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Referat 

 

 
1. Valg af ordstyrer 

Anne Larson blev valgt som ordstyrer 

 

2. Godkendelse af referat og dagsorden 

Godkendt 

 

3. Orientering 

3.1. Fra uddannelseskoordinator 

3.1.1. Valgfag 

På sit møde 10. februar 2017 besluttede Uddannelsesnævnet at indstille, at 

kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi i efteråret udbyder følgende valgfag: 2 x 20 ECTS-

valgfag samt 2 x 10 ECTS valgfag ved hver campus, samt valgfaget kvantitativ metode i 

samarbejde med Uddannelsesvidenskab. 

På baggrund af tidligere søgning til udbudte valgfag samt hvem der har timer til at varetage 

valgfagene, er uddannelseskoordinator og afdelingsleder sidenhen blevet enige om at udbyde 

følgende valgfag ved begge campusser: 

Organisation, ledelse og styring (20 ECTS) 

Socialpædagogik (20 ECTS) 

Magtrelationer – oplevelsesanalyse og sanselig orientering (10 ECTS) 

Ulighed i uddannelsessystemer (10 ECTS) 

Der mangler fortsat en afklaring med hensyn til valgfaget i kvantitativ metode 



Herudover godkendes også European education: socialorigins, institition, current prospects 

(10 ECTS), der udbydes i sommerperioden. 

3.1.2.  Informationsmøder for potentielle studerende 

Der har 2. marts været afholdt informationsmøde i Aarhus og 7. marts i København. Begge 

steder var der et flot fremmøde og mange spørgsmål. Uddannelseskoordinator Anne Larson 

repræsenterede uddannelsen som VIP’er begge steder. I Aarhus deltog desuden Gitte Langmark 

Jacobsen og Trine Vestergaard som repræsentanter for de studerende. I København deltog 

Jacob Eder-Jensen og Rasmus Struve Rosenkilde. 

De potentielle ansøgere synes at have et stort fokus på beskæftigelsesmuligheder efter endt 

uddannelse.  

3.1.3.  ARTS uddannelsesdag 

Den 28. februar holdt fakultetet uddannelsesdag for interesserede undervisere og studerende. 

Der var over 90 deltagere i arrangementet. Fra pædagogisk sociologi deltog Anne Larson i 

egenskab af uddannelseskoordinator. Temaerne for dagen var tilrettelæggelse af uddannelser 

med fokus på sammenhæng, fremdrift og relevans, samt tilrettelæggelse af læringsorienterede 

og studenteraktiverende undervisningsudbud. 

3.2. Fra studienævnet 

Ingen kommentarer 

 

3.3. Fra studerende 

Der er opstået tvivl blandt de studerende om, hvor stort et fokus ’det komparative felt’ skal have 

i eksamensopgaven i OU2, idet det synes som om, at de enkelte vejledere har forskellige 

holdninger hertil.  

Anne Larson nævnte, at det komparative felt er nævnt både i titlen og under modulets 

læringsmål i studieordningen, hvorfor hun opfordrer de studerende til at forholde sig hertil. 

Anne Larson nævnte dog også, at det kan diskuteres, hvorledes det komparative skal tolkes, 

men hvorvidt det skal indgå eller ej burde ikke være til diskussion. Der var i 

uddannelsesnævnet enighed om, at der skal være et komparativt element i opgaverne, men at 

det ikke behøver at være sammenligninger mellem lande. Der kan således være tale om 

horisontale, vertikale og tidsmæssige sammenligninger. 

 

En del studerende kan ikke se deres karakterer fra PST i STADS. Alle karakterer burde være 

afgivet, så det formodes at være en teknisk fejl – Samantha Afke Tøt Roorda tjekker op på 

problemet og kontakter evt. undervisere og censorer.  

  

3.4. Fra administrationen 

3.4.1. Plan for planlægning af efterårets undervisning og eksamen 

Planlægningen af efterårets undervisning er godt i gang. I samme runde skal også 

vintereksamen planlægges, så den kan forløbe uden problemer. Bettina Høgenhav og Samantha 

Afke Tøt Roorda orienterede om processerne, der forudsætter et tæt samarbejde mellem alle 

involverede. 

 

4. Diskussionspunkter 



4.1. Evaluering af undervisningen efteråret 2016 

UN drøftede nogle gennemgående temaer på baggrund af den kvantitative del af 

undervisningsevalueringerne – herunder:  

- Individuel vs. kollektiv vejledning 

- Litteratur – læsemængde og sværhedsgrad 

- Feedback fra underviseren ifm. midtvejsopgaver og eksamen 

Anne Larson sammenfatter et skriv på baggrund af diskussionen. Dette vil blive sendt i høring 

hos medlemmerne i UN før det herefter sendes til  Studienævnet. 

4.2. Evaluering af eksamen E2016 (punkt fra de studerende) 

Med udgangspunkt i bilag 4.2, der sammenfatter kommentarer fra studerende i København 

vedr. vintereksamen, drøftede UN de studerendes input og mulige fremtidige forbedringer. 

Både VIP-repræsentanter og administration gav herudover de studerende indsigt i, hvorfor 

planlægningen af hhv. undervisning og eksamen til tider kan være både logistisk og fagligt 

udfordrende. 

 

Studenterrepræsentanterne viderebringer kommentarerne fra UN til medstuderende. 

 

5. Diskussions- og beslutningspunkter 

5.1. Vedtagelse af faste spørgsmål til evaluering af undervisningen foråret 2017 

UN drøftede, hvilke spørgsmål fra ’kataloget’, der bør tilføjes den kvantitative del af 

undervisningsevalueringen.  

 

UN drøftede herudover forskellige temaer, der synes at mangle i evalueringen – herunder 1) 

spørgsmål vedr. respekten mellem underviser(e) og studerede, 2) hhv. mængden og 

sværhedsgraden af pensumlitteratur og 3) sammenhæng mellem pensum og undervisning. 

 

Anne Larson samler op og finder forslag blandt de mulige spørgsmål.  

 

6. Beslutningspunkter 

6.1. Vedtagelse af mødeplan for F2017 

Mødeplanen blev vedtaget – næste møde afholdes d. 24. april 

 

6.2. Endelig vedtagelse af ny studieordning 

Udkastet til ny studieordning gældende fra september 2017 har været behandlet i studienævnet 

af flere omgange, og er nu godkendt. I den forbindelse ønskes det, at uddannelsesnævnet 

konfirmerer den endelige udgave. Desuden bedes uddannelsesnævnet forholde sig til de 

engelske oversættelser af modultitlerne. 

 

UN tilsluttede sig den endelige udgave af studieordningen 2017. 

 

6.3. Vedtagelse af eksamensfrister for efteråret 2017 

Punktet udskydes til næste møde 

 

6.4. Vedtagelse af indstilling vedrørende nyvalg til Studienævnet 

Det indstilles, at Anne Larson træder ind i studienævnet som repræsentant for pædagogisk 

sociologi i stedet for Christian Kjeldsen. 



Christian Kjeldsen har fået ny funktion med mange opgaver, og ønsker derfor at udtræde af 

studienævnet. Da Anne Larson alligevel deltager i en del af møderne, når Christian er 

forhindret, indstilles det, at Anne overtager posten for resten af valgperioden. 

 

Hvis uddannelsesnævnet vælger at følge indstillingen, skal der desuden tages stilling til, om det 

anses for tilstrækkeligt, eller om resten af lærergruppen også skal høres. 

 

UN indstillede, at Anne Larson vælges til SN i stedet for Christian Kjeldsen. Det blev desuden 

besluttet, at resten af læregruppen skal høres.  

 
7. Eventuelt 

-  

 


