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Oplysninger om semesteret 
Skole: Skolen for Sociologi og Socialt Arbejde 
Studienævn: Studienævnet for Sociologi 
Studieordning: Kandidatstudieordningen for Sociologi, 2020 
 

Semesterets temaramme  
Specialesemestret har ingen specifik eller fagligt afgrænset temaramme, da kandidatspeci-
alet tager afsæt i et af de(n) specialestuderende selvvalgt specialetema, der forhåndsgod-
kendes af specialekoordinatoren for at sikre kandidatspecialets sociologiske relevans, fag-
lige niveau og praktiske gennemførlighed. Lærings- og kompetencemålene indfries gennem 
de nedenfor omtalte kursusaktiviteter og fortrinsvis gennem arbejdet med kandidatspecialet. 
 

Semesterets organisering og forløb 
Specialesemestret (modul 10 på kandidatuddannelsen) er i vid udstrækning opbygget som 
et selvstudie, hvor de(n) specialestuderende er fordybet i arbejdet med kandidatspecialet, 
som tager afsæt i et selvvalgt tema, som skal godkendes af specialekoordinatoren som væ-
rende sociologisk relevant.  
Forud for semesterstart afholdes et specialeopstartsseminar, hvor de kommende speciale-
studerende inviteres til informationsseminar om specialesemestrets opbygning, faglige for-
ventninger og lærings- og kompetencemål samt praktisk information om regelsæt, deadlines 
osv. På dette specialeopstartsmøde præsenterer de fremmødte studerende også deres 
overvejelser om specialets tema, vejlederønsker og evt. gruppesamarbejde for hinanden. 
Efter dette opstartsmøde har de studerende ca. 3 uger til at udarbejde en specialesynopsis, 
der danner baggrund for godkendelse af specialetema samt tildeling af vejleder. Selve den 
formelle specialeopstart er fastsat til den 1. februar 2021.  
 
Derudover udbydes der forud for specialeopstarten et specialeforberedende kursus, der 
skal understøtte og kvalificere de specialestuderendes indledende overvejelser om specia-
lets tematik, faglige vinkler, metoder osv. Dette specialeforberedende kursus afvikles i løbet 
af januar-måned og er således ikke en del af selve specialeskrivningsperioden. 
Under hele specialeforløbet står specialekoordinator, specialesekretær og specialevejleder 
til rådighed for de studerende i henholdsvis faglige, praktiske eller personlige sammen-
hænge.  
Øvrige aktiviteter på specialesemestret består af et specialeseminar, hvor de(n) speciale-
studerende sammen med en studenteropponent, en læreropponent og vejleder diskuterer 
specialets progression med fokus på særlige problemer, som den studerende oplever i ar-
bejdet med specialet. Varigheden af specialeseminaret er 1 time og 15 min. og er placeret 
senest en måned før aflevering, således at de(n) specialestuderende kan nå at inkorporere 
kommentarer og forslag til forbedringer i specialet.  
Specialesemestret afsluttes med specialeeksamen, som efter normeret tid skal afholdes in-
den udgangen af juni. Til specialeeksamen deltager der en ekstern censor.  
Såfremt de(n) specialestuderende ikke afleverer sit speciale til normeret tid, anvendes der 
et eksamensforsøg, og så starter der en tremåneders forlængelsesperiode med henblik på 
at færdiggøre specialet. De(n) specialestuderende modtager ikke vejledning i denne forlæn-
gelsesperiode.  
Specialet kan skrives både i forlængelse af tidligere projekter eller som et nyt tema, ligesom 
de(n) specialestuderende kan indgå i samarbejder med eksterne parter (virksomheder, for-
eninger eller organisationer) i forbindelse med specialearbejdet. 
 
 



 

Semesterkoordinator og sekretariatsdækning 
Bemandingen af specialesemestret består fortrinsvis af specialekoordinatoren, Michael 
Hviid Jacobsen og specialesekretæren, Kitt Fogh (Louise Luther barsel fra Efterår 2020 frem 
til efterår 2021). Derudover har hver specialestuderende eller specialegruppe en vejleder 
tilknyttet gennem hele forløbet. 
 

 

Modultitel, ECTS-angivelse (SFA700092C) 
Modul 10: Kandidatspeciale 
30 ECTS-point 
 

Placering  
10. semester (4. semester på kandidatuddannelsen) 
 

Modulansvarlig 
Michael Hviid Jacobsen, professor i sociologi 
 

Type og sprog 
Specialemodulet er et afsluttende projektmodul. Kandidatspecialet skrives almindeligvis på 
dansk, men kan efter Studienævnets godkendelse indleveres på andre sprog (herunder 
f.eks. engelsk, svensk eller norsk). 
 

Mål 
 
Indhold 
Der udarbejdes et kandidatspeciale individuelt eller i grupper, hvor den studerende inden 
for et afgrænset felt og med anvendelse af relevante metoder og teorier analyserer udvalgte 
dele af aktuelle, moderne samfund. Det forventes, at den studerende kan redegøre for, un-
dersøge og analysere et sociologisk relevant og afgrænset tema efter eget valg. Den stude-
rende skal i kandidatspecialet vise evnen til at udvælge passende teorier, design, metoder 
og en empirisk operationalisering af problemstillingen. 
 
Mål 
Målet med kandidatspecialet er at give den studerende mulighed for at videreudvikle indsig-

ten i sociologiske teorier og metoder samt evnen til at anvende og perspektivere disse inden 

for et selvvalgt afgrænset sociologisk emne. 

Det er målet, at den studerende efter afsluttet modul 10: 

Viden  - opnår indsigt i og evne til at anvende sociologisk teorier og 
metoder på et højt niveau 

 

Færdigheder  - kan tilrettelægge en selvstændig sociologisk undersøgelse og 
analyse inden for et afgrænset fagsociologisk emne 

- kan anvende videnskabsteoretiske grundprincipper og fagets 
kernebegreber på et højt niveau 

- kan opstille en klar og præcis sociologisk relevant problemfor-
mulering, som giver plads til selvstændig analyse, teoretisering 
og refleksioner 



 

- kan foretage relevante afgrænsninger, hvor den studerende 
identificerer de helt centrale elementer i emnet 

- kan disponere opgaven så emnet forklares og analyseres i en 
logisk og hensigtsmæssig rækkefølge med en klar rød tråd, 
hvor hovedvægten lægges på de dele, der er afgørende for at 
besvare den opstillede problemstilling 

- kan foretage en klar og præcis analyse af den opstillede pro-
blemstilling 

 

Kompetencer  - på et selvstændigt grundlag kan diskutere, reflektere over, ana-
lysere, vurdere og kritisere emnets problemstillinger og på bag-
grund heraf nå frem til velunderbyggede selvstændige konklu-
sioner 
 

 

 
Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
Modulets faglige indhold består i de(n) studerendes arbejde med kandidatspecialet og de 
dertil knyttede aktiviteter (specialeopstartsseminar, specialeseminar og eksamination). Kan-
didatuddannelsens forudgående modul 9 har til formål at fungere som et specialeforbere-
dende semester, hvor de(n) studerende – teoretisk, empirisk mv. – kan tilnærme sig sit spe-
cialefelt. Kandidatspecialet udgør afslutningen på kandidatuddannelsen. 
 

Omfang og forventet arbejdsindsats 
 
10. semester består af: 
- et specialeopstartsseminar (en varighed af ca. 2 timer)  
- et specialeseminar (en varighed af 1 time og 15 min.) 
- specialeeksamen (en varighed af 50 minutter for én studerende)  
 
Udover ovenstående består semestret af de(n) specialestuderendes arbejde med kandidat-
specialet. Et fuldtidsstudium på sociologistudiet er normeret til 840 arbejdstimer per seme-
ster. Specialeskrivning betragtes som et fuldtidsarbejde, hvor den studerende har en samlet 
arbejdsbelastning svarende til specialesemestrets 30 ECTS-point.  
 

Deltagere 
Deltagere på modulet er 10. semester studerende på Kandidatuddannelsen i Sociologi, som 
påbegynder specialet forår 2021. 
 

Deltagerforudsætninger  
Der kræves ingen andre forudsætninger end de generelle adgangskrav til uddannelsen for 

at deltage på modulet. Specialet udgør afslutningen på den studerendes kandidatuddan-

nelse. En forudsætning for at påbegynde specialesemestret er, at de(n) specialestuderende 

kan færdiggøre evt. manglende moduler inden afslutningen af specialet. Ved manglende 

moduler skal der søges om dispensation i Studienævnet. Specialeeksamen er den afslut-

tende eksamen på uddannelsen og kan kun gennemføres, såfremt alle forudgående eksa-

miner er færdigbedømte. 

Modulaktiviteter (kursusgange med videre) 



 

Der afholdes ikke undervisningsaktiviteter på specialesemestret. De eneste aktiviteter, der 
afholdes på semestret (ud over specialevejledningen), er henholdsvis specialeopstartsse-
minar, specialeseminar og specialeeksamen.  
Specialeopstartsmødet, der afholdes af specialekoordinatoren, er placeret forud for seme-
sterstart. Specialeseminaret (med specialestuderende, vejleder, studenteropponent og læ-
reropponent) er almindeligvis placeret i april. Specialeeksamen er placeret i juni.  
 

Specialeseminar 
Materialet, der fremsendes til specialeseminaret, skal indeholde følgende: 
(1) En redegørelse for problemformuleringen - enten i sin helhed eller i meningsfulde ud-
drag. 
(2) En indholdsfortegnelse (som den ser ud på det pågældende tidspunkt). 
(3) Uddrag fra teori- og metodeafsnittene, der gør det muligt for læseren at forstå specialets 
teoretiske og metodiske afsæt. 
(4) En kort præsentation af den indsamlede empiri (hvad består den af, hvordan er den 
indsamlet osv.), der inddrages i analysen. 
(5) Meget gerne uddrag fra den igangværende analyse, som det almindeligvis er vigtigt at 
modtage feedback på og kommentarer til. 
(6) Slutteligt skal der være sidetal på de fremsendte sider, således at det er muligt for oppo-
nenterne under specialeseminaret at tale ud fra og kommentere på specifikke sider i det 
fremsendte materiale. 
 
Materialet må max fylde 25 sider og skal fremsendes til alle deltagere senest 5 hverdage 
før specialeseminaret.  
 
Specialeseminaret skal afholdes senest en måned før aflevering af specialet ift. det oprin-
deligt normerede afleveringstidspunkt. 

Omfanget af specialevejledningen 
1 studerende: 25 timer  
2 studerende: 40 timer  
3-4 studerende: 50 timer  
Vejledningstimerne inkluderer forberedelse samt afvikling af specialeseminar og speciale-
eksamen.  
 

Pensum for specialesemestret  
Pensum består af den på kandidatuddannelsen forudgående gennemgåede litteratur samt 
den for kandidatspecialet specifikt anvendte litteratur. 
 

Resumé 
Kandidatspecialet skal indeholde et engelsk summary, der skal være på mindst 1 og højst 
2 sider, og det indgår i helhedsvurderingen af projektet. Et engelsk summary indeholder 
almindeligvis en gennemgang af projektets grundstruktur samt en komprimeret beskrivelse 
af de anvendte teorier, metoder og vigtigste analytiske fund og konklusioner. Formålet med 
et summary er således, at læsere kan opnå et hurtigt overblik over og kortfattet indblik i 
projektets opbygning samt dets vigtigste resultater og konklusioner. 
 

Eksamen 
 
Specialesemestret afsluttes med specialeeksamen, nærmere datoer vil blive lagt op på 
Moodle og Digital Eksamen. 
 



 

 
 
 
Afleveringen af specialet finder sted på en nærmere udmeldt dato på Moodle inden 
kl. 10.00  
Opgaven skal være afleveret senest kl. 10.00. Afleveres der senere end kl. 10.00, bruger 
man et eksamensforsøg. Det vil i så fald betyde, at man har brugt ét af i alt tre eksamens-
forsøg. Skyldes fravær sygdom, skal man indsende en lægeerklæring til studiesekretæren. 
Hermed bliver man registeret som syg og har ikke brugt et eksamensforsøg. 
 
Specialet afleveres på Digital Eksamen.  
 
Forsiden til specialet skal indeholde:  
-        navn(e) 
-        Semester og årstal 
-        Vejlederens navn 
-        Projekttitel 
-        Antal anslag 
 
Omfang af kandidatspeciale: 
1 studerende: Max. 168.000 anslag  
2 studerende: Max. 192.000 anslag  
3 studerende: Max. 216.000 anslag  
4 studerende: Max. 240.000 anslag 
 
Ved beregning af omfang af skriftlige opgaver og projekter indgår resumé, titelblad, ind-
holdsfortegnelse, litteraturliste og bilag ikke i beregningen. Alt andet indgår i beregningen, 
herunder også referencer til litteraturliste, noter, tabeller mv.  
 
 
Projektaflevering 
Projektaflevering kommer til at foregå i Digital Eksamen (DE), hvor I også skal udfylde sup-
plerende oplysninger til Det Digitale Projektbibliotek. Alle projekter plagiatscannes automa-
tisk, når I afleverer i DE. I DE vælger I, om projektet skal være fortroligt eller ikke fortroligt. 
Husk at tage stilling da det ikke kan ændres. 
 
Afholdelse og bedømmelse af speciale 
I forbindelse med afholdelse af specialeeksamen holder de(n) specialestuderende et indle-
dende mundtligt oplæg af en varighed på mellem 5-15 minutter (afhængigt af antallet af 
gruppemedlemmer). Dette oplæg efterfølges af en diskussion af oplægget og mere generelt 
af kandidatspecialet med vejleder og censor, hvorefter der voteres og gives karakter samt 
begrundelse herfor. Specialet bedømmes gennem en enten individuel eller gruppebaseret 
mundtlig eksamination med afsæt i kandidatspecialet.  
Eksterne censorer til bedømmelse af specialet, udvælges af vejleder med specialekoordi-
nators godkendelse fra Censorkorpset for Sociologi. Kandidatspecialet bedømmes efter 7-
skalaen.  
 
 

Praktiske informationer 

 

Moodle som system til formidling af information mm.  (Studiets intranet) 



 

Moodle er valgt som systemet hvori bl.a. informationer og opgaver i relation til kurserne og 

de enkelte semestre, samt informationerne fra sekretærerne og underviserne m.m. vil 

være tilgængelige. Moodle er webbaseret, hvilket bl.a. betyder, at du kan tilgå det hvor 

som helst og når som helst, når blot du har adgang til internettet.  

Moodle finder du via følgende link: https://www.moodle.aau.dk/  

For at bruge Moodle skal du logge ind, hvilket du gør med dit samf-brugernavn og tilhø-

rende kode. Har du problemer med at logge ind skal du kontakte: support@its.aau.dk  

 

IT-support 

It-support via mail og telefon 

Vi har samlet langt de fleste supportfunktioner, så man let kan få fat i it via ét telefonnum-

mer og én mailadresse:  

• tlf.: +45 9940 2020 

• support@its.aau.dk 

 

Mød os i Aalborg, Esbjerg og København 

Du kan stadig også møde os personligt ved vores servicedeske i Aalborg, Esbjerg og Kø-

benhavn – læs mere om vores lokale servicedeske:  
https://www.its.aau.dk/support/  

 

 

Semesterevalueringer 

Som en del af sociologiuddannelsens kvalitetssikring gennemføres der løbende evaluerin-

ger af alle kursusudbuddene på uddannelsen. Det sker ved hjælp af skriftlige evaluerings-

skemaer, som udsendes elektronisk til studerende, således at studerende har nem ad-

gang til at udfylde dem.  

 

Det er vigtigt, at man afsætter tid til at udfylde disse skemaer, da uddannelsen gerne vil 

bruge disse evalueringer til at sikre og løbende forbedre kvaliteten af kursusudbuddet og 

dermed af uddannelsen som helhed. I den forbindelse er jeres erfaringer og vurderinger et 

væsentligt redskab, og det er derfor vigtigt, at I udfylder evalueringsskemaerne, når de bli-

ver udsendt.   

 

Eksamensordning for det Samfundsvidenskabelige Fakultet  

Eksamensordning gælder for alle eksamener under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 

på Aalborg Universitet. Eksamensordningen henvender sig til dig som studerende og er 

ment som en hjælp til at få overblik over, hvad du skal foretage dig, og hvordan du skal 

forholde dig, når du deltager i eksamen på Aalborg Universitet. Det er dit ansvar at sætte 

dig ind i reglerne, før du går til eksamen. Eksamensordningen bygger på gældende love 

og bekendtgørelser på området. Eksamensordningen opdateres løbende, når der sker 

ændringer i bekendtgørelser. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem gældende bekendt-

gørelser og denne eksamensordning, vil det altid være bekendtgørelsen, der gælder.  
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