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1. Studieordning
1.1 Uddannelsens navn
Kandidatuddannelse i Social Intervention

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 Social Intervention
Uddannelsen giver den studerende ret til at anvende den engelske titel Master of Science in Social Sciences in Social
Intervention

2. Uddannelsens formål, beskæftigelse og kompetenceprofil
2.1 Formål
Formålet med Kandidatuddannelsen i Social Intervention er at uddanne kandidater, der har viden og kompetencer til at
analysere, designe, facilitere og styre samfundsmæssige og institutionelle forandringsinitiativer i både større og mindre
skala og i alle led af interventionsprocesserne.
Kandidaterne medvirker til at skabe socialt bæredygtig forandring gennem omfattende inddragelse af brugere, borgere
og professionelle i forskelligartede tværfaglige, tværsektorielle og samskabende projekter og programmer.
Kandidater i Social Intervention arbejder på tværfagligt grundlag, som kombinerer psykologisk, læringsteoretisk,
kulturteoretisk og sociologisk viden for at bidrage til stærke og socialt bæredygtige forandringsprocesser.
Kandidatuddannelsen i Social Intervention sikrer, at kandidaterne opnår en stærk forankring i det sociale områdes
praksisfelter. Dette sker gennem inddragelse af eksterne parter i kurser i løbet af hele uddannelsen, gennem øvelses- og
praktikforløb, samt ikke mindst via den empiriske orientering i det problemorienterede projektarbejde. Denne
praksisforankring bidrager til de studerendes evne til at anvende deres analytiske og kritiske interventionsfaglighed i
relation til konkrete interventionskontekster.
Kandidaterne opnår således både teoretiske og praktiske færdigheder til at skabe bæredygtige sociale forandringer.

2.2 Beskæftigelse
Kandidater i Social Intervention kommer i beskæftigelse i både offentlige og private organisationer, i NGOer og som
selvstændige. Kandidaterne bringer deres kompetencer i spil ifm. forberedelse, planlægning og gennemførsel, styring og
ledelse samt evaluering af interventionsprojekter og forandringsprocesser, tværprofessionelle og -sektorielle
samarbejder samt bruger- og borgerinddragelse. Kandidater i Social Intervention arbejder således med projektledelse
og –styring, med udvikling, rådgivning og koordination, med dataanalyse, metodeudvikling og evaluering samt med
politikudvikling. Uddannelsens stærke fokus på interventions- og praksisudvikling samt på inddragelse giver en række
brede og gode beskæftigelsesmuligheder, fx indenfor:
• Konsulentvirksomheder, der beskæftiger sig med analyse og udvikling af sociale interventioner
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• Virksomheder og institutioner med ansvar for udvikling af og tilsyn med sociale interventioner og
forandringsprocesser
• NGOer der beskæftiger sig med sociale interventioner ift. eksempelvis demokrati og bruger/borgerinddragelse
• Styrelser og kommuner, der beskæftiger sig med sociale interventioner i det boligsociale arbejde; integrations, resocialiserings- og beskæftigelsesindsatser; udsatte-, psykiatri- og rusmiddelområdet; børne-, unge- og
uddannelsesområdet.
• Privat-offentligt samarbejde om sociale interventioner
• Forskning og undervisning inden for social intervention, eksempelvis ved universiteter og
professionshøjskoler.

2.3 Kompetenceprofil
Gennem hele Kandidatuddannelsen i Social Intervention er der fokus på at udvikle kandidaternes evner ift. at arbejde
systematisk og kritisk-akademisk med at analysere og tilvejebringe vidensgrundlag, der teoretisk kvalificerer
udformningen af sociale interventioner.
Kandidaterne opnår stærke teoretiske kompetencer til at identificere og analysere problemforståelser og
forandringspotentialer relateret til social intervention. Uddannelsen giver kandidaterne central viden om, hvordan
forståelser af problemer og forandringer formes af på den ene side politiske, forvaltningsmæssige og institutionelle
betingelser og magtforhold, på den anden side de hverdagslivskontekster, som deltagerne virker og arbejder i, og hvor
interventionerne skal skabe social forandring. Kandidaterne udvikler tværfaglige teoretiske og analytiske kompetencer
til at forstå disse komplekse forhold i lokalt og globalt perspektiv.
Kandidaterne arbejder gennem stærke kvalitative og kvantitative metodiske kompetencer med at analysere og beskrive
sociale udfordringer og givne interventioners virkninger. Kandidaterne kvalificeres til at indkredse mulige løsninger i
forhold til eksisterende institutionelle felter og praksis, at identificere relevante aktører og facilitere netop den type
komplekse (tvær)professionelle og brugerinvolverende samarbejder, som både offentlige og private organisationer er
dybt afhængige af at kunne håndtere succesfuldt.
Kandidaterne har både teoretiske og praktiske kompetencer ift. at designe sociale interventioner. Kandidaterne
kvalificeres til at identificere problemer, opstille forandringsmål, forberede og designe, planlægge og gennemføre, lede,
forankre og evaluere sociale interventioner, der udfolder sig i komplekse interaktioner og samarbejder mellem
forskelligartede aktører. Sociale interventioner tager i stigende grad form som projektorganiseringer, via tværfaglige og
tværprofessionelle samarbejder eller som samskabelse. Derfor uddannes kandidaterne tillige i kompleks inddragende
projektledelse, og de opnår kvalifikationer til at understøtte tværgående, udviklende og lærende samarbejde.
Kandidaterne har stærke kompetencer til bruger- og borgerinvolvering, som kan bidrage til deltagernes læring og
organisatorisk demokratisering og udvikling ifm. sociale interventioner. Kandidaterne opnår kompetencer til på et
tværfagligt og tværvidenskabeligt grundlag at forstå de komplekse hverdagslige udfordringer, som involverede deltagere
og aktører står overfor i forbindelse med bestræbelserne på at intervenere for at skabe sociale forandringer.
Kandidaterne gives således kompetencer til at begribe de vanskelige sociale læreprocesser og psykologiske
udviklingsprocesser, som sociale forandringer også indebærer for såvel brugere og borgere som for professionelle, der
involveres i disse processer.
Viden:
Efter endt uddannelse kan kandidater i Social Intervention på et forskningsbaseret grundlag:
• Identificere videnskabelige problemstillinger i forhold til social intervention
• Kritisk reflektere over psykologisk, læringsteoretisk, kulturteoretisk og sociologisk viden og teoretiske
traditioner og paradigmer inden for social intervention som forsknings- og praksisfelt
• Formulere teoretisk velfunderede og systematiske undersøgelser og analyser af sociale problemer og
eksisterende initiativer til håndteringen af disse, herunder deres politiske, institutionelle, professionelle og
vidensmæssige grundlag
• Forstå og reflektere over eksisterende professionel praksis og vidensgrundlag for at designe og facilitere
brugerinvolverende sociale interventioner, samt kritisk diskutere interventionernes virkninger
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• Analysere og kritisk reflektere over empirisk viden om forskellige brugere, borgere og professionelles
forskellige deltagerforudsætninger og -interesser, samt de etablerede institutionelle tiltags udfordringer i
forhold til at løse komplekse sociale problemer
• Producere, vurdere og afklare relevante vidensgrundlag for evaluering af sociale interventioner
• Forstå og analysere politiske, forvaltnings-, interesse- og ressourcemæssige rammer og konfliktpotentialer på
forskellige samfundsmæssige niveauer og deres udfoldelse i sociale interventioner.
Færdigheder:
Efter endt kandidatuddannelse kan kandidaten
• Udarbejde tværvidenskabelige undersøgelsesdesign og analyser med baggrund i en kritisk refleksion over
psykologiske, læringsteoretiske, kulturteoretiske og sociologiske forskningstraditioner
• Beherske og anvende kvantitative og kvalitative undersøgelser som afsæt for at kunne tage ansvar for
interventionsprocessen i alle led, fra idéudvikling og design over gennemførsel til dokumentation og
evaluering af sociale interventioner
• Facilitere og udvikle nye metoder til samarbejde, herunder tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde
samt bruger/borgerinvolvering i sociale interventioner
• Udføre socialt bæredygtig projektledelse af komplekse og tværgående interventionsprojekter
• Anvende digitale projekt- og samarbejdsværktøjer til understøttelse, styring og dokumentation i sociale
interventionsprojekter.
Kompetencer:
Efter endt kandidatuddannelse kan kandidaten i social Intervention
• Analysere sociale udfordringer og ideudvikle, planlægge, designe, gennemføre og facilitere, dokumentere og
evaluere sociale interventioner
• Formidle forskningsbaseret viden om sociale interventioner og forandringsprocesser og diskutere
videnskabelige problemstillinger inden for området med fagfæller
• Analysere og involvere deltageres forskellige perspektiver og oplevelser, således at fælles engagement og
lærende, demokratisk udvikling understøttes
• Styre komplekse og udviklingsorienterede forandringsprocesser i og på tværs af institutioner og
erhvervssammenhænge
• Tage selvstændigt og professionelt ansvar for facilitering og styring af komplekse og konfliktuelle faglige og
tværfaglige samarbejder samt bruger- og borgerinvolvering
• Tage selvstændigt ansvar for egen faglige udvikling og relevante specialisering mhp. varetagelse af socialt
bæredygtige forandringsprocesser.

3. Sprog
Dansk. Der kan forekomme pensum og undervisning på fremmedsprog.
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.
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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 Social Intervention & Socialt Entreprenørskab.

6.2 Censorkorps
Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for Generel Pædagogik.

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
Paradigmer, deltagerperspektiver og kontekster
Formålet med første semester er, at de studerende gennem kurserne skal tilegne sig teoretisk og metodisk viden om og
kritisk forståelse for definitioner og traditioner inden for social intervention. Semestret bygger videre på de studerendes
forskelligartede forudsætninger fra universitets- og professionsbacheloruddannelser, idet der arbejdes med at indføre
de studerende i grundlæggende paradigmatiske tilgange til social intervention. Herunder fokuseres særligt på
psykologisk, læringsteoretisk, kulturteoretisk og sociologisk viden om de sociale og samfundsmæssige sammenhænge,
der interveneres i. Semestret kvalificerer desuden de studerende til at forstå og analysere forskellige
deltagerperspektiver på sociale interventioner.
Studieaktiviteter
• Obligatorisk kursus: Problemforståelser, sociale interventioner og deltageres hverdagsliv (10 ECTS)
• Obligatorisk feltkursus: Flermetodiske undersøgelser af sociale interventioner (5 ECTS)
• Projekt: Paradigmer, deltagerperspektiver og kontekst (15 ECTS)

7.3 2. semester

Formål
Samarbejde, deltagerinvolvering og design
Formålet med andet semester er, at de studerende videreudvikler teoretisk, metodisk og praktisk forståelse af
kompleksiteten i samarbejdet omkring og målet med social intervention. Semestret kvalificerer de studerende til at
analysere og designe sociale interventionsprojekter samt håndtere, lede og udvikle komplekse og konfliktfyldte
samarbejdsprocesser.
Gennem teoretisk og praktisk arbejde tilegner de studerende sig viden om og indsigt i problemstillinger vedrørende
tværgående, herunder tværfagligt og tværsektorielt, samarbejde i interventionsfeltet. Gennemgående for semesterets
kurser, projekt- og praktikforløb er et særligt fokus på samarbejdsprocesser i og omkring (design af) sociale
interventioner, ikke mindst på bruger- og borgerinvolverende processer samt refleksioner over forskellige deltageres
vilkår, positioner, interesser og handlemuligheder.
Studieaktiviteter
• Obligatorisk teorikursus: Aktører, viden og tværprofessionelt samarbejde (5 ECTS)
• Obligatorisk kursus: Interventionsdesign, samarbejdsfacilitering og projektledelse (10 ECTS)
• Formidlingsprojekt: Samarbejde, bruger/borgerinvolvering og design (15 ECTS) eller
• Praktikorienteret formidlingsprojekt (15 ECTS)

7.4 3. semester

Formål
Vidensbasering, virkning og kvalitet
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Formålet med tredje semester er, at de studerende tilegner sig teoretisk og empirisk viden om forskellige forståelser af
forandring, virkning og kvalitet i sociale interventionsprojekter, og hvordan disse må ses i forhold til de kontekster, som
de er indlejret i.
De studerende opnår nuanceret teoretisk forståelse af, hvordan virkning og kvalitet kan forstås, dokumenteres og
udvikles. Der er fokus på at reflektere over implikationerne af forskellige indsatser, systemer, dokumentations- og
evalueringsformer og politikker i interventioner og menneskers hverdagsliv, såvel som på at udvikle de studerendes
metodiske og praktiske færdigheder i at dokumentere og evaluere sociale interventioner.
Tredje semester kvalificerer således de studerendes kritiske forståelse af kvalitetsudvikling, dokumentationsformer,
vidensudvikling og magtrelationer i social intervention.
Studieaktiviteter
• Obligatorisk kursus: Kvantitative metoder ifm. social intervention (5 ECTS) Projekt: Vidensbasering, virkning
og kvalitet (15 ECTS)
• Valgkursus: Vidensbasering, kvalitetsudvikling og dokumentation som udfordring og mulighed (10 ECTS)
eller
• 10 ECTS valgkurser udbudt af studienævn for Social Intervention og Social Entrepreneurship and
management.

7.5 4. semester - specialet

Formål
Specialisering i Social Intervention
Specialearbejdet har teoretisk og empirisk afsæt i konkrete problemstillinger som vedrører forarbejde, design,
gennemførelse, dokumentering, evaluering, bruger- og borgerinvolvering eller tværgående samarbejde i forbindelse med
social intervention. Specialet skal relatere sig til eller direkte involvere konkrete forandringsprocesser. I specialet kan
beskrivelse og redegørelse for konkrete interventionsdesign udgøre en del af specialets produkt, ligesom specialets
eventuelle empiri kan genereres på grundlag af de(n) studerendes aktive involvering i sociale interventionsprojekter.
Specialet repræsenterer primært en progression i dybden i behandlingen af problemstillinger og kravene til akademisk
kvalitet og selvstændig kritisk analyse og vurdering. De studerende vælger derfor selv, hvilke af ovennævnte typer af
problemstillinger de udforsker.
Studieaktiviteter
• Speciale, herunder specialeworkshop (30 ECTS)

7.6 Overgangsregler
7.7 Overordnet beskrivelse af studieaktiviteter

Navn på studieelement

Problemforståelser, sociale interventioner og
deltageres hverdagsliv

Oversættelse af navn

Problem definitions, social interventions and participants’ everyday life

Form

Kursus

Type

Obligatorisk
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ECTS

10 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Kursets formål er at etablere en historisk indkredsning og
samfundsmæssig situering af social intervention som felt og
videnskabelig erkendelsesinteresse: Hvoraf opstår bestræbelsen på at
skabe sociale interventioner? Hvordan er problemdefinitioner og
interventioner indlejret i lokale, institutionelle og velfærdsstatslige
kontekster? Hvordan opleves de af mennesker i deres hverdagsliv?
Kurset berører en række eksemplariske genstands- og praksisfelter og
teoretiske (paradigmatiske) tilgange til at forstå deltagere og praksisser i
sociale interventioner. Et særligt fokus er på bruger-/borgerperspektiver
ift sociale interventioner. Kurset behandler en vifte af teoretiske
forståelser af subjektive, kollektive og organisatoriske lære- og
forandringsprocesser. Et væsentligt aspekt af kurset er at analysere
udfordringer relateret til de problemstillinger og bruger-/borgergruppers
hverdagsliv, som sociale interventioner retter sig imod. Hensigten er at
illustrere kompleksiteten i social intervention ved at reflektere kritisk
over vidensgrundlaget og udfordre simple problem- og
interventionsforståelser
Efter at have gennemført dette studieelement vil den studerende kunne:
• Forstå den historiske udvikling af interventionsforestillinger og
af social intervention som politik- og praksisfelt
• Identificere videnskabelige problemstillinger i forhold til social
intervention med særligt fokus på traditioner inden for
socialpsykologi, pædagogik og læringsforskning, samt
sociologisk forskning
• Forstå og diskutere hvordan problemstillinger ifm sociale
interventioner forstås gennem forskellige forskningstraditioner
og perspektiver

Læringsmål

• Identificere og analysere typiske genstandsfelter for social
intervention samt de intentioner og problemidentifikationer,
som er underliggende for social intervention som praksisfelt
• Forstå og diskutere socialpsykologiske processer og
problemstillinger i hverdagslivet og dets sociale læreprocesser
som grundlag for social intervention på teoretisk grundlag
• Analysere og reflektere over hvordan bruger/borgerperspektiver er i spil og i forskellige grader og former
får vægt i sociale interventioner
• Forstå styringsparadigmer og velfærdsstatslig udvikling i
samfundsteoretisk og internationalt komparativt perspektiv
• Identificere og diskutere skiftende forvaltningsmæssige,
juridiske og velfærdsprofessionelle betingelser for offentlige
institutioners grundlag og virkemåde samt samarbejdet mellem
offentlige institutioner, private virksomheder og
interesseorganisationer
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• Reflektere på teoretisk grundlag over betydningen af (egne)
personlige og/eller professionelle deltagerforudsætninger,
kompetencer og bidrag i lære- og forandringsprocesser.

Prøveform
Individuel portfolio
Portfolioen skal have et omfang på 12.000-16.800 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.
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.
løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på
feedback erstatter ikke den samlede aflevering.
Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.
Prøveform

Bedømmelse: bestået/ikke bestået

Omprøve
Individuel skriftlig hjemmeopgave.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på 24.000-28.800 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 5 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.

Bedømmelse: bestået/ikke bestået

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

Navn på studieelement

Feltkursus: Flermetodiske undersøgelser af sociale
interventioner

10

Oversættelse af navn

Field course: Multimethodical studies of social interventions

Form

Kursus

Type

Obligatorisk

ECTS

5 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Kursets formål er at sætte de studerende i stand til at udarbejde og
anvende flermetodiske undersøgelsesdesigns og analysemodeller med
afsæt i kombinationer af psykologiske, læringsteoretiske og sociologiske
perspektiver. Kurset præsenterer forskellige undersøgelsesdesigns og
kvalitative metoder bragt i spil i forskellige sociale interventioner og
kontekster, herunder tilgange der involverer forskellige deltager- og
praksisperspektiver. Kurset lægger op til diskussion af, hvilke typer af
deltagelse og analyser forskellige designs og metoder muliggør hver for
sig, og hvad det betyder at kombinere dem i metodetriangulering.
Efter at have gennemført dette studieelement vil den studerende kunne:
• Demonstrere viden om forskellige undersøgelsesdesign og
kvalitative metoder i forskellige sociale interventioner og
kontekster, herunder tilgange der involverer forskellige
deltager- og praksisperspektiver
• Demonstrere viden om triangulering af kvalitative metoder
samt mixed methods
• Demonstrere viden om hvilke typer af analyser der er mulige i
forlængelse af forskellige forskningsdesign og –metoder, med
baggrund i en kritisk refleksion af forskellige psykologiske,
læringsteoretiske og sociologiske forskningsperspektiver

Læringsmål

• Beherske kvalitative metoder i studiet af sociale
interventionsprojekter og deres kontekster
• Udarbejde flermetodiske undersøgelsesdesign med baggrund i
en kritisk refleksion af forskellige psykologiske,
læringsteoretiske og sociologiske forskningsperspektiver
• Diskutere metodevalg og metodetriangulering i studier af
sociale interventionsprocesser, herunder videnskabelige
metoders intervenerende dimensioner i undersøgelsesfeltet
• Organisere samarbejde omkring gennemførelse af
flermetodiske videnskabelige undersøgelser af sociale
interventioner
• Facilitere og formidle diskussioner af undersøgelser af sociale
interventioner.

Prøveform

Prøveform
Mundtlig gruppeprøve på baggrund af skriftlig aflevering
Grupperne kan bestå af 2-7 studerende.
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Det skriftlige produkt skal for:
- 2 studerende have et omfang på 19.200-24.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 21.600-26.400 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 24.000-28.800 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 26.400-30.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 28.800-31.200 tegn inkl.
mellemrum.
- 7 studerende have et omfang på 31.200-33.600 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 35 minutter.
Ved 3 studerende 40 minutter.
Ved 4 studerende 45 minutter.
Ved 5 studerende 50 minutter.
Ved 6 studerende 55 minutter.
Ved 7 studerende 60 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: bestået/ikke-bestået
Censur: intern medbedømmer

Omprøve
Individuel skriftlig hjemmeopgave
Hjemmeopgaven skal have et omfang på 19.200-24.000 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 5 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.

Bedømmelse: bestået/ikke-bestået
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Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Projekt: Paradigmer, deltagerperspektiver og
interventionskontekster

Oversættelse af navn

Paradigms, participant perspectives and contexts of interventions

Form

Projekt

Type

Obligatorisk

ECTS

15 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Formålet med projektarbejdet er at undersøge en selvvalgt
problemstilling, der vedrører social intervention med henblik på at
belyse, hvordan problemdefinitioner og deres paradigmatiske afsæt
begrunder og skaber afsæt for interventioner. Der er særligt fokus på
forskellige deltageres perspektiver (eksempelvis brugere/borgere,
professionelle, institutioner) og på interventioners indlejring i
samfundsmæssige, forvaltningsmæssige og politiske kontekster.
Projektarbejdet understøttes af klyngeaktiviteter, herunder
projektudviklingsseminar og intern evaluering.
Efter at have gennemført dette studieelement vil den studerende kunne:
• Identificere videnskabelige problemstillinger i forhold til social
intervention i kontekst
• Demonstrere teoretisk forståelse af sociale interventioners
indlejring i samfundsmæssige kontekster
• Demonstrere viden om og forståelse af sociale læreprocesser og
socialpsykologiske processer i menneskers hverdagsliv
• Demonstrere viden om og forståelse af offentlige institutioners
grundlag og virkemåde

Læringsmål

• Demonstrere viden om og forståelse af vilkår for samarbejde
indenfor og mellem offentlige institutioner samt mellem
offentlige institutioner, private virksomheder og frivillige
organisationer
• Udføre en systematisk litteratur- og informationssøgning samt
anvende videnskabelige standarder og metoder til håndtering
af referencer
• Reflektere over implikationer af forskellige
undersøgelsesdesigns og analysemodeller samt teoretiske
udgangspunkter for projektarbejdet
• Håndtere udviklingen af et selvstændigt projekt samt
tilrettelægge og styre et projektforløb inden for paradigmer,
deltagerperspektiver og kontekster i forbindelse med sociale
interventioner

13

• Diskutere videnskabelige problemstillinger inden for området
med fagfæller
• Evaluere procesforløbet i projektarbejdet og reflektere over
egen rolle heri
• Selvstændigt give og modtage feedback om faglige tekster af
egen og fagfællers produktion.

Prøveform
Projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse
Grupperne kan bestå af 2-7 studerende.
Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 96.000-103.200 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 144.000-151.200 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 177.600-184.800 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 177.600-184.800 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 177.600-184.800 tegn inkl.
mellemrum.
- 7 studerende have et omfang på 177.600-184.800 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Prøveform
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.
Ved 7 studerende 135 minutter.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: powerPoint præsentation
eller tilsvarende samt noter til oplæg/præsentation
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: ekstern censor

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

Aktører, viden og tværprofessionelt samarbejde

Oversættelse af navn

Agents, knowledge and the cross-disciplinary collaboration of social
interventions

Form

Kursus

Type

Obligatorisk

ECTS

5 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Formålet med kurset er, at de studerende tilegner sig viden om
forskellige aktørers samarbejde og interessekampe – og om tilgange til
involvering af og brugeres/borgeres deltagelse i social intervention.
Fokus er på betydningen af de involverede aktørers viden, interesser,
praksis og handlemuligheder. Et særligt fokus er på vilkår og
udfordringer i det professionelle vidensarbejde, og hvordan
professionelle aktører, fx i forbindelse med tværfagligt- og tværsektorielt
samarbejde kan understøtte inklusion og demokratisk deltagelse for
medarbejdere og borgere med forskellige positioner, ressourcer og
erfaringer. Kurset beskæftiger sig yderligere med de komplekse
implikationer af projektorganisering, konceptualisering og
standardisering af praksis, samt nyere vidensteknologier og
vidensstyring som led i håndteringen af sociale problemer.
Efter at have gennemført dette studieelement vil den studerende kunne:
• Demonstrere psykologisk, læringsteoretisk, kulturteoretisk og
sociologisk viden om de involverede aktører, deres praksis og
forudsætninger, herunder betydninger af de involverede
aktørers viden, kvalifikationer og erfaringer, som
udgangspunkt for social intervention

Læringsmål

• Diskutere og perspektivere lærings-, institutions- og
organisationsteoretiske perspektiver på viden og
interessekonflikter, samt på handlemuligheder og demokratisk
inddragelse af professionelle og brugere i social intervention
• Reflektere over betydningen af politisk og administrativ
ledelse, i forhold til forhandling og (tvær)fagligt samarbejde, i
og på tværs af organisationer og samfundsmæssige
institutioner
• Analysere interesser, vilkår og perspektiver for
deltagerinvolvering i sociale intervention.

Prøveform
Individuel portfolio
Prøveform

Portfolioen skal have et omfang på 12.000-16.800 tegn inkl.
mellemrum. Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser,
talepapirer til præsentation, skriftligt feedback, skriftlige
refleksioner og skriftlige opgaver. Udfærdigelsen af produkterne
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kan være underlagt tidsbegrænsninger.
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.
løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på
feedback erstatter ikke den samlede aflevering.
Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.
Bedømmelse: 7-trinsskala

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

Navn på studieelement

Interventionsdesign, samarbejdsfacilitering og
projektledelse

Oversættelse af navn

Intervention design, facilitation of collaborations and project
management

Form

Kursus

Type

Obligatorisk

ECTS

10 ECTS

Sprog

Dansk

Kursets formål er at sætte de studerende i stand til at forberede, designe,
kvalificere, iværksætte og gennemføre sociale interventionsprojekter,
herunder lede og facilitere komplekse samarbejder. Kurset bringer
gennem cases og besøg i/fra praksis de studerende i dialog med en række
konkrete forandringsprojekter og interventionsdesigns. På kurset
arbejdes med en gennemgående interventionsdesign-øvelse og en række
case-opgaver.
Overordnet formål

Kurset fokuserer på interventionsdesigns, der involverer forskellige
aktørgrupper, samt teoretisk forståelse af deltageres forskellige
perspektiver, interesser, relevans, samspil og samarbejdsprocesser i
forskellige interventionskontekster. Som led i kurset arbejdes således
med facilitering og ledelse af komplekse faglige og tværfaglige
samarbejder samt med bruger/borgerinvolvering.
Kurset berører desuden økonomiske, institutionelle og politiske
betingelser, som rammesætter udvikling, planlægning og gennemførelse
af interventionsprojekter i offentlige, private eller civilsamfundsmæssige
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kontekster. Kurset introducerer i den forbindelse til budgethåndtering,
finansiering og fundraising i forbindelse med interventionsprojekter.
Efter at have gennemført dette studieelement vil den studerende kunne:
• Forberede, designe, kvalificere og gennemføre sociale
interventionsprojekter, som involverer forskellige typer af
aktører/deltagere og samarbejder
• Reflektere over problemforståelser, forandringslogikker og
magtrelationer impliceret i interventionsdesigns
• Reflektere over, anvende og formidle forskningsbaseret viden
som grundlag for design af sociale interventionsprojekter

Læringsmål

• Analysere og reflektere over deltageres forskellige perspektiver,
interesser og oplevelser
• Beherske, vælge og vurdere interventionsformer tilpasset
konkrete interventionsprojekter, -kontekster og –deltagere
• Mestre projektledelse, facilitering og styring ifm komplekse og
konfliktuelle faglige og tværfaglige samarbejder
• Demonstrere viden om økonomiske, institutionelle og politiske
logikker og interessers betydning i sociale
interventionsprocesser
• Demonstrere viden om projektøkonomi og budgettering i
forbindelse med interventionsprojekter.

Prøveform
Individuel portfolio
Portfolioen skal have et omfang på 12.000-16.800 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.
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
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Omprøve
Individuel skriftlig hjemmeopgave.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på 24.000-28.800 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 5 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.

Bedømmelse: bestået/ikke bestået

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

Navn på studieelement

Formidlingsprojekt: Samarbejde, deltagerinvolvering
og design

Oversættelse af navn

Communication Project: Collaboration, participant involvement and
design

Form

Projekt
Valgfrit

Type

Det er obligatorisk at vælge ml. Formidlingsprojekt: samarbejde,
deltagerinvolvering og design eller praktikorienteret formidlingsprojekt

ECTS

15 ECTS

Sprog

Dansk eller Engelsk

Overordnet formål

Formålet med projektarbejdet er at de studerende ud fra en selvvalgt
problemstilling teoretisk og praktisk undersøger design, bruger/borgerinvolvering og samarbejde i et interventionsprojekt i en specifik
kontekst.
Formidlingsprojektets formål er desuden at de studerende får erfaring
med at arbejde i en række eksemplariske formidlingsformater, der har
relevans i forskellige interventionskontekster.
Efter at have gennemført dette studieelement vil den studerende kunne:

Læringsmål

• Identificere videnskabelige problemstillinger i forhold til
samarbejdsprocesser i social intervention
• Demonstrere viden om psykologiske, læringsteoretiske og
sociologiske forståelser af samarbejde, konflikt og forhandling
som betingelse og ramme for social intervention
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• Identificere, analysere og kritisk reflektere over faktorer af
betydning for opfattelser, interesser og handlemuligheder hos
forskellige grupper af professionelle og brugere/borgere i
samarbejds- og interventionsprocesser
• Demonstrere psykologisk, læringsteoretisk og
organisationssociologisk viden om bæredygtigt design af social
intervention
• Reflektere over og vurdere greb til deltagerinvolvering samt
planlægning, styring og gennemførelse af bruger/
borgerinddragende interventionsprojekter
• Reflektere kritisk over betydningen af forskellige
formidlingsformers anvendelse i sociale interventioner
• Håndtere udviklingen af et selvstændigt projekt samt
tilrettelægge og styre et projektforløb inden for samarbejde,
brugerinvolvering og design
• Formidle forskningsbaseret viden om sociale
forandringsprocesser
• Diskutere videnskabelige problemstillinger inden for området
med fagfæller
• Evaluere procesforløbet i projektarbejdet og reflektere over
egen rolle heri
• Selvstændigt give og modtage feedback om faglige tekster af
egen og fagfællers produktion.

Prøveform
Projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse.
Grupperne kan bestå af 2-7 studerende.

Prøveform

Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 96.000-103.200 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 144.000-151.200 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 177.600-184.800 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 177.600-184.800 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 177.600-184.800 tegn inkl.
mellemrum.
- 7 studerende have et omfang på 177.600-184.800 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
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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.
Ved 7 studerende 135 minutter.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: PowerPoint præsentation
eller tilsvarende samt noter til oplæg/præsentation.
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

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

Navn på studieelement

Praktikorienteret formidlingsprojekt

Oversættelse af navn

Project-oriented Communication Internship

Form

Projektorienteret praktikforløb
Valgfrit

Type

Det er obligatorisk at vælge ml. praktikorienteret formidlingsprojekt eller
formidlingsprojekt: samarbejde, deltagerinvolvering og design

ECTS

15 ECTS

Sprog

Dansk eller Engelsk

Overordnet formål

Formålet med det særligt tilrettelagte projektorienterede praktikforløb
er, at den studerende opnår en praksisindsigt og -erfaring, som er
relevant i forhold til uddannelsens øvrige elementer. I det
praktikorienterede formidlingsprojekt beskriver den studerende de
fagligt relevante problemstillinger, som vedkommende har arbejdet med
i praktikken og reflekterer over egne læreprocesser.
Det praktikorienterede formidlingsprojekts formål er desuden at de
studerende får erfaring med at arbejde i en række eksemplariske
formidlingsformater, der har relevans i forskellige
interventionskontekster.
Efter at have gennemført dette studieelement vil den studerende kunne:

Læringsmål

• Demonstrere viden om hvordan teorier, begreber, metoder
inden for social intervention konkret kan bruges til at beskrive,
forstå, analysere, vurdere og forandre praksis
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• Udvikle nye forståelser og ny viden i mødet mellem teorier,
metoder og begreber og de under praktikopholdet erfarede
praksisser inden for social intervention.
• Anvende og vurdere metoder til at indsamle, vælge og beskrive
empiri vedrørende sociale interventionsprojekter, herunder
reflektere over egen rolle i frembringelse af analysemateriale
• Anvende og vurdere metoder til at udvikle og formidle design
af sociale interventionsprojekter, herunder reflektere over egen
rolle i frembringelse af design
• Anvende teorier og metoder til løsning af praktiske
problemstillinger inden for social intervention
• Formidle design, muligheder og udfordringer ifm
interventionsindsatser for de berørte parter
• Reflektere over hvorledes indsigten fra praktikopholdet har
betydning for den studerendes forståelse af sociale
interventionsprocesser
• Evaluere og reflektere over hvordan hidtidig opnået viden,
færdigheder og kompetencer gennem studiet har kunnet
anvendes i arbejdet med praktikkens praksisopgaver/
problemstillinger
• Formidle forskningsbaseret viden om sociale interventioner og
forandringsprocesser og diskutere videnskabelige
problemstillinger inden for området med fagfæller
• Evaluere procesforløbet i projektarbejdet og reflektere over
egen rolle heri
• Selvstændigt give og modtage feedback om faglige tekster af
egen og fagfællers produktion.

Prøveform
Projektorienteret praktikforløb med mundtlig prøve
Det skriftlige produkt skal være på 45.600-52.800 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 det skriftlige produkt indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: powerPoint præsentation
eller tilsvarende samt noter til oplæg/præsentation
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Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

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

Navn på studieelement

Kvantitative metoder ifm Sociale interventioner

Oversættelse af navn

Quantitative methods in connection with social interventions

Form

Kursus

Type

Obligatorisk

ECTS

5 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Kursets formål er at gøre de studerende i stand til at anvende
kvantitative metoder til at dokumentere og vurdere virkninger af sociale
interventionsprojekter. Kurset giver de studerende en indføring i
forskellige statistiske test og metoder til at evaluere og måle virkninger af
sociale interventioner. De studerende vil lære at anvende relevant
software til statistisk analyse. I kurset lægges der ydermere vægt på, at
de studerende lærer at udarbejde undersøgelsesdesign for kvantitative og
komparative analyser af sociale interventionsprojekter med henblik på
studier af indsatsernes virkning.
Efter at have gennemført dette studieelement vil den studerende kunne:
• Demonstrere viden om forskellige statistiske test og metoder til
at evaluere og måle virkninger af sociale interventioner
• Demonstrere viden om kvantitative metoders rækkevidde og
begrænsninger i forhold til dokumentation og evaluering

Læringsmål

• Anvende og kombinere kvantitative metoder til at dokumentere
og vurdere virkninger af sociale interventionsprojekter
• Anvende statistiske test og metoder til at evaluere og måle
virkninger af sociale interventioner
• Anvende relevant software til statistisk analyse af sociale
interventioner
• Udarbejde undersøgelsesdesign for komparative analyser af
sociale interventionsprojekter med henblik på studier af
indsatsernes virkning.

Prøveform

Prøveform
Mundtlig gruppeprøve på baggrund af skriftlig aflevering.
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Grupperne kan bestå af 2-7 studerende.
Det skriftlige produkt skal for:
- 2 studerende have et omfang på 19.200-24.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 21.600-26.400 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 24.000-28.800 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 26.400-30.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 28.800-31.200 tegn inkl.
mellemrum.
- 7 studerende have et omfang på 31.200-33.600 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 35 minutter.
Ved 3 studerende 40 minutter.
Ved 4 studerende 45 minutter.
Ved 5 studerende 50 minutter.
Ved 6 studerende 55 minutter.
Ved 7 studerende 60 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: bestået/ikke bestået
Censur: intern medbedømmer

Omprøve
Individuel skriftlig hjemmeopgave.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på 19.200-24.000 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 5 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.
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Bedømmelse: bestået/ikke bestået

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

Navn på studieelement

Vidensbasering, kvalitetsudvikling og dokumentation
som udfordring og mulighed

Oversættelse af navn

Challenges and opportunities of knowledge-bases, quality development
and documentation

Form

Kursus

Type

Valgfrit

ECTS

10 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

På tværs af forskellige sektorer og professioner er der krav om
vidensbasering, effektivisering, dokumentation, evaluering og
kvalitetsudvikling, som påvirker arbejdsliv såvel som det, der arbejdes
med (produkter og ydelser), samt borgerne. Formålet med dette kursus
er at sætte de studerende i stand til at forstå og reflektere kritisk over
denne udvikling, samt at klæde dem på til at tage lederskab i forhold til
at forme og drive sådanne tiltag. Der arbejdes undervejs konkret med
evalueringsmetoders og andre kvalitetsstyringsværktøjers, planlægning,
gennemførelse og mulige konsekvenser På kurset diskuteres forståelser
af virkning, effektivitet og outcome, som bestræbelser på at skabe
velfærd og kvalitet i fagprofessionelt arbejde og ydelser. Gennem kurset
opnår de studerende indsigt i betydningen af vidensbasering,
akkreditering, dokumentation og evaluering som teknologier og veje til
kvalitetssikring og -udvikling af social interventioner. Et særligt fokus er
herunder på konsekvenser og betydningen af vidensteknologier for
bruger/borgere, samt hvordan kvalitetssikringens påvirker centrale
ydelser og processer i arbejdet.
Efter at have gennemført dette studieelement vil den studerende kunne:

Læringsmål

• Demonstrere indsigt i forskellige paradigmer og forståelser af
vidensbasering, effektivisering, kvalitetsudvikling og
dokumentation samt evne til at omsætte dem til praksis, og til
at genkende dem som de udspilles i praksis ift. sociale
interventioner
• Demonstrere viden om den historiske udvikling af
kvalitetsudvikling, projektstyring, evaluering og
effektvurdering som felt
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• Demonstrere viden om, og praktisk beherskelse af, forskellige
metoder til at arbejde med forandringsprocesser mhp.
vidensbasering, effektivisering og kvalitetsudvikling
• Demonstrere kendskab til forskellige evalueringsmodeller og
beherskelse af metoder til dokumentation, samt evne til at
diskutere og reflektere over disse
• Demonstrere indsigt i og reflektere over, hvordan der i
forskellige praksisfelter og ift. forskellige typer af sociale
interventioner aktuelt arbejdes med vidensbasering,
effektivisering, kvalitetsudvikling og dokumentation gennem
oplæg fra forskellige praksisfelter
• Planlægge og præsentere konkrete tiltag med henblik på
vidensbasering, effektivisering og kvalitetssikring af sociale
interventioner, samt evaluering og dokumentation heraf.

Prøveform
Individuel portfolio
Portfolioen skal have et omfang på 12.000-16.800 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.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Prøveform

Produkterne til portfolioen udarbejdes helt eller delvist under
kursusforløbet.
Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt.
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

Vidensbasering, virkning og kvalitet

Oversættelse af navn

Knowledge-bases, effects and quality

Form

Projekt

Type

Obligatorisk
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ECTS

15 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Formålet med projektarbejdet er at de studerende ud fra en selvvalgt
problemstilling undersøger teoretisk og praktisk relevante aspekter af
sociale forandringsprocesser og hvorledes disse kan dokumenteres eller
vurderes kvantitativt. Valget af kvantitativ empiri eller metode skal
diskuteres.
Efter at have gennemført dette studieelement vil den studerende kunne:
• Identificere videnskabelige problemstillinger i relation til
virkninger af social intervention
• Demonstrere viden om forskellige psykologiske,
læringsteoretiske og/eller sociologiske teorier om, hvilke
faktorer der har betydning for virkningen af sociale
interventioner
• Demonstrere viden om og reflektere over forskellige tilgange til
dokumentation af sociale interventioners praksis og virkninger
• Demonstrere viden om kvantitative metoders potentiale og
begrænsninger til dokumentation og evaluering af sociale
interventioner
• Demonstrere viden om og forståelse af forskellige interessers/
interessenters betydning for vidensbasering og vidensdeling

Læringsmål

• Belyse og diskutere specifikke interventionsområder og
interventionsformer i teoretisk perspektiv.
• • Anvende kvantitative data og metoder til at undersøge og
analysere virkninger af sociale interventionsprojekter
• Reflektere over valget af kvantitative data og metoder i
forbindelse med projektets problemstilling
• Formidle forskningsbaseret viden om sociale
forandringsprocesser
• Diskutere videnskabelige problemstillinger inden for området
med fagfæller
• Evaluere procesforløbet i projektarbejdet og reflektere over
egen rolle heri
• Selvstændigt give og modtage feedback om faglige tekster af
egen og fagfællers produktion.

Prøveform
Projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse
Prøveform

Grupperne kan bestå af 2-7 studerende.
Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 96.000-103.200 tegn inkl.
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mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 144.000-151.200 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 177.600-184.800 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 177.600-184.800 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 177.600-184.800 tegn inkl.
mellemrum.
- 7 studerende have et omfang på 177.600-184.800 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 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Ved 6 studerende 120 minutter.
Ved 7 studerende 135 minutter.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: powerPoint præsentation
eller tilsvarende samt noter til oplæg/præsentation.
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

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

Navn på studieelement

Speciale

Oversættelse af navn

Master Thesis

Form

Speciale

Type

Obligatorisk

ECTS

30 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål
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Specialearbejdet har teoretisk og empirisk afsæt i konkrete
problemstillinger som vedrører forarbejde, design, gennemførelse,
dokumentation, evaluering, bruger/borgerinvolvering eller tværgående
samarbejde i forbindelse med social intervention. Specialet skal relatere
sig til eller direkte involvere konkrete forandringsprocesser. I specialet
kan beskrivelse og redegørelse for konkrete interventionsdesign udgøre
en del af specialets produkt, ligesom specialets eventuelle empiri kan
genereres på grundlag af de(n) studerendes aktive involvering i sociale
interventionsprojekter. Specialet repræsenterer primært en progression i
dybden i behandlingen af problemstillinger og kravene til akademisk
kvalitet og selvstændig kritisk analyse og vurdering. De studerende
vælger derfor selv, hvilke af ovennævnte typer af problemstillinger de
udforsker.
Efter at have gennemført specialet vil den studerende kunne:
• Selvstændigt identificere og formulere en relevant
problemstilling vedrørende et selvvalgt specialeemne
• Demonstrere viden om de videnskabsteoretiske diskussioner,
der knytter sig til problemstillingen og de valgte teoretiske og
metodiske tilgange
• Demonstrere viden om og reflektere over de anvendte teorier
og begrebers forklaringskraf
• Argumentere for valg af den anvendte litteratur
• Udføre en systematisk litteratur- og informationssøgning
• Anvende videnskabelige standarder og metoder til håndtering
af referencer
• Videnskabeligt begrunde de valgte teoretiske og metodiske
tilgange i forhold til problemstillingen
Læringsmål

• Forholde sig selvstændigt og kritisk til de anvendte teorier og
metoder
• Analysere og behandle specialeemnet
• Drage klare, sammenhængende og selvstændige konklusioner
på grundlag af de gennemførte undersøgelser og analyser af
problemstillingen
• Vurdere eventuelle konsekvenser eller indebyrd af specialets
konklusion
• Udarbejde en videnskabeligt struktureret rapport over det
selvvalgte specialeemne
• Argumentere og formidle skriftligt på videnskabeligt niveau
• Selvstændigt igangsætte et fagligt relevant undersøgelsesforløb
• Tilrettelægge, styre og gennemføre en undersøgelse baseret på
videnskabelige teorier og metoder
• Selvstændigt reflektere over og varetage egen faglige udvikling.

Prøveform
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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.
Specialet skal for:
- 1 studerende have et omfang på 120.000-144.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 2 studerende have et omfang på 144.000-204.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 170.400-223.200 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 192.000-244.800 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.
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.
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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.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle.
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: ekstern

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