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Mødedato: 15. november 2017 
Mødested: Emdrup D120 - Aarhus 1483-525 
Mødeemne: Uddannelsesnævnet for kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi 
 
Deltagere 
 
Medlemmer: 
Anne Larson (formand), Dirk Michel-Schertges, Jonas Lieberkind, Niels Rosendal Jen-
sen, Gitte Jacobsen (næstformand), Cristina de la Villa González, Trine Bruun Algren 
Vestergaard, Jakob Eder-Jensen 
 
Suppleanter:  
Niels Rosendal Jensen, Mette Marie Nielsen, Silja Outzen Rasmussen 
 
Tilforordnede: 
Ida Werliin (VEST), Kristine Kirk Mørk (SNUK),  
 
Afbud: Jørn Bjerre, Christian Christrup Kjeldsen (afdelingsleder), Emily Rachel Kan-
delker Jakobsen (VEST) 
 

1. Valg af ordstyrer 

Anne Larson vælges som ordstyrer. 

 

2. Godkendelse af referat og dagsorden 

Referatet fra sidste møde er godkendt i mailhøring. Dagsordenen godkendes efter 

tilføjelse af et punkt om faget Pædagogisk sociologiske teorier samt et punkt om 

tildeling af specialevejledere til eventuelt. 

 

3. Orientering 

 

3.1. Fra formanden 

 

3.1.1. Status for valg til Studienævn og Uddannelsesnævn 

Følgende VIP’er er valgt: Anne Larson (SN og UN, Emdrup), Dirk Mi-

chel-Schertges (UN, Emdrup), Jørn Bjerre (UN, Aarhus), Lise Degn 

(UN, Aarhus), Niels Rosendal Jensen (suppleant, UN, Emdrup), Felix 

Weiss (suppleant, UN, Aarhus). 

Følgende studerende er valgt: Marie Weller Ballentin (SN og UN, Em-

drup), Natashia Rundberg Borg (UN, Aarhus), Nicoline Krumbæk Per-

ving (UN, Emdrup), Jonas Hvas Andersen (UN, Aarhus), Nikoline 

Viktoria Møller Sørensen (suppleant, UN, Emdrup), Line Dam Peder-

sen (suppleant, UN, Aarhus). 

Det aftales, at Kristine K. Mørk inviterer de nyvalgte studerende med 

som observatører til næste møde i Uddannelsesnævnet.   

 

3.2. Fra øvrige medlemmer af Uddannelsesnævnet 

Intet at berette. 
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3.3. Fra Studienævnet 

Intet at berette. 

 

3.4. Fra afdelingsleder 

Christian C. Kjeldsen er i Melbourne. Uddannelsen skal sige farvel til Seba-

stian Mohr, der har fået nyt job. 

 

3.5. Fra administrationen 

Studienævnssekretær Susanne Bartram har også fået nyt arbejde, så Stephan 

A. B. Reinemer overtager opgaven og SNUK-funktionen på didaktikuddan-

nelserne. Dorte Puggaard, der tidligere har siddet i VEST, overtager SNUK-

funktionen på Uddannelsesvidenskab. 

 

4. Diskussions- og beslutningspunkter 

4.1. Førstebehandling af undervisningsplaner for foråret 2018 (bilag) 

 

Socialisering og hverdagsliv (Aarhus og Emdrup)  

Da der er valgt en grundbog, foreslås det at inddrage den mere aktivt, end un-

dervisningsplanen umiddelbart lægger op til.  

Der ønskes en udjævning af arbejdsbyrden i dialog med semesterets andet 

modul. Det ser kun ud til at være en udfordring i Aarhus.  

Masterclasses skal være relevante for alle og det faglige indhold skal tydelig-

gøres. Masterclasses må ikke få karakter af ren vejledning, da de studerende i 

så fald vil få for lidt undervisning. 

Betegnelsen OU1, fremgår flere steder. Dette er et levn fra 2014-studieordnin-

gen og skal slettes. 

Det blev desuden foreslået, at teamet af undervisere på faget ser på udvalget 

af tekster igen med fokus på, hvordan fagets fokus lever op til studieordnin-

gens beskrivelse af faget. 

Anne Larson tager som formand for Uddannelsesnævnet kontakt til koordi-

natorerne på faget med henblik på at videregive Uddannelsesnævnets kom-

mentarer. 

 

Uddannelse, institution og politik – komparative perspektiver (Aarhus og 

Emdrup) 

De studerende i Uddannelsesnævnet foreslår, at rækkefølgen af sessionerne 

ændres, så introduktionen til økonomiske teorier kommer tidligere i forløbet. 

Mange sessioner er læsetunge, det foreslås at gøre de studerende opmærk-

somme på dette ved første session, så de selv kan udjævne læsebyrden.  

Anne Larson tager som formand for Uddannelsesnævnet kontakt til koordi-

natorer på faget med henblik på at videregive uddannelsesnævnets kommen-

tarer. 

 

4.2. Indledende drøftelse vedrørende valgfagsudbud efteråret 2018 

Pædagogisk sociologi må ifølge den gældende økonomiplan udbyde to valgfag 

i Aarhus og tre valgfag i Emdrup. Det foreslås at arbejde på at få tilladelse til 

at udbyde tre valgfag i Aarhus, da fordelingen af studerende er blevet mere 

ligelig. De studerende understreger, at de ikke ønsker fjernundervisning på 

valgfagene.  
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Det foreslås at udbyde et valgfag omhandlende demokrati, uddannelse og den 

politiske højredrejning i den vestlige verden.  

Der er enighed om, at Organisationer, ledelse og styring samt Socialpæda-

gogik skal genudbydes, da de er meget efterspurgte. 

Det foreslås også at udbyde et valgfag omkring diskursteori og diskursana-

lyse. 

Bærdygtighed og køn er to andre mulige emner.  

Det foreslås at samle flere af ovenstående emner til et valgfag omkring nye 

politiske tendenser, bæredygtighed og nyt højre koblet til uddannelse.  

Bæredygtig dannelse og medborgerskab kunne være titlen på valgfaget. Da 

emnet lader til at have stor interesse, foreslås det, at emnet måske i stedet 

skal knyttes til det 20 ECTS obligatoriske modul, der også udbydes på 3. se-

mester. 

Uddannelserne på DPU er pålagt, at have afsluttet valgfagseksamenerne se-

nest i december, så de studerende har mest mulig tid til at skrive specialet. Vi 

skal være opmærksomme på, at valgfagene får tidlig eksamen, når vi godken-

der eksamensplanen.  

 

4.3. Endelig vedtagelse af sammenfatning af evaluering af undervisnin-

gen foråret 2017 (bilag) 

Der er ingen kommentarer til sammenfatningen, der dermed godkendes. 

 

De studerendes repræsentanter påpeger, at den skriftlige evaluering var mere 

negativ end den mundlige evaluering, hvilket kan skyldes, at underviser var 

til stede til den mundtlige evaluering. Derfor stiller de spørgsmålstegn ved 

evalueringsformen og hvad der kan siges, når underviser er til stede. 

Det foreslås, at underviser går ud af lokalet i en halv time, mens de stude-

rende evaluerer modulet. Når underviser kommer tilbage, præsenterer de 

studerende en sammenfatning af evalueringen. Det kan være studerende fra 

Uddannelsesnævnet, der får en ansvarsrolle for evalueringerne og således ta-

ger rundt og deltager i modulevalueringerne. 

Underviser vil få mulighed for at spørge ind og drøfte evalueringen til sidst, 

så faglig og pædagogisk sparring ikke mistes. Den faglige del af evalueringen 

kan evt. foretages sammen med underviser.  

Det aftales, at vi skal finde en model, hvor de to måder at evaluere mundtligt 

kombineres. 

 

4.4. Specialeomfang (bilag) 

Uddannelsesnævnet indstillede i forbindelse med sidste studieordningsrevi-

sion, at specialets omfangskrav skulle være det samme i 2014- og 2017-stu-

dieordningen. Af flere årsager kom den ønskede ændring af specialeomfanget 

ikke med i revisionen af 2014-studieordningen. Det er for sent at rette i stu-

dieordningen i denne omgang. Uddannelsesnævnet godkender en indstilling 

om, at studerende på 2014-studieordningen, der har påbegyndt/vil påbe-

gynde specialet efter 1. september 2017 uden videre vil få medhold, hvis de 

søger om dispensation til at følge eksamensbestemmelserne for specialet i 

2017-studieordningen.  

Der gøres opmærksom på, at uddannelsen ikke kan søge generel dispensation 

på vegne af de studerende. Det er derfor op til den enkelte studerende at søge 
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dispensation og huske at vedlægge afgørelsen ved upload. Ellers vil specialet 

blive bedømt efter 2014-studieordningen. 

 

5. Evt. 

5.1. Tildeling af specialevejledere 

De studerende spørger til, hvornår tildelingen af specialevejledere falder på 

plads. Den officielle frist er 1. december. Planen er af forskellige årsager 

endnu ikke på plads. Når det hele er faldet på plads, får de studerende enten 

besked fra specialekontoret eller Anne Larson.  

 

5.2. Pædagogisk sociologiske teorier 

De studerende er i tvivl om, hvornår eksamensspørgsmålene udleveres, da 

det lader til, at de har fået forskellige udmeldinger i Aarhus og Emdrup. Det 

aftales, at Jonas Lieberkind som koordinator for faget i Emdrup afklarer med 

Jørn Bjerre, der er koordinator for faget i Aarhus, hvad der er sket, og bliver 

enige om en fælles udmelding, så de studerende kan blive orienteret om eksa-

men.  


