 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 60.000-110.400 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 72.000-139.200 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 84.000-172.800 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 96.000-192.000 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Projektrapporten skal forsynes med et resumé, der indgår i
bedømmelsen. Projektrapporter skrevet på dansk, norsk eller
svensk skal forsynes med et resumé på engelsk.
Projektrapporter skrevet på et fremmedsprog (bortset svensk og
norsk) kan forsynes med et resumé på dansk.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Ved 6 studerende 120 minutter.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen med en vægtning på 10 procent.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: ekstern censor

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Arbejdspsykologi, organisation og læring

Oversættelse af navn

Work psychology, organisation and learning

Form

Kursus

Type

Obligatorisk
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Kurset udbydes for studerende fra både Arbejdsliv og Socialpsykologi og
læring. Kurset udbydes af Arbejdsliv.
ECTS

10 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Formålet med kursusforløbet er at give den studerende dybtgående
eksemplarisk indsigt i aktuelle psykologiske og læringsmæssige
problemstillinger i arbejdslivet. Herunder forskningens samspil med
praksis og problemstillingers tværfaglige karakter. Kurset kan endvidere
fungere specialeforberedende ved at give studerende mulighed for
indledende fordybelse i og arbejde med et eller flere elementer i
kommende speciale.
Efter gennemførelse af kurset kan de studerende:
• Skarpt tegne samfundsrelevante subjektive problematikker, der
er forbundet med tidstypiske normer for og tilrettelæggelser af
arbejdsliv
• Analysere arbejdets betydning i livslang læring og facilitere
subjektivt motiveret kompetenceudvikling
• Identificere modsatrettede tendenser i eksisterende viden
inden for givne forskningsområder i arbejds- og
organisationspsykologi
• Identificere relevante huller i eksisterende viden inden for
givne temaer i arbejds- og organisationspsykologi

Læringsmål

• Selvstændigt analysere empiriske data indhentet af enten den
studerende selv eller forskere i miljøet inden for givne
forskningsområder i arbejds- og organisationspsykologi
• Sammenholde videnskabelig relevans og praksisrelevans i
udvalgte temaer i arbejds- og organisationspsykologi
• Indgå i kollektiv videnproduktion, opøvet gennem fælles
analyse- og refleksionsprocesser omkring empiri og
forskningslitteratur
• Med afsæt i forskningsbaseret viden, på højeste nationale og
internationale niveau, reflektere over aktuelle psykologiske og
pædagogiske problemstillinger, dilemmaer og tendenser, på
tværs af hverdagslivet i en arbejdsmæssig kontekst, og set i et
historisk perspektiv.

Prøveform
Portfolio udarbejdet i gruppe afsluttet med mundtlig prøve.

Prøveform

Grupperne kan bestå af 2-6 studerende. Produkterne kan f.eks.
være øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, skriftligt
feedback, skriftlige refleksioner og skriftlige opgaver.
Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt
tidsbegrænsninger.
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Portfolioen skal for:
- 2 studerende have et omfang på 24.000-40.800 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 24.000-40.800 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 26.400-43.200 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 28.800-45.600 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 31.200-48.000 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 30 minutter.
Ved 3 studerende 45 minutter.
Ved 4 studerende 60 minutter.
Ved 5 studerende 75 minutter.
Ved 6 studerende 90 minutter.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve.
Tilladte hjælpemidler til prøven: alle
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Teknologi, sundhed og arbejde

Oversættelse af navn

Technology, health and work

Form

Kursus

Type

Valgfrit

ECTS

10 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Der knytter sig mange politiske visioner samt sociale, økonomiske og
kulturelle interesser til nye teknologier. Samtidig er ny teknologi også
med til at forandre vores forestillinger, normer og praksisser i relation til
sundhed og arbejde, ligesom den kan forandre eksperters, borgeres,
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patienters, sundhedsprofessionelles, virksomheders og medarbejderes
roller, relationer og viden. Kurset giver i relation til dette de studerende
redskaber til at analysere og kritisk reflektere over, hvordan ny teknologi
som socio-materiel aktør er med til at forandre både arbejdsliv og
sundhed på grundlæggende måder. De studerende lærer at identificere,
vurdere og diskutere væsentlige forståelser og begreber fra videns- og
teknologistudier og får viden om og eksempler på hvordan de kan
anvendes i analyser af forskellige typer af teknologier. De studerende
arbejder selvstændigt med fokus på en selvvalgt teknologi eller et
teknologifelt med relevans for sundhed og/eller arbejde.
Kurset udbydes for studerende fra både Arbejdsliv og
Tværvidenskabelige sundhedsstudier. Kurset udbydes af
Tværvidenskabelige sundhedsstudier.
Efter gennemførelse af kurset Teknologi, sundhed og arbejde kan
de studerende:
• Redegøre for hvordan forskellige teknologiteoretiske tilgange
giver forskellige perspektiver på praksissers betydning for
teknologiers udfoldelse i relationer, som teknologier ligeledes
bidrager til at skabe og gensidigt formes af
• Selvstændigt analysere teknologier med relevans for sundhed
og/eller arbejde i relation til de praksisser de anvendes eller
tænkes anvendt i og gøre rede for egne analytiske valg
Læringsmål

• Diskutere hvad teknologi betyder for arbejdslivet eller for
sundhedspraksisser
• Vurdere potentialer og problematikker af nye og eksisterende
teknologier i relation til praksisser
• Forklare hvordan samfundsmæssige og organisatoriske
processer spiller sammen med teknologiske udviklingsprocesser
• Initiere, kvalificere og facilitere dialog, videndeling og
samarbejde om teknologiers betydning for praksis i og på tværs
af faggrupper.

Prøveform
Portfolio udarbejdet i gruppe afsluttet med mundtlig prøve.
Grupperne kan bestå af 2-6 studerende. Produkterne kan f.eks.
være øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, skriftligt
feedback, skriftlige refleksioner og skriftlige opgaver.
Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt
tidsbegrænsninger.
Prøveform
Portfolioen skal for:
- 2 studerende have et omfang på 24.000-40.800 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 24.000-40.800 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 26.400-43.200 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 28.800-45.600 tegn inkl.
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mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 31.200-48.000 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 40 minutter.
Ved 3 studerende 40 minutter.
Ved 4 studerende 50 minutter.
Ved 5 studerende 60 minutter.
Ved 6 studerende 70 minutter.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve.
Tilladte hjælpemidler til prøven: alle
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Mangfoldighed, ulighed og inklusion

Oversættelse af navn

Diversity, inequality and inclusion

Form

Kursus

Type

Valgfrit

ECTS

10 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Kurset giver de studerende kompetencer til at identificere og analysere
forskellige typer af ulighed og marginalisering, samt at vurdere behov for
og opøve færdigheder i at benytte vidensbaserede redskaber til at
modvirke disse. Herigennem opnår de studerende færdigheder til at
reducere udfordringer knyttet til ulighed, diskrimination og eksklusion
samt styrke mangfoldighed og ligestilling.
Kurset i mangfoldighed, ulighed og inklusion beskæftiger sig med
aktuelle og historiske udviklinger og elementer knyttet til sociale,
identitets- og samfundsmæssige kategorier, såsom køn, race/etnicitet,
klasse, seksualitet, kønsidentitet, alder/generation og handicap, og på
deres implikationer for arbejdsliv og sundhed. Kurset fokuserer på,
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hvordan disse kategorier virker forskelssættende og ulighedsskabende,
mens de samvirker intersektionelt.
Kurset udbydes for studerende fra både Arbejdsliv og
Tværvidenskabelige sundhedsstudier. Kurset udbydes af Arbejdsliv.
Efter gennemførelse af kurset Mangfoldighed, ulighed og inklusion kan
de studerende:
• Med afsæt i national og international forskning på højeste
niveau, redegøre for og diskutere viden om sociale, identitetsog samfundsmæssige kategorier, såsom køn, race/etnicitet,
klasse, seksualitet, kønsidentitet, alder/generation og handicap
• Analysere og vurdere hvordan disse kategorier i intersektionelt
perspektiv kan virke forskelssættende og ulighedsskabende,
særligt mht. konsekvenser inden for et eller begge af kursets
temaer: arbejdsliv og sundhed
Læringsmål

• Kritisk vurdere vidensbaserede redskaber til at arbejde med at
modvirke uligheder og fremme inklusion, mangfoldighed og
ligestilling
• Kritisk analysere selvvalgte problemstillinger i mødet mellem
forskning og praksis inden for mangfoldighed, ulighed og
inklusion
• Iværksætte praksisrettede tiltag og anvende redskaber knyttet
til fremme af mangfoldighed og inklusion i arbejdet, på
arbejdsmarkedet, i sundhedsvæsnet eller blandt borgere og
patienter.

Prøveform
Portfolio udarbejdet i gruppe afsluttet med mundtlig prøve.
Grupperne kan bestå af 2-6 studerende. Produkterne kan f.eks.
være øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, skriftligt
feedback, skriftlige refleksioner og skriftlige opgaver.
Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt
tidsbegrænsninger.

Prøveform

Portfolioen skal for:
- 2 studerende have et omfang på 24.000-40.800 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 24.000-40.800 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 26.400-43.200 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 28.800-45.600 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 31.200-48.000 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
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Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 40 minutter.
Ved 3 studerende 40 minutter.
Ved 4 studerende 50 minutter.
Ved 5 studerende 60 minutter.
Ved 6 studerende 70 minutter.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve.
Tilladte hjælpemidler til prøven: alle
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Litteraturstudieprojekt inden for arbejdsliv

Oversættelse af navn

Project in working life literature review

Form

Projekt
Valgfrit

Type

Det er obligatorisk enten at tage litteraturstudieprojekt inden for
arbejdsliv eller at gå i praktik på 3. semester.

ECTS

10 ECTS

Sprog

Dansk

Formålet med forløbet er at den studerende bliver i stand til at søge,
udvælge, vurdere, diskutere og syntetisere videnskabelig litteratur inden
for en arbejdslivs-problemstilling på højt niveau og at give den
studerende dybdegående eksemplarisk indsigt i arbejdslivsforskningens
problemstillinger, metoder og formidling. Herunder forskningens
samspil med praksis.
Overordnet formål

Problemstillingen er selvvalgt inden for rammerne af aktuelle
forskningsmæssige temaer idet der lægges vægt på, at de studerende
indgår i dialog med aktive forskningsmiljøer, som led i
litteraturstudieprojektet.
Kan eventuelt kombineres/samtænkes med de øvrige studieelementer på
semesteret (obligatorisk kursus samt et af de to valgkurser).

Læringsmål

Efter at have gennemført litteraturstudieprojektet kan de studerende:
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• Med afsæt i selvvalgte problemorienterede
forskningsspørgsmål inden for arbejdsliv foretage dybdegående
og relevant litteratursøgning
• Kritisk udvælge, vurdere den videnskabelige værdi og
sammenstille forskningslitteratur inden for arbejdsliv mhp. at
udvikle undersøgelsesdesign, samt understøtte teoretiske
diskussioner og analyser af de valgte problemorienterede
forskningsspørgsmål
• Vurdere forskningsresultater og disses implikationer for
praksis inden for en selvvalgt problemstilling
• På baggrund af udvalgt litteratur udvikle syntese af denne,
herunder udvikle kritisk diskussion af og mellem begreber og
fænomener som de fremstår i litteraturen inden for en selvvalgt
problemstilling
• Reflektere over udvalgte metoders betydning for
arbejdslivsforskning, samt disses betydning for forskningens
anvendelsesmuligheder
• Anvende forskningsbaseret viden og gennemføre selvstændig
analyse af denne viden mhp. oversættelse ind i et praksisfelt
• Selvstændigt give og modtage feedback om faglige tekster af
egen og fagfællers produktion.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på 16.800-21.600 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Prøveform

Hjemmeopgavens varighed er 14 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.
Opgaven skal dokumentere, at den studerende besidder en
sikker beherskelse af det danske skriftsprog, herunder
grammatik og sproglig korrekthed.
Bedømmelse: bestået/ikke bestået

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Projektorienteret praktikforløb

Oversættelse af navn

Project-oriented internship

Form

Projektorienteret praktikforløb
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Valgfrit
Type

Det er obligatorisk enten at gå i praktik eller at skrive
litteraturstudieprojekt inden for arbejdsliv på 3. semester.

ECTS

20 ECTS

Sprog

Dansk eller Engelsk

Overordnet formål

Formålet med et projektorienteret praktikforløb er, at den studerende
opnår praksiskendskab inden for fagligt relevante områder, som beriger
og udfordrer den teoretiske og metodiske viden, færdigheder og
kompetence opbygget af den studerende under uddannelsen.
Projektorienteret praktik understøtter faglig specialisering, styrker de
studerendes kompetencer i at indgå og engagere sig i forskellige typer af
akademisk praksis, og til kritisk at reflektere over og videreudvikle denne
praksis.
Den studerende kan efter gennemført praktik:
• Redegøre for og diskutere erfaringer med metoder og
analytiske tilgange og begrebers praktiske anvendelighed
• Diskutere hvordan, for uddannelsen relevante teorier, begreber
og metoder, kan bruges til at forstå, analysere, vurdere og
ændre relevant praksis

Læringsmål

• Anvende uddannelsens teorier og metoder i løsning af
praktiske problemstillinger
• Evaluere og reflektere over hvordan hidtidig opnået viden,
færdigheder og kompetencer gennem uddannelsen kan
omsættes i arbejdet med analyse af relevante praksisopgaver og
for uddannelsen relevante problemstillinger
• Samarbejde med fagfæller om at udvikle egne og fagfællers
viden, færdigheder og kompetencer.

Prøveform 1
Projektorienteret praktikforløb med mundtlig prøve.
Det skriftlige produkt skal være på 24.000-48.000 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Prøveform

Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af det skriftlige
produkt og den mundtlige præstation.
Stave- og formuleringsevnen i praktikprojektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle
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Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Prøveform 2
Individuel portfolio afsluttet med mundtlig prøve.
Portfolioen skal have et omfang på 24.000-36.000 tegn inkl.
mellemrum. Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser,
talepapirer til præsentation, skriftligt feedback, skriftlige
refleksioner og skriftlige opgaver. Udfærdigelsen af produkterne
kan være underlagt tidsbegrænsninger.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.

Tilladte hjælpemidler til prøven: alle
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Speciale arbejdsliv

Oversættelse af navn

Master´s Thesis

Form

Speciale

Type

Obligatorisk

ECTS

30 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Formålet med specialet er, at de studerende på baggrund af et større
problemorienteret, eksemplarisk og deltagerstyret projektarbejde
tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer inden for udvalgte
områder af arbejdslivet – arbejdets udvikling, arbejdets betydning,
arbejdets betingelser eller forandringer af arbejdet. Specialet skal på et
videnskabeligt grundlag demonstrere en sammenhængende forståelse af
den valgte arbejdslivsfaglige problemstilling og dens kontekst. Specialet
skal relatere sig til arbejdsliv som felt som beskrevet i uddannelsens
kompetenceprofil. Gennem specialet udfolder den studerende en
dybdegående analyse af den valgte arbejdslivsfaglige problemstilling.
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I specialet skal den studerende arbejde med en selvvalgt fokuseret
arbejdsliv-faglig problemstilling med henblik på at mestre en akademisk,
systematisk, analytisk og kritisk reflekteret tilgang til feltet.

• At tilegne sig, anvende og udvikle forskningsbaseret viden
inden for et udvalgt område af arbejdslivsfeltet
• At kunne identificere relevante problemstillinger, der kan
belyses forskningsmæssigt

Læringsmål

• At kunne anvende og mestre relevante videnskabelige teorier
og metoder
• At kunne analysere, systematisere, argumentere, reflektere og
vurdere på et videnskabeligt grundlag
• At kunne skrive og i øvrigt kommunikere med fagfæller i
overensstemmelse med akademiske standarder
• At kunne igangsætte og gennemføre et større akademisk
projektarbejde

Prøveform
Speciale med eller uden mundtligt forsvar.
De(n) studerende kan vælge om specialet skal bedømmes alene
på baggrund af specialeafhandlingen eller på baggrund af
specialeafhandlingen og en mundtlig prøve, der tager
udgangspunkt i specialeafhandlingen.

Specialeafhandlingen kan udarbejdes individuelt eller i en
gruppe. Hvis man vælger at arbejde i gruppe, må gruppen bestå
af 2-4 studerende.

Prøveform

Specialet skal for:
- 1 studerende have et omfang på 40.800-122.400 tegn inkl.
mellemrum.
- 2 studerende have et omfang på 40.800-182.400 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 40.800-214.200 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 40.800-244.800 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, resumé, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Specialet skal forsynes med et resumé.
Specialer skrevet på dansk, norsk eller svensk skal forsynes med
et resumé på engelsk. Specialer skrevet på et fremmedsprog
(bortset fra svensk og norsk) kan forsynes med et resumé på
dansk.
Resuméet indgår i den samlede bedømmelse.
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Specialer skrevet af en gruppe, skal være individualiseret ved
aflevering, for at en bedømmelse udelukkende på baggrund af
specialeafhandlingen er mulig. Individualiseringen skal være
reel og vise, hvilken studerende, der har hovedansvaret for de
enkelte afsnit. Indledning, konklusion og resumé er omfattet af
fællesansvar.
Den eventuelle mundtlige prøve er en individuel prøve for
studerende, der har udarbejdet specialeafhandlingen alene eller
har anmodet om individuel prøve. Øvrige mundtlige
specialeprøver afholdes som gruppeprøver.
Ved den eventuelle mundtlige prøve tages der udgangspunkt i
hele specialeafhandlingen.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 1 studerende 30 minutter.
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af
specialeafhandlingen og den eventuelle mundtlige præstation.
Stave- og formuleringsevnen i specialet indgår i bedømmelsen
med en vægtning på 10 procent.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: ekstern

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

8. Godkendelse
8.1 Godkendt af studienævnet
Studienævn for Psykologi, Pædagogik og Arbejdsliv
2. juli 2021
.
Studieordningen og væsentlige ændringer heraf er drøftet med censorformandskab og aftagerpanel.

8.2 Godkendt af dekan og prodekan
Godkendt af dekan og prodekan for Institut for Mennesker og Teknologi
12. oktober 2021
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.

8.3 Godkendt af rektor
Godkendt af rektor Hanne Leth Andersen
27. oktober 2021
.
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