
 
 

 

VELKOMMEN TIL KANDIDATUDDANNELSEN I 
Pædagogisk Filosofi på Campus Aarhus 

 
Kære nye studerende,  

Tillykke med din optagelse og velkommen til kandidatuddannelsen i Pædagogisk Filosofi 
på DPU, Aarhus Universitet, Campus Aarhus. Vi glæder os meget til at møde dig og byde 
dig velkommen.  

FØR, UNDER OG EFTER STUDIESTARTSDAGENE 
For at give dig en god start på uddannelsen har vi planlagt et studiestartsprogram til dig, 
som involverer både noget forberedelse fra din side inden du starter, to spændende 
velkomstmøder og så en række arrangementer den første tid på studiet. Vi byder dig her 
velkommen på rejsen. 

Før studiestarten 
Du har modtaget et velkomstbrev fra studiestartskoordinatorerne med et link til vores 
digitale studievelkomst ”Study@AU”, som du finder på AUs læringsportal Brightspace. 
Uanset om du er helt ny på DPU og/eller Aarhus Universitet eller du har en bachelor fra 
universitetet, vil vi anbefale dig, at lave en god kop kaffe eller the og sætte dig et roligt 
sted og gennemgå de 5 digitale moduler. Med Study@AU bliver du introduceret til bl.a. AU 
som organisation, din studieordning, de digitale platforme du skal bruge i dit nye studieliv, 

https://studypedia.au.dk/tekniske-vejledninger/brightspace


 
 

 

til de mange ressourcer AU tilbyder dig som studerende (fra fx. biblioteket, 
Studievejledningen, Karrierevejledningen mv.) og så selvfølgelig de mange faglige og 
sociale fællesskaber, du har mulighed for at engagere dig i din studietid.  

Desuden opfordrer vi dig til at bruge tid på at klikke lidt rundt på følgende sider (links):   

● Studiestartssiderne for studerende på ARTS  
● Studiestartssiden for DPU studerende og for din konkrete uddannelse 
● Tjekliste til nye studerende med en ”need to do” liste inden studiestart 
● Studieportalen – de studerendes indgang til de vigtigste studieinformationer og regler 
● Hvis du har særlige behov/funktionsnedsættelse og har brug for vejledning, støtte eller 

hjælpemidler, anbefaler vi dig snarest muligt at kontakte ”Særlig Pædagogisk Støtte”   
● Fanesiden for Pædagogisk Filosofi: https://kandidat.au.dk/paedagogiskfilosofi 
● Fagside for Pædagogisk Filosofi: https://library.au.dk/fagsider/paedagogisk-filosofi/  

 

  

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/ka-dpu/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/ka-studiestartssider/studiestart-paa-kandidatuddannelser-dpu
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/tjekliste-til-nye-studerende/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts
https://studerende.au.dk/sps/
https://studerende.au.dk/sps/
https://kandidat.au.dk/paedagogiskfilosofi
https://library.au.dk/fagsider/paedagogisk-filosofi/


 
 

 

Studiestartsdagene d. 25. august og 26. august 2022.  
Jeres tutorer (igangværende studerende) har sammen med jeres undervisere planlagt to 
spændende dage fyldt med faglige og sociale aktiviteter. Der bliver masser af tid til at 
stille spørgsmål, lære hinanden at kende og få et indblik i uddannelsens faglige indhold. 
 

Torsdag d. 25.august  
Kl. 8.45-9.30 Vi mødes ved søauditorierne i bygning 1250. Du kan kende Pædagogisk Filosofi 

på de lilla balloner og T-shirts. 
Der vil være kaffe og croissanter, og vi får mulighed for at hilse kort på hinanden 
og selvfølgelig iføre os et navneskilt.  
Se rutevejledning på sidste side af dette dokument. 

Kl.9.30 -10.30 Velkomst til alle nye DPU studerende ved Institutleder Claus Holm, Studieleder 
Anna Karlskov Skyggebjerg og studenterrepræsentant i  Studienævnet Jonathan 
Sebastian Rossen samt lidt festlig morgensang. 

10.30 – 11.00 Vi går sammen fra den fælles velkomst til nobelparken, hvor vi skal være resten af 
dagen. Vi går i et roligt tempo forbi nogle af de mest centrale steder på 
universitetet. 
– sted: bygning 1451 lokale 416 

11.00 – 12.00 Velkomst v. afdelingsleder Jørgen Huggler, og introducerende oplæg om 
modulerne ‘Pædagogikkens Filosofi og idéhistorie’ og ‘Erkendelses, viden og 
læring’. 

12.00 – 12.45 Frokost - Der er mulighed for at købe sandwich eller salater i kantinen.        Det er 
selvfølgelig også muligt selv at medbringe mad.  

12.45 – 13.30 Introduktion til IT, pensum på modulerne, Brightspace, mitstudie.au.dk, digital 
eksamen, undervisningsplaner og meget mere spændende.  

13.30 – 14.00 Pause  
14.00 – 14.15 Studievejledningen kommer forbi og siger hej. 
14.30 – 15.00 Information om og dannelse af studiegrupper v. tutorerne Christian og Jarl. 
15.00 – 15.30 Fælles opsamling på dagen v. Christian og Jarl. 

 

Fredag d. 26.august – sted: bygning 1451, lokale 416 
10.00 – 10.15 Velkomst v. Christian og Jarl. 
10.15 – 11.15 Forelæsning v. underviser Asger Sørensen om pædagogisk filosofis historie og 

traditioner. 
11.15 – 11.30 Pause. 
11.30 – 12.00 Besøg fra Uddannelsesnævnet, Pædagogisk Filosofisk Forening, DSR og 

fredagsbaren ‘Paideia’ https://www.facebook.com/PAIDEIABARN/ 
12.00 – 12.30 Frokost. 
12.30 – 13.15 Oplæg og diskussion v. underviser Søren Smedegaard Bengtsen. 
13.15 – 13.45  Vi besøger biblioteket. 
13.45 – 14.15 Pause   
14.15 -  15.45  Vi får besøg af studerende på 3. semester til hyggesnak og besvarelse af 

spørgsmål omkring uddannelsen. 
16.00-22.00 Fest med de andre nye kandidatstuderende i Nobelparkens kantine.            Der 

kan købes mad og drikke.  

 
 



 
 

 

Den videre studievelkomst på DPU 
Fra mandag d. 29. august 11.00 - 15.00 starter semesteret og hermed din undervisning. 
Undervisningsplaner, pensum, tid og sted finder du på Brightspace og Timeplaner (se 
hvordan på Study@au). I den første tid på studiet vil du opleve at få en del tilbud, der - i 
sammenhæng med og/eller rundt om din undervisning - hver især og på forskellig vis vil 
klæde dig bedst muligt på til at komme igennem dit studium. Der vil f.eks. være en 
workshop om studiegruppeværktøjer, der giver dig og din studiegruppe vigtige redskaber 
til at skabe de bedste rammer for jeres samarbejde. Du skal også en tur forbi biblioteket, 
som vil fortælle om deres mange tilbud og ressourcer. På Studieportalen kan du også få 
overblik over de løbende arrangementer som bl.a. Studievejledningen og Arts Karriere 
holder.   

LIDT OM LIVET SOM FULDTIDSSTUDERENDE PÅ DPU  
Et fuldtidsstudium svarer til 30 ECTS-point pr. semester. Omsat i timer siger det europæiske 
meritoverførsels- og meritakkumuleringssystem, at 1 ECTS er ca. 27,5 timer - altså ca. 825 
timer på et semester. Det svarer i store træk til omkring 40 timer om ugen i de uger et 
semester varer.  

Du vil opleve, at der er nogle studieaktiviteter, der bliver initieret af undervisere og andre 
du selv og/eller din studiegruppe skal tage initiativ til. Du vil opleve nogle aktiviteter med 
dine undervisere og andre uden. Sidst men ikke mindst vil du opleve aktiviteter både på 
campus, uden for campus og virtuelt. Men det er også vigtig for os at understrege, at et 
studium er mere end summen af undervisning og forberedelse. Det er også at deltage i 
andre tilbud, der kan perspektivere dine studier. Det kan være, at du deltager i faglige 
debatcafeer, studenterpolitiske møder eller workshops hos Arts Karriere eller biblioteket. 
Måske du læser de artikler og gennemfører de studietekniske øvelser, der ligger på 
Studypedia. Det kan også være, at du har en aftale med studievejledningen eller bruger 
byens kulturelle tilbud til at perspektivere dine studier. I nedenstående model kalder vi 
denne tid for ”Studielivstid”. Få gode råd til at planlægge din studietid og skabe gode 
studievaner på AUs Studypedia. 

Eksempel på tidsfordelingen på første semester på de to første moduler:  

Pæd. Filosofi og idéhistorie (15 ECTS) Erkendelses, viden og læring (15 ECTS) 

60 timer Undervisning  55 timer Undervisning 

260 timer Forberedelse: læsning, 
gruppearbejde, e-læring, 
forberedelse af oplæg, 
feedback, skriveøvelser mv.  

230 timer Forberedelse: læsning, 
gruppearbejde, e-læring, 
forberedelse af oplæg, 
feedback, skriveøvelser mv. 

65 timer Eksamen – skrive synopsis og 
mundtlig eksamen 

100 timer Skrive eksamensprojekt  

25 timer Studielivstid  30 timer Studielivstid 

410 timer Samlet timetal 415 timer Samlet timetal 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/tjekliste-til-nye-studerende/
https://studypedia.au.dk/


 
 

 

Eksempel på undervisningsgange på Pædagogisk Filosofi  
På første semester skal du have to moduler på kandidatuddannelsen i Pædagogisk 
Filosofi. Det første modul har overskriften Pædagogikkens filosofi- og idéhistorie og det 
andet modul har overskriften Erkendelse, viden og læring. Du vil få introduktion til fagets 
indhold fra undervisere på modulet i løbet af dine to introdage.  

Der vil typisk være to eller tre undervisningsgange om ugen af ca. 4 timers varighed. 
Forberedelse til undervisningen varierer fra studerende til studerende, men forvent at der 
vil være en del forberedelse i form af læsning af pensum. Hvor meget der skal læses til 
hver undervisningsgang, varierer fra gang til gang, men forvent at der vil være meget der 
skal læses om ugen.  

Eksempel på tekster som læses som forberedelse til undervisningen (vær opmærksom på 
at nedenstående udelukkende er et eksempel og litteratur knyttet til undervisningen vil 
kunne ændre sig). 

Modul 1:  Pædagogikkens filosofi- og 
idéhistorie (15 ECTS) 

Modul 2: Erkendelse, viden og læring            
(15 ECTS) 

Litteratur knyttet til undervisningen (ca. 90 
sider): 
● Uddrag af Platon: Staten. 6. og 7. bog. I 

Platon: Samlede værker i ny 
oversættelse IV København: Gyldendal 
s. 346-421. 

● Anne-Marie Eggert Olsen: ”Paideia – et 
forhold mellem individ og stat”. I Anne-
Marie Eggert Olsen: Pædagogikkens 
filosofi – tanker om menneskets 
frembringelse. Roskilde 
Universitetsforlag 2004: s. 13-29. 

 

Litteratur knyttet til undervisningen (ca. 38 
sider): 
● Descartes, René (2006) [1641]: 

Meditationer over den første filosofi, 
overs. Niels Henningsen, København: 
Det lille Forlag. (læs meditation 1, 2 og 
3). 

● Winch, Christopher (1998): The 
philosophy of human learning, London, 
New York: Routledge, s. 10-17 (find den 
online på: 
https://library.au.dk/biblioteker/emdrup
/ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

VELKOMST FRA DINE TUTORER  

Kære kommende kandidatstuderende i Pædagogisk Filosofi, 

Vi glæder os utroligt meget til at hilse på jer efter sommerferien. Vi har gjort vores bedste 
for at skræddersy et introduktionsprogram til jer, som vil klæde jer godt på til at være 
studerende på pædagogisk filosofi. I introdagene vil I både møde os tutorer, nogle af jeres 
medstuderende fra 3. semester og ikke mindst vil i møde nogle af jeres undervisere.  

Vi forestiller os, at I sikkert er rigtigt nysgerrige omkring, hvad det der pædagogisk filosofi 
egentlig går ud på. Et godt sted at starte er på hjemmesiden for pædagogisk filosofi. Her 
vil I kunne finde en masse informationer om fagets indhold, opbygning og studieliv. Under 
fanen uddannelsens opbygning vil i også kunne læse mere om de fag, eller moduler, I 
skal igennem på studiet.  

Et andet godt sted at starte er selvfølgelig i litteraturen, hvor mulighederne er mange. En 
god all-round grundbog er fx. Pia Rose Böwadts Pædagogisk filosofi, en anden er 
Pædagogikkens Idehistorie af Hans Siggaard et al. Derudover kan det være en god idé at 
kigge lidt efter brugte filosofileksika og man går ikke galt i byen med Politikens 
filosofileksikon, som man ofte kan finde brugt til en overkommelig pris.  

Et godt sted at starte er altid de mange gode antikvariater rundt omkring i byen, men der 
findes også en facebookgruppe der hedder ”Filosofi - brugte bøger”, hvor der jævnligt 
bliver lagt bøger op som også er en del af pensum på pædagogisk filosofi. Men bare rolig, 
vi skal nok guide jer igennem pensum, hvilke bøger I skal skaffe jer og mange andre 
praktiske informationer i løbet af vores introdage.  

Inden I starter håber vi også på at de af jer som er på facebook har lyst til at komme med i 
gruppen Pædagogisk Filosofi Campus Aarhus 2022: det er jeres gruppe og kan bruges 
som I har lyst, mest af alt til at dele tanker, idéer, arrangementer og meget mere.  

Vi glæder os til at se jer. I kan læse mere om, hvem vi er her:  

Jarl W. Monberg 

Jeg er 36 år gammel, blev uddannet folkeskolelærer i 2015. Oprindelig er jeg fra Esbjerg, 
men i forbindelse med uddannelsen flyttede jeg til Århus. Jeg har valgt denne uddannelse 
for at kunne åbne nye døre på arbejdsmarkedet. 

Christian Reinholdt 

Jeg er 25 år, bor i Aarhus og har en bachelor i Uddannelsesvidenskab. Som medlem i 
vores (og jeres nye) fredagsbar ‘Paideia’, kan I regne med, at jeg ofte kommer med tilbud 
om fede sociale arrangementer! Jeg går og drømmer om at bedrive filosofi på en 
højskole.     
 

https://kandidat.au.dk/paedagogiskfilosofi
https://www.facebook.com/groups/987714118512815/


 
 

 

 

For mange af de nye studerende som er kommet til DPU med en professionsbachelor og 
måske har været ude at arbejde en kortere eller længere periode, har det været et godt 
supplement til læsningen at høre diverse Podcasts, her et par anbefalinger: 

• Bonanza, den europæiske filosofis historie (på dr.dk). 
• Væren og vin. 
• Philosophize this! 
• Supertanker (på dr.dk). 
• Gregory Sadler på YouTube.  

Vi glæder os så meget til at møde jer alle sammen! Og tøv ikke med at tage fat i os hvis I 
har spørgsmål inden vi starter. Så skal vi gøre vores bedste for at svare jer. I finder vores 
kontaktinformationer nederst i dette dokument. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://open.spotify.com/show/2Shpxw7dPoxRJCdfFXTWLE?si=40121b88f9cd48e1
https://www.youtube.com/c/GregoryBSadler


 
 

 

VELKOMMEN FRA AFDELINGSLEDER 
 

Kære ny studerende ved kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi 

Velkommen! 

Dine undervisere og jeg håber på, at du finder glæde og indsigt i de to år ved dit 
kandidatstudium. Dette vil bringe dig nye bekendtskaber og faglig fordybelse gennem 
læsning og undervisning. 

Vi vil bestræbe os på, at det kan blive en udviklende og berigende rejse for dig. 

Hvis du undervejs på dit studium kommer i alvorlig tvivl om det ene eller det andet 
omkring dit studium, og virkelig ikke ved, til hvem eller hvor du skal henvende dig, eller 
dele det med – og måske føler, at andre muligheder er udtømte – så henvend dig til mig, 
der er afdelingsleder. 

Jeg ser frem til at møde dig ved studiestarten. Indtil da vil jeg ønske dig en god sommer! 

  

Mange hilsener 

Jørgen Huggler 

Lektor, dr.phil. 

Afdelingsleder 

Afdeling for pædagogisk filosofi og generel pædagogik 

DPU, Aarhus Universitet, Emdrup og Aarhus 

johu@edu.au.dk 

  

  



 
 

 

FØLG UDDANNELSEN OG DPU PÅ FACEBOOK 
Pædagogisk Filosofi 2022 Facebookgruppen for dig og dine medstuderende på 

pædagogisk filosofi, Campus Aarhus 2022. Her kan du stille 
spørgsmål og få flere informationer om studiestarten. 
https://www.facebook.com/groups/987714118512815/  

Paideia Gå evt. ind og 'like' DPUs fredagsbar ‘Paideia’. Her kan du blive 
opdateret om, hvornår der er fredagsbar på dit nye studium. 
 
Facebook: https://www.facebook.com/PAIDEIABARN/ 

DSR  DSR står for de De Studerendes Råd på DPU. DSR arbejder med 
at understøtter studiemiljø og godt studieliv. Hvis du vil følge 
med i, hvad der sker, eller selv har ideer til foreninger eller 
andet, så kontakt DSR. 
 
De kommer også på besøg i studiestarten  
 
Følg DSR på facebook: https://www.facebook.com/DSRDPU 
 

DPU, Aarhus Universitet  Instituttets officielle Facebook-side, hvor der jævnligt kommer 
relevante informationer. 
 
Pædagogisk Filosofi på AU’s hjemmeside 

Studievejledningen DPU  Studievejledningens Facebook-side, hvor der kommer opslag 
om forskellige workshops og anden studierelevant information.  

https://www.facebook.com/groups/987714118512815/
https://www.facebook.com/groups/987714118512815/
https://www.facebook.com/DSRDPU
https://da-dk.facebook.com/DPU.AarhusUniversitet/
https://kandidat.au.dk/paedagogiskfilosofi
https://da-dk.facebook.com/studvejdpu/


 
 

 

FIND VEJ TIL DPU 
Du kan altid bruge hjemmesiden eller download lokale-app’en: AU Find.  
Med denne app kan du bare indtaste bygningen, f.eks. 1483 eller 1451, og så viser 
app’en hvor den ligger.  

Første dag starter vi i søauditorierne 

 

Derefter skal vi være i  1451-416, altså bygning 1451, lokale 416. Lokalenumre indikerer 
hvilken etage der er tale om; 400 er 4. etage, 300 er 3. etage, osv. 

DPU’s adresse i Aarhus er Nobelparken, bygning 1483, Jens Chr. Skous Vej 4. 

Der er mulighed for at komme med offentlig transport. Brug f.eks. rejseplanen.dk 

 

KONTAKTINFORMATION 
Har du spørgsmål vedr. din uddannelse, som du ikke får svar på via Studieportalen eller 
Studiestartsiden, kan du kontakte Studiecenteret eller Studievejledningen på DPU. 

Er du i tvivl om noget vedrørende studiestarten, er du altid velkommen til at kontakte os 
tutorer. Vi er her for at hjælpe dig og dine medstuderende til at få en god studiestart. 

Tutorernes kontaktoplysninger:  

Jarl W. Monberg       202102609@post.au.dk eller tlf. 29210019         

Christian Reinholdt   201805110@post.au.dk  eller tlf. 22962080 

  

 

http://www.au.dk/om/organisation/find-au/bygningskort
http://www.au.dk/om/organisation/find-au/aufind/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/vejledningstilbud/studiecenter-arts/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/vejledningstilbud/studievejledere/edu/
mailto:202102609@post.au.dk
mailto:201805110@post.au.dk
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