STUDIEORDNING for
Master i Uddannelse og
Læring

Version: 2
Gældende pr. 1. september 2019

ROSKILDE UNIVERSITET

1

Denne studieordning er fastsat i henhold til Bekendtgørelse nr. 1187 af 7. december 2009 om masteruddannelser ved
universiteterne (Masterbekendtgørelsen) med eventuelle senere ændringer og Roskilde Universitetets fælles
uddannelsesregler af 5. juli 2018 med eventuelle senere ændringer.
Studieordningen træder i kraft pr. 1. august 2019, og gælder for alle studerende. For studerende optaget før 1. august
2019 – se eventuelle overgangsregler i pkt. 5.2.
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1. Om uddannelsen
1.1 Titel
Uddannelsen giver den studerende ret til at anvende titlen Master i uddannelse og læring

Uddannelsens engelske betegnelse er Master of Education and Learning

1.2 Uddannelsens formål og kompetenceprofil – faglige og erhvervsrelevante kompetencer
Under henvisning til Masterbekendtgørelsen §§ 1, 2 og 3 lægger uddannelsen vægt på at
at udvikle kompetence til at varetage højkvalificerede funktioner inden for områderne uddannelse og kompetence- og
organisationsudvikling i virksomheder, organisationer og institutioner der er præget af mangfoldighed.
Den færdiguddannede master har kompetence til på baggrund af videnskabelige teorier og metoder at udvikle,
planlægge, analysere og evaluere uddannelse, kompetenceudvikling og organisationsforandring med læreprocesser
som omdrejningspunkt. De færdiguddannede mastere har kompetence til at forholde sig kritisk og teoretisk informeret
til egne og samfundsmæssige lærings- og uddannelsessammenhænge. En beskrivelse af den samlede faglige og
erhvervsrelevante kompetence som den færdiguddannede master i uddannelse og læring opnår, findes i afsnit 8.1.
Masteruddannelsen giver de studerende følgende kompetenceprofil:

Viden:
• Kender, forstår og kan anvende centrale begreber om globalisering, samfund, hverdag, læring og social
forandring
• Kender, forstår og kan anvende centrale teoretiske begreber om ’den lærende’ (deltagere, elever, studerende,
kolleger, medarbejdere) som aktører og subjekter.
• Kender, forstår og kan anvende teorier om sammenhænge mellem samfundsmæssige strukturer og historie,
social kontekst, social interaktion og socialisations- og læreprocesser.
• Har et overordnet og generelt kendskab til de danske uddannelsers historie og til institutionaliserede
uddannelses- og læringssammenhænge i det moderne danske samfund.
• Har et overordnet kendskab til forskellige sociale og kulturelle grupper i det multikulturelle moderne danske
samfund.
• Forstår og kan anvende centrale teoretiske begreber om sammenhænge mellem samfundsmæssige strukturer,
institutioner/organisationer/kulturer og læring.
• Kender, forstår og kan diskutere (mundtligt såvel som skriftligt) teorier og begreber om sammenhænge
mellem det sociale, det kulturelle og det subjektive som perspektiver på læreprocesser
• Har kendskab til og kan diskutere (mundtligt såvel som skriftligt) kvantitative beskrivelser af samfund og
uddannelse.

Færdigheder:
• Kan anvende metoderne observation og interview til at producere skriftligt empirisk materiale og kan
analysere dette materiale som led i en forskningsbaseret kvalitativ undersøgelse af uddannelse og læring.
• Kan anvende dokumentanalyse og kan gennemføre analyse af policy- og styringsdokumenter som led i
forskningsbaseret undersøgelse af uddannelse og læring.
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• Forstår og kan diskutere forskellige videnskabsteorier/metodologier og metoder i empirisk forskning og
undersøgelse/udredning af uddannelse og læring.
• Kan reflektere over egne forforståelser, erkendelsesinteresser og subjektivitet i undersøgelser, evalueringer og
andet videnskabende arbejde, og kan forholde dette til subjektivitet og identitet i professionelt arbejde.
• Kan tilrettelægge undervisnings-, lærings- og udviklingsforløb og forandringsprocesser i institutioner,
organisationer og virksomheder der er præget af mangfoldighed.
• Kan gennemføre forskningsbaseret, kritisk analyse og evaluering af undervisnings- og udviklingsforløb.

Kompetencer:
• Kan bidrage til at udvikle ledelses-, rådgivnings- og undervisningsarbejdet og det pædagogiske arbejde i
institutioner, organisationer og virksomheder der er præget af mangfoldighed, herunder kan deltage i
videnskabelse i arbejdet, og dermed bidrage til såvel egen individuelle som professionens/erhvervets fortsatte
kvalificering, kompetenceudvikling og professionalisering.
• Kan mundtligt og skriftligt formidle forskellige former for viden – såvel traditionel akademisk anerkendt viden
som viden skabt i praksis - om uddannelse og læring til andre professionelle, til andre grupper i samfundet og
til akademiske offentligheder.
• Kan reflektere over forskellige kvalitative metoders brug og relevans som fx interview, observation eller andre
deltagende metoder til produktion af empirisk materiale samt vurdere kvaliteten af den viden der produceres
gennem analyse og fortolkning
• Kan beskrive og analysere sammenhænge og modsætninger i menneskers hverdagsliv, socialisation og
læreprocesser på baggrund af en kritisk, refleksiv anvendelse af teorier og begreber.
• Kan identificere og formulere socialisations- og læringsmæssige problemstillinger
• Kan reflektere over egne forforståelser, erkendelsesinteresser og forskersubjektivitet i et projektarbejde om
læreprocesser i kontekst, som indebærer deltagende empiriproduktionsmetoder, analyse og fortolkning, og
kan forholde dette til subjektivitet og identitet i professionelt arbejde
• Kan beskrive og analysere hvordan organisationer fungerer som sociale organiseringer og struktureringer af
hverdagsliv og læreprocesser. Samt kunne analysere betydningen af disse sociale organiseringers interesser
og rationaliteter for konkrete læreprocesser
• Kan reflektere over egen subjektivitet og egne interesser i forbindelse med deltagelse i forsknings- og
udviklingsprojekter
• Kan samarbejde med andre professionelle om problemidentifikation, problemformulering, design og
planlægning af forskningsbaserede uddannelses-, lærings- udviklingsprojekter
• Kan identificere de videnskabsteoretiske grundlag for forsknings- og udviklingsprojekter i professionelt
arbejde.
• Kan reflektere over egne forforståelser, erkendelsesinteresser og subjektivitet i undersøgelser, evaluering og
andet videnskabende arbejde, og kan forholde dette til subjektivitet og identitet i professionelt arbejde
• Kan bidrage til at udvikle ledelses-, rådgivnings- og undervisningsarbejdet og det pædagogiske arbejde i
institutioner, organisationer og virksomheder, herunder kan deltage i videnskabelse i arbejdet, og dermed
bidrage til såvel egen individuelle såvel som arbejdspladsens/professionens/erhvervets fortsatte kvalificering
og kompetenceudvikling.
• Kan mundtligt og skriftligt formidle forskellige former for viden – såvel traditionel akademisk anerkendt viden
som viden skabt i praksis – om uddannelse og læring til andre professionelle, til andre grupper i samfundet og
• til akademiske offentligheder
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1.3 Sprog
Uddannelsen udbydes på dansk.
Den studerende må forvente, at der skal læses kursuslitteratur på engelsk.

1.4 Adgangskrav
Studerende, som mindst har bestået en af følgende uddannelser, kan optages på Master i Uddannelse og Læring
Bacheloruddannelser:

•
•
•
•
•
•

Bachelor i læring
Bachelor i pædagogik
Bachelor i uddannelsesvidenskab
Bacheloruddannelse med pædagogik og uddannelsesstudier RUC
Bachelor i biblioteks- og informationsvidenskab
Bachelor med kultur- og sprogmødestudier, RUC

Professionsbacheloruddannelser:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Folkeskolelærer
Pædagog
Sygeplejerske
Jordemoder
Socialrådgiver
Ernærings- og husholdningsøkonom
Ergoterapeut
Fysioterapeut
Psykomotorisk terapeut

Diplomuddannelser:
•
•
•
•
•

Pædagogisk diplomuddannelse
Diplomuddannelse i ledelse
Diplomuddannelse i erhvervspædagogik
Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse
Pædagogisk diplomuddannelse i interkulturel pædagogik

Mellemlange videregående uddannelser:
Jf. Masterbekendtgørelsens §9, stk. 4 kan universitetet godkende optagelse af ansøgere, der ikke opfylder de
uddannelsesmæssige betingelser, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige
forudsætninger, som kan sidestilles hermed.
Ansøgere skal endvidere have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. For
at erhvervserfaringen kan godkendes som relevant, skal ansøgeren have konkret erfaring med uddannelse,
kompetenceudvikling eller læring i virksomheder, organisationer eller institutioner.

1.5 Normering og varighed
Uddannelsen er normeret til 60 ECTS-point, der svarer til 1 års heltidsstudier. Uddannelsen udbydes efter reglerne om
deltidsuddannelse, og tilrettelægges så den kan følges ved siden af et almindeligt fuldtidsarbejde.
Undervisningsform:
Undervisningen/vejledningen er tilrettelagt som et antal todages seminarer pr. modul samt (i projektmodulerne, modul
2 og 4) projektgruppevejledning udenfor seminarundervisningen.
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Undervisningsformen veksler mellem:
• Oplæg
• Gruppearbejde
• Individuelle studier
• Gruppebaserede studier
• Empiriske øvelser
• Vejledning
• Projektarbejde
• Plenumarbejde
• Klyngearbejde

1.6 Studienævn og censorkorps
Uddannelsen hører under Studienævn for Masteruddannelserne på Institut For Mennesker og er tilknyttet censorkorpset
for Generel Pædagogik

2. Uddannelsens forløb
2.1 Uddannelsens opbygning
Masteruddannelsen består af fire moduler på hver 15 ECTS og et semesters varighed. Hvert modul består af ét eller flere
uddannelseselementer. Hvert uddannelseselement er ECTS belagt og afsluttes med en eksamen. Alle
uddannelseselementerne er obligatoriske.
Masteruddannelsen består af følgende moduler:
•
•
•
•

Modul 1: Hverdagsliv, socialisation og læreprocesser
Modul 2: Læreprocesser i kontekst
Modul 3: Samfund, organisation og uddannelse
Modul 4: Evaluering. Masterprojekt.

Modulerne aflægges i nævnte rækkefølge.

2.2 Skematisk opbygning

Modul 4:
Evaluering –
Masterprojekt

Modul 3:
Samfund,
organisation og
uddannelse

Masterprojektet (15 ECTS)

Kursus:
Samfund, organisation og
uddannelse (5 ECTS)

Kursus:
Metoder i empirisk
forskning i organisation,
uddannelse og læring (5
ECTS)

Kursus:
Videnskabsteorier og
metoder i
uddannelsesforskning (5
ECTS)
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Modul 2:
Læreprocesser i
kontekst

Modul 1:
Hverdagsliv,
socialisation og
læreprocesser

Projektarbejdet: Læreprocesser i kontekst (15 ECTS)

Kursus:
Hverdagsliv, socialisation og
læreprocesser (7,5 ECTS)

Kursus:
Empirisk forskning i læreprocesser i
kontekst (7,5 ECTS)

Masteruddannelsen i Uddannelse og Læring

2.3 Første modul

Formål
Modul 1 har til formål, at den studerende skal opnå viden om og forståelse af mennesker som lærende subjekter,
deltagere og aktører. Der fokuseres på hverdagslige læreprocesser i formelle og uformelle kontekster, og der arbejdes
med at forstå læreprocesser ud fra et deltagerperspektiv. Det er samtidig et formål at forberede den studerende på
arbejdet med modul 2 projektet.
Fagligt indhold
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hverdagsliv
Socialpsykologi
Interaktion og socialisation
Socialisation, sprog og kultur
Arbejde og subjektivitet
Læreprocesser som både kognitive, sociale og psykiske processer
Læreprocesser og identitetsdannelse i livshistorisk og biografisk perspektiv koblet til køn
Ungdom, biografi og uddannelsesvalg
Empiriske metoder i forskning i læreprocesser

Den studerende skal tilegne sig følgende kompetencer:
• Den studerende forstår og kan, mundtligt såvel som skriftligt, anvende og kritisk diskutere centrale teoretiske
begreber om læreprocesser i uformelle og formelle sociale kontekster.
• Den studerende kan reflektere over forskellige kvalitative metoders brug og relevans som fx interview,
observation eller andre deltagende metoder til produktion af empirisk materiale samt vurdere kvaliteten af
den viden der fås gennem analyse og fortolkning

Uddannelseselementer i modul 1
• Kursus: Hverdagsliv, socialisation og læreprocesser (7,5 ECTS)
• Kursus: Empirisk forskning i læreprocesser i kontekst (7,5 ECTS)

Titel

Hverdagsliv, socialisation og læreprocesser

7

Seneste ændring

1.8.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Kursus

ECTS-normering

7.5 ECTS

• Viden
• Den studerende kender til teorier om hverdagsliv, socialisation
og læreprocesser
• Færdigheder
• Den studerende forstår og kan, mundtligt såvel som skriftligt,
anvende og diskutere centrale teoretiske begreber om
menneskers hverdagsliv, socialisation og læreprocesser i
uformelle og formelle kontekster
• Kompetencer

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Den studerende kan beskrive og analysere sammenhænge og
modsætninger i menneskers hverdagsliv, socialisation og
læreprocesser på baggrund af en kritisk, refleksiv anvendelse
af teorier og begreber.
• Som supplement til ovenstående læringsmål og
bedømmelseskriterier skal den studerende gennem opgaven
demonstrere:
• Forståelse gennem fremstilling af centrale pointer og
argumenter i de(n) udvalgte tekst(er)
• Forståelse af de valgte teksters faglige kontekst og position i
denne kontekst
• Selvstændig vurdering og kritik af de valgte tekster
• Diskussion af teksternes relevans og anvendelse i forhold til en
valgt problemstilling

Uddannelseselementets undervisning er integreret i modulets række af
todages seminarer med holdundervisning og gruppe- og klyngearbejde.
Desuden individuelt og gruppevis selvstudium i perioderne mellem
seminarerne.
Undervisnings- og arbejdsform

Prøveformer

Med henblik på uddannelseselementets individuelle skriftlige opgave, og
som led i forberedelse til projektarbejdet i modul 2, arbejder de
studerende i grupper med analyser af litteratur der er relevant i forhold
til gruppens begyndende problemformulering, og derved bidrager til
gruppens formulering af et fælles teoretisk grundlag for projektarbejdet

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
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Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 14.400 og
maksimum 19.200 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 14 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.

Titel

Empirisk forskning i læreprocesser i kontekst

Seneste ændring

1.8.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Kursus

ECTS-normering

7.5 ECTS

• Viden
• Den studerende har kendskab til interview, observation eller
andre deltagende metoder til produktion af empirisk materiale
i form af tekster der skal analyseres og fortolkes
• Færdigehder

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Den studerende kan gennemføre kvalitative interviews og
deltagende observationer i et afgrænset feltarbejde i en
afgrænset periode, og kan udføre transskription og feltnotater
samt overvejelse omkring forskellige analysemetoder.
• Kompetencer
• Den studerende kan gennem refleksion og analyse systematisk
beskrive sammenhænge og udfordringer koblet til anvendelsen
af konkrete metoder, udførelse af feltarbejde og
empiriproduktion. Herunder betydningen af
forskersubjektivitet i kvalitativ forskning og analyse.

Undervisnings- og arbejdsform

Uddannelseselementets undervisning/vejledning og øvrige
læringsaktiviteter er integreret i modulets samlede række af seminarer
bl.a. som empiriske øvelser – og selvstudie i grupper mellem
seminarerne. Den studerende arbejder med individuelle og
gruppebaserede studier i perioderne mellem seminarerne. Den
studerende opnår igennem forløbet den viden og de færdigheder og
kompetencer, som står beskrevet i læringsmålene.
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Prøveform
Kurset bestås gennem aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende
deltagelse.
Ved aktiv deltagelse forstås:
- Den studerende skal deltage i de med undervisningen
forbundne aktiviteter (f. eks. workshops, seminarer, feltekskursioner, processtudiegrupper, arbejdskonferencer,
supervisionsgrupper, feedback-sessioner).
Ved regelmæssig deltagelse forstås:
- Den studerende skal have deltaget tilfredsstillende i minimum
75 procent af de eksperimentelle/praktiske dele af kurset med
tilhørende udarbejdede analyser og tolkning af data i rapporter.
Ved tilfredsstillende deltagelse forstås:
- Den studerende skal i forløbet deltage i 1 gruppeoplæg
(mundtlig).

Prøveformer

Bedømmelse: Bestået/ikke bestået.
Censur: Ingen.

Omprøve
Individuel skriftlig hjemmeopgave i en selvvalgt problemstilling
godkendt af underviser.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 7.200 og
maksimum 12.000 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 14 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Ingen.

2.4 Andet modul

Formål
Modul 2 har til formål, at den studerende afrunder og udvikler den videnstilegnelse der var målet for modul 1. Den
studerende tilegner sig og dokumenterer kvalifikationer og kompetencer til, på baggrund af teoretisk viden og
kvalitative videnskabelige metoder til produktion og analyse af empirisk materiale, at gennemføre en undersøgelse af
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læreprocesser i en social kontekst. Herunder at den studerende tilegner sig forståelse af og erfaringer med forholdet
mellem forskning, videnskab og professionelt arbejde.

Fagligt indhold
• Læreprocesser i kontekst
• Analyse og fortolkning af interviewtransskriptioner og af notater fra deltagende observation

Den studerende skal tilegne sig følgende færdigheder og kompetencer:
• Kan identificere og formulere socialisations- og læringsmæssige problemstillinger og kan planlægge en
undersøgelse af problemstillingen ved hjælp af videnskabelige teorier og metoder
• Kan i samarbejde med andre gennemføre empirisk undersøgelse hvor der benyttes interview, observation eller
lignende deltagende metoder til produktion af empirisk materiale
• Kan analysere og fortolke det empiriske materiale
• Kan reflektere over egne forforståelser, erkendelsesinteresser og forskersubjektivitet i et projektarbejde om
læreprocesser i kontekst, som indebærer deltagende empiriproduktionsmetoder, analyse og fortolkning, og
kan forholde dette til subjektivitet og identitet i professionelt arbejde
• Kan skriftligt i projektrapportform formidle projektets problemstilling, teoretiske forudsætninger, metodologi
og resultater samt perspektiver
• Kan mundtligt diskutere og videreudvikle projektets metodologi, resultater og perspektiver
Uddannelseselementer i modul 2
• Projektarbejdet: Læreprocesser i kontekst (15 ECTS)

Titel

Læreprocesser i kontekst

Seneste ændring

1.8.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Projekt

ECTS-normering

15 ECTS

• Viden
• Den studerende kender til teorier om hverdagsliv, socialisation
og læreprocesser og deres position indenfor og sammenhæng
med kvalitativ forskning og videnskaben.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Kender fænomenologiske og hermeneutiske tilgange til at
producere viden om subjektivitet og læreprocesser, og kan
anvende begreber fra disse videnskabsteoretiske traditioner i
refleksion over teori og metode i undersøgelser og
projektarbejde om læreprocesser i kontekst
• Færdigheder
• Kan i samarbejde med andre gennemføre empirisk
undersøgelse hvor der benyttes interview, observation eller
lignende deltagende metoder til produktion af empirisk
materiale.
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• Kan planlægge en kvalitativ forskningsundersøgelse af en
selvvalgt problemstilling og teoretisk og metodologisk
analysere og reflektere over undersøgelsens vidensproduktion.
• Kan analysere og fortolke det empiriske materiale.
• Kan skriftligt i projektrapportform formidle projektets
problemstilling, teoretiske forudsætninger, metodologi og
resultater samt perspektiver.
• Kan mundtligt diskutere og videreudvikle projektets
metodologi, resultater og perspektiver.
• Kompetencer
• Kan identificere og formulere socialisations- og
læringsmæssige problemstillinger.
• Kan reflektere over egne forforståelser, erkendelsesinteresser
og forskersubjektivitet i et projektarbejde om læreprocesser i
kontekst, som indebærer deltagende
empiriproduktionsmetoder, analyse og fortolkning, og kan
forholde dette til subjektivitet og identitet i professionelt
arbejde

Undervisnings- og arbejdsform

Undervisning/vejledning ifm. projektarbejdet udgør modulets
seminarrække. Vejledning af den enkelte projektgruppe foregår i
perioderne mellem seminarerne og i perioden mellem sidste seminar og
aflevering af projektrapport.
Emnerne for projektarbejdet vælges af den studerende inden for de
emner og temaer, som er fastsat for modul 1 og 2.

Prøveform
Gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet.
Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes
projektrapport samt supplerende materiale. Prøven foregår som
en dialog mellem de studerende og bedømmerne.
Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for det faglige
område, der relaterer til projektrapporten.

Prøveformer

Der foretages en individuel bedømmelse på baggrund af
projektrapport samt supplerende materiale og den enkelte
studerendes mundtlige præstation. Bedømmelsen er en samlet
bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation.
Grupperne kan bestå af 2 til 5 studerende.
Omfangskravene for projektrapporten er:
For 2 studerende minimum 91.200 og maksimum 110.400 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 132.000 og maksimum 151.200 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 132.000 og maksimum 151.200 antal
tegn inkl. mellemrum.
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For 5 studerende minimum 151.200 og maksimum 172.800 antal
tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, resumé, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Eksaminationstid inkl. votering er:
For grupper af 2 studerende 60 minutter.
For grupper af 3 studerende 75 minutter.
For grupper af 4 studerende 90 minutter.
For grupper af 5 studerende 105 minutter.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: Egne noter.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ekstern censor.

2.5 Tredje modul

Formål
Modul 3 har til formål, at den studerende skal opnå viden om og forståelse af institutioner og organisationer, herunder
arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner, som kontekst for lære- og socialisationsprocesser. Der fokuseres på
institutioner og organisationer som del af et samfund og en historie og som betingelse for og konsekvens af individers
handlinger.

Det er endvidere formålet at forberede masterprojektet.
Fagligt indhold:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Globalisering, migration og nationalstat. Velfærdsstat og uddannelse.
Drivkrafter i uddannelsernes historiske udvikling.
Fag, professioner og uddannelse
Politik og styring af uddannelserne
Betydningen af køn, social klasse, etnicitet og lokalitet for uddannelse
Det multikulturelle samfund og social integration
Organisation, arbejde og læring
Samfund, arbejde og uddannelse
Uddannelsesinstitutioner og organisationer, evaluering, kompetencer, vidensformer og læringsmiljøer
Metodologier og videnskabsteori i uddannelsesforskning

Den studerende skal tilegne sig følgende kompetencer:
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• Forstår og kan anvende centrale samfunds-/socialvidenskabelige og kulturanalytiske begreber i analyse af
uddannelser og uddannelsesinstitutioner og lære- og forandringsprocesser på både interaktionelt-, gruppe- og
samfundsniveau
• Har kompetence i at beskrive og analysere hvordan sociologiske organisationer fungerer som sociale
organiseringer og struktureringer af hverdagsliv og læreprocesser. Samt kunne analysere betydningen af disse
sociale organiseringers interesser og rationaliteter for konkrete læreprocesser.
• Har viden om og kan kritisk diskutere uddannelsessociologisk og pædagogisk forskning
• Har kendskab til kvantitative beskrivelser af samfund, organisation og uddannelse
• Forstår de videnskabsteoretiske grundlag for metoder og metodologi i empiriske undersøgelser der er
fremlagt som dokumentation i rapporter om samfunds- og uddannelsesforhold, og kan diskutere de mulige
praktiske (pædagogiske, didaktiske, politiske) implikationer og konsekvenser af disse rapporter
Uddannelseselementer i modul 3
• Kursus: Samfund, organisation og uddannelse (5 ECTS)
• Kursus: Metoder i empirisk forskning i organisation, uddannelse og læring (5 ECTS)
• Kursus: Videnskabsteorier og metoder i uuddannelsesforskning (5 ECTS)

Titel

Samfund, organisation og uddannelse

Seneste ændring

1.8.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden
• Forstår og kan anvende centrale samfunds/socialvidenskabelige og kulturanalytiske begreber i analyse af
uddannelser, uddannelsesinstitutioner og organisationer
• Kender til lære- og forandringsprocesser på både
interaktionelt-, gruppe- og samfundsniveau
• Færdigheder
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Kan kritisk diskutere og vurdere uddannelsessociologisk og
pædagogisk forskning
• Kompetencer
• Har kompetence i at beskrive og analysere hvordan
sociologiske organisationer fungerer som sociale
organiseringer og struktureringer af hverdagsliv og
læreprocesser. Samt kunne analysere betydningen af disse
sociale organiseringers interesser og rationaliteter for konkrete
læreprocesser.

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset afholdes integreret i modulets samlede række af seminarer med
plenum-, klynge- og gruppearbejde. Den studerende arbejder med
individuelle og gruppebaserede studier i perioderne mellem
seminarerne. Den studerende opnår igennem forløbet den viden og de
færdigheder og kompetencer, som står beskrevet i læringsmålene.
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Prøveform
Kurset bestås gennem aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende
deltagelse.
Ved aktiv deltagelse forstås:
- Den studerende skal deltage i de med undervisningen
forbundne aktiviteter (f. eks. workshops, seminarer, feltekskursioner, processtudiegrupper, arbejdskonferencer,
supervisionsgrupper, feedback-sessioner).
Ved regelmæssig deltagelse forstås:
- Den studerende skal have deltaget tilfredsstillende i minimum
75 procent af de eksperimentelle/praktiske dele af kurset med
tilhørende udarbejdede analyser og tolkning af data i rapporter.
Ved tilfredsstillende deltagelse forstås:
- Den studerende skal i forløbet deltage i 1 gruppeoplæg
(mundtlig).

Prøveformer

Bedømmelse: Bestået/ikke bestået.
Censur: Ingen.

Omprøve
Individuel skriftlig hjemmeopgave i en selvvalgt problemstilling
godkendt af underviser.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 9.600 og
maksimum 14.400 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 14 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Ingen.

Titel

Metoder i empirisk forskning i organisation, uddannelse og
læring

Seneste ændring

1.8.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Kursus

ECTS-normering

5 ECTS
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• Viden
• Har kendskab til kvantitative beskrivelser af samfund,
organisation og uddannelse
• Har kendskab til metoder til analyse af policy- og
styringsdokumenter
• Færdigheder
• Kan gennemføre analyse af styrings- og policy dokumenter
vedrørende uddannelse og institutionaliserede
socialpædagogiske indsatser

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Kan udarbejde et overordnet design for et forskningsprojekt/
masterprojekt vedrørende uddannelse og læring;
forskningsdesignet indeholder uddannelses- og læringsfagligt
problemfelt og problemformulering(er), teoretiske
forforståelser samt empirisk design (metoder, metodologi og
videnskabsteoretiske overvejelser)
• Kompetencer
• Forstår forholdet mellem forskellige former for analyse af
kvantitative data, og kvalitative fortolkende forskningsmetoder
• Kan reflektere over egen subjektivitet og egne interesser i
forbindelse med deltagelse i forsknings- og udviklingsprojekter
• Kan samarbejde med andre professionelle om
problemidentifikation, problemformulering, design og
planlægning af forskningsbaserede uddannelses-, læringsudviklingsprojekter

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset afholdes integreret i modulets samlede række af seminarer med
plenum-, klynge- og gruppearbejde. Den studerende arbejder med
individuelle og gruppebaserede studier i perioderne mellem
seminarerne. Den studerende opnår igennem forløbet den viden og de
færdigheder og kompetencer, som står beskrevet i læringsmålene.

Prøveform
Kurset bestås gennem aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende
deltagelse.

Prøveformer

Ved aktiv deltagelse forstås:
- Den studerende skal deltage i de med undervisningen
forbundne aktiviteter (f. eks. workshops, seminarer, feltekskursioner, processtudiegrupper, arbejdskonferencer,
supervisionsgrupper, feedback-sessioner).
Ved regelmæssig deltagelse forstås:
- Den studerende skal være til stede minimum 75 procent af
undervisningsgangene.
Ved tilfredsstillende deltagelse forstås:
- Den studerende skal i forløbet deltage i et gruppeoplæg
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(mundtlig).
Bedømmelse: Bestået/ikke bestået.
Censur: Ingen.

Omprøve
Individuel skriftlig hjemmeopgave i en selvvalgt problemstilling
godkendt af underviser.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 9.600 og
maksimum 14.400 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 14 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Ingen.

Titel

Videnskabsteorier og metoder i uddannelsesforskning

Seneste ændring

1.8.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden
• Viden om samfunds- og humanvidenskabernes traditioner og
forskellige videnskabelsesteorier
• Viden om almindeligt anvendte metoder i
anvendelsesorienteret uddannelses- og socialforskning
• Færdigheder
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Kan skriftligt analysere og diskutere social kontekst,
metodologi og hensigt/interesse i empiriske undersøgelser der
fremlægges i rapporter og lignende om samfunds- og
uddannelsesforhold
• Kompetencer
• Kan identificere styrker og svagheder ved de anvendte
forskningstilgange og forskningsmetoder i forsknings- og
udviklingsprojekter i uddannelser og professionelt arbejde
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Undervisnings- og arbejdsform

Undervisningen/vejledningen i uddannelseselementet er integreret i
modulets samlede række af to-dages seminarer med holdundervisning
og gruppe- og klyngearbejde, hvor der bl.a. arbejdes med læsning og
kritisk metodologisk og videnskabsteoretisk bearbejdning af forskellige
typer af faglige tekster.

Prøveform
Gruppebaseret eller individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af
kursusansvarlig.
Hjemmeopgaven kan udarbejdes i en gruppe på op til 4
studerende.
Gruppeopgaven skal være individualiseret.

Prøveformer

Hjemmeopgaven skal for:
- 1 studerende have et omfang på minimum 16.800 og
maksimum 19.200 antal tegn inkl. mellemrum.
- 2 studerende have et omfang på minimum 16.800 og
maksimum 19.200 antal tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på minimum 21.600 og
maksimum 26.400 antal tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på minimum 21.600 og
maksimum 26.400 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 14 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.

2.6 Fjerde modul

Formål
Modul 4 har til formål at afrunde, evaluere og dokumentere masteruddannelsen som lære-, kvalificerings- og
kompetenceudviklingsproces. Dette gøres i form af masterprojektet.

Modulet omfatter masterprojektarbejdet og –vejledningen samt undervisnings- og læringsaktiviteter der vedrører det
uddannelses-, udviklings- og læringsfaglige tema ’Evaluering’.

Uddannelseselementer i modul 4
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• Masterprojekt

Titel

Masterprojekt

Seneste ændring

1.8.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Masterprojekt

ECTS-normering

15 ECTS

• Viden
• Kender og forstår centrale teoretiske begreber om
sammenhænge mellem samfundsmæssige strukturer og
historie, social kontekst, social interaktion og læreprocesser
• Kender ogforstår (såvel mundtligt som skriftligt) teorier og
begreber om sammenhænge mellem det sociale, det kulturelle
og det subjektive
• Færdigheder
• Forstår og kan anvende centrale teoretiske begreber om
sammenhænge mellem samfundsmæssige strukturer,
institutioner/kulturer og læring
• Kan anvende metoderne observation og interview til at
producere skriftligt empirisk materiale og kan analysere dette
materiale som led i en forskningsbaseret kvalitativ
undersøgelse af læring

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Forstår og kan diskutere forskellige videnskabsteorier/
metodologier og metoder i empirisk forskning og
undersøgelse/udredning af uddannelse og læring
• Kan gennemføre forskningsbaseret kritisk analyse og
evaluering af undervisnings- og udviklingsforløb
• Kompetencer
• Kan reflektere over egne forforståelser, erkendelsesinteresser
og subjektivitet i undersøgelser, evaluering og andet
vidensskabende arbejde, og kan forholde dette til subjektivitet
og identitet i professionelt arbejde
• Kan bidrage til at udvikle ledelses-, rådgivnings- og
undervisningsarbejdet og det pædagogiske arbejde i
institutioner, organisationer og virksomheder.
• Kan deltage i videnskabelse i arbejdet, og bidrage til såvel
egen individuelle såvel som arbejdspladsens/professionens/
erhvervets fortsatte kvalificering og kompetenceudvikling.
• Kan mundtligt og skriftligt formidle forskellige former for
viden, såvel traditionel akademisk anerkendt viden som viden
skabt i praksis, om uddannelse og læring til andre
professionelle, til andre grupper i samfundet og til akademiske
offentligheder
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Der afholdes to todages seminarer inden for første halvdel af modulet.

Undervisnings- og arbejdsform

Masterprojektvejledning foregår på seminarerne (som klyngevejledning,
analyse- og fortolkningsworkshops, opponering projektgrupperne
imellem osv.), og direkte masterprojektgruppevejledning foregår mellem
de to seminarer og særligt i perioden fra sidste seminar til aflevering af
masterprojektrapport. Masterprojektrapporten er masterprojektet.

Prøveform
Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes
masterafhandling og eventuelt supplerende materiale. Prøven
foregår som en dialog mellem de studerende og bedømmerne.
Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for
projektmodulets faglige område.
Masterprojektet udarbejdes normalt i grupper, men den
studerende har ret til at arbejde individuelt. Den mundtlige
prøve er en individuel prøve for studerende, der har udarbejdet
masterafhandlingen alene eller har anmodet om individuel
prøve. Øvrige prøver afholdes som gruppeprøver.
Der foretages en individuel bedømmelse på baggrund af
masterafhandlingen og den enkelte studerendes mundtlige
præstation. Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af
masterafhandlingen og den mundtlige præstation.
Grupperne kan bestå af 2 til 4 studerende.

Prøveformer

Omfangskravene for masterafhandlingen er:
For 1 studerende minimum 60.000 og maksimum 91.200 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 2 studerende minimum 110.400 og maksimum 132.000 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 151.200 og maksimum 172.800 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 172.800 og maksimum 213.600 antal
tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Eksaminationstid inkl. votering er:
For 1 studerende 30 minutter
For grupper af 2 studerende 60 minutter.
For grupper af 3 studerende 75 minutter
For grupper af 4 studerende 90 minutter
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen med en vægtning på 10 procent.
Masterprojektet skal forsynes med et resumé på engelsk.
Resumeet indgår i bedømmelsen med vægten 5 procent.
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Masterafhandlinger skrevet på dansk, norsk eller svensk skal
forsynes med et resumé på engelsk. Masterafhandlinger skrevet
på et fremmedsprog (bortset svensk og norsk) kan forsynes med
et resumé på dansk.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ekstern.

3. Generelle bestemmelser
3.1 Merit
Studienævnet vil, på baggrund af ansøgning om merit eller forhåndsmerit fra den studerende, fagligt vurdere om
uddannelseselementer, der indgår i en anden uddannelse i Danmark eller i udlandet, kan erstatte
uddannelseselementer i uddannelsen på Roskilde Universitet, jf. Uddannelsesbekendtgørelsen.
Studienævnets afgørelse for så vidt angår afslag eller delvist afslag på merit for beståede danske uddannelseselementer
og forhåndsmerit for danske eller udenlandske uddannelseselementer kan indbringes for et meritankenævn, når klagen
vedrører den faglige vurdering, jf. bekendtgørelse om ankenævn for afgørelser om merit i universitetsuddannelser
(meritankenævnsbekendtgørelsen). Fristen for indgivelse af klager er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.
Studienævnets afgørelse for så vidt angår afslag eller delvist afslag på merit for beståede udenlandske
uddannelseselementer kan indbringes for kvalifikationsnævnet, når klagen vedrører den faglige vurdering (jf. lov om
vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer mv.). Fristen for indgivelse af klager er 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt.

3.2 Særlige prøvevilkår
Universitetet kan tilbyde særlige prøvevilkår til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og til
studerende med et andet modersmål end dansk, når universitetet vurderer, at det er nødvendigt for at ligestille disse
studerende med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens
niveau.

3.3 Andre bestemmelser
Generelle bestemmelser vedr. tilmelding, eksamen, prøver og anden bedømmelse findes i universitetets Fælles
uddannelsesregler, Eksamensbekendtgørelsen og Karakterskalabekendtgørelsen mv...

4. Dispensation og klageadgang
4.1 Dispensation
Studienævnet kan, når det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er
fastsat af studienævnet.
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4.2 Klageadgang
Studienævnets afgørelser i henhold til denne studieordning kan indbringes for rektor, når klagen vedrører retlige
spørgsmål. Fristen for indgivelse af klager er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.
Rektors afgørelse af retlige spørgsmål kan indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

5. Godkendelse
5.1 Godkendt af studienævnet
Studienævn for Masteruddannelserne på Institut For Mennesker den 17. december 2018
Censorformandskabet er orienteret om ændringer, inden studieordningen træder i kraft.

5.2 Overgangsregler
5.3 Godkendt af rektor
Godkendt af rektor Hanne Leth Andersen den 30.04.2019
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