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Bacheloruddannelsen – Fag: Social- og personlighedspsykologi 

Social Psychology and Personality Psychology 
Fagkategori Konstituerende fag 
Mål og indhold Formålet med grundkurset i social- og personlighedspsykologi er 

at give de studerende en bred og historisk orienteret oversigt over 
social- og personlighedspsykologiske problemstillinger, teorier 
og forskningsområder. Samtidig skal grundkurset fungere som en 
begyndende indføring i videnskabelig tankegang og arbejdsmåde.

Placering 1. semester 
Undervisningsform Forelæsninger   
Forudsætninger og bin-
dinger 

Ingen særlige 

Undervisningstilmelding Ingen 
Pensumramme 1.500 sider. Godkendes af Studienævnet. 
ECTS-vægt 20 
Eksamensform Der udbydes 2 af nedenstående 3 eksamensformer, hvoraf den 

ene altid vil være skriftlig 6-timers eksamen. Den anden 
eksamensform vil fremgå af gældende læseplan. 
 
1. Skriftlig 6 timers eksamen. 4 (og kun 4) ud af 6 spørgsmål 

besvares. Ingen hjælpemidler. 
eller 
2. Skriftlig hjemmeopgave, 27 timer, max. 9 sider. Hvor 

læseplanen ikke angiver andet skal 3 ud af 3 spørgsmål 
besvares. 

eller 
3. Skriftlig hjemmeopgave m/ tematisk forberedt spørgsmål, 

max. 9 sider. Hvor læseplanen ikke angiver andet skal 3 ud af 
3 spørgsmål + 1 tematisk spørgsmål besvares. 

Bedømmelsesform 13-skala 
Censurform Ekstern 
Eksamenstidspunkt Sommereksamen - med sygeeksamen/nyt eksamensforsøg i au-

gust 
Vintereksamen – med sygeeksamen/nyt eksamensforsøg i februar

Eksamenstilmelding Der kræves tilmelding til eksamen 
Bestemmelser vedr. 
gruppeprøve 

Individuel eksamen 

Indstillings- og genind-
stillingsbetingelser 

Forudsætning for at indstille sig til nyt eksamensforsøg i august 
hhv. februar er, at den studerende har aflagt forsøg ved den 
ordinære eksamen. Der tilbydes udelukkende 6-timers skriftlig 
eksamen i august og februar. 

Særlige bemærkninger Instruktorundervisning: 
Til forelæsningsrækken er knyttet instruktorundervisning. Stude-
rende drøfter sammen med instruktor forelæsningernes indhold 
og hertil knyttet pensumlitteratur. 
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Bacheloruddannelsen – Fag: Kognitions- og indlæringspsykologi.  

Cognitive Psychology 
Fagkategori Konstituerende fag. Førsteårsprøve fag 
Mål og indhold Formålet er at give den studerende kendskab til den vigtigste 

forskning samt hovedteorierne vedrørende perception, indlæring, 
hukommelse, handling, motivation og emotioner, begreber, 
sprog, tænkning og problemløsning. 

Placering 2. semester 
Undervisningsform Forelæsninger  
Forudsætninger og bin-
dinger 

Ingen særlige 

Undervisningstilmelding Ingen 
Pensumramme 1.500 sider. Godkendes af Studienævnet. 
ECTS-vægt 20 
Eksamensform Der udbydes 2 af nedenstående 3 eksamensformer, hvoraf den 

ene altid vil være skriftlig 6-timers eksamen. Den anden 
eksamensform vil fremgå af gældende læseplan. 
 
1. Skriftlig 6 timers eksamen. 4 (og kun 4) ud af 6 spørgsmål 

besvares. Ingen hjælpemidler. 
eller 
2. Skriftlig hjemmeopgave, 27 timer, max. 9 sider. Hvor 

læseplanen ikke angiver andet skal 3 ud af 3 spørgsmål 
besvares. 

eller 
3. Skriftlig hjemmeopgave m/ tematisk forberedt spørgsmål, 

max. 9 sider. Hvor læseplanen ikke angiver andet skal 3 ud af 
3 spørgsmål + 1 tematisk spørgsmål besvares. 

Bedømmelsesform 13-skala 
Censurform Ekstern 
Eksamenstidspunkt Sommereksamen - med sygeeksamen/nyt eksamensforsøg i au-

gust 
Vintereksamen – med sygeeksamen/nyt eksamensforsøg i februar

Eksamenstilmelding Der kræves tilmelding til eksamen. 
Bestemmelser vedr. 
gruppeprøve 

Individuel besvarelse. 

Indstillings- og genind-
stillingsbetingelser 

Kognitions- og indlæringspsykologi er førsteårsprøve fag, hvor-
for der gælder særlige regler for eksamenstilmelding. Se Afsnittet 
Eksamensbestemmelser, pkt. 1.1. 
 
Forudsætning for at indstille sig til nyt eksamensforsøg i august 
hhv. februar er, at den studerende har aflagt forsøg ved den 
ordinære eksamen. Der tilbydes udelukkende 6-timers skriftlig 
eksamen i august og februar. 
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Særlige bemærkninger Instruktorundervisning: 

Til forelæsningsrækken er knyttet instruktorundervisning. Stude-
rende drøfter sammen med instruktor forelæsningernes indhold 
og hertil knyttet pensumlitteratur. 
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Bacheloruddannelsen – Fag: Udviklingspsykologi 

Developmental Psychology 
Fagkategori Konstituerende fag 
Mål og indhold Formålet med grundkurset i udviklingspsykologi er for det første 

at give de studerende en oversigt over de historiske forudsætnin-
ger for faget. For det andet vil tyngdepunktet i kurset være kon-
centreret om en bred indføring i centrale emneområder, teoridan-
nelser og forskning inden for nyere udviklingspsykologi. Præ-
sentation af forskellige paradigmer skal øge den studerendes 
kendskab til og selvstændige forståelse af, at udviklingspsykologi 
ikke er et enhedsfag, men et mangfoldigt fag. 

Placering 3. semester 
Undervisningsform Forelæsninger   
Forudsætninger og bin-
dinger 

Ingen særlige 

Undervisningstilmelding Ingen 
Pensumramme 1.500 sider. Godkendes af Studienævnet. 
ECTS-vægt 20 
Eksamensform Der udbydes 2 af nedenstående 3 eksamensformer, hvoraf den 

ene altid vil være skriftlig 6-timers eksamen. Den anden 
eksamensform vil fremgå af gældende læseplan. 
 
1. Skriftlig 6 timers eksamen. 4 (og kun 4) ud af 6 spørgsmål 

besvares. Ingen hjælpemidler. 
eller 
2. Skriftlig hjemmeopgave, 27 timer, max. 9 sider. Hvor 

læseplanen ikke angiver andet skal 3 ud af 3 spørgsmål 
besvares. 

eller 
3. Skriftlig hjemmeopgave m/ tematisk forberedt spørgsmål, 

max. 9 sider. Hvor læseplanen ikke angiver andet skal 3 ud af 
3 spørgsmål + 1 tematisk spørgsmål besvares. 

Bedømmelsesform 13-skala 
Censurform Ekstern 
Eksamenstidspunkt Sommereksamen - med sygeeksamen/nyt eksamensforsøg i au-

gust 
Vintereksamen – med sygeeksamen/nyt eksamensforsøg i februar

Eksamenstilmelding Der kræves tilmelding til eksamen 
Bestemmelser vedr. 
gruppeprøve 

Individuel besvarelse 

Indstillings- og genind-
stillingsbetingelser 

Forudsætning for at indstille sig til nyt eksamensforsøg i august 
hhv. februar er, at den studerende har aflagt forsøg ved den 
ordinære eksamen. Der tilbydes udelukkende 6-timers skriftlig 
eksamen i august og februar. 
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Særlige bemærkninger Instruktorundervisning: 

Til forelæsningsrækken er knyttet instruktorundervisning. Stude-
rende drøfter sammen med instruktor forelæsningernes indhold 
og hertil knyttet pensumlitteratur. 
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Bacheloruddannelsen – Fag: Klinisk psykologi, børn  

Clinical Psychology, children 
Fagkategori Konstituerende fag 
Mål og indhold Klinisk børnepsykologi er en anvendt disciplin, der omhandler en 

række psykologiske vanskeligheder hos børn og unge, såsom 
indlæringsvanskeligheder, udviklings-, adfærds- og emotionelle 
forstyrrelser samt somatiske lidelser. Faget er baseret på udvik-
lings- og almenpsykologiske teorier og forskning, hvor viden om 
normal og afvigende børneudvikling og om den række af psyko-
logiske faktorer, som påvirker børn og deres familier, danner 
grundlag for formuleringen af barnets vanskeligheder. Klinisk 
børnepsykologi tager dermed et udviklingsperspektiv i forståel-
sen af barnet, dets tilhørsforhold og adfærd, og forstår barnets 
vanskeligheder i den kontekst disse opstår. Faget er således byg-
get op omkring en videnskabs praktiske model, der danner 
grundlag for indgangsvinklen til undersøgelse, diagnosticering, 
behandling og forebyggelse. Undervisningen i klinisk børnepsy-
kologi på 3. semester dækker en række psykiske, udviklings- og 
somatiske vanskeligheder, der er kendetegnende for det kliniske 
arbejde med børn, unge og deres familier. Der vil blive lagt vægt 
på et udviklingsperspektiv i beskrivelsen af årsagsforklaringen af 
disse vanskeligheder. 

Placering 3. semester 
Undervisningsform Forelæsninger 
Forudsætninger og bin-
dinger 

Ingen særlige 

Undervisningstilmelding Ingen 
Pensumramme 500 sider. Godkendes af Studienævnet. 
ECTS-vægt 5 
Eksamensform Skriftlig hjemmeopgave, 27 timer, max. 9 sider. Hvor læseplanen 

ikke angiver andet skal 3 ud af 3 spørgsmål besvares. 
 

Bedømmelsesform 13-skala 
Censurform Intern, uden censor 
Eksamenstidspunkt Der afholdes eksamen hver eksamenstermin. 
Eksamenstilmelding Der kræves tilmelding til eksamen. 
Bestemmelser vedr. 
gruppeprøve 

Individuel besvarelse. 

Indstillings- og genind-
stillingsbetingelser 

- 

Særlige bemærkninger - 
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Bacheloruddannelsen – Fag: Klinisk psykologi, voksne 

Clinical Psychology, adults 
Fagkategori Konstituerende fag 
Mål og indhold Klinisk psykologi omhandler psykiske og psykosomatiske syg-

domme, lidelser eller problemer, deres fremtrædelsesformer, ud-
bredelse og forløb, årsager og behandling. Der er tale om en an-
vendt disciplin, der udover viden om psykiske lidelser og pro-
blemer også omfatter praktiske færdigheder i bl.a. undersøgelse, 
diagnosticering, behandling og forebyggelse. Klinisk psykologi 
omfatter kognitive, emotionelle, adfærdsmæssige, biologiske, 
sociale og kulturelle aspekter af den menneskelige funktionsmåde 
over livsforløbet. Den er således baseret på almen- og udvik-
lingspsykologiske metoder, teorier og forskningsresultater. Un-
dervisningen i klinisk psykologi på 3. semester fokuserer på 
voksne og ældre med hovedvægt på beskrivelser og årsagsforkla-
ringen af psykiske lidelser/psykopatologi. 

Placering 3. semester 
Undervisningsform Forelæsninger 
Forudsætninger og bin-
dinger 

Ingen særlige 

Undervisningstilmelding Ingen 
Pensumramme 500 sider. Godkendes af Studienævnet. 
ECTS-vægt 5 
Eksamensform Skriftlig hjemmeopgave, 27 timer, max. 9 sider. Hvor læseplanen 

ikke angiver andet skal 3 ud af 3 spørgsmål besvares. 
Bedømmelsesform 13- skala 
Censurform Intern, uden censor. 
Eksamenstidspunkt Der afholdes eksamen hver eksamenstermin. 
Eksamenstilmelding Der kræves tilmelding til eksamen. 
Bestemmelser vedr. 
gruppeprøve 

Individuel besvarelse. 

Indstillings- og genind-
stillingsbetingelser 

- 

Særlige bemærkninger - 
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Beskrivelse af eksamensformerne 
• Skriftlig hjemmeopgave, 27 timer 
• Skriftlig hjemmeopgave m/ tematisk forberedt spørgsmål, 27 

timer 
 
Skriftlig hjemmeopgave, 27 timer, max. 9 sider. Individuel besvarelse.  

Afprøvning sker ved besvarelse af et antal lærerstillede spørgsmål. Oplysninger om 
antal stillede spørgsmål og hvor mange af disse spørgsmål, der skal besvares, vil 
fremgå af læseplanen. Det vil herudover også blive oplyst på eksamenssættet.  

 
 Hvor læseplanen ikke angiver andet skal 3 ud af 3 spørgsmål besvares. 
 Spørgsmål stilles i overensstemmelse med fagbeskrivelsen. 
 

Eksamensspørgsmålene offentliggøres den ene dag kl. 9.00 og opgaven afleveres 
næste dag kl. 12.00. Eksamensperioden fremgår af gældende læseplan. 
Regler vedr. udlevering af eksamensspørgsmål og indlevering af opgaver fremgår af 
gældende læseplan. 

 
Dispensationsregler vedr. tidsfrister. 
Der kan søges dispensation i følgende tilfælde: 
• Studerende, der ikke har dansk som modersmål. 
• Studerende, der har pasningsansvar for et eller flere børn i alderen til og med 9 år. 
• Særlige prøvevilkår, se studieordningerne. 
Se gældende læseplan. 

 
 
Skriftlig hjemmeopgave m/ tematisk forberedt spørgsmål, 27 timer, max. 9 sider. Individuel 

besvarelse. Afprøvning sker ved besvarelse af et antal lærerstillede spørgsmål.  
Det/de dybdeafprøvende spørgsmål stilles inden for en case eller et temaområde i 
pensum. Casen/temaområdet offentliggøres 3 dage før eksamen. Tidspunkt for 
offentliggørelse af det tematisk forberedte spørgsmål vil fremgå af læseplanen.  

 
Oplysninger om antal stillede spørgsmål og hvor mange af disse spørgsmål, der skal 
besvares, vil fremgå af læseplanen. Det vil herudover også blive oplyst på 
eksamenssættet.  

 
Hvor læseplanen ikke angiver andet skal 3 ud af 3 spørgsmål + 1 tematisk spørgsmål 
besvares. 

 
Eksamensspørgsmålene offentliggøres den ene dag kl. 9.00 og opgaven afleveres 
næste dag kl. 12.00. Eksamensperioden fremgår af gældende læseplan. 
Regler vedr. udlevering af eksamensspørgsmål og indlevering af opgaver fremgår af 
gældende læseplan. 
 

 Dispensationsregler vedr. tidsfrister. 
 Der kan søges dispensation i følgende tilfælde: 

• Studerende, der ikke har dansk som modersmål. 
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• Studerende, der har pasningsansvar for et eller flere børn i alderen til og med 9 år. 
• Særlige prøvevilkår, se studieordningerne. 
Se gældende læseplan. 
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