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Jeg erklærer hermed at have godkendt forskning og formidlings opgave svarende til
nedenfor beskrevne krav.
Produktet er gennemført af:
Navn:
Produktet er godkendt af:
Godkender:
Navn: ______________________________________________________
Uddannelse og stilling__________________________________________
Sted________________________________________________________

Dato og Underskrift

Forskningsmodulet, teori og produkt 60 timer
Forskningsmodulets formål
 At kunne anvende basale begreber og teorier i forskningsmetodologi, herunder design, undersøgelsesredskaber
og rekruttering
 At kende de mest almindelige kvantitative og kvalitative analyseformer
 At kunne gennemføre en systematisk litteratursøgning
 At kunne vurdere og reflektere kritisk over empiriske undersøgelser/forskningslitteratur mht. det
forskningsmæssige grundlag og de anvendte metoder
 At kunne formidle det forskningsmæssige grundlag for ny viden inden for psykologien i relevante sammenhænge,
f.eks. til kolleger og klienter
Forskningsmodulet består af teoriundervisning og udarbejdelse af et produkt på akademisk niveau.
 Hele modulet – undervisning og produkt - tæller 60 timer i specialistuddannelsen.
 Undervisning i forskningsmetode udgør minimum 18 timer, hvor fokus er på generelle metodemæssige begreber,
evt. suppleret med undervisning og vejledning i relation til et produkt.
 Man skal udarbejde et produkt. Dette punkt kan opfyldes på forskellige måder, se under produkt.
 Hvis man har gennemført en ph.d., kan den erstatte Forskningsmodulet, både teori og produkt.
 Forskningsmodulet skal gennemføres efter kandidatuddannelse. Det er ikke et krav, at man er autoriseret
 Forskningsmodulet godkendes af alle specialistuddannelser, uanset det valgte indhold. Dette gælder både teori og
produkt.
Forskningsmodulet skal ikke gentages ved specialistuddannelse nr. 2. Dette gælder både teori og produkt.
Den teoretiske del
Et kursus i Forskningsmodulet skal fokusere på generelle metodemæssige begreber som det væsentligste indhold,
men kan tage udgangspunkt i en specifik retning eller indfaldsvinkel. Der skelnes ikke mellem indhold, der er børnehhv. voksenrettet, da forskningsmodulet godkendes, uanset hvilken specialistuddannelse der søges godkendelse i.
Undervisningen kan indeholde
 Forelæsninger/undervisning
 gruppearbejde
 vejledning og litteratursøgning
Minimum 18 timer
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Krav til underviserkompetencer:
 Professor, i Danmark eller udlandet
 Psykolog, der er lektorbedømt på et universitet, i Danmark eller udlandet
 Psykolog med ph.d.-uddannelse
Kan godkendes efter vurdering i Specialistuddannelsesudvalget:
 Psykolog med Specialistgodkendelse og med dokumenteret forskningserfaring
 Andre relevante akademikere
Samme kompetencekrav stilles til personer, der skal godkende produktet
Mindst 75 % udgøres af psykologer og læger, samt andre relevante akademikere, og max. 25 % udgøres af andre
faggrupper (eks. sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere, psykologpraktikanter, mv.)
Andre akademikere end psykologer skal have en relevant uddannelse.
Produkt; Indhold, Omfang, Form
Indhold
Arbejdet skal demonstrere, at man har opnået indsigt på akademisk niveau inden for forskningsmetodologi:
 man skal kunne redegøre for centrale begreber og teorier inden for forskningsmetodologi
 man skal kunne analysere og diskutere en problemstilling inden for feltet
 man skal kunne forholde sig reflekterende og kritisk ift. en konkret problemstilling/cases mht. det
forskningsmæssige grundlag og de anvendte metoder
Form
Et publiceret forskningsprodukt
 en artikel publiceret i et anerkendt fagtidsskrift
 et kapitel i en lærebog på akademisk niveau
 et indlæg (abstract, poster eller mundtlig præsentation) givet ved en videnskabelig faglig konference eller kongres
Det publicerede produkt skal opfylde kravene til forskningsmodulets produkt i forhold til indhold, men ikke
nødvendigvis omfang.
Godkendelse
Produktet godkendes ifb. med publiceringen i form af fagfællebedømmelse (peer-review). Produktet godkendes
uanset, hvilken del af produktet man er krediteret som forfatter til, og uanset hvor mange forfattere der har bidraget.
Et produkt, der ikke publiceres
 et indlæg afholdt for en faglig gruppe på baggrund af powerpoint/synopsis
 et produkt med udgangspunkt i egne – en eller flere - cases, hvor der reflekteres kritisk på et overordnet
teoretisk/akademisk niveau i relation til cases eller en problemstilling (se under øvrigt)
 en systematisk litteraturgennemgang med efterfølgende selvstændig diskussion i forhold til praksis (se under
øvrigt)
 en empirisk undersøgelse af et praksisfelt samt diskussion og refleksion på baggrund af undersøgelsen
Omfang
Skriftligt
 Omfanget skal som hovedregel være på; eller svare til 10-15 A4 sider, dog max. 25 A4 sider.
 Litteraturlisten skal indeholde referencer af nyere dato, det vil sige maks. 5-10 år gamle.
 For hver yderligere forfatter på et produkt kræves yderligere 10 normalsider.
 Det skal fremgå, hvilke dele af arbejdet de enkelte forfattere bærer hovedansvaret for.
Mundtligt
 Der skal holdes et oplæg af minimum 20 minutters længde, på baggrund af PowerPoints eller en synopsis, med
efterfølgende feedback/diskussion
Godkendelse
Produktet godkendes efter forudgående aftale med en person, der er kvalificeret til at bedømme og godkende
produktet. Dette gælder, uanset hvilken form man vælger. Se hvilke kompetencekrav personen skal leve op til under
krav til underviserkompetencer.

Produktet kan godkendes på følgende måder:




En publikation – se afsnittet om ”Produkt der er publiceret”
Et skriftligt produkt, der godkendes af vejleder
Et skriftligt materiale, der omarbejdes til et mundtligt oplæg, der godkendes af vejleder. Det mundtlige oplæg kan
fremlægges for en af følgende grupper:
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o

En faglig gruppe er en kreds af psykologer. Det kan f.eks. være kursister, der har deltaget i den teoretiske
del af modulet, og hvor det er en del af kursusforløbet, at man kan få sit produkt bedømt.
o En faglig kreds, som kan være arrangeret lokalt (på arbejdsplads eller i en geografisk region) eller som en
del af en faglig forsamling, f.eks. som en aktivitet i et fagligt selskab under Dansk Psykolog Forening
I begge tilfælde skal der træffes forudgående aftale med en person, der er kvalificeret til at bedømme og godkende
produktet, som kan være til stede under fremlæggelsen. Se under kompetencekrav til undervisere. Den endelige
godkendelse af produktet skal foretages som en skriftlig erklæring eller godkendes via
specialistuddannelsesoverblikket.
Vedr. et skriftligt produkt med udgangspunkt i egen case/egne cases, hvor der reflekteres kritisk på et overordnet
teoretisk/videnskabeligt niveau i relation til casens problemstilling:
En case-fremlæggelse kan ikke stå alene, men kan f.eks.:

Indgå som en illustration i en diskussion af en teoretisk problemstilling.

Vise, at man kan anvende de metodiske begreber, som er centrale i teoriundervisningen.

Vise, at man kan forholde sig kritisk reflekterende til egen praksis på baggrund af en litteraturgennemgang.
Vedr. en systematisk litteraturgennemgang med efterfølgende selvstændig diskussion i forhold til praksis:
En systematisk litteraturgennemgang kan ikke stå alene, men man kan via egen praksis/cases illustrere, at man kan
forholde sig kritisk reflekterende til egen praksis på baggrund af litteraturgennemgang.
Administrative oplysninger, godkendelse
Krav til personer, der kan foretage godkendelser af produktet, er følgende:
Samme kompetencekrav som stilles til personer, der skal undervise i den teoretiske del
Den teoretiske del
Kursusdeltagelse bekræftes af kursusarrangør via en elektronisk formular i Specialiuddannelsesoverblikket
Dokumentation for deltagelse i teori om forskningsmetode kan også være et kursusbevis.
Produkt, der er publiceret
 Dokumentation for optagelse af artikel i fagtidsskrift
 Dokumentation for udgivelse af lærebog på akademisk niveau
 Dokumentation for et accepteret indlæg (abstract, poster eller mundtlig præsentation) givet ved en
videnskabelig, faglig konference eller kongres
Produkt der ikke er publiceret
Erklæringen findes på hjemmesiden under ressourcer. Den findes i en dansk og en engelsk udgave.
 Man kan vælge at følge et undervisningsforløb i forskningsmetode, som også indeholder vejledning og vurdering
af produktet, men det er ikke et krav.
 Man kan også vælge at gennemføre teoriundervisningen uafhængigt af arbejdet med produktet. Hvis man gør
det, skal man selv indgå aftale om vejledning og vurdering, samt sikre underskrivning af erklæring om
godkendelse af produktet.
Råd og vejledning ift. produktet skal søges hos underviser eller vejleder ifb. med et kursus.

