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Uddannelsesnævn for Pædagogisk filosofi 
Mødedato: 18. maj 2018, kl. 10-12 
Mødested: Emdrup lokale A112 & Aarhus lokale 1483-523 
 
 
Deltagere: 
 
UN-medlemmer:  
Anne-Marie Eggert Olsen (formand), Sune Frølund, Sara Raahauge Madsen, Mette 
Pugflod Madsen, suppleanter: Henrik Vase Frandsen, Karina Marie Pilgrim 

Observatør: Oliver Kauffmann (afdelingsleder) 

Øvrige: Dan Fog Enevoldsen (AAU), Tobias Kjærulf Christensen (studievejl.); Candy Clif-
forth (adm.), Jannie Hjort Pedersen (adm., referent) 
 
Afbud fra: Carsten Fogh Nielsen, Jens Bay 
 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra mødet d. 16. april 2018 (bilag 1) 
3. Meddelelser fra SN, Afdeling, Studievejl., adm., etc. 
4. Datapakke og handleplan (bilag 2a, 2b, 2c, 2d) 
5. UV-planer (bilag 3a, 3b, 3c, 3d) 
6. Referat fra årgangsmødet (bilag 4a, 4b) 
7. Diskussionspunkt: Indrapportering til SN af den samlede uddannelses- 
     plan for næste semester form og indhold (bilag 5)        
8. Præsentation af UV-evalueringsinstruks (bilag 6) 
9. Evt. 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Dan gjorde opmærksom på, at der lå en forespørgsel fra studieledelsen ang. praksis for 
erstatningsundervisning på uddannelsen. Grundet dagsordenens omfang var det ikke 
muligt at tage et nyt punkt ind. UN-forperson og afdelingsleder bekræftede, at der som 
hovedregel gives erstatningsundervisning, hvis det er praktisk muligt. 
UN godkendte dagsordenen. 
 
2. Godkendelse af referat fra mødet d. 16. april 2018 (bilag 1) 
UN godkendte referatet fra UN-mødet den 16. april 2018. 
 
3. Meddelelser fra  
- SN: Orientering v/Anne-Marie Eggert Olsen 
Studienævnet har vedtaget retningslinjer for intern censur og har vedtaget ny måde 
hvorpå at UN skal indberette undervisningsevalueringer til studienævnet.  
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Studienævnet vil gerne have input, hvis der opstår centrale temaer, som ikke kan løses 
i UN-regi, men i stedet bør løses i studienævnsregi. 
 
Optag 2018: Der var 104 ansøgere til Pædagogisk filosofi med optag pr. september 
2018. Der er tilbudt plads til 60 ansøgere.  
 
- Afdeling: Orientering v/Oliver Kauffmann 
Planlægning af studiestart er i gang. Oliver holdt møde med cheftutorerne d. 17. maj. 
Program for studiestart for Pædagogisk filosofi skal være færdigt d. 11. juni. Det faglige 
vil være i fokus under studiestarten: De studerende skal møde lærerne (OGSÅ i Aar-
hus) - høre faglige oplæg og diskussioner mellem lærerne – ud over de mere socialt 
orienterede tiltag. 
  
Overdragelsesarrangementer afholdes d. 10. (Emdrup) og 11. september (Aarhus).  
Der er et udestående omkring den præcise triangulering af indholdet af overdragelses-
arrangementet - hvad skal ligge i de fageksterne tilbud i uge 38 (styret af Birgitte Dam) 
- og hvad skal ligge i overdragelsesforretningen - f.eks. besøg af Studievejledning, stu-
dienævnsrepræsentanter, alumneforening(er). Oliver er ansvarlig for, at der koordine-
reres hensigtsmæssigt her. 

 
- Studievejl.  
Intet 

 
- Adm. 
Candy oplyste, at tildeling af valgfag og lokalebooking er hendes centrale arbejdsopga-
ver i øjeblikket. 
 
- Etc. 
Intet 
 
4. Datapakke og handleplan (bilag 2a, 2b, 2c, 2d) 
UN gjorde status på de fem delpolitikker i handleplanen for 2017 og drøftede relevante 
indikatorer i datapakken for 2018 med henblik på udarbejdelse af handleplan for 
2018. Konklusionerne fra drøftelserne er som følger: 
 
Delpolitik vedr. rekruttering og studiestart:  
Pædagogisk filosofi er blevet yderligere dimensioneret ned til 50 pladser + 20% over-
booking, dvs. at der tilbydes plads til 60 ansøgere.  
Der skal være bedre information om valgfag under studiestarten. 
Studiestarten er fortsat meget velfungerende på Pædagogisk filosofi. 
 
Delpolitik vedr. struktur og forløb: 
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Gennemførsel er stadig ok på 1. studieår, men der er stadig problemer på 2. studieår. 
Der er stadig meget lav procentvis specialeaflevering på 1. og 2. prøveforsøg.  
Specialeforberedende tiltag på 3. semester er blevet revideret. 
Best practice for specialevejledning skal specificeres. 
Ifølge datapakken for 2018 er der sket en jævnlig stigning i antal optjente ECTS pr. 
studerende pr. semester siden 2015.  
Pædagogisk filosofi har den længste gennemførselstid på DPU. 35 – 40 % af de stude-
rende på Pædagogisk filosofi afleverer specialet på 3. prøveforsøg.  
Der skal arbejdes intensivt med de studerendes specialeudkast i slutningen af 3. seme-
ster. 
Fra studenterside blev der rejst følgende spørgsmål: 
Er der sammenhæng mellem, hvor lang tid en studerende er om at skrive sit speciale 
og den studerendes antal brugte prøveforsøg på moduler tidligere på uddannelsen? 
UN opfordrer afdelingsledelsen til at undersøge spørgsmålet. 
 
Delpolitik vedr. udvikling af uddannelser, undervisning og læringsmiljø: 
Oliver gav en status på opfølgningspunkterne i handleplanen for 2017. 
Anne-Marie foreslog at afholde et pensumstormøde i efteråret 2018 mhp. eventuel æn-
dring eller justering af pensum modulerne imellem.  
Teknologifilosofi: Kandidater i pædagogisk filosofi har undervisningsret på HTX. Oli-
ver rykker Claus Holm vedr. undervisningsret på STX. 
 
Delpolitik vedr. studiemiljø: 
Datapakke 2018: Indikator for studiemiljø (faglig trivsel) er gul. 
I Aarhus forventes stadig positiv effekt qua flyt til Nobelparken. 
Der er nedsat et centralt campusudvalg, som skal kigge på det fysiske studiemiljø. 
Allokering af et faglokale, hvor de studerende på Pædagogisk filosofi kan mødes, til-
stræbes fortsat. 
 
Delpolitik vedr. relation til arbejdsmarkedet: 
Datapakke 2018: Indikator for bruttoledighed for dimittender 1-2 år efter endt uddan-
nelse er rød med en bruttoledighed på 17, 1% og kunne dermed stadig være bedre. 
Bedre facilitering af Alumneforeningen er ønskeligt.  
Større fokus på evnen til at arbejde sammen med andre faggrupper. Mette fremkom 
med et forslag om et tværfagligt valgfag. UN drøftede forslaget. Anne-Marie foreslog, 
at Pædagogisk filosofi burde overveje at bruge peer-feedback. 
Henrik foreslog, at man kunne overveje at gøre mere ud af at skabe kontakter til virk-
somheder i forhold til valgfaget Virksomhedsprojekt på 3. semester.  
 
5. UV-planer (bilag 3a, 3b, 3c, 3d) 
Generelt om undervisningsplanerne: 
Der må ikke stå noget om eksamen i undervisningsplanerne. Der skal i stedet indsæt-
tes link til studieordningen og til eksamensplanen på Studieportalen.  
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Der må heller ikke stå noget om undervisningsdatoer og –tidspunkter. Der skal i ste-
det indsættes link til timeplaner. 
Evaluering: Det vil være en god idé at skrive en passus ind i undervisningsplanen om, 
at der i forbindelse med slutevalueringen skal laves et referat, og at det evt. kan være 
de studerende, der laver referatet. 
 
Pædagogikkens filosofi- og idéhistorie: 
UN drøftede de valgte undervisningstemaer. UN godkendte undervisningsplanen. 
 
Erkendelse, viden og læring: 
Oplysninger om undervisningsdage, -datoer og –tidspunkter skal slettes fra undervis-
ningsplanen. 
Oplysninger om eksamensdatoer skal slettes fra undervisningsplanen. 
UN drøftede de valgte undervisningstemaer. Henrik syntes, at begrebet intentionalitet 
mangler. Anne-Marie efterlyste temaet kritisk teori. Med forslag om mulige justeringer 
i pensum for anden del af semestret samt ovenstående rettelser og tilføjelse godkendte 
UN undervisningsplanen. 
 
Valgfag – Kierkegaard som pædagogisk tænker: 
Oplysninger om undervisningsdage skal slettes fra undervisningsplanen. 
Anne-Marie mente, at læsebyrden er for tung.  
UN godkendte undervisningsplanen med ovenstående rettelse og med henstilling til at 
pensum pr. undervisningsgang reduceres en smule. 
 
Pædagogisk filosofisk forskningsseminar: 
UN kunne ikke godkende undervisningsplanen, da den ikke er færdig.  
 
6. Referat fra årgangsmødet (bilag 4a, 4b) 
Der gik for meget modulevaluering i den ved årgangsmøderne, men der konstateres 
stor tilfredshed med studiet blandt de fremmødte. Pga. tidsmangel tages punktet op 
igen ved næste UN-møde den 22. juni 2018. De modulspecifikke kommentarer angå-
ende forårets moduler tages op ved uv-planlægningen til efteråret. 
 
7. Diskussionspunkt: Indrapportering til SN af den samlede uddannel-

sesplan for næste semester form og indhold (bilag 5) 
Punktet flyttes til næste UN-møde den 22. juni 2018. 
 
8. Præsentation af UV-evalueringsinstruks (bilag 6) 
Punktet flyttes til næste UN-møde den 22. juni 2018. 
 
9. Evt. 
- 
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