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REFERAT 
1. Valg af ordstyrer 
Anne Larson blev valgt som ordstyrer. 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
Anne Larson gjorde opmærksom på, at de undervisningsplaner, der ikke er fremsendt 
til UN, ikke drøftes på dagens møde, men i stedet sendes i mailhøring. Det skyldes, at 
de på mødetidspunktet ikke blev vurderet tilstrækkeligt færdige til, at det gav mening 
at diskutere dem. 
Punkt om socialisering drøftes under eventuelt. 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
3. Orientering  
3.1 Fra formanden 
3.1.1. Siden sidst 
Intet nyt, der er travlt med eksamensopgaver. 
 
3.2 Fra øvrige medlemmer af UN 
Ingen bemærkninger. 
 
3.3 Fra studienævnet 
De studerende oplyste, at de kigger på forslag om mentorordning og de har bedt Stu-
dieleder om kr. 400.000,- til et kvalitetsløft. Derudover drøftes den kommende valg-
proces for SN og UN. De studerende arbejder også med at synliggøre nævnsrepræsen-
tanter og gøre afstanden mindre mellem ‘menige’ studerende og studerende, der er 
aktive i råd og nævn. 
SN arbejder fortsat med omformulering af spørgsmålene til undervisningsevaluerin-
gen. 
 
3.4 Fra afdelingsleder 
På sidste afdelingsmøde har man drøftet mulige ændringer til prøveformer og øget 
samarbejde mellem modulkoordinatorerne med henblik på at få uddannelsen til at 
hænge endnu bedre sammen. 
 
3.5 Fra Studievejledningen 
Studiestartsaktiviteter fra DPU Studievejledningen 
KA 
Mød AU IT systemer – uge 34 (webinar) og 35, 36 (workshop) 
Studiegruppeværktøjer – uge 36 og 37 
Redskaber og ressourcer for KA studerende – uge 38 
 
Kickstart din specialeproces for KA 3. sem. 
Afholdes i uge 41, hvor Studievejledningen fortæller om regler og procedurer. Heref-
ter bliver der en faglig kickstart ved specialekoordinator.  
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Maria Solhøj Madsen er opmærksom på at pæd. soc.-studerende ikke kan deltage i 
Mød AU IT-systemer i uge 35 
 
3.6 Fra administrationen 
“Timeplaner” får en følgesvend 
Når efterårets undervisningsskemaer er offentliggjorte, vil de individuelle skemaer 
kunne ses i det nye og tidssvarende system, Publish, der kan findes på adressen 
www.schedule.au.dk, hvorfra man skal logge ind med sine sædvanlige AU-oplysnin-
ger. 
 
Notat vedrørende det juridiske grundlag for bedømmelse af portfolioprøver – nu på 
engelsk 
Arts Studier udsendte i april et notat vedr. det juridiske grundlag for bedømmelse af 
portfolioprøver. Arts gensender notatet på både dansk og engelsk, da notatet nu er 
blevet oversat. 
Baggrunden for notatet er, at flere undervisere har udtrykt tvivl om, hvilke regler som 
er gældende i bedømmelsessituationen for portfolio og, da flere undervisere oplever 
uenighed med eksterne censorer på netop dette område. 
Tvivlen og enigheden udspringer bl.a. af forskellige forståelser af, hvilken betydning 
de enkelte bidrag i portfolioen skal tillægges, når karakteren for den samlede portfo-
lio fastsættes. 
 
Alle UN-møder indkaldes fremover fra studienævnets funktionspostkasse. 
 
4. Beslutningspunkter 
4.1 Godkendelse af endelig handleplan for pædagogisk sociologi 2019 
På baggrund af drøftelserne i UN og statusmøde med studieleder er handleplanen for 
pædagogisk sociologi tilrettet. På statusmødet blev der givet udtryk for at man øn-
skede følgende indskrevet i handleplanen:  
• træk i højere grad på CUDIM, f.eks. i forhold til akademisk skrivning 
• inddragelse af EDU IT 
• fokus på at bruge de to nye sanselige undervisningslokaler 
 
Beslutning: 
1. UN indstillede handleplanen til godkendelse i Studienævnet.  
2. Anne Larson sender handleplanen til SN-sekretæren til behandling på SN-mødet 

den 21. juni 2019. 
 
4.2 Godkendelse af undervisningsplaner for APST og valgfag 
APST undervisningsplan Aarhus og Emdrup E19 
De studerende udtrykte bekymring for at opgaven. der skal skrives på forløbet, min-
der meget om den der skrives på Socialisering og hverdagsliv.  
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Anne Larson påpegede at de punkter de studerende skal igennem skal ses som en 
genreøvelse i forhold til specialet. Vægtningen af de enkelte elementer kan altid dis-
kuteres, hvilket også sker i undervisergruppen. Afdelingslederen understøtter, at det 
ikke blot bliver endnu en metodeopgave. Underviserne opfordrede desuden til at man 
bruger muligheden for at øve sig i analysearbejdet, da det er første gang man skriver 
en større opgave på kandidatuddannelsen. 
Anne Larson havde derudover en række kommentarer af mere sproglig art, som sen-
des til afdelingslederen, der viderebringer dem til modulkoordinatoren. 
De studerende påpegede desuden, at der stadig mangler en midtvejssamtale i forlø-
bet. 
 
Valgfagene Magtrelationer - oplevelsesanalyse og sanselig orientering, 
Emdrup E19 og Politisk radikalisering, dannelse og den demokratiske 
personlighed, Emdrup E19 
Udgår da der ikke var fremsendt bilag i god nok tid forud for mødet. Tages i stedet i 
mailhøring. 
 
Socialpædagogik, Aarhus og Emdrup E19 
UN var enige om, at forløbet er godt beskrevet og ser meget spændende ud, dog 
mangler der en skærpelse af midtvejs-‘evalueringen’ i beskrivelsen.  
Jørn Bjerre går videre med det til modulkoordinator. 
 
Social ulighed i uddannelse, Emdrup E19 
Midtvejs-‘evaluering’ skal indskrives. Anne Larson orienterer modulkoordinator. 
 
Beslutning: 
1. De indsendte undervisningsplaner blev godkendt under forudsætning af at oven-

stående kommentarer indarbejdes.  
2. Anne Larson sender de to valgfag der stadig udstår i mailhøring blandt UN-med-

lemmerne 
 
5. Diskussionspunkter 
5.1 Forslag til revision af studieordning 
Studieordningen for pædagogisk sociologi har været igennem 1. gennemløb, 
og der er mulighed for at revidere den under forudsætning af, at forslagene til æn-
dringer bliver godkendt af studienævnet og prodekanen. UN behandlede mulige øn-
sker til studieordningsændringer på sit møde den 9. maj. På UN-mødet den 14. juni 
drøftede UN følgende ønsker inden de sendes til videre behandling i Studienævnet og 
hos prodekanen: 

• Videnskab og metode 1. semester: Ændringer til prøveformer 
• 2. semester: Ændringer til prøveformer 
• Valgfag 3. semester: Ændringer til prøveformer 

  
Videnskab og metode 1. semester  

https://eddiprod.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGodkendtOrdning&dokOrdningId=12828&sprog=da


 
 

  
  

Side 5/8 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

 

På 1. semester modulet Videnskab og metode overvejer uddannelsen at ændre antal-
let af portfolio-dele fra 4 til 3, så de studerende kan komme mere i dybden i de en-
kelte dele. Portfolio-eksamen blev indført med studieordningen fra 2017. Erfaringen 
fra de første årgange med denne eksamensform har vist, at 2,5-3 sider per portfolio-
del har været i underkanten i forhold til at de studerende kunne komme i dybden 
med de enkelte temaer og vise en forståelse. På den baggrund ønskes antallet af port-
folio-dele nedsat fra 4 til 3, så der bliver flere sider til hver enkelt portfolio-del. 
 
UN drøftede fordele og ulemper ved at mindske omfanget af antal portfoliodele og 
blev enige om at fastholde den indstillede ændring, da det giver de studerende bedre 
tid til fordybelse. 
  
Prøveformer 2. semester  
2.semester modulet Socialisering og hverdagsliv består i dag af en fri skriftlig hjem-
meopgave på 13-15 sider og modulet Uddannelse, institution og politik - kompara-
tive perspektiver også på 2. semester, har i dag en portfolio-opgave på samlet set 
samme omfang. Dette opleves som ”overvældende” af de studerende, da de i realite-
ten ikke får skrevet de forskellige portfolio-dele i løbet af semesteret. 
 
UN drøftede fordele og ulemper ved forslaget og blev enige om at indstille til SN, at 
man overvejer at ændre den ene prøveform på 2. semester, da der er dårlige erfarin-
ger med portfolioformen. 
 
Valgfag 3. semester  
Ønske om at ændre prøveform, så den er identisk med de fleste andre valgfag på DPU 
eller anden eksamensform. At eksamen på samme tid er en mundtlig synopsis-eksa-
men med relativ kort tid til udprøvning/dialog og samtidig bestået/ikke-bestået har 
ført til en oplevelse af, at den er blevet lavt prioriteret af de studerende. Det har desu-
den været oplevelsen, at den tid, der har været til mundtlig udprøvning, når både læs-
ning af synopsis og mundtlig eksamination skulle klares inden for den timeramme, 
der er meldt ud til arbejdstimeforbrug til eksamener, reelt har været for kort til at få 
en ordentlig dialog i gang. 
 
UN drøftede fordele og ulemper ved forslaget. En mulig løsning kunne være at er-
statte den nuværende prøveform med aktiv deltagelse, forstået som udarbejdelse af et 
skriftligt eller mundtligt produkt som ville skulle godkendes. 
 
Beslutning 
1. UN indstillede de ønskede studieordningsændringer til videre behandling i Stu-

dienævnet og hos Prodekanen. 
2. Anne Larson indsender de ønskede ændringer til studienævnssekretæren.  
 
5.2 Rapport for censorformandskabet 
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UN drøftede den indkomne årsberetning fra censorformandskabet. UN havde særligt 
fokus på, at markant flere går til reeksamen på specialet. Derudover drøftede man ka-
raktergennemsnittet. Det blev i den sammenhæng bemærket, at der udover specialet 
kun er ekstern censur på et enkelt modul, og at det derfor er vanskeligt at sige noget 
generelt om uddannelsens niveau alene på baggrund af rapporten fra censorformand-
skabet. 
Niels Rosendal Jensen oplyste, at han og studieleder har et møde med censorforman-
den i uge 25. 
 
Beslutning: 
1. Eksamensgennemsnittet for alle eksaminer – også de med intern censur - drøftes 

på et kommende UN møde. 
 
5.3 Redegørelse for brug af intern censur på pædagogisk sociologi 
Uddannelsesnævnet fokuserede i sin gennemgang af data fra vintereksamen 
2018/2019 særligt på eventuel gensidig censur. Fordelingen af interne censorer på 
fag og eksaminatorer var imidlertid så opsplittet, at det var vanskeligt at få et samlet 
overblik. Således havde den enkelte eksaminator adskillige censorer at forholde sig til 
og votere med på samme fag, ligesom de enkelte interne censorer skulle forholde sig 
til og votere med adskillige eksaminatorer. På den baggrund blev der ytret ønske om, 
at interne censorer fremover ”klumpes” mere på de samme eksaminatorer. Set fra 
UN’s side vil det gøre det lettere at overskue, om der skulle være eksempler på gensi-
dig censur. 
UN så sig ikke i stand til at forholde sig til, om der er en tendens til, at de samme er 
censorer for de samme eksaminatorer ud fra en enkelt eksamenstermin, men vil 
fremover have opmærksomhed på det. 
 
Beslutning: 
1. Anne Larson udfylder bilaget UN-drøftelse af intern bedømmelse på pæd. soc. og 

sender til studienævnssekretæren til behandling på SN-mødet den 21. juni. 
2. Niels Rosendal Jensen tager kontakt til UVAEKA med henblik på en mindre fragmen-

tarisk fordeling af censorer på eksaminatorer fremover. 
 
5.4 Program for introdagene for studerende 
Programmerne er desværre ikke afstemt Aarhus og Emdrup i mellem.  
Emil Nielsen tilbød at holde oplæg om SN arbejdet i Aarhus om torsdagen og Niels 
Rosendal Jensen tilbød ligeledes at deltage i Aarhus og fortælle om afdelingen. 
Maria Solhøj Madsen sender det slideshow, der bruges i forbindelse med oplæg om 
studiestartsgrupper i uge 37 til alle cheftutorerne.  
 
Beslutning: 
1. Jørn Bjerre videregiver drøftelserne til cheftutorerne i Aarhus så programmet kan 

tilrettes.  
 
5.5 Semestermøder E2019 
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UN drøftede oplægget og var enige om at det foreslåede indhold ser fornuftigt ud. Af-
delingen har desværre ikke mulighed for at sponsorere kaffe.  
Maria Solhøj Madsen fik ok til at kontakte tutorerne i Aarhus og bede dem om at del-
tage i aktiviteten. 
UN ønsker desuden, at der laves 2. semester møder på uddannelsen. Maria Solhøj 
Madsen tager ønsket med tilbage og undersøger om det er muligt. Er det muligt at 
lave 2. semester møder, sikrer Maria Solhøj Madsen, at de studerende inddrages i 
planlægningen. 
 
5.6 Erfaringsopsamling i forbindelse med valgfag og tilmeldinger E19 
UN drøftede kort erfaringerne i forbindelse med valgfag og tilmeldinger til efteråret 
2019.  
De studerende ønskede at der oprettes et valgfag i Kvant uanset antal tilmeldte, så de 
studerende kan få den faglige profil, de ønsker. UN blev på den baggrund enige om, 
at det bør formuleres tydeligere, hvad der sker, hvis der er for få tilmeldte til et valg-
fag. 
 
Beslutning: 
1. UN drøfter valgfag fremover på næste UN-møde, samt hvordan kvantitative me-

toder integreres i uddannelsen så kvantitative metoder og kvalitative metoder 
fremstår som ligeværdige.  

 
5.7 Datoer for møder i E19 
Beslutning: 

1. UN godkendte følgende mødedatoer: 
- Fredag den 16. august 2019 kl. 12.30-14.30 (SN 23/8) 
- Mandag den 16. september 2019 kl. 12.30-14.30 (SN 26/9) 
- Mandag den 21. oktober 2019 kl. 12.30-14.30 (SN 28/10) 
- Fredag den 15. november kl. 12.30-14.30 (SN 26/11) 
- Mandag den 9. december 2019 kl. 12.30-14.30 (SN 17/12) 
- Onsdag den 22. januar 2020 kl. 12.30-14.30 (SN 30/1-20) 

2. Annike booker lokaler og indkalder til møderne via Studienævnspostkassen. 
 
6. Forslag til kommende møder 
6.1 Forslag til kommende UN-møder 
 

Forslag til punkter til UN-møde 16. august 2019 
• Undervisningsevaluering F19 
• Drøftelse af valg til SN og UN 
• Socialisering – notat fra underviser Søren Nagbøl 
• Valgfag fremover, herunder ligeværdig integration af kvantitative meto-

der og kvalitative metoder 
• Status på studiestart 
• Evaluering af formen på dette års datamateriale (Power BI) 
• … 
 
Forslag til punkter til UN-møde 16. september 2019 
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• Evaluering af studiestart 
• Drøftelse af eksamensgennemsnittet på alle prøver 
• … 

 
6.2 Eventuelle forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 
Ingen bemærkninger. 
 
7. Evt. 
Beslutning: 
1. Jørn Bjerre er ordstyrer på næste UN-møde. 
2. Punkt omkring socialisering drøftes på næste UN-møde. 
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