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UNDERVISERE: Ulla Holck, Hanne Mette O. Ridder, Niels Hannibal, 
Stine Lindahl Jacobsen, Gustavo Gattino, Bolette Daniels Beck & 
Charlotte Lindvang 

 

VEJLEDENDE OMFANG 
Ca. 20 vejledningstimer inkl. vejleders læsning af materiale samt synopsis-seminar og specialeseminar 
(sidstnævnte alt efter antal studerende). 

 

MODULETS INDHOLD OG OPBYGNING 
Specialet afslutter musikterapiuddannelsen og ligger på 10. semester. Den studerende vælger selv et 
emne indenfor det musikterapeutiske fagområde og beskriver dette i oversigtsform i en skriftlig synopsis, 
som sendes til studienævnssekretæren senest 15. januar. Retningslinjer for udarbejdelse af synopsis er 
uddybet på følgende link: 
Inden 1. februar indstiller fastlærergruppen på Musikterapi til Studienævnet om synopsis/specialeemne 
kan godkendes, hvorefter den studerende tildeles en vejleder. Den studerende kan ikke påbegynde 
vejledning før synopsis er godkendt. Med udgangspunkt i den godkendte opgaveformulering udarbejdes 
kandidatspecialet – enten af den studerende alene eller sammen med max. to andre studerende, jf. 
studieordningens § 7, stk. 3. Se en uddybning af de nærmere detaljer vedr. de forskellige faser i 
specialeprocessen og ansvarsområder i oversigt over specialeprocessen på følgende link: 

 
 

Vejledning 
I vejledningen kan den studerende sammen med vejleder arbejde videre med sin forståelse af 
problematikker vedr. emnevalg, emneafgrænsning, problemformulering, strukturering, disponering, teori 
og/eller undersøgelsesdesign, metodologi, videnskabsteori, skrivetekniske problemer, m.m. Det afhænger 
af den enkeltes arbejdsproces hvordan vejledningen bedst tilrettelægges. I specialeforløbet opstart 
tilbydes hele holdet gruppevejledning (se også specialeseminar nedenfor). Her kan den studerende gøre 
status over projektet, og de problemstillinger som er helt aktuelle. Da mange studerende har fælles 
udfordringer i denne fase, er gruppevejledning velegnet til at imødekomme de enkeltes og gruppens 
behov. Specialeseminar har desuden den funktion at skabe arbejdsfælleskaber, og giver den enkelte 
bedre mulighed for at udnytte gruppens ressourcer. Endelig opstår der ind i mellem arbejdsfællesskaber, 
der er fordelagtige i en ellers ofte ensom skriveproces. 
Ved første individuelle vejledning præciseres en tids- og mødeplan, og der indgås en vejledningsaftale, 
hvor indbyrdes forventninger til processen og samarbejdet afstemmes. I aftalen bør det konkretiseres 
hvordan den studerende foretrækker at bruge sin vejledning i forhold til møder, brainstorm, afgrænsning, 
feedback på skriftlig tekst, samt på hvilke områder der er særlige behov for enten støtte eller udfordring 
fra vejleder. Ligeledes kan det aftales hvornår og hvordan vejleder kontaktes samt procedurer omkring 
planlægning, feedback, respons og deadlines. Den studerende opfordres til at formulere en dagsorden og 
lave et referat i forbindelse med hvert vejledningsmøde. 

 
Vejleder har pligt til at læse og kommentere materiale i et omfang op til 150 % af det maksimale sidetal 
for opgaven. Dvs. for et speciale udarbejdet af én studerende har denne krav på, at vejleder beskæftiger 
sig med samlet set 120 sider. 

 
Synopsis seminar 
Ved afslutningen af 9. semester afholdes et synopsis-seminar, hvor der informeres om rammer og indhold 
for specialeskrivningen samt vejledes i udformning af en synopsis. Synopsen tager udgangspunkt i den 
studerendes specialisering og interessefelter som musikterapeut. 

https://www.musikterapi.aau.dk/digitalAssets/920/920359_10-sem_retningslinjer_for_udarbejdelse_af_synopsis_nov-2020.pdf
https://www.musikterapi.aau.dk/digitalAssets/920/920359_10-sem_retningslinjer_for_udarbejdelse_af_synopsis_nov-2020.pdf
https://www.musikterapi.aau.dk/digitalAssets/338/338335_mt_oversigt_over_specialeprocessen_sn_okt-2017.pdf
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Specialeseminar 
Den studerende skal præsentere sit emne, problemfelt og ønsket fokus for feedback for medstuderende 
med henblik på at skabe dialog og feedback fra medstuderende, der ligeledes er i en 
specialeskrivningsproces og få inspiration og opleve et fællesskab med ligestillede. En fastlærer fungerer 
som tovholder på seminaret og faciliterer feedbacken således, at den bliver konstruktiv og tilpas 
udfordrende. Som oplæg til specialeseminaret afleverer den studerende en uge før seminaret et one-page- 
summary, der oplyser om fx specialets titel, problemformulering, teori, metode, specialeafhandlingens 
hovedafsnit samt oplæg til feedback. Der afsættes mindst 25 minutter til hver studerende, hvor den 
studerende i første del (ca. 10 min.) giver en introduktion til sit emnefelt, herefter afsættes der tid til 
refleksion og feedback. Oplægget til feedback kan omhandle spørgsmål vedr. 
specialeskrivningsprocessen, forforståelse, hypoteser, litteratursøgning, dataindsamling, dataanalyse, 
struktur og opbygning af afhandlingen, særlige problemstillinger eller inspirationskilder som specialeskriver, 
problemformulering, dens enkelte led og deres indbyrdes sammenhæng, metode, metodologi, 
videnskabsteoretiske overvejelser, teori, m.m. 

 
Formen for feedback 
Del 1: Præsentation (5min kort gennemgang af speciale, 5min præsentation af fokus for feedback) 
Del 2: 2 minutters refleksion med sidemanden 
Primærfeedback fra udvalgt studerende (valgt af fastlærer i forbindelse fremsendelse af oplæg) 
Feedback fra hele gruppen 
Opsamling af fastlærer 

 
Netværk 
For specialeskrivere, der skriver alene, er kommunikationen med medstuderende vigtig og kan udover 
seminaret foregå via online-gruppefora eller via Moodle, hvor den studerende ligeledes modtager 
information og nyheder fra studiet. I starten af efterårssemestret afholder musikterapiuddannelsen en 
kandidatdag, hvor årets kandidater har mulighed for at præsentere deres specialeafhandling for resten af 
uddannelsen. 

 
Krav til specialeafhandlingen 
I en specialeafhandling skal den studerende kunne undersøge en problemstilling af relevans for det 
musikterapeutiske fagområde, og gennem relevant teori og metode trække en essentiel viden ud af sin 
undersøgelse og diskutere denne på et højt fagligt niveau. Den studerende skal kunne formulere en klar og 
afgrænset problemformulering og besvare denne gennem en teoretisk analyse eller en empirisk 
undersøgelse. 

 
Den sproglige formidling har betydning for den samlede bedømmelse af specialet og der lægges vægt på: 
• evnen til at udtrykke sig klart og præcist, dvs. både afvekslende, forståeligt ogbegrebslogisk 
• evnen til at opbygge en klar argumentation 
• at teksten er grammatisk og ortografisk korrekt: dvs. ikke indeholder stavefejl, forkert tegnsætning 

eller ukorrekte sætningskonstruktioner. 
 

UNDERVISNINGENS FORM 
I specialeskrivningsprocessen er den studerende ansvarlig for egen læring og forventes at arbejde 
selvstændigt med udarbejdelse af kandidatspecialet. For at støtte op om denne læringsproces gives 20 
vejledningstimer (inklusiv læsning af materiale), foruden synopsisseminar og specialeseminarer. 
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PRØVENS FORM OG INDHOLD 
Afleveringen er 31. maj og prøven afholdes senest 30. juni og minimum 2 uger efter afleveringstidspunktet. 
Prøven er en kombineret skriftlig og mundtlig prøve, hvor der tages udgangspunkt i hele 
specialeafhandlingen hvad enten denne er lavet individuelt eller i et samarbejde med op til tre studerende. 

 
Kandidatspecialet skal være på mindst 35 og må højst være på 70 sider pr. studerende, højst 80 sider ved 
individuelt udarbejdede specialer. Normalsideantal angives tydeligt på titelbladet og udregnes ved at antal 
tegn (m. mellemrum) divideres med 2400. Det fastsatte sidetal omfatter kun selve den skriftlige fremstilling, 
idet fx titelblad, forord, indholdsfortegnelse, litteraturliste, resume og bilag ikke medtælles. Ved opgørelsen 
af sidetal medtælles noter, musikalske transskriptioner, figurer og tabeller, men ikke illustrationer. Sideantal 
anføres enten på forsiden eller på titelblad. 
Studerende, som i deres skriftlige arbejde ikke holder sig indenfor det angivne sideantal, vil have brugt et 
eksamensforsøg. På titelblad skal endvidere angives, hvilken referencestil, der anvendes – på Musikterapi 
er det APA-stilen. 

 
Fortroligt materiale. Da et flertal af specialer skrives på baggrund af 9. semesters praktik, skal den 
studerende inddrage sin vejleder i, hvordan fortroligt datamateriale bedst håndteres i specialet. Ved 
aflevering skal specialet uploades på nettet, og her kán den studerende vælge, at specialet ikke bliver 
tilgængeligt på nettet. Hvor det er muligt, anbefales det, at fortroligt datamateriale lægges som bilag i 
specialet, så det kun er bilagene, der ikke uploades. 

 
Prøvetiden er normeret til 45 min. pr. studerende. Til prøven har den studerende forberedt et oplæg på 
max. 10 minutter, der uddyber relevante aspekter fra specialeafhandlingen eller giver en ny vinkel på 
specialets problemstilling eller diskussion/analyse. Oplægget følges af en diskussion mellem den 
studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i specialet. 

 
I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, indgår en vurdering 
af den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation 
lægges ortografisk korrekthed og overensstemmelse med normerne for formelt, akademisk skriftsprog samt 
stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig faktor i den samlede 
vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, 
ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation. 

 

KRAV TIL DEN STUDERENDE 
Omfang og forventning 
Modulet et på i alt 30 ECTS, hvilket svarer til omkring 810 timers arbejde for den studerende. Det forventes 
at den studerende bruger ca. 20 timer til vejledning (inkl. forberedelse til møder), 40 timer til gruppeseminar 
og synopsis-vejledning (inkl. forberedelse til møder), 375 timer til litteratursøgning og læsning og 375 timer 
til metodeudarbejdning, databehandling/analyse samt skrivning. 

• Den studerende forventes at have sat sig nøje ind i de krav og rammer for specialeskrivning som 
er udleveret af studiet. 

• Den studerende forventes at kunne arbejde selvstændigt og strukturere sin egen læringsproces 
med fokus på at kunne aflevere en kandidatafhandling der demonstrerer et højt 
refleksionsniveau. 

• Den studerende forventes at kunne indgå i et aktivt samarbejde med vejleder. 
• Den studerende forventes at deltage aktivt i specialeseminarer og selvstændigt og på et refleksivt 

niveau forholde sig til egen læringsproces. 
• Den studerende forventes at give vejleder feedback med henblik på at optimere udbyttet af 

vejledningen. 
• Ved afslutning af 10. semester skal den studerende lave en skriftlig evaluering ved hjælp af de 

evalueringsmetoder og -redskaber studienævnet ønsker anvendt (f.eks. Semesterevaluering 
med SurveyXact). 
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LITTERATUR 
Den studerende indsamler selvstændigt og evt. med hjælp fra vejleder og forskningsbibliotekar relevant 
litteratur til sin specialeafhandling. Af specialets referenceliste forventes dele af pensumlitteratur fra 
musikterapiuddannelsen at indgå for således at sikre at specialet omfatter en musikterapeutisk 
temaramme. 

 
Om at skrive speciale: 
Bjørn, M. (2012). Lynspeciale – sådan gør du. Frydenlund. 
Fisher-Nielsen, L. (2015). Typiske sproglige fejl i specialer og store opgaver, og hvordan du retter 

dem. Forlaget Radius. 
Hegelund, S. (2000). Akademisk argumentation. Samfundslitteratur. 
Jørgensen, P. S. (2014). Klart sprog i opgaver på videregående uddannelser (Studieteknik). 

Samfundslitteratur. 
Rienecker, L. (2011). Specielt om specialer. Samfundslitteratur. 
Rienecker, L. & Jørgensen, P.S. (2017). Den gode opgave. Håndbog i opgaveskrivning på videregående 
uddannelser (5. 
udgave). Samfundslitteratur. 

 
 

Links: 

Sådan overlever du specialet: https://videnskab.dk/kultur-samfund/sadan-overlever-du-specialet 

Studieteknik, Gode råd til specialeskrivning: 
https://www.aau.dk/uddannelser/studievejledning/vejledning/studieteknik/specialeskrivning/ 

 
 
 
 

Se AAUs webside omkring GDPR for studerende 
https://aaudk.sharepoint.com/sites/persondata-studerende 

 
 
 
 
 
 
 

Godkendt i Studienævnet for Kunst, Sundhed og Teknologi, december 2022 

http://www.aau.dk/uddannelser/studievejledning/vejledning/studieteknik/specialeskrivning/
https://www.aau.dk/uddannelser/studievejledning/vejledning/studieteknik/specialeskrivning/
https://www.musikterapi.aau.dk/digitalAssets/274/274544_mt_projekt-haandbogen_april_2020.pdf
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