
 
K Ø B E N H A V N S  U N I V E R S I T E T  

D E T  S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E  F A K U L T E T  

 

 

KØBENHAVNS UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET 

 

Årsrapport Pædagogisk Center 2018 

 

 

 
 



 

2 

 

Indhold 

ÅRSBERETNING ................................................................................................................ 3 

2019 .................................................................................................................................................................................... 4 

Personale............................................................................................................................................................................ 5 

1. PÆDAGOGISKE KURSER OG SUPERVISION RETTET MOD UNDERVISERE .......... 7 

1.1 Undervisningspædagogisk 2-dageskursus ................................................................................................................ 7 

1.2. Teaching and Learning in Higher Education (TLHE) ........................................................................................... 8 

1.3. Ph.D.-vejlederkursus ................................................................................................................................................. 9 

1.4. E-læringskurser ......................................................................................................................................................... 9 

1.5. Supervision af undervisere ...................................................................................................................................... 10 

1.6. Andre praksisnære-pædagogiske aktiviteter målrettet undervisere ................................................................... 11 

2. PÆDAGOGISKE KURSER OG SUPERVISION RETTET MOD STUDERENDE ......... 12 

2.1. Kursusaktiviteter ..................................................................................................................................................... 12 

2.2. Individuel vejledning ............................................................................................................................................... 12 

2.3. Andre aktiviteter direkte målrettet studerende .................................................................................................... 13 

3. PÆDAGOGISKE UDVIKLINGSPROJEKTER .............................................................. 14 

3.1. E-læring .................................................................................................................................................................... 14 

3.2. Undervisningsportfolio ............................................................................................................................................ 15 

3.3. Fokus på feedback ................................................................................................................................................... 15 

3.4. Pædagogisk udvikling på studieordnings- og uddannelsesniveauet .................................................................... 16 

3.5. Indsats for erfarne VIP (ØK).................................................................................................................................. 17 

3.6. Uddannelsesledelsesudvikling ................................................................................................................................. 18 



 

3 

 

3.7. Innovation og entreprenørskab i undervisning og uddannelser .......................................................................... 19 

4. UNIVERSITETSPÆDAGOGISK-FAGLIG UDVIKLING OG NETVÆRK ...................... 21 

4.1. Københavns Universitet .......................................................................................................................................... 21 

4.2. Nationalt ................................................................................................................................................................... 23 

4.3. Internationalt ........................................................................................................................................................... 24 

4.4. Konferencer .............................................................................................................................................................. 26 

4.5. Publikationer ............................................................................................................................................................ 27 

4.6. Andet ......................................................................................................................................................................... 28 

5. ANDRE AKTIVITETER .................................................................................................. 28 

KONTAKTOPLYSNINGER ............................................................................................... 29 

CENTEROPLYSNINGER .................................................................................................. 29 
 

 

 

Årsberetning 

Denne årsrapport beskriver Pædagogiske Center Samfundsvidenskabs (PCS) aktiviteter i 2018. En 

del af vores arbejde har i større eller mindre grad været en fortsættelse af arbejdet fra forrige år. Fx 

udbyder PCS kurser og supervision i lighed med tidligere. Af nye forhold har arbejdet i 2018 været 

præget af især to forhold. For det første har centret skulle genorientere sig efter en årrække med 

store KUtværfakultære pædagogiske udviklingsprojekter, der alle blev afsluttet i 2016 og 2017. En 

del af disse projekter lever videre i nye og mere fakultetsspecifikke projektformer, fx 

implementering af underviserportfolioer, e-læring o.lign. Andre projekter lever videre i andre 

formater, fx er KU´s studieledelsesudviklingsprojekt indlejret i et nationalt program. For det andet 

har ansættelsen af fakultetets nye prodekan for uddannelse, Andreas de Neergaard, haft en naturlig 

påvirkning af den måde centret arbejder, og de områder arbejdet retter sig mod. Det har medført en 

række strategiske diskussioner omkring blandt andet kursusevaluering, feedback, 
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arbejdsmarkedsorientering og digitalisering, hvor PCS har været inddraget. Samlet er det vores 

vurdering, at PCS er et stærkt center med kompetente medarbejdere og en tæt indlejring på 

fakultetet. 

 

2019 

I det kommende år vil PCS fortsætte mange af de aktiviteter, der er oplistet i denne årsrapport. 

Dertil kommer en række nye strategiske indsatsområder, som løbende vil blive drøftet med 

institutterne, fakultetsledelsen samt centraladministrationen. Nedenstående diagram giver et bud på 

timeforbruget i foråret 2019.  

  

Overordnet ses det, at cirka 25% af centrets tid går til kursusaktiviteter. Dette tal varierer stærkt 

semester for semester, hvor især universitetspædagogikum naturligvis fylder betydeligt mere 

(anslået omkring 20%) i de semestre, hvor der er undervisning set i forhold til de semestre (som fx 

tilfældet i det kommende forår) hvor der ikke er undervisning. Cirka 50% går til pædagogiske 

udvikling, der rummer alt fra individuelle supervisioner til gennemgang af kursusbeskrivelser og 

udvikling af pædagogiske værktøjskasser. Cirka 10% går til universitetspædagogisk faglig 

udvikling som fx konferencedeltagelse, research og artikelskrivning.  Cirka 5% går med at have 

direkte kontakt med studerende, fx individuel gennemførelsesvejledning og afholdelse af 

specialeseminar. De resterende 15-20% går til andre aktiviteter, som fx centerledelse, deltagelse i 

diverse råd og udvalg, evaluering m.m. 
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Særligt for foråret 2019 er beslutningen om, at PCS skal evalueres. Der er tale om en fremadrettet 

analyse af PCS’s bidrag til det pædagogiske udviklingsarbejde på Fakultetet. Til dette arbejde 

inddrages en ekstern uafhængig organisationsudviklingskonsulent udvalgt af prodekanen. Det 

overordnede mål for analysen er at sikre, at PCS fortsat indgår som en central og nyttig enhed i 

institutternes og fakultetets samarbejde om pædagogisk udvikling og –kvalitetssikring, samt at man 

er klædt på til kommende prioriteter i strategien. 

Personale 

PCS har ved udgangen af 2018 tilknyttet fem medarbejdere: Thomas Harboe (centerleder), 

specialkonsulenterne: Christina Juul Jensen, Lise Stenbæk, Peter Wick og Rikke von Müllen. 

Desuden har cand.mag. Sergej Milanovic været ansat over to omgangen i foråret og efteråret som 

projektarbejder i en løntilskudsordningen. Endelig er der tilknyttet en studenterhjælp. 

 

Københavns Universitet, januar 2019  

Thomas Harboe, centerleder  

Andreas de Neergaard, prodekan 
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Forkortelser anvendt i årsrapporten  

  

ANT  Institut for Antropologi (KU)  

DUN  Dansk Universitetspædagogisk Netværk  

IFS  Institut for Statskundskab (KU)  

KU  Københavns Universitet  

KUUR  Københavns Universitets Uddannelsesstrategiske Råd  

KUFIR  Københavns Universitets Forsknings og Innovations Råd  

PCS  Pædagogisk Center Samfundsvidenskab (KU)  

PSYK  Psykologisk Institut (KU)  

SAMF  Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (KU)  

SOC  Sociologisk Institut (KU)  

TAP  Teknisk Administrativ Personale  

TLHE  Teaching and Learning in Higher Education (også kaldet universitetspædagogikum)  

VIP   Videnskabeligt personale  

ØK  Økonomisk Institut (KU)  
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1. Pædagogiske kurser og supervision rettet mod 
undervisere 

1.1 Undervisningspædagogisk 2-dageskursus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCS udbyder i starten af hvert semester en et større antal undervisningspædagogiske grundkurser. 

Kursernes ambition er at give underviserne konkrete råd, gode ideer og lyst til at udvikle deres 

undervisning.  Desuden giver det mulighed for erfaringsudveksling mellem kolleger.   

  

Konceptet for disse kurser er planlagt deltageraktiverende for at demonstrere de mange muligheder, 

undervisere har, og veksler mellem individuelle øvelser, gruppeøvelser og diskussioner i plenum. 

Fokus ligger på at vise, hvor mange variationsmuligheder, man som underviser har til rådighed for 

at sikre, at de studerende er aktive med formålet at skabe mere læring. Desuden bliver der sat fokus 

på, hvordan underviseren kan forberede sig, indhente relevante informationer om de studerende, de 

skal undervise, og hvordan planlægningen af forløbet med fordel kan styres af prioritering af de 

væsentligste faglige pointer. Derudover diskuterer vi underviserens rolle, og hvordan man bedst 

reagerer på forskellige vanskelige situationer, som kan opstå. Sidst men ikke mindst skal hver 

deltager undervise andre kursusdeltagere i ca. 10 minutter og have feedback på det.   

  

Foto: Nye undervisere i gruppearbejde ved et af de undervisningspædagogiske kurser 
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Evalueringerne viser enestående tilfredshed med såvel det pædagogiske indhold som underviserne – 

over 4,7 på en skala fra 1 til 5. Deltagerne sætter især pris på, at kurset er konkret og 

deltageraktiverende, hvilket er vigtige principper for kursets tilrettelæggelse og vores pædagogiske 

filosofi i det hele taget. Der er lavet en særskilt evaluering af kurserne, som er fremsendt til 

studienævnene.  

 

Januar 2018  2 dags kursus for instruktorer/DVIP  64 deltagere  

Januar 2018  2 ½ dags kursus for ph.d. 

studerende/DVIP på engelsk  

7 deltagere  

August 2018  2 ½ dags kursus for ph.d. 

studerende/DVIP på engelsk  

8 deltagere  

August 2018  2 dags kursus for instruktorer/DVIP  89 deltagere  

 

Kurset til ph.d.-studerende er tilrettelagt i samarbejde med ph.d.-skolen. Der er et maksimum på 24 

deltagere på ordinære kurser og 12 på kurser for ph.d.-studerende. 

1.2. Teaching and Learning in Higher Education (TLHE) 

TLHE – også kaldet universitetspædagogikum – er et etårigt program, som PCS siden 2011 har 

udbudt til SAMF´s adjunkter, post.doc., samt enkelte lektorer/professorer.  

  

I det forløb, der startede januar 2018 lavede vi en række ændringer af programmets opbygning. For 

at sikre bedre sammenhæng mellem de opgaver, deltagerne skal løse og det undervisningsportfolio, 

der skal være slutproduktet, har deltagerne nu ikke længere små forberedelsesopgaver til 

kursusdagene, men til gengæld skal de producere 6 porfoliobidrag i løbet af året, som er designet til 

at kunne indgå i det endelige portfolio enten direkte eller som eksempler. Vi ændrede også temaerne 

og rækkefølgen af temaerne på kursusdagene for at sikre en mere deltagerlogisk progression og for 

at komme tidligere deltageres ønsker om flere praktiske værktøjer til undervisningen i møde. 

Desuden reducerede vi endnu engang mængden af læsepensum. Og endelig gjorde vi mere ud af 

atstyrkeintegration mellem arbejdet på TLHE og uddannelsernes aktuelle udfordringer ved at sætte 
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alle deltagerne til at diskutere deres selvvalgte projekts relevans med deres studieleder eller 

programleder. 

 

Programmets 175 arbejdstimer er således fordelt mellem:   

 9 kursusdage af hver 6 timer plus forberedende læsning 1-2 timer pr gang.  

 Minimum 4 supervisioner af hver deltagers pædagogiske praksis. Deltagerne har hver en intern 

vejleder fra deres institut og en ekstern vejleder, som er en konsulent fra PCS, der superviserer 

deltageren i fællesskab.  

 Deltagelse i en kollegasupervisionsgruppe med andre deltagere.  

 Et selvvalgt didaktisk projekt og feedback på andres projekter.  

 Produktion af 6 portfoliobidrag og et endeligt undervisningsportfolio for hver deltager.   

PCS varetager både den eksterne vejledning samt størstedelen af undervisningen på kursusdagene 

og workshops. Desuden inddrager kursusdagene hver gang oplægsholdere fra institutterne ved 

SAMF med henblik på at videndele og sprede god praksis på tværs i organisationen.   

  

Kursusdagene med januar 2018-holdet er løbende blevet evalueret og en meget kort og anonym 

slutevaluering er gennemført, men den samlede evaluering af hele programmet gennemføres først, 

når deltagerne i starten af 2019 har afsluttet forløbet og fået deres udtalelser. Herefter vil en samlet 

evalueringsrapport blive fremlagt. De foreløbige evalueringer tyder dog på stort udbytte og høj 

tilfredshed hos årets TLHE-deltagere. 

TLHE feb. 2018 kursus og supervision  10 deltagere  

TLHE sep. 2018 kun supervision  3 deltagere  

1.3. Ph.D.-vejlederkursus 

I efteråret 2018 udbød PCS i samarbejde med ph.d.-skolen et to-dages kursus for ph.d.-vejledere 

(19. april & 10. maj). Ved tilmeldingsfristen var der kun tilmeldt 4 deltagere og derfor blev kurset 

aflyst. Der er udbudt nye kurser i både foråret og efteråret 2019, og der er allerede nu 12 tilmeldte 

til forårets kursus, så det bliver gennemført. 

1.4. E-læringskurser 

PCS arbejder fortsat med at introducere digitale læringsmetoder på SAMF gennem workshops, 

målrettet information om digitale muligheder til VIP og supervision i specifikke løsningsmodeller.  
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Følgende workshops er blevet afholdt i 2018: 

16. januar 2018  Brug af Absalon i undervisningen for 

samfundsvidenskabelige undervisere  

3 deltagere  

25. januar 2018  Brug af Absalon i undervisningen for 

samfundsvidenskabelige undervisere  

2 deltagere  

15. maj 2018  Peergrade workshop for en gruppe 

undervisere på ANT  

6 deltagere  

22. august 2018  Brug af Absalon i undervisningen for 

samfundsvidenskabelige undervisere  

11 deltagere  

9. oktober 2018  Fælles KU-workshop om  

Visualisering, afholdt på SAMF  

19 deltagere  

 

I samarbejde med studielederen på Institut for Sociologi har vi desuden forberedt et e-

læringsidekatalog og afholdt tre didaktiske dage for VIP i samarbejde med udvalgte VIP, som har 

præsenteret anvendelse af forskellige læringsteknologier fra deres egen undervisning. 

1.5. Supervision af undervisere 

PCS tilbyder supervision af undervisere med spørgsmål, udfordringer og interesse for 

undervisningsudvikling. Det sker individuelt eller som gruppemøder og kan inkludere observation 

af undervisning.   

  

I 2018 har vi oplevet en stigning i sådanne individuelle henvendelser. Vi har haft omkring 60 

samtaler eller supervisioner med 50 forskellige undervisere, som har været nogenlunde ligeligt 

fordelt mellem institutterne. Hertil kommer kortere samtaler og spørgsmål på mail, som alle centrets 

ansatte løbende besvarer.  

  

Langt størstedelen af disse individuelle henvendelser har handlet om e-læring og lignende.  

Spørgsmålene er primært rettet mod deling af opgaver og materiale, aflevering af opgaver, samt 

udtræk af filer i Absalon. Desuden har der været stor interesse for opsætning af opgaver og kriterier 

i Peergrade samt anvendelse af Shakespeak til aktivering af studerende i undervisningen. I forhold 

til de tidligere år, har der været tale om en stigning i antal henvendelser samlet set.  
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Vi har herudover igen i år opsøgt alle nyansatte VIP, som ikke tidligere har haft ansættelse ved  

SAMF, for at gøre dem opmærksom på vores tilbud om individuel hjælp til undervisningsudvikling. 

Vi vil sikre, at alle fastansatte er opmærksomme på, at vi er til rådighed, og det er blevet taget godt 

imod af de VIP, vi indtil videre har henvendt os til. 

1.6. Andre praksisnære-pædagogiske aktiviteter målrettet undervisere 

Alle undervisere på SAMF har et stående tilbud om konsulentbistand inden for pædagogiske og 

didaktiske emner og temaer, og PCSs konsulenter gør sig umage med at skræddersy møder, oplæg, 

kurser, workshops og lign. til underviserne ud fra deres specifikke behov. I 2018 førte dette tilbud 

til følgende aktiviteter: 

1. Samarbejde med Poul Poder og Jeff Smidt (begge fra SOC) omkring et introforløb om 

peerfeedback for førsteårsstuderende (7. februar).  

2. Afholdelse af en workshop for de studerende som forberedelse til en autentisk eksamensform 

(politiske anbefalinger/oplæg til særlige målgrupper, fx ligestillingsministeriet), som er udviklet 

sammen med Atreyee Sen (ANT) for kurset ”Contemporary Society and Politics in South Asia” 

(5. april).  

3. Afholdelse af et kursus på SAMF i ”Authentic assessment formats”. Der deltog 3 undervisere. 

(26. april)  

4. Samarbejde med Nina Riis, Jonas Søgaard Grøn og Rikke Okholm om at udvikle og afholde 

ph.d.-kurset ”Facilitering af innovative processer” (11. og 12.juni,). Kurset er åben for alle ph.d. 

studerende. Der var 12 deltagere, men ingen af deltagere kom fra SAMF.  

5. Samarbejde med FAOS på Sociologi, der hvert år i august afholder et højtprofileret kursus 

under Copenhagen Summer University om ”Den Danske Model”. I år deltog PCS med en 

halvdagsworkshop for de 8-10 VIP, der deler kurset, med det primære mål at styrke fokus på 

sammenhæng mellem mål for kurset og aktiviteter i kurset og det sekundære mål at komme 

tidligt og kollektivt i gang med årets planlægning. Workshoppen blev gennemført med 8 

deltagere til kursusledernes og deltagernes fulde tilfredshed. (12. juni)  

6. Oplæg om ”What Characterizes Good Teaching?”i introduktionsdagen for KUs ”tørre” fags 

ph.d.-studerende på Søndre Campus (3. september)  

7. Samarbejde med Asmus Randløv Rungby og Maja Ebsen, begge fra ANT omkring mundtlig 

feedback og vejledning (12.oktober)  
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8. Samarbejde med Anne-Sofie Lautrup Sørensen (ANT) omkring udviklingen af hendes kursus 

”Anthropology and the environment”.  

9. Afholdelse af et kursus (en hel dag) i vejledning af BA/KA studerende for ph.d.- studerende. 

Der deltog i alt 6 ph.d.-studerende fra SOC og PSYK, og evalueringerne var positive. (25. 

oktober)  

10. Afholdelse af et kursus om undervisning i innovation og entreprenørskab på KU (IEKU). 

Kurset, der er udviklet og udbudt på basis af et tværfakultært KU-samarbejde, havde 11 

deltagere. Der var 2 tilmeldte fra SAMF, hvoraf den ene måtte dog melde afbud kort før. (14.-

15. november) 

 

2. Pædagogiske kurser og supervision rettet mod 
studerende 

2.1. Kursusaktiviteter 

PCS afholder i samarbejde med undervisere og de lokale studievejledninger udvalgte skrive- og 

studietekniske aktiviteter. Der har i denne forbindelse været afholdt følgende: 

 To kick-off seminarer på kandidatuddannelsen i Psykologi. På det første seminar (29. juni) 

deltog der ca. 90 kommende specialeskrivere, og på det andet deltog der ca. 50 kommende 

specialeskrivere (30. november)  

 Et oplæg om planlægning og skriveprocesser på BA psykologi med cirka 100 psykologi 

studerende (8. november)  

 Tre generiske studieteknik-kurser for fakultetets studerende. Kurserne omhandlede læseteknik 

(20. april, 22 deltagere), opgaveskrivning (4. maj, 16 deltagere) og work/life balance (20. april, 

5 deltagere). Kurserne blev oprettet på baggrund af dialog med fakultetets studievejledninger. 

2.2. Individuel vejledning 

PCS bliver løbende kontaktet af studerende om processen med bachelorprojektet, specialet eller 

med behov for mere generel vejledning om studieteknik. Der er tale om et vejlednings-tilbud, som 

er helt unik set i forhold til hvad de studerende tilbydes andre steder. PCS´s konsulenter har en lokal 

faglig indsigt i de typer opgaver og eksaminer, SAMF-studerende er involveret i, samt en årslang 
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erfaring med studieteknik og skriveproces og er i det hele taget trænet i procesvejledning og 

coaching.   

  

I løbet af 2018 har 47 individuelle studerende søgt vejledning, foruden dem der bare stikker hovedet 

ind og får et hurtigt råd eller en henvisning. Flere af de 47 studerende har haft behov for at mødes 

med en konsulent mere end en gang, og der har i alt gennemført 90 vejledningsmøder. 

Vejledningstilbuddet bliver ikke evalueret, fordi den studerendes problemer her og nu er i centrum. 

Alligevel er det vores klare oplevelse, at det er et overordentligt vigtigt tilbud til de studerende, vi 

kommer i kontakt med. 

2.3. Andre aktiviteter direkte målrettet studerende 

 PCS deltog med en bod på introduktionsdagen for de nye internationale udvekslingsstuderende  

 Samarbejde med Studievejledningen på SK om det eksisterende koncept for læsegrupper og på 

den baggrund udviklet et nyt læsegruppekoncept for de førsteårsstuderende på faget. I 

forbindelse med det nye læsegruppekoncept har Christina undervist alle de involverede tutorer i 

det nye koncept som de fremadrettet skal anvende.  

 Christina har været med at skrive til SAMF´s nye sider på intranettet for studerende om 

aktiviteter, der involverer PCS.  

 Sergej har været tilknyttet PCS i 3 måneder og har i den forbindelse lavet to video til fakultetets 

studerende; ”Hvad kan du bruge teori til?” og ”Hvad kan du bruge så meget teori til?”. 

Videoerne er at finde på PCS´s hjemmeside fra starten af 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sergej arbejder med sit videoprojekt 
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3. Pædagogiske udviklingsprojekter 

3.1. E-læring 

 PCS har – ud over de kurser og supervision der er nævnt i kapitel 1 – arbejdet med et antal 

pædagogiske udviklingsprojekter specifikt rettet mod e-læring.  

  

På IFS har vi i samarbejde med studieleder Anders Berg Sørensen udviklet et kursusrum i Absalon, 

som skal anvendes af studerende i projektorienteret forløb. Kurset er et eksempel på et online 

kursus, hvor studerende præsenteres for teori og introduktion til projektarbejde og –rapport både 

skriftligt og gennem videooptagelser af udvalgte vejledere. De studerende opdeles i 

vejledningsgrupper, hvor de giver hinanden obligatorisk feedback på to opgaver i forløbet. 

Derudover sender studerende også oplæg til vejleder to gange i forløbet, og vejlederen giver 

feedback gennem Speedgrader i Absalon. Forløbet er dokumenteret i Absalon med dertil hørende 

videoer og guides til undervisere og studerende. Forløbet fandt sted første gang i efterårssemesteret 

2018 og skal evalueres efterfølgende i samarbejde med studieleder.    

  

I løbet af 2018 er peer feedback systemet Peergrade.io blevet mere og mere populært og efterspurgt 

på KU. Det resulterede i en indstilling om køb af Peergrade til Koordinationsforum for lærings-it i 

Absalon, som blev godkendt i juni måned. Peergrade blev derfor implementeret i Absalon i 

forbindelse med opstart af E18 semesteret. Systemet er blevet introduceret på SOC samt gennem 

supervision af interesserede undervisere på SAMF, hvor specifikt ANT har taget godt imod 

systemet.  

  

For at danne sig et billede af hvordan KUs læringsplatform Absalon anvendes på SAMF igangsatte 

vi i starten af F18 semesteret en kortlægning om brugen af Absalon. Vi gennemgik samtlige kurser 

for E17, så vi var sikre på, at indholdet afspejlede et gennemført forløb og dermed også 

virkeligheden for studerende. Kortlægningen viste, at Absalon findes bredt på SAMF og at 

politikken om, at Absalon skal være tilknyttet alle kurser, overholdes. Der er dog stor forskel på 

hvor meget de enkelte kurser anvender Absalon og en fælles struktur for SAMF kunne være til gavn 

for både VIP og studerende. 
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Lise indgår desuden i diverse Absalon-fora, herunder Vidensnetværk for Absalon og 

Koordinationsgruppen for IT – Absalon på KU samt Canvas DK brugergruppe bestående af alle 

Canvas institutioner i Danmark. KU var vært for et netværksarrangement for alle Canvas brugere i 

Danmark (18. september), hvor Lise var medarrangør. 

3.2. Undervisningsportfolio 

KU´s tværfakultære 2016-projekt, der arbejdede specifikt med implementering af 

underviserportfolioer, er formelt afsluttet, men arbejdet med at fastholde processen lokalt på 

fakulteterne fortsætter. I PCS har der været i alt 3 spontane henvendelser fra VIP i forhold til deres 

portfolio. En underviser, der efterfølgende fik en stilling ved et irsk universitet har meldt tilbage, at 

ansættelseskomiteen var imponeret over måden portfolioen var udfærdiget. 

3.3. Fokus på feedback 

I 2017 og 2018 har der på hele KU været øget fokus på feedback. Formålet er at generere lokalt 

relevante aktiviteter om feedback, som bidrager til studerendes læringsudbytte. Der har i denne 

forbindelse været arbejdet med følgende: 

A. Feedbackundersøgelse 

Sammen med studieledere Torben Bechmann Jensen (PSYK) og Henrik Hansen (ØK) igangsatte 

Rikke i efteråret 2017 et projekt, der med kvalitativ metode ville undersøge forståelser af og 

opfattede formål med ”feedback” blandt både VIP og studerende på de to studielederes institutter.  

Formålet var både at skabe ny viden og at udvide projektdeltagernes fagdidaktiske viden gennem 

læsning, diskussioner og analysen af det empiriske materiale.  

I 2018 har projektgruppen arbejdet med analyse og udarbejdet en rapport, som forelægges 

studieledergruppen i januar 2019. Rapporten forventes at danne grundlag for både ændrede 

praksisser på uddannelserne og for skrivning af akademiske artikler i 2019. 

B. Feedbackvideoer 

Christina og Lise har i samarbejde med COBL og konsulenter fra de andre pædagogiske enheder 

lavet 12 videoer om feedback, som er offentliggjort på underviserportalen, hvor de kan anvendes 

som inspiration til andre undervisere. 

https://intranet.ku.dk/undervisning/udvikling/feedback/Sider/Videoer%20om%20feedback.aspx
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3.4. Pædagogisk udvikling på studieordnings- og uddannelsesniveauet 

PCS har i 2018 været involveret i pædagogisk udviklingsarbejde på studieordnings- og 

uddannelsesniveau. Der er første omgang tale om nedenstående tre projekter, der alle fortsætter i 

2019. 

A. Bachelor-studieordningsrevision (ANT) 

Samarbejdet er sat i værk på baggrund af en henvendelse af studieleder Heiko Henkel, som i 

forbindelsen med en hel ny BA-studieordning ønskede sig en gennemgang og udvikling af BA 

delen. Der blev aftalt, at koncentrere sig om følgende udviklingstemaer:  

 Læringsmålbeskrivelser   

 Eksamensformer (autentiske – arbejdsmarkedsrelaterede)  

 Bedømmelseskriterier / feedback   

 Fagene på tværs? – (progression /især studieteknik)  

 Undervisningsaktiviteter  

 Absalon: Genkendelighed for de studerende  

 Kobling/brug af undervisningsformer der fremmer de studerendes digitale kompetencer   

Efter ovennævnte indledende møde har PCS i alt haft kontakt med 9 VIP´er og alle læringsmål på 

BA delen er blevet revideret. Udviklingsarbejdet har i nogle tilfælde været intensivt og ført til nye 

eksamensformer og undervisningsaktiviteter, mens i andre tilfælde var der mere tale om at tilpasse 

allerede eksisterende fag til den nye studieordning. Der blev desuden afholdt i alt 4 forskellige 

workshops (19 deltagere) for både VIP og studenterinstruktører. Projektet kan ikke betragtes som 

afsluttet, og der er allerede aftalt, at første semester skal evalueres med særlig fokus på de hel nye 

kurser, og at der i januar 2019 gennemføres en workshop med 1.års undervisere med henblik på 

studieteknikkens progression og sammenhæng mellem fagene. Projektet havde en timeforbrug af 

ca.120 timer, og der er udarbejdet en statusrapport og en guidebog med relevante ressourcer til 

fremtidige studieordningsrevisioner. 

B. Kvalitetssikring af Bachelor-studieordning (PSYK) 

Ved et møde med Psykologis studienævn (13. september) blev det besluttet, at PCS og PSYK 

sammen gennemgår BA-uddannelsens fag og studieordning ”med et pædagogiske blik”. Hensigten 

er at kvalitetssikre og –udvikle BA-uddannelse, herunder at skabe sammenhænge mellem de enkelte 

fag og fagelementer. Fokusområderne er i første omgang  

 Læringsmål og bedømmelseskriterier  
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 Studieteknik - behov, praksis og progression  

 Sammenhænge og progression i hele BA-uddannelsen  

Planen er, at der afholdes et større antal møder med udvalgte fag gennem foråret 2019, hvor 

PCSkonsulenter og fagkoordinatorer fra de udvalgte BA-fag arbejder med ovennævnte 

fokusområder. 

C. Fokus på studieteknik (SOC) 

PCS har i efteråret holdt korte møder med hver af de fagansvarlige undervisere for sociologis 

BAuddannelse med det formål at kortlægge behov og nuværende indsatser for studietekniske 

kompetencer hos de sociologistuderende. Målet er i 2019 i samarbejde med studieleder Charlotte 

Baarts at arbejde for en klarere og mere systematisk progression i studietekniske kompetencer 

igennem BA-uddannelsen i sociologi. 

3.5. Indsats for erfarne VIP (ØK) 

I slutningen af året har PCS arbejdet med at forberede og planlægge en større indsats for de erfarne  

VIP ved ØK, som skal gennemføres i 2019. Rammen er, at alle undervisende fastansatte i løbet af 

2019 skal modtage individuel supervision og tilbydes hjælp fra en pædagogisk konsulent til at 

revidere fagbeskrivelser og eventuelt udvikle deres undervisning. 
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3.6. Uddannelsesledelsesudvikling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studieledere er et centralt omdrejningspunkt for universiteternes pædagogiske kvalitetssikring af 

uddannelserne og udvikling af nye undervisningsmetoder. Uddannelseslederne kan føle sig 

udfordrede både af en utilstrækkelig fagdidaktisk redskabskasse og af den organisatoriske placering 

mellem studerende, kolleger, studieadministration og formel ledelse med forskellige behov og 

interesser. Uddannelseslederne kan derfor have behov for værktøjer og kompetenceudvikling for at 

kunne håndtere de mange ledelsesroller bedst muligt.  

  

Vi arbejder på denne baggrund med at udvikle og udbyde to forskellige kursusprogrammer for 

uddannelseslederne: et basis kursusforløb for alle uddannelsesledere, og et kursusforløb for de mere 

erfarne. Begge kursusforløb er centreret omkring uddannelsesledelsens kvalitetssikring af 

uddannelserne. Og Thomas er både programleder og underviser ved begge programmer.  

  

Thomas underviser på uddannelseslederkurset 
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Basiskurset udbydes i et nationalt program under Administrativ Efteruddannelse for 

Universitetsansatte (AEU). I 2018 har der været gennemført to basis kursusforløb, og kurset 

udbydes semestervist så længe, der er deltagere nok.   

  

Kursusforløbet for de erfarne vil blive udbudt første gang i efteråret 2019. Dette program udbydes i 

et tæt samarbejde mellem Københavns Universitet, Leiden Universitet, Utrecht Universitet, 

Edinburgh Universitet og Syddansk Universitet. Ambitionerne for dette program er høje og derfor 

forventes det at trække en del timeressourcer fra centret i de kommende år.  

  

Økonomisk er begge programmer eksternt finansieret. Dels fik programmerne i 2017 760.000kr fra 

kompetenceudviklingsfonden (FUSA) til drift og videreudvikling. Desuden finansieres både basis 

og de udvidede kurser af en betydelig deltagerbetaling plus et tilskud fra AEU-midler.  

  

I kølvandet på arbejdet med uddannelsesledelsesudvikling har PCS medvirket til udarbejdelsen af  

KU´s ”studieleder kit”, blandt andet ved udarbejdelse af litteraturliste for anbefalet litteratur for 

studieledere og en tekst om, hvordan KU´s studieledere bedst kan bruge de pædagogiske enheder.  

Studieleder-kittet blev offentliggjort december 2018. 

3.7. Innovation og entreprenørskab i undervisning og uddannelser 

PCS har – ud over de kurser og supervision der er nævnt i kapitel 1 – arbejdet med et antal 

pædagogiske udviklingsprojekter specifikt rettet mod Innovation og entreprenørskab i undervisning 

og uddannelser. Det er Peter der står som centrets I&E-konsulent og han har indgået i følgende 

samarbejder: 

I&E arbejde udelukkede relateret til SAMF: 

 Samarbejde med Simon Lex Westergaard og Henrik Hvenegaard (ANT) om udviklingen af 

kurset ”The Anthropology of Design” – et kursus som gennemføres i foråret 2019 sammen med 

DTU. De studerendes empiriske resultater indgår i Simons forskningsprojekt ”Smart Cities” og 

er medfinansieret af den franske virksomhed St. Gobain. Det er desuden planen at måle de 

studerendes emotionelle involvering i de forskellige undervisningsaktiviteter med App´en 

”LoopMe”, for se om der er forskel mellem antropologi- og ingeniørstuderende og hvilke I&E 

aktiviteter, der engagerer de studerende mest.   
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 Samarbejde med Hilda Rømer Christensen og Marie Ahlberg Andersen (SOC) 

sommerskolekurset ”Gendered innovations”, (13.-24. august). Sigtet med kurset var, at de 

studerende udvikler innovative organisatoriske tiltag for køn og mangfoldighed i organisationer. 

Peters opgaver indebærer bl.a. udviklingen af kursusdesign samt de tilhørende pædagogiske 

elementer, ”kontrakt” med case-stillerne, litteratur til innovationsdelen og undervisning på selve 

kurset i innovationsprocesmodeller, præsentationsteknikker og feedback på de studerendes 

leverancer og præsentationer. Kurset blev meget positivt evalueret. Der arbejdes på at udbyde et 

tilsvarende kursus i 2019 for Copenhagen Summer University ”Køn og mangfoldighed i private 

og offentlige organisationer”.   

 Samarbejde med Jakob Demant og Sarah Kirkegaard Verver (SOC) om kurset 

”Interventionsdesign: Ændring af adfærd i praksis” (2019), som har fået en ny og meget specielt 

eksamensform (en interventionsdesign-guidebog). Kurset har fået en bevilling fra Fonden for 

Entreprenørskab til udvikling og gennemførelse.   

 Samarbejde med Maria Duclos Lindstrøm (SOC) om kurset ”Viden, Organisation og Politik”. 

Kurset udbydes i 2019 men nogle af de påtænkte aktiviteter er allerede blevet afprøvet i 2018 i 

forbindelsen med TLHE programmet.   

 Samarbejde med Simon Lex Westergaard og Henrik Hvenegaard (begge fra ANT) om udvikling 

af et POP-UP lab for de studerende, inklusivt involvering i udviklingen af et InnoLab, som er 

knyttet til SODAS uddannelse: Arbejdsgruppen er nedsat af Andreas de Neergaard.  

 Samarbejde i gang med Peter Løvschall (SUND- Hub) og Nete Schwennesen (ANT/ Folkesund) 

i forhold til at samkoble Sundhedsantropologi og de kompetencer der er i Sund- Hub til gavn for 

de studerende.  

 Sparring med Karen Lund Petersen, (IFS) om hendes bog ”Teaching for innovation”, der 

udkommer i februar 2019. 

I&E arbejde relateret til alle KU´s undervisere: 

Samarbejde med Nina Riis, Jonas Søgaard Grøn og Rikke Okholm og med støtte fra Fonden for 

Entreprenørskab udviklet et nyt design for KU´s I&E værktøjskasse. Samtidigt sket der også en 

opdatering af indholdet og dets tilgængelighed på bagrund af en omfattende brugerundersøgelse, 

som inkluderede 2 workshops med KU undervisere og   

interviews om brugen. Der deltog i alt 3 undervisere fra SAMF (Karen Lund Pedersen (IFS), Maria 

Duclos Lindstrøm og Helge Albrechtsen (SOC).  Værktøjskassen har 70.000 forskellige bruger 
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verden over og er en af KU´s mest besøgte hjemmesider. Peter står for den pædagogiske indhold, 

som er unikt for en I&E værktøjskasse. Det er planen for 2019 at udvikle et afsnit om I&E 

eksamensformer.  

  

Samarbejde med Nina Riis, Jonas Søgaard Grøn, Rikke Okholm og Werner Schäfke (JUR) om at 

kortlægge KU´s I&E kurser. Resultaterne kan blive brugt i strategisk uddannelsesplanlægning og til 

at finde frem til I&E kurser, der beskæftiger sig med bestemte I&E relevante emner, fx design 

thinking, brugerrejse mm.  

  

Der blev afholdt et ”Kaffe-arrangement” på SAMF for at gøre opmærksom på Hub tilbuddene og  

Case Challenge. Der blev uddelt over 200 kopper kaffe. (17.september)  

  

Samlet kan vi konstatere, at der har været overordentlig stor ledelsesmæssig interesse for arbejdet 

med at gøre undervisning og uddannelserne mere rettet mod innovation og entreprenørskab. Peter 

har således været inviteret til at holde oplæg om I&E-arbejdet for KUFIR (6. april), for SAMF´s 

studieledere (16. maj), for rektor og KU´s ledelsesteam (7. september), samt for KUUR (19. 

november). 

4. Universitetspædagogisk-faglig udvikling og netværk 

Pædagogisk Center deltager i et stort og bredt netværk inden for universitetspædagogik både internt 

på KU og uden for KU for at kvalificere det universitetspædagogiske arbejde og dele ud af viden, 

der er udviklet i PCS. 

4.1. Københavns Universitet 

PCS prioriterer det tværfakultære samarbejde, herunder ikke mindst mellem KUs pædagogiske 

enheder, højt. Centrets aktiviteter er fx nu en del af KU´s kursuskatalog, og de mange projekter, 

som centrets medarbejdere har været involveret i, har produceret en større mængde input til 

Underviserportalen.    

  

Nedenfor er fremhævet et antal tværfakultære aktiviteter, der er afholdt lokalt på KU og med 

deltagelse fra PCS:  
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 Thomas har deltaget som SAMF-repræsentant i en tværfakultær arbejdsgruppe under HRO med 

fokus på karriereveje for VIP. Arbejdsgruppen har udarbejdet en arbejdsmarkedsrapport for post 

Docs samt opdateret KU´s post Doc-folder (Nørregade, 15. januar, 17. april).   

 LERU-netværket arrangerede, at University College London afholdt en train-the-

trainerworkshop i (blended-)kursusudvikling. Arrangementet fandt sted i Maersk tårnet og Lise, 

Rikke og Peter deltog og planlægningsredskabet ABC blev introduceret og øvet (28.februar).  

 Fonden for Entreprenørskab arrangerede ”Kreativitetens Dag” på Ålborg Universitets campus i 

København med oplæg af forskere fra Ålborg Universitet. Rikke deltog (19. april).  

 Samtlige medarbejde i PCS deltog i et Statskundskabsarrangeret KU-arrangement med 

fremtidsforskeren Nancy Gleason, Director, The Centre for Teaching and Learning and Senior 

Lecturer, Global Affairs, Division of Social Sciences, Yale-NUS College Nancys oplæg gik 

under titlen “Higher Education in the Era of the Fourth Industrial Revolution” og debatterede 

fremtidens uddannelsesmuligheder. (Søndre Campus, 2. maj). Thomas holdt et møde med 

Nancy Gleason og studieleder Anders Berg Sørensen dagen efter (CSS, 3. maj).  

 Thomas deltog i KU´s konference om internationalisering (11. juni)  

 Thomas og Peter har givet skriftlig respons på fakultetets prækvalificeringsansøgning til social 

data science uddannelsen (juni)   

 Peter deltog i en workshop om Universiteternes fremtid, arrangeret af tænketanken DEA (4. 

december)   

 Peter deltog i en debat om entreprenørskabsundervisning, arrangeret af KEA (29.november)  

 Christina har deltaget i en workshop med professor Vincent Tinto fra Syracuse University of 

Sociology, der blev afholdt IND (4. oktober 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Henriette Holmegaard, Lars Ulriksen fra IND samt Vincent Tinto fra IND-workshoppen (4 oktober) 



 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Nationalt 

Christina Juul Jensen blev i foråret 2016 genvalgt til bestyrelsen for Dansk Universitetspædagogisk  

Netværk (DUN) for en to årig periode. Christina varetager her blandt andet området Special Interest 

Groups (SIG), hvor hun skaber, faciliterer og gøder universitetspædagogiske netværk og 

interesseområder på tværs af universiteterne i Danmark. Læs mere her: 

http://www.dunnet.dk/ressourcer/special-interest-groups-(sig)/. Christina var medarrangør til årets 

DUN konference med temaet: From data to decisions (https://dun-

net.dk/aktiviteter/2018/dunkonferencen-2018/). Christina er også medplanlægger af næste års DUN-

konference med temaet: undervisningens teknologier og teknikker (https://dun-

net.dk/aktiviteter/2019/dun-konferencen2019/ ). 

 

 

Studieleder Anders Berg Sørensen og fremtidsforsker Nancy Gleason fra Yale-NUS College 

LERU-arrangement med blandt andre Rikke og Lise, der øver ABC 
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PCS´s medarbejdere indgår i øvrigt på forskelligvis i følgende ”Special Interest Groups” (SIG), 

organiseret i et nationalt regi under DUN:  

 SIG portfolio,   

 SIG UNIEN (Universiteternes Innovations- og Entreprenørskabspædagogiske Netværk) • SIG 

eksamensformer.  

 SIG DUEL (Danske Universiteters E-Læringsnetværk) • SIG førsteårspædagogik.   

 SIG om vejledning og mentoring af studerende.  

 SIG studieledelse.   

 SIG ph.d.-vejledning.   

  

Blandt andre nationale samarbejder kan følgende fremhæves:  

 Thomas deltager i nationale netværksmøder med centerlederne fra de andre pædagogiske 

enheder ved alle otte danske universiteter. Der har i 2018 været afholdt tre arrangementer (17. 

marts, 18. maj og 26. november)  

 Thomas og Christina har holdt møder med Evalueringsinstituttet (EVA) vedrørende fakultetets 

arbejde med studieteknik. Møderne kom i stand, da EVA rettede henvendelse til PCS for at 

debattere de fund de havde gjort i forbindelse med deres egen undersøgelse af studieteknik på 

de videregående uddannelser. Christina var i løbende dialog med EVA herom og gav sparring 

på deres endelige rapport (se rapporten her: 

https://www.eva.dk/videregaaendeuddannelse/almene-studiekompetencer).    

 Peter deltager i en udvalgt gruppe af undervisere, som udvikler entreprenørskabsundervisningen 

i Danmark. Gruppen er sat sammen af Fonden for Entreprenørskab. Dette års seminar handlede 

om effekter og evaluering af entreprenørskabsundervisning. Seminaret blev afholdt i Odense 

(26. oktober) 

4.3. Internationalt  

PCS arbejder målrettet med at styrke og udbygge centrets internationale netværk, herunder især 

med ressourcepersoner ved Utrecht Universitet (Holland), Leiden Universitet (Holland), Lund 

Universitet (Sverige) samt Edinburgh Universitet (Skotland).  

Thomas er track-manager på EAIR konferencen (25.-28. august 2019). Konferencen afholdes ved  
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Leiden Universitet i august 2019 og tiltrækker mellem 300 og 400 deltagere årligt. Temaet for dette 

års konference er “Responsibility of Higher Education Systems: What? Why? How?” og yderligere 

oplysninger kan findes her: http://www.eairweb.org/Forum2019/ 

  

Thomas var i efteråret referee på et større projekt under Comenius programmerne rettet mod  

“Innovation in Higher Education in the Netherlands” organiseret og udbudt af det hollandske  

Ministry of Education, Culture and Science og The Netherlands Initiative for Education Research.  

  

PCS var på en fælles studietur sammen med fakultetets prodekan (Andreas) til Edinburgh 

Universitet i september. På studieturen udvekslede vi erfaringer med vores skotske kollegaer om 

implementering af studieteknik, mentorprogrammer, e-læring, innovative undervisninger m.m.  

 

Peter var på studietur med I&E Underviser Netværket til Zürich. Studieturen kom i stand på 

baggrund af KU vandt en pris for deres I&E projekt i 2017 (fra Danish Society for Education and 

Business, 100´000 Kr.). Gruppen besøgte både Universitet i Zürich, ETHZ (den Tekniske Højskole  

Zürich) og en slags Professionshøjskole i Freiburg, Tyskland.  Peter holdt sammen med Jonas  

Søgaard Grøn et oplæg om KU´s I&E værktøjskasse og kortlægningens resultater for Universitet i  

PCS-medarbejderne, prodekan Andreas de Neergaard samt vært og institutleder Jon Turner fra Edinburgh Universitet (Skotland) 

http://www.eairweb.org/Forum2019/
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Zürich. Især ”ETHZ week” – et introkursus før studiestart om design thinking for de studerende 

vakte stor interesse og kunne være relevant for nogle af SAMF uddannelser (8. -12. oktober) PCS 

får herudover løbende besøg fra udenlandske universiteter. I 2018 var der to forskellige besøg fra 

Norges Tekniske og Naturvidenskabelige Universitet (Norge) (4. april og 5. oktober) samt ét besøg 

fra University of Witwatersrand (Sydafrika) (17. april) 

4.4. Konferencer 

 KU konferencen ”Make a difference - Teach and Learn with Technology" (24. april)  For 

fjerde gang afholdt KUs e-læringskonsulenter en e-læringskonference, og det var ligesom 

forrige år et tilløbsstykke med omkring 300 deltagere fra hele KU. Dette års keynote speaker 

Rob Hubbard er grundlægger af den engelske læringsvirksomhed Learning Age Solutions 

Limited. Derudover deltog et antal VIP fra KU med at dele erfaringer og resultater fra deres 

undervisning. Se mere om konferencen her: https://difference.ku.dk/archive/presentations-2018/  

 DTU Pedagogical Leadership Conference (DTU, Lyngby, 25. april)  

 Thomas var inviteret til at holde et keynote-oplæg om studieledelse ved den årlige konference 

afholdt Nordiske Tekniske Universiteter i fællesskab.  

 Dansk Universitetspædagogisk Netværks årlige konference (DUNK) (17.-18. maj) Alle fem 

medarbejder i PCS deltog i årets DUN konference. Chrstina var medarrangør af konferencen, 

Rikke holdt en præsentation om VIP’eres læsning af non-verbale signaler i undervisningen og 

afholdt en workshop om peer feedback i samarbejde med Lise og Morten Nyboe Tabor fra 

Økonomisk Institut. Thomas præsenterede en poster om ” Classroom WalkThroughs”. Se mere 

om konferencen her: https://dun-net.dk/aktiviteter/2018/dun-konferencen2018/  

 The International Consortium for Educational Development Conference (ICED), Atlanta,  

 USA (4.-8. juni)  

 Thomas deltog i konferencen med paper om ” Classroom Walk-Throughs”. Se mere om 

konferencen her: https://www.iced2018.com/ 

 TAL (teaching for active learning), Odense (6. November)  

 Christina, Rikke og Sergej  deltog i denne konference, som i år satte fokus på Collaborative 

Learning. Se mere om konferencen her:  

 https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/c_unipaedagogik/konferencer/tal_konference_ 

2018/  

 SRHE-workshop (London, 16. oktober)  

https://difference.ku.dk/archive/presentations-2018/
https://dun-net.dk/aktiviteter/2018/dun-konferencen2018/
https://www.iced2018.com/
https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/c_unipaedagogik/konferencer/tal_konference_%202018/
https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/c_unipaedagogik/konferencer/tal_konference_%202018/
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 Thomas deltog i en SRHE-workshop om pædagogisk udvikling sammen med kollega fra 

Holland. Læs mere om SRHE her: https://www.srhe.ac.uk/ 

 League of European Research Universities (LERU) Digital Higher Education Summit 

(Utrecht,  29-30. november).   

Lise repræsenterede SAMF i denne konference, hvor medarbejdere og ledere fra udvalgte 

universiteter i Europa havde fokus på digital læringspraksis. Læs mere her: 

https://www.leru.org/news/leru-digital-higher-education-summit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Publikationer 

Christina har sammen med andre fra IND og TEACH været med til at forfatte pjecen ”Et bedre 

første år”, der beskriver tiltag og erfaringer med førsteårspædagogik på KU:  

https://www.ind.ku.dk/publikationer/inds_skriftserie/nr.-542018/Skriftserie_nr._54.pdf  

De to keynotes fra TAL18 

https://www.srhe.ac.uk/
https://www.leru.org/news/leru-digital-higher-education-summit
https://www.ind.ku.dk/publikationer/inds_skriftserie/nr.-542018/Skriftserie_nr._54.pdf
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Thomas har skrevet et kapitel om feedback-grupper i antologien ”Den gode studiegruppe” udgivet 

af forlaget Dafolo (2018) 

 

 

Thomas har revideret hans metodebog fra forlaget Samfundslitteratur, herunder skrevet et helt nyt 

kapitel om videnskabsteori. 

4.6. Andet 

PCS har i 2018 været tilstede på LinkedIn – under navnet “Teaching and Learning Unit” – hvor der 

deles faglige relevante artikler og undersøgelser med netværket. 

 

5. Andre aktiviteter 

Internt i fakultetssekretariatet deltager PCS løbende i fakultetsadministrationens kontormøder, og 

har også deltaget i og planlagt faglige og sociale arrangementer med fakultetsadministrationen.  

  

Thomas blev i december valg ind i SAMF´s akademiske råd, hvor han også tidligere har været 

medlem, og bliver i øvrigt medlem af KUs senat, begge dele i perioden 2019-2022. Christina sidder 

desuden i SESAM (Fakultetssekretariatets samarbejdsudvalg) som AC- suppleant. 
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tha@samf.ku.dk 

 

Christina Juul Jensen  
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Tlf. +45 35 32 45 38  

cjj@samf.ku.dk  

 

Lise Stenbæk 

Specialkonsulent, cand.mag. 

Tlf. +45 35 33 14 06 

list@samf.ku.dk 

 

 

Rikke Lyngby von Müllen  

Specialkonsulent, cand.mag. 

Tlf. +45 35 32 45 34  

rvm@samf.ku.dk  

 

Peter Wick 

Specialkonsulent, cand.pæd. psyk. 
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