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1. Om uddannelsen 

1.1 Uddannelsens faglige retning og vigtigste fagområder  

Uddannelsen har til formål at kvalificere ledere, medarbejdere og konsulenter med ansvar for 

voksnes læring og kompetenceudvikling, herunder human resource development i offentlige 

og private virksomheder og organisationer til at planlægge, gennemføre, facilitere, 

implementere og evaluere læring, kompetenceudvikling og organisatorisk læring i 

videnssamfundet. På uddannelsen kobles de studerendes aktuelle praksiserfaringer og 

teoretisk refleksion med et fokus på udvikling og kvalitetssikring af voksnes læring og 

kompetenceudvikling.  

1.2 Kompetenceprofil  

Viden og forståelse:  

En master i voksenuddannelse har: 

 viden om læring, kompetenceudvikling og organisatorisk læring inden for 

voksenuddannelsesområdet og på individuelle, organisatoriske og samfundsmæssige 

niveauer 
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 forståelse af de videnskabsteoretiske tilgange, der knyttes til undersøgelse af voksnes 

læreprocesser, kompetenceudvikling og organisatorisk læring 

 forståelse af faktorer der påvirker voksnes læring og kompetenceudvikling i såvel 

formaliserede som ikke-formaliserede sammenhænge 

 forståelse af teorier om voksnes udvikling og læring, læring i organisationer og de 

samfundsmæssige vilkår for planlægning og gennemførelse af kompetenceudvikling. 

 indsigt i måder at udvikle og reflektere over praksis ved hjælp af nyere forskning i 

relevante nationale og internationale sammenhænge i forhold til udvikling og 

implementering af medarbejdernes – og organisationens kompetencer og viden. 

 forståelse af samspillet mellem formelle og uformelle kompetencer. 

Færdigheder: 

En master i voksenuddannelse kan: 

 analysere, vurdere og formulere problemstillinger i relation til voksnes læring, 

kompetenceudvikling og organisatorisk læring i private og offentlige virksomheder og 

organisationer 

 anvende teoretisk viden om voksnes læring og kompetenceudvikling i organisationer 

samt de samfundsmæssige vilkår herfor til at planlægge, gennemføre, implementere 

og evaluere kompetenceudvikling i formaliserede og ikke-formaliserede kontekster 

 anvende relevante videnskabelige redskaber og metoder inden for fagområdet til at 

løse problemstillinger i praksis 

 formidle faglige problemstillinger inden for voksnes læring, kompetenceudvikling og 

organisatorisk læring til såvel relevante faggrupper som personer uden for feltet samt 

diskutere disse problemstillinger. 

Kompetencer: 

En master i voksenuddannelse kan: 

 selvstændigt forestå, udvikle og vurdere komplekse arbejdssituationer vedrørende 

voksnes læring og kompetenceudvikling i uddannelse og på arbejdspladsen 

 indgå i tværfaglige samarbejder om planlægning, gennemførelse og evaluering af 

formidlingsaktiviteter og projekter om voksnes læring, kompetenceudvikling og 

organisatorisk læring. 

 gennem diskussioner om problemstillinger om voksnes læring og 

kompetenceudvikling inden for egen og andres professioner bidrage til udvikling af 

arbejdsfeltet 

 selvstændigt reflektere over og udvikle egne kompetencer indenfor arbejdsfeltet 

 anvende teori, resultater fra udviklingsarbejde og empiriske undersøgelser til at 

forestå, facilitere, implementere og evaluere kompetenceudvikling i formaliserede og 

ikke-formaliserede sammenhænge. 

 

1.3 Adgangskrav og forudsætninger  

Adgang til uddannelsen forudsætter, at ansøgeren har: 

 en relevant bachelor- eller kandidatuddannelse f.eks. Cand.mag., Cand.scient. eller 

Cand.merc. 



 en relevant professionsbacheloruddannelse 

 en relevant mellemlang videregående uddannelse 

 en relevant diplomuddannelse f.eks. inden for voksnes læring og 

kompetenceudvikling 

Ved studiestart forventes de studerende at være i stand til at læse faglitteratur på dansk, 

engelsk, norsk og svensk. 

 

I vurderingen af, hvilke adgangsgivende uddannelser, der kan komme på tale, er det 

afgørende, at uddannelserne indeholder væsentlige elementer af pædagogisk teori, 

psykologisk teori, organisationsteori, teori inden for samfundsvidenskab, human ressource 

development eller management.  

1.4 Adgangskrav (Erhvervserfaringsmæssige)  

Adgang til uddannelsen forudsætter, at ansøgeren har mindst to års relevant erhvervserfaring 

efter endt adgangsgivende uddannelse. 

 

Relevante faggrupper kan være ledere og medarbejdere (fx konsulenter, HR-medarbejdere, 

uddannelsesansvarlige, undervisere eller vejledere) der arbejder med kompetenceudvikling 

og eller organisationsudvikling i private eller offentlige virksomheder og organisationer, 

herunder frivillige organisationer, fx inden for den pædagogiske sektor (fx erhvervs-

professions- og efter og videreuddannelsesområderne) eller den sociale sektor, 

sundhedssektoren eller forsvaret. 

Århus Universitet kan på grundlag af en individuel vurdering give adgang til uddannelsen for 

ansøgere, der ikke opfylder de nævnte uddannelses- og/eller erhvervserfaringsmæssige 

forudsætninger, men som på andet grundlag skønnes at have de nødvendige forudsætninger 

for at kunne gennemføre uddannelsen. Kravet om erhvervserfaring er ufravigeligt.  

1.5 Ramme for uddannelsens færdiggørelse  

Uddannelsen skal være afsluttet senest 6 år efter indskrivning. Masterprojektet afslutter 

uddannelsen.  

1.6 Overgangsregler  

Studieordningen er gældende for studerende, der påbegynder Masteruddannelsen i 

voksenuddannelse den 1. september 2010 eller senere.  

 

Studerende, der har påbegyndt Masteruddannelsen i voksenuddannelse før den 1. september 

2010, bliver overflyttet til nærværende studieordning fra den 1. september 2010. 

 

Beståede moduler som er gennemført på uddannelsens studieordning af juli 2007 overføres 

som følger: ”Læringsteori og voksenpsykologi” meriteres som modul 1 i nærværende 

studieordning. ”Kompetenceudvikling i arbejdet” meriteres som modul 2 i nærværende 

studieordning. ”Kompetenceudvikling i samfundsperspektiv” meriteres som modul 3 i 

nærværende studieordning.  



1.7 Betaling  

Deltagerbetalingen dækker undervisning i det semester, den studerende er indskrevet på 

modulet, vejledning og tre eksamensforsøg.  

2. Uddannelsens struktur 

 

AR HUM VU CF60 

 

STUDIEDIAGRAM  
MASTERUDDANNELSEN I VOKSNES LÆRING OG KOMPETENCEUDVIKLING  

OBLIGATORISK 
 

VALGFAG 
 

TILVALG 
 

STØTTEFAG 
 

  

 

1. 

semester  

 

Voksnes liv og læreprocesser  

15 ECTS  
 

2. 

semester  

 

Læring og kompetenceudvikling i arbejde og organisationer  

15 ECTS  
 

3. 

semester  

 

Læring og kompetenceudvikling i videnssamfundet  

15 ECTS  
 

4. 

semester  

 

Masterprojekt  

15 ECTS  
 

 

Kommentar til studiediagram:  

Det anbefales, at modulerne tages successivt fra modul 1-4. Modul 1-3 kan tages i en anden 

rækkefølge. Masterprojektet afslutter uddannelsen. 

 

Voksnes liv og 

læreprocesser  

15 

ECTS  
1. semester  

bestået/ikke 

bestået   
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Kvalifikationsbeskrivelse:  

Formål: 

At den studerende kan anvende centrale teorier om voksnes læreprocesser 

samt forhold, der har indflydelse på voksnes læring og 

kompetenceudvikling til analyse af, refleksion over og vurdering af 

relevante praksisser.  

 

Mål: 

Efter gennemført modul kan den studerende med et praksisrelateret 

udgangspunkt: 

 demonstrere overblik over og indsigt i væsentlige teorier om 

voksnes individuelle læring og læreprocesser 

 demonstrere overblik over og indsigt i forhold, der har indflydelse 

på voksnes læring, herunder teknologibaserede læringsformer 

 formulere, analysere og vurdere praksis for udvikling og 

vurdering  af kompetencer med udgangspunkt i teorier og empirisk 

baseret viden om voksnes individuelle læring og læreprocesser 

 formulere forslag til gennemførelse og evaluering af 

kompetenceudvikling på baggrund af teorier om voksnes 

individuelle læring. 

Indhold:  

Modulet omhandler udvalgte teorier, der bidrager til forståelse af voksnes 

individuelle kompetenceudvikling, herunder: 

 voksnes psykologiske udvikling 

 voksnes læreprocesser 

 forhold, der understøtter og hindrer læring. 

 vurdering og evaluering af læring og eller kompetenceudvikling 

Undervisningsformer:  

 Holdundervisning  

 Vejledning  

Kommentar til undervisningsform:  

Undervisningen og læringsformerne vil være organiseret som en 

kombination af forelæsninger, seminarer, cases, øvelser, selvstudium, e-

learning og vejledning. 

Eksamenssprog:  

 Dansk  



Eksamensmuligheder:  

   Hjemmeopgave  

Censurform: intern censur  

Bedømmelsesform: bestået/ikke bestået  

Bemærkninger:  

Indleveret skriftlig opgave på 12-15 normalsider. 

Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i den samlede 

bedømmelse af eksamenspræstationen, idet det faglige indhold dog vægtes 

tungest. 

Udarbejdes den skriftlige opgave af en gruppe øges sideantallet: 

2 studerende: 19-22 normalsider 

3 studerende: 26-29 normalsider 

Den enkelte studerendes bidrag til opgaven skal kunne identificeres. Der 

foretages altid individuel vurdering. 

 

 

Læring og 

kompetenceudvikling i 

arbejde og organisationer  

15 

ECTS  
2. semester  7-trinsskala  

 

Prøvedetaljer Se kursusudbud  

Kvalifikationsbeskrivelse:  

Formål: 

At den studerende kan anvende viden om organisatorisk læring, 

arbejdspladslæring og kompetenceudvikling til analyse af, refleksion over 

samt vurdering af relevante praksisser. 

 

Mål: 

Efter gennemført modul kan den studerende med et praksisrelateret 

udgangspunkt: 

 demonstrere overblik over og indsigt i teori om arbejdspladslæring, 

organisatorisk læring, og læring i sociale kontekster 

 formulere, analysere og vurdere praksis for kompetenceudvikling 

af medarbejdere med udgangspunkt i teorier og empirisk baseret 

viden om arbejdspladslæring, organisatorisk læring, læring i 

sociale kontekster og kompetenceudvikling. 

 formulere forslag til planlægning, gennemførelse, implementering 
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og evaluering af kompetenceudvikling på baggrund af teorier og 

empirisk baseret viden om arbejdspladslæring, organisatorisk 

læring, og læring i sociale kontekster og kompetenceudvikling. 

 demonstrere indsigt i kvalitative metoder 

Indhold:  

Modulet omhandler udvalgte teorier om: 

 læring på arbejdspladsen 

 organisatorisk læring 

 kompetenceudvikling 

 human resource development (HRD) 

 læring i praksis 

 samspil mellem formaliseret og ikke formaliseret læring 

 transfer af læring fra uddannelse til arbejdsplads 

 implementering og evaluering af kompetenceudvikling i 

organisationer 

 innovation og læring på arbejdspladsen og i organisationen 

Undervisningsformer:  

 Holdundervisning  

 Vejledning  

Kommentar til undervisningsform:  

Undervisningen og læringsformerne vil være organiseret som en 

kombination af forelæsninger, seminarer, cases, øvelser, selvstudium, e-

learning og vejledning. 

Eksamenssprog:  

 Dansk  

Eksamensmuligheder:  

   Mundtlig, Hjemmeopgave  

Censurform: intern censur  

Bedømmelsesform: 7-trinsskala  

Bemærkninger:  

Indleveret individuel skriftlig opgave på 8-10 normalsider efterfulgt af 

mundtlig eksamination af 30 minutters varighed (inklusiv votering). 

Her behandles en problemstilling, som de studerende har formuleret, og 



som er godkendt af eksaminator. 

Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i den samlede 

bedømmelse af eksamenspræstationen, idet det faglige indhold dog vægtes 

tungest. 

Bedømmelse sker på grundlag af en samlet vurdering af opgaven og den 

enkelte studerendes mundtlige præstation ved eksaminationen. 

  

 

Læring og 

kompetenceudvikling i 

videnssamfundet  

15 

ECTS  
3. semester  7-trinsskala  

 

Prøvedetaljer Se kursusudbud  

Kvalifikationsbeskrivelse:  

Formål: 

At den studerende kan anvende sociologiske og politologiske teorier, samt 

viden om aktuelle uddannelsespolitiske temaer og samfundsmæssige 

vilkår for voksnes læring, uddannelse og kompetenceudvikling i 

videnssamfundet til analyse af, refleksion over og vurdering af relevante 

praksisser. 

 

Mål: 

Efter gennemført modul kan den studerende med et praksisrelateret 

udgangspunkt: 

 demonstrere overblik over og indsigt i centrale sociologiske og 

politologiske teorier samt aktuelle uddannelsespolitiske temaer 

 vurdere kvalitative, kvantitative og komparative undersøgelser af 

uddannelsespolitiske temaer i relation til kompetenceudvikling på 

arbejdsmarkedet 

 vurdere betydningen af uddannelsespolitiske tiltag for 

kompetenceudvikling på baggrund af centrale sociologiske eller 

politologiske teorier 

 formulere en problemstilling i relation til kompetenceudvikling. 

Indhold:  

Modulet omhandler: 

 udvalgte sociologiske og politologiske teorier, der bestemmer 

voksnes læring og voksenuddannelsernes placering i samfundet og 

deres betydning for den enkeltes kompetenceudvikling 

 udvalgte aktuelle uddannelsespolitiske fokusområder i relation til 

voksenuddannelse og kompetenceudvikling 
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 introduktion til relevante samfundsvidenskabelige metoder som 

eksempelvis diskursanalyse samt komparative og kvantitative 

metoder 

Undervisningsformer:  

 Holdundervisning  

 Vejledning  

Kommentar til undervisningsform:  

Undervisningen og læringsformerne vil være organiseret som en 

kombination af forelæsninger, seminarer, studenteroplæg, selvstudium, e-

learning og vejledning. 

Eksamenssprog:  

 Dansk  

Eksamensmuligheder:  

   Hjemmeopgave  

Censurform: ekstern censur  

Bedømmelsesform: 7-trinsskala  

Bemærkninger:  

Indleveret skriftlig opgave på 12-15 normalsider. 

Her behandles en problemstilling, som den studerende har formuleret, og 

som er godkendt af eksaminator. 

Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i den samlede 

bedømmelse af eksamenspræstationen, idet det faglige indhold dog vægtes 

tungest. 

Udarbejdes den skriftlige opgave af en gruppe øges sideantallet: 

2 studerende: 19-22 normalsider 

3 studerende: 26-29 normalsider 

Den enkelte studerendes bidrag til opgaven skal kunne identificeres. Der 

foretages altid individuel vurdering. 

 

Masterprojekt  
15 

ECTS  
4. semester  7-trinsskala  

 

Prøvedetaljer Se kursusudbud  
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Kvalifikationsbeskrivelse:  

Formål: 

At den studerende kan anvende teorier og metoder om læring og 

kompetenceudvikling i forskellige sammenhænge til at behandle og 

formidle en selvvalgt problemstilling i et anvendelses- og praksisrettet 

perspektiv. 

 

Mål: 

Efter gennemført modul kan den studerende med et praksisrelateret 

udgangspunkt: 

 demonstrere overblik over og indsigt i teorier om voksnes 

individuelle læreprocesser og/eller organisatorisk læring/ 

arbejdspladslæring og/eller sociologiske eller politologiske teorier 

af relevans for voksnes læring og kompetenceudvikling 

 analysere, vurdere og formidle problemstillinger relateret til 

voksnes læring og kompetenceudvikling i formaliserede og ikke-

formaliserede sammenhænge med udgangspunkt i sådanne teorier. 

 formulere forslag til gennemførelse af kompetenceudvikling på 

baggrund af teorierne og analyserne. 

 selvstændig reflektere over og udvikle egne kompetencer inden for 

arbejdsfeltet 

Indhold:  

De studerende gennemfører et masterprojekt med selvvalgt problemstilling 

inden for feltet voksnes læring og kompetenceudvikling.  

 

I projektet kan inddrages udvalgte elementer af indholdet fra de 

forudgående moduler. Projektet skal have relevans for den studerendes 

arbejdsfelt (forhenværende, nuværende eller kommende).  

 

Projektet skal indeholde en teoretisk baseret refleksion over egen eller 

anden relevant praksis og kan indeholde et handlingsorienteret perspektiv.  

Undervisningsformer:  

 Holdundervisning  

 Vejledning  

Kommentar til undervisningsform:  

Undervisningen vil være organiseret som en kombination af enkelte 

seminarer, selvstudium, e-learning og vejledning. 

Eksamenssprog:  

 Dansk  



Eksamensmuligheder:  

   Mundtlig, Hjemmeopgave  

Censurform: ekstern censur  

Bedømmelsesform: 7-trinsskala  

Bemærkninger:  

Indleveret masterprojekt på 40-45 normalsider efterfulgt af mundtlig 

eksamination af 45 minutters varighed (inklusiv votering).  

 

Den mundtlige eksamination tager udgangspunkt i masterprojektet og 

behandler en problemstilling,  

som den studerende har formuleret og som er godkendt af eksaminator. 

Masterprojektet skal forsynes med et resumé på engelsk. Efter aftale 

med  vejleder kan resuméet affattes på tysk eller fransk. Resuméet indgår i 

det samlede bedømmelsesgrundlag. 

Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i den samlede 

bedømmelse af eksamenspræstationen, idet det faglige indhold dog vægtes 

tungest. 

Bedømmelse sker på grundlag af en samlet vurdering af masterprojektet 

og den studerendes mundtlige præstation ved eksaminationen. 

 

Udarbejdes masterprojektet af en gruppe øges sideantallet: 

2 studerende: 55-60 normalsider efterfulgt af en mundtlig individuel 

eksamination af 45 minutters varighed (inklusiv votering). 

Der foretages altid individuel vurdering. 

 

 

 

3. Generelle regler 

3.1 Hjemmel  

Bekendtgørelse nr. 1187 af 7. december 2009 om masteruddannelser ved universiteterne 

(masterbekendtgørelsen) https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=127798. 

Eksamensbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 670 af 19. juni 2014 om eksamen ved 

universitetsuddannelser med senere ændringer 

(https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163987).Bekendtgørelse om 

karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og 



Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen)   med senere ændringer 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=167998)  

3.2 Merit og fleksibilitet  

Studienævnet har mulighed for at godkende, at beståede uddannelseselementer efter 

masterbekendtgørelsen eller tilsvarende udenlandsk uddannelse træder i stedet for 

uddannelseselementer i en anden masteruddannelse. Der kan ikke gives merit for enkeltfag i 

kandidatuddannelser e.l..Et masterprojekt fra en afsluttet masteruddannelse kan ikke 

meritoverføres til en ny masteruddannelse. Se masterbekendtgørelsen og 

eksamensbekendtgørelsen  

3.3 Til- og afmelding af prøver  

Tilmelding til prøve sker via Studerendes selvbetjening se: http://www.au.dk/da/studerende  

 

For tilmeldings- og afmeldingsregler samt procedurer se Universitetets regler om eksamen  

http://www.au.dk/da/56-02.htm  

 

Hvis der er tilmelding til et undervisningsforløb som har tilknyttet en eller flere prøver, vil 

tilmeldingen til undervisningen medføre tilmelding til prøve jf. Eksamensbekendtgørelsens § 

14 stk. 1. Det er den studerendes pligt at kontrollere, at tilmeldinger til prøver er korrekte. 

Kontrol af egne tilmeldinger sker via Studerendes selvbetjening.  

3.4 Stave- og formuleringsevne  

Ved bedømmelsen af bachelorprojekt, kandidatspeciale, masterprojekt og andre større 

skriftlige opgaver skal der ud over det faglige indhold også lægges vægt på den studerendes 

stave- og formuleringsevne. I studieordningen fastsættes regler om, hvorledes stave- og 

formuleringsevnen indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, idet det 

faglige indhold dog vægtes tungest, medmindre faget eller fagelementet er sprog eller 

fremmedsprog.  

3.5 Regler for større skriftlige afleveringer:  

Omfangsbestemmelser fremgår af beskrivelsen af det enkelte uddannelseselement. En 

normalside ved skriftlige afleveringer regnes som 2400 typeenheder (tegn plus mellemrum). 

Beregningen af normalsider omfatter tekst og noter, men ikke forside, indholdsfortegnelse og 

litteraturliste. Skriftlige afleveringer, der ikke overholder de angivne omfangsbestemmelser, 

kan ikke antages til bedømmelse.  

3.6 Regler for brug af computer ved prøver  

Tilbydes brug af computer sker det efter Universitetets regler om brug af computer ved 

prøver se http://www.au.dk/om/organisation/index/5/56/2010-au11/  

3.7 Dispensationer  

http://www.au.dk/da/studerende
http://www.au.dk/da/56-02.htm
http://www.au.dk/da/56-02.htm


En dispensation er en afvigelse fra den eller de regler, der almindeligvis gælder for det 

pågældende område. Dispensation kan gives på baggrund af ansøgning til den myndighed, 

der har kompetencen til at give dispensation. Ansøgning om dispensation indgives til 

studienævnet. Hvis en anden myndighed har kompetencen, videresender studienævnet 

ansøgningen til rette myndighed (f.eks. dekan, rektor eller ministerium). En 

dispensationsansøgning skal være skriftlig og begrundet, og skal indgives hurtigst muligt. 

Hvis ansøgningen umiddelbart skal kunne behandles, skal den indeholde tydelig angivelse af, 

hvad det er for en regel der søges dispensation fra og hvad der ønskes opnået med 

dispensationen (f.eks. tilladelse til hjælpemidler, forlænget prøvetid, udsættelse af 

tidsgrænse). Ansøgningen skal vedlægges dokumentation for de usædvanlige forhold, der 

begrunder ansøgningen. Udokumenterede forhold kan sædvanligvis ikke tillægges betydning.  

3.8 Anke og klage  

Klager indgives til studienævnet. Forudsætningen for at en klage umiddelbart kan behandles 

er, at den er skriftlig og begrundet. Det skal fremgå af klagen hvad der klages over og hvad 

der ønskes opnået med klagen. Klager over prøver skal indgives senest 14 dage efter 

offentliggørelse af prøvens resultat jf. eksamensbekendtgørelsen. Afvises din klage har du 

mulighed for at indbringe universitetets afgørelse for et ankenævn. Ankenævnet kan alene 

behandle faglige klager. Anken, der skal være skriftlig og begrundet, skal sendes til 

studienævnet senest to uger efter, at universitetets afgørelse er meddelt.  

3.9 Om prøver  

De nærmere bestemmelser om hvordan, og i hvilket omfang den studerende skal have 

deltaget i undervisningen ved prøveformen undervisningsdeltagelse fremgår af beskrivelsen 

af det enkelte uddannelseselement. 

Ved bedømmelsen af samtlige skriftlige prøver vil der blive lagt vægt på, at den studerende 

kan formidle en faglig problemstilling og disponere en akademisk opgave herunder opfylde 

formelle akademiske krav (referencer, citathåndtering, mv). 

Ved bedømmelsen af samtlige mundtlige prøver vil der blive lagt vægt på, at den studerende 

kan præsentere et fagligt stof, strukturere en mundtlig præsentation og indgå i en faglig 

konstruktiv dialog. 

Ved bedømmelse af samtlige prøver, som kombinerer en skriftlig opgave med en mundtlig 

eksamen, sker bedømmelsen ud fra en samlet vurdering. 

Alle prøvers resultater fremgår af eksamensbeviset med deres ECTS-vægt. 

 

3.10 Udveksling  

 

3.11 Vurderingskriterier og begrebsforklaring 

Udfoldelse af hvad der i studieordningen menes med ’videnskabeligt grundlag’: 



Den studerende skal have kompetence på et videnskabeligt grundlag inden for hvert modul 

efter dets gennemførelse. Det betyder, at den studerende i eksamenssammenhængen skal 

kunne give en besvarelse, der er kritisk, systematisk, teoretisk og evt. empirisk funderet. 

Disse kriterier kan have forskellig vægt afhængigt af fagretning og modulets toning, f.eks. 

kan der primært lægges vægt på teori eller empiri. 

At besvarelsen er kritisk betyder, at den studerende behandler fagindholdet 

problematiserende og er selvrefleksiv i forhold til sin egen behandling af dette. 

At besvarelsen er systematisk betyder, at den studerende redegør for sin metodes styrker og 

svagheder, anvender klart definerede begreber konsistent, argumenterer logisk og disponerer 

det faglige stof overskueligt. 

At besvarelsen er teoretisk funderet betyder, at den studerende inddrager relevant teori, der 

baserer sig på original/primærlitteratur (evt. i oversættelse). 

At besvarelsen er empirisk funderet betyder, at den studerende inddrager relevant empiri, der 

baserer sig på originalundersøgelser (eksisterende eller egen indsamlet) og/eller empirisk 

baseret teori. 

  

Udfoldelse af de kompetencebegreber, der bruges i modulernes målbeskrivelser: 

Demonstrere overblik og indsigt: vise kendskab til det samlede fagområde, som modulet 

omfatter (bredde), og kunne identificere væsentlige problemstillinger (dybde) inden for 

fagområdet. 

Analysere: kunne identificere differentiere og sammenholde væsentlige elementer i et 

fagområde. 

Vurdere: kunne begrunde kvaliteten af forskellige udsagn. 

Diskutere: kunne sammenstille elementer i et teoretisk eller praktisk fagområde (syntetisere), 

vurdere dem i forhold til hinanden og perspektivere resultatet af vurderingen. 

Formulere (f.eks. praksisproblemstillinger, undersøgelsesdesign eller løsningsforslag): kunne 

beskrive og begrunde hvordan problemstillinger inden for fagområdet kan behandles. 

Formidle: kunne kommunikere fagligt til en bestemt målgruppe. 

Gennemføre: kunne udføre i praksis og begrunde udførelsen (f.eks. en undersøgelse, en 

evaluering, en vejledning eller en uddannelsesplanlægning). 

 

4. Ændringer til studieordningen 



Der er indført nye gruppeeksamensbestemmelser på modul 1, 2 og 3 gældende fra 1. 

september 2015. 

Der er indført nye eksamensformer, bedømmelsesformer og censurformer på modul 1-4 

gældende for alle studerende fra 1. september 2017. 

Kvalifikationsrammen er indført i kompetenceprofilen og der er foretaget en forenkling i 

beskrivelse af adgangskravene gældende fra 1. september 2017. 

 


