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ARTS 
AARHUS UNIVERSITET 
 
 

 
Uddannelsesnævn for Pædagogisk filosofi 
Mødedato: 13. december 2018, kl. 12.30-15.00 
Mødested: Emdrup lokale A112 & Aarhus lokale 1483-556 
  
 
Deltagere: 
 
UN-medlemmer:  
Anne-Marie Eggert Olsen (formand), Carsten Fogh Nielsen, Sune Frølund, Mette Pug-
flod Madsen, suppleant: Henrik Vase Frandsen  

Observatør: Oliver Kauffmann (afdelingsleder) 

Øvrige: Dan Fog Enevoldsen (AAU), Lise Skjøt Møller (studievejl.), Asger Sørensen, Jan-
nie Hjort Pedersen (adm., referent)  
 
Ikke tilstede: Sara Raahauge Madsen, Mette Lyskjær Skov, Karina Marie Pilgrim, Ma-
thilde Thougaard Freese 
 
 Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra mødet d. 13. november 2018 (bilag 1) 
3. Meddelelser fra SN, Afdeling, Studievejl., adm., etc. (bilag 2) 
4. Godkendelse af undervisningsplaner F19 & plan for 4. semester F19 

(bilag 3, 4, 5 & 6) 
5. Godkendelse af eksamensplan for sommer 2019 (bilag 7) 
6. Specialetal og kandidatproduktion Arts 2018, herunder Pædagogisk fi-

losofi (bilag 8) 
7. Evt. 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
UN godkendte dagsordenen.  
 
2. Godkendelse af referat fra mødet d. 13. november 2018 (bilag 1) 
UN godkendte referatet fra mødet d. 13. november 2018. 
 
3. Meddelelser fra  
- SN: Orientering v/Anne-Marie Eggert Olsen 
Arts uddannelsesdag finder sted den 26. februar 2019 i Aarhus. Alle er velkomne til 
deltage, men det ville være rigtigt fint, hvis de kommende studenterrepræsentanter i 
Aarhus deltager i arrangementet.  
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De studerendes valg til institutforum: Der har været uklarhed omkring valgprocessen. 
I første omgang vil man forsøge at afholde valget som et fredsvalg. Anne-Marie opfor-
drer studenterrepræsentanterne i UN til at sprede budskabet omkring valg til Institut-
forum. 
 
Anne-Marie har været på 2-dages UFA-seminar dage på Hotel Nyborg Strand. Formå-
let var bl.a. at diskutere visioner for Arts’ uddannelser inden for de gældende rammer. 
 
- Afdelingsleder: Orientering v/Oliver Kauffmann 
Der er ved at blive produceret videopræsentationer af uddannelserne på DPU.  
 
Oliver var til institutledelsesmøde den 12. december 2018, hvor bl.a. valgfagsprocessen 
blev drøftet. Det blev besluttet at køre med en model (model 2) for foråret 2019, hvor 
VEST afholder orienteringsmøder omkring valgfag, men hvor der ikke afholdes uddan-
nelsesspecifikke orienteringsmøder. Det blev også besluttet, at UN senest den 18. fe-
bruar 2019 skal have godkendt hele valgfagsudbuddet for DPU. Det betyder, at Pæda-
gogisk filosofi skal træffe beslutning omkring Pædagogisk filosofis eget valgfag i løbet 
af januar 2019.  
 
EDU-IT projekt: Oliver orienterede om status på EDU-IT projektet. Der er et vist pres 
oppefra i forhold til at lave et EDU-IT projekt på Pædagogisk filosofi.  
 
Der har været en del omrokeringer i studieadministrationen i efteråret. Man skal 
skrive til mailadressen team6.uvaeka.arts@au.dk, såfremt man vil i kontakt med  
UVAEKA-teamet.  
 
Lærergruppen har været på seminar med det formål at gennemgå pensum på Pædago-
gisk filosofi.  
 
- Studievejledningen: Orientering v/Lise Skjøt Møller 
Studievejledningen afholder eksamensarrangementer i januar 2019 – ét omkring bun-
den mundtlig eksamen og ét omkring mundtlig eksamen på baggrund af synopsis. 
Lise vil undersøge, om det er muligt at afholde eksamensarrangementer i forbindelse 
med sommereksamen 2019.  
 
- Administrationen: Orientering v/Jannie Hjort Pedersen og Dan Fog 

Enevoldsen 
Dan oplyste, at der er lagt tutorstillingsopslag op på Blackboard. En af de første opga-
ver for tutorerne er at deltage i åbent hus-arrangementet den 7. februar i Aarhus, kl. 
15-19. Datoen for arrangementet i Emdrup er under afklaring. 
 
Academic Books kommer forbi Emdrup med bogudsalg den 24. januar. 
 

mailto:team6.uvaeka.arts@au.dk


 
 

ARTS 
AARHUS UNIVERSITET 
 
 

Referat 
 
 
 
Dato: 13. december 2018 

 

Side 3/5 

Jannie oplyste, at SNUK-teamet i Emdrup pr. 1. januar 2019 bliver lagt sammen med 
SNUK-teamet i Aarhus med Sarah Barfoed fra Aarhus som afsnitsleder. Stillingen som 
afsnitsleder for Arts Studier Emdrup nedlægges fra samme dato, og på den baggrund 
fratræder Sissel Rendrup Johansen og har sidste arbejdsdag den 13. december 2018.   
 
4. Godkendelse af undervisningsplaner F19 & plan for 4. semester F19 

(bilag 3, 4, 5 & 6) 
 
Moderne pædagogisk filosofi 
Modulkoordinator: Asger Sørensen 
 
Kommentarer til og drøftelser af undervisningsplanen 
Man kunne fremadrettet overveje at flytte session 1 og 3 til tidligere i uddannelsesfor-
løbet, f.eks. til den udvidede studiestart. 
 
Man kunne overveje at flytte en af de to første sessioner med kollektiv vejledning til et 
senere tidspunkt. 
 
Session 1:  
- Tre timer til intro til moderne pædagogisk filosofi er lidt vel meget.  
- Introduktionen bør være mere målrettet de øvrige sessioner. 
- Der mangler en historisk afgræsning af faget i betragtning af, at det er moderne 

pædagogisk filosofi. 
 

Det blev drøftet, om der er et mismatch, når man sammenligner, hvad der står i stu-
dieordningen og hvad der står i undervisningsplanen.  
 
Mette oplyste, at hun har bedt de studerende i Aarhus om at melde tilbage omkring, 
hvad årsagerne er til, at der er relativt mange, som ikke afleverer eksamensopgaven i 
Moderne pædagogisk filosofi ved ordinær eksamen. Mette opsummerede kommenta-
rerne, som hun vil videresende.  
 
Mette sagde, at hun på vegne af studenterrepræsentanterne ikke kan godkende et indi-
viduelt pensum på 1.000 sider. Det bør sættes ned til 500 sider. Asger og Anne-Marie 
sagde, at det på grund af modulets ECTS-vægtning ikke er muligt at sætte pensum ned 
til 500 sider. Anne-Marie foreslog, at man kunne lave en liste over mulige emner for 
opgaveskrivningen med tilknyttet litteratur. De studerende kunne vælge et emne og 
finde supplerende litteratur til emnet. Et andet forslag var, at det obligatoriske pen-
sum på 500 sider bliver en del af det individuelle pensum. Carsten spurgte, om samt-
lige 1.000 sider skal bruges i eksamensopgaven? Nogle studerende er af det indtryk, at 
de skal referere til samtlige sider i eksamensopgaven.  
 
Beslutninger 
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Pensum laves til et 500 siders standardpensum/obligatorisk pensum + 500 selvvagt 
pensum. 
Den ene af de to første kollektive vejledningssessioner skal rykkes til et senere tids-
punkt  
Introduktionen skal fra efteråret 2019 inkorporeres på 1. semester. 
Session 1: Titlen for session 1 ændres til ’Intro til moderne pædagogisk filosofi’. 
 
UN godkendte undervisningsplanen med ovennævnte bemærkninger. 
 
Etik, normativitet og dannelse, Emdrup 
Modulkoordinator: Henrik Vase Frandsen 
Primær underviser: Henrik Vase Frandsen 
 
Kommentarer til og drøftelser af undervisningsplanen 
Man kunne overveje at flytte fremlæggelsen på baggrund af Hans-Georg Gadamer til 
efter, at de har haft om Aristoteles. Gadamer passer ikke så godt sammen med Kant, 
og desuden er læsebyrden på de to første sessioner ret stor.  
 
Man kunne overveje at koordinere ved modulets start, hvem der laver fremlæggelser 
hvornår.  
 
Det vil være en god idé at ensarte sekundær litteratur mellem Emdrup og Aarhus. 
 
UN godkendte undervisningsplanen med ovennævnte bemærkninger. 
 
Etik, normativitet og dannelse, Aarhus 
Modulkoordinator: Henrik Vase Frandsen 
Primær underviser: Carsten Fogh Nielsen 
 
Kommentar til undervisningsplanen 
Det vil være en god idé at ensarte sekundær litteratur mellem Emdrup og Aarhus. 
 
UN godkendte undervisningsplanen med ovennævnte bemærkning. 
 
Plan for 4. semester 
 
Kommentarer til og drøftelser af planen for 4. semester 
Planen for 4. semester skal være mere ambitiøs. Ved workshop 1 og 2 skal antallet af 
sider, som de studerende skal indsende forud for workshoppen, sættes op til 7-10 si-
der. 
 
Opstartsmøde: Der skal gøres opmærksom på, at de studerende med gavn kan danne 
læsemakkerskaber, hvor studerende to og to læser hinandens skriv. 
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’Kom ordentlig i gang?’ møde: Det vil være bedre ikke at skrive specifikt, at man skal 
sætte sig ned og skrive, da det kan afskrække nogle fra at møde op. Det nuværende for-
mål med skrivningen (skriv en indledning/en længere problemformulering) kunne 
med fordel ændres til: skriv en disposition for specialet. Problemformuleringen skulle 
de på dette tidspunkt (primo februar 2019) gerne have styr på, og indledningen skriver 
man ofte sidst i processen. 
 
Work in progress workshop 2: Der skal gøres opmærksom på, at det er vigtigt, at man 
tilgår Digital Eksamen i god tid, dvs. senest to timer før afleveringsfristen. 
 
Man kunne overveje at lave en læse-/skrivecafé.  
 
Carsten sender den opdaterede plan for 4. semester i mailhøring i UN. 
 
5. Godkendelse af eksamensplan for sommer 2019 (bilag 7) 
UN godkendte eksamensplanen for sommer 2019. Dan giver besked til UVAEKA-tea-
met. 
 
6. Specialetal og kandidatproduktion Arts 2018, herunder Pædagogisk 

filosofi (bilag 8) 
Punktet udsættes til UN-mødet i januar 2019. Anne-Marie har bedt om at få et bedre 
datagrundlag. 
 
7. Evt. 
UN besluttede, at UN-mødet i januar 2019 skal afholdes den 9. januar, kl. 13-15.  
 
Mødet sluttede kl. 15.08.  
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