
 
 
 

 

Referat af møde med aftagerpanelet  

onsdag den 23. maj 2018 

 

 

Deltagere: Claus Serup (Nordjyllands Politi), Knud Rasmussen (Nordjyllands Politi), Jon Anders Jørgensen 

(Holstebro kommune), Anne Julie Boesen (Justitsministeriets Forskningsenhed), Kim Møller, Annick Prieur, 

Christian Klement  

Mødet blev afholdt på Kroghstræde 7 og transmitteret til Sydhavnen, hvor Anne Julie og Annick deltog fra. 

 

Dagsorden: 

1.        Velkomst. 
2.        Godkendelse af dagsorden. 
3.       Orientering  

a.  Studiet: 
b. Evalueringskursus 
c. Projektbørs 

4.       Drøftelse af praktik 
5.       Erfaringer med ansættelse af kriminologer 
6.       Eventuelt.  

 

Referat: 

Ad 1.  Velkomst.  
 Kim Møller bød velkommen med ønske om at høre aftagernes erfaring med vores studerende.  
 
Ad 2. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsorden er ikke nagelfast og øvrige indspark er velkomne.  Uddannelsen har tidligere taget 
indspark seriøst. Punkt om sommerkursus/konference blev bl.a. drøftet – nyt punkt 4.  

 
Ad 3.       Orienteringer: 
 a.  Studiet generelt 

Kim: Det går fremragende; vi står stærkere end nogensinde. Vi fik for et år siden ansat to 
adjunkter: Annette Olesen, som er retssociolog fra SDU samt Christian Klement, som har været 
ansat i Justitsministeriets forskningsenhed. Foruden de to faste undervisere, lektor Kim Møller 
og professor Annick Prieur har studiet også tilknyttet Eva Stambøl som ph.d.-studerende.  



 
 

Som resultat af fremdriftsreformen er specialereglerne er ændret, så specialestuderende ikke 
længere kan vælge, om de vil aflevere i juni eller august. Det præger vores uddannelse, idet de 
studerende nu kun har fire måneder til at skrive specialet og folde sig ud på. Det giver sig til 
kende ved, at der er kort tid til indsamling af data. KU, fx, har været kreative ved at starte 
dataindsamlingen til i specialeforberedende kurser i semesteret før.  
Vi optager til september en ny årgang med kun 40 studerende. Det er et ud fra et 
forsigtighedsprincip om hvor mange er der plads til på arbejdsmarkedet. Kim er færdig med at 
behandle; 117 har søgt ind. Uddannelsen har et godt ry. Vi får ansøgninger fra studerende fra 
hele landet – især fra Aarhus og opefter. Arbejdsmarkedet for samfundsvidenskabelige 
kandidater er dalende, men det kriminologiske felt er ikke så hårdt ramt – i takt med politiets 
opgradering af analysearbejdet og SSP-samarbejdet. Her kommer aftagerpanelet ind i billedet 
sammen med praktik.  

 
 b. Evalueringskursus  

En ting vi har indført er et kursus i ”Evaluering i teori og kriminologisk praksis”, som Christian 
har været primus motor på.  
Christian orienterede om kursets opbygning og fortalte, at kurset bl.a. er afstedkommet af 
Aftagerpanelets anbefaling. Kurset er afviklet for første gang i dette semester og består af 10 
forelæsninger samt mange øvelser. Kurset er et metodetungt kursus, og der undervises i både 
kvalitative og kvantitative metoder.  
Eksamen er todelt. Den ene del er en såkaldt portfolioeksamen, hvor de studerende ved øvelser 

kan løse opgaver, som ender med at blive eksamensopgaver. Den anden del er en 48-

timerseksamen. Begge besvares individuelt.  

 
 c. Projektbørs 

I starten af februar kan erhvervslivet og offentlige institutioner byde ind med opgaver, som de 
ønsker udført at studerende/grupper. Projektbørsen afholdes af Skolen for Sociologi og Socialt 
Arbejde for Kriminologi-, sociologi- og socialrådgiveruddannelsen.  
Claus orienterede om at Politiet ikke byder ind på disse arrangementer, da de ikke har overskud 
til det. De koncentrerer sig om de opgaver, som praktikanterne udfører i efteråret.  

 
 
Ad 4. Sommerkurser og konferencer.  

Jon Anders Jørgensen orienterede om sommerkurser, som Flemming Balvig og Lars Holmberg laver. 
Forskellige (metode-) kurser for fx ansatte, tidligere og nuværende studerende og niveau på kurser 
blev drøftet, fx Stata for begyndere. Herunder også at kurset kan være for ansatte ved 
praktikstederne. Der var enighed om at ideen er interessant samt at successen bl.a. afhænger af 
prisen for sådan et kursus bliver. 

 
Flere gæsteforelæsere og/eller en konference som den Keith Hayward holdt i 2017 om terrorisme. 
Annick pointerede, at et sådan kursus vil være svært at stable på benene inden for de overskydende 
tidsrammer, der er tilbage uden for de faste opgaver.  
Vi vil undersøge muligheden for at holde en konferencedag i stil med sociologiuddannelsens 

minikonference, hvor vi lader vore lærere og måske en gæsteforelæser præsentere egen forskning. 

Det vil ikke kræve så meget, men det vil jo være ekstraarbejde. Vi vil fremover sørge for at invitere 



 
 

analytikere fra politiet til gæsteforelæsning, gennem Claus Serup. Vi undersøger ligeledes 

muligheden for at analytikere kan deltage i enkelte undervisningsmoduler mod betaling og 

orienterer Claus Serup. 

 
Ad 5. Drøftelse af praktik 

Annick orienterede om, at vi har haft et stort hold i E17, hvor vi havde 57 studerende – det største 
hold nogensinde. Alle fandt relevante pladser, på nær to, som fik lavet en individuel studieplan. De 
fleste studerende er taget rigtig godt imod. Flere har fået inspiration til at skrive speciale i 
samarbejde med praktikstedet.  
Næste hold studerende, som skal i praktik, bliver mindre. Det vurderes, at det kan få indflydelse på, 

at nogle praktiksteder vil opleve et fald af ansøgere til den enkelte praktikstilling. Næste hold, som 

skal i praktik i efteråret, skal ikke samtidig med praktikken tage metodefag samtidig. Et faktum alle 

(studerende og praktiksteder) er vældig tilfredse med – og som bl.a. er et resultat af samarbejdet 

med og ønske fra Aftagerpanelet. Der kan dog være enkelte særligt metodeinteresserede 

praktikanter, der vil vælge praktik på 20 ects sammen med fx et 10 ects kursus i register og 

forløbsanalyse. 

Langt de fleste praktiksteder er tilfredse eller meget tilfredse med deres praktikanter. Nogle få er 
utilfredse – det handler oftest om metodekompetencer eller mangel på samme. Jons erfaring er at 
det handler om kemi. Knud og Claus fremhævede, at de studerendes fremstillingsevne i at skrive 
korte og præcise tekster (ofte) mangler. Hos Politiet handler det om, at dreje de studerende fokus 
på skriftlige fremstillinger væk fra det akademiske miljø. De skal lære at skrive og fremstille tekster, 
så betjente kan forstå det. De mangler løsningsorienteret læring. Claus og Knud orienterede om, at 
alle, der har været i praktik hos politiet har fået job. Det skyldes, at de studerende ved, hvad de skal 
levere. De praktikanter, der kommer fra politiet, lærer at omsætte læring til praksis. Praktikanter 
skal kunne skifte ”farve” efter behov. De må ikke blive alt for specialiserede.  

 
Anne Julie har ikke haft praktikanter, men har ansat kandidater hvor det er blevet set som et stort 

plus at de har været i praktik hos politiet.  Hun har kun haft en enkelt kandidat ansat.  

Claus foreslog at studerende at opgaverne skal indeholde et resume, som kan tjene til træning i at 
skrive kort og klart til lægfolk. 
Politiet har brug for handlingsanvisninger som konklusion på akademiske opgaver. Det er både 
indsatser til at løse kriminaliteten og evidensbaseret politiarbejde.  

 
 
Ad 6. Erfaringer med ansættelse af kriminologer 

Claus berettede, at alle der har været i praktik ved politiet, har fået arbejde. En af de nuværende 
praktikanter har således lige fået ansættelse i SØIK (Særlig Økonomisk og International Kriminalitet). 
CS pointerede også, at man inden ansættelse hos politiet skal sikkerhedsgodkendes. Hvis de ikke 
kan opnå PETs sikkerhedsgodkendelse, vil de ikke opnå ansættelse. Det betyder ikke, at man ikke 
kan komme i praktik, men man vil ikke kunne ansættes som analytiker efterfølgende. Det skyldes, at 
man opererer med to godkendelser: Almindelig og hemmelig. Han mener, vi bør kommunikere 
tydeligere på vores hjemmeside at det i flere tilfælde (ikke kun ved politiet) kræves en ren 
straffeattest både at komme i praktik og efterfølgende at få job. Ren straffeattest er ikke altid nok.  



 
 

Ved ansættelser i fx Politiet og Justitsministeriet bliver alt endevendt før ansættelse, herunder fx 
omgang med rockere/bander, ekstremisme, dårlig økonomi og færden på sociale medier. Dette 
gælder også nærtstående familie og (eks-)kærester. Det handler også om dannelsesbegrebet i alle 
henseender. 

 
Claus foreslog, at vi laver en ”introduktionspakke” til arbejdsgivere, som kan fortælle, hvilke 
kompetencer en kandidat i kriminologi har, fx stærk til knuse tal via Excel. Vi drøfter dette med 
Karrierecenteret. 
Emnet cyber crime blev også drøftet. Panelet foreslog at opprioritere undervisning i emnet, da det 
vurderes, at behovet for folk med kompetencer i området, vil blive endnu mere eftertragtede i 
fremtiden.  
Knud finder det attraktivt, hvis kommende praktikanter allerede i deres ansøgning kan komme med 
bud på, hvad de vil skrive speciale om. Dette vil evt. kunne implementeres i praktikken. 
Det er Annick erfaring, at kandidater med socialrådgiverbaggrund klarer sig ret godt på 
jobmarkedet.  

 
Ad 7.       Eventuelt.  
 Intet. Kim takkede for et godt og konstruktivt møde.  
 


