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Møde den: 24. april 2017 kl. 12.30-14.30 
Emdrup D120; Aarhus 2113-250c (inspiratoriet) 
 
Uddannelsesnævnet for Pædagogisk Sociologi (UN) 
 
 
Deltagere:  
Anne Larson (formand), Dirk Michel-Schertges, Jørn Bjerre, Jonas Lieberkind, Gitte Ja-
cobsen (næstformand), Cristina de la Villa González, Trine Bruun Algren Vestergaard, 
Jakob Eder-Jensen 
 
Suppleanter:  
Niels Rosendal Jensen, Christian Christrup Kjeldsen, Silja Outzen Rasmussen, Mette 
Marie Nielsen 
 
Tilforordnede:  
Janne Hedegaard Hansen (afdelingsleder), Beinta (studievejledningen), Bettina Høgen-
hav (AU-studier), Dorte Puggaard (referent, AU-studier)   
 
Afbud: Jonas Lieberkind, Dirk Michel-Schertges, Christian Christrup Kjeldsen, Silja 
Outzen Rasmussen 

Referat 

 

 
 
 
 
 
 
  

1. Valg af ordstyrer  
Anne Larson blev valgt som ordstyrer 

 
2. Godkendelse af referat og dagsorden  

Referat udsendes pr. mail 
 
Ekstra punkter tilføjet dagsordenen:  
5: Kvalitative spørgsmål i undervisningsevalueringen 
6. Skal nye specialeregler gælde allerede pr. 1/9-17? 
7: Justeringer til studieordningen 2017 

 
3. Orientering  

3.1. Fra uddannelseskoordinator  
3.1.1. Ansøgninger til optag 2017  
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Efter fristen for at søge optagelse på uddannelsen, er der 349 ansø-
gere, heraf 169 med uddannelsen som 1. prioritet ved AU. Det skal be-
mærkes, at de godt kan have en anden 1. prioritet ved et andet univer-
sitet, og derfor ikke være reelt 1. prioritet-ansøgere. 
 
Sammenlignet med de tidligere år, er der tale om et fald i ansøgere. 
Det gælder især i forhold til antallet, der har søgt uddannelsen som 1. 
prioritet, hvor der i forhold til sidste år er et fald på hele 20 %.  

 
3.1.2. Proces for optagelse af nye studerende  
Ansøgningsfristen er nu overstået, og man skal på pædagogisk socio-
logi til at forholde sig til ansøgerne. Den del af optagelsesprocessen, 
der direkte involverer pædagogisk sociologi består af to trin: 
1) En faglig vurdering af ansøgere, der ikke automatisk er kvalifice-

rede til optagelse. Finder sted 21. april til 8. maj. Anne Larson står 
for denne. 

2) Vurdering og prioritering af ansøgere på baggrund af en samlet 
vurdering af karaktergennemsnit og relevansbeskrivelse. Finder 
sted 15.-31. maj. Der skal findes mere eller mindre frivillige be-
dømmere blandt underviserne på pædagogisk sociologi.  

 
3.1.3. Afskaffelse af kompendier  
Fra E2017 afskaffes kompendier. I stedet skal de studerende selv 
finde litteraturen via/på DPB/Det kongelige bibliotek. Fremadrettet 
vil undervisningsplanen med liste over obligatorisk litteratur– når 
den er vedtaget i studienævnet – blive videresendt til biblioteket, som 
vil sikre, at al obligatorisk litteratur kan findes på eller via biblioteket, 
og så skal de studerende selv skaffe denne på biblioteket. Af hensyn til 
mulighederne for at registrere brug af tekster til Copy-dan, må der 
ikke lægges tekster på Blackboard. 
 
3.1.4. Undervisningsudbud E2017 (bilag følger)  
Formanden præsenterede en oversigt over efterårets undervisnings-
udbud – jf. bilag 
 

3.2. Fra studienævnet  
Ingen punkter 
 
3.3. Fra studerende  
Flere studerende oplever, at undervisningen i PST særligt er rettet mod lærer-
uddannede, idet eksempler i høj grad relateres til folkeskolen både i undervis-
nings- og i eksamensregi. De anmoder i den forbindelse om, at der i højere 
grad også relateres til andre områder. 
 
3.4. Fra administrationen  
Dorte Puggaard stopper som vikar for Stephan Reinemer efter dette møde, da 
hans orlov slutter. Hun vender derfor tilbage til sin stilling i VEST pr. 1.maj 
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4. Diskussionspunkter  

4.1. Diskussion af studieledertal  
Studieledertallene vedrører de studerendes progression på uddannelsen. 
Grønne felter er dem, der følger den forventede fremdrift, mens de røde felter 
er studerende, der er forsinkede. 

 
Sammenlignet med efteråret 2016, synes andelen, der er følger den norme-
rede tid at være faldet – fra 56 % til 47 %, altså under halvdelen.  
 
UN drøftede den årlige status med henblik på ved næste møde at kunne ved-
tage en handleplan. 
 
4.2. Indledende diskussion af årlig status  
I forbindelse med den årlige status måles uddannelserne på en række indika-
torer: 
• Frafald 
• Studieprogression 
• Undervisningsaktivitet 
• Undervisningsevaluering 
• Studiemiljø 
• Forskningsdækning 
• Internationalisering 
• Beskæftigelse 
  
På baggrund af resultaterne af målingen (datapakken) diskuterede UN, hvor-
dan man kan forbedre uddannelsen. Diskussionen berørte alle 5 delpolitikker 
i AUs samlede kvalitetspolitik inden for uddannelsesområdet: 1) rekruttering 
og studiestart, 2) struktur og forløb, 3) udvikling af uddannelse, undervisning 
og læringsmiljø, 4) studiemiljø og 5) uddannelsernes relation til arbejdsmar-
kedet. Særligt var der dog fokus på hhv. førsteårsfrafald og ledighed, da disse 
to forhold har udløst et rødt flag hos pædagogisk sociologi.    
 
De studerende fremhævede bl.a. problemer med trivsel i form af ensomhed 
og stress. I den forbindelse blev det foreslået, at man kan fokusere mere på 
studiegrupper gennem hele studiet end man gør nu.  
  
Der blev endvidere stillet spørgsmål til, hvorvidt det overhovedet er muligt at 
højne det sociale på et studie, hvor de studerende er optaget af ’voksenliv’, fa-
milie, arbejde mv. (gennemsnitsalderen er høj). Når der tages initiativ til fag-
lige/sociale arrangementer, er der eksempelvis meget få studerende, der del-
tager.  
Det blev foreslået, at arrangementer/det sociale i højere grad skal italesættes 
som en del af studiet.    
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Det blev nævnt, at der blandt de studerende er en høj grad af usikkerhed om, 
hvad uddannelsen kan bruges til. Mange har derfor svært ved at finde en fag-
lig identitet og se bindingen mellem studie og karriere.  
 
Punktet diskuteres videre på næste møde. 
 
4.3. Diskussion af studiemiljøundersøgelse  
På baggrund af data fra årets studiemiljøundersøgelse diskuterede UN, hvad 
der kan gøres for at fremme studiemiljøet blandt de studerende på pædago-
gisk sociologi. 
Forslagene nævnt under pkt. 4.2 er ligeledes aktuelle her.  

 
 
4.4. Afsluttende diskussion af evaluering af E2016 (bilag følger fre-
dag)  
Punktet blev ikke diskuteret. Evt. kommentarer kan sendes til Anne Larson 
efter mødet. 

 
 
5. Kvalitative spørgsmål i undervisningsevalueringen 
Uddannelsesnævnet drøftede fordele og ulemper ved at genindføre muligheden for 
kvalitative spørgsmål i undervisningsevalueringen. Der er enighed om, at uddannel-
sen har brug for adgang til den viden, som en kvalitativ del kan give, men Uddannel-
sesnævnet lagde sig på nuværende tidspunkt ikke fast på rammen. 
 
6. Skal specialeomfanget mindskes allerede fra 1/9-17? 
Uddannelsesnævnets holdning er, at eksamen på specialet skal følge den nye studie-
ordning. Formanden viderebringer dette til Studienævnet. 
 
7. Justeringer til studieordningen 
Anne Larson informerede i sin egenskab af uddannelseskoordinator om Studieleders 
kommentarer til Studieordningen: 

- Indledningen bør uddybes yderligere 
- Der bør være et tydeligere fokus på det specialeforberedende på 3. semester 

 
Hun skriver et forslag og sender til høring i UN. 
 
8. Eventuelt 
 -  

 

 


