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Nedenstående vejledning redegør for formålet med specialet, angiver læringsmål og formkrav 
og inkluderer en praktisk checkliste til bedømmelsen for at fremme en ensartet vurdering.   

  

Formål med specialet  
I specialet skal den studerende dokumentere færdigheder i at formulere en hypotese og af-
grænse et videnskabeligt forskningsspørgsmål. I dette arbejde skal den studerende anvende vi-
denskabelige metoder og teorier. Derudover skal den studerende kunne forholde sig kritisk til 
metoder og data samt kunne diskutere disse på et videnskabeligt grundlag. 
Vær opmærksom på, at specialet ikke skal være en refererende og deskriptiv emneopgave, der blot beskri-
ver viden inden for et felt, da dette ikke lever op til læringsmålene. Dog kan reviews, der benytter metoder 
fra systematiske reviews, sikre at læringsmålene bliver opfyldt. 

 

Bedømmelse af specialet 
Specialet bedømmes efter 7-trinsskalaen ift. graden af opfyldelse af læringsmålene.  

Læringsmål for specialet:  
Den studerende skal kunne: 

1. Planlægge, udføre og dokumentere en struktureret, systematisk og reflekteret 
informationssøgning omkring en selvvalgt medicinsk sundhedsfaglig problem-
stilling og argumentere for problemstillingens relevans. 

2. Redegøre for specialets hypotese og formulere en afgrænset problemformule-
ring (et forskningsspørgsmål) inden for den selvvalgte problemstilling. 
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3. Beskrive og argumentere for valg af materiale og dataindsamlingsmetode. Da-
taindsamling kan i denne sammenhæng være egne empiriske data, empiriske 
data stillet til rådighed af vejleder eller data der baserer sig på litteraturstudier. 

4. Redegøre for hvordan forskningsspørgsmålet er søgt besvaret, herunder hvor-
dan teori og evt. øvrigt materiale er anvendt. 

5. Strukturere specialet i IMRAD-format med ”Introduction”, ”Materials”, ”Re-
sults” and ”Discussion”. 

6. Redegøre for projektets baggrund i specialets ”Introduction”. 
7. Redegøre for projektets resultater samt kritisk vurdere metoder og resultater i 

en diskussion med relevante kilder. 
8. Konkludere og perspektivere ud fra en samlet vurdering af egen undersøgelse. 
9. Formidle arbejdet skriftligt på engelsk, herunder udforme et kort, fokuseret re-

sume (max 1.200 anslag inkl. blanktegn) på engelsk. 
10. Udforme et kort, fokuseret lægmandsresume (max 1.200 anslag inkl. blanktegn) 

på dansk. 
 

Formkrav til specialeopgaven 
Antal studerende og individuel bedømmelse 
Specialeopgaven kan udarbejdes af op til 3 studerende og i tilfælde af flere end en stu-
derende udvides opgavens maksimale omfang med 12.000 anslag per studerende. Hvis 
specialeopgaven er et samarbejde mellem flere studerende skal der redegøres for, hvil-
ket delområde hver studerende er ansvarlig for. Hvis flere studerende skriver specialet 
sammen skal specialekontrakten (og dermed problemformuleringen) laves i fællesskab. 
I specialeopgaven skal der i Introduction, Methods og Results markeres entydigt med 
initialer, hvilken tekst den enkelte studerende selvstændigt har udarbejdet, således at det 
sikres, at der kan foretages en individuel bedømmelse af hver enkelt studerende. Con-
clusion må laves i fællesskab, ligesom det kan accepteres, at Methods udarbejdes i fæl-
lesskab såfremt, der anvendes de samme metoder, og det af denne grund ikke giver 
mening at opdele dette afsnit. 
 
Det er muligt at skrive specialet ud fra en kvantitativ (den mest almindelige brugte me-
tode inden for medicinsk forskning) eller en kvalitativ videnskabelig metodetilgang. De 
supplerende formkrav for disse specialer er anført nedenfor.  
 
Kvantitativ metode 
Om specialer med kvantitativ metode gælder, at de må have et omfang på maksimalt 
24.000 anslag (inkl. blanktegn) svarende til 10 normalsider. 
Ved samarbejde mellem 2 studerende: max 36.000 anslag (inkl. blanktegn). 
Ved samarbejde mellem 3 studerende: max 48.000 anslag (inkl. blanktegn).  
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Kvalitativ metode 
Om specialer med kvalitativ metode gælder, at det tydeligt skal indeholde afsnit, der 
beskriver og begrunder relevante teorier, materiale og metoder til analyse af problem-
stillingen inden for et medicinsk sundhedsfagligt tema. 
Dataindsamling jf. læringsmål nr. 3 kan tillige være primær- og sekundærlitteratur som 
af vejleder vurderes relevant for specialet. Ved analysedelen lægges vægt på en konsi-
stent anvendelse af den valgte metode. 
Et speciale med kvalitativ metode må maksimalt have et omfang på 36.000 anslag (inkl. 
blanktegn) svarende til 15 normalsider. 
Ved samarbejde mellem 2 studerende: max 48.000 anslag (inkl. blanktegn). 
Ved samarbejde mellem 3 studerende: max 60.000 anslag (inkl. blanktegn).   


