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1. Valg af ordstyrer 

Formanden blev valgt 
 

2. Godkendelse af referat og dagsorden 
Referater fra tidligere møder er blevet godkendt. Dagsordenen blev god-
kendt. 
 

3. Orientering 
a. Fra formanden for UN 

Anne Larson meddelte, at hun ikke længere er uddannelseskoordina-
tor. Opgaverne fra den rolle er overgået til afdelingslederen. 
Det blev meddelt, at der er forestående valg til UN ultimo 2017, for 
både studerende og VIPere. VIPere og studerende bør derfor overveje 
om de vil genopstille. 
 

b. Fra øvrige medlemmer af UN 
De studerende meddelte at de har oplevet, at der er valgfag, hvor un-
dervisningen overlapper. Det blev afklaret at problemet opstår når 
man tager valgfag udbudt af anden en uddannelse. De ramte opfor-
dres til at rette henvendelse til studiecenter eller teammail for egen 
uddannelse. 
 

 

Møde den: 17. august 2017 kl. 12.30 – 14.30 
Emdrup D120 - Trøjborg 2113-252 
Møde i uddannelsesnævnet for pædagogisk sociologi 
 
 
 
Deltagere:  
Anne Larson (formand), Dirk Michel-Schertges, Jørn Bjerre, Gitte Jacobsen (næstfor-
mand), Cristina de la Villa González, Trine Bruun Algren Vestergaard 
 
Suppleanter:  
Niels Rosendal Jensen, Silja Outzen Rasmussen, Mette Marie Nielsen 
 
Tilforordnede:  
Christian Christrup Kjeldsen (afdelingsleder), Stephan Reinemer (AU Studier, referent), 
Dorte Puggaard (VEST) 
 
 
 
 
 
 
 

Referat 
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c. Fra studienævnet 
Intet nyligt møde 
 

d. Fra afdelingsleder 
Christian Christrup Kjeldsen fortalte om sin sit nye ansvarsområde 
som afdelingsleder. I forhold til UN vil formanden også fremover 
sammensætte dagsorden – sammen med resten af UN. Afdelingslede-
ren vil komme med forslag. 
Arbejdet med foråret 2018 er påbegyndt hvad angår bemandingen.  
Der har været afholdt institutledelsesseminar, hvor afdelingslederens 
opgaver er blevet drøftet. 
 

e. Fra administrationen 
Der er udarbejdet en henvendelsesstatistik for studievejledningen, 
hvor pæd. soc. kommer ind på en 3. plads af DPUs uddannelser. 
Sendes til Stephan Reinemar som videreformidler. 
 

4. Diskussionspunkter og beslutningspunkter 
a. Diskussion af studiemiljøundersøgelse og vedtagelse af konkrete til-

tag/væsentlige temaer i relation til studiemiljøet (med særligt fokus 
på feedback og fysisk studiemiljø) 
Drøftelsen drejede sig om følgende opmærksomhedspunkter ved stu-
diemiljøundersøgelsen: 
Feedback 
Stress 
Undervisernes tilgængelighed 
Relation til andre studerende: konkurrence og ensomhed. 
 
Under drøftelsen af punktet ”Feedback” bemærkedes at: 
Der er forskel på oplevelsen de forskellige campus i mellem. I Aarhus 
meldes det at der ikke har været feedback på eksaminer, mens det har 
savnet på ca. halvdelen af kurserne i Emdrup. 
Der nævntes, at de studerende uden feedback ikke har nogen idé om, 
hvor de står fagligt, og hvilke kompetencer de har efter endt uddan-
nelse. 
Der blev nævnt, at vi ikke skal flytte stressen fra de studerende til be-
dømmerne som ikke har indregnet feedback i deres timeregnskab. 
Det nævntes, at der på enkelte kurser i forbindelse med undervisnin-
gen er muligt at give feedback. 
Det nævnes at PST ikke kan sammenlignes, fordi konferencen skaber 
rum for feedback. 
 
Afdelingsleder nævnte, at han vil forsøge at finde tid/rum til feedback 
inden for den givne undervisnings-timeramme. 
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Fra undervisernes side skal der også være opmærksomhed på at de 
studerende ønsker en tilbagemelding. 
Det opfordres også til at der findes tid allerede på de igangværende 
valgfag. 
Fra de studerende nævnes et ønske om en ensretning om at alle skulle 
noget feedback, så det ikke risikeres at nogle studerende oplever at få 
meget feedback og andre slet ingen 
Fra undervisernes side nævnes at man gerne vil koncentrere den spar-
somme tid om de studerende som vurderes at have hjælp behov. 
Det nævnes, at der ikke kun er strukturelle forklaringer – på de øvrige 
DPU-uddannelser er tallene bedre. I den sammenhæng repliceres, at 
det særligt er et problem for pæd.psyk., pæd. soc. og udd.vid. hvorfor 
der spekuleres i om det kan være et problem der knytter sig til hold-
størrelser. 
Der opfordres til at skelne mellem feedback efter eksamen og feed-
back ifbm undervisning. 
Der nævnes, at det er svært at få feedback på moduler, hvor der er 
flere skiftende undervisere. En løsning kan derfor indeholde færre un-
dervisere pr. modul. – som igen skaber andre problemer (med specia-
liseret viden og arbejdsomfanget i forbindelse med eksamen). 
Det nævntes, at det må være inkluderet i minimumskravet til en un-
derviser på universitetsniveau. 
Det aftaltes at formanden sammenskriver nogle tiltag som sendes i 
hurtig høring, så det kan videreformidles til SN snarest.  
Det nævntes at det skal aftales/drøftes i undervisergruppen hvordan 
man imødekommer ønsket om mere feedback. 
Det nævntes at undervisernes tilgængelighed spiller en stor rolle. 
 
Under punkt vedr. ”Undervisernes tilgængelighed” fremkom følgende 
bemærkninger: 
Af undersøgelsen fremgår at de studerende mangler direkte kontakt 
med underviserne uden for forelæsningsformatet. 
Det nævntes at behovet herunder er at der er mulighed for at stille 
spørgsmål (ringe eller skrive). 
Det nævntes at studiementorer kan have en positiv effekt. UN har tid-
ligere forført ønsket for ledelsen, og fremlægger det gerne igen. 
Det konstateredes, at det ikke er alle der oplever utilgængelighed. Det 
kan som minimum anbefales til undervisere at være mere opmærk-
som på at besvare henvendelser. Derudover besluttedes det at over-
veje at (gen)fremsætte forslag om studentermentorer. 
Det kan overvejes om man kan lave et forum, hvor skiftende undervi-
sere kan være ”vagthavende”. 
 
I drøftelsen af ”Relation til andre studerende (ensomhed og konkur-
rence)” blev det nævnt at: 
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Ensomhed er en gennemgående fænomen på mange danske uddan-
nelsessteder. 
Det nævnes, at aldersspredningen på uddannelsen er stor. Hvorfor de 
yngre medstuderende kan mangle tilstedeværelse fra medstuderende 
med andre forpligtelser. 
Det nævnes, at hyppigere gruppeskifte kan hjælpe til en større be-
kendtskabskreds på uddannelsen. 
Det nævnes også, at de store hold kan medføre, at det er sværere at 
skabe relationer. 
Ang. konkurrence, nævnes det at det er en del af samtidens konkur-
rencementalitet. Yderligere skal der skelnes mellem om spørgsmålet 
opfattes positivt eller negativt – god eller dårlig ”hård konkurrence”? 
Det nævnes, at italesættelsen ved studiestart har betydning. 
Der opfordres til, at stoppe en kultur som indeholder kommentarer 
om hvor svært det er at gennemføre en kandidatuddannelse med bag-
grund i professionsbachelorer. 
Det opfordres til at arrangere kollokvier, om de emner de forskende 
undervisere selv beskæftiger sig med aktuelt. 
Alumneforeningen nævnes som en bidragende faktor. 
 
Ang. punktet ”Stress i dagligdag og ved eksamen”: 
Blev det nævnt at dagligdagen stress kan hænge sammen med ensom-
hed, manglende feedback og dårlig/manglende relation til medstude-
rende. 
Det nævntes, at stress udgør en stor del af henvendelserne i studie-
centeret. 
Transport til uddannelsesstedet, arbejde ved siden af studiet, famili-
ære forhold osv. nævnes som bidragende til at opleve studietiden som 
stressende. 
Det nævnes også, at hvis italesættelsen (fra ældre studerende og un-
dervisere) er at det er et svært studie (og kurser) som få gennemfører 
på normeret tid, så bidrager det til at stresse de nye studerende. 
 
Det drøftes slutteligt at der på uddannelsen er nul-tolerance over for 
mobning. 
 
Formanden udarbejder notat til SN med kort høringsfrist for UN-
medlemmerne. 
 

5. Eventuelt 
Intet at berette 
 
/Mødet blev hævet 

 


