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Underviser-info, juni 2013 

Undervisning efterår 2013 

Der er i efteråret 13 i alt 63 personer knyttet til undervisning og vejledning på 

Pædagogisk Sociologi 

Vi har 19 personer, der i efterårssemesteret er ansat som D-VIP'ere. Disse 

fordeler sig på 10 til specialevejledning, mens resten indgår i undervisningen.  

Budgettet til undervisning for E13 fordeler sig således: 

Figur: Obligatoriske moduler er Pædagogisk sociologisk teori - 15 ECTS (1408 AT) samt 
Forskningsmetoder og forskningsdesign - 15 ECTS (1590 AT); Tilvalgsmoduler er 

Virksomhedsprojekt - 20 ECTS (398 AT); Kompleksitet, kommunikation og refleksivitet, kun Kbh. - 
10/20 ECTS (224 AT); Offentlig organisationer: ledelse og styring 10/20 ECTS (786 AT); 

Socialpædagogik 10/20 ECTS (735 AT); Magtrelationer – oplevelsesanalyse og sanselig orientering 
10/20 ECTS (235 AT); Social ulighed, uddannelse og kompetence 10/20 ECTS (706 AT); Kvantitativ 
forskningsmetodik (kun vejledning) (60 AT). Øvrige aktiviteter er Studium Generale, formelt knyttet 

til PST (276 AT) samt studiestart (40 AT). 

 

Derudover har vi fået AU-midler til en række andre aktiviteter i efteråret 2013, 

bl.a.: 

 Udvikling af koncept for specialeworkshop samt skriveværksted ifm 

specialer ' Writer's retreat'. Laves i samarbejde med CUDIM (Center for 

Undervisningsudvikling og DIgitale Medier) – 20.000. Midlerne bruges til at 

lave intensivt skriveforløb for specialestuderende, ud over de allerede 

planlagte specialeworkshops. Kun Kbh.  
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 Integration af studiekreds på uddannelsen – 20.000. Midlerne bruges til 

seminarforløb i samarbejde med Generel Pædagogik, hvor studerende 

inddrages i konkret forskningsforløb. Forløbet veksler mellem 

forskningsaktiviteter, læsekreds og seminaraktiviteter samt besøg af forsker 

udefra. Kun Århus.   

 Udvikling af 'blended learning' på valgfaget 'virksomhedsprojekt'. Udvikles i 

samarbejde med CUDIM – 50.000  

 

Blackboard 

Som annonceret på Plenum er der kommet en opdateret version af Blackboard. 

Den nye version indeholder studieåret 2013/2014. Alle undervisningsplaner for 

E2013 er lagt samlet i en mappe under ’Organisationer’ → ’Kandidatuddannelse 

– pædagogisk sociologi’ → ’Content’ på såvel det nye Blackboard som det ”gamle” 

Blackboard.  

Betingelsen for at have adgang til de enkelte hold på Blackboard er, at I er 

registeret i Tempus. Næste opdatering af systemerne vil ske ultimo juli, hvorefter 

I får adgang til alle de hold, som I underviser på. 

 

Årshjul  

Sekretariatet (Bettina) har udarbejdet et årshjul til støtte for modulansvarlige – 

og andre – når der skal planlægges ifm undervisningen. Vi bruger hvert semester 

temmelig mange ressourcer på folk, der ikke lige er blevet færdig til tiden. Og det 

er ærgerligt, idet det jo betyder, ressourcerne går fra andre ting. 

Årshjulet udsendes separat - print det ud og hæng det op på væggen! 

 

Vejlederkatalog 

De studerende beder os om at beskrive vores vejledningsområder på vores 

individuelle PURE-hjemmesider. Dette er specielt et ønske ifm at finde 

specialevejleder. 

Der bliver udarbejdet en konkret vejledning til, hvordan dette kan gøres. 
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Udmeldelser af inaktive studerende på IUP 

Den netop overstående akkreditering viste, at vi havde ganske mange inaktive 

studerende på vores uddannelser.  

Derfor er der blevet udmeldt et antal studerende, som ikke har været aktive 

(=aflagt eksamen) inden for de seneste 5 år. Før den studerende udmeldes, bliver 

vedkommende varslet, hvilket er sket for ca. 1 år siden. 

 

Uddannelse 

Antal studerende, som har været 
inaktive i over 5 år, og som er 

udmeldt på baggrund af tidligere 
varsel 

Didaktik (alle uddannelser) 122 

Generel pædagogik 212  

MA LLL  4 

Pædagogisk antropologi 134  

Pædagogisk filosofi 53  

Pædagogisk psykologi 172  

Pædagogisk sociologi 314  

 

Start af alumneforening 

I april blev der afholdt arrangement for ældre studerende samt ikke mindst 

vores dimittender.  

Vi sendte invitation ud til 562 dimittender fra de seneste 5 årgange om 

arrangementet. På programmet var følgende: 

- Oplæg om PhD muligheder med efterfølgende spørgsmål 

- Tidligere studerende beretter om deres aktuelle arbejdsliv og vejene dertil 

- Etablering af alumnekreds (valg af kontaktpersoner mv.) 

- Oplæg om ”nyere forskning vedr. overgang fra skole til arbejdsmarked set i et 

europæisk perspektiv” ved Niels Rosendal Jensen 

Mødet havde 39 deltagere i København og et tilsvarende antal i Århus. Begge 

steder er man gået i gang med at planlægge en stiftende generalforsamling i 

starten af efteråret for en egentlig alumneforening.  

Studiestart september 2013 

Vi arbejder på at udforme en velkomstfolder til de nye studerende. Det er tanken, 

at folderen skal nyudgives hvert år for at holde informationerne mest muligt 

ajour.  
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I arbejdet med folderen har vi været inspireret af de foldere, der allerede 

eksisterer på pædagogisk filosofi og på pædagogisk psykologi. Men vi lægger 

også en del til selv. 

Hovedoverskrifterne i folderen er: Velkommen til Pædagogisk Sociologi; Hvad er 

Pædagogisk Sociologi?; Om studiet i almindelighed; At studere; At skrive 

speciale; Efter studiet.   

Folderen vil være færdig i august 2013 – tæt på studiestart. Vi trykker alene til 

de nye studerende samt til underviserne. Folderens tekst bliver selvfølgelig også 

lagt på nettet. 

UFUs arbejde i efteråret 

UFUs arbejde i efteråret 13 bliver præget af arbejde med vores studieordning. 

Dette skyldes flere ting: 

- Vi skal fra F14 på KA-niveau kunne udbyde undervisning i 14 uger á 8 timer. 

Dette skal ikke forstås som at vi nødvendigvis skal stå og undervise i et 

klasselokale 2 * 4 timer pr. uge i 14 uger i træk, men at der skal tilrettelægges 

aktiviteter for de studerende i 14 uger. Hvis vi skal opretholde vores brede 

udbud af valgfag, fordrer dette krav fantasi.  Fx som kombination af 

seminarer, læsekredse, studenterstyrede aktiviteter, forelæsninger o.a.  

- Alle fag, herunder valgfagene, forventes fremover at skulle udbydes med en 

horisont på 2 år. For at kunne beholde en vis fleksibilitet i valgfagene, er det 

vores tanke at udbyde valgfagene inden for tre grupperinger: Forskning og 

fordybelse – hvor man arbejder i dybden med eet perspektiv, fx en teoretiker 

eller en metode, Erhverv og anvendelse – hvor man arbejder rettet mod en 

fremtidig pæd.soc.-praksis og Aktuel pædagogisk forskning – hvor man 

arbejde med, nå ja, aktuel pædagogisk forskning.  Studieordningen vil skulle 

tage højde for disse perspektiver i modulernes læringsmål. Umiddelbart vil 

alle vores nuværende valgfag kunne finde plads i en af de tre grupperinger, 

men mindre justeringer må nok påregnes. 

- For de obligatoriske modulers vedkommende har vi endnu ikke fundet en 

tilfredsstillende løsning især mellem OU1 og OU2. Vi har her i F13 fx oplevet, 

at adskillige studerende har valgt at bruge et eksamensforsøg i OU2 for at 

kunne gå til reeksamen i august. Det er ikke heldigt … 

- … og dette sammenholdt med konsekvenserne af den aktuelle SU-reform fra 

18. april 2013, hvor et af de fire initiativer lyder ”Fremme af en aktiv 

studiekultur gennem obligatorisk tilmelding til fag og prøver svarende til et 

fuldt studieår samt afskaffelse af muligheden for at melde fra til de enkelte 
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prøver”. Vi ved ikke endnu, hvordan dette bliver konkretiseret. Men det kan 

meget vel være, at vi må overveje, om vi på faglig grund skal overveje at 

lægge nogle af vores eksamensformer om. Læs om reformen på 

http://fivu.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2013/ny-reform-skal-malrette-

suen. 

- Forskellige klagesager har vist, at modulernes læringsmål til tider er for 

upræcise. Dette bliver tydeligt, når undervisere, der ikke har været involveret 

i at beskrive modulet, skal bedømme en eksamensopgave. Vi skal derfor kigge 

kritisk på vores læringsmål og sikre, at bedømmelseskriterierne er så klare, 

som det nu lader sig gøre. 

- Vi – dvs. hele IUP – har voldsomt mange forskellige eksamensformer, og 

dertil er der uklarheder omkring, hvad der sker i tilfælde af sygdom eller 

andet fravær. Dette gælder især de moduler, der har en eller anden form for 

aflevering undervejs i forløbet. Vi skal have fundet et holdbart og 

administrerbart princip for dette. 

Dette arbejde vil vi selvfølgelig involvere underviserne i. Vi satser på at 

præsentere en køreplan på lærermødet den 13. september 2013. 

Lærermøde og pædagogisk dag 

Fremover holder vi som udgangspunkt mindst et lærermøde i semesteret. Det 

første bliver fredag den 13. september om eftermiddagen. 

Derudover holder vi en pædagogisk dag (=eftermiddag) mandag den 7. oktober. 

På seneste lærermøde den 24. maj 2013 blev der udtrykt ønske om bedre indsigt 

i uddannelsens moduler. Men vi vil også tage aktuelle pædagogiske udfordringer 

og tematikker op. Mere om indhold senere. 

 

God sommer til jer alle 

fra UFU: 

Marianne Høyen, Niels Rosendal Jensen, Jonas Lieberkind, Jørn Bjerre, Pia Cort 

(VIP); Iris Hauksdottir, Kristian Birk, Christina Johannesen; Kent Ravn og Katrine 

Degn (studerende) og Bettina Høgenhav (sekretariat) 

http://fivu.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2013/ny-reform-skal-malrette-suen
http://fivu.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2013/ny-reform-skal-malrette-suen

