
Nyhedsbrev pædagogisk sociologi               

December 2016 

Julen nærmer sig, og dermed afslutningen på semesteret. I den forbindelse er her et lille nyhedsbrev med de seneste 
ændringer og lidt information. 

Forårets specialestuderende 
I alt 88 studerende forventes at skrive deres speciale i foråret 2017. De har alle fået tildelt en vejleder. Hvis vi skal have 
færdiggørelsesbonus (og undgå bøde), er det vigtigt, at de afleverer inden for første vejledningsaftale, hvilket vil sige 
senest 1. juni 2017. På den baggrund opfordres alle, der er specialevejledere, til at tage kontakt til deres 
specialestuderende allerede før jul og prøve at få dem i gang før semesterstart. Jeg ved, at det er vanskeligt, da de har 
eksamener i januar, men der er meget lidt tid til at skrive i, hvis de først går i gang ved semesterstart. 

I skal desuden være opmærksomme på, at I kun vil have en måned til at bedømme specialet, idet bedømmelsen skal 
være færdig inden udgangen af henholdsvis januar og juni. 

Fristerne i forhold til specialer fremgår her:  

  Frist Ansvarlig 
Ansøgning om specialevejleder 1. maj Studerende 
Besked om tildelt vejleder 16. juni Arts Studier 
Indsendelse af vejledningsplan 1. september Studerende 
Indsendelse af foreløbig titel 21. november Studerende 
Aflevering 2. januar Studerende 
Bedømmelse 31. januar Vejleder og censor 
  
 
  Frist Ansvarlig 

Ansøgning om specialevejleder 1. november Studerende 
Besked om tildelt vejleder 16. december Arts Studier 
Indsendelse af vejledningsplan 1. februar Studerende 
Indsendelse af foreløbig titel 20. april Studerende 
Aflevering 1. juni Studerende 
Bedømmelse 30. juni Vejleder og censor 
 

Digital eksamen 
Fra 1. januar 2017 overgår alle eksamener, inklusive specialet, til digital aflevering. Hverken I eller censorerne vil altså 
fremover få tilsendt specialerne i papirform. I stedet skal specialer, som det allerede gælder for semesteropgaver, 
hentes og bedømmes elektronisk. Jeg forudser kø ved kopimaskinerne. 



Elektroniske kompendier 
Som det tidligere er blevet oplyst i instituttets nyhedsbrev, er der ikke længere trykkeri i Emdrup. Det er – i hvert fald for 
forårssemesteret 2017 – dog stadig muligt at få trykt papirkompendier, men processen er anderledes end tidligere. 
Alternativt skal der laves elektroniske kompendier eller linkes til artikler i Blackboard. I skal i den forbindelse være 
opmærksomme på, at der gælder forskellige regler for copyright, alt efter hvordan teksterne stilles til rådighed for de 
studerende. 

Hvis I ønsker et trykt kompendium, er Dan behjælpelig med at uploade teksterne til Rosendahls system. Det er dog 
vigtigt, at Dan får teksterne elektronisk enten som Word eller pdf-fil. Hvis man tidligere har fået studentermedhjælperne 
i receptionen til at fotokopiere tekster, så er det stadig en mulighed, at få hjælp fra receptionen – MEN de skal nu kun 
kopier til en pdf-fil. Alle kopimaskinerne har mulighed for, at man laver en digital kopi, hvor alle sider bliver samlet til en 
pdf-fil, som sendes til en mailadresse.   

Revision af studieordning 
På sit møde i december skal Uddannelsesnævnet vedtage en ny kompetenceprofil for uddannelsen. Da der er grænser 
for, hvor meget vi kan ændre, uden at det bliver en helt ny uddannelse, der skal igennem en ny akkreditering, kommer 
den i høj grad til at ligne den gamle. Det skal dog tilpasses den nationale kompetenceramme. Desuden skal der laves en 
beskæftigelsesprofil, så det er muligt at se, hvor vi tænker, at kandidaterne vil få arbejde.  

Når kompetenceprofilen er på plads, skal vi i løbet af resten af året og begyndelsen af januar have beskrevet de enkelte 
moduler. Modulkoordinatorerne for de første to semestre har lavet et udkast til beskrivelsen af deres fag, der vil blive 
taget udgangspunkt i. Desuden skal vi have beskrevet et helt nyt obligatorisk modul på 20 ECTS på 3. semester, da der er 
et krav fra fakultetsledelsen om 20 ECTS obligatorisk på 3. semester. Vi vil fremover altså kun have 10 ECTS valgfag. 
Desuden skal vi have ændret på eksamensformerne, da der også er snævre grænser for, hvor mange timer vi må bruge 
på eksamen i de enkelte fag. 

Når Uddannelsesnævnet er færdigt med arbejdet med studieordningen, skal den til endelig godkendelse hos dekanen. 

Den nye studieordning træder i kraft 1. september 2017. De studerende, der blev optaget på uddannelsen her i 2016, vil 
blive overført til den nye studieordning. 

Evaluering af pædagoguddannelsen 
Eftersom omkring 60% af vore studerende kommer med en baggrund som pædagog, tænker jeg, at det er relevant for 
os alle som undervisere, at Evalueringsinstituttet har evalueret pædagoguddannelsen. Ganske vist er den udgave, de 
evaluerer, så ny, at vi ikke har fået studerende derfra endnu, men nogle af pointerne vil jeg tro også gjaldt for den 
tidligere uddannelse.  

I kan se resultaterne af undersøgelsen her: https://www.eva.dk/presse/pressemeddelelser/2016/kun-hver-2.-
paedagogstuderende-mener-at-kva-liteten-af-uddannelsen-er-god 

 

/ Anne 
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Copyright-regler for elektroniske kompendier 
Kilde: AU Library 

Scanning: 
• Max. 20% af en publikation, dog max. 20 sider af samme publikation pr. studerende inden for et semester, 

uafhængigt af publikationens alder (ved tidsskrifter tages udgangspunkt i årgangens sidetal). 
• Filformatet skal være “låst”, så der ikke kan foretages ændringer i den indscannede tekst. 
• Der må kun kunne skaffes adgang til materialet via password (altså distribuering via Blackboard) 
• Det indscannede må printes både centralt og decentralt af AUs studerende og ansatte  
• Aviser og dagblade må ikke indscannes 

Særligt for Digitale materialer, f.eks. fra bibliotekets samlinger:  
• Der må altid citeres, linkes til tidsskriftets/bogens hjemmeside og/eller dybdelinkes til artikel eller bogkapitel til brug 

for undervisning. 
• Der må printes og/eller downloades et eksemplar til eget brug. Digitale dokumenter må ikke sendes som e-mail eller 

uploades på åbne eller lukkede websites. 
• Det er ikke tilladt at indscanne materiale, der er født digitalt (f.eks. udprint fra nettet) 
 

Et par nyttige links 
AU Library: http://library.au.dk/ 
 
AU Library om ophavsret: http://library.au.dk/underviser/ophavsret/ 
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Forslag til fremtidig struktur på uddannelsen 
 

1. semester Pædagogisk sociologiske teorier (15 
ECTS): 
• Teoretisk viden og analyse 
• Pædagogisk sociologisk grundlag 
• Læsning og forståelse af teoretiske 

tekster 
• Argumentation og faglig begrundelse 
 
 
Gradueret mundtlig eksamen 

Videnskab og metode (15 ECTS) 
• Design af videnskabelige 

undersøgelser 
• Kvalitative og kvantitative 

undersøgelser 
• Forskningsperspektiv og 

analysestrategi 
• Viden om design og metode 
• Vurdering af videnskabelige arbejder 
 
Portfolio eksamen (gradueret eller 
bestået/ikke-bestået?) 

2. semester Socialisering og hverdagsliv (15 ECTS) 
• Mikro- og meso-niveau 
• Socialisering og opdragelse 
• Inddragelse af såvel kvalitative som 

kvantitative analyser/undersøgelser 
 
 
 
 
 
 
Mundtlig eller skriftlig eksamen? 
Gradueret eller bestået/ikke bestået?) 

Uddannelse, institution og politik (15 
ECTS) 
• Meso- og makro-niveau 
• Pædagogiske institutioner, 

uddannelsespolitik og internationale 
organisationer 

• Inddragelse af såvel kvalitative som 
kvantitative analyser/undersøgelser, 
herunder komparative analyser, 
diskursanalyse og analyse af policy 
 

Portfolio eksamen (gradueret eller 
bestået/ikke bestået?) 
 

3. semester Valgfag (10 ECTS) 
• Mulighed for faglig specialisering 
• Mulighed for at tone uddannelsen i 

bestemt retning 
• (mulighed for fag uden for det 

pædagogisk sociologiske fagområde?) 
 

 
 
Mundtlig eksamen (gradueret eller 
bestået/ikke-bestået?) 

Aktuelle pædagogisk sociologiske temaer 
(20 ECTS) 
• Grundlæggende pædagogisk 

sociologiske temaer på tværs af 
mikro-, meso og makroniveau 

• Brug af såvel teori som metode 
• Forberedelse til speciale 
 
 
Gradueret skriftlig eksamen med selvvalgt 
problemformulering inden for fagets 
temaer, med fokus på design og 
gennemførelse af mindre undersøgelse 
(ekstern censur) 
 

4. semester  
Speciale (30 ECTS) 
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