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Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Nyt fra uddannelsen – kort skitse af den nye studieordning, tal mm. 

 
MLLA bød kort velkommen til aftagerpanelet og har lavet en kort præsentation af dagsordenen. 
 
Siden sidst 
Der har siden det sidste møde i aftagerpanelet været afholdt dimission og i maj måned blev der afholdt 30- 
års jubilæum. Der var nogle gode fester i både Kbh. og Aalborg. 
 
Optag og aldersfordeling 
På kandidatuddannelsen i socialt arbejde (KSA) er der fuldt optag på 1. semester med 90 studerende i Kbh. 
og 48 studerende i Aalborg.  
 
En stor del af de studerende på uddannelsen er lidt ældre, hvilket kan være medvirkende til, at de sociale 
aktiviteter er forholdsvist dårligt besøgt. Der er en stor udfordring at balancere de sociale aktiviteter mellem 
de studerende pga. aldersspredningen. 
 
Optagelsesbaggrund 20/21 sammenlignet med 21/22 
Der er fokus på bachelorbaggrunden. Tidligere var der en klar overvægt af socialrådgivere, som søgte ind på 
KSA, men flere studerende med baggrund indenfor det sundhedsfaglige områder og pædagoger søger nu 
optag. Procentvis er optagne studerende med socialrådgiverbaggrund faldet med ca. 10% (fra ca. 50% til 
40%), mens antallet af optagne studerende med sundhedsfaglig baggrund er steget ca. 25% (fra ca. 10% til 
ca. 35%). Der e en lille variation mellem tallene fra Kbh. og Aalborg. 
  
Karakterspredning 
Karaktererne på 2. og 4. semester i foråret 2022 ligger forholdsvist højt. Det er dejligt, at karaktererne er 
høje, men de må heller ikke ligge for højt. Hvis de gør det, så skal der ses på niveauet af opgaverne og 
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bedømmelsen. 
 
Frafald 
Frafaldet på 1. semester ligger fortsat på ca. 10%. Det er positivt, at der ikke er sket en øgning i frafaldet, 
men det kan stadig reduceres. Der arbejdes aktivt med sammenhængskraft mellem det sociale og det 
faglige på uddannelsen fx faglige cafeer og pizzaarrangementer.  
 
Ledighedstal 
De sidste opgjorte ledighedstal er fra 2020. Den gennemsnitlige ledighed er faldet, men ligger stadig for højt.  
 

 
 
MLLA udtrykte stor tilfredshed med employability teamet og samarbejdet med aftagerpanelet, hvilket har 
hjulpet uddannelsen med at styrke sit forhold til praksis. Det blev kommenteret på, at der er sket meget i 
samfundet siden 2020, så det er ikke helt fair, at uddannelsen skal måles på disse tal.  
 
Koblinger til praksisfeltet er vigtige. AW tilkendegav, at hun gerne vil fortsætte samarbejdet ift. dette. Hun 
foreslog oplæg fra alumne, hvor der også bør være fokus på yngre studerende på uddannelsen, som ikke 
har kontakter til erhvervslivet. Der er forskelligt, hvad de studerende kan bidrage med ved oplæg og hvor 
aktive de er, men det vigtigste er, at de møder op.  
 
Karriereworkshop 
Der har været afholdt karriereworkshop i både Kbh. og Aalborg. Der blev talt om, at disse workshops måske 
skal afholdes tidligere på uddannelsen, så de studerende bliver opmærksomme på, hvor vigtigt det er at 
netværke. Der var forslag om oplæg fra ”kendte” personer, som har taget uddannelsen. Micro influencere 
kan måske også gøre opmærksom på oplæg og begivenheder.  
 
Ny studieordning 
Uddannelsen har udarbejdet en studieordning gældende fra september 2023. Videnskabsteori og metode er 
flyttet til 1. semester og 2. semester er lavet om så socialpolitik, organisation, ret- og retsanvendelse og 
socialt arbejde nu ligger i en sammenhængende modul. Socialt arbejde som forandringsfelt styrkes 
derudover på 3. semester i et obligatorisk 5 ECTS-modul ”Forandringer i socialt arbejde”. Ændringen af 
studieordningen skal være med til at styrke de studerendes evne til at arbejde indenfor et praksisfelt. 
 

 
Overblik over uddannelsen – ny studieordning fra 2023 

 
 

Fremmøde 
Der blev talt om de studerendes fremmøde til undervisningen. Fremmødet er højst i starten, men generelt så 
møder de studerende til forelæsninger, mens færre deltager i øvelserne. Efter de studerende påbegynder 
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deres projektarbejde, så er det kun ca. halvdelen som møder op til forelæsningerne. De studerende er 
generelt meget selektive i, hvad de deltager i og fravælger ting, som ikke er obligatoriske. Der blev talt om, at 
mange studerende ser uddannelsen som en eftervidereuddannelse og har deres sociale omgangskreds 
uden for studiemiljøet.  
 
Erhvervskandidat 
Loftet for udbud af erhvervskandidatuddannelser er nået, så derfor er der udarbejdet en skrivelse til rektor på 
AAU, som forhåbentligt kan bane en politisk vej til oprettelse af erhvervskandidatuddannelsen i socialt 
arbejde, når kandidatuddannelsen skal lukke i Kbh. Sidste optag i Kbh. er i 2025. 
 

3. Udfordringer på uddannelsen 

MLLA opsummerede udfordringerne på uddannelsen og håndteringen af disse: 

• Reducering af frafald 

• Bedre sammenhæng mellem sociale og faglige aktiviteter på uddannelsen. 

• Mere generelle udfordringer som mindre ungdomsårgange. Derfor reduceret optag/antal pladser. 

• Satsning på åbning af erhvervskandidat.  

• Optag i Kbh. til og med 2025 – vigtigt at få spredt denne fortælling.  

• Med en lukning af uddannelsen i Kbh. forsvinder 2/3-dele af studentermassen. Dette kan i værste 

fald betyde en reduktion i antallet af medarbejdere/nye ph.d., hvilket kan få indflydelse på 

forskningsniveauet. 

 

4. Diskussion og input fra panelet – muligheder og begrænsninger – reduceret optag, 

erhvervskandidat osv. 

 

Ved en erhvervskandidat tages uddannelsen på halvtid over 4 år, mens arbejdet fastholdes. Pladserne på 

erhvervskandidaten er gratis for arbejdspladserne. Der arbejdes også på flere eftervidereuddannelser, men 

der er stor forskel på eftervidereuddannelser og en fuldtidsuddannelse. Det er vigtigt, at det fastslås, at 

uddannelsen stadig vil være i Aalborg.  

 

Der blev talt, om vismændene* igennem opbyggende virksomhed kan påvirkes til at tale for en bevarelse af 

uddannelsen i Kbh. eller om løbet er kørt. Det er svært at tænke produktivt i en ramme af lukning af 

uddannelsen i Kbh. samtidig med at drive en succesrig uddannelsen.  

 

En erhvervskandidat i socialt arbejde vil være forankret i KSA i Aalborg, men med udbud af aktiviteter i Kbh. 

Niveauet på erhvervskandidaten fastholdes og der vil ske sammenlæsning med KSA i Aalborg fx via online 

deltagelse. Der er pt. mange eksterne midler og projekter i gang på tværs af forskningsmiljøet i Kbh. og 

Aalborg. Derudover kan der ske en økonomisk understøtning med udbud af eftervidereuddannelser inden for 

det sociale område. Antallet af studerende i Kbh. kan dog med stor sandsynlighed ikke fastholdes på en 

erhvervskandidat.  

 
*Fra 1. februar 2022 består vismændene af Carl-Johan Dalgaard (overvismand), Jakob Roland Munch, Nabanita Datta Gupta og Lars 

Gårn Hansen. 

 

5. Oplæg fra Mathias Herup Nielsen 

 
Ny forskning om street level bureaucracy: ”(Mis)tillid og krydspres ved frontlinjen” 
Oplæg om CUBB’s forskning i tæt samarbejde med praksis (CUBB – Center for udvikling af 
borgerinddragende beskræftigelsesindsatser). 
 
MHN præsenterede kort sig selv og sin baggrund. Han er ny lektor på Institut for Sociologi og 
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Socialt arbejde, men kommer fra ca. 10 års ansættelse på Institut for Politik og Samfund (tidl. 
Statskundskab).  Hans primære forskningsområde er sammenhæng mellem diskurser og 
socialpolitik, gennemførsel af reformer og forskning indenfor jobcenterområdet.  

CUBB samarbejder 6 udvalgte jobcentre rundt i landet. Forskergruppen besøger jobcentreren 

alene eller i samlet flok, hvor de laver interview med ansatte og borgere. Hos CUBB ses forskning 

som en holdsport. 

CUBB forsøger at skabe en polariseret debat, hvor der på den ene side ses på ”dem” imod ”os” 

problematikken, at de ansatte oplever mistillid fra politikere, offentligheden, nære kontakter og 

borgere. På den anden side forsøger CUBB at bruge opmærksomheden konstruktivt til at forstå 

jobcenterarbejdets kompleksitet. 

 

Som jobcentermedarbejder skal man:  

• tro på borgeren og mægtiggøre borgeren 

• tage afsæt i borgerens visioner om det gode liv 

• ”lave værdig” sagsbehandling 

• inddrage borgeren mere 

• samskabe og tænke helheder 

 

samtidig med at man: 

• overholder (og formidler) loven 

• er loyal over for den strategi organisationen forfølger 

• har et klart arbejdsmarkedssigte 

 

Kort sagt så skal: 

• alle skal behandles lige 

• man skal få mest muligt for statens penge 

• der skal tages hensyn til den enkelte 

• alle skal behandles ordentligt. 

Ifølge Bernardo Zacka udsættes jobcentermedarbejderne for krydspres, hvor de forsøger at 

realisere og afbalancere fire værdier: Fairness, effektivitet, responsivitet og respekt. Når dette 

krydspres bliver for voldsomt udvikler de ansatte simplificerende roller. De møder borgeren som: 

enforcers, caregivers eller indifferents, hvor de fokuserer på nogle værdier frem for andre. 

• Enforcers: Er streng og mistroisk overfor borgeren. Ligger vægt på håndhævelse af orden 

og mangler respekt for borgeren. 

• Caregivers: Er omsorgsfuld og sympatisk overfor borgeren, men mangler fairness, da det 

er svært at give samme omsorg til alle. 

• Indifferents: Er distanceret til borgeren og mangel på empati, fokusere på reglerne. 

 

Jobcentermedarbejderne kan for at ”overleve” benytte forskellige handlingsstrategier: 

• Dividing the self: Delingspraksis, hvor man funktionsopdeler sig selv og sit arbejde. Det ses 

ofte igennem et ”nærværende selv” og et ”professionelt selv”, hvor man italesætter det over 
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for borgeren, hvilken ”person” der nu taler. Ulempen kan være, at det kan skabe forvirring 

og ubehag hos borgeren. 

• Dissolving contraditions: Opløsningsstrategi, hvor man (gen)fortolker værdierne, så 

krydspresset opløses. Her står jobcentermedarbejderen fast på, at realisme er i borgerens 

interesse. Ulempen kan være, at borgeren kan føle sig påduttet en vilje ”udefra”. 

• Disassembling and reassembling:  At skille håb og drømme ad, hvor ikke realistiske ønsker 

brydes ned til delelementer, som måske delvist kan opnås. Ulempen er, at borgeren 

formentlig aldrig vil glemme sin drøm. 

 

CUBB forsøger at udføre forskning, som er tæt på praksis, men ikke ”for tæt”. Forskningsgruppen 

ser jobcentermedarbejderne som ”linedansere” snarere end magtoverlegne ”regenter”. NPG (new 

public management), borgerinddragelse, empowerment og andre tiltag kan være med til at sætte 

jobcentermedarbejderne overfor nye former for krydspres. 

 

Aftagerpanelet kom med deres kommentarer til MHN’s oplæg. CUBB taler jobcentrenes stemme. 

Der er vigtigt, at borgerens liv ses som en helhed, også når der tales om beskæftigelsesrettede 

indsatser. Her kan de frivillige organisationer, som borgeren kan være i kontakt med måske 

inddrages. 

 

Det er problematisk, at jobcentrene skal ske en forening af socialpolitikken og 

beskæftigelsespolitikken, hvor man tager de bedste metoder til at få de stærkere borgere i job og 

overføre det til de svagere borgere. Der bør i stedet ses på, den bedste metode til den enkelte 

borger.  

 

Det er ikke en beskyttet titel at arbejde i et jobcenter. Flere jobcentermedarbejdere er ikke 

uddannet socialrådgiver. Der bør ses på, hvad man skal kunne for at arbejde i et jobcenter. Det er 

vigtigt at kunne leve i et krydspres og have faktuelle kompetencer til at håndtere det. MHN blev 

stillet et spørgsmål om, hvad faglighed er i et jobcenter? Et spændende spørgsmål, som han 

måske kan tage med i projektet. 

 

Der var forslag fra aftagerpanelet om at få en psykolog med i CUBB-projektet til at se på det 

psykologiske perspektiv hos både jobcentermedarbejderne og borgerne.  

 

6. Evt. 

MLLA meddelte, at Jakob Skjøtt-Larsen tiltræder som institutleder for Institut for Sociologi og Socialt arbejde 

pr. 1. januar 2023. Trond Beldo Klausen træder tilbage i sin forskerstilling på instituttet. 

 

Ift. kvalitetssikringen skal der ske en revurdering af aftagerpanelets sammensætning. Derfor blev 

aftagerpanelets medlemmer spurgt, om de ønsker at fortsætte som medlem af aftagerpanelet på 

kandidatuddannelsen i socialt arbejde i en ny 4-årig periode. Alle medlemmer, som deltog i mødet ønskede 

at fortsætte som medlemmer i panelet. Der vil blive sendt en mail ud til alle nuværende medlemmer af 

aftagerpanelet med opfordring om af fortsætte. 

 

Det blev aftalt, at aftagerpanelet fremover skal mødes 2 gange årligt. 
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