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Fagstudieordning for Tilvalgsuddannelsen i Psykologi på 

bachelorniveau 

1 Indledning 
Til denne uddannelsesspecifikke fagstudieordning knytter sig også Rammestudieordning for Det 

Samfundsvidenskabelige Fakultet, som er gældende for alle bachelor- og kandidatuddannelser ved Det 

Samfundsvidenskabelige Fakultet. Rammestudieordningen indeholder regler gældende for alle fakultetets 

uddannelser. 

Studieordningen er godkendt af Dekan Troels Østergaard Sørensen den 20. maj 2016. 

1.1 Ikrafttrædelse 
Studieordningen træder i kraft den 1. september 2016 og gælder for studerende, der påbegynder 

uddannelsen 1. september 2016 eller senere. 

Denne revision vedrører adgangsbestemmelserne samt eksamensbestemmelserne Socialpsykologi, 

Personlighedspsykologi og Videnskabsteori. Revisionen er godkendt af dekanen d. 25. maj 2018 og har 

virkning for studerende omfattet af denne studieordning pr. 1. september 2018. 

2 Titel og tilknytning 
Uddannelsen er tilknyttet Studienævnet ved Institut for Psykologi og Censorkorpset for Psykologi. 

3 Uddannelsens formål og kompetenceprofil 

3.1 Formål 
Tilvalgsuddannelsen i Psykologi (45 ECTS) har til formål at  

1. indføre den studerende i væsentlige dele af den videnskabeligt funderede psykologis teorier og 

metoder, 

2. give den studerende forudsætninger for at identificere, analysere og reflektere over psykologiske 

problemstillinger af fagligt videnskabelig såvel som generel karakter, 

3. give den studerende grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner og kvalificere sig til optagelse på 

sidefagsuddannelsen i Psykologi på kandidatniveau (45 eller 75 ECTS). 

 

3.2 Kompetenceprofil 
En bachelor med tilvalgsuddannelse i psykologi har en grundlæggende viden om og forståelse af begreber 

og teorier inden for social- og personlighedspsykologien samt kendskab til de centrale af områdernes 

empiriske metoder. Endvidere har bacheloren stiftet bekendtskab med tilgrænsende områder inden for 

enten Biologisk psykologi og neuropsykologi eller Psykologiens videnskabsteori og historie. Bacheloren har 

kvalifikationer til inden for de nævnte fagområder at forholde sig til de psykologiske teorier, deres 
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tilblivelse og forklaringsværdi samt anvende disse kvalifikationer over for teoretiske og praktiske 

problemstillinger.  

En bachelor med tilvalgsuddannelse i psykologi er eksempelvis i stand til: 

• at planlægge og varetage kursusforløb, der involverer psykologiske perspektiver fra en eller flere af 

de nævnte psykologiske fagelementer  

• at formidle generelle psykologiske problemstillinger og være opmærksom på, hvorledes den 

videnskabelige psykologis forståelse adskiller sig fra hverdagslivets forståelse 

• at identificere psykologiske aspekter ved forskellige problemstillinger og reflektere disse 

videnskabeligt. 

3.3 Adgangskrav og adgangsbegrænsning 
Studerende, der er optaget ved en bacheloruddannelse ved et andet fag under Københavns Universitets 

fakulteter eller en anden uddannelsesinstitution, hvor tilvalgsfaget kan indgå og være meritgivende, kan 

indskrives til Tilvalgsuddannelsen i Psykologi. 

• Specifikt adgangskrav til Tilvalgsuddannelsen i Psykologi er matematik på B-niveau. 

• Mindst 6,0 i gennemsnit på din adgangsgivende eksamen (uden hurtigstartsbonus) 

 

Studerende, der er optaget på deres centrale fag på Københavns Universitet før den 1. september 2018, er 

ikke omfattet af det nævnte karakterkrav. 

4 Uddannelsens indhold og faglige profil 

4.1 Tilvalgsuddannelsens overordnede indhold 
Uddannelsen består af konstituerende fagelementer for uddannelsens særlige faglige kompetence og 

identitet svarende til 40 ECTS. Endvidere indgår Psykologiformidling 5 ECTS som obligatorisk fag. Centralt i 

uddannelsen står en grundlæggende videnskabelig indføring i socialpsykologi og personlighedspsykologi 

som både teoretiske og metodiske grunddiscipliner.  

4.2 Moduler 
Nedenfor er anført det anbefalede studieforløb. Kurserne udbydes kun i semestrene som det fremgår af 

oversigten. 

1. semester (efterår) 2. semester (forår) 

Socialpsykologi - 15 ECTS Personlighedspsykologi - 20 ECTS 

 Videnskabsteori og psykologiens historie - 5 ECTS 

 Psykologiformidling - 5 ECTS 
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Konstituerende fagelementer (i alt 45 ECTS)  

Socialpsykologi 15 

Personlighedspsykologi 20 

Videnskabsteori og psykologiens historie 5 

Psykologiformidling 5 

 

Der henvises i øvrigt til Kapitel 6 ”Fagkatalog”, hvor indhold og målbeskrivelser samt øvrige detaljer er 

beskrevet for alle uddannelsens fagelementer. Supplerende og uddybende oplysninger findes i det 

elektroniske kursuskatalog på http://kurser.ku.dk/. 

 

4.3 Tilmelding til fag og prøver 
Administrationen tilmelder de studerende til undervisning og eksamen på tilvalgsuddannelsen.  

Dog er studerende, som ikke følger den anbefalede studieplan, er selv ansvarlige for, at de er tilmeldt den 

rigtige undervisning og de rigtige eksaminer. 

5 Eksamen 

5.1 Bedømmelse og censur 
Bedømmelses- og censurform fremgår af de enkelte fagbeskrivelser i fagkataloget. 

5.2 Pensumopgivelser  
De af faglærerne sammensatte, og af Studienævnet godkendte, obligatoriske pensumlister foreligger primo 

januar, hhv. primo august. 

I alle fagelementer skal pensum indeholde faglig central og aktuel litteratur. 

Selvvalgt litteratur kan godkendes af den eksaminationsberettigede underviser senest en måned inden 

aflevering af opgaven. I den selvvalgte litteratur skal mindst en tredjedel være primærlitteratur. 

Primærlitteratur defineres som litteratur, hvori forfatteren (eller forfatterne) yder et nyt og originalt bidrag 

til faglitteraturen inden for pågældende område. Dette bidrag kan være af empirisk eller teoretisk karakter. 

Primær litteratur omfatter litteratur, der i moderat omfang kan inkludere elementer af referat af anden 

litteratur, videnskabelige bøger, kapitler fra sådanne bøger samt oversigtsartikler (review-artikler). 

Lærebøger af redegørende karakter er ikke omfattet af definitionen på primær litteratur. Selvvalgt 

litteratur skal være på samme niveau (eller højere) som den obligatoriske litteratur. Som selvvalgt litteratur 

inden for den krævede pensumramme for et fagelement kan ikke opgives litteratur, der er opgivet som 

obligatorisk eller selvvalgt litteratur inden for andre fagelementer. Der skal altså være tale om nyt 

pensumlitteratur. Ud over den krævede pensumramme må der dog gerne anvendes supplerende litteratur, 

som har været anvendt tidligere. 

http://kurser.ku.dk/


6 
 

Al faglig litteratur, der opgives som selvvalgt pensum til større skriftlige opgaver, skal bruges og refereres 

direkte i opgaveteksten. 

Når der henvises til antal sider i studieordningen menes der normalsider, jf. Rammestudieordningen for Det 

Samfundsvidenskabelige Fakultet. 

5.3 Eksamensgrundlag 
Eksamensgrundlaget udgøres af fagelementets mål og senest godkendte pensum. Der henvises i øvrigt til 

Kapitel 6 ”Fagkatalog”, hvor indhold og målbeskrivelser samt øvrige detaljer er beskrevet for alle 

uddannelsens fagelementer. Supplerende og uddybende oplysninger, samt det enkelte semesters udbud 

findes i det elektroniske kursuskatalog på http://kurser.ku.dk 

 

 

  

http://kurser.ku.dk/
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6 Fagkatalog 
 

 

Socialpsykologi teori og metode - Social Psychology theory and methods  .......................................... 8 

Personlighedspsykologi teori og metode - Personality Psychology theory and methods  ................. 10 

Videnskabsteori og psykologiens historie - Philosophy of science and history of psychology  ........ 12 

Psykologiformidling – Teaching Psychology ................................................................................................ 15 
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Socialpsykologi teori og metode 

- Social Psychology theory and methods  
 

15 ECTS 

Formål og indhold 
Socialpsykologien udforsker individets sociale funktionsmåde i sin helhed. Fagområdet dækker en 
psykologisk tilgang, der tager udgangspunkt i individet, og som ser på dets sociale deltagelse i og påvirkning 
fra sociale relationer og samfund, og en samfundsorienteret tilgang, der undersøger 
individualiseringsprocesser og sociale relationer set ud fra et samfundsmæssigt perspektiv. Der 
introduceres til en lang række for fagområdet centrale emner, bl.a. psykologiske og individuelle 
funktionsmåders sociale formning; sociale og samfundsmæssige strukturers indflydelse på individer, 
grupper og institutioners funktionsmåder; betydningen af attituder, holdninger og normer for social 
handling; individualisering og identitetsudvikling; social integration og social deltagelse i sociale 
institutioner; grupper og sociale relationer som bindeled mellem det enkelte individ og samfundet. Formål 
er at introducere til grundlæggende, såvel nyere som klassiske, teorier og empirisk forskning inden for 
socialpsykologien, disses historiske og aktuelle indlejring samt bidrag til forståelse af fagområdets temaer. 
Desuden introduceres til forskellige metodiske traditioner samt mulighederne og begrænsningerne ved 
brugen af disse. 

 

 

Målbeskrivelse 
Efter endt kursus skal den studerende: 

 

• Viden 

• kunne gøre rede for udvalgte socialpsykologiske begreber, teorier og empiri 

• kunne demonstrere kendskab til grundlæggende, såvel nyere som klassiske, teorier og empirisk 

forskning inden for socialpsykologien 

• kunne redegøre for deres historiske og aktuelle indlejring samt bidrag til forståelse af fagområdets 

temaer 

 

Færdigheder 

• kunne analysere centrale ligheder og forskelle mellem behandlede begreber, teorier og empiri i 

relation til bestemte socialpsykologiske temaer og problemstillinger 

 

• Kompetencer 

• kunne anvende metoder som er brugt i socialpsykologien 

• kunne analysere deres muligheder og begrænsninger i forhold til en givne problemstilling 

• kunne vurdere og selvkorrigere eget metodisk-empirisk arbejde i lyset af metodens foreskrevne 

principper, genstandens egenart og etiske rammer 
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Undervisning og arbejdsform 
Undervisningen består af forelæsninger (teori, metode og empiriske undersøgelser), seminarhold (teori) og 
øvelseshold (metode og empiriske undersøgelser).  

 

- Til forelæsningerne forventes den studerende forberedelse gennem litteraturstudier. Anbefalet 
litteratur angives i forelæsningsplanen. 

- På seminarholdene behandles de forskellige teorier, teoretiske retninger og begreber via forskellige 
læringsaktiviteter. Af den studerende kræves aktiv deltagelse, herunder aflevering af et 
responspapir. 

- På øvelsesholdene indgår konkret empirisk metodisk arbejde (spørgeskema metoder, sociale 
eksperimenter og interviewmetoder) og diskussion af disse i forhold til fagets teorier. Af den 
studerende kræves aktiv deltagelse herunder udarbejdelse af øvelsesrapporter.  

 

Pensum 

1600 siders obligatorisk litteratur. 

 

Eksamensbestemmelser 

o PRØVEFORM: Afsluttende bunden skriftlig 72 timers hjemmeopgave.  
o CENSURFORM: Intern prøve. 
o BEDØMMELSESFORM: Den skriftlige hjemmeopgave bedømmes efter7-trins-skalaen. 
o GRUPPEPRØVEBESTEMMELSER: Den skriftlige hjemmeopgave kan kun aflægges som individuel prøve. 

Responspapiret skrives individuelt. Øvelsesrapporterne kan skrives i grupper på op til 3 studerende. 
o OMFANG: Omfanget af den skriftlige hjemmeopgave er max 10 sider.  
o FORUDSÆTNINGER FOR DELTAGELSE I EKSAMEN: Det er en forudsætning for opgaveaflevering, at den 

studerende har fået godkendt aktiv deltagelse i de i kursusudbuddet fastlagte øvelser, aktiviteter, 
opgaver, præsentationer m.v.  
- Aktiv deltagelse på seminarhold: 1 responspapirer 
- Aktiv deltagelse på øvelseshold: 1 individuel metodeopgave samt udarbejdelse af i alt 2 
gruppebaserede øvelsesrapporter, hvor metodebrug og indsamling af data indgår som 
aktivitetskrav. 
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Personlighedspsykologi teori og metode 

- Personality Psychology theory and methods  
 

20 ECTS 

Formål og indhold 

Personlighedspsykologien udforsker teorier om personlighed, subjektivitet, identitet, selv mv. Og forskellige 

metodiske og empiriske måder at studere disse på. Der introduceres til en bred vifte af teoretiske og 

metodiske retninger og traditioner, bl.a. Omfattende personlighedstræk, kognitive, humanistiske, 

psykoanalytiske, sociokulturelle og biologiske teorier.  

Formål er at introducere til grundlæggende teorier og empirisk forskning inden for 

personlighedspsykologien som den aftegner sig internationalt i forskningen. Den studerende skal også have 

kendskab til historiske og mere snævre traditioner inden for personlighedspsykologien. Forskellige 

metodiske traditioner og personlighedspsykologisk testning introduceres også, og den studerende vil blive 

introduceret til muligheder og begrænsninger ved brugen af disse.  

 

Målbeskrivelse 

Efter endt kursus skal den studerende: 

 

Viden 

• kunne demonstrere bredt og dybt kendskab til udvalgte personlighedspsykologiske teorier, 

begreber og empiriske undersøgelser 

• kunne redegøre for disse teoriers historiske traditioner inden for personlighedspsykologien  

• have kendskab til personlighedspsykologiske metoder  

Færdigheder 

• kunne analysere teoriers og metoders muligheder og begrænsninger ved anvendelsen i forhold til den 

givne problemstilling  

Kompetencer 

• kunne anvende metoder brugt i personlighedspsykologien ud fra en analyse af deres muligheder og 

begrænsninger  

• kunne kritisk tage stilling til teoriernes og metodernes udsagnkraft 

• kunne vurdere og selvkorrigere eget metodisk-empirisk arbejde i lyset af metodens foreskrevne 

principper, genstandens egenart og etiske rammer. 

 
Undervisning og arbejdsform 

Undervisningen består af forelæsninger (teori, metode og empiriske undersøgelser), seminarhold (teori) og 

øvelseshold (metode og empiriske undersøgelser).  
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- Til forelæsningerne forventes den studerende at forberede sig gennem litteraturstudier. Anbefalet 
litteratur angives i forelæsningsplanen. 

- På seminarholdene behandles de forskellige teoretiske retninger og begreber via forskellige 
læringsaktiviteter. Af den studerende kræves aktiv deltagelse, herunder aflevering af 
responspapirer.  

- På øvelsesholdene indgår konkret empirisk metodisk arbejde (personlighedstest, undersøgelser og 
eksperimenter) og diskussion af disse i forhold til teorierne. Af den studerende kræves aktiv 
deltagelse herunder udarbejdelse af øvelsesrapporter 
 

Pensum 

1800 siders obligatorisk. 

 

Eksamensbestemmelser 

o PRØVEFORM: Tematisk bestemt ugeopgave 
o CENSURFORM: Intern prøve. 
o BEDØMMELSESFORM: Den tematisk bestemte skriftlige hjemmeopgave bedømmes efter 7-trins-

skalaen.  
o GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Den bundne skriftlige hjemmeopgave kan kun aflægges som individuel 

prøve. Responspapirerne skrives individuelt. Øvelsesrapporterne kan skrives i grupper på op til 3 
studerende: 1 studerende: 3 sider, 2 studerende: 4 sider, 3 studerende: 5 sider.  

o OMFANG: Omfanget af den tematisk bestemte skriftlige hjemmeopgave er max 12 sider. 
o FORUDSÆTNINGER FOR DELTAGELSE I EKSAMEN: Det er en forudsætning for opgaveaflevering, at den 

studerende har fået godkendt aktiv deltagelse i de i kursusudbuddet fastlagte øvelser, aktiviteter, 
opgaver, præsentationer m.v. 

- Aktiv deltagelse i form af aflevering af 3 responspapirer på seminarhold. 

- Aktiv deltagelse på øvelseshold i form af deltagelse i 3 øvelser samt udarbejdelse af 

3 øvelsesrapporter. 
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Videnskabsteori og psykologiens historie 

- Philosophy of science and history of psychology  
 

5 ECTS 

Formål og indhold 

Videnskabsteori og psykologiens historie beskæftiger sig med introduktion til almene begreber og 

problemstillinger i tilknytning til psykologien som videnskab og psykologiens historiske udvikling. Formålet 

er, at den studerende opnår en indsigt i psykologiens historiske udvikling fra de filosofiske grundantagelser i 

1600tallet og med hovedvægt på etableringen i 1800tallet samt en oversigt over de vigtigste retninger i 

1900tallet. Videnskabsteoretisk introduceres til grundbegreber omkring ontologi, epistemologi, sprog, 

sandhed, relativisme, teori, empiri, metode (induktiv og hypotetisk-deduktiv tilgang), model og de tre 

fundamentale tilgange til psykologien: den naturvidenskabelige, den humanistiske og den 

samfundsvidenskabelige.  

 

Målbeskrivelse 
Efter endt kursus skal den studerende: 

• Viden 

• kunne redegøre for de tre fundamentale tilgange til psykologien: den naturvidenskabelige, den 

humanistiske og den samfundsvidenskabelige 

• kunne identificere og demonstrere forståelse af videnskabsteoretiske grundbegreber som ontologi, 

epistemologi, sprog, sandhed, relativisme, teori, empiri og metode, herunder den induktive og 

hypotetisk-deduktive tilgang i relation til givne teorier 

• demonstrere indsigt i psykologiens historiske udvikling fra de filosofiske grundantagelser i 

1600tallet og med hovedvægt på etableringen i 1800tallet, samt en oversigt over de vigtigste 

retninger i 1900tallet 

 

• Færdigheder 

• fremanalysere evt. implicitte antagelser af videnskabsteoretisk art i en given teori 

• kunne placere givne teorier i en historisk sammenhæng og relatere teoriens synspunkter til 

overordnede dikotomier såsom arv-miljø og frihed-determination, rationalisme-empirisme mm. 

 

• Kompetencer 

• kunne fremanalysere og vurdere en teoris styrker og begrænsninger i forhold til givne 

problemstillinger 

 

Undervisning og arbejdsform 

Undervisningen består af forelæsninger og seminarhold. 
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- Til forelæsningerne forventes den studerende at forberede sig gennem litteraturstudier. Anbefalet 
litteratur angives i forelæsningsplanen. 

- På seminarholdene behandles de forskellige teoretiske retninger og begreber via forskellige 
læringsaktiviteter. Af den studerende kræves aktiv deltagelse, herunder aflevering af 
responspapirer. Studerende får vejledning på holdniveau til udformningen af responspapirer. 
Udfærdigelse af responspapirer kan ske i grupper. 

  

Pensum 

500 sider obligatorisk litteratur. 

 

 

 

Eksamensbestemmelser 

Ordinær prøve: 

o PRØVEFORM: Afsluttende bunden skriftlig 72 timers hjemmeopgave 
o CENSURFORM: Intern prøve 
o BEDØMMELSESFORM: Bestået/ikke bestået 
o GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Den bundne skriftlige hjemmeopgave er en gruppeopgave, der kan 

skrives i grupper på max. 4 studerende. Ved gruppeprøver skal den enkelte studerendes bidrag 
kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. En mindre del af 
opgaven kan dog være fælles, jf. Rammestudieordningens pkt. 4.6. 

o OMFANG: Omfanget af den bundne skriftlige hjemmeopgave er max. 12 sider for 4 studerende, max. 
10,5 for 3 studerende, max. 9 sider for 2 studerende.  

o FORUDSÆTNINGER FOR DELTAGELSE I EKSAMEN: Det er en forudsætning for opgaveaflevering, at den 
studerende har fået godkendt aktiv deltagelse i de i kursusudbuddet fastlagte øvelser, aktiviteter, 
opgaver, præsentationer m.v. 
- Aktiv deltagelse på seminarhold: 4 responspapirer på én side i løbet af semestret, hvoraf mindst 
tre ud af fire skal godkendes af holdets instruktor, evt. efter gen-aflevering (max. én gen-aflevering 
pr. responspapir). 

 

Ekstraordinær prøve + syge-/reeksamen: 

o PRØVEFORM: Skriftlig prøve på universitetet. 
o CENSURFORM: Ekstern prøve 
o BEDØMMELSESFORM: Bestået/ikke bestået. 
o GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve. 
o OMFANG: Den studerende har 4 timer til sin rådighed.  
o HJÆLPEMIDLER: Eksaminanden kan medbringe skriftlige hjælpemidler, se KUnet for oplysninger om 

hjælpemidler. 
o FORUDSÆTNINGER FOR DELTAGELSE I EKSAMEN: Det er en forudsætning for opgaveaflevering, at den 

studerende har fået godkendt aktiv deltagelse i de i kursusudbuddet fastlagte øvelser, aktiviteter, 
opgaver, præsentationer m.v. 
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- Aktiv deltagelse på seminarhold: 4 responspapirer på én side i løbet af semestret, hvoraf mindst 
tre ud af fire skal godkendes af holdets instruktor, evt. efter gen-aflevering (max. én gen-aflevering 
pr. responspapir). 
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Psykologiformidling 

- Teaching Psychology 

5 ECTS 

Formål og indhold 
Faget omfatter pædagogiske øvelser og refleksion over praksisrelateret teori, der retter sig mod 
undervisning inden for det psykologiske fagområdes discipliner, metoder og særskilte problemstillinger. 

Fagelementets centrale emner: 

- Kompetenceudviklende læringsprocesser. 

- Kommunikations- og formidlingsformer. 

- Feedback-processer i teori og praksis. 

- Formidlerrollen og etiske fordringer til psykologiformidling. 

 

Målbeskrivelse 
Efter endt kursus skal den studerende: 

 

Viden 

• kende til konkrete værktøjer i mundtligt formidling 

• kunne demonstrere indsigt i de forskellige virkemidler og faser i mundtlig formidling 

 

Færdigheder 

• være i stand til at tilrettelægge et mundtligt oplæg til forskellige målgrupper 

. 

Pensum 

400 siders obligatorisk litteratur og 100 siders selvvalgt litteratur. De selvvalgte sider skal godkendes af den 
eksaminationsberettigede lærer inden for området. 

Eksamensbestemmelser 

o Prøveform: For at bestå prøven kræves aktiv deltagelse i form af varetagelse af en 
formidlingsaktivitet samt en fri reflektionsopgave, der udleveres ved undervisningens start.  

o Censurform: Prøven er en intern prøve. 
o Bedømmelsesform: Hjemmeopgaven bedømmes bestået/ikke bestået. Undervisningsdeltagelsen 

bedømmes som bestået/ikke bestået. Såfremt en af delprøverne ikke bestås, registreres "ikke 
bestået" på prøven i eksamensregistret.  
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o Gruppeprøvebestemmelser: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve 
o Omfang: Omfanget af opgaven er max 5 sider. 

 


