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Mødedato: 18. september 2017 
Mødested: Emdrup D120 - Aarhus 1443-240 
Mødeemne: Uddannelsesnævnet for kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi 
 
Deltagere 
 
Medlemmer: 
Anne Larson, Jonas Lieberkind, Trine Bruun Algren Vestergaard, Jakob Eder-Jensen. 
 
Suppleanter:  
Niels Rosendal Jensen, Silja Outzen Rasmussen.  
 
Tilforordnede: 
Christian Christrup Kjeldsen (afdelingsleder), Emily Rachel Kandelker Jakobsen 
(VEST), Susanne Bartram (vikar for Kristine Kirk Mørk – ref.), Dan Fog Enevoldsen 
(AAU) 
 
Afbud: Dirk Michel-Schertges, Jørn Bjerre, Gitte Jacobsen (næstformand), Cristina de 
la Villa González, Bettina Høgenhav (Arts Studier), Kristine Kirk Mørk (Arts Studier), 
Mette Marie Nielsen, Dorte Puggaard Kristensen (VEST) 
 
 

1. Valg af ordstyrer. Anne Larson vælges.  

 

2. Godkendelse af referat og dagsorden.  

Referat af UN-møde for Pæd.soc. er godkendt i mailhøring med frist 24. august 

2017. Ved høringsfristens udløb var indkommet ét ændringsforslag der ikke vur-

deredes at være meningsforskydende i en sådan grad, at det krævede genhøring af 

nævnets medlemmer. Ændringsforslag indkommet: ”Der var ikke et ønske om et 

decideret minimumskrav på feedback, men mere et ønske om en ensretning om at 

alle skulle noget feedback, så det ikke risikeres at nogle studerende oplever at få 

meget feedback og andre slet ingen.” Således ændredes linje under pkt. 4.a.: ”Fra 

de studerende nævnes et ønske om et minimumskrav pr. studerende” til ny tekst: ” 

Fra de studerende nævnes et ønske om en ensretning om at alle skulle noget feed-

back, så det ikke risikeres at nogle studerende oplever at få meget feedback og an-

dre slet ingen”. 
  

Dagsorden godkendes.  

 

3. Orientering 

3.1. Fra formanden for UN 

- Anne Larson orienterer om større rokade i Arts Studier, der bevirker at 

det administrative team nu består af Kristine Krik Mørk (SNUK), Bettina 

Høgenhav (UVA) og Lene Johansen (EKA).  

3.2. Fra øvrige medlemmer af UN 

- Ingen meddelelser 



 

 
ARTS 

AARHUS UNIVERSITET 
 

 

UDKAST referat 
 

 

Susanne Bartram 

 

Dato: 18. september 2017 

Ref: suba 

 

 

Side 2/4 3.3. Fra studienævnet 

- Ingen meddelelser 

3.4. Fra afdelingsleder 

- Christian Christrup Kjeldsen orienterer om AU’s Uddannelsesdag (UFU). 

Der var generelt et stort fremmøde, dog ganske få deltagere fra DPU. Fo-

kus var brugen af data som redskab til at højne uddannelseskvalitet. Der 

var tre oplæg, hvorfra afdelingslederen refererer følgende pointer; jo flere 

(op til 10) studiestartsdage jo mindre frafald, social integration er væsent-

ligt i forhold til fastholdelse, social integration er dog ligegyldig uden fag-

lig integration, der argumenteres for at frafald muligvis kan forudsiges ud 

fra analyser af big data på BlackBoard.  

3.5. Fra administrationen 

- Ingen meddelelser 

4. Beslutningspunkter 

4.1. Flytning af oktober-møde 

Uddannelsesnævnsformanden foreslår enten 12/10, 13/10 eller 23/10. Det 

skal være inden SN-mødet den 26/10.  

Beslutning: 23. oktober kl. 12.30 til 14.30.  

 
5. Diskussionspunkter 

5.1. Indledende diskussion af studiestart (som forberedelse til egentlig evaluering 

i oktober). Opmærksomhedspunkter:  

- Studiestarten, forstået som det officielle program og det faglige pro-

gram/konferencerne opleves som meget positiv.  

- Afdelingsleder og formanden for uddannelsesnævnet oplevede, at det var 

vanskeligt at finde den rette platform for kommunikation omkring konfe-

rencerne. Der var således ikke umiddelbart forståelse i organisationen 

for, at det var en integreret del af studiestarten, og derfor skulle ligge på 

studiestartssiden. Det blev dog løst inden studiestart. 

- Der var generelt stort fremmøde til studiestarten. Christian Christrup 

Kjeldsen roste tutorerne for deres indsats. Det var muligt for afdelingsle-

der via deltagerlister at danne sig et overblik over hvilke studerende, der 

ikke deltog i studiestarten. Han har på den baggrund taget kontakt til de 

enkelte, og fået et par svar retur, og det er således muligt at danne sig et 

estimat over antallet af ’spøgelsesstuderende’. Der er tale om ca. 11 stude-

rende af det samlede optag.  

- Underviserne melder tilbage, at der er tale om engagerede studeren-

de/engageret årgang.  

- De studerende orienterede om, at det er lykkes at udarbejde en liste over 

studerende, der ønsker at stille op til både UN og SN fra såvel Aarhus 

som Emdrup.  

- De studerende berettede om engagement både socialt og fagligt hos de 

nye studerende.  

- De nye studerende er en meget homogen gruppe. Langt de fleste nye stu-

derende er professionsbachelorer som pædagog (ca. 3 ud af 4). Den reste-

rende gruppe er meget heterogent.  
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det som positivt at deltage og møde de nye studerende og mener at kred-

sen kan udvides til (flere) undervisere.  

- De første tilbagemeldinger vedr. konferencen/det faglige program er go-

de, og den umiddelbare konklusion er, at dette input bør fortsættes til 

næste år.  

- De studerende orienterede om, at de har positive erfaringer med (via op-

rettelsen af studiegrupper) at italesætte og rette opmærksomheden på at 

det at være studerende handler om mere end at deltage i undervisning, 

men også at opholde sig på campus, bruge faciliteterne. Dette understøt-

tes blandt andet ved at afholde ’kaffemøder’ efter undervisning.  

- Vedr. brug af tutorer – nogle af de allokerede timer er blevet brugt på ak-

tiviteter der ligger efter studiestarten, hvilken opleves som en god brug 

ressourcerne.  

- Formanden for uddannelsesnævnet og afdelingsleder vil indkalde tuto-

rerne til erfaringsudvekslingsmøde til fremtidig brug.  

 

5.2. Hvordan forholder vi os til forslag om anonymisering af eksamensopgaver 

(skal diskuteres i SN) 

- Der er intet konkret oplæg, men formanden foreslog at diskutere fordele 

og ulemper.  

- Fordelen for de studerende – i de situationer hvor der er en dårlig relati-

on mellem underviser og studerende - er at de er beskyttet i eksamenssi-

tuationen. Det anføres dog, at de studerende altid har mulighed for at 

klage over eksamen.  

- Der stilles spørgsmål ved om anonymisering er relevant, da de fleste med 

udgangspunkt i vejledning kan regne ud hvem, der er hvem.  

- Fra et underviserperspektiv synes det ærgerligt ikke at kende de stude-

rende og deres interesser i forhold til de studerendes videre arbejde. 

- Pt. undersøges det om der er mulighed for at give feedback efter endt 

skriftlig eksamen. Anonymisering vanskeliggør dette tilbud.  

UN mener ikke, at der er et behov for at anonymisere eksamensopgaver, og 

mener at en anonymisering er kontraproduktivt i forhold til forbedret stu-

diemiljø.  

5.3. Retningslinjer for intern censur – er der noget, vi ønsker særlig opmærksom-

hed om? (skal behandles i SN) 

 

Formanden talte for anvendelse af to overordnede principper, når fordelingen 

af interne bedømmere fastsættes i forbindelse med budgetlægningen: 1) fag-

ligt kendskab 2) bedømmeren må ikke være underviser på faget. Tanken er at 

dette sikrer spredning i censuren og mindsker evt. indspisthed, og samtidig 

skaber sammenhængskraft på tværs af uddannelsen, når man eksaminerer på 

andre fag. Der var dog ikke generel enighed om, at den interne censor ikke 
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kender faget godt. 

 

- Underviserperspektiv: ved intern prøve med to bedømmere som begge er 

undervisere på faget, kan studerende opleve eksamenssituationen som 

forvirrende ift. fordeling af roller.  

- Underviserperspektiv: i de tilfælde hvor intern censor kommer ’udefra’, 

flyttes tyngden til underviser i eksamenssituationen.  

 

5.4. Opgaveformulering på specialevejledningsplanen – er der noget, vi ønsker 

særlig opmærksomhed om? (skal behandles i SN) 

- Uddannelsesnævnet mener, at opgaveformulering er en plastisk størrelse, 

der afspejler en læringsproces, og ikke egner sig som styringsredskab. Det 

opleves som et benspænd for de studerende, at lave meget rigide opgave-

formuleringer per prøveforsøg. Der er praksis for at ændre opgaveformu-

leringen per prøveforsøg, som en tilpasning til den konkrete proces.   

 

6. Evt. 

Intet til eventuelt.  


