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Indledning 
 
Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi er en af uddannelserne ved Danmarks Pædagogiske 
Universitet i medfør af Lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (universitetsloven). Uddannelsen 
foregår inden for rammerne af Bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og 
kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), hvori der henvises til gældende 
eksamens-, censor- og karakterbekendtgørelser. 
 
Uddannelsen henhører under studienævnet for kandidatuddannelser ved Danmarks Pædagogiske 
Universitet. 
 

Kapitel 1 
Uddannelsens kompetenceprofil 
 
§ 1§ 1§ 1§ 1    
Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi har til formål på basis af en adgangsgivende uddannelse at 
forberede kandidaten til at arbejde i teori- og praksisudviklende pædagogisk-psykologiske funktioner, 
herunder udviklingsprojekter, konsulentopgaver, uddannelsestilrettelæggelse og planlægning, supervision 
m.m. Kandidaten kan, gennem den opnåede forståelse af forskningsarbejde og forskningsetik, indgå i 
forskningssammenhænge. Endvidere kan kandidaten erhverve forudsætninger for at påbegynde ph.d.-
uddannelsen. 
 
Arbejdet i pædagogisk-psykologisk praksis finder sted i overensstemmelse med en forståelse af 
sammenhænge mellem mennesker og deres kontekstuelle rammer samt en tolkning af kendte og 
endnu ikke kendte problemstillinger og potentialer, der ligger i disse sammenhænge. Uddannelsens 
indhold hviler på forskningsbaserede teorier og metodologier vedrørende udviklings-, subjektiverings- og 
læreprocesser sådan som disse foregår blandt individer og i relationer imellem mennesker i forskellige 
sociokulturelle sammenhænge. Der er fokus på de processer, hvorigennem mennesker og de sociale, 
kulturelle og strukturelle kontekster, de er en del af, gensidigt former og skaber hinanden på mangfoldige 
måder. For at opfylde uddannelsens mål forventes det, at den færdige kandidat har tilegnet sig de 
kompetencer, der er specificeret nedenfor. 
 
Intellektuelle kompetencer og forholdemåderIntellektuelle kompetencer og forholdemåderIntellektuelle kompetencer og forholdemåderIntellektuelle kompetencer og forholdemåder    
Kandidaten har forskningsbaserede kompetencer, der gør det muligt: 
 

• at vurdere kritisk, refleksivt 
• at identificere, analysere, vurdere og reformulere allerede definerede pædagogisk-psykologiske 

problemstillinger og begrebsliggørelser i et historisk, samfundsmæssigt og kulturelt perspektiv 
• at identificere, formulere, analysere og vurdere nye pædagogisk-psykologiske begrebsliggørelser, 

problemstillinger og potentialer 
• kritisk at reflektere over normative og etiske aspekter af egen praksis  
• at forholde sig refleksivt og konstruktivt til andre sociokulturelle praksisformer og diskurser 
• at indgå i dialog med andre faglige perspektiver og at kunne integrere denne forskellighed i sine 

egne forholdemåder 
• at handle hensigtsmæssigt og professionelt ansvarligt  
• at kunne deltage i, planlægge og fortolke teoretiske konklusioner draget på empirisk grundlag 
• at udvikle interventionsforslag i forhold til konkrete pædagogisk-psykologiske problemstillinger.  
 

Faglige kompetencerFaglige kompetencerFaglige kompetencerFaglige kompetencer    
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Kandidaten har på et forskningsbaseret grundlag kundskab om pædagogisk-psykologiske teorilandskaber, 
begreber, metodologier og deres historiske, kulturelle og videnskabsteoretiske grundlag samt kundskab 
om, hvordan disse teorier, begreber og metodologier kan bruges i forhold til varierende og komplekse 
praksisfelter og forskellige (grupper af) mennesker. Kandidaten har et kritisk refleksivt, kultur- og kategori-
sensitivt blik for menneskelige in- og eksklusionsprocesser, sådan som disse forekommer teoretisk og 
metodologisk og i forhold til forskellige sociokulturelle praksisfelter, metoder og organiseringsformer.  
 
Kandidaten har et bredt kendskab til historiske, nationale, europæiske og internationale pædagogisk-
psykologiske teorilandskaber, metodologier, problemstillinger og praksisser. 
 
Kandidaten oparbejder igennem uddannelsen en individuel profilering og toner her sin pædagogisk-
psykologiske forståelse og metoder inden for forskellige praksisområder som f.eks. sundhed og omsorg, 
behandling, uddannelse, børne- og ungeområdet, ældreområdet, flygtninge- og indvandrerområdet, det 
specialpædagogiske felt, socialt arbejde, gadeplansarbejde, den private sektor, Human Resource, 
forskning.  
 
PraksiskompetencerPraksiskompetencerPraksiskompetencerPraksiskompetencer    
Uddannelsen vægter udviklingen af et kritisk refleksivt perspektiv, og kandidaten kan reflektere dette 
perspektiv, sådan at det også omsættes i praksisrelevante problemstillinger. Kandidaten kan på et 
forskningsbaseret grundlag selvstændigt:  
 

• identificere problemer 
• udarbejde fagligt relaterede løsninger 
• træffe beslutninger og om nødvendigt gennemføre undersøgelser, der fremskaffer et tilstrækkeligt 

beslutningsgrundlag for intervention og evaluering af samme 
 
i forhold til pædagogisk-psykologiske problemstillinger i offentlige og private institutioner, communities, 
organisationer og virksomheder, alternative projekter m.m.  
 
Kandidaten har kompetencer til at forbinde forskningsbaserede analyser af praksis med intervention, der 
retter sig mod såvel det offentliges som det privates mangfoldighed og kompleksitet. Kompetencerne må 
særligt rettes mod det forhold, at forskellige kontekster skal fungere med og rumme mennesker med 
forskellige køn, aldre, etniciteter, individualiteter, erfaringer, professioner, moderate og omfattende 
lærevanskeligheder, special-pædagogiske forudsætninger m.m. Kandidaten har blik for disse 
mangfoldigheder og deres muligheder. 
 
Kandidaten har opøvet sociale, kommunikative og formidlingsmæssige kompetencer med henblik på at 
kunne deltage i og udvikle tværfaglige og flerkulturelle samarbejder. Den enkeltes forskellige 
kompetencer er kvalificeret og tonet i forhold til forskellige arbejdsområder som f.eks. ledelse og 
planlægning, udviklingsarbejde, undervisningsplanlægning og -tilrettelæggelse, rådgivning, vejledning, 
evaluering, konsulentbistand og forskning.  
 
VidereuddannelseskompetenceVidereuddannelseskompetenceVidereuddannelseskompetenceVidereuddannelseskompetence: Ph.d.-uddannelse. 
 
Formelle forholdFormelle forholdFormelle forholdFormelle forhold    
For at kunne realisere uddannelsesmålene forudsættes det, at kandidaten ved optagelse på uddannelsen 
kan: 
 

• læse faglitteratur på engelsk, tysk eller fransk og nordiske sprog   
• akademisk skrivning (herunder at konstruere problemformuleringer og argumenter, der tager 

udgangspunkt i fagligt begrundet anvendelse af teori og metoder)  
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• akademisk læsning (er i stand til at ekstrahere teoretiske perspektiver og reflektere de antagelser, 
der ligger til grund herfor samt at fortolke empiriske resultater i forhold til teoretiske argumenter) 

• anvende netbaseret kommunikations- og undervisningsteknologi 
• lave litteratursøgninger herunder anvende elektroniske databaser  
• kommunikere og formidle faglige problemstillinger til fagfæller. 

 
§ 2§ 2§ 2§ 2    
Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi giver ret til betegnelsen cand.pæd. i pædagogisk psykologi. 
På engelsk: Master of Arts (Education) in Educational Psychology. 
 

Kapitel 2 
Adgangsforudsætninger 
 
§ 3§ 3§ 3§ 3    
Adgang til kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi har ansøgere med følgende uddannelser:  
 

1) Bachelor i psykologi eller i pædagogik.  
2) Humanistisk eller samfundsvidenskabelig bachelor med et tilvalg af psykologiske moduler af et 

omfang på mindst 30 ECTS-point eller et tilvalg af pædagogiske moduler af et omfang på 
mindst 60 ECTS-point. 

3) Professionsbachelor som folkeskolelærer eller som pædagog eller professionsbachelor i 
afspændingspædagogik og psykomotorik.  

 
Stk. 2. Adgang til suppleringsuddannelsen til kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi har  
ansøgere med følgende uddannelser:  
 

4) Professionsbachelor i ergoterapi, i ernæring og sundhed, i fysioterapi, i jordemoderkundskab, i 
sygepleje eller som socialrådgiver. 

5) Mellemlang videregående uddannelse som ergoterapeut, ernærings- og husholdningsøkonom, 
folkeskolelærer, fysioterapeut, jordemoder, pædagog, socialrådgiver eller sygeplejerske. 

Stk. 3. Suppleringsuddannelsen til kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi består af to moduler, der 
hver svarer til 15 ECTS-point: Pædagogisk psykologisk teori (modul 1) og Videnskabsteori og metode i et 
pædagogisk psykologisk perspektiv (modul 2). Der henvises til Studieordningen for 
Suppleringsuddannelsen i pædagogisk psykologi.  

 
Stk. 4. Suppleringsuddannelsen er med deltagerbetaling og udbydes af DPU i henhold til bekendtgørelse 
nr. 515 af 20. juni 2005 om suppleringsuddannelserne til de pædagogiske kandidatuddannelser 
(cand.pæd.).   
 
Stk. 5. Danmarks Pædagogiske Universitet kan optage ansøgere, der ikke opfylder de i § 3, stk. 1 og stk. 
2 anførte krav, hvis ansøgeren skønnes at have tilsvarende forudsætninger. 
 
Stk. 6. På dele af studiet kan der forekomme undervisning på engelsk. 
 
§ 4§ 4§ 4§ 4    
Kandidatuddannelsen skal være afsluttet senest 5 år efter indskrivning. 
        
Stk. 2. Ansøgning om orlov skal ske ved skriftlig henvendelse til studienævnet. Orlov kan gives i op til 1 år 
af gangen. Orlov gives kun til studerende, der har gennemført første studieår af kandidatuddannelsen og 
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har bestået eksaminer, der i henhold til denne studieordning er placeret på første studieår. Undtaget 
herfra er orlov i forbindelse med barsel, adoption eller militærtjeneste, jf. § 36 i adgangsbekendtgørelsen 
(Bekendtgørelse nr. 362 af 20. maj 2005 om adgang mv. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved 
universiteterne). Orlovstiden medregnes ikke i studietiden jf. § 4, stk. 1.    
  

Kapitel 3 
Uddannelsens indhold 
    
§ 5§ 5§ 5§ 5    
Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi er normeret til 120 ECTS-point (2 årsværk).  
    
Stk. 2. Det 1. studieår består af 3 obligatoriske moduler (1, 2 og 3) vægtende hver 15 ECTS-point (¼ 
årsværk). Hvert af modulerne (1, 2 og 3) består af hver to fagelementer (1 fagelement vægtende 10 
ECTS-point og 1 vægtende 5 ECTS-point). Herudover består 1. studieår af 1 modul (4) med et 
obligatorisk fagelement (5 ECTS-point) samt 2 valgfrie fagelementer (hver 5 ECTS-point), i alt vægtende 
15 ECTS-point: 
    

1. Teorimodul 1: Pædagogisk-psykologiske landskaber: Introduktion (i alt 15 ECTS-point). 
 Modulet består af to sammenhængende fagelementer: 

1a. ’Introduktion’ (10 ECTS-point) samt 
1b. ’Akademisk profession og færdigheder’ (5 ECTS-point) 

 
2. Teorimodul 2: Læring, kognition og udvikling (i alt 15 ECTS-point). 

 Modulet består af to sammenhængende fagelementer: 
2.a ’Perspektiver på læring, kognition og udvikling’ (10 ECTS-point) samt 
2.b Øvelses- og refleksionsdel (5 ECTS-point) 

 
3. Teorimodul 3: Udvikling, subjektivering og diversitet (i alt 15 ECTS-point). 

 Modulet består af to sammenhængende fagelementer: 
3a. Perspektiver på udvikling, subjektivering og diversitet (10 ECTS-point) samt 
3b. Øvelses- og refleksionsdel (5 ECTS-point) 

 
4. Undersøgelsesmetoder i et pædagogisk-psykologisk perspektiv (i alt 15 ECTS-point). 

Modulet består af 1 obligatorisk fagelement: 
4a. ’Undersøgelsesmetodernes metodologi’ (5 ECTS-point) 

Samt to valgfri fagelementer: 
4b og 4c. ’Undersøgelsesmetoder i praksis’ (hver 5 ECTS-point)  
 

Stk. 3. Andet studieår består to moduler vægtende hver 15 ECTS-point (¼ årsværk) med hver 1 
obligatorisk fagelement (5 ECTS-point) og to valgfri fagelementer (5 ECTS-point) samt et speciale 
vægtende 30 ECTS-point (½ årsværk): 
 

5. Intervention i et pædagogisk-psykologisk perspektiv (i alt 15 ECTS-point). 
Modulet består af det obligatoriske fagelement: 

5a. ’Interventionens metodologi’ (5 ECTS-point) 
samt to valgfri fagelementer: 

5b. og 5c. ’Intervention i praksis’ (hver 5 ECTS-point). 
 

6. Praksisudvikling i et pædagogisk psykologisk perspektiv (i alt 15 ECTS-point). 
Modulet består af 1 obligatorisk fagelement: 
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6a. ’Praksisudvikling i praksisfelter’ (5 ECTS-point) 
samt to valgfri fagelementer: 

6b og 6c. ’Øvelser i analyse og praksisudvikling’ (hver 5 ECTS-point). 
 

Stk. 4. Efter studienævnets godkendelse kan den studerende vælge at følge valgfri fagelementer, der er 
relevante for pædagogisk psykologi, på en anden kandidatuddannelse ved DPU eller et andet, eventuelt 
udenlandsk, universitet. 
 
Stk. 5. De enkelte studiemoduler beskrives nærmere i Bilag 1: ”Beskrivelse af modulerne i 
studieordningen for kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi”. Der henvises endvidere til 
Studievejledning for kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi, der uddyber dette og beskriver en 
normalstudieplan, de enkelte moduler, de obligatoriske og tilvalgte fagelementer, pensumkrav samt 
uddannelsens pædagogiske hovedprincipper, regler for vejledning og eksamenstilmelding m.v. 
    

Kapitel 4 
Eksamensbestemmelser 
 
§ 6§ 6§ 6§ 6    
Eksamen afholdes efter bestemmelserne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om eksamen ved 
videregående uddannelser (eksamensbekendtgørelsen). 
 
§ 7§ 7§ 7§ 7    
Ved modul 1, 4 og 5 på kandidatuddannelsen aflægges eksamen ved aktiv deltagelse og intern censur 
med karakteren Bestået/Ikke bestået. Aktiv deltagelse omfatter deltagelse i de aktiviteter, der kræves i de 
enkelte undervisningsforløb, f.eks. i form af mundtlige oplæg, skriftlige arbejder og diskussionsindlæg på 
hold. Den aktive deltagelse på de enkelte fagelementer beskrives ved udbud af undervisningen. En 
forudsætning for at bestå hele modulet er, at den studerende har gyldig attest fra det enkelte 
fagelements underviser(e) på at have deltaget i og bestået den aktive deltagelse. 
 
Stk. 2. Ved modulerne 2, 3 og 6 på kandidatuddannelsen kan eksamen aflægges som: 
 
1. En mundtlig eksamination af 45 minutters varighed inklusive votering på baggrund af en indleveret 

skriftlig synopsis på mellem 5 og 8 sider (a 2400 enheder inklusive mellemrum) eksklusive 
litteraturliste og bilag. Besvares opgaven af en gruppe (maksimum tre deltagere) er sidetalsangivelsen 
ligeledes på mellem 5 og 8 sider (a 2400 enheder inklusive mellemrum) eksklusive litteraturliste og 
bilag. Eksaminationstiden øges med 15 minutter for henholdsvis gruppemedlem to og tre. 
Bedømmelse sker på grundlag af en vurdering af synopsis og den eller de studerendes individuelle 
mundtlige præstation ved eksaminationen. Bedømmelsen er med ekstern censur og bedømmes 
efter 13-skalaen i henhold til gældende bekendtgørelse. 

 
2. En skriftlig opgave af et omfang på mellem 15 og 20 sider (a 2400 enheder inklusive mellemrum) 

eksklusive litteraturliste og bilag. Besvares opgaven af en gruppe (jf. § 7, stk. 10, maksimum tre 
deltagere) øges omfanget for to studerende til mellem 20 og 25 sider (a 2400 enheder inklusive 
mellemrum) eksklusive litteraturliste og bilag og for tre studerende til mellem 25 og 30 sider (a 
2400 enheder inklusive mellemrum) eksklusive litteraturliste og bilag. Bedømmelsen er med ekstern 
censur og bedømmes efter 13-skalaen i henhold til gældende bekendtgørelse. 

 
Stk. 3. Mindst ét af modulerne 2, 3 eller 6 skal aflægges ved mundtlig eksamen efter eksamensform 1 
(jf. § 7, stk. 2, nr. 1). 
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Stk. 4. Kravet om ekstern censur kan ikke fraviges. 
 
Stk. 5. Hvert studiemodul skal bestås for sig. Beståede eksaminer kan ikke tages om. 
 
Stk. 6. Ved eksamensformen skriftlig opgave (jf. § 7, stk. 2, nr. 2) fastsættes datoen for bedømmelsens 
offentliggørelse samtidig med meddelelsen om prøvens afholdelse. Datoen skal ligge inden for 6 uger 
efter afleveringsfristen. 
 
Stk. 7. Eksaminer aflægges på dansk. Efter aftale med eksaminator kan studerende aflægge eksamen på 
engelsk. 
 
Stk. 8. Ved bedømmelsen lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for 
vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk 
sikkerhed. Det faglige indhold vægtes dog tungest. 
 
Stk. 9. Ved gruppeeksamen foretages individuel bedømmelse. En gruppeeksamen må maksimalt omfatte 
tre deltagere.     
 
Stk. 10. Ved gruppeeksamen under eksamensformen skriftlig opgave (jf. § 7, stk. 2, nr. 2), skal det 
fremgå hvilke(n) del(e) den enkelte studerende er ansvarlig for. Maksimalt 10 sider må være fælles, 
resten deles ligeligt mellem gruppens medlemmer. Det skal tydeligt fremgå af opgaven, hvem der hæfter 
for hvilke dele. De afsnit, som skal bedømmes individuelt, bør fremstå som relativt afsluttede enheder, 
men opgaven skal som helhed fremstå sammenhængende. 
 
Stk. 11. Ved mindst to moduler aflægges eksamen individuelt med ekstern bedømmelse. 
 
Stk. 12. Den studerende kan højst indstille sig til eksamen i samme modul 3 gange. Studienævnet kan 
tillade et fjerde og femte eksamensforsøg, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold. 
Stk. 13. Tredje, fjerde og eventuelt femte gang den studerende indstiller sig til en intern eksamen, der 
alene bedømmes af eksaminator, kan den studerende forlange, at der medvirker en ekstern censor. 
 
Stk. 14. For at skabe mulighed for, at Danmarks Pædagogiske Universitet kan bidrage til udvikling af 
eksamensformer, kan andre eksamensformer end de ovenfor foreslåede godkendes af studienævnet for 
kandidatuddannelser ved Danmarks Pædagogiske Universitet, såfremt de opfylder gældende 
bestemmelser. Initiativ til forsøg med andre eksamensformer kan tages af studienævnet, vejledere eller 
studerende. Andre eksamensformer skal altid være godkendt af studienævnet og meddelt de studerende 
før tilmelding til den pågældende eksamen. 
 
§ 8§ 8§ 8§ 8    
Eksaminer bestået ved andre danske eller udenlandske uddannelsesinstitutioner kan godskrives som 
dele af uddannelsen efter individuel vurdering og godkendelse af studienævnet for 
kandidatuddannelserne. Beståede udenlandske eksaminer overføres med karakteren ”Bestået”. Dog kan 
normalt højst to studiemoduler (a 15 ECTS-point) erstattes af eksaminer aflagt ved andre institutioner. 
Specialet kan ikke erstattes af eksaminer/specialer afsluttet på andre kandidatuddannelser. 
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Kapitel 5 
Specialet 
 
§ 9§ 9§ 9§ 9    
Kandidatspecialet (30 ECTS-point) afslutter uddannelsen. Specialet kan udformes på en af følgende 
måder: 
 
1. En større skriftlig afhandling på mellem 80 og 100 sider (a 2400 enheder inklusive mellemrum) 

eksklusive litteraturliste og bilag. Udfærdiges specialet af en gruppe (maksimum 3 deltagere) øges 
omfanget. To studerende: mellem 120 og 140 sider (a 2400 enheder inklusive mellemrum) 
eksklusive litteraturliste og bilag. Tre studerende: mellem 160 og 180 sider (a 2400 enheder 
inklusive mellemrum) eksklusive litteraturliste og bilag. Bedømmelsen er med ekstern censur og 
bedømmes efter 13-skalaen i henhold til gældende bekendtgørelse. 

 
2. En større skriftlig afhandling på mellem 60 og 80 sider (a 2400 enheder inklusive mellemrum) 

eksklusive litteraturliste og bilag, kombineret med en mundtlig fremlæggelse, som skal finde sted 
senest 2 måneder efter afhandlingens aflevering. Udfærdiges specialet af en gruppe (maksimum 3 
deltagere) øges omfanget. To studerende: mellem 90 og 110 sider (a 2400 enheder inklusive 
mellemrum) eksklusive litteraturliste og bilag. Tre studerende: mellem 120 og 140 sider (a 2400 
enheder inklusive mellemrum) eksklusive litteraturliste og bilag. Emnet for den mundtlige 
fremlæggelse skal hentes inden for afhandlingens område og aftales mellem de(n) studerende og 
specialevejlederen. Formen er, efter aftale mellem eksaminand(er) og eksaminator, en 
sagsfremstilling eller en forelæsning for en specificeret målgruppe af en varighed på maksimalt 30 
minutter. Varigheden øges med 15 minutter for henholdsvis gruppemedlem to og tre. 
Sagsfremstillingen eller forelæsningen efterfølges af en diskussion af maksimalt 30 minutters 
varighed mellem eksaminand(er), eksaminator og censor. Bedømmelsen er med ekstern censur 
og bedømmes efter 13-skalaen i henhold til gældende bekendtgørelse. 

 
Stk. 2. For begge specialeformer gælder, at specialet skal dokumentere færdigheder i at anvende 
videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med et fagligt afgrænset emne. Emnet afgrænses af 
den/de studerende selv. Emneafgrænsningen skal godkendes af en af studienævnet udpeget vejleder. 
Samtidig med tilmeldingen til specialet fastsættes en afleveringsfrist som bekendtgøres for den/de 
studerende. 
  
Stk. 3. Specialet skal ud over grundigt kendskab til det valgte emne og den relevante videnskabelige 
litteratur demonstrere den studerendes viden, teoretiske og analytiske færdigheder samt fortrolighed med 
fagområdets terminologi og metoder.  
 
Stk. 4. Udover det faglige indhold indgår en vurdering af den studerendes stave- og formuleringsevne i 
det samlede bedømmelsesgrundlag. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges 
ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Det faglige indhold vægtes dog tungest. 
 
Stk. 5. Såfremt specialet er affattet på dansk, skal det forsynes med et resumé på engelsk. Resuméet skal 
have et omfang på mellem 1 og 3 sider (a 2400 enheder inklusive mellemrum). Efter aftale med den 
udpegede vejleder kan fremmedsprogligt resumé affattes på tysk eller fransk. Affattes specialet på 
engelsk, skal det forsynes med et resumé på dansk. Resuméet indgår i helhedsvurderingen af specialet. 
Hovedvægten skal lægges på at formidle det specifikke faglige bidrag tydeligt og grundlaget for hvordan 
dette er nået. 
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Stk. 6. Ved et gruppespeciale jf. § 9, stk. 1, nr. 1 foretages individuel bedømmelse. Maksimalt 40 sider af 
specialet må være fælles, mens det resterende deles ligeligt mellem gruppens medlemmer. Det skal 
tydeligt fremgå af specialet, hvem der hæfter for hvilke dele. De afsnit, som skal bedømmes individuelt, 
bør fremstå som relativt afsluttede enheder, men specialet skal som helhed fremstå som 
sammenhængende. 
    
Stk. 7. Bedømmelse af specialer jf. § 9, stk. 1, nr. 1 skal være offentliggjort senest to måneder efter, at 
specialet er indleveret til bedømmelse. I beregningen af de to måneder indgår juli måned ikke. Sammen 
med karakteren modtager den studerende en kort skriftlig udtalelse på 1 til 2 sider, udarbejdet af censor 
og eksaminator i fællesskab, som redegør for specialets styrker og svagheder.  
 
Stk. 8. Ved bedømmelse af specialer jf. § 9, stk. 1, nr. 2 fastsættes den endelige karakter umiddelbart 
efter den mundtlige fremlæggelse og votering. Bedømmelse sker på grundlag af en vurdering af den 
skriftlige afhandling og den eller de studerendes individuelle mundtlige præstation ved eksaminationen. 
Herefter udarbejder eksaminator og censor i fællesskab en skriftlig udtalelse, der omfatter både 
afhandlingen og den mundtlige fremlæggelse. Udtalelsen tilsendes eksaminanden senest 1 måned efter 
den mundtlige fremlæggelse. 
 

Kapitel 6 
Andre bestemmelser 
 
§ 10§ 10§ 10§ 10    
Studienævnet kan, når det begrundes i usædvanlige forhold, dispensere fra de af studieordningens 
bestemmelser, der er fastsat af Danmarks Pædagogiske Universitet. 
    
    
§ 11§ 11§ 11§ 11    
Universitetets afgørelser kan, når klagen vedrører retlige spørgsmål, indbringes for Ministeriet for 
Videnskab, Teknologi og Udvikling. Klagen sendes til Universitetets studieadministration. Universitet 
afgiver en udtalelse, som klageren skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist af en uge. 
Klagen videresendes til Ministeriet vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer.  
 
Stk. 2. Fristen for at indgive klage efter stk. 1 er to uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. 
 
Stk. 3. Klagen skal være skriftlig og begrundet. 
 

Kapitel 7 
Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 
 
§ 12§ 12§ 12§ 12    
Studieordningen træder i kraft den 1. september 2005 og har virkning for studerende, som påbegynder 
kandidatuddannelsen 1. september 2005 eller senere. 
 
Stk. 2. Studerende, der har påbegyndt kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi før 1. september 
2005, har ret til at færdiggøre kandidatuddannelsen efter den hidtil gældende studieordning. 
 
Stk. 3. Studerende, som ønsker at færdiggøre kandidatuddannelsen efter den hidtil gældende 
studieordning, skal have bestået alle eksaminer og afleveret speciale til bedømmelse senest 1. juli 2007. 
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Stk. 4. Studerende, optaget efter den hidtil gældende studieordning, som ønsker at overgå til denne 
studieordning, kan få tidligere beståede eksaminer overført til tilsvarende eksaminer under denne 
studieordning. 
 

    
Vedtaget af Akademisk Råd den 5. april 2005 
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Bilag 1: Beskrivelse af de enkelte moduler  
 
Teorimodul 1: PædagogiskTeorimodul 1: PædagogiskTeorimodul 1: PædagogiskTeorimodul 1: Pædagogisk----psykologiske landskaber: Introduktion (oblipsykologiske landskaber: Introduktion (oblipsykologiske landskaber: Introduktion (oblipsykologiske landskaber: Introduktion (obligatorisk/15 ECTSgatorisk/15 ECTSgatorisk/15 ECTSgatorisk/15 ECTS----point)point)point)point)    
 
Mål 
At den studerende tilegner sig et overblik over den pædagogiske psykologis teorilandskab og praksisfelter.  
Dette omfatter pædagogiske og psykologiske teorier, begreber og hjælpediscipliner samt disses 
videnskabsteoretiske implikationer og historiske, kulturelle og samfundsmæssige udvikling, relevans og 
anvendelse lokalt og internationalt. 
 
Fagelement 1A: Introduktion (obligatorisk/10 ECTSFagelement 1A: Introduktion (obligatorisk/10 ECTSFagelement 1A: Introduktion (obligatorisk/10 ECTSFagelement 1A: Introduktion (obligatorisk/10 ECTS----point)point)point)point) 
 
Indhold 
I dette fagelement sættes særlig fokus på teorier og begreber sådan som disse er relevante indenfor det 
pædagogisk-psykologiske felt, og der ses på hvilke konsekvenser forskellige videnskabsteoretiske og 
etiske grundlag, teorier, discipliner og tilgange medfører for forståelsen af det pædagogisk-psykologiske 
praksisfelt og de pædagogisk-psykologiske problemstillinger. Herigennem vises det, hvordan feltet trækker 
på forskellige psykologiske subdiscipliner (som f.eks. udviklingspsykologi, læringspsykologi, 
socialpsykologi, organisationspsykologi, kognitionspsykologi, neuropsykologi), på pædagogiske 
subdiscipliner (som f.eks. almen pædagogik, specialpædagogik, opdragelse, socialisation), på andre 
fagdiscipliner (som antropologi, sociologi, minoritetsforskning, kønsforskning, statistik mm.) samt på 
forskellige teoretiske tilgange (som f.eks. psykodynamiske teorier, fænomenologi, virksomhedsteori, 
kulturpsykologi, kritisk psykologi, poststrukturalisme, socialkonstruktionisme, social analytik m.m.) 
    
Undervisningsformer: 
Forelæsninger og temaseminarer. 
 
Fagelement 1B: Akademiske professioFagelement 1B: Akademiske professioFagelement 1B: Akademiske professioFagelement 1B: Akademiske profession og færdigheder n og færdigheder n og færdigheder n og færdigheder (obligatorisk/5 ECTS(obligatorisk/5 ECTS(obligatorisk/5 ECTS(obligatorisk/5 ECTS----point)point)point)point)    
 
Indhold 
Introduktion til pædagogisk-psykologiske akademiske færdigheder (herunder skrivning, begrebsliggørelse, 
refleksiv læsning og analyse, kildekritik m.m.) i forhold til introduktion til det pædagogisk-psykologiske 
professionsfelt.  
 
Undervisningsform: 
Seminarer og øvelser. 
 
Teorimodul 2: Læring, kognition og udvikling (obligatorisk/15 ECTSTeorimodul 2: Læring, kognition og udvikling (obligatorisk/15 ECTSTeorimodul 2: Læring, kognition og udvikling (obligatorisk/15 ECTSTeorimodul 2: Læring, kognition og udvikling (obligatorisk/15 ECTS----point)point)point)point)    
    
Mål 
At den studerende inden for de områder af videnskabelige problemstillinger, der har at gøre med 
menneskelige lære-, kognitions- og udviklingsprocesser i sociale og kulturelle kontekster, tilegner sig viden 
om og forståelse af disse samt færdigheder til, i forlængelse af denne viden at kunne: 
 

- analysere lærings- og udviklingsprocesser i forhold til en samfundsmæssig praksis, hvor fokus er 
på belysning af disse processer i et fagteoretisk perspektiv 

- reflektere kritisk over normative og etiske aspekter af egen praksis 
- forholde sig refleksivt og konstruktivt til andre sociokulturelle praksisformer og diskurser 
- indgå i dialog med andre faglige perspektiver og kunne integrere denne forskellighed i sine egne 

forholdemåder. 
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Fagelement 2A: Perspektiver på læring, kognition og udvikling (obligatorisk/10 ECTSFagelement 2A: Perspektiver på læring, kognition og udvikling (obligatorisk/10 ECTSFagelement 2A: Perspektiver på læring, kognition og udvikling (obligatorisk/10 ECTSFagelement 2A: Perspektiver på læring, kognition og udvikling (obligatorisk/10 ECTS----point)point)point)point)    
    
Indhold 
I dette fagelement sættes særlig fokus på lære- og kognitionsprocesser i forhold til en fysisk, social og 
kulturel omverden i dels et udviklingsperspektiv og dels et interaktionsperspektiv, hvor betydningen af 
historisk og kulturelt udviklede praktikker inddrages. Inden for disse perspektiver lægges der vægt på 
enkeltteorier samt på begrebernes historiske, kulturelle metateoretiske udvikling samt forholdet mellem 
teori og praksis. Der arbejdes med temaer vedrørende f.eks. bevidsthed, opmærksomhed, erkendelse, 
vidensformer, perception, kognition, emotion, motivation, kompetence, kognitiv udvikling, tilknytning, køn, 
udvikling og relation, personlighed. 
 
Undervisningsformer: 
Forelæsninger og seminarer. 
 
Fagelement 2B: ØvelsesFagelement 2B: ØvelsesFagelement 2B: ØvelsesFagelement 2B: Øvelses---- og refleksionsdel (obligatorisk/5 ECTS og refleksionsdel (obligatorisk/5 ECTS og refleksionsdel (obligatorisk/5 ECTS og refleksionsdel (obligatorisk/5 ECTS----point)point)point)point)    
 
Indhold 
I dette fagelement    introduceres den studerende til de praktiske og teoretiske problemer knyttet til analyse 
af en specifik praksis, og den studerende gives mulighed for at øve sig i sådanne analyser gennem 
deltagelse, undersøgelse og analyse af konkrete praksiseksempler som er rettet mod læring, kognition og 
udvikling. 
 
Undervisningsformer: 
Forelæsninger, seminarer, øvelser. 
 
Teorimodul 3: Udvikling, subjektivering og diversitetTeorimodul 3: Udvikling, subjektivering og diversitetTeorimodul 3: Udvikling, subjektivering og diversitetTeorimodul 3: Udvikling, subjektivering og diversitet    (obligatorisk/15 ECTS(obligatorisk/15 ECTS(obligatorisk/15 ECTS(obligatorisk/15 ECTS----point)point)point)point)    
    
Mål    
At den studerende inden for de områder af videnskabelige problemstillinger, der har at gøre med 
udvikling, subjektivering og diversitet i komplekse sociale og kulturelle kontekster tilegner sig kompetencer 
til:  
 

• at identificere, formulere, analysere og vurdere nye pædagogisk-psykologiske begrebsliggørelser, 
problemstillinger og potentialer og kritisk at reflektere over normative og etiske aspekter af egen 
praksis 

• at forholde sig refleksivt, ydmygt og konstruktivt til andre sociokulturelle praksisformer og 
diskurser 

• at indgå i dialog med andre faglige perspektiver og at kunne integrere denne forskellighed i egne 
forholdemåder. 

 
Fagelement 3A: Perspektiver på udvikling, subjektivering og diversitet (obligatorisk/10 ECTSFagelement 3A: Perspektiver på udvikling, subjektivering og diversitet (obligatorisk/10 ECTSFagelement 3A: Perspektiver på udvikling, subjektivering og diversitet (obligatorisk/10 ECTSFagelement 3A: Perspektiver på udvikling, subjektivering og diversitet (obligatorisk/10 ECTS----point)point)point)point)    
 
Indhold 
I dette fagelement sættes særlig fokus på diversiteten i subjektiverings- og udviklingsprocesser og deres 
sammenhæng med menneskelige in- og eksklusionsprocesser og i forhold til forskellige sociokulturelle 
praksisfelter, metoder og organiseringsformer. Fagområdet vedrører strukturer og processer i interaktion 
og forandring mellem individer og deres sociokulturelle og historiske betingelser. Det være sig mellem på 
den ene side enkeltpersoner og grupper, sociale identiteter og kategorier og på den anden side 
sociokulturelle, lokale og globale betingelser, sådan som de kommer til udtryk i f.eks. dag- og 
døgninstitutioner, uddannelseskontekster, organisationer, fritidsordninger, symbol- og teknologimedierede 
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sammenhænge m.m. Modulet sætter fokus på, hvordan sådanne processer er foranderlige og at det 
igennem dem er muligt at etablere nye og andre betingelser for udvikling af personlighed, identitet, 
selvopfattelse, sociale kategorier (som f.eks. køn, etnicitet, generation), kompetencer m.m. i forskellige 
aldre.   
  
Undervisningsformer: 
Forelæsninger og seminarer. 
 
Fagelement 3b: ØvelsesFagelement 3b: ØvelsesFagelement 3b: ØvelsesFagelement 3b: Øvelses---- og refleksionsde og refleksionsde og refleksionsde og refleksionsdel (obligatorisk/5 ECTSl (obligatorisk/5 ECTSl (obligatorisk/5 ECTSl (obligatorisk/5 ECTS----point)point)point)point) 
 
Indhold 
Dette øvelseselement udbydes i tæt tilknytning til fagelement 3A og det handler om at initiere og støtte 
refleksionsprocesser vedrørende, hvordan fagområdets teorier, begreber, metodologier og 
problemafgrænsninger kan bruges i forhold til varierende og komplekse praksisfelter og forskellige 
(grupper af) mennesker samt at initiere refleksion over deltagernes egne (normative) valg- og 
positioneringsprojekter, in- og eksklusionspraksisser i forhold til teori og praksis inden for fagområdet.  
  
Undervisningsformer: 
Forelæsninger, seminarer og øvelser. 
 
Modul 4: Undersøgelsesmetoder i et pædagogiskModul 4: Undersøgelsesmetoder i et pædagogiskModul 4: Undersøgelsesmetoder i et pædagogiskModul 4: Undersøgelsesmetoder i et pædagogisk----psykologisk perspektiv (delvis valgfri/15 ECTSpsykologisk perspektiv (delvis valgfri/15 ECTSpsykologisk perspektiv (delvis valgfri/15 ECTSpsykologisk perspektiv (delvis valgfri/15 ECTS----
point)point)point)point)    
 
Mål 
At den studerende tilegner sig viden om de forskellige psykologiske retningers metodologier, dvs. 
sammenhænge mellem forskningsspørgsmål, teoretiske forståelser, undersøgelses- og analyse- og 
formidlingsmetoder, så den studerende dels kan analysere og vurdere det metodiske grundlag for 
undersøgelser og evaluering indenfor det pædagogisk psykologiske praksisfelt, dels udvikler færdigheder i 
at udforme og gennemføre teoretiske og praktiske sider af sådanne undersøgelser, og dels tilegner sig en 
alsidig viden om både kvalitative og kvantitative dataproduktions- og analysemetoder, teorier og 
paradigmatiske forskningstraditioner. Dette skal udmøntes i kompetence til:  

• at vurdere kritisk og refleksivt  
• at kunne deltage i, planlægge og fortolke teoretiske konklusioner draget på empirisk grundlag 
• at træffe beslutninger og om nødvendigt gennemføre undersøgelser, der fremskaffer et 

tilstrækkeligt beslutningsgrundlag for intervention og evaluering heraf  
• at kunne identificere, formulere, analysere og vurdere nye pædagogisk-psykologiske 

begrebsliggørelser, problemstillinger og potentialer og sammenkæde disse med relevante 
undersøgelser af tilsvarende strukturer og karakteristika i det empiriske datamateriale. 

 
Undervisningen knytter sig til de øvrige moduler som det sted, hvor teorimodulernes metodologiske 
implikationer udfoldes og diskuteres og hvor det undersøges, hvilke konkrete undersøgelsesmetoder, 
forskellige problemstillinger i praksis og forskellige teorier kalder på.  

 
I undervisningen arbejdes der med såvel kvalitative som kvantitative metoders gyldighedsområde og 
anvendelighed, samt kriterier for vurdering af forskellige metoders hensigtsmæssighed i forhold til givne 
genstandsfelter og analytiske problemstillinger. 
 
Modulet er opdelt i tre fagelementer a hver 5 ECTS-point. 
 
Fagelement 4A: Undersøgelsesmetodernes metodologi (obFagelement 4A: Undersøgelsesmetodernes metodologi (obFagelement 4A: Undersøgelsesmetodernes metodologi (obFagelement 4A: Undersøgelsesmetodernes metodologi (obligatorisk/5 ECTSligatorisk/5 ECTSligatorisk/5 ECTSligatorisk/5 ECTS----point)point)point)point)    
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Indhold 
Undervisningen vil fokusere på metodologi (dvs. sammenhænge mellem forskningsspørgsmål, teoretiske 
forståelser, undersøgelses- og analyse- og formidlingsmetoder) og forskellige metodologiers kulturelle og 
historiske indlejring samt præsentere forskellige teoretiske og praktiske redskaber, der er til rådighed for 
produktion og analyse af empirisk datamateriale samt præsentere forskellige teoretiske bud på kriterier 
for kvalitet, validitet og etik. 
 
Fagelement 4B og 4C: UnderFagelement 4B og 4C: UnderFagelement 4B og 4C: UnderFagelement 4B og 4C: Undersøgelsesmetoder i praksis (valgfri/hver 5 ECTSsøgelsesmetoder i praksis (valgfri/hver 5 ECTSsøgelsesmetoder i praksis (valgfri/hver 5 ECTSsøgelsesmetoder i praksis (valgfri/hver 5 ECTS----point) point) point) point)     
 
Indhold 
I disse to fagelementer arbejdes med forskellige metodiske redskaber til gennemførelse af undersøgelser 
og evaluering samt bearbejdning og analyse af empirisk materiale. Fagelementer kan beskæftige sig med 
produktion og analyser af kvalitative og kvantitative datamaterialer i forbindelse med f.eks. interviews, 
spørgeskemaer, observation, videooptagelser, ’statistikpakker’ på edb m.m.  

 
Undervisningsformer: 
Forelæsninger, temaseminarer, øvelseshold. 
 
Modul 5. Intervention i et pædagogiskModul 5. Intervention i et pædagogiskModul 5. Intervention i et pædagogiskModul 5. Intervention i et pædagogisk----psykologisk perspektiv (delvist valgfri/15 ECTSpsykologisk perspektiv (delvist valgfri/15 ECTSpsykologisk perspektiv (delvist valgfri/15 ECTSpsykologisk perspektiv (delvist valgfri/15 ECTS----point)point)point)point)    
 
Mål 
At den studerende oparbejder kompetencer i praktisk udøvelse og akademisk refleksion inden for 
interventionsmetoder (herunder også evaluering) i pædagogisk-psykologisk praksis, ligesom den 
studerende stifter bekendtskab med empirisk forskning inden for modulets felter. 
 
I faget skal arbejdes både med pragmatik (f.eks. planlægning, projektstyring, lov om personoplysninger 
mv.), metoder i professionssammenhænge (f.eks. klientcentrerede samtaler, terapeutiske tilgange, 
assertionstræning, fag, sags, individuel og/eller kollegial supervision, konsultationsformer, forskellige 
evalueringsformer (f.eks. selvevaluering, case-studie-analyse, udarbejdelse af kvalitetsstyringsredskaber), 
empirisk forskning (f.eks. evidensbaseret effektevaluering, kritiske teoriudvikling, aktionsforskningstilgange) 
og med metodologisk refleksion af de videnskabsteoretiske, teoretiske, metodiske og etiske muligheder 
og problemstillinger, der befinder sig i feltet.  
 
Modulet er opdelt i tre fagelementer a hver 5 ECTS-point. 
 
Fagelement 5A: Interventionens metodologi (obligatorisk/5 ECTSFagelement 5A: Interventionens metodologi (obligatorisk/5 ECTSFagelement 5A: Interventionens metodologi (obligatorisk/5 ECTSFagelement 5A: Interventionens metodologi (obligatorisk/5 ECTS----point)point)point)point)    
 
Indhold 
Fagets obligatoriske del tager udgangspunkt i konkret empirisk forskning, konkrete problemstillinger i 
pædagogisk-psykologisk praksis og de centrale pragmatiske forhold, professionsmetoder og 
metodologiske refleksioner inden for en række udvalgte, centrale delområder. 
 
Undervisningsformer: 
Forelæsninger og seminarer. 
 
Fagelement 5B og 5C: IntFagelement 5B og 5C: IntFagelement 5B og 5C: IntFagelement 5B og 5C: Intervention i praksis (valgfri/hver 5 ECTServention i praksis (valgfri/hver 5 ECTServention i praksis (valgfri/hver 5 ECTServention i praksis (valgfri/hver 5 ECTS----point)point)point)point)    
 
Indhold 
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I modulets valgfrie fagelementer gives der mulighed for at arbejde uddybende med den praktiske 
udøvelse af forskellige interventionstilgange, ligesom der vil kunne blive udbudt elementer med vægt på 
pragmatiske aspekter, metodologiske refleksioner, videnssociologiske perspektiver inden for særlige 
pædagogisk-psykologiske praksissammenhænge og/eller kompetencer i empirisk forskning inden for 
feltets delområder.  

 
Undervisningsformer: 
Seminarer og øvelser. 
 
Modul 6: Praksisudvikling i et pædagogiskModul 6: Praksisudvikling i et pædagogiskModul 6: Praksisudvikling i et pædagogiskModul 6: Praksisudvikling i et pædagogisk----psykologisk perspektiv (delvis obligatorisk/15 ECTSpsykologisk perspektiv (delvis obligatorisk/15 ECTSpsykologisk perspektiv (delvis obligatorisk/15 ECTSpsykologisk perspektiv (delvis obligatorisk/15 ECTS----
point)point)point)point)    
 
Mål 
Den studerende oparbejder kompetencer til praksisudvikling og intervention på baggrund af 
forskningsbaserede analyser af praksis. Der arbejdes med, hvordan man på baggrund af forskellige 
teoretiske og metodiske tilgange kan formulere og reformulere praksisproblemstillinger og udpege 
forskellige forståelser og konkrete bud på praksisudvikling inden for eksempelvis offentlige og private 
institutioner, communities, organisationer, virksomheder eller alternative projekter. Herudover reflekteres 
også, hvilken betydning det videnskabelige arbejde og intervention kan have for praksisfeltet og dets 
udviklingsbestræbelser, herunder refleksion over normative og etiske aspekter af egen praksis. Modulet 
trækker på teorier fra modul 1, 2, 3, samt på den kundskab og de færdigheder, der er oparbejdet i 
modul 4 og 5.  
 
Modulet er opdelt i tre fagelementer a hver 5 ECTS-point. 
 
Fagelement 6A: Praksisudvikling i praksFagelement 6A: Praksisudvikling i praksFagelement 6A: Praksisudvikling i praksFagelement 6A: Praksisudvikling i praksisfelter (obligatorisk/5 ECTSisfelter (obligatorisk/5 ECTSisfelter (obligatorisk/5 ECTSisfelter (obligatorisk/5 ECTS----point)point)point)point)    
 
Indhold 
I modulets obligatoriske fagelement gives en række eksempler på forskning og udviklingsbestræbelser 
inden for udvalgte pædagogisk-psykologiske praksisfelter.  
Det vises, hvordan man med forskellige teorier og metoder kan etablere forskellige (re)formuleringer af 
problemer og forståelser af udvikling i praksis.  
Den analyserede praksis kan f.eks. omhandle sundhed, omsorg, behandling, uddannelse, børne- og 
ungeområdet, ældreområdet, flygtninge- og indvandrerområdet, det specialpædagogiske felt, socialt 
arbejde, gadeplansarbejde, den private sektor eller Human Resource.  
 
Undervisningsformer: 
Forelæsninger, temaseminarer. 
 
Fagelement 6B og 6CFagelement 6B og 6CFagelement 6B og 6CFagelement 6B og 6C: Øvelser i analyse og praksisudviklingØvelser i analyse og praksisudviklingØvelser i analyse og praksisudviklingØvelser i analyse og praksisudvikling (valgfri/hver 5 ECTS(valgfri/hver 5 ECTS(valgfri/hver 5 ECTS(valgfri/hver 5 ECTS----point)point)point)point)    
 
Indhold 
I modulets valgfrie fagelementer gives der mulighed for at arbejde uddybende med specifikke teoretiske 
og metodiske positioner anvendt på specifikke praksisfelter. Der arbejdes på denne baggrund med at 
fremanalysere muligheder for praksisudvikling og intervention. 
 
Undervisningsformer: 
Øvelser, fælles dialog, udforskning og formidling. 
 


