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1. Studieordning
1.1 Uddannelsens navn
Kandidatuddannelse i Socialpsykologi og læring

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.mag. i Socialpsykologi og læring.
Uddannelsen giver den studerende ret til at anvende den engelske titel Master of Arts (MA) in Social Psychology
and Learning.

2. Uddannelsens formål, beskæftigelse og kompetenceprofil
2.1 Formål
Formålet med kandidatuddannelsen i Socialpsykologi og læring er at uddanne kandidater, der med udgangspunkt i
psykologisk og pædagogisk forskning kan bidrage til samfundsudviklingen og løsning af samfundsudfordringer.
Kandidater som kan analysere og bidrage til at kvalificere og forandre institutioners og organisationers arbejde med at
understøtte menneskelig trivsel, udvikling, læring, social inklusion samt demokratiske og bæredygtige
forandringsprocesser.
Uddannelsen udforsker og forholder sig til menneskers subjektivitet og personlige forudsætninger i samspil med deres
sociale og samfundsmæssige betingelser for deltagelse, læring og udvikling. Med et kritisk og problemorienteret fokus
på menneskers fælles udvikling i og forandring af deres omverden bygger den på psykologisk og pædagogisk videnskab,
men overskrider vanlige fagdisciplinære opdelinger af individ og samfund med en tværfaglig og helhedsorienteret
tilgang.
Kandidater fra uddannelsen er i stand til at handle ud fra et på en gang subjektivt, socialt, organisatorisk og
samfundsmæssigt perspektiv, og skabe nye forståelser og løsninger på tværgående og komplekse problemer i
menneskers hverdagsliv gennem brug af blandt andet inddragende metoder.

2.2 Beskæftigelse
Uddannelsen sigter mod beskæftigelse på følgende felter:
• Som faglig aktør og brobygger mellem professioner på det sociale felt, omkring daginstitution og skole, i det
psykologiske og socialpsykiatriske felt, mellem administration og praktikere i kommunal forvaltning, og
mellem virksomheder og vidensorganisationer – som konsulent i det private eller offentligt, som
sagsbehandler, vejleder eller koordinator, eller f.eks. på det kommunale børne- og ungeområde
• Som rådgiver og konsulent i forhold til læring og undervisning eller i forhold til at varetage klient- kunde- og
borgerkontakt i forvaltning og servicefunktioner
• Med at understøtte organisationers arbejde med trivsel, læring og kompetenceudvikling – være sig i
uddannelsesinstitutioner eller på arbejdspladser - som udviklingskonsulent, uddannelseskonsulent, mentor
eller i HR
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• Med at udarbejde analyser, undersøgelser og beslutningsgrundlag samt varetage projekt- og procesledelse
samt implementering – som ansat i ministerier, region og kommune, i uddannelsessektor, NGO’er og private
virksomheder
• Med undervisning og forskning på videregående uddannelsesinstitutioner inden for pædagogiske og
psykologiske temaer ved f.eks, professionshøjskoler, i efteruddannelse og ved universiteter.

2.3 Kompetenceprofil
På Socialpsykologi og læring uddannes kandidater, der på et forskningsmæssigt grundlag har psykologisk, pædagogisk
og samfundsfaglig viden, færdigheder og kompetencer til at arbejde analytisk, kritisk og løsningsorienteret med aktuelle
komplekse teoretiske og praktiske problemstillinger omkring samspil mellem menneskers subjektivitet og den sociale og
samfundsmæssige kontekst, og for at fremme læring, udvikling og trivsel.
Kandidaterne opnår en indgående teoretisk og problemorienteret viden om hverdagslivets socialpsykologi og
menneskers livslange udvikling og læring på tværs af forskellige livssammenhænge og kontekster. Kandidaterne er
således kvalificerede til at identificere aktuelle videnskabelige og praksisrelevante problemstillinger samt planlægge,
facilitere, lede og deltage i arbejdet med at forstå og udvikle bæredygtige løsninger og læreprocesser i praksis.
Kandidaternes besidder kompetencer i at arbejde problemorienteret og tværfagligt med inddragelse af
brugerperspektiver, har viden om tilrettelæggelse af lærings- og udviklingsprocesser, og kan lede og koordinere
tværsektorielt og tværprofessionelt arbejde i både offentligt og privat regi.
Kandidaterne opnår viden med en særlig tyngde indenfor børn-, unge- og familieliv, det arbejds- og
organisationspsykologiske felt samt mental og psykosocial sundhed.
På baggrund af forskningsbaseret viden og gennem deltagelse i problemorienterede projektarbejder kan den studerende
efter endt kandidatforløb:
Viden:
• Identificere, diskutere og reflektere over videnskabelige problemstillinger inden for socialpsykologi og læring
• Redegøre for, demonstrere overblik over og kritisk forholde sig til teoretisk viden om psykologiske og
pædagogiske grundspørgsmål om menneskers udvikling og læring på tværs af uddannelses- og
arbejdsmæssige, institutionelle, teknologiske og sociokulturelle betingelser og praksisser
• Med afsæt i forskningsbaseret viden, på højeste nationale og internationale niveau, reflektere over aktuelle
psykologiske og pædagogiske problemstillinger, dilemmaer og tendenser, på tværs af hverdagslivspraksisser
og set i et historisk perspektiv.
Færdigheder:
• Kritisk vurdere, udvælge og anvende relevante teorier samt kvalitative og kvantitative metoder til analyse af
komplekse psykologiske og pædagogiske problemstillinger i børns, unges og voksnes hverdagsliv i en
samfundsmæssig kontekst
• Indsamle, vurdere og anvende videnskabelig såvel som praksisrelateret viden om socialpsykologi og læring, og
producere empirisk materiale herom
• Arbejde tværfagligt og problemorienteret med et særligt fokus på deltagerinddragelse og etablering af viden
om menneskers perspektiver, betingelser og muligheder som en del af problemidentifikation, udvikling af
indsatser samt intervention
• På et videnskabeligt grundlag udvikle relevante analyser i forhold til konkrete socialpsykologiske og
pædagogiske problematikker i praksis og evaluere resultater inden for uddannelsens fagområde
• Identificere, reflektere over og håndtere praktiske, teoretiske og etiske problemstillinger knyttet til
professionelt arbejde og forskning
• Formidle forskning og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger inden for uddannelsens
område med fagfæller, samarbejdspartnere, brugere og offentligheden i overensstemmelse med akademiske
standarder
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• Tilrettelægge, varetage og evaluere udviklings- og læreprocesser i samspil og interaktion med deltagernes
erfaringer.
Kompetencer:
• Selvstændigt og i samarbejde med andre udvikle nye forståelser af, igangsætte forandringer og løsninger på
tværgående og komplekse problemer i menneskers hverdagsliv
• Planlægge og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar for at styre og
udvikle komplekse tværfaglige forløb omkring social forandring i forskellige institutionelle sammenhænge
• Tage ansvar for egen læring og faglige udvikling.

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.

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

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

6.2 Censorkorps
Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for Psykologi.

6.3 Hovedområde
Uddannelsen hører under det humanistiske hovedområde.

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

Formål
Semesteret har til formål at give de studerendes indgående viden om og kompetencer til at arbejde med det
socialpsykologiske subjekt og forskellige forståelser af socialpsykologisk udvikling og læring, herunder videnskabsteori
og metodologi. De studerende analyserer på subjektniveau, hvor forbindelsen mellem det enkelte menneske og de
konkrete livssammenhænge og betingelser medtænkes. Herudover tilegner de studerende sig færdigheder og
kompetencer inden for undersøgelses- og analysedesign med henblik på at kunne anvende det socialpsykologiske
perspektiv på udvikling og læring i udforskningen af relevante problemstillinger.
• Socialpsykologisk udvikling og læring (15 ECTS)
• Socialpsykologisk og pædagogisk forskningspraksis (15 ECTS)

7.3 2. semester

Formål
Semestrets formål er at skabe indgående viden om de institutionelle, organisatoriske, teknologiske og samfundsmæssige
betingelser, der gør sig gældende for det socialpsykologiske subjekts hverdagsliv, læring og udvikling. De studerende
lærer at analysere komplekse samfundsmæssige problemstillinger, hvor det subjektnære og/eller hverdagslivet ses i
relation til en bredere sammenhæng. Semestret giver endvidere færdigheder inden for kvantitative metoder til
understøttelse af analyse af socialpsykologiske problemers samfundsmæssighed.
Studieaktiviteter
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• Samfundsmæssige betingelser for menneskers hverdagsliv (10 ECTS)
• Kvantitative metoder i psykologi og pædagogik (5 ECTS)
• Projekt om udvikling og læring i en samfundsmæssig kontekst (15 ECTS)

7.4 3. semester

Formål
Semestrets formål er at opbygge de studerendes kompetencer til at indgå og engagere sig i forskellige typer af akademisk
praksis, som den kan udfolde sig i forskellige typer af relevant beskæftigelse og jobfunktioner, og være med til kritisk at
udfordre og videreudvikle denne. De studerende specialiserer sig fagligt i semestret, hvilket understøttes af valgkurser
og kan videreføres i semestrets projektarbejde. Det er også på 3. semester, at de studerende kan vælge at gå i
projektorienteret praktik, eller tage på studieophold i udlandet.
Projektorienteret praktik udgør 20 ECTS. For studerende i projektorienteret praktik udgøres de øvrige 10 ECTS af
semestret af valgkursus.
Studieaktiviteter
• Socialpsykologisk praksisværksted (10 ECTS)
• Valgkurser: Den studerende vælger ét 10 ECTS kursus eller to kurser af 5 ECTS i kategorien Tematisk
specialiseringskursus (5 ECTS):
◦
◦
◦
◦

Mental og psykosocial sundhed (10 ECTS)
Arbejdspsykologi, organisation og læring (10 ECTS)
Børn og unge i et hverdagslivsperspektiv (10 ECTS)
Tematisk specialiseringskursus (5 ECTS)

• Specialiseringsprojekt (10 ECTS)
eller
• Projektorienteret praktikforløb (20 ECTS)
• Valgkurser (10 ECTS)

7.5 4. semester - specialet

Formål
Specialet har til formål at udvikle og demonstrere kompetencer i selvstændigt at kunne planlægge, styre og gennemføre
en længerevarende akademisk udforsknings- og formidlingsproces inden for socialpsykologi og læring.
• Speciale (30 ECTS)

7.6 Overgangsregler
7.7 Overordnet beskrivelse af studieaktiviteter

Navn på studieelement

Socialpsykologisk udvikling og læring
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Oversættelse af navn

Social Psychological Development and Learning

Form

Kursus

Type

Obligatorisk

ECTS

15 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Kurset etablerer et teoretisk fundament på højt niveau i form af
forskellige teoretiske tilgange til og begreber om det socialpsykologiske
subjekt og dets lærings- og udviklingsprocesser på tværs af forskellige
hverdagslivssammenhænge. Dette indebærer udforskning af menneskesamfundsforholdet med særlig vægtning af det subjektive og
psykologiske. Kurset gør de studerende i stand til at identificere og
reflektere kritisk over teoriernes forskellige grundlæggende antagelser
(videnskabsteori) samt diskutere implikationerne heraf i relation til
vidensproduktion.
Efter gennemførelse af kurset kan den studerende:
• Redegøre for samt diskutere forskningsbaseret viden på højeste
nationale og internationale niveau om forskellige perspektiver
på subjektive og sociale aspekter af læring og udvikling i
hverdagslivets sammenhænge
• Identificere, diskutere, og kritisk reflektere over forskellige
teoriers grundlæggende forståelser, samt vurdere teoriernes
forskellige forståelsesmæssige implikationer

Læringsmål

• Reflektere over analytiske perspektiver på komplekse
problemstillinger i menneskers hverdagsliv på tværs af
kontekster
• Identificere og analysere problemer med særligt fokus på
deltagerperspektiver, betingelser og muligheder
• Reflektere kritisk over sammenhænge mellem teoretiske og
metodologiske grundforståelser og refleksioner over analytiske
og tolkningsmæssige implikationer.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave.

Prøveform

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 24.000-26.400 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.
Opgaven skal dokumentere, at den studerende besidder en
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sikker beherskelse af det danske skriftsprog, herunder
grammatik og sproglig korrekthed. Ved bedømmelse af prøven
vægtes dette med 10 %.
Bedømmelse: 7-trinsskala

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

Navn på studieelement

Socialpsykologisk og pædagogisk forskningspraksis

Oversættelse af navn

Socialpsychological and pedagogical research practice

Form

Projekt

Type

Obligatorisk

ECTS

15 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Formålet med studieaktiviteten er, at de studerende opnår kompetence i
at udforske problemstillinger på subjektniveau, hvor forbindelsen
mellem det enkelte menneske og de konkrete livssammenhænge og
betingelser medtænkes. De studerende opnår eksemplarisk indsigt i og
praktisk erfaring med anvendelse af eget empirisk materiale i
videnskabeligt arbejde på et højt akademisk niveau. De studerende opnår
gennem projektet kompetence til at arbejde med de metodologiske og
epistemologiske spørgsmål, der knytter sig til et projektarbejde,
herunder at identificere, begrunde og afgrænse et videnskabeligt
problem, udviklingen af et adækvat forskningsdesign, betydningen af
teoretiske og videnskabsteoretiske valg, betydningen af forskerposition
samt relevante etiske og gyldighedsmæssige overvejelser. Den
studerende får endvidere kompetence til at afsøge et forsknings- og
vidensfelt, og at syntetisere og anvende den fundne litteratur i
projektarbejdet.
Efter gennemførelse af projektet kan den studerende:
• Producere og analysere forskelligartede typer af empirisk
materiale
• Udvikle og begrunde relevante undersøgelsesdesign inden for
socialpsykologiske og læringsmæssige problemstillinger

Læringsmål

• Udvælge, begrunde og anvende teorier, metoder og begreber,
og at reflektere kritisk over betydningen af disse valg for den
producerede empiri og egne konklusioner
• Reflektere kritisk over betydningen af etiske og metodologiske
problemstillinger i forbindelse med empirisk arbejde, herunder
refleksion over forskerposition
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• Afsøge et forskningsfelt for relevant litteratur samt at
syntetisere og anvende den fundne litteratur i projektarbejdet
• Selvstændigt give og modtage feedback på faglige tekster af
egen og fagfællers produktion.

Prøveform
Projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse
Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.
Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 43.200-60.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 48.000-72.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 60.000-84.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 72.000-96.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 72.000-108.000 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.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

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

Navn på studieelement

Samfundsmæssige betingelser for menneskers
hverdagsliv

Oversættelse af navn

Societal conditions for people’s everyday life
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Form

Kursus

Type

Obligatorisk

ECTS

10 ECTS

Sprog

Dansk eller Engelsk

Overordnet formål

Kursets formål er at give de studerende dybdegående forståelse for
forholdet mellem subjektet og den bredere samfundsmæssige kontekst.
Med udgangspunkt i aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og
udviklingstendenser, gør kurset de studerende i stand til at forstå,
analysere og kritisk reflektere over sammenhænge mellem bredere og
komplekse samfundsmæssige, institutionelle og teknologiske kontekster
og menneskers udviklings- og læreprocesser i hverdagslivet. De
studerende skal ud fra en problemorienteret tilgang lære at forstå
betydningen af bredere problematikker, kriser og muligheder.
Efter gennemførelse af kurset kan den studerende:
• Diskutere forskningsbaseret viden på højeste nationale og
internationale niveau om aktuelle samfundsproblematikker,
samt teoretiske perspektiver på de samfundsmæssige,
institutionelle og teknologiske kontekster for menneskers
udvikling og læring

Læringsmål

• Sammenligne og diskutere forskellige teorier om
samfundsmæssige og institutionelle sammenhænge og deres
betydning for menneskers udvikling, læring og livsmuligheder
perspektiveret til aktuelle samfundsmæssige problematikker og
deres løsningsmuligheder
• Analysere og kritisk reflektere over komplekse
samfundsmæssige problematikker, kriser og muligheder og
deres betydning for menneskers hverdagsliv
• Analysere og forankre problemstillinger og teoriudvikling i
historiske, samfundsmæssige og institutionelle sammenhænge
og kontekster
• Diskutere og kritisk reflektere over betydningen af den
institutionelle, teknologiske og samfundsmæssige kontekst for
menneskets udvikling og læring med afsæt i viden på højeste
nationale og internationale niveau

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave

Prøveform

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
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helligdage.
Opgaven skal dokumentere, at den studerende besidder en
sikker beherskelse af det danske skriftsprog, herunder
grammatik og sproglig korrekthed.
Bedømmelse: bestået/ikke-bestået

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

Navn på studieelement

Kvantitative metoder i psykologi og pædagogik

Oversættelse af navn

Quantitative methods in psychology and pedagogy

Form

Laboratoriekursus

Type

Obligatorisk

ECTS

5 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Kursets formål er at gøre de studerende i stand til at forstå, anvende
kvantitative metoder samt forholde sig kritisk til kvantitative metoder i
psykologiske og pædagogiske undersøgelser, eller i beslægtede
forskningsområder. Kurset præsenterer den studerende for forskellige
grundbegreber indenfor kvantitative metoder, og der arbejdes både
praktisk og teoretisk med disse metoders muligheder og begrænsninger i
forhold til at producere viden.
Efter gennemførelse af kurset kan den studerende
• Forstå og anvende kvantitative metoder til analyse af
komplekse psykologiske og pædagogiske problemstillinger i
børns, unges og voksnes hverdagsliv i en samfundsmæssig
kontekst
• Diskutere kvantitative metoder, og reflektere over deres
rækkevidde og begrænsninger

Læringsmål

• Reflektere over relation og samspil mellem kvantitative og
kvalitative metodiske tilgange
• Anvende og kombinere kvantitative metoder til at dokumentere
og vurdere psykologiske og pædagogiske undersøgelser
• Anvende relevant software til statistisk analyse af udvalgte
psykologiske og pædagogiske problemstillinger indenfor
psykologi og pædagogik
• Selvstændigt arbejde med kvantitative undersøgelser
vedrørende udvalgte problemstillinger.
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Prøveform
Mundtlig gruppeprøve på baggrund af skriftlig aflevering.
Grupperne kan bestå af 4-6 studerende.
Det skriftlige produkt skal for:
- 4 studerende have et omfang på 4.800-9.600 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 4.800-9.600 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 4.800-9.600 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 4 studerende 60 minutter.
Ved 5 studerende 75 minutter.
Ved 6 studerende 90 minutter.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve.
Tilladte hjælpemidler til prøven: alle
Bedømmelse: bestået/ikke bestået
Censur: intern medbedømmer

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

Navn på studieelement

Projekt om udvikling og læring i en samfundsmæssig
kontekst

Oversættelse af navn

Project on development and learning in a societal context

Form

Projekt

Type

Obligatorisk

ECTS

15 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Formålet med projektarbejdet på semesteret er at give den studerende en
analytisk og kritisk forståelse for centrale kontekstuelle og komplekse
vilkår og betingelser som psykologiske og læringsmæssige problemer er
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indlejret i og kunne udforske, analysere og formulere sig herom i
overensstemmelse med akademiske standarder.
I forlængelse af semestrets samlede formål inddrages et socialt,
organisatorisk og samfundsmæssigt perspektiv- og der arbejdes teoretisk
og metodisk med diskussioner og analyser af samspillet mellem kontekst
og det konkret afgrænsede emne inden for socialpsykologi og læring.
Efter gennemførelse af projektet kan den studerende:
• Identificere problemstillinger inden for socialpsykologi og
læring
• Udvælge, anvende og reflektere over relevante teorier og
metoder i relation til den valgte problemstilling
• Diskutere og perspektivere problemer inden for feltet af
socialpsykologi og læring i et samfundsmæssigt perspektiv
Læringsmål

• Udarbejde undersøgelsesdesign og gennemføre analyse
• Styre et projektforløb, evaluere procesforløbet i projektarbejdet
og reflektere over egen rolle heri
• Tage ansvar for egen læring, og selvstændigt give og modtage
feedback om faglige tekster af egen og fagfællers produktion
• Formidle viden og indsigt skriftligt i en videnskabeligt
struktureret rapport så vel som mundtligt, så vel som at
præsentere et skriftligt resumé af problemstilling og
konklusion i en form forståelig blandt andre end fagfæller.

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

Prøveform

Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 64.800-81.600 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 108.000-122.400 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 141.600-163.200 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 177.600-204.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 177.600-204.000 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Projektrapporten skal forsynes med et resumé, der indgår i
bedømmelsen. Projektrapporter skrevet på dansk, norsk eller
svensk skal forsynes med et resumé på engelsk.
Projektrapporter skrevet på et fremmedsprog (bortset svensk og
norsk) kan forsynes med et resumé på dansk.
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Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Ved 6 studerende 120 minutter.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen med en vægtning på 10 procent.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: ekstern censor

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

Navn på studieelement

Socialpsykologisk Praksisværksted

Oversættelse af navn

Social psychological Practice Workshop

Form

Workshop
Valgfrit

Type

Det er obligatorisk enten at deltage i Socialpsykologisk Praksisværksted
eller at tage projektorienteret praktikforløb på 3. semester.

ECTS

10 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Kursets formål er at styrke de studerendes faglige beredskab til at
håndtere forskelligartede opgaver i praksis. Kurset styrker de
studerendes faglige selvforståelse og sætter deres erhvervede viden,
kompetencer og færdigheder i anvendelse i forhold til realistiske og
praksisnære problemstillinger. Herunder er formålet at tydeliggøre
måder, hvorpå studerende kan indgå og engagere sig i praksis og
samtidig kan være med til kritisk at reflektere over og videreudvikle den.
Efter gennemførelse af workshoppen kan den studerende:

Læringsmål

• Identificere og udvælge problemstillinger i relation til
forskellige praksissammenhænge samt udvikle og
perspektivere løsningsstrategier herpå
• Diskutere samt kritisk reflektere over, hvordan forskellige
forsknings- og forandringsmetoder anvendes i organisationer,
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virksomheder, institutioner mv og hvilke problemstillinger, der
kan optræde i den forbindelse
• Ud fra uddannelsens faglighed kunne identificere, reflektere
over og håndtere praktiske, teoretiske og etiske
problemstillinger knyttet til professionelt akademisk arbejde
• Tilrettelægge og evaluere udviklings- og læreprocesser
• Selvstændigt, og i samarbejde med andre, udvikle nye
forståelser af samt løsninger på tværgående og komplekse
problemer i menneskers hverdagsliv.

Prøveform
Kurset bestås gennem aktiv og tilfredsstillende deltagelse.
Ved aktiv deltagelse forstås:
- at den studerende skal deltage i de med undervisningen
forbundne aktiviteter (f. eks. workshops, seminarer, feltekskursioner, processtudiegrupper, arbejdskonferencer,
supervisionsgrupper, feedback-sessioner).
Ved tilfredsstillende deltagelse forstås:
- at den studerende skal deltage i f.eks. mundtlige oplæg
(individuelt eller i gruppe), peer reviews, miniprojekter, tests,
præsentationer, tilrettelæggelse af kursusgang.
Bedømmelse: bestået/ikke bestået

Prøveform

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

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

Navn på studieelement

Specialiseringsprojekt
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Oversættelse af navn

Specialization project

Form

Projekt
Valgfrit

Type

Det er obligatorisk enten at skrive specialiseringsprojekt eller at gå i
projektorienteret praktikforløb på 3. semester.

ECTS

10 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Formålet med projektarbejdet på semesteret er at give den studerende en
analytisk og kritisk forståelse for centrale psykologiske og
læringsmæssige problemer. Projektet giver mulighed for egen
specialisering.
Efter gennemførelse af projektet kan den studerende:
• Identificere problemstillinger inden for socialpsykologi og
læring
• Udvælge, anvende og reflektere over relevante teorier og
metoder i relation til den valgte problemstilling

Læringsmål

• Udarbejde undersøgelsesdesign
• Styre et projektforløb, evaluere procesforløbet i projektarbejdet
og reflektere over egen rolle heri
• Formidle viden og indsigt skriftligt i en videnskabeligt
struktureret form forståelig blandt andre end fagfæller
• Selvstændigt give og modtage feedback om faglige tekster af
egen og fagfællers produktion.

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

Prøveform

Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 24.000-40.800 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 28.800-45.600 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 33.600-48.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 38.400-48.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 38.400-48.000 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
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Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Ved 6 studerende 120 minutter.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

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

Navn på studieelement

Projektorienteret praktikforløb

Oversættelse af navn

Project-oriented internship

Form

Projektorienteret praktikforløb
Valgfrit

Type

Det er obligatorisk enten at tage projektorienteret praktikforløb eller at
tage Socialpsykologisk Praksisværksted og Specialiseringsprojektet på 3.
semester.

ECTS

20 ECTS

Sprog

Dansk eller Engelsk

Overordnet formål

Formålet med et projektorienteret praktikforløb er, at den studerende
opnår praksiskendskab inden for fagligt relevante områder, som beriger
og udfordrer den teoretiske og metodiske viden, færdigheder og
kompetence opbygget af den studerende under uddannelsen.
Projektorienteret praktik understøtter faglig specialisering, styrker de
studerendes kompetencer i at indgå og engagere sig i forskellige typer af
akademisk praksis, og til kritisk at reflektere over og videreudvikle denne
praksis.
Efter gennemførelse af projektorienteret praktikforløb kan den
studerende:

Læringsmål

• Redegøre for og diskutere erfaringer med metoder og
analytiske tilgange og begrebers praktiske anvendelighed
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• Diskutere hvordan, for uddannelsen relevante teorier, begreber
og metoder, kan bruges til at forstå, analysere, vurdere og
ændre relevant praksis
• Anvende uddannelsens teorier og metoder i løsning af
praktiske problemstillinger
• Evaluere og reflektere over hvordan hidtidig opnået viden,
færdigheder og kompetencer gennem uddannelsen kan
omsættes i arbejdet med analyse af relevante praksisopgaver og
for uddannelsen relevante problemstillinger
• Samarbejde med fagfæller om at udvikle egne og fagfællers
viden, færdigheder og kompetencer

Prøveform 1
Projektorienteret praktikforløb med mundtlig prøve
Det skriftlige produkt skal være på 24.000-48.000 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af det skriftlige
produkt og den mundtlige præstation.
Stave- og formuleringsevnen i praktikprojektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle.

Prøveform

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

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

Tilladte hjælpemidler til prøven: alle
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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

Arbejdspsykologi, organisation og læring

Oversættelse af navn

Work psychology, organisation and learning

Form

Kursus
Obligatorisk

Type

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

ECTS

10 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

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

Læringsmål

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

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

Prøveform

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

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

21

Navn på studieelement

Mental og Psykosocial sundhed

Oversættelse af navn

Mental and Psycho-social Health

Form

Kursus

Type

Valgfrit

ECTS

10 ECTS

Kursets formål er at sætte de studerende i stand til på videnskabeligt
grundlag at identificere og analysere problemstillinger og forskellige
problemforståelser vedrørende mental og psykosocial sundhed.
Kurset kvalificerer den studerendes kritiske refleksion over feltets
komplekse sammenhænge og samvirkende faktorer gennem arbejde med
konkrete casenedslag. Dette indebærer flere sideordnede analytiske
opmærksomheder, der både favner samfundsmæssige, politiske og
institutionelle rammer og organiseringer samt subjektive
erfaringsverdener, læreprocesser og konkrete hverdagslivsbetingelser.
Overordnet formål

Kurset gør den studerende i stand til at udarbejde analyser af
biomedicinske-, human- og samfundsvidenskabelige tilgange og
forståelser, samt at diskutere og kritisk reflektere over, hvilken
betydning paradigmatiske og teoretiske afsæt har for vores måder at
afgrænse, forstå, udforske og håndtere problematikker i forbindelse med
mental og psykosocial sundhed på.
Kurset forener praksisrelevante problemstillinger og forskning på højeste
nationale og internationale niveau og tilbyder teoretiske og metodiske
greb fra hhv. sundhedsvidenskab, psykologi, pædagogik og
uddannelsesforskning, samt antropologi og socialvidenskab.
Efter gennemførelse af kurset kan den studerende:
• Med afsæt i forskningsbaseret viden på højeste nationale og
internationale niveau reflektere over problemstillinger i
relation til mental og psykosocial sundhed i et
tværvidenskabeligt og historisk perspektiv
• Redegøre for og demonstrere overblik over centrale begreber
for mental og psykosocial sundhed og de epistemologiske
implikationer, der knytter sig hertil

Læringsmål

• Identificere og reflektere over forskellige deltagerperspektiver
samt over samvirkninger af institutionelle og
professionsrelaterede vilkår relateret til indsatser rettet mod
mental og psykosocial sundhed og brugere/borgeres diverse
læreprocesser og hverdagslivssammenhænge, herunder
lokalsamfund og sociale netværk
• Kritisk vurdere, udvælge og anvende relevante teorier til
analyse af mentale og psykosociale problemers kompleksitet i
menneskers hverdagsliv på tværs af kontekster
• Formidle forskning og diskutere professionelle og
videnskabelige problemstillinger inden for uddannelsens
område med fagfæller i overensstemmelse med akademiske
standarder
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• Analysere og diskutere praktiske og teoretiske
problemstillinger i et kritisk og forandringsorienteret
perspektiv.

Prøveform
Individuel portfolio
Portfolioen skal have et omfang på 28.800-40.800 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: 7-trinsskala

Omprøve
Individuel skriftlig hjemmeopgave
Hjemmeopgaven skal have et omfang på 28.800-40.800 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.

Bedømmelse: 7-trinsskala

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

Navn på studieelement

Børn og unge i et hverdagslivsperspektiv

Oversættelse af navn

Children and youth in everyday life perspective
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Form

Kursus

Type

Valgfrit

ECTS

10 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Et centralt formål med kurset er at gøre de studerende i stand til at
forstå, hvordan samfundsmæssige rammer og børns og unges
hverdagslivskontekster udgør betingelser for deres udvikling, læring og
trivsel. Kurset beskæftiger sig med centrale pædagogiske og psykologiske
teorier om børn og unge – og de voksnes faglighed og samarbejde
omkring dem. Formålet er at give de studerende forudsætninger for at
kunne inddrage disse teorier i analyser af socialpsykologiske og
pædagogiske problemstillinger i børn og unges hverdagsliv. Kurset vil
have fokus på metoder til inddragelse af børns og unges perspektiver i
såvel forskning som professionelt arbejde – herunder fokus på social
bæredygtighed. Kursets fokus vil gå på tværs af almen- og
specialområdet.
Efter gennemførelse af kurset kan den studerende:
• Analysere børn og unges hverdagsliv i hverdagslivskontekst
• Redegøre for og diskutere centrale videnskabelige teorier om
børns og unges udvikling og læring
• Redegøre for og kritisk diskutere videnskabelig kundskab om
omsorgs- og uddannelsesinstitutioner, om forældreskab og
familieliv og om børns og unges fællesskaber

Læringsmål

• Inddrage børns og unges perspektiver som centralt element i
kvalificering og tilrettelæggelse af velfærdsstatslige indsatser
og professionelles arbejde og samarbejde på børne- og
ungeområdet
• Redegøre for og diskutere metodologiske udfordringer og
metodiske muligheder i forhold til at udforske og inddrage
børn og unges perspektiver
• Formidle forskningsbaseret viden i tværfaglige sammenhænge

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave

Prøveform

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 7 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.
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Bedømmelse: 7-trinsskala

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

Navn på studieelement

Tematisk specialiseringskursus

Oversættelse af navn

Socialpsychology concerning a specific theme

Form

Kursus

Type

Valgfrit

ECTS

5 ECTS

Sprog

Dansk eller Engelsk

Overordnet formål

Valgkursets formål er at give de studerende mulighed for at fordybe sig i
en særlig tematik i relation en psykologisk problemstilling og de
kontekster og perspektiver, som knytter sig hertil.

• Opnå indsigt i en specifik tematik i relation til
socialpsykologiske problemstillinger
• Redegøre for og demonstrere overblik over centrale begreber i
relation til pågældende tematik

Læringsmål

• Analysere og diskutere praktiske og teoretiske
problemstillinger i et kritisk og forandringsorienteret
perspektiv
• Kritisk vurdere, udvælge og anvende relevante teorier i relation
til pågældende tema
• Formidle forskning og diskutere professionelle og
videnskabelige problemstillinger inden for uddannelsens
område med fagfæller i overensstemmelse med akademiske
standarder

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave

Prøveform

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 12.000-16.800 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
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helligdage.

Bedømmelse: 7-trinsskala

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

Specialet sætter de studerende i stand til på et selvvalgt område og
forskningsmæssigt grundlag at arbejde analytisk, kritisk og
løsningsorienteret med aktuelle komplekse teoretiske og praktiske
problemstillinger omkring samspil mellem menneskers subjektivitet og
den sociale og samfundsmæssige kontekst, og for at fremme læring,
udvikling og trivsel. I specialet skal indgå elementer af teoretiske,
metodiske og praktiske problemer indenfor uddannelsens område.
Gennem specialet opbygger den studerende en dybere indsigt i et
selvvalgt emne og dets videnskabelige problemstillinger. Færdigheder og
kompetencer, som opbygges i specialet, har eksemplarisk karakter.
Efter gennemførelse af specialet kan den studerende:
• Identificere og formulere en videnskabelig problemstilling på
det socialpsykologiske og læringsmæssige felt
• Formidle forskningsbaseret viden inden for udvalgte
fagområder og forståelse af og refleksion over egen
specialeundersøgelses placering i det faglige felt

Læringsmål

• Udarbejde en videnskabeligt struktureret rapport, som skrives i
overensstemmelse med akademiske tekstnormer og med
henblik på en akademisk målgruppe
• Forholde sig kritisk til og begrundet udvælge videnskabelige
kilder, litteratur, teori og metoder
• Redegøre for viden om de anvendte teoriers metodologiske
grundlag og implikationer, samt kendskab til muligheder og
begrænsninger ved disse
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• Sammenholde og redegøre for de videnskabsteoretiske
diskussioner, der knytter sig til problemstillingen og de valgte
teoretiske og metodiske tilgange
• Selvstændigt igangsætte, styre og gennemføre en
længerevarende akademisk undersøgelses- og skriveproces
• Selvstændigt varetage egen faglige udvikling
• Diskutere og indgå i faglig argumentation
• Drage klar(e), sammenhængende og selvstændig(e)
konklusion(er) på grundlag af de gennemførte analyser og
behandlingen af problemstillingen
• Teoretisk eller praksisorienteret perspektivere konklusionen.

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

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

Prøveform

Specialet skal for:
- 1 studerende have et omfang på 100.800-151.200 tegn inkl.
mellemrum.
- 2 studerende have et omfang på 132.000-204.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 163.200-312.200 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 192.000-312.200 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
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fællesansvar.
Den eventuelle mundtlige prøve er en individuel prøve for
studerende, der har udarbejdet specialeafhandlingen alene eller
har anmodet om individuel prøve. Øvrige mundtlige
specialeprøver afholdes som gruppeprøver.
Ved den eventuelle mundtlige prøve tages der udgangspunkt i
hele specialeafhandlingen.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 1 studerende 30 minutter.
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af
specialeafhandlingen og den eventuelle mundtlige præstation.
Stave- og formuleringsevnen i specialet indgår i bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle.
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: ekstern

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

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

8.2 Godkendt af dekan og prodekan
Godkendt af dekan og prodekan for Institut for Mennesker og Teknologi
20. december 2021
.

8.3 Godkendt af rektor
Godkendt af rektor Hanne Leth Andersen

28

21. december 2021
.
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