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UC SYDs profil
For at sikre kvaliteten og øge sammenhængen for de studerendes uddannelsesforløb har alle uddannelser
på UC SYD formuleret deres kerneopgave. Kerneopgaven er uddannelsens vision og det all semestre,
forløb, temaer og undervisning er rettet mod. Med udgangspunkt i kerneopgaven og ud fra de studerendes
evaluering samt undervisernes refleksioner formulerer undervisergruppen hvert år uddannelsens
opmærksomhedspunkter, som der er særligt fokus på i årets undervisning.

ES kerneopgave:
At uddanne de studerende med og til kritisk og aktuel faglighed og samarbejde med dem som lærende
mennesker samt bidrage til deres professionsdannelse i et samspil med professions- og aftagerfeltet.

Uddannelsens 2 opmærksomhedspunkter 2017-18:
1. At være studerende

•

De studerende skal have fokus på deres ansvar for egen og andres studie og trivsel

•

De studerende skal fremme og udvikle deres aktive deltagelse og kritiske refleksioner

•

De studerende skal arbejde med forberedelse, deltagelse i og uden for undervisningen

2. Professionsidentitet
Den enkelte studerende skal udvikle en klar professionsidentitet gennem uddannelsen, dette sker
bl.a. gennem:

•

Inddragelse af praksisfeltet i undervisningen

•

Anvendelse af praksisviden, udviklingsviden og forskningsviden i forhold til professionen

•

At de fysiske rammer understøtter udvikling af professionsidentiteten

Denne semesterplan er baseret på og har hjemmel i:
•

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i Ernæring og Sundhed ved UC SYD sep. 2016
- findes på hjemmesiden under Uddannelsens officielle dokumenter:
https://www.ucsyd.dk/uddannelser/ernaering-og-sundhed/om-uddannelsen/uddannelsens-officielledokumenter/

•

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Ernæring og Sundhed,
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180535

•

Semesterbeskrivelsen, der kan findes på UC SYDs hjemmeside
https://www.ucsyd.dk/dk/uddannelser/ernaering-og-sundhed/om-uddannelsen/semesterbeskrivelser/
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1. Tema
I semesteret sættes fokus på råvarer, mad og måltider i et kvalitets-, sundheds- og
fødevaresikkerhedsperspektiv. Der arbejdes med forholdet mellem forbruger og fødevare- mad og
måltidsproducent i et bæredygtigheds- og markedsperspektiv. Semesteret sætter endvidere fokus på
organisation og ledelse i relation til sundheds- og miljømæssige problemstillinger. Der arbejdes med
kulturelle forandringsprocesser i organisationer relateret til indførelse af procedurer og handleplaner samt
det politiske systems regulering af produktion og marked.
Centralt fagindhold
•
•
•
•
•
•
•

Råvarer, forarbejdningsmetoder, hygiejne, emballage, kulinarisk kvalitet og sensorik i relation til
fødevarer, mad- og måltidsproduktion.
Risiko for udvikling af livsstilssygdomme ift. ernæring, sundhedsadfærd og social baggrund.
Organisation, samarbejde og ledelse i relation til mad og måltider.
Kulturelle forskelle og processer i organisationer
Forholdet mellem forbruger og producent af fødevarer, mad og måltider i relation til
kvalitetssikring og dokumentation.
Forbrug i relation til fødevarelovgivning og politik
Anvendelsesorienterede aspekter i forhold til natur-, sundheds-, human- og
samfundsvidenskabelige metoder

2. Mål for Læringsudbytte – viden, færdigheder og kompetencer
Efter semesteret har den studerende opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer
Viden: Den studerende:
• Kan forstå ledelse, processer, udvikling, planlægning og gennemførelse af opgaver inden for
fødevarer, ernæring og sundhedsområdet.
• Har viden om metoder og standarder for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling og kan reflektere over
deres anvendelse,
• Har viden om og kan reflektere over egen professionsudøvelse samt egen professions opgaver og
ansvarsområder i et organisatorisk, administrativt og samfundsmæssigt perspektiv
• Har viden om og kan reflektere over videnskabsteori, forskningsmetode og modeller til evaluering,
kvalitetssikring og -udvikling, samt relatere denne viden til professionspraksis,
• Har viden om og kan forstå fødevarer, hygiejne, kulinarisk kvalitet og sensorik i relation til mad og
måltidsproduktion
Færdigheder: Den studerende kan
• Anvende, vurdere og begrunde metoder og beskrevne standarder for kvalitetssikring og
kvalitetsudvikling,
• Anvende og begrunde forskellige metoder til vurdering af fødevarer og måltider i forbindelse
med praksisnære problemstillinger
Kompetencer: Den studerende kan
• Håndtere udviklingsorienterede problemstillinger på et analytisk og metodisk grundlag og
identificere egne læringsbehov.
•
Kan selvstændigt håndtere udvikling af sunde måltider under hensyntagen til levevilkår
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3. Semesterets opmærksomhedspunkter
Semesterets opmærksomhedspunkter er fremkommet gennem ønsket om at konkretisere kerneopgave og
uddannelsens opmærksomhedspunkter, samt ud fra tidligere erfaringer og evalueringer. Semesterets
opmærksomhedspunkter er udgangspunkt for den mundtlige semesterevaluering, der ligger sidst i forløbet.
Der er på semesteret fokus på:
•
•
•

At kunne forholde sig kritisk til fødevareproduktion og fødevarekvalitet ud fra forskellige
perspektiver (fx etik, sundhed, bæredygtighed)
At anvende semesterets teoretiske viden som grundlag for besøg på en fødevareproducerende
virksomhed.
At lave semesteropgaven, med introduktion til den problembaserede opgave, samt at kunne lave
henvisninger til litteratur og litteraturliste

4. Fag og fagområder
Oversigt over semesterets fag og fordeling ift. ECTS point.
Fordeling af fag og fagområder,

ECTS

Sundhedsvidenskab
•
Mad og måltider 2,5 ECTS
•
Ernæring 1,0 ECTS
•
Levnedsmiddelhygiejne, kvalitetssikring

9

og egenkontrol 3,0 ECTS
•
Bæredygtighed og materialer 2,0 ECTS
•
Praktik 0,5 ECTS
Naturvidenskab
•
Ernæring 2,0 ECTS
•
Fødevareteknologi 3,0 ECTS
•
Mikrobiologi og fødevarer 4 ECTS
Humanvidenskab
•
Videnskabsteori og metode 1 ECTS
•
Pædagogik 1,5 ECTS
•
Psykologi 2,5 ECTS
•
Praktik 1,0 ECTS
Samfundsvidenskab
•
Ledelse og organisation 3 ECTS
•
Marked, politik og forbrug 2 ECTS
•
Madkultur 1 ECTS
ECTS i alt

9

6

6

30

5. Semesterets fag og fagbeskrivelser
Korte beskrivelser af hvordan de enkelte fag bidrager til semesterets mål med overordnet beskrivelse af
arbejdsformer. Fagenes forløb uddybes i undervisningsplanerne (se BlackBoard).
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Fagområde

ECTS/Underviser/Fag

Sundhedsvidenskab

Mad og måltider 2,5 ECTS v/edmo
Teoretisk og praktisk undervisning som formidlingsform indgår i faget.
Med afsæt i teoretiske problemstillinger inden for ernærings-/ mad og
måltidsområdet arbejder de studerende med at håndtere og veksle
mellem næringsstofniveau og fødevareniveau. Den studerende arbejder i
praksis med at omsætte teori på næringsstofniveau til mad og måltider
på fødevareniveau.
Faget beskæftiger sig med de forhold, der er afgørende for, at en
fødevare er appetitlig, indbydende, hygiejnisk og sund, når den skal
spises herunder også fødevarekvalitet, tilberedningsmetoder, sensorik og
kulinariske kvalitet. Endvidere arbejdes der med en afdækning af hvilke
faktorer, der er i spil, og hvordan et godt måltid kan forstås, når der
arbejdes med mad til målgrupper og deres forskellige
måltidspræferencer.
Den studerende øves i at udvikle og tilberede sunde måltider og tilgå
mad på en kritisk, reflekteret og bevidst måde.
Ernæring 1,0 ECTS v/agas
I faget arbejdes der videre med ernæringslæren fra 1. semester. Det
overordnede tema for faget er adipositas og den ernæringsfaglige viden
der er opnået på 1. semester vil blive anvendt i forhold til dette tema.
Levnedsmiddelhygiejne, kvalitetssikring og egenkontrol 3,0 ECTS v/lkga
Med udgangspunkt i sundhedsmæssige aspekter i relation til
fødevaresikkerhed, arbejder vi med emner, som omfatter egenkontrol
ved fødevareproduktion, virksomhedernes indretning og rengøring. Der
arbejdes endvidere med lovgivningsmæssige og etiske problemstillinger
ved fødevareproduktion.
Arbejdsform: Oplæg, arbejde med spørgsmål og dokumentarfilm.
Bæredygtighed og materialer 2,0 ECTS v/lkga
Undervisningen fokuserer her på de 1) materialer, der anvendes til
emballagering af fødevarer, 2) jordens naturlige reservoirer af ikkefornybare resurser og 3) vand. Ved gennemgang af emnet
fødevareemballage diskuteres, hvor vidt nogle typer af emballager udgør
sundhedsrisici. De centrale temaer relateres også til økologi og
bæredygtighed.
Arbejdsform: Oplæg, arbejde med spørgsmål, dokumentarfilm og et
forsøg.
Praktik 0,5 ECTS v/lkga
Praktikforløbet er en obligatorisk studieaktivitet organiseret i grupper á 2
studerende på 1 – 3 dage på en fødevareproducerende virksomhed. Det
giver mulighed for at samle empiri i forhold til praktisk implementering af
teoretisk viden inden for egenkontrol ved fødevareproduktion,
materialer og bæredygtighed samt organisation og ledelse på en
fødevareproducerende virksomhed. Observationer og analyser skal
anvendes i den skriftlige opgave, som skal godkendes. Godkendelsen af

6

ERNÆRING OG SUNDHED – PLAN FOR 2. SEMESTER JAN. 18– ES17

opgaven er en forudsætning for at I kan gå til den afsluttende, eksterne
prøve.
Naturvidenskab

Ernæring 2,0 ECTS v/agas
Se beskrivelse af faget ovenfor
Fødevareteknologi 3,0 ECTS v/agas
I faget arbejder vi med forståelse af udvalgte råvarers egenskaber,
kvalitet og næringsindhold. Formålet med faget er således at få viden om
og forståelse for, hvad der karakteriserer de enkelte råvaregrupper og
hvordan denne viden kan anvendes i forbindelse med bl.a. mad og
måltidsproduktion.
Mikrobiologi og fødevarer 4 ECTS v/lkga
Undervisningen i mikrobiologi lægger op til både teoretisk og praktisk
arbejde med faget møntet på ernæringsmæssige og sundhedsmæssige
aspekter ved fødevareproduktion. Centrale temaer vil være:
• den naturlige tarmflora
• fødevarebårne sygdomme
• produktionsteknologi og markedsføring af funktionelle fødevarer
• omsætning af stoffer i naturen/bæredygtighed
Arbejdsform: Oplæg, arbejde med spørgsmål, korte videoklip og forsøg.

Humanvidenskab

Videnskabsteori og metode 1 ECTS v/mmel
Undervisningen i videnskabsteori fokuserer på forskellige
undersøgelsesmetoder med fokus på observationer som kvalitativ og
kvantitativ metode.
Metodisk arbejdes der med såvel teoretiske oplæg som praktiske øvelser.
Pædagogik 1,5 ECTS v/edmo
Der arbejdes med udgangspunkt i almen pædagogik,
sundhedspædagogik og didaktik, således at den studerende får viden om
og praktisk træning i forskellige former for formidling om
sundhedsrelaterede emner til udvalgte grupper i samfundet.
Omdrejningspunktet for faget er læringsdimensionen og identificering af
målgruppers læringsbehov indenfor ernærings-og sundhedsområdet. I
forhold til sundhedsmæssige problemstillinger for udvalgte målgrupper
arbejder de studerende med teoretiske overvejelser over og forslag til,
hvad der skal læres, hvorfor det skal læres og hvordan det skal læres.
Der arbejdes med 2 forskellige praktiske projekter i forløbet:
• Food Culture – Del af det international Erasmusforløb Living and
Learning på UC SYD 2018. Målgruppe unge mennesker
• Samarbejde med Museum Sønderjylland – Målgruppe
indskolingsbørn i Haderslev Kommune
Psykologi 2,5 ECTS v/dhba
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I faget psykologi sættes fokus på organisation, samarbejde og ledelse i
organisationer, samt kulturelle forskelle og processer i organisationer. I
faget vil vi beskæftige os med de dynamiske, kognitive og kommunikative
processer i organisationen. Der vil blive sat fokus på
forandringsprocessers indflydelse på såvel den enkelte som gruppen eller
afdelingen.
Praktik 1 ECTS v/lkga
se beskrivelsen ovenfor
Samfundsvidenskab

Ledelse og organisation 3 ECTS v/hije
Vi arbejder med ledelses- og organisationsteori i teori og praksis, hvor vi
beskæftiger os med organisationskultur og ledelse i relation til sundhedsog miljømæssige problemstillinger samt forandringsprocesser i
virksomheder og organisationer. Den studerende skal opnå viden om og
forstå ledelse, processer, udvikling, planlægning og gennemførelse af
opgaver indenfor fødevare-, ernærings- og sundhedsområdet
Marked, politik og forbrug 2 ECTS v/hije
Faget relaterer overordnet til forbrug i relation til fødevarelovgivning og
politik samt udvikling af livsstilssygdomme i forhold til social baggrund.
Den studerende skal opnå viden om metoder og standarder for
kvalitetssikring og kvalitetsudvikling og kan reflektere over deres
anvendelse samt; opnå viden om og kan reflektere over egen professions
opgaver og ansvarsområder i et organisatorisk, administrativt og
samfundsmæssigt perspektiv.
Madkultur 1 ECTS v/edmo
De studerende vil i faget være aktivt deltagende i dele af
Erasmusprogrammet Education and Culture, sammen med udenlandske
studerende, der læser et semester i 2018 på UC SYD, Campus Haderslev i
forbindelse med deres uddannelse. Med afsæt i dansk madkultur og
danskernes madvaner samt eksempler på forskellige kulturelle normer og
regler indenfor feltet, arbejder de studerende med at forberede, udføre,
deltage i og evaluere teoretiske og praktiske læringsforløb i et
internationalt perspektiv.

6. Semesterets ramme - arbejdsform/projekter og tidsplan
2. semester starter i uge 5, 2018 og afsluttes uge 26, 2018. Semesteret vil indeholde samarbejde og
opgaver på tværs af fagene og videnskabsområderne.
Det er en forudsætning for at blive indstillet til eksamen, at den studerende har deltaget i planlagte
studieaktiviteter, eksempelvis deltaget i praktikbesøg, afleveret opgaver og projekter i henhold til
semesterbeskrivelsen og deltaget i køkkentimerne, der er obligatoriske på semesteret.
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Planlagte studiebesøg på semesteret er ligeledes obligatoriske, og den studerende skal således påregne
kørselsudgifter på semesteret.
Tværprofessionelt Element (TPE) – I uge 14 planlægges to dage på Campus Haderslev med
tværprofessionelle aktiviteter.
Obligatoriske studieaktiviteter/studiebesøg på 2. semester
•

•

•

Erasmus-samarbejde
De studerende deltager i et internationalt samarbejde med udenlandske Erasmusstuderende, der
læser et semester på UC SYD i foråret 2018. Forløbet indeholder gensidig udveksling og læring af
dansk og fremmed madkultur både i teori og praksis
Tværprofessionelt samarbejde – ES, UC Syd og Museum Sønderjylland
I 2. semester deltager de studerende i et samarbejde med Museum Sønderjylland omkring et
formidlingsforløb, hvor de studerende planlægger, gennemfører og leder workshops målrettet
elever i indskolingen
Praktikforløb, der er organiseret i grupper á 2 studerende på 1 – 3 dage på en
fødevareproducerende virksomhed. Observationer og analyser skal anvendes i den skriftlige
opgave, som skal godkendes. Opgaven har et omfang af max 12.000 anslag pr. gruppe. Krav til
opgaven beskrives i forbindelse med forløbet. Godkendelsen af opgaven er en forudsætning for at I
kan gå til den afsluttende, eksterne prøve

Tidsplan for modulet - oversigt over de aktiviteter ugerne indeholder ud over almindelig undervisning
Uge 5

Evaluering af 1. semester
Intro og opstart på 2. semester

Uge 6

Erasmusprojekt Food culture - onsdag og fredag

Uge 7

Undervisningsfri uge

Uge 8
Uge 9

Studieretningsvalg - info

Uge 10

Forløb - Kræftens bekæmpelse

Uge 11

Intro til virksomhedsbesøg/praktik
Semestersamtaler – evt uge 12

Uge 12

Food EXPO herning mandag d. 19.03
www.foodexpo.dk - den studerende udfylder og printer selv sin
indgangsbillet fra hjemmesiden

Uge 13

Undervisningsfri - påske

Uge 14

Tværprofessionelt element (TPE)
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Uge 15

Virksomhedsbesøg/praktik

Uge 16
Uge 17

Aflevering af opgave (egenkontrol)

Uge 18
Uge 19

Tilbagemelding på opgave (egenkontrol)
Opgaveoplæg - semesteropgaven

Uge 20

Intro til tværfaglig formidlingsopgave i samarbejde med Museum
Sønderjylland

Uge 21

Tværfaglig formidlingsopgave i samarbejde med Museum
Sønderjylland

Uge 22
Uge 23

Skriveuge - semesteropgaven

Uge 24

Skriveuge - semesteropgaven

Uge 25

Prøve

Uge 26

Prøve

7. Semesterafslutning og bedømmelse
Prøven på 2. semester
Semesteret afsluttes med en prøve, der er tilrettelagt med det formål at afprøve de studerendes forståelse
for semesterets mål for læringsudbytte.
Det er en forudsætning for at deltage i prøven, at den studerende har gennemført de obligatoriske
studieaktiviteter. Se beskrivelsen ovenfor.
Prøveform:
En skriftlig opgave med udgangspunkt i semesterets fag og fagområder i grupper med op til 4 studerende
efterfulgt af mundtlig individuel prøve med udgangspunkt i den skriftlige opgave.
Bedømmelsesgrundlag
Den skriftlige opgave og den mundtlige præstation. Der gives en samlet bedømmelse.

Bedømmelse
Ekstern bedømmelse efter 7-trinsskalaen.
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Til- og afmelding til prøver:
Ved at påbegynde semesteret er den studerende automatisk tilmelding til prøven. En eventuel afmelding til
prøven skal ske senest 1 måned inden prøven begynder. Hvis den studerende melder afbud senere
betragtes prøven som påbegyndt, og der bruges et forsøg. (Se endvidere eksamensbekendtgørelsen.) Hvis
prøven ikke bestås, laves der aftale om reeksamen.
Øvrige krav vedrørende prøven fremgår af kapitel 14 og 16 i studieordningen.

8. Evaluering af semesteret
Evaluering af semesterets tilrettelæggelse og gennemførelse sker ved individuel besvarelse af et elektronisk
spørgeskema. I forbindelse med de sidste lektioner på semesteret eller inden det kommende semesterets
begyndelse evaluerer underviser (-e) og holdet hvordan tilrettelæggelse og gennemførelse af semesteret
har bidraget til læring og opnåelse af mål for læringsudbytte. Der drøftes semesterets
opmærksomhedspunkter som kan være forhold der har vist sig særligt udfordrende eller befordrende for fx
læring, forståelse, overblik, refleksion, samarbejde, fordybelse og udvikling. Her drøftes også de elementer
som skal bevares.
Spørgeskemabesvarelserne og de drøftede opmærksomhedspunkter vil indgå i undervisernes afsluttende
semesterevaluering med henblik på at kvalificering af semesteret for det næste hold.

9. Internationale muligheder
Uddannelsen sigter mod, at den studerende opnår interkulturelle og internationale kompetencer, der
indebærer viden om og respekt for andre kulturer samt evne til at reflektere over egne kulturelle værdier
og til at forstå, hvordan disse kan influere på praksis både nationalt og internationalt. Endvidere fordres
viden om andre kulturers opfattelser af ernæring og sundhed.
De studerende på 2. semester 2018 er aktivt deltagende i dele af Erasmusprogrammet Education and
Culture, sammen med udenlandske studerende, der læser et semester i 2018 på UC SYD, Campus Haderslev
i forbindelse med deres uddannelse. ES17 studerende får således erfaring med at forberede, udføre,
deltage i og evaluere læringsforløb i et internationalt perspektiv.
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BILAG 1

10. Studieaktivitetsmodel:
•Semesterintro
•Holduv. og samlæste lektioner
med forskellige
tilrettelsesformer og indhold,
herunder - laboratoriearbejde,
læreroplæg, holddiskussioner,
forelæsninger
• Arbejde med modulets
obligatoriske studieaktiviteter
•Arbejde med det tværgående
emne"den gode opgave"

Deltagelse af:
Undervisere
og studerende

•Planlægning af virksomhedsbesøg
på selvvalgt virksomhed
•Studiebesøg
•Studiegruppearbejde med
planlægning af:
Erasmusforløb
Renæssanceforløb
•Studiegruppearbejde - opgaver
med fokus på understøttelse af
optimering af læringsudbyttet i
fagene

Initieret af:
Undervisere

Kategori 1

Kategori 2
Deltagelse af:
Studerende

Kategori 4

Kategori 3
Selvstudie, fordybelse,
studiegruppearbejde,
litteratursøgning,
forberedelse, aktivitet
på læringsplatform Bb,
eksamensforberedelse

• Fremlæggelse af
studieprodukter
•Vejledning ift studieprodukter
•Projektdage

Initieret af:
Studerende
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11. Litteraturliste - obligatorisk litteratur, der skal anskaffes
Litteraturliste 2. semester 2017- ES16, UC SYD

Fag/underviser/litteratur
Mad og måltider v/edmo
•
•
•
•

Karina Kyhn Andersen: Kulinarisk sensorik. Erhvervsskolernes Forlag (nyeste udgave)
Holm, L. Kristensen S.T: Mad, mennesker og måltider. Munksgaard – 2. udgave august 2012 (eller
nyeste udgave)
Langager, Hanne Hyldgaard: Fødevarelære 6. udgave 1. oplag 2014 (eller nyeste udgave)
Netbaseret materiale og rapporter – adresser fremgår af undervisningsplanen

Supplerende litteratur – ikke obligatorisk
Carlsen, Helle & Terndrup A.L. (2014) Madkundskab. Akademisk forlag

Ernæring v/agas
•

Svendsen OL m. fl.: (2011). Adipositas – sygdom, behandling og organisation. Munksgaard
Danmark.

Levnedsmiddelhygiejne, kvalitetssikring og egenkontrol v/lkga
•

Thougaard H. mfl. 2009: ’Mikrobiologi, fødevarer, hygiejne, genteknologi’. 4. udgave, Nyt
Teknisk Forlag

•
•
•

Lise Justesen m.fl.: Fødevarer og kvalitet- råvarer og forarbejdning. Nyt Teknisk Forlag
Bekendtgørelser og vejledninger som findes på bl.a. www.retsinfo.dk
PowerPoint-dokumenter

Bæredygtighed og materialer v/lkga
Diverse materialer, som findes på nettet (henviser til UV-planen)
•
•

En verden af plast: http://plast.dk/undervisningsmaterialer-om-plast/
Jordkludens vandreservoir:
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2015/06/16/new-nasa-studies-show-howthe-world-is-running-out-of-water/?utm_term=.71debb9f816c
Praksis på en virksomhed v/lkga
Ingen planlagt litteratur, der skal købes
Ernæring v/agas

•

Svendsen OL m. fl.: (2011). Adipositas – sygdom, behandling og organisation. Munksgaard
Danmark
Fødevareteknologi v/agas

•

Justesen L. m.fl.: (2010). Fødevarer og kvalitet - råvarer og forarbejdning. Nyt Teknisk Forlag
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Mikrobiologi og fødevarer v/lkga
•

Thougaard H. mfl. 2009: ’Mikrobiologi, fødevarer, hygiejne, genteknologi’. 4. udgave, Nyt Teknisk
Forlag

Videnskabsteori og metode v/mmel
•

Henricson, Maria (2014) Videnskabelig teori og metode- fra ide til eksamination.
Munksgaard (anvendt på 1 semester)
Pædagogik v/edmo
•

Netbaseret materiale, uddrag af fagbøger lagt på Bb under ES indscannede tekster, rapporter
mv.– adresser fremgår af undervisningsplanen

Psykologi v/dhba
• Kaufmann, Geir og Astrid: (2013): Psykologi i organisation og ledelse, Akademisk Forlag
• Herudover aktuel online litteratur som vil fremgå af undervisningsplanen
Praktik v/lkga
Ingen planlagt litteratur, der skal købes
Ledelse og organisation v/hije
• Skriver, Hans Jørgen m.fl. (2013, 3. udgave): Ledelse i praksis. København: Trojka.
• Lægaard, Jørgen (2006): Organisation (downloades gratis på bookboon.com)
Marked, politik og forbrug v/hije
•
•
•
•
•

Lise Justesen m.fl. (2014): Fødevarer og kvalitet - råvarer og forarbejdning. kap 1- 3, Nyt Teknisk
Forlag
Holm, L. & Kristensen, S.T. (2012). Mad, mennesker og måltider – samfundsvidenskabelige
perspektiver. København: Munksgaard.
Groth, M.V. & Fagt, S. (2003). Danskernes kostvaner. Måltidsvaner, holdninger, sociale forskelle og
sammenhæng med anden livsstil. København: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri &
Fødevaredirektoratet. (Kan frit downloades på nettet)
Groth, M.V. m.fl. (2009). Danskernes måltidsvaner, holdninger, motivation og barrierer for at spise
sundt 1995-2008. Søborg: DTU. (Kan frit downloades på nettet)
Bourdieu, P. (1987). What Makes a Social Class? On the Theoretical and Practical Existence Of
Groups. I: Berkeley Journal of Sociology, vol. 32, s.1-17. (lægges på BB)

Madkultur v/edmo
•

Netbaseret materiale – adresser fremgår af undervisningsplanen

Yderligere litteratur på modulet:
Der kan endvidere være litteraturhenvisninger på undervisningsplanerne for fagene. Dette gælder dog
primært litteratur, der kan downloades fra nettet, litteratur der er indscannet og kan downloades fra UC
Syds bibliotek, eller litteratur underviseren medbringer til fotokopiering, eksempelvis rapporter, uddrag af
fagbøger og videnskabelige artikler. Den studerende skal være opmærksom på udgifter til kopier og andet i
alle fag.
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