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ARBEJDSPRAKSIS OG IT  
Med start i foråret 2014 udbydes fagpakken Arbejdspraksis og it under Master i it, linjen 
organisation 
 
Introduktion 

Fagpakken Arbejdspraksis og it udbydes under Master i it, linjen i organisation. 
Masteruddannelsen i it har til formål at efter- og videreuddanne personer, der arbejder 
med it på professionelt plan, og som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for 
relevante it-faglige områder. 
 
Masteruddannelsen i it er beskrevet på www.master-it-vest.dk og i studieordningen for 
Master i it. Det betyder, at denne fagbeskrivelse indeholder oplysninger om den aktuelle 
fagpakke og enkeltfag, men at du skal læse studieordningen for Master i it for oplysninger 
om hele uddannelsen, specialiseringer, fagpakker, struktur, prøver, regler mv. 
 
Fagpakkeoversigt 
De fagpakker der udbydes under de tre linjer i Master i it finder du på  
www.master-it-vest.dk 
 
Fagligt indhold 

Kompetencebeskrivelse 
Gennem fagpakken opnår du: 

• kendskab til forskellige teorier som analyse af en arbejdspraksis kan baseres på 
• kendskab til forskellige metoder og teknikker der kan bruges i forbindelse med ana-

lyse af arbejdspraksis 
• indsigt i og viden om den rolle analyser af arbejdspraksis spiller i it-udviklings 

processer 
• viden om antropologiske metoder som fx kvalitative interviews og observationer, og 

deres anvendelighed i forbindelse med udvikling og implementering af it i organisa-
tioner. 

 
Efter at have gennemført fagpakken skal den studerende kunne: 

• analysere en arbejdspraksis med udgangspunkt i de præsenterede teorier og med 
anvendelse af de præsenterede metoder og teknikker 

• reorganisere en arbejdspraksis ud fra de nye arbejdsprocesser der etableres når et 
it-system eller it-værktøjer indføres i virksomheden 

• vurdere anvendeligheden af etnografiske metoder i forbindelse med udvikling og 
implementering af it i en virksomhed. 

 
Indholdsbeskrivelse 
Analyse af arbejdspraksis (af nogen også kaldet ’arbejdsgangsanalyser’) er efterhånden 
temmelig udbredt inden for mange områder af design og systemudvikling. Det har i sti-
gende grad vundet indpas i takt med behovet for at komme tættere på en mere detaljeret 
forståelse af brugernes arbejdspraksis. Dette er ikke mindst sket på grund af it-
systemernes stigende kompleksitet, og en mere kvalitativ tilgang til analyser af arbejds-
praksis er efterhånden meget efterspurgt. 
 
Udgangspunktet for fagpakken er at arbejde med at gå i dybden med antropologiske og 
mikrosociologiske tilgange til analyse af arbejdspraksis med henblik på at udforske og dis-
kutere teoretiske problemstillinger, metodiske tilgange og ikke mindst integrationen af 
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disse analyser i udviklingsprocessen. Forskellige værktøjer til gennemførelse af analyser af 
arbejdspraksis vil også blive introduceret. 
Kurset har også til formål at give nuanceret indblik i antropologiske metoder inden for 
kvalitative traditioner, således at deltagerne tilegner sig færdigheder i at kunne foretage 
større mængder af interviews og observationer og bearbejdning af disse. Der vil endvidere 
blive introduceret til mikrosociologiske analysefelter som etnometodologi, symbolsk inter-
aktionisme samt dele af Computer Supported Cooperative Work (CSCW). 
 
Da en væsentlig del af kursets genstandsområde også drejer sig om praktiske færdigheder i 
forbindelse med feltarbejde, vil kursusforløbet være baseret på empiriske analyser og fakti-
ske cases – fx deltagernes egne organisationer. 
 
Målgruppe 
Kurset henvender sig til personer, der i forbindelse med udvikling, indkøb eller implemen-
tering af it har brug for at kunne lave analyser af en arbejdspraksis for at opnå en optimal 
effekt af anvendelsen af it. 
 
Prøve 
a) Under forudsætning af aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i undervisnin-
gen, herunder besvarelse af opgaver som stilles undervejs, består prøven i en fri skriftlig 
hjemmeopgave, hvor problemstillingen aftales med eksaminator. Opgavens omfang er 15 
sider. 
b) Prøven består i en fri skriftlig opgave hvis emne og problemstilling udarbejdes af den 
studerende og godkendes af eksaminator. Opgavens omfang er 25 sider pr. studerende. 
Opgaven kan udarbejdes individuelt eller i grupper på 2-3 studerende. Ved gruppebesva-
relser skal de enkelte studerendes bidrag tydeligt kunne identificeres. Opgaven bedømmes 
med ekstern censur efter 7-trinsskalaen. 
Prøve afholdes ved forløbets afslutning. 
 
Vægt 
15 ECTS-point. 
 
Bestemmelser for prøve 
For nærmere oplysninger om prøvetype mv. henvises til studieordningen for masterud-
dannelsen i it, linjen i organisation (2011). 
 
Tid og sted for undervisningen 

Undervisningen består af seminarer kombineret med forskellige former for netstøttede 
undervisningsaktiviteter mellem seminarerne. 
 
Undervisningsdatoer finder du på www.master-it-vest.dk under den aktuelle fagpakke i 
løbet af efteråret 2013. 
 
Der tages forbehold for ændringer af datoer og tidspunkter for undervisningen. 
 
Fagpakken Arbejdspraksis og it 
Indskrivningsperiode: 1. februar 2014 – 31. august 2014. 
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Tilrettelæggelse 

Fagpakken Arbejdspraksis og it vægter 15 ECTS-point (0,25 årsværk). 
 
Der undervises på dansk. 
 
Masteruddannelsen i it er normeret til et årsværk. Et årsværk er en fuldtidsstuderendes 
arbejde i et år, hvilket svarer til 60 ECTS-point. Uddannelsen er tilrettelagt som deltids-
studium, dvs. at en fagpakke normalt vil kunne gennemføres på et år og hele uddannelsen i 
løbet af tre år.  
 
Den maksimale uddannelsestid for en hel Master i it er 6 år.  
 
Masterprojektet kan afvikles på fuld tid efter aftale med vejleder. 
 
Indskrivning på Master i it, linjen organisation 
Indskrivning sker til det universitet, der udbyder den pågældende uddannelsesaktivitet 
(enkeltfag, fagpakke eller masterprojekt). 
 
Det universitet, hvor den enkelte uddannelsesaktivitet (enkeltfag, fagpakke eller master-
projekt) er gennemført, udsteder (på dit eget initiativ) dokumentation for beståede prøver.  
 
For at få udstedt et samlet eksamensbevis skal du have aflagt og bestået samtlige discipli-
ner i en uddannelse efter reglerne i uddannelsens studieordning.  
 
Et samlet eksamensbevis for gennemført masteruddannelse udstedes af den institution, 
hvor du har gennemført masterprojektet. 
 
Ved indskrivning til masterprojekt har du selv ansvaret for at fremvise dokumentation for 
prøver bestået ved andre institutioner i it-vest-samarbejdet. 
 
Eksamensbevis udstedes ved henvendelse til hovedområdets eksamenskontor ved Aarhus 
Universitet. 
 
Eksamensudskrifter på beståede enkeltfag eller moduler kan udskrives via Studerendes 
selvbetjening på Aarhus Universitets hjemmeside: https://mit.au.dk/ 
 
Adgangskrav 

Generelle adgangskrav 
Adgang til masteruddannelsen i it, linjen organisation er betinget af, at du har en relevant 
akademisk bacheloruddannelse, en relevant professionsbacheloruddannelse, en relevant 
mellemlang videregående uddannelse eller en relevant diplomuddannelse gennemført som 
et reguleret forløb. 
 
Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgi-
vende uddannelse. Der kan ikke dispenseres fra denne regel. 
 
Ønsker du, at en fagpakke fra en anden linje end den linje du er optaget på skal indgå i ud-
dannelsen som en valgfri fagpakke, skal du opfylde adgangskravene for denne. 
 
Adgangskrav for linjen i organisation 
Følgende uddannelser giver adgang til linjen i organisation: 
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- Bacheloruddannelse i datalogi 
- Bacheloruddannelse i informationsvidenskab 
- HA(dat.) 
- HD(I). 
-  

Andre uddannelser, der ligger inden for de generelle regler om adgang, kan give adgang 
under forudsætning af, at du har: 

• kendskab til udvikling og implementering af it i en organisation 
• kendskab til grundlæggende it-begreber. 

 
Relevant erhvervserfaring betyder, at du skal have erfaring med it-faglige og organisatori-
ske problemstillinger, som ligger inden for linjens faglige område. 
 
På grundlag af en individuel faglig vurdering kan der dispenseres fra adgangsbetingelser-
ne, hvis det skønnes, at du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger for at 
kunne gennemføre uddannelsen. Der kan ikke dispenseres fra kravet om to års relevant 
erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse. 
 
Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, bør du kontakte Efter- og Videreuddannelse for 
nærmere vejledning. 
 
Øvrige forudsætninger 
Kendskab til problemstillinger i forbindelse med introduktion af it i organisationer og om-
lægning af arbejdsprocesser/arbejdsgange. 
 
I forbindelse med tilrettelæggelsen af undervisningen er det en forudsætning, at du har 
god læsefærdighed i engelsk, og at du har adgang til computer og internet. 
 
Det er en fordel at have kendskab til et e-læringsværktøj. 
 
Hvis der er flere rettidigt tilmeldte, kvalificerede ansøgere end der er pladser, prioriteres 
ansøgere, der har dokumenteret erfaring med vidensdeling og it-understøttelse af videns-
deling i organisationer 
 
Ansøgninger vurderes på baggrund af den fremsendte dokumentation. 
 
Ansøgning 

Ansøgning om optagelse på fagpakken Arbejdspraksis og it, med studiestart i februar 2014, 
skal ske senest 1. december 2013. 
 
Ansøgningsskema: www.au.dk/evu/mit 
 
Sammen med ansøgningsskemaet skal du vedlægge kopi af eksamensbeviser, en beskrivel-
se af anden uddannelse eller andre relevante kvalifikationer samt din motivation for at sø-
ge ind på uddannelsen. 
 
Du skal også vedlægge dokumentation for to års relevant erhvervserfaring for så vidt angår 
længden og indholdet (fx arbejdsgivers erklæring eller kopi af ansættelsesbevis eller løn-
seddel). 
Alle dine bilag skal være mærket med dato, navn og CPR-nummer. 
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Ansøgningsskemaet skal du sende til: 
Efter- og Videreuddannelse 
Aarhus Universitet 
Fredrik Nielsens Vej 5 
Bygn. 1448 
8000 Århus C 
 
4 uger efter ansøgningsfristens udløb modtager du besked om, hvorvidt du er 
optaget. Der kan i visse situationer som fx stor søgning eller særlige vilkår for igangsæt-
telse af undervisning gå mere end 4 uger før, du får svar. 
 
Universitetet registrerer persondata, adgangsgrundlag samt resultatet af universitetets be-
handling af ansøgningen. 
 
Deltagerbetaling 

Deltagerbetalingen for fagpakken Arbejdspraksis og it er 15.000 kr.  
 
Deltagerbetalingen opkræves i én rate forud for semesterstart. Betalingen dækker omkost-
ninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. disciplin og administration. 
 
Du får først eksamensret, når din deltagerbetaling er registret i vores system. 
 
Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i den periode, du er optaget i. 
Hvis du ønsker at deltage i det samme undervisningsforløb igen senere, skal du indsende 
en ny ansøgning om optagelse, og der vil blive opkrævet deltagerbetaling igen. 
 
Deltagerbetaling ved universitetets efter- og videreuddannelser pålignes ikke moms og om-
fatter ikke udgifter til undervisningsmaterialer, ophold og forplejning. 
 
Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus 
Universitet tager derfor forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen. 
 
Forbehold 

Aarhus Universitet forbeholder sig retten til at afvise kvalificerede ansøgere, ved manglen-
de kapacitet eller manglende lærerressourcer, samt til at aflyse et modul eller hele uddan-
nelsen, hvis der er for få kvalificerede ansøgere, utilstrækkelig lærerressourcer eller hvis 
der opstår andre særlige omstændigheder. 
 
Afmelding 

Hvis du ønsker at afmelde dig, skal du gøre det skriftligt til Efter- og Videreuddannelse. 
Medmindre andet fremgår af dit optagelsesbrev, kan du få deltagerbetalingen refunderet, 
hvis Efter- og Videreuddannelse har modtaget din skriftlige afmelding senest 1. septem-
ber ved undervisning i efterårssemestre og 1. februar ved undervisning i forårssemestre.  

 

Efter undervisningen er startet, er det ikke længere muligt at få refunderet sin deltagerbe-
taling.  

 
Merit 

Hvis du ønsker beståede prøver eller eksaminer fra andre uddannelser meritoverført bedes 
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du kontakte studienævnet for uddannelsen. Eventuel meritansøgning vedlægges ansøgning 
om optagelse. 
 
Prøve 

Aflæggelse af prøve forudsætter, at deltagerbetalingen er betalt. Deltagerbetalingen omfat-
ter 3 eksamensforsøg. 
 
Du kan højst 3 gange indstille dig til den samme prøve eller anden form for bedømmelse, 
også selv om forsøgene anvendes under forskellige indskrivninger. 
 
Hvis du ved en tidligere indskrivning har opbrugt alle eksamensforsøg, kan du ikke opta-
ges på uddannelsen/modulet, medmindre du får en dispensation fra studienævnet. 
 
Du kan ikke tilmelde dig prøver i et modul på et tidligere tidspunkt, end studienævnet har 
planlagt. 
 
Hvis du er indskrevet til en hel uddannelse, kan du udskyde prøver efter undervisningens 
ophør i de enkelte discipliner inden for de rammer som studieordningen fastsætter med 
hensyn til rækkefølgekrav og maksimal uddannelsestid. For master- og diplomuddannelser 
er der en maksimal uddannelsestid på 6 år. 
 
Hvis du er indskrevet til enkeltfag/moduler kan du vente med at aflægge prøve i 2 år efter 
at det udbudte enkeltfags/moduls undervisningsperiode er udløbet. 
 
Støttemuligheder 

Hvis du har orlov til uddannelse, og dit uddannelsesforløb berettiger til det, kan du søge 
SVU (statens voksenuddannelsesstøtte). 
Læs om betingelser for SVU og oplysninger om vejledningssteder på www.svu.dk 
 
Det er arbejdsgiver, jobcenter eller a-kasserne som afgør, om du kan få orlov til uddannelse. 
 
Det er dit uddannelsesforløbs normering, opgjort i ECTS-point/årsværk der er afgørende 
for om dit uddannelsesforløb berettiger til SVU. Et anslået timeforbrug på uddannelsen 
kan ikke anvendes som beregningsgrundlag. 
 
Det er ikke muligt for efter- og videreuddannelsesstuderende at opnå støtte fra Statens 
Uddannelsesstøtte (SU). 
 
Støtte til deltagerbetalingen fra fonde og legater kan være skattepligtig. Det er en god idé 
på forhånd at kontakte fonden eller legatet for at afklare det. 
 
Kontaktpersoner og undervisere 
Lektor Claus Bossen 
Digital Design & Informationsvidenskab 
Institut for Æstetik og Kommunikation 
Tlf:  8716 1983 
http://pure.au.dk/portal/da/imvcb@hum.au.dk 
 
 
 
 

http://pure.au.dk/portal/da/imvcb@hum.au.dk
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Generelle spørgsmål 
For generelle spørgsmål omkring optagelse på uddannelsen skal du kontakte Efter- og vi-
dereuddannelse.  
 

Efter- og Videreuddannelse ved Aarhus Universitet registrerer, vurderer og indskriver an-
søgere, opkræver deltagerbetaling og leverer dokumentation til brug for SVU-
administratorer, jobcentre og a-kasser. 
 
Åbningstiderne i Efter- og Videreuddannelse finder du på www.au.dk/evu 
 
Efter- og Videreuddannelse 
Aarhus Universitet 
Fredrik Nielsens Vej 5 
Bygn. 1448 
8000 Aarhus C 
Tlf.: 8715 2805 
E-mail: evu@au.dk 
www.au.dk/evu 
 
Studienævn og hovedområde 

Master i it, linjen organisation, hører hjemme under Institut for Æstetik og Kommunikati-
on) på hovedområdet Arts, Aarhus Universitet. Fagpakken udbydes under it-vest-
samarbejdet. 
 
Studienævnet ved Æstetik og kommunikation har ansvaret for det faglige niveau, indhold, 
undervisning og prøver. 
 
Uddannelsen giver ret til at anvende titlen Master i it, organisation. På engelsk anvendes 
titlen Master of IT, Organization (MIT). 
 
Regelgrundlag 

Der er knyttet regler til udbud og gennemførelse af kompetencegivende efter- og videreud-
dannelse: 
 
Generelle regler: 

• Bekendtgørelse af lov om universiteter (universitetsloven) nr. 695 af 22. juni 2011 
med senere ændringer, § 5 

• Lovbekendtgørelse nr. 881 af 8. august 2011 om erhvervsrettet grunduddannelse og 
videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne 

• Bekendtgørelse nr. 1188 af 7. december 2009 om deltidsuddannelse med senere 
ændringer. 

 
Regler om uddannelse, undervisning og eksamen: 

• Bekendtgørelse nr. 1187 af 7. december 2009 om masteruddannelser ved universi-
teterne med senere ændringer 

• Bekendtgørelse nr. 666 af 24. juni 2012 om eksamen og censur ved universitetsud-
dannelser med senere ændringer, §§ 15-17 gælder ikke for deltidsstuderende 

• Bekendtgørelse nr. 250 af 15. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse 
ved universitetsuddannelser (karakterskalabekendtgørelsen)  

• Studieordningen for masteruddannelsen i it (2011 med senere ændringer). 
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Studieordningen for Master i it tilgængelig på internetadressen: 
http://www.au.dk/fakulteterinstituttermv/adm/registra/studieguide/studieordning/arts/
studienaevn-ved-institut-for-aestetik-og-kommunikation/  

 

http://www.au.dk/fakulteterinstituttermv/adm/registra/studieguide/studieordning/arts/studienaevn-ved-institut-for-aestetik-og-kommunikation/
http://www.au.dk/fakulteterinstituttermv/adm/registra/studieguide/studieordning/arts/studienaevn-ved-institut-for-aestetik-og-kommunikation/
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OG DIN KARRIERE

Med vores uddannelser kan du videreudvikle dine kompetencer og
styrke dine karrieremuligheder. Benyt vores uddannelsestilbud til at
holde dig ajour eller søge helt ny viden.

Aarhus Universitet er et universitet med mod på forandringer.
Det er forandring og nytænkning, der sikrer, at universitetet er
rustet til fremtidens udfordringer, og det er viljen og evnen til at
tænke nyt, der sikrer, at vi kan tilbyde efter- og videreuddannelse
af høj international standard. Uddannelse, der bidrager til
kompetenceudvikling, både hos dig som studerende, på din
arbejdsplads og i samfundet som helhed

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade1
DK – 8000 Aarhus C

+ 45 8715 0000
au@au.dk
www.au.dk
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