
Valgmodulbeskrivelse for 2018 

Modul 7 Den tværprofessionelle udvikler 
Studievægt: 15 ETCS-point 
 
Modulet retter sig mod administrationsbachelorens deltagelse i tværprofessionelle udviklings- og 
innovationsprojekter.  
 
Modulet har to spor: a) Organisations- og samarbejdsstrukturer og b) Velfærd og medborgerskab. Den 
studerende vælger hvilket spor, vedkommende vil følge. Dele af undervisningen går på tværs af de to spor 
og som en del af modulet indgår ligeledes en uge, hvor de studerende deltager i et tværprofessionelt forløb 
med studerende fra andre uddannelser. 
 
Fælles indhold  
 
Tværprofessionelt samarbejde: 

• Professionsbegrebet 
• Samarbejde i organisationer 
• Kommunikation og kultur 
• Viden og læring 
• Ledelse af tværprofessionelt samarbejde 

 
Møde- og procesledelse 

• Tilrettelæggelse, afvikling og opfølgning på møder og gruppeprocesser 
• Opgaven som mødeleder og facilitator 

 
Fælles mål for læringsudbyttet 
 
Viden 
Den studerende 

• Har viden om egen og andre professioners faglighed, kendetegn og roller 
• Har forståelse af tværprofessionelle samarbejdsrelationer 
• Har viden om ledelse af tværprofessionelle samarbejdsrelationer 
• Har forståelse af møde- og procesledelse 

 
Færdigheder 
Den studerende 

• Kan analysere og vurdere problemstillinger i relation til tværprofessionelt samarbejde 
• Kan formidle viden i en tværprofessionel sammenhæng 
• Kan lede møder og facilitere gruppeprocesser  

 
Kompetencer  
Den studerende 

• Kan indgå i og bidrage konstruktivt til tværprofessionelle samarbejdsrelationer 
• Kan bidrage til at skabe læring i en tværprofessionel sammenhæng 
• Kan reflektere over egen praksis i en tværprofessionel sammenhæng 

 
 
A: Organisations- og samarbejdsstrukturer B: Velfærd og medborgerskab 
Særligt indhold 

• Innovationskultur 
Særligt indhold 

• Velfærdsparadigmer 



• Tværprofessionelle 
samarbejdsstrukturer og innovative 
organisationsformer 

• Medarbejderdreven innovation 
• Koblingskompetencer og 

innovationskompetencer 

• Velfærdsinnovation – strategi, metode 
og evaluering 

• Borgercentreret og samarbejdsdreven 
innovation 

• Civilsamfund og borgerdeltagelse 

 
Særlige mål for læringsudbyttet 
 
Viden 
Den studerende har 

• Har viden om innovationskultur, 
samarbejdsstrukturer og 
organisationsformer 

• Har viden om medarbejderdreven 
innovation 

• Har viden om koblingskompetencer og 
innovationskompetencer 

 
Færdigheder 
Den studerende 

• Kan analysere og vurdere behovet for 
udvikling og innovation af 
organisations- og samarbejdsstrukturer 

• Kan anvende metoder og værktøjer fra 
medarbejderdreven innovation 

 
Kompetencer 
Den studerende 

• Kan anvende analyser og vurderinger 
med henblik på at udvikle en 
tværprofessionel og innovativ praksis i 
organisationen 

Særlige mål for læringsudbyttet 
 
Viden 
Den studerende har 

• Har viden om forskellige 
velfærdsparadigmer 

• Har viden om borgercentreret og 
samarbejdsdreven innovation 

 
Færdigheder 
Den studerende 

• Kan analysere og vurdere behovet for 
udvikling og innovation i forhold til 
velfærd og medborgerskab 

• Kan anvende metoder og værktøjer fra 
borgercentreret innovation 

 
Kompetencer 
Den studerende 

• Kan anvende analyser og vurderinger 
med henblik på at udvikle velfærd i en 
tværprofessionel sammenhæng  

• Kan inddrage borgerperspektivet i 
udviklings- og innovationsprojekter 

 
 
 

Bilag 6 Vejledning, uddannelse og beskæftigelse 
Studievægt: 15 ETCS-point  
 
Modulet retter administrationsbacheloren mod opgaveløsning inden for beskæftigelses- og 
uddannelsespolitiske funktioner i det offentlige og private.  
Endvidere retter modulet administrationsbacheloren til at indgå i vejledningsopgaver i beskæftigelses- samt 
uddannelsesvejledning. 
 
Indhold 
 
Vejledning 

• Teori om vejledning i vores samtid, og hvordan vi bevarer et etisk og helhedsorienteret syn på 
medborgeren. 

• Kobling mellem teorien og praksisfeltet ved selvstændige interviews. 



• ”Laboratorie”-vejledning på holdet med praksisnær vejledning, som optages og analyseres for at 
styrke professionaliseringen.  

 
Uddannelse og beskæftigelse 

• Politisk og historisk fordybelse i klassiske teoretiske tekster for at forstå vores samtid. 
• Forståelse for uddannelses- og beskæftigelsesreformer i relation til det danske arbejdsmarked. 
• Informationssøgninger og baggrundsviden om lovgivning og statistisk materiale. 

Mål for læringsudbyttet 

Viden 
Den studerende 

• Har viden om de politisk-historiske og beskæftigelsesmæssige mål for samfundet og om udviklingen 
inden for disse felter. 

• Har viden om samarbejdet med borgere, arbejdsmarkedets parter, andre aktører og disses interesser. 
• Har viden om vejledningsteori og -metoder og deres etiske præmisser. 
• Har viden om årsager til inklusion og eksklusion fra arbejdsmarkedet. 
• Har viden om lovgivning og udvikling i denne på hhv. uddannelses- og beskæftigelsesområderne. 

 
Færdigheder 
Den studerende 

• Kan varetage vejledninger med afsæt i vejledningsteorier og –metoder. 
• Kan interviewe praksispersoner i vejledningsfeltet omkring vejledning i velfærdssamfundet. 
• Kan indgå i et samspil med borgeren MHP. at inddrage, afklare og udarbejde helhedsorientrede 

planer for borgeren. 
• Kan vurdere indhold i statistikker på beskæftigelses- og uddannelsesområdet 
• Kan indgå i vurdering af effekten af reformer i beskæftigelses- og uddannelseslovgivningen 

 
Kompetencer 
Den studerende 

• Kan vurdere vejledningsteorier samt metoder ud fra den politiske og organisatoriske sammenhæng.  
• Kan vurdere vejledningsmetoder og –teoriers etiske implikationer.  
• Kan varetage vejledninger og rådgivning med vurdering af rette metode/teori, afhængig af bl.a. 

vejledningskontekst samt beskæftigelsesmæssige, organisatoriske og samfundsmæssige muligheder. 

Som studerende på modulet skal du have adgang til optageudstyr, hvilket kan være i form af en smartphone, 
videokamera eller tablet. Du skal også være parat til at blive vejledt omkring din egen karrierelæring og 
øvrige livsforhold, så du erfarer vejledning samt dets muligheder. 

 

Modul 8 Proces- og projektledelse 
Studievægt: 15 ETCS-point  
 
Modulet retter sig mod administrationsbachelorens deltagelse i tværfaglige og tværorganisatoriske 
forandringsprojekter og udviklingsprocesser. Modulet har fokus på anvendelse af projektværktøjer. 
 
Indhold  
 
Projektledelse 



• Identificering af og målformulering for projekter 
• Udarbejdelse af planer, businesscases og interessentanalyser 
• Kommunikation i og af projektet samt dets forløb og resultater 
• Ressourceallokering 

Procesledelse 
• Tilrettelæggelse og opfølgning på gruppeprocesser 
• Facilitering af gruppeprocesser 

 
  
Mål for valgmodulets læringsudbytte  
 
Viden  
Den studerende 

• Har viden om identifikation og fortolkning af forandringsprocesser 
• Har forståelse for projektstyringsmetoder, -modeller og –værktøjer, herunder digitale 
• Har forståelse for metoder til afdækning af projektets eller processens interessenter 
• Har viden om og forståelse for projektets mulige udfordringer, barrierer og risici 
• Har viden om økonomisk styring af projekter, herunder fondssøgning  
• Har viden om og forståelse for afrapportering til forskellige målgrupper og interessenter 

  
Færdigheder 
Den studerende 

• Kan identificere og vurdere behov og mål for forandringer og nye projekter 
• Kan beskrive og analysere projektets trin og rammer i forhold til planlægning og styring af projektet  
• Kan anvende og skalere projektstyringsmetoder og -værktøjer 
• Kan organisere og deltage i projektstyring og varetage betjeningen af projektets styregruppe  
• Kan vurdere projektets økonomiske udfordringer, her under deltage i fondssøgning 
• Kan gennemføre risikoanalyser gennem flere af projektets faser 
• Kan varetage del- og slutrapporteringer og sikre fokus på realisering af projektets gevinster. 

 
Kompetencer  
Den studerende 

• Kan tage ansvar for projektets faser på baggrund af interessenternes behov og mål for forandringer 
og nye projekter 

• Kan perspektivere projektets konkrete implikationer, evaluere behovsopfyldelse og mål 
• Kan identificere behov for vidensdeling i projektets forskellige trin og ved dets afslutning 
• Kan varetage projektledelses og –koordineringsopgaver selvstændigt og selvledende 
• Kan projektlede selvstændigt, tværfagligt og tværorganisatorisk i forskellige typer forandrings- og 

udviklingsprocesser 
 
 
 

Modul 9 Organisatíonsudvikling og digital omstilling 
Studievægt: 15 ETCS-point  
 
Modulet retter administrationsbacheloren mod arbejdet med udvikling af offentlige organisationer gennem 
strategisk ledelse og digital omstilling.  
 
Indhold 
 



Strategisk ledelse 
• Fra valg af strategi til implementering, formidling og opfølgning 
• Juridiske forhold, herunder IT-sikkerhed 
• Digitale indkøbs- og udbudsprocesser  

Digitalisering 
• Tværorganisatorisk og fællesoffentlig digital omstilling 
• Fagspecialisering og digitale arbejdsgange 
• Digital kommunikation 

Organisationsudvikling og projektledelse 
• Forandringsledelse og -kommunikation 
 Projektering af digitale udviklingsprojekter og -processer 
 Brugerinddragelse i digitale projekter 

 

Mål for læringsudbyttet 
 
Viden 
Den studerende 

• Har viden om strategier og retsgrundlaget for offentlig digitalisering 
• Har kendskab til digitale indkøbs- og udbudsprocesser  
• Har kendskab til motivation og barrierer hos borgere, medarbejdere og andre aktører i forbindelse 

med organisationsudvikling og digital omstilling  
• Har kendskab til brugerdrevet udvikling af fællesoffentlige digitale løsninger 
• Her kendskab til anvendelsen af offentlige projektmodeller 

 
Færdigheder 
Den studerende 

• Kan følge, analysere og kommunikere ny viden om digital organisationsudvikling i det offentlige 
•  Kan analysere behov for relevante digitale forandringsstrategier, der understøtter organisationens 

mission, vision og værdier 
• Kan analysere politiske, juridiske og etiske perspektiver på organisationsudvikling og digital 

omstilling i organisationen. 
• Kan projektere og kommunikere indførelsen af nye digitale løsninger  

Kompetencer 
Den studerende 

• Kan analysere og vurdere en arbejdsgang, som danner grundlag for digitalisering af en administrativ 
proces 

• Kan kommunikere og formidle organisationsudvikling og digital omstilling til borgere, medarbejdere 
og andre aktører 

• Kan deltage i brugerdrevet udvikling og vedligeholdelse af fællesoffentlige digitale løsninger 
• Kan vurdere digitale processer i forhold til den gældende lovgivning og ny viden på området 
• Kan deltage i projektering af digitale udviklingsprojekter  
•  

 
 

Modul 9 Styring og Økonomi  



Studievægt: 15 ETCS-point  
  
Modulet retter sig mod administrationsbachelorens opgaver i relation til styringen af økonomien i den 
offentlige sektor. Modulet har fokus på at lære den studerende forskellige teorier og arbejdsmetoder, der 
bidrager til god økonomistyring.  
  
Indhold  
  
Styring i den offentlige sektor  

• Mål- og resultatorienteret styring  
• Effektbaseret styring   
• Markedsbaseret styring   
• Økonomiopfølgning og rollen som controller  

  
Økonomisk analyse  

• Business case  
• Omkostningsfordeling  
• Budgetanalyse  
• Cost benefit analyse  

  
Dokumentation og måling  

• Beregning af nøgletal til benchmarking og ledelsesinformation  
• Prognoser og beregning af demografisk betingede mer- og mindreudgifter  

  
Mål for læringsudbyttet  
  
Viden  
Den studerende  

• Har forståelse af forskellige styringstilgange i den offentlige sektor  
• Har viden om forskellige økonomiske analysemetoder  
• Har forståelse af anvendelsen af statistik i forbindelse med styring og analyser  

  
Færdigheder  
Den studerende  

• Kan analysere og vurdere fordele og udfordringer ved forskellige styringstilgange  
• Kan identificere og vurdere relevante nøgletal i forbindelse med økonomistyring  
• Kan fortolke, udarbejde og anvende statistisk materiale  
• Kan bidrage til udarbejdelse af økonomiske analyser og økonomiopfølgning  
• Kan formidle resultaterne af økonomiske analyser og økonomiopfølgning  
  

Kompetencer  
Den studerende  

• Kan selvstændigt indgå i og bidrage til udviklingen af økonomistyringsprocesser   
• Kan håndtere forskelligrettede krav i økonomistyring  
• Kan kommunikere, samarbejde og rådgive om budgetlægning og -opfølgning i en tværprofessionel 

kontekst  
 

 
 

Modul 10 HR – udvikling, administration og jura 
 
Modulet retter sig mod administrationsbachelorens bidrag til HR og udviklingsafdelingers opgaver inden for 
rådgivning af og støtte til ledere og medarbejdere. 



 
Indhold 

 
Udvikling: 

• Kompetenceudvikling 
• Læring og motivation 
• Trivsel og arbejdsmiljø 
• Forandringsledelse 
• Personalepolitikker 

 Administration: 
• Personaleplanlægning 
• Rekruttering 
• Ansættelse 
• Løn 
• Afvikling                        

 Jura: 
• Personalejura 
• Overenskomster og aftaler 

 
Mål for læringsudbyttet 
 
Viden 
Den studerende 

• Har viden om strategisk kompetenceudvikling og implementering af forandringsprocesser på HR-
området 

• Har viden om læringsformer og motivationsfaktorer 
• Har viden om almen personaleadministration, væsentlige kollektive overenskomstregler og love der 

regulerer ansættelsesforhold  
• Har forståelse for sammenhængen mellem personaleudvikling og arbejdsmiljø 
• Har viden om årsager samt forebyggelse og håndtering af konflikter på arbejdspladsen 
• Har viden om udvikling og anvendelse af personalepolitik 

 
Færdigheder 
Den studerende 

• Kan analysere problemstillinger og anvende udviklingsværktøjer, metoder og redskaber inden for 
HR-området i en praktisk og praksisnær samt teoretisk sammenhæng 

• Kan kommunikere professionelt om HR-faglige problemstillinger 
• Kan planlægge, koordinere og gennemføre personaleadministrative opgaver 
• Kan identificere og analysere konflikter og samarbejdsvanskeligheder med henblik på at forebygge 

og anvise retlige løsningsforslag 
• Kan identificere, forstå og skelne mellem forskellige teorier, begreber og metoder om strategisk 

kompetenceudvikling i et videnskabsteoretisk perspektiv 
 
Kompetencer 
Den studerende  

• Kan identificere egne læringsbehov og udvikle viden, færdigheder og kompetencer i relation til 
professionen og udviklingen inden for HR-området  

• Kan identificere behov for organisatorisk kompetenceudvikling og formidle dem i forhold til 
organisationens mission, visioner, strategiske mål og værdier 



• Kan selvstændigt varetage personaleadministrative funktioner, herunder rekrutteringsprocesser 
• Kan planlægge, udvikle og bidrage til samarbejde om HR-faglige problemstillinger og 

forandringsprocesser 
• Kan planlægge og gennemføre systematisk udvikling, dokumentation, opfølgning og evaluering 

inden for HR-området. 
 
 

Samskabelse - processtyring og netværksledelse 
Studievægt: 15 ETCS-point 
 
Modulet retter sig mod administrationsbachelorens deltagelse i samskabelse og samskabelsesprocesser. 
Modulet har særligt fokus på hvordan organisering og facilitering af disse processer fremmer nye 
governance former og udvikling af administrative praksisser. 
 
Indhold  
 
Velfærd og nye styringsparadigmer: 

• New Public Governance, metastyring og netværksstyring,  
• Velfærdsparadigmer 
• Social innovation & socialt entreprenørskab 
• Frivillighed og samarbejde med civilsamfund  
 

Organiseringsformer og principper for New Public Governance 
• Samskabelse – co-creation, co-produktion, samarbejdsdreven innovation og faglighed i samskabelse  
• Partnerskaber som organiseringsform 
• Kommunal praksis for udvikling af samarbejdsformer ift. ny velfærd  

 
Processtyring og netværksledelse 

• Design og ledelse af netværk 
• Facilitering af netværksaktiviteter 
• Procesledelse og facilitering af gruppeprocesser 

 
Mål for læringsudbyttet 
 
Viden 
Den studerende 

• Har viden om New Public Governance, metastyring og netværksstyring 
• Har viden om samskabelse og strategier for samskabelse 
• Har viden om velfærdsparadigmer 
• Har viden om social innovation og socialt entreprenørskab 
• Har forståelse for samspil mellem det offentlige og civilsamfund 
• Har forståelse for design og ledelse af netværk 

 
Færdigheder 
Den studerende 

• Kan analysere og vurdere problemstillinger i relation til samskabelse  



• Kan analysere og vurdere behovet for administrationsfaglige indsatser i samskabelsesprocesser 
• Kan designe og organisere samskabende gruppe- og netværksprocesser 
• Kan anvende metoder og værktøjer til facilitering af netværk i samskabelsesprocesser 

 
Kompetencer  
Den studerende 

• Kan indgå i og bidrage til indsatser i relation til partnerskaber og samskabelsesprocesser 
• Kan bidrage til evaluering af samskabelsesprocesser og skabe organisatorisk læring 
• Kan reflektere over egen praksis i forhold til samskabelse og netværksstyring 
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