
 
 

 
 
 Pædagogisk Sociologi, Emdrup 
Aarhus Universitet 
Tuborgvej 164 
2400 København NV 

Tlf .: +45 8715 0000 
Fax: +45 8715 0201 
E-mail:  edu@au.dk 
edu.au.dk 

 

 
 
Dato: 17. maj 2017 

 
 
Side 1/4 

AARHUS 
UNIVERSITET 
ARTS 

 
 
 
1. Valg af ordstyrer 
Formanden blev valgt til ordstyrer 

 
2. Godkendelse af dagsorden 
Dagorden blev godkendt dog blev punkt 4b behandlet før 4a. 
 
3. Orientering 

 
a. Fra uddannelseskoordinator 

 
i.      Status for kompendier 
Det er blevet besluttet at der fremover laves elektroniske kompendier. 
 
ii.      Status for studiestart 
De studerende (chef-tutorer) berettede at planlægningen er godt i gang. Der 
er afholdt møde og lagt program som udfyldes fra respektive campus. 
Der er desværre ikke planlagt intro-dage igen i år. Det blev nævnt at, hvis 
programmet blot skal gentages og deltagerne fra sidste år kan bidrage igen, 
kunne man spørge Eva Viala om midler til en gentagelse. De studerende for-
talte at det var en positiv oplevelse sidste år. 

 
b.       Fra studienævnet 

Møde den: 22. maj 2017 kl. 12.30 – 14.30 
Emdrup D120 Videolink, Aarhus 2113-250C (Inspiratoriet) 
Møde i uddannelsesnævnet for pædagogisk sociologi 
 
 
Deltagere:  
Anne Larson (formand), Dirk Michel-Schertges, Gitte Jacobsen (næstformand), Cristina 
de la Villa González, Trine Bruun Algren Vestergaard, Jakob Eder-Jensen 
 
 
Suppleanter:  
Niels Rosendal Jensen, Silja Outzen Rasmussen 
 
 
Tilforordnede:  
Janne Hedegaard Hansen (afdelingsleder), Bettina Høgenhav (AU Studier), Stephan 
Reinemer (AU Studier, referent)   
 
 
 
 
 
 
 

Referat 
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Anne Larson orienterede om, hun nu er medlem af studienævnet. Janne He-
degaard stopper som afdelingsleder 1. august, hvorefter Christian Kjeldsen 
overtager som afdelingsleder. Anne Larson fortsætter som UN-koordinator 
frem til februar 2018.                                                        

 
c.       Fra studerende 
Der var ingen meddelelser fra de studerende, men til gengæld spørgsmål til 
valgfag – se under pkt. 5. Evt. 
 
d.       Fra administrationen 
Der var intet nyt udover at administrationen af specialet er centraliseret til 
Aarhus. 

  
4. Diskussions- og beslutningspunkter 

 
a. Årlig status og vedtagelse af handleplan 
Det blev meddelt at akkrediteringsinstitutionen fastholder betinget godken-
delse. Det blev uddybet, at det betyder at der fortsat er øje på om vi overhol-
der vore forpligtelser.  
I forbindelse med drøftelsen af udkast til Handleplan blev det nævnt: 
- at gennemførsel er meget afhængig af samspillet med underviseren. Man 

kunne overveje en øget brug af mentorer. 
- at DPUs uddannelser er bygget op omkring rammer der ikke længere fin-

des. Det er ikke længere muligt at lade de studerende bestemme selv i ret 
høj grad. Uddannelsesrammerne i dag lægger op til mindre grad af valg-
frihed. Pædagogisk sociologi har også den udfordring, at faget kræver at 
de studerende bruger meget tid på at gøre sig bekendt med fagets faglige 
rammer. 

- at man vil prøve at præsentere færre undervisere på modulerne fremover. 
Forsøget fik opbakning fra de studerende. 

- at det er vigtigt at vejledere/mentorer har blik for de studerendes vilkår, 
og ikke sammenligner med en forældet virkelighed. 

- at studentermassens sammensætning (alder, forældrerolle, brug for stu-
diejobs) er særlig for DPU. Men der er desværre ikke lydhørhed for dette 
argument endnu. 

- at man på samfundsvidenskab fremover begynder kandidatdelen med tre 
specialeringer som de studerende kan vælge imellem. Samme model er 
måske ikke direkte mulig på pædagogisk sociologi. Dog forsøges det på 3. 
semester at give de studerende en større mulighed for specialisering. Det 
kunne overvejes at åbne for en endnu tidligere specialisering. 

- at man kunne spørge studerende og undervisere til deres kvalitets-
forståelse. Der er erfaring for at ”feedback” regnes for vigtigt for uddan-
nelsen. Det kunne således overvejes, at alle undervisere tildeles en gruppe 
studerende, som de er mentorer for gennem hele uddannelsen. 
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- at selvom man tidligt i forløbet gør sig overvejelser om specialisering, så 
har man ikke nu mulighed for faglig sparring med underviserne. 

- at en formel specialering ikke vil kunne gennemføres for nuværende, fordi 
vi netop har en ny studieordning på trapperne. Men det hindrer os ikke i 
at overveje en uformel specialisering, som kan have forskellige modeller, 
hvor den medvirker til at give en ide om uddannelsens faglige rammer og 
kræve større aktivitet fra de studerende.. 

- at mentor-ideen skal gennemtænkes i praksis så man ved hvad det koster 
i timer. 

- at et indledende sparringsmøde ville kunne hjælpe til at inddele de stude-
rende i grupper af studerende med lignende interesser som kan parres 
med undervisere der har lignende forskningsfelt. 

 
Der blev orienteret om at der været møde med karriererådgivningen ang. for-
øgelse af beskæftigelsen for vore kandidater. Det aftalt at lave et integreret 
karriereforløb på 2. eller 3. semester, hvor repræsentanter fra karriererådgiv-
ningen kan bidrage med inspiration direkte til de studerende, for at øge for-
ståelsen af hvad man kan bruge uddannelsen af. 
Der blev opfordret til at karriererådgivningen får en lokal repræsentant i Kø-
benhavn. Eller blot afholder arrangementerne i København også. Yderligere 
blev det nævnt at karriererådgivningen er en smule fokuseret på Aarhus-
området – måske er andre dele af Jylland også interessant. 
Det blev nævnt i forhold til det sociale aspekt af studiemiljøet, at man kunne 
bruge tutortimerne også efter introdagene. 

 
Det blev også nævnt at alumneforeningen skal prioriteres og kan bidrage i 
karriererådgivningen. 
 
Angående svarprocenterne, som er i den lave ende blev det drøftet: 
- at tidspunktet (sidst på semesteret) er problematisk. 
- at man kunne gennemføre evalueringen på en bestemt dag, hvor linket 

fremsendes samtidigt.  
 
Det blev efter drøftelsen aftalt at formanden skriver udkastet til den årlige 
status rent før mødet med institutleder og studieleder, hvor vore overvejelser 
fremstilles. 

 
Det blev nævnt at pædagogisk sociologi. er dækket ind på alle studiets fagom-
råder jf. de af afdelingsleder udfærdigede bemandingslister. 

 
Uddannelsesnævnet konstaterede på den baggrund, at der ikke synes at være 
problemer i forhold til forskningsdækningen af undervisningen. 

 
b.       Evaluering af E2016 
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Der blev opfordret til at komme med forslag til den kvalitative bedømmelse, 
hvorunder det blev nævnt: 
- at værklæsning fungerede godt. 
- at opdelingen af de store hold også havde været positivt. 
- at introkurset bød på en god start for nye studerende. 
- At de mundtlige eksaminer i Pædagogisk sociologisk teori fungerede godt 

(dog med nogle administrative problemer). 
- video-streaming på tværs af campusser er et nødvendigt onde i nogle fag. 

Det søges fremover at dele streamingen op, så det ikke er samme hold der 
skal følge med på skærmen hver gang. 

- at evalueringen har været gennemført i godt omfang. Men med blandende 
resultater. 

 
Det blev aftalt at sammenfatningen videresendes til studienævnet. 
 

5. Eventuelt 
 
På foranledning af spørgsmål fra de studerende orienterede formanden om, at 
Summer-Course ikke oprettes pga. manglende tilmeldinger.  OLS, Socialpæda-
gogik og Kvantitative Metoder oprettes på begge campusser, mens Magtrelatio-
ner alene oprettes i Aarhus. Det forklares at de studerende, hvis udbud ikke op-
rettes, vil får plads på deres 2. eller 3. prioritet. 

 
 
 


