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1. Godkendelse af dagsorden (13.00-13.05) 

2. Orientering (13.05-13.15) 
2.1 Fra afdelingsleder 
2.2 Fra UN-forperson, UN-næstforperson og SN-repræsentanter 
2.3 Fra øvrige medlemmer af UN 
2.4 Fra Studievejledningen 
2.5 Fra administrationen 

3. Beslutningspunkter (13.35-14.20) 
3.1 Undervisningsplaner F22 (13.35-14.20) 

4. Diskussionspunkter (13.15-13.35 / 14.30-14.50) 
4.1 Opsamling på semestermøder E21 (13.15-13.35) 
4.2 Opfølgning på handleplan: Lav svarprocent i 
undervisningsevalueringerne (14.30-14.50) 

5. Forslag til kommende møder (14.50-14.55) 
5.1 Forslag til kommende UN-møder 
5.2 Eventuelle forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 

6. Evt. (14.55-15.00) 
 
 
REFERAT 
1. Godkendelse af dagsorden (13.00-13.05) 
Drøftelsespunkt 4.1 Opsamling på semestermøder, behandles umiddelbart efter orien-
teringer. Dette for at Maria Solhøj Madsen kan deltage under punktet. 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Orientering (13.05-13.15) 
2.1 Fra afdelingsleder 
2.1.1 Orientering fra afdelingsseminar 3. december 
Afdelingsleder orienterede nævnet om det afholdte afdelingsseminar, herunder forsk-
ningsbaseret undervisning og mulig rotation mellem underviserteams. 
 
 

Mødedato: 7. december 2021 kl. 13.00-15.00 
Mødested: Emdrup: D120; Aarhus: 1483-525 (Det blå rum). Virtuelt mødelokale 1018 
(https://vmeet.au.dk/webapp/) 
Mødeemne: Uddannelsesnævnet for kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi 
 
Deltagere 
Undervisere: Felix Weiss 
Studerende: Nikolaj Gaardsdal Schiang, Frederik Andresen, Martin Harm Lode 
Observatører: Niels Rosendal Jensen (afdelingsleder), Maria Solhøj Madsen (VEST), Dan 
Fog Enevoldsen (AAU), Annike Vestergaard Martínez (SNUK, referent), Martin David Munk 
deltager under punkt 3.1. 
Afbud: Dirk Michel-Schertges (forperson), Ida Gran Andersen, Maggie Müller (næstforper-
son), Andreas Hjertholm, Tine Fristrup, Jørn Bjerre. 
 
 
Dagsorden: 

Godkendt referat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

file://uni.au.dk/dfs/ARTS_Studier/1.1.%20SNUK/2.%20N%C3%A6vnsbetjening/2.%20Uddannelsesn%C3%A6vn/DPU/UN%20P%C3%A6d.%20Soc/P%C3%86D%20SOC%20UN%202021/211207/1018
https://vmeet.au.dk/webapp/


 
 

  
  

Side 2/6 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

 

2.2 Fra UN-forperson, UN-næstforperson og SN-repræsentanter 
2.2.1 Fra studienævnet 
På mødet den 25. november 2021, drøftede Studienævnet blandt andet: 

• Behandling af nye studieordninger 
• Behandling af foreslåede studieordningsændringer 
• Godkendelse af valgfagsskabelon E2022 
• Specialeevaluering 
• Evaluering af studiestart 
• Grundfortællinger på kandidatuddannelserne 
• Institutnotat med anbefalinger på baggrund af DPUs coronadrøftelser 

Dagsorden og referat findes på Studienævnets side her. 
 

2.3 Fra øvrige medlemmer af UN 
Ingen bemærkninger. 
 
2.4 Fra Studievejledningen 
Som en del af processen omkring Grundfortællinger i SN og UN, vil VEST på det kom-
mende SN-møde præsentere forskellige forslag til, hvordan vi som institut kan formidle 
DPU’s uddannelser ift. hinanden. I hører muligvis mere om det. 
 
2.5 Fra administrationen 
2.5.1 Nyhedsbrev fra Arts studier  
December nyhedsbrevet fra Arts Studier indeholder blandt andet information om:  

- Undervisnings- og eksamensperioderne 2023-2024 er nu fastlagt 
- Forsinkelsessamtaler E2021 
- Indhentning af valgfag og fag med skiftende emne for efteråret 2022 
- Timetælling E21 er afsluttet 

Alle nyhedsbrevene fra Arts studier er samlet her.  
 
Bilag: 

- 02.5.1 December 2021 Nyhedsbrev fra Arts Studier DA 
 

3. Beslutningspunkter (13.35-14.20) 
3.1 Undervisningsplaner F22 (13.35-14.20)  
Uddannelsesnævnet drøfter og godkender undervisningsplaner for foråret 2022 for Soci-
alisering og hverdagsliv (S&H) samt Uddannelse, institution og politik - komparative 
perspektiver (UIP). 
 
I udgangspunktet anerkendes det, at de faglige team, der udarbejder planerne for de en-
kelte moduler, er den faglige instans. UN skal således ikke ”blande sig” i det faglige ind-
hold af de enkelte moduler. 
Derimod skal UN i vurderingen af planerne lægge vægt på 

(1) Hvorvidt modulplanen fremtræder med en klar sammenhæng/rød tråd, som er for-
ståelig for de studerende 

(2) Hvorvidt beskrivelserne af de enkelte sessioner er tilstrækkeligt informative i forhold 
til de studerende 

(3) Hvorvidt der er overlap fra det ene modul til det andet – dette gælder især progressi-
onen fra moduler på 1. semester til moduler på 2. semester 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/dpu/
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
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(4) Hvorvidt der er tilstrækkelig tværgående sammenhæng mellem modulerne på de en-
kelte semestre; det gælder primært for 1. og 2. semesters vedkommende 

Bilag: 
- 03.2.1 Udkast uv-plan F22 S&H København 
- 03.2.2 Udkast uv-plan F22 S&H Aarhus– eftersendes 
- 03.2.3 Udkast uv-plan F22 UIP København og Aarhus  

 
Forslag til beslutning: 
Med afsæt i mødets drøftelser beslutter UN, om der er nogle undervisningsplaner som 
på det foreliggende grundlag ikke kan godkendes, og som derfor efter gennemarbejdning 
skal fremsendes til godkendelse hos afdelingsleder. 
 
Referat: 
UN drøftede følgende undervisningsplaner: 
 
S&H Aarhus 
Teamet er sent dannet og man er derfor ikke færdig med undervisningsplanen. Modul-
koordinator Felix Weiss fortalte kort om det foreløbige arbejde med 4 overordnede semi-
narer, som bruges introducerende til forskellige emner. Sessionen med biblioteket er ta-
get ud, da der er 2 gange litteratursøgning på andre tidspunkter. Teamet bag modulet ar-
bejder desuden med en tydelig eksplicitering af de forskellige forskningstilgange.  
Uddannelsesnævnet var enige om at afdelingsleder kan godkende den endelige undervis-
ningsplan for modulet. Modulkoordinator sender derfor undervisningsplanen for S&H 
Aarhus til godkendelse hos afdelingsleder inden nytår. 
 
S&H København: 
Uddannelsesnævnet undrede sig indledningsvist over, hvor forskellige undervisnings-
planerne for S&H er mellem de to campi.  
I forbindelse med sidste års godkendelse af undervisningsplanen påpegede uddannelses-
nævnet, at det umiddelbart var svært at se, hvordan planen er relateret til studieordnin-
gens fagbeskrivelse af Socialisering og hverdagsliv. Det samme gør sig gældende med 
undervisningsplanen for F22. Indholdet er meget interessant, men da S&H er tænkt som 
et grundmodul for de studerende, er det derfor vigtigt med en vis bredde i undervisnin-
gen.  
Uddannelsesnævnet drøftede herefter kort modulets manglende identitet og at der 
blandt underviserne er mange forskellige forslag til, hvor man vil hen med modulet. Ud-
dannelsesnævnet var enige om, at det kræver en større drøftelse, der indledningsvis bør 
tages i medarbejdergruppen. 
Uddannelsesnævnet var enige om, at der fremadrettet skal ses på, hvordan man i højere 
grad kan ensrette undervisningsplanerne for S&H på tværs af campi. 
Uddannelsesnævnet ønskede, at afdelingsleder drøfter udfordringerne i undervisnings-
planen med underviserteamet mhp. at sikre bredden i undervisningsplanen. 
 
UIP Aarhus og København 
Modulkoordinator Martin D. Munk oplyste nævnet om, at man grundlæggende følger 
det spor, der blev lagt i F21. De kommentarer man har modtaget løbende er forsøgt ind-
arbejdet i planen for F22. 
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De studerende opfordrede til en yderligere fremskrivning af, at de selvvalgte miniprojek-
ter er noget de studerende selv skal tage initiativ til at gå i gang med. 
VIP bemærkede, at indføringen i komparativ metode er meget positivt, men at undervi-
serne har forskellige tilgange, hvilket ikke altid er tydeligt for de studerende. På den bag-
grund opfordrede uddannelsesnævnet til i højere grad at hjælper de studerende til at for-
stå, hvilke tilgange de forskellige undervisere taler ud fra. 
Uddannelsesnævnet var enige om, at det er en meget fin og gennemarbejdet undervis-
ningsplan, der kan godkendes med indarbejdelse af ovennævnte kommentarer for at 
undgå for meget indforståethed. 
 
Beslutning: 
1. Uddannelsesnævnet var enige om at afdelingsleder kan godkende den endelige undervis-

ningsplan for S&H Aarhus. Modulkoordinator sender undervisningsplanen til godken-
delse hos afdelingsleder inden nytår. 

2. Afdelingsleder drøfter udfordringerne i undervisningsplanen for S&H København med 
underviserteamet mhp. at sikre bredden i undervisningsplanen. 

3. Uddannelsesnævnet godkendte undervisningsplanen for UIP Aarhus og København un-
der forudsætning af, at modulkoordinator indarbejdet de nævnte kommentarer. 

 
4. Diskussionspunkter (13.15-13.35 / 14.30-14.50) 
4.1 Opsamling på semestermøder E21 (13.15-13.35) 
Nævnet drøfter inputsene fra semestermøderne, og overvejer om noget giver anledning 
til opfølgning.  
Derudover inviteres UN-medlemmer (1-3 medlemmer) til at bidrage til indholdet på for-
årets semestermøder, ved en times online møde i slutningen af januar. 
 
Bilag: 

- 04.1 Tilbagemeldinger 1. semestermøder E2021 
 
Referat: 
Maria Solhøj Madsen gennemgik kort opsamlingen fra de to semestermøder på 1. seme-
ster, hvor følgende tematikker var blevet drøftet: 

• oplevelser ved at starte på uddannelsen 
• semesters muligheder 
• læse eller noteteknik 
• relevante informationer 

Hun gjorde desuden opmærksom på den store forskel i deltagelse – Emdrup 19%, Aar-
hus 61%. 
Herefter drøftede nævnet følgende nedslag: 
 - Trivslen på holdet i Aarhus virker meget høj også i forhold til andre kandidathold på 
DPU – hvad har man gjort for at fremme den kultur? 
I Aarhus har tutorerne været meget aktive på FB omkring sociale og faglige arrangemen-
ter. I Emdrup har man ikke skrevet så meget ud om faglige arrangementer, men man har 
brugt en del tid på at søge midler til afholdelse af forskellige arrangementer. Det nye 
hold i Emdrup er meget gode til selv at arrangere sociale aktiviteter. 
Muligt at inddrage Nuur og Naja i foråret i forhold til at understøtte trivslen på begge 
campus. 
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- Har uddannelsen bestemte forventninger til de studerende måde at læse og studere 
på? Forventer man, at de læser det hele?  
Studievejlederne opfordrer de studerende til selv at træffe valg ift. læsningen. VIP var 
enige i at det er nødvendigt at foretage disse valg som studerende. De studerende påpe-
gede i den forbindelse, at der er stor forskel underviserne i mellem ift. hvad der forven-
tes, at de studerende læser. 
Uddannelsesnævnet var enige om, at det er underviserens opgave og ansvar at italesætte 
og synliggøre forventninger til de studerende ift. litteraturlæsning på de enkelte modu-
ler. Det er dog særligt vigtigt at det tydeliggøres i undervisningsplanerne på 1. semester, 
for at understøtte en god studiestart. 
 
- Fremmødet i Emdrup var meget lavt. Kan man gøre noget ekstra for at hæve det til 
foråret? Inddrage tutorer eller andre?  
Tutorerne i København har ikke været så meget inde over ift. at minde de studerende om 
deltagelse, hvilket er sket i Aarhus. Uddannelsesnævnet ønsker at drøfte planlægning af 
semesterstartsmøderne på 2. semester på UN-mødet i januar, hvor de nyvalgte stude-
rende også deltager med henblik på at få dem med i planlægningsgruppen og dermed 
også understøtte en højere deltagelse i København. 
 
Afslutningsvis drøftede uddannelsesnævnet, at størstedelen af de studerende er overra-
skede over, hvor meget af undervisningen, der omhandler uddannelsessystemet og fol-
keskolen. Afdelingsleder gjorde opmærksom på, at balancen nok først opstår for de stu-
derende når man kommer på 2. semester, hvor S&H er bredere tænkt (klassisk opdra-
gende sociologi).  
 
4.2 Opfølgning på handleplan: Lav svarprocent i undervisningsevalueringerne (14.30-

14.50) 
På baggrund af uddannelsens årlige handleplan har UN besluttet at drøfte, hvordan man 
kan understøtte en højere svarprocent i undervisningsevalueringerne. 
 
Referat: 
Med udgangspunkt i uddannelsens årlige handleplan drøftede UN, hvordan man kan 
understøtte en højere svarprocent i undervisningsevalueringerne. UN havde følgende 
bemærkninger: 

• Det nye evalueringssystem (Blue) har haft indkøringsproblemer, hvilket kan virke 
meget demotiverende. Det er desuden et ønske, at der er et direkte link til evalue-
ringsskemaet i den pop-up reminder man får, så man ikke skal ind og lede efter en 
mail. 

• For at sikre en højere svarprocent er det afgørende at underviserne gør opmærksom 
på vigtigheden af at besvare undervisningsevalueringerne og måske, der hvor det er 
muligt, gøre det i undervisningen. 

• Belønninger virker altid. 
 
5. Forslag til kommende møder (14.50-14.55) 
5.1 Forslag til kommende UN-møder 

 
Forslag til punkter til UN-møde 17. januar 2022 

• Velkommen og farvel til studenterrepræsentanter  
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• Valgfag E22 (drøftelse) 
• Undervisningsevaluering E21 
• Planlægning af semestermøder 2. semester 
• Konstituering af UN (konstituering) 
• … 

Forslag til punkter til UN-møde 14. februar 2022 
• Godkendelse af valgfag efteråret 2022 
• … 

Forslag til punkter til UN-møde 14. marts 2022 
• Opfølgning på handleplaner 2021 (årlig status og undervisningsmiljøvurdering) 
• .. 

Forslag til punkter til UN-møde 4. april 2022 
• Årlig status (datamateriale og handleplaner) 
• … 

Forslag til punkter til UN-møde 9. maj 2022 
• Årlig status (datamateriale og handleplaner) 
• Undervisningsplaner E22 
• … 

Forslag til punkter til UN-møde 7. juni 2022 
• … 

Forslag til punkter til ikke datosatte UN-møder 
• Oplæg til fremtidige UN undervisningsevalueringsspørgsmål (oplæg fra arbejds-

gruppe nedsat 12. november 2021) 
• Forslag til plan for rekruttering til uddannelsen (beslutning – afventer rektors 

udmelding omkring udflytning) 
• Mulige opgaver efter studiestart til tutorerne (Maggie) 
• Opfølgning på årlig status handleplan: Forventningsafstemning; Sikring af gen-

nemført mundtlig evalueringer; Lav svarprocent i undervisningsevalueringerne; 
Status på studiegruppedannelse; Relation til arbejdsmarkedet (behandlet på 
UN-møde september 2021)  

• Opfølgning på UMV-handleplan (godkendt på UN-møde september 2021) 
• Drøftelse af metodetilgange og hvad der er ”legitimt” for pædagogisk sociologi 

(drøftes på lærermøde indledningsvis, derefter i UN. Dirk og Tine udarbejder 
sagsfremstilling)  

• Diversitet og sexisme (status på arbejdsgruppens arbejde) 
• Rammer for studiegruppedannelse på pædagogisk sociologi (Nuur og Naja, revi-

sion af rammer beskrevet på UN-møde juni 2021) 
 

5.2 Eventuelle forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 
 

6. Evt. (14.55-15.00) 
Ingen bemærkninger. 
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