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Underviser-info, efterår 2012 

Kære underviser på Pædagogisk Sociologi, Emdrup og Aarhus – fastansatte, ansatte i 

tidsbegrænsede stillinger, eksterne lektorer og videnskabelige assistenter 

Dette 'Underviser-info', som udsendes af Uddannelsesfagudvalget for Pædagogisk 

Sociologi (UFU), er et forsøg på at styrke kommunikationen på undervisersiden omkring 

vores kandidatuddannelse i Pædagogisk sociologi og den internationale master i 

Lifelong Learning (MALL). Brevet vil både indeholde aktuel information og information, 

der er velkendt for garvede undervisere, men som måske ikke er nye kolleger bekendt.  

Det er tanken, at vi udsender et sådant brev en gang i semesteret, i hhv. august og i 

januar. Formålet er ud over generel information også at kunne bruges som generel 

information til nyansatte VIP’ere og DVIP’ere. 

Dette er som sagt første forsøg, og brevet har nok ikke fundet sin endelige form endnu. 

Har du forslag til yderligere indhold, kommentarer eller ideer, er du velkommen til at 

kontakte os. 
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1. Aktuelt 

Semesteret E12 

Optagelsestallene på kandidatuddannelserne, hvor der var den 1. april, er følgende: Det 

antal studerende, der er kapacitet til, er angivet i parentes. I kapacitetstallet er indregnet 

et forventet frafald – dvs studerende, der ikke møder op eller blot møder op ganske få 

gange – på 20% 

  
Pr. 16. august 
2012 

    I 
alt                                 

København Århus 

Generel  pædago
gik   
  

optag 121 73 48 

kapacitet 168 m/overbooking 

148 u/overbooking 

100 68 

ansøgere 240 

(difference m/ 
OB:119) 

130 110 

Pæd. Antropologi 
  

optag 133 84 49 

kapacitet 168 m/ overbooking 

140 u/ overbooking 

100 68 

ansøgere 265 

(difference m/OB: 
132) 

151 114 

Pæd. Psykologi optag 306 165 141 

kapacitet 300 200 100 

ansøgere 594* 

(Difference: 288) 
325 269 

Pæd. Sociologi optag 220 121 99 

kapacitet 216 m/ overbooking 

180 u/ overbooking 

130 86 

ansøgere 384** 

(difference m/OB: 
164) 

220 162 

Pæd. Filosofi optag 78 49 29 

kapacitet - - - 

ansøgere 139 

(difference: 61) 
77 62 

Didaktik, Dansk Optag 31 31 - 

Didaktik, 
Matematik 

Optag 7 7 - 

Didaktik, Mat. 
Kultur 

Optag 26 26 - 

Didaktik, 
Musikpæd. 

Optag 11 11 - 

*3 afviste, som der ikke er indhentet studieby på 
** 2 afviste som der ikke er indhentet studieby på 
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Specialer afleveret i F12-semesteret 

Der er 105 specialer registreret som igangværende i F12 – 87 på 1. kontrakt, 7. på anden 

kontrakt og 13 på 3. kontrakt (derudover 1, hvor der ikke er registreret 

kontraktnummer). 

Af disse er 15 bedømt i F12 – 5 specialer med karakteren 12; 3 specialer med karakteren 

10; 6 specialer med karakteren 7 og 1 speciale med karakteren 4. 

Ved siden af dette er der tilsyneladende en del yderligere specialer i gang, hvor den 

studerende endnu ikke har skrevet kontrakt. 

 

Udbudte tilvalgsfag 

Modul København Merit 

optalt d. 

7/6 

I alt Århus Merit 

optalt 

d. 7/6 

I alt 

Virksomhedsprojekt 13 1 14 2 0 2 

Social ulighed, uddannelse og 
kompetence 

18 9 27 17 2 19 

Kvantitativ 
forskningsmetodik 

9  9 5  
(+ 13 
BA) 

 19 

Offentlig styring 17 1 18 0  0 

Offentlige organisationer og 
ledelse 

36 9 45 20 13 33 

Socialpædagogik 27 4 31 16 9 25 

Kompleksitet, 
kommunikation og 
refleksivitet 

12  12 9 1 10 

Speciale 11  11 9  9 

Byrum, sanselig orientering 
og pædagogik 

5 3 8    

 

Et enkelt tilvalg, Byrum, sanselig orientering og pædagogik, oprettes ikke grundet for få 

tilmeldinger. Kvantitativ forskningsmetodik oprettes i Århus, men i København afventer 

man et udkast til et reduceret udbud fra de to undervisere.  
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2. Fra UFU 

Studiestart 

Studiestart: der ligger et todages program for både Århus og København – én dag 

forskudt. Plenumforelæsning, studiegruppefacilitering mv. 

Studiestarten i København: 

 

Studiestarten i Århus: 

Torsdag den 30. august  
 

 Studiefaglig og -social dag for de nye kandidatstuderende. 

   

 kl. 10.00- 12.00   Faglig formiddag på studieretningerne 

Lab 1  Pædagogisk psykologi         Lokale A 412 

Lab 2  Pædagogisk psykologi  Lokale A 414 

Lab 3  Pædagogisk psykologi  Lokale A 101a 

Lab 4  Pædagogisk psykologi  Lokale A 104 

Lab 5  Pædagogisk psykologi  Lokale A 405 

Lab 6  Pædagogisk psykologi  Lokale A 210 

 Pædagogisk sociologi  Lokale D169 

 Pædagogisk antropologi  Lokale C 001 

 Generel pædagogik  Lokale A 401 

 Pædagogisk filosofi  Lokale A 200 

 Didaktik dansk  Lokale D 165  

 Didaktik matematik  (kl. 9.00!) Lokale A 408 

 Didaktik Musikpædagogik  Lokale A 410 

 Didaktik Materiel kultur  Lokale A 166 

  

Kl. 12.00-13.00  Frokostpause 

   Der kan købes sandwich og drikke i Kantinen ? 

  

kl. 13.00-16.00    Campus Run 

 

kl. 16.00-?    Socialt samvær 

   Baren i Campus-teltet er åben 

 

 Tilmelding til deltagelse i de to studiestartsdage: 

 https://webshop.dpu.dk/STUDIESTARTKBH2012 

 (Hvis du har meldt dig via linket på studerende.au.dk 

 allerede, behøver du ikke gøre det igen) 

 

  

 Der vil blive afholdt en studiestartsfest, når Festsalen 

 genåbner i starten af oktober. 

 

 

 

 

Onsdag den 29. august 

 

Før kl. 10   Kom  lidt tidligt og ’find din farve’… 

 

  Officiel velkomst til IUP i Aulaen (A-bygningen) 

kl. 10.00-10.15   Velkomst  v/ Institutleder Hanne Løngreen  

kl. 10.15-10.30   Velkomst  v/ Studieleder Søs Bayer 

kl. 10.30-10.50   Studenterforelæsning v/ ?  

kl. 10.50-11.00   De studerendes Råd (DSR)  

kl. 11.00-12.00   Mød IUP – hvad kan vi tilbyde dig som studerende 

hos   os. Få dit studiekort i Studiecenteret. Find din farve 

  - og mød dine medstuderende på uddannelsen 

 

kl. 12.00-13.00     IUP servere en sandwich og en vand i Aulaen 

 

kl. 13.00-16.00     Mød dit fag: 

   

  (OBS: Didaktik matematik begynder 12.00!)  

   

  Velkomst på egen studieretning 

 

    Pædagogisk psykologi        Lokale: Aulaen 

    Pædagogisk sociologi  Lokale  D 169 

    Pædagogisk antropologi  Lokale  C 001 

    Generel pædagogik  Lokale  D 174 

    Pædagogisk filosofi  Lokale  A 200 

  Didaktik dansk  Lokale  D 165 

  Didaktik matematik  Kl. 12.00 Lokale A 408 

  Didaktik Musikpædagogik  Lokale A 410 

  Didaktik Materiel kultur  Lokale A 166 

  Bachelor i Udd.-videnskab Campus-teltet  

   

   

   Herefter åbent i Baren i Campus-teltet 
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Akkreditering 

Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi er under turnusakkreditering. Processen 

skal afsluttes med udgangen af 2012. Akkrediteringen skal dokumentere uddannelsens 

samfundsmæssige relevans og relevans for de studerende, dens udvikling og dens 

kvalitet, herunder de kvalitetssikringsprocedurer, der anvendes. 

Noget af dette kan dokumenteres med ansøger- og gennemførelsestal (her er vi i begge 

henseender i fremgang), profilen i forhold til beslægtede uddannelser – her havde en 

tidligere koordinering med den kommende kandidatuddannelse i 

uddannelsesvidenskab været hensigtsmæssig – de initiativer der har været gennemført 

for at udvikle uddannelsen og forbedre de studerendes gennemførelse, de anvendte 

evalueringssystemer (mundtlig midtvejsevaluering, skriftlig slutevaluering, møder med 

advisory board m.v.) og ikke mindst de forsknings- og andre uddannelsesrelevante 

aktiviteter uddannelsens undervisere er engageret i. Det sidste er erfaringsmæssigt 

vanskeligt at få overblik over, og det er derfor vigtigt, at disse oplysninger er så 

dækkende som muligt. Det klarer TEMPUS-systemet ikke tilstrækkeligt, selv om 

yderligere indberetning ville gøre det bedre.. I er derfor tidligere blevet bedt om at 

indsende oplysninger om forskningsområder og forsknings-, udviklings-, konsulent- og 

samarbejdsaktiviteter, og senest har studieleder Søs Bayer og Søren Fransén bedt om 
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tilsvarende oplysninger. Det er meget vigtigt både for bemandingsmulighederne og for 

akkrediteringsprocessen, at disse oplysninger hele tiden er så fyldestgørende som 

muligt. Det er vigtigt for akkrediteringen at også de enkelte moduler er bemandet med 

undervisere, der forsker i de relevante områder. Vi bruger færre deltidsansatte på 

uddannelsen i pædagogisk sociologi end tidligere (hvor det på et tidspunkt var meget 

omfattende); men vi har tilsvarende et udækket behov for at få etableret ’rigtige’ 

stillinger med forskningsforpligtelse. 

MALLL uddannelsen er i gang med en akkrediteringsproces. Dette er kompliceret, da 

uddannelsen er en Erasmus-uddannelse, der ligger i fire lande (Danmark, Spanien 

Storbritannien og Australien), hvor de studerende skal have mindst et semester i ét af de 

andre lande. 

Fra censorkorpset 

Der har været afholdt møde i det sociologiske censorkorps 8. maj 2012. Censorkorpsets 

formand er professor Annick Prieur fra Aalborg Universitet. På censormødet er der en 

runde blandt de sociologiske uddannelser om nyt af fælles interesse, og i kort form 

fortalte de enkelte uddannelser følgende: 

Københavns Universitet: Der forventes henover sommeren ansat to professorer i 

kvantitativ metode (i samarbejde med Nationalt forskningscenter for 

velfærd/SFI). Der har været afholdt karrieredag rettet mod de studerende med 

stor succes og der var 150 fremmødte. I 2010 blev der lavet en 

dimittendundersøgelse i 2010 og det lader til de studerende lykkes ret godt i at 

komme i beskæftigelse trods finanskrise.   

Aalborg Universitet: Uddannelsen er blevet akkrediteret i juli/august 2012. 

Universitetet har implementeret nye specialeregler med fast opstart to gange 

årligt. De studerendes efterspørgsel for at komme til udlandet er stigende, men 

fortsat forholdsvis lav. Der samarbejdes allerede med Irland og England. På 7. 

semester er der i alt seks kurser, og der vil fra efteråret 2012 blive undervist på 

engelsk på tre af kurserne. Det er med skriftlig ekstern censur og 

eksamenssproget vil således også være på engelsk. 

Syddansk Universitet: Der er stigning på optaget de sidste to år til 70 studerende, og 

optaget ser ud til at stige yderligere 20 % i efterår 2012. De studerendes 

karakterniveau er meget spredt.  

Det er en stor udfordring med pendlere på uddannelsen. De fleste undervisere 

kommer fra København. Ligeledes de studerende, og det kan være svært at have 
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et aktivt studiemiljø når mange kommer langvejs fra. Undervisningen er nu 

koncentreret i tidsrummet 10.00-15.00 for at muliggøre transport fra Sjælland og 

Fyn for de pendlende studerende. Der er ca. 60 % af de studerende der tager på 

udlandsophold.  

Kandidatoverbygningen er akkrediteret og vil køre i to spor: et kultursociologisk 

og et kriminologisk/ retssociologisk. Undervisningen til det sidstnævnte spor vil 

ligge i Odense.  

Der er ansat to lektorer og en adjunkt i 2012. Der vil blive opslået professorat, 

lektorater og ph.d. stillinger i efteråret 2012.  

 

Karaktergennemsnit for specialer: KU (9,4), AAU: (8,9), AU (DPU): (9) 

Evalueringer af F12 

Resultatet af den centrale skriftlige evaluering af undervisningen i forårssemestret 2012 

foreligger ikke endnu. Den tilsvarende evaluering fra efterårssemestret 2011 gav ikke 

anledning til alvorlige overvejelser, men enkelte tematikker er drøftet med de 

modulansvarlige. Den åbne brug af evalueringerne vanskeliggøres af, at oplysninger der 

kan give risiko for personidentificering, ikke må offentliggøres, så det derfor kun er de 

kvantitative besvarelser, der er tilgængelige. Derfor må studienævnet igennem 

uddannelseslederen nøjes med at tale med de modulansvarlige om temaerne. Designet 

for de centrale evalueringer er blevet lidt mere målrettet de enkelte uddannelse de 

seneste par år, men der er løbende brug for at få spørgsmålene justeret, for at vi kan 

indfange de relevante kvaliteter ved undervisningen.  

Evalueringerne har imidlertid i en række tilfælde understøttet initiativer til forandring 

af visse forhold eller bekræftet relevansen af sådanne. Det tilbagevendende problem er 

besvarelsesprocenten, der ofte har været så lav, at konklusionerne bliver usikre, 

selvsagt især på tilvalgsholdene, der i forvejen er lidt for små til kvantitativ opgørelse. Vi 

må ved de kommende evalueringer gøre noget for at finde den besvarelsesform, der kan 

sikre forbedret respons. Det er næppe et link alene. 
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Nye tiltag: 

Digital eksamensaflevering – Digex, herunder plagiatkontrol 

Skriftlige eksaminer afleveres nu via Digex. Der er stadig tale om et pilotprojekt, men det 

forventes at blive implementeret permanent. Digex har såkaldt plagiatkontrol indbygget. 

Marianne Høyen vil på mødet vise, hvad dette betyder i praksis. 

AU har udsendt to pjecer om Plagiat: Undgå eksamenssnyd og Hvis du møder 

eksamenssnyd. Disse to pjecer er udsendt (for en sikkerheds skyld genudsendes disse) 

ligger sammen med øvrige pjecer på Blackboard under Organisationer. 

Specialekontrakter - præcision af vejledningsforløb 

På de specialekontrakter, en studerende skriver og underskriver sammen med sin 

vejleder, er der et særligt punkt ’plan for vejledningsforløb’.  

Nogle kontrakter er blot udfyldt med ’møder efter behov’ eller ’jævnligt’. Det er ikke så 

meget det, der er vigtigt, eller hvor ofte man konkret forestiller sig, de enkelte 

vejledningsmøder skal foregå. Snarere at man fx får skrevet specialets hovedpunkter 

ned, således at man får synliggjort, hvor meget tid der reelt er til rådighed, fx til 

indsamling og bearbejdning af empiri. 

Et andet formål er, at i tilfælde af klage ønsker vi (Studienævnet), at vejledningsforløbet, 

i hvert fald det planlagte vejledningsforløb, kan dokumenteres. 

Det er specialekoordinator, der godkender vejledningsplanen og underskriver 

kontrakten med angivelse af godkendelses- og afleveringsdato. 

Undervisermøder 

Vi forestiller os at afholde undervisermøder for alle undervisere på tværs af København 

og Århus 1 gang hvert semester. Tanken er, at vi skal have etableret et forum for 

diskussion af forskellige spørgsmål relateret til undervisningen. 

 

Der gives ikke specifik timekompensation til fastansatte, men til eksterne lektorer (dog 

kun for mødedeltagelse) 


