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Indledning 
 
Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi er en af uddannelserne ved Danmarks Pædagogiske 
Universitet i medfør af Lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (universitetsloven). Uddannelsen 
foregår inden for rammerne af Bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og 
kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), hvori der henvises til gældende 
eksamens-, censor- og karakterbekendtgørelser. 
  
Uddannelsen henhører under studienævnet for kandidatuddannelser ved Danmarks Pædagogiske 
Universitet. 
 
Kapitel 1 
Uddannelsens kompetenceprofil 
 
§ 1§ 1§ 1§ 1    
Uddannelsens formål og kandidatens faglige praksisfeltUddannelsens formål og kandidatens faglige praksisfeltUddannelsens formål og kandidatens faglige praksisfeltUddannelsens formål og kandidatens faglige praksisfelt    
Uddannelsen i pædagogisk antropologi er baseret på forskningsbaserede metodologier, teorier og 
begrebsliggørelser, der vedrører spørgsmål om kulturelle dynamikker, kulturalisationsprocesser og 
kulturelle medieringsformer i reale og virtuelle sociale sammenhænge.  
  
Formålet med uddannelsen er, at kandidaten erhverver kendskab og kompetence til på en kvalificeret 
måde at arbejde med uddannelses-, udviklings-, ledelses- og konsulentopgaver, samt, gennem den 
opnåede forståelse af forskningsarbejde og forskningsetik, at indgå i forskningssammenhænge i et 
pædagogisk-antropologisk perspektiv såvel selvstændigt som i samarbejde med andre. Uddannelsen kan 
endvidere danne grundlag for den 3-årige forskeruddannelse med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden. 
  
Det pædagogisk-antropologiske perspektiv kendetegnes generelt ved at være kvalificeret af refleksioner 
over både metateoretiske, teoretisk-begrebslige, metodologiske og analytiske spørgsmål. Perspektivet 
kendetegnes mere specifikt ved dets særlige øje for kulturelle dynamikker og medieringsformer i 
konkrete sociale praksisser og deres samfundsmæssige kontekst, med henblik på at kunne artikulere og 
analysere disse processer og praksissers kendte og endnu ikke kendte problemstillinger og 
potentialer. Hvordan f. eks. børne-, hjemme-, studie-, politisk-, organisations-, virksomheds- og virtuelt liv 
gøres i konkrete materielle og immaterielle rum, er således et centralt spørgsmål for den pædagogiske 
antropologi.  
 
Gennem studiet opøver kandidaten praksisorienterede sociale, kommunikative og formidlingsmæssige 
kompetencer med henblik på at kunne deltage i og videreudvikle tværfagligt og flerkulturelt samarbejde. 
Den enkelte kandidats forskellige kompetencer er kvalificeret og tonet i forhold til forskellige 
arbejdsopgaver (f.eks. uddannelses-, udviklings-, ledelses-, forsknings-, konsulentopgaver), forskellige 
arbejdsområder (f.eks. børn og ungeområdet; interkulturalitet; sproglige, visuelle, digitale og andre 
medieringsformer; ledelse og organisationskulturer; globalisering), og konkret organiseringsform (f.eks. 
offentlig institution, privat virksomhed). 
    
Formelle forholdFormelle forholdFormelle forholdFormelle forhold 
For at kunne virkeliggøre de opstillede uddannelsesmål forudsættes det, at kandidaten ved optagelsen på 
uddannelsen kan: 
 

• læse faglitteratur på engelsk, tysk eller fransk og nordiske sprog 
• beherske akademisk skrivning, herunder at formulere problemstillinger og fremlægge argumenter, 

der tager afsæt i fagligt begrundet anvendelse af teori og metoder 
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• beherske akademisk læsning 
• anvende netbaseret kommunikations- og undervisningsteknologi, herunder fagrelevant 

litteratursøgning. 
 
§ 2§ 2§ 2§ 2    
Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi giver ret til betegnelsen cand.pæd. i pædagogisk 
antropologi. På engelsk: Master of Arts (Education) in Educational Anthropology.  
 
Kapitel 2 
Adgangsforudsætninger 
 
§ 3§ 3§ 3§ 3    
Adgang til kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi har ansøgere med følgende uddannelser:  
 

1) Bachelor i antropologi eller i pædagogik.  
2) Humanistisk eller samfundsvidenskabelig bachelor med tilvalg af pædagogiske og/eller 

antropologiske moduler af et omfang på mindst 60 ECTS-point.  
3) Professionsbachelor som folkeskolelærer eller som pædagog eller professionsbachelor i 

afspændingspædagogik og psykomotorik.  
 
Stk. 2. Adgang til suppleringsuddannelsen til kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi har 
ansøgere med følgende uddannelser:  
 

4) Professionsbachelor i ergoterapi, i ernæring og sundhed, i fysioterapi, i jordemoderkundskab, i 
sygepleje eller som socialrådgiver.  

5) Mellemlang videregående uddannelse som ergoterapeut, ernærings- og husholdningsøkonom, 
folkeskolelærer, fysioterapeut, jordemoder, pædagog, socialrådgiver eller sygeplejerske.  

 
Stk. 3. Suppleringsuddannelsen til kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi består af tre moduler, 
der hver svarer til 10 ECTS-point: Videnskabsteori (modul 1), Pædagogisk teori (modul 2), og 
Antropologisk teori og metode (modul 3). Der henvises til Studieordningen for Suppleringsuddannelsen i 
pædagogisk antropologi.  
 
Stk. 4. Suppleringsuddannelsen er med deltagerbetaling og udbydes af DPU i henhold til bekendtgørelse 
nr. 515 af 20. juni 2005 om suppleringsuddannelserne til de pædagogiske kandidatuddannelser 
(cand.pæd.).   
 
Stk. 5. Danmarks Pædagogiske Universitet kan optage ansøgere, der ikke opfylder de i § 3, stk. 1 og stk. 
2 anførte krav, hvis ansøgeren skønnes at have tilsvarende forudsætninger. 
 
Stk. 6. På dele af studiet kan der forekomme undervisning på engelsk. 
 
§ 4§ 4§ 4§ 4    
Kandidatuddannelsen skal være afsluttet senest 5 år efter indskrivning.  
    
Stk. 2. Ansøgning om orlov skal ske ved skriftlig henvendelse til studienævnet. Orlov kan gives i op til 1 år 
af gangen. Orlov gives kun til studerende, der har gennemført første studieår af kandidatuddannelsen og 
har bestået eksaminer, der i henhold til denne studieordning er placeret på første studieår. Undtaget 
herfra er orlov i forbindelse med barsel, adoption eller militærtjeneste, jf. § 36 i adgangsbekendtgørelsen 
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(Bekendtgørelse nr. 362 af 20. maj 2005 om adgang mv. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved 
universiteterne). Orlovstiden medregnes ikke i studietiden jf. § 4, stk. 1    
 
Kapitel 3 
Uddannelsens indhold 
    
§ 5§ 5§ 5§ 5    
Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi er normeret til 120 ECTS-point (2 årsværk).  
 
Stk. 2. Det første år består af 4 obligatoriske moduler vægtende hver 15 ECTS-point (¼ årsværk): 
 
1. Pædagogisk-antropologisk teorihistorie og videnskabsteori (15 ECTS-point) 
2. Aktuelle tendenser i det pædagogisk-antropologiske felt (15 ECTS-point) 
3. Antropologiske begrebsliggørelser (15 ECTS-point) 
4. Pædagogiske begrebsliggørelser (15 ECTS-point). 

 
Stk. 3. Det andet år består af et obligatorisk modul vægtende 15 ECTS-point (1/4 årsværk), et 
tilvalgsmodul vægtende 15 ECTS-point (1/4 årsværk) samt et speciale vægtende 30 ECTS-point (½ 
årsværk). 
 
Obligatorisk modul vægtende 15 ECTS-point: 
 
5. Feltstudium (15 ECTS-point). 
 
Tilvalgsmoduler vægtende hver 15 ECTS-point. Der vælges et af følgende: 
 
6a. Analysestrategier og produktion af viden (15 ECTS-point) 
6b. International komparativ pædagogik (15 ECTS-point) 
6c. Virksomhedsprojekt (15 ECTS-point) 
6d. Tilvalg på en anden kandidatuddannelse, eventuelt på et andet (udenlandsk) universitet (15 ECTS-
point) 
 
Stk. 4. Tilvalg på en anden kandidatuddannelse, evt. på et andet (udenlandsk) universitet, (6d) sker efter 
studienævnets godkendelse. 
 
Stk. 5. De enkelte moduler beskrives nærmere i Bilag 1: "Beskrivelse af de enkelte moduler på 
kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi". Der henvises endvidere til Studievejledning for 
kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi, der uddyber dette og beskriver en normalstudieplan, de 
enkelte moduler, pensumkrav samt uddannelsens pædagogiske hovedprincipper, regler for vejledning og 
eksamenstilmelding m.v. 
 
Kapitel 4 
Eksamensbestemmelser 
 
§ 6§ 6§ 6§ 6    
Eksamen afholdes efter bestemmelserne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om eksamen ved 
videregående uddannelser. 
 
§ 7§ 7§ 7§ 7    
Der findes på kandidatuddannelsen følgende eksamensformer: 
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1. En mundtlig eksamination af 45 minutters varighed inklusive votering på baggrund af en indleveret 

skriftlig synopsis på mellem 5 og 8 sider (a 2400 enheder inklusive mellemrum) eksklusive 
litteraturliste og bilag. Besvares opgaven af en gruppe (maksimum tre deltagere) er sidetalsangivelsen 
ligeledes på mellem 5 og 8 sider (a 2400 enheder inklusive mellemrum) eksklusive litteraturliste og 
bilag. Eksaminationstiden øges med 15 minutter for henholdsvis gruppemedlem to og tre. 
Bedømmelse sker på grundlag af en vurdering af synopsis og den eller de studerendes individuelle 
mundtlige præstation ved eksaminationen. Bedømmelsen er med ekstern censur og bedømmes 
efter 13-skalaen i henhold til gældende bekendtgørelse. 
 

2. En skriftlig opgave af et omfang på mellem 15 og 20 sider (a 2400 enheder inklusive mellemrum) 
eksklusive litteraturliste og bilag. Besvares opgaven af en gruppe (maksimum tre deltagere) øges 
omfanget for to studerende til mellem 20 og 25 sider (a 2400 enheder inklusive mellemrum) 
eksklusive litteraturliste og bilag og for tre studerende til mellem 25 og 30 sider (a 2400 enheder 
inklusive mellemrum) eksklusive litteraturliste og bilag. Bedømmelsen er med ekstern censur og 
bedømmes efter 13-skalaen i henhold til gældende bekendtgørelse. 

 
3. En kombinationseksamen består af en skriftlig opgave af et omfang på mellem 20 og 30 sider (a 

2400 enheder inklusive mellemrum) eksklusive litteraturliste og bilag samt en mundtlig eksamen af 
30 minutters varighed inklusive votering på baggrund af den skriftlige opgave. Besvares opgaven af 
gruppe (maksimum tre deltagere) øges omfanget for to studerende til mellem 30 og 40 sider (a 
2400 enheder inklusive mellemrum) eksklusive litteraturliste og bilag og for tre studerende til 
mellem 40 og 50 sider (a 2400 enheder inklusive mellemrum) eksklusive litteraturliste og bilag. 
Eksaminationstiden øges med 15 minutter for henholdsvis gruppemedlem to og tre. Bedømmelse 
sker på grundlag af en vurdering af den skriftlige opgave og den eller de studerendes individuelle 
mundtlige præstation ved eksaminationen. Bedømmelsen er med ekstern censur og bedømmes 
efter 13-skalaen i henhold til gældende bekendtgørelse. 

 
4. Eksamen med intern censur og bedømmelse Bestået/Ikke bestået aflægges ved aktiv deltagelse i 

undervisningsforløbet. Dvs. mundtlige oplæg, diskussionsindlæg på hold, og mindre skriftlige opgaver 
af et omfang på 5 sider. Kun 2 af uddannelsens moduler kan gennemføres med intern censur. 

 
Stk. 2. Ved modulerne 3-4 og 5-6a på kandidatuddannelsen kan den studerende vælge at aflægge 
kombinationseksamen – dvs. gå samlet til eksamen i to moduler. Det fordrer, at den studerende arbejder 
med afsæt i en/flere problemstilling(er), der etablerer sammenhæng mellem de to pågældende 
moduler. 
 
Stk. 3. På modul 1 aflægges eksamen med ekstern censur (jf. § 7, stk. 1, nr. 1 og nr. 2). 
 
Stk. 4. På modul 2 aflægges eksamen med intern censur og karakteren Bestået/Ikke bestået (jf. § 7, stk. 
1, nr. 4).  
 
Stk. 5. På modul 3 aflægges eksamen på en af følgende måder: med ekstern censur (jf. § 7, stk. 1, nr. 1 
og nr. 2), som kombinationseksamen sammen med modul 4 (jf. § 7, stk. 1, nr. 3 og stk. 2.), eller med 
intern censur (jf. § 7, stk. 1, nr. 4). 
 
Stk. 6. På modul 4 aflægges eksamen på en af følgende måder: med ekstern censur (jf. § 7, stk. 1, nr. 1 
og nr. 2), som kombinationseksamen sammen med modul 3 (jf. § 7, stk. 1, nr. 3 og stk. 2), eller med 
intern censur (jf. § 7, stk. 1, nr. 4).  
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Stk. 7. Eksamen på modul 5 gennemføres i form af en skriftlig opgave med ekstern censur (jf. § 7, stk.1, 
nr. 2) eller en kombinationseksamen med modul 6a (jf. § 7, stk. 1, nr. 3 og stk. 2). 
 
Stk. 8. På modul 6a gennemføres eksamen med intern censur og karakteren Bestået/Ikke bestået (jf. § 7, 
stk. 1, nr. 4) eller en kombinationseksamen med modul 5 (jf. § 7, stk. 1, nr. 3 og stk. 2). 
 
Stk. 9. På modul 6b gennemføres eksamen med ekstern censur (jf. § 7, stk. 1, nr. 1 og nr. 2). 
 
Stk. 10. Eksamen i modul 6c, Virksomhedsprojekt, aflægges i form af en skriftlig rapport på mellem 15 og 
20 sider (a 2400 enheder inklusive mellemrum) eksklusive litteraturliste og bilag. Rapporten skal kort 
redegøre for virksomheden, de udførte arbejdsopgaver og det faglige udbytte. Desuden skal rapporten 
reflektere, beskrive, analysere og vurdere praksis i forhold til samspillet mellem rammer, betingelser, 
fordringer og forventninger og i forhold til en pædagogisk-antropologisk relevant problematik, som er 
relateret til det gennemførte virksomhedsophold. Rapporten bedømmes med ekstern censur med 
bedømmelsen Bestået/Ikke bestået. 
 
Stk. 11. Eksamen i modul 6d, tilvalg på en anden kandidatuddannelse, følger de regler, der er beskrevet 
for det valgte modul. 
 
Stk.12. Ved mindst ét af modulerne 1, 3, 4 eller 5 skal aflægges en eksamen, hvori der indgår en 
mundtlig præstation (jf. § 7, stk. 1, nr. 1 og nr. 3). 
 
Stk. 13. Hver studieenhed, herunder studieenheder aflagt som kombinationseksamen (jf. § 7, nr. 3), skal 
bestås for sig. Beståede eksaminer kan ikke tages om. 
 
Stk. 14. Kravet om ekstern censur kan ikke fraviges. 
 
Stk. 15. Ved eksamensformen skriftlig opgave (jf. § 7, stk. 1, nr. 2) fastsættes datoen for bedømmelsens 
offentliggørelse samtidig med meddelelsen om prøvens afholdelse. Datoen skal ligge inden for 6 uger 
efter afleveringsfristen. 
 
Stk. 16. Eksaminer aflægges på dansk. Efter aftale med eksaminator kan studerende aflægge eksamen på 
engelsk. 
 
Stk. 17. Ved bedømmelsen lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for 
vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk 
sikkerhed. Det faglige indhold vægtes dog tungest. 
 
Stk. 18. Ved gruppeeksamen foretages individuel bedømmelse. En gruppeeksamen må maksimalt 
omfatte tre deltagere.     
 
Stk. 19. Ved gruppeeksamen under eksamensformen skriftlig opgave (jf. § 7, stk. 1, nr. 2), skal det 
fremgå hvilke(n) del(e) den enkelte studerende er ansvarlig for. Maksimalt 10 sider må være fælles, 
resten deles ligeligt mellem gruppens medlemmer. Det skal tydeligt fremgå af opgaven, hvem der hæfter 
for hvilke dele. De afsnit, som skal bedømmes individuelt, bør fremstå som relativt afsluttede enheder, 
men opgaven skal som helhed fremstå sammenhængende. 
 
Stk. 20. Ved mindst to moduler aflægges eksamen individuelt med ekstern bedømmelse. 
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Stk. 21. Den studerende kan højst indstille sig til eksamen i samme modul 3 gange. Studienævnet kan 
tillade et fjerde og femte eksamensforsøg, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold. 
 
Stk. 22. Tredje, fjerde og eventuelt femte gang den studerende indstiller sig til en intern eksamen, der 
alene bedømmes af eksaminator, kan den studerende forlange, at der medvirker en ekstern censor. 
 
Stk. 23. For at skabe mulighed for, at Danmarks Pædagogiske Universitet kan bidrage til udvikling af 
eksamensformer, kan andre eksamensformer end de ovenfor foreslåede godkendes af studienævnet for 
kandidatuddannelser ved Danmarks Pædagogiske Universitet, såfremt de opfylder gældende 
bestemmelser. Initiativ til forsøg med andre eksamensformer kan tages af studienævnet, vejledere eller 
studerende. Andre eksamensformer skal altid være godkendt af studienævnet og meddelt de studerende 
før tilmelding til den pågældende eksamen. 
 
§ 8§ 8§ 8§ 8    
Eksaminer bestået ved andre danske eller udenlandske uddannelsesinstitutioner kan godskrives som 
dele af uddannelsen efter individuel vurdering og godkendelse af studienævnet for 
kandidatuddannelserne. Beståede udenlandske eksaminer overføres med karakteren ”Bestået”. Dog kan 
normalt højst to studieenheder erstattes af eksaminer aflagt ved andre institutioner. Specialet kan ikke 
erstattes af eksaminer/specialer afsluttet på andre kandidatuddannelser. 
 
Kapitel 5 
Specialet 
 
§ 9§ 9§ 9§ 9    
Kandidatspecialet (30 ECTS-point) afslutter uddannelsen. Specialet kan udformes på en af følgende 
måder: 
 
1. En større skriftlig afhandling på mellem 80 og 100 sider (a 2400 enheder inklusive mellemrum) 

eksklusive litteraturliste og bilag. Udfærdiges specialet af en gruppe (maksimum 3 deltagere) øges 
omfanget. To studerende: mellem 120 og 140 sider (a 2400 enheder inklusive mellemrum) 
eksklusive litteraturliste og bilag. Tre studerende: mellem 160 og 180 sider (a 2400 enheder 
inklusive mellemrum) eksklusive litteraturliste og bilag. Bedømmelsen er med ekstern censur og 
bedømmes efter 13-skalaen i henhold til gældende bekendtgørelse. 

 
2. En større skriftlig afhandling på mellem 60 og 80 sider (a 2400 enheder inklusive mellemrum) 

eksklusive litteraturliste og bilag, kombineret med en mundtlig fremlæggelse, som skal finde sted 
senest 2 måneder efter afhandlingens aflevering. Udfærdiges specialet af en gruppe (maksimum 3 
deltagere) øges omfanget. To studerende: mellem 90 og 110 sider (a 2400 enheder inklusive 
mellemrum) eksklusive litteraturliste og bilag. Tre studerende: mellem 120 og 140 sider (a 2400 
enheder inklusive mellemrum) eksklusive litteraturliste og bilag. Emnet for den mundtlige 
fremlæggelse skal hentes inden for afhandlingens område og aftales mellem de(n) studerende og 
specialevejlederen. Formen er, efter aftale mellem eksaminand(er) og eksaminator, en 
sagsfremstilling eller en forelæsning for en specificeret målgruppe af en varighed på maksimalt 30 
minutter. Varigheden øges med 15 minutter for henholdsvis gruppemedlem to og tre. 
Sagsfremstillingen eller forelæsningen efterfølges af en diskussion af maksimalt 30 minutters 
varighed mellem eksaminand(er), eksaminator og censor. Bedømmelsen er med ekstern censur 
og bedømmes efter 13-skalaen i henhold til gældende bekendtgørelse. 

 
Stk. 2. For begge specialeformer gælder, at specialet skal dokumentere færdigheder i at anvende 
videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med et fagligt afgrænset emne. Emnet afgrænses af 
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den/de studerende selv. Emneafgrænsningen skal godkendes af en af studienævnet udpeget vejleder. 
Samtidig med tilmeldingen til specialet fastsættes en afleveringsfrist som bekendtgøres for den/de 
studerende. 
  
Stk. 3. Specialet skal ud over grundigt kendskab til det valgte emne og den relevante videnskabelige 
litteratur demonstrere den studerendes viden, teoretiske og analytiske færdigheder samt fortrolighed med 
fagområdets terminologi og metoder.  
 
Stk. 4. Udover det faglige indhold indgår en vurdering af den studerendes stave- og formuleringsevne i 
det samlede bedømmelsesgrundlag. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges 
ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Det faglige indhold vægtes dog tungest. 
 
Stk. 5. Såfremt specialet er affattet på dansk, skal det forsynes med et resumé på engelsk. Resuméet skal 
have et omfang på mellem 1 og 3 sider (a 2400 enheder inklusive mellemrum). Affattes specialet på 
engelsk, skal det forsynes med et resumé på dansk. Resuméet indgår i helhedsvurderingen af specialet. 
Hovedvægten skal lægges på at formidle det specifikke faglige bidrag tydeligt og grundlaget for, hvordan 
dette er nået. 
 
Stk. 6. Ved et gruppespeciale jf. § 9, stk. 1, nr. 1 foretages individuel bedømmelse. Maksimalt 40 sider af 
specialet må være fælles, mens det resterende deles ligeligt mellem gruppens medlemmer. Det skal 
tydeligt fremgå af specialet, hvem der hæfter for hvilke dele. De afsnit, som skal bedømmes individuelt, 
bør fremstå som relativt afsluttede enheder, men specialet skal som helhed fremstå som 
sammenhængende. 
    
Stk. 7. Bedømmelse af specialer jf. § 9, stk. 1, nr. 1 skal være offentliggjort senest to måneder efter, at 
specialet er indleveret til bedømmelse. I beregningen af de to måneder indgår juli måned ikke. Sammen 
med karakteren modtager den studerende en kort skriftlig udtalelse på 1 til 2 sider, udarbejdet af censor 
og eksaminator i fællesskab, som redegør for specialets styrker og svagheder.  
 
Stk. 8. Ved bedømmelse af specialer jf. § 9, stk. 1, nr. 2 fastsættes den endelige karakter umiddelbart 
efter den mundtlige fremlæggelse og votering. Bedømmelse sker på grundlag af en vurdering af den 
skriftlige afhandling og den eller de studerendes individuelle mundtlige præstation ved eksaminationen. 
Herefter udarbejder eksaminator og censor i fællesskab en skriftlig udtalelse, der omfatter både 
afhandlingen og den mundtlige fremlæggelse. Udtalelsen tilsendes eksaminanden senest 1 måned efter 
den mundtlige fremlæggelse. 
 
Kapitel 6 
Andre bestemmelser 
    
§ 10§ 10§ 10§ 10    
Studienævnet kan, når det begrundes i usædvanlige forhold, dispensere fra de af studieordningens 
bestemmelser der er fastsat af Danmarks Pædagogiske Universitet. 
    
§ 11§ 11§ 11§ 11    
Universitetets afgørelser kan, når klagen vedrører retlige spørgsmål, indbringes for Ministeriet for 
Videnskab, Teknologi og Udvikling. Klagen sendes til Universitetets studieadministration. Universitet 
afgiver en udtalelse, som klageren skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist af en uge. 
Klagen videresendes til Ministeriet vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer.  
 
Stk. 2. Fristen for at indgive klage efter stk. 1 er to uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. 
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Stk. 3. Klagen skal være skriftlig og begrundet. 
 
Kapitel 7 
Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 
    
§ 12§ 12§ 12§ 12    
Studieordningen træder i kraft den 1. september 2005 og har virkning for studerende som påbegynder 
kandidatuddannelsen 1. september 2005 eller senere. 
 
Stk. 2. Studerende, der har påbegyndt kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi før 1. september 
2005, har ret til at færdiggøre kandidatuddannelsen efter den hidtil gældende studieordning. 
 
Stk. 3. Studerende, som ønsker at færdiggøre kandidatuddannelsen efter den hidtil gældende 
studieordning, skal have bestået alle eksaminer og afleveret speciale til bedømmelse senest 1. juli 2007. 
 
Stk. 4. Studerende, optaget efter den hidtil gældende studieordning, som ønsker at overgå til denne 
studieordning, kan få tidligere beståede eksaminer overført til tilsvarende eksaminer under denne 
studieordning. 
 

Vedtaget af Akademisk Råd den 5. april 2005 
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Bilag 1: Beskrivelse af de enkelte studieenheder 
 
Det første år består af 4 obligatoriske moduler vægtende hver 15 ECTS-point (1/4 årsværk) 
 
Modul 1: PædagogiskModul 1: PædagogiskModul 1: PædagogiskModul 1: Pædagogisk----antropologisk teorihistorie oantropologisk teorihistorie oantropologisk teorihistorie oantropologisk teorihistorie og videnskabsteori (15 ECTSg videnskabsteori (15 ECTSg videnskabsteori (15 ECTSg videnskabsteori (15 ECTS----point) (obligatorisk)point) (obligatorisk)point) (obligatorisk)point) (obligatorisk)    
 
Mål: 
Med denne studieenhed skal den studerende opnå kendskab til teoretiske værker, positioner og 
perspektiver i det pædagogisk-antropologiske fagfelt og være i stand til at forankre teorier og teoretisk 
begrundede problemstillinger i en videnskabsteoretisk sammenhæng. 
 
Indhold: 
Denne studieenhed er en introduktion til pædagogisk antropologi. Studiemodulet tager form af en 
teorihistorisk og videnskabsteoretisk gennemgang af positioner, der har haft betydning for 
begrebssættelsen af og de teoretiske perspektiver på det pædagogisk-antropologiske felt. 
 
Undervisningsform: 
Holdundervisning. 
 
Modul 2: Aktuelle tendenser i det pædagogiskModul 2: Aktuelle tendenser i det pædagogiskModul 2: Aktuelle tendenser i det pædagogiskModul 2: Aktuelle tendenser i det pædagogisk----antropologiske felt (15 ECTSantropologiske felt (15 ECTSantropologiske felt (15 ECTSantropologiske felt (15 ECTS----point) (obligatorisk)point) (obligatorisk)point) (obligatorisk)point) (obligatorisk)    
 
Mål: 
Modulet tilbyder en indføring i forskellige analytiske greb, der konkret omsættes i analysen af de 
pædagogiske forhold med henblik på at udvikle den studerendes kulturanalytiske og samtidsdiagnostiske 
kompetencer.    
    

Indhold:Indhold:Indhold:Indhold:    

Dette modul sigter på kulturanalytiske og samtidsdiagnostiske omsætninger af det pædagogisk-
antropologiske perspektiv. Dette sker gennem analyser af aktuel forskning vedrørende pædagogiske 
forhold, der reflekteres dels i forhold til samtidskulturelle tendenser dels med blik for forskerens aktive 
meddelagtighed i det forhold, der undersøges. Som led i dette modul vil eksempelvis kunne indgå 
analyser af forholdet mellem opfattelser af forskningsresultaterne i den akademiske offentlighed og 
forskningsformidlingen til medierne og den bredere offentlighed. I modulet indgår en metodeworkshop, 
hvor de studerende forholder sig refleksivt til pædagogisk-antropologisk vidensproduktion. 
 
Undervisningsform: 
Forelæsninger, gruppearbejde, oplæg, workshop. 
 
Modul 3: Antropologiske begrebsliggørelser Modul 3: Antropologiske begrebsliggørelser Modul 3: Antropologiske begrebsliggørelser Modul 3: Antropologiske begrebsliggørelser (15 ECTS(15 ECTS(15 ECTS(15 ECTS----pointpointpointpoint) (obligato) (obligato) (obligato) (obligatorisk)risk)risk)risk)    
 
Mål: 
Dette modul har til formål at (videre)udvikle den studerendes antropologiske kompetencer, teoretiske 
som analytiske, idet der på dette modul er et særligt henblik på forskellige antropologiske perspektivers 
begrebsliggørelser af relevans for analysen af pædagogiske forhold. Modulet tilbyder altså en indføring i 
de teoretiske perspektiver og tænkemåder, som spiller med i dannelsen af dét "antropologiske blik" 
(blikke), som i andre sammenhænge omsættes i analyse af pædagogiske forhold. 
 
Indhold: 
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I dette modul fokuseres på antropologiske begrebsliggørelser af relevans for den pædagogiske 
antropologi. Det antropologiske bliks konstituering behandles gennem diskussion af centrale 
begrebsliggørelser, herunder ”kultur”, ”folk” og ”felt”. Der lægges desuden vægt på forskellige 
begrebsliggørelsers sammenhæng med forskellige vidensformer (rationalitet, relativisme, perspektivisme 
etc.) - samt på deres analytiske relevans i relation til pædagogiske forhold.  

 
Undervisningsform: 
Forelæsninger, gruppearbejde, workshop. 
 
Modul 4: Pædagogiske begrebsliggørelser Modul 4: Pædagogiske begrebsliggørelser Modul 4: Pædagogiske begrebsliggørelser Modul 4: Pædagogiske begrebsliggørelser (15 (15 (15 (15 ECTSECTSECTSECTS----point) (obligatorisk)point) (obligatorisk)point) (obligatorisk)point) (obligatorisk)    
 
Mål: 
Modulet har til formål at (videre)udvikle den studerendes pædagogiske kompetencer, teoretiske som 
analytiske, idet der lægges særligt vægt på pædagogiske tilganges relevans for analysen af sociale og 
kulturelle forhold. Modulet har til hensigt at styrke den studerendes evne til at arbejde med pædagogiske 
perspektiver og tænkemåder, som spiller med i opbygningen af en pædagogisk-antropologisk faglighed.  
 
Indhold: 

I dette modul fokuseres på pædagogiske temaer og begreber af relevans for den pædagogiske 
antropologi.  Modulet omhandler begrebsliggørelser der har opnået central placering i det pædagogiske 
felt, såsom ”læring”, ”kompetence” ”dannelse” og ”uddannelse”. Der lægges særligt vægt på disse 
begrebsliggørelsers analytiske relevans i relation til sociale og kulturelle forhold og på mulige forskelle og 
sammenhænge mellem pædagogiske og antropologiske vidensformer.  

 
Undervisningsform: 
Forelæsninger, gruppearbejde, workshop. 
 
Modul 5: Feltstudium (15 ECTSModul 5: Feltstudium (15 ECTSModul 5: Feltstudium (15 ECTSModul 5: Feltstudium (15 ECTS----point) (obligatorisk)point) (obligatorisk)point) (obligatorisk)point) (obligatorisk)    
 
Mål:  
Gennem denne studieenhed skal den studerende opnå indsigt i praktiske og metodiske spørgsmål 
knyttet til empirisk forskning ved selv at planlægge og gennemføre et feltstudium. Herigennem sættes 
den studerende i stand til at afgrænse en felt og vælge relevante metoder til produktion af data i 
overensstemmelse med undersøgelsens formål og feltens kulturelle egendynamik. Endelig skal den 
studerende demonstrere evne til en kritisk forholden sig til data og forståelse for de etiske implikationer 
som observation, deltagelse og beskrivelse af sociale felter rummer.  
    
Indhold:  
Studiemodulet indeholder et 3 måneders feltarbejde. Den selvvalgte felt kan vælges inden for et bredt 
spektrum af felter (fra hverdagslivet, institutioner, organisationer m.m.) af relevans for kulturalisation, 
dannelse og læreprocesser. Felten kan være lokaliseret såvel i Danmark som i udlandet.   
    
Undervisningsform:  
Metodeseminarer og selvstændigt feltarbejde med vejledning 
    
ModModModModul 6a: Analysestrategier og produktion af viden (15 ECTSul 6a: Analysestrategier og produktion af viden (15 ECTSul 6a: Analysestrategier og produktion af viden (15 ECTSul 6a: Analysestrategier og produktion af viden (15 ECTS----point, tilvalg)point, tilvalg)point, tilvalg)point, tilvalg)    
 
Mål:  
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Den studerende udvikler færdigheder i at systematisere og tematisere empirisk materiale, og den 
studerende får erfaring med at udføre teoretisk inspirerede analyser af feltdata. Endelig sættes den 
studerende i stand til at reflektere metodiske og metodologiske spørgsmål forbundet med at producere 
kvalitativ feltbaseret viden. 
    
Indhold: 
Der arbejdes med forskellige analysestrategier og deres anvendelsesmuligheder i forhold til at generere 
viden med afsæt i feltbaserede data. Analysestrategierne afprøves og reflekteres i relation til data, som de 
studerende har produceret i forbindelse med selvstændigt feltarbejde.  
 
Undervisningsform: 
Workshop. 
 
6b. International komparativ pædago6b. International komparativ pædago6b. International komparativ pædago6b. International komparativ pædagogik (15 ECTSgik (15 ECTSgik (15 ECTSgik (15 ECTS----point) (tilvalg)point) (tilvalg)point) (tilvalg)point) (tilvalg)    
 
Mål: 

• at den studerende introduceres til den internationale dimension inden for pædagogisk forskning 
• at den studerende opnår færdighed i at designe og gennemføre komparative undersøgelser af 

politisk-økonomiske forhold inden for pædagogisk virksomhed 
• at den studerende udvikler evne til at inddrage kulturelle, religiøse, sociale og erhvervsmæssige 

elementer 
• at den studerende opnår færdighed i dataindsamling – nationalt og internationalt 
• at den studerende erhverver forudsætninger for at kunne afdække ligheder og forskelle i 

udviklingstræk. 
 
Fagelement A (10 ECTS-point):  
 
Indhold: 

• Komparativ pædagogik. Oprindelse, formål og brug 
• Moderne uddannelsessystemer. Oprindelse, typologier og gensidig påvirkning 
• Internationaliseringens konsekvenser for pædagogisk virksomhed 
• Religiøse og kulturelle elementer 
• Sociale og erhvervsmæssige elementer 
• Globale træk og tendenser. Verdenssystem kontra regionale systemer 
• Internationale og overnationale organisationer. 

 
Fagelement B (5 ECTS-point): 
 
Indhold: 

• Design af komparative undersøgelser 
• Komparation og metodologi, herunder forholdet mellem forskningsspørgsmål, valg af teoretisk 

tilgang, undersøgelse, analyse og formidling 
• Humanistisk videnskabsteori 
• Samfundsvidenskabelig videnskabsteori. 
    

Arbejdsform 
Heldagsseminarer med forelæsninger og øvelser. Studiegruppearbejde med eller uden metodevejleder. 
Individuel faglig vejledning. 
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6c. Virksomhedsprojekt (15 ECTS6c. Virksomhedsprojekt (15 ECTS6c. Virksomhedsprojekt (15 ECTS6c. Virksomhedsprojekt (15 ECTS----point) (tilvalg)point) (tilvalg)point) (tilvalg)point) (tilvalg)    
 
Mål: 
Formålet er, at den studerende erhverver sig en praktisk baseret indsigt i anvendelsen af teoretisk viden inden 
for det pædagogiske område, med særligt henblik på hvordan politiske, strukturelle og organisatoriske forhold 
indvirker på krav, handlerum og faglighed. 
    
Indhold: 
Virksomhedsprojektet omhandler arbejdsrelaterede studier i et for uddannelsen relevant praksisfelt. 
Tyngdepunktet er en praktisk forståelse af og analytisk refleksion over behov for og anvendelse af faglig viden 
under givne politiske, strukturelle, organisatoriske og andre praktiske betingelser. 
 
6666dddd. Tilva. Tilva. Tilva. Tilvalg på en anden kandidatuddannelse lg på en anden kandidatuddannelse lg på en anden kandidatuddannelse lg på en anden kandidatuddannelse     
 
Efter studienævnets godkendelse kan den studerende vælge at følge et modul (15 ECTS-point), der er 
relevant for kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi, på en anden kandidatuddannelse ved DPU 
eller et andet, eventuelt udenlandsk, universitet. 


