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Mødedato: 9. maj 2019 kl. 12.30-14.30 
Mødested: Emdrup D118 - Aarhus 1483-525 (det blå rum) 
Mødeemne: Uddannelsesnævnet for kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi 
 
Deltagere 
Medlemmer: 
Anne Larson (formand), Niels Rosendal Jensen (afdelingsleder og medlem), Jørn Bjerre, 
Kamilla Østergaard Mouritsen (næstformand), Emil Nielsen, Kasper Sørensen.  
 
Suppleanter:  
Marie Blenker, Trine Høyer Eriksen. 
 
Tilforordnede: 
Dan Fog Enevoldsen (AAU), Annike Vestergaard Martínez (SNUK). 
 
Afbud:  Felix Weiss, Dirk Michel-Schertges, Maria Solhøj Madsen (VEST), Benedikte 
Beckman Nygaard. 
  

 
 

Godkendt referat 

 
REFERAT 
1. Valg af ordstyrer 
Kamilla Østergaard Mouritsen blev valgt til ordstyrer. 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
Referatet fra sidste UN-møde er godkendt via mailhøring. 
Dagsorden blev godkendt. 
 
3. Orientering  
3.1 Fra formanden 
3.1.1. Siden sidst 
APST har fået 2 dages længere bedømmelsestid til reeksamen i februar 2020.  
Mulige studieordningsændringer er kort blevet diskuteret blandt underviserne på et 
afdelingsmøde på pædagogisk sociologi. 
  
3.2 Fra øvrige medlemmer af UN 
3.2.1 Status for studiestart ved de studerende  
Programmet er under udarbejdelse. Der er skabt rum for tematiserede samtaler, der 
kan hænge sammen med de faglige oplæg fra underviserne. Der er et ønske om i hø-
jere grad at understøtte, at de studerende får et bredere kendskab til hinanden ved 
studiestart. 
 
3.3 Fra studienævnet 
Der arbejdes på at lave nye evalueringsspørgsmål og at undgå at stille de samme 
spørgsmål som i Uddannelsezoom, hvor der f.eks. spørges indtil studieintensitet. 
Eksamensplaner blev godkendt. 
Igangsættelse af proces for udvikling af nye studieordninger og studieordningsæn-
dringer er drøftet i SN. 

https://www.ug.dk/vaerktoej/uddannelseszoom/
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Studienævnet har også drøftet indstilling til retningslinjer for intern censur samt op-
rettelse af et internt censorformandskab, der har til opgave at påse, at retningslin-
jerne for intern censur følges, og at interne censoropgaver samlet set fordeles hen-
sigtsmæssigt. De studerende nævnte, at de også savner rum for at evaluere den konk-
rette eksamensoplevelse. 
 
3.4 Fra afdelingsleder 
Der er udfordringer med undervisere, der stopper ved DPU, som er vejledere for spe-
cialestuderende. Der er fundet en løsning i de aktuelle konkrete tilfælde. 
Udfordringer med undervisning, der løber lige op til eksamen. Der arbejdes på en løs-
ning. 
Relevansbeskrivelserne til optaget sommeren 2019 færdigbedømmes og ansøgerne 
prioriteres endeligt fredag den 10. maj. Det ser fornuftigt ud. 
 
3.5 Fra administrationen 
Arts Studier udsender hver måned et nyhedsbrev, som fremover vil være bilag til 
dette punkt.  
 
4. Beslutningspunkter 
4.1 Godkendelse af undervisningsplaner for PST, V&M samt APST 
UN havde nedenstående kommentarer til de indkomne undervisningsplaner. 
 
Pædagogisk sociologiske teorier, E19 - Aarhus 
Anne Larson havde følgende bemærkninger: 

• Glædeligt at forventningerne til de studerende er tydeligt beskrevet. 
• Der er brugt gamle skabeloner. Der er ikke længere en studiesekretær dedike-

ret til uddannelsen. Den nyeste skabelon bør anvendes. 
• En korrekturlæsning anbefales. 
• 100 siders læsning påregnes. Hvis det samme sker på det andet modul på se-

mesteret summerer det op til 200 sider om ugen. På den baggrund opfordres 
til, at såvel undervisergruppen som UN forholde os til det samlede antal sider 
på tværs af de udbudte moduler på det enkelte semester ud fra forventnin-
gerne til arbejdsmængde i relation til ECTS. 

• Der skal tilføjes en ”midtvejssamtale” til planen, hvor de studerende får mu-
lighed for at give tilbagemelding på modulet og undervisningen, så eventuelle 
problemer kan tages i opløbet. 

Jørn Bjerre oplyste at de som noget nyt i Aarhus vil lave 4 eftermiddage efter almin-
delig undervisning hvor der vil pågå særlige aktiviteter. Ideen er opstået på baggrund 
af den debat, der har været blandt de studerende i Aarhus vedrørende undervisernes 
forskellige opfattelser af undervisningen.  
De studerende ønskede for overskuelighedens skyld at få dato, klokkeslæt og lokaler 
på de enkelte undervisningsgange på alle undervisningsplaner. Lokaler må ikke 
fremgå af undervisningsplanerne, da de er genstand for mulige forandringer. Det un-
dersøges, om eksakte tidspunkter må anføres. 
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Planen blev godkendt med ovenstående kommentarer. 
 
Pædagogisk sociologiske teorier, E19 – Emdrup 
I forlængelse af kommentaren vedrørende studiesekretær til planen for PST i Århus 
påpegede de studerende, at det er uklart for dem, hvor de skal henvende sig, nu hvor 
der ikke længere er en studiesekretær tilknyttet.  
Svar fra Administrationen: Alle henvendelser fra studerende skal gå via Studiecen-
tret eller studievejledningen alt afhængig af spørgsmålets karakter. Hos Studie-
center Arts kan studerende få hjælp, hvis de har spørgsmål til praktiske og admi-
nistrative forhold omkring deres uddannelse. Hvis man som studerende har brug 
for vejledning omkring personlige studieforhold, studieplan, fagspecifikke forhold 
mv. skal man kontakte studievejledningen på Arts. 
Anne Larson påpegede at lokaleangivelse skal fjernes og at modulkoordinatorerne 
skal gøres opmærksomme på, at de selv skal uploade undervisningsplanen på Black-
board – og altså også eventuelle reviderede udgaver af planen, da der ikke længere er 
en studiesekretær til at gøre det. 
 
Planen blev godkendt med ovenstående kommentarer. 
 
Videnskab og metode, E19 – Aarhus 
Anne Larson har ingen kommentarer, da hun har været meget involveret i modulet. 
Jørn Bjerre var interesseret i at vide, hvordan videnskabsteori integreres i modulet. 
Det ser ud til, at videnskabsteori er et relativt lille afgrænset emne i forhold til, hvor-
dan det står i beskrevet i studieordningen. Anne Larson svarede, at underviserne på 
modulet gør meget ud af at gøre de studerende opmærksomme på, at den måde man 
tænker verdenen har betydning for den måde man løser opgaverne på. Måske et 
endnu bedre samarbejde med PST kunne være med til at undgå forvirring. 
De studerende gjorde opmærksom på at der mangler en beskrivelse af session 1. 
De studerende ønsker at underviserne gøres opmærksomme på at koblingerne til det 
videnskabsteoretiske kan ske i øvelsestimerne. Her har de studerende netop mulig-
hed for at spørge ind til, hvad der ligger bag teorierne. 
 
Videnskab og metode, E19 – Emdrup 
Felix Weiss´ videoer om, hvordan man laver statistiske beregninger i Excel er så 
gode, at det overvejes at bede de studerende om at lave beregninger inden undervis-
ningen, og så i stedet fokusere på tolkningen af resultaterne i undervisningen, da er-
faringerne fra eksamensopgaverne viser, at det er der, udfordringerne ligger. 
Det bør tilføjes, hvornår portfolio offentliggøres. 
De studerende var usikre på, hvad der menes med at udkast til besvarelse uploades. 
Det bør uddybes. Der arbejdes med peerfeedback på udkast til portfoliodelene. Desu-
den giver underviserne en kort genere kommentar på baggrund af en mindre tilfældig 
stikprøve af besvarelser. 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/studiecenter-arts/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/studiecenter-arts/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/studievejledere
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Anne Larson afklarer med Felix Weiss om det er de samme grupper der kører igen-
nem eller om der skiftes. 
 
Aktuelle pædagogiske sociologiske temaer, E19 – Aarhus og Emdrup 
Anne Larson kommenterede, at modulet virker til at være et modul, der skal dække 
hele uddannelsen. Kunne man overveje at bløde formuleringerne lidt op, da man ikke 
vil kunne nå det hele. Grundbøgerne der nævnes, er i flere tilfælde de samme som 
bruges på PST. Kunne man lade dem være opslagsværker i stedet? 
Jørn Bjerre efterspurgte en højere grad af specificering i forhold til, hvordan modulet 
passer ind i forhold til de andre moduler på uddannelsen. 
 
Beskrivelsen omkring eksamensindhold må ikke stå i undervisningsplanen, da den 
ikke er identisk med det der er beskrevet i studieordningen. Det er altid studieordnin-
gens beskrivelse af eksamen de studerende skal forholde sig til. 
I forhold til sidste år er der kommet flere forelæsninger og mere fagligt indhold samt 
indførelse af opsamlingsseminarer for at understøtte den røde tråd. Det diskuteres 
fortsat om der skal inddrages nye tekster. 
Der er fundet plads i budgettet til en times individuel vejledning, da der er tale om 
mange dubleringstimer. 
 
Generelt for alle undervisningsplaner 
Dato og klokkeslæt påføres alle undervisningsplaner, men ikke lokaler, da de er gen-
stand for mulige forandringer. 
Midtvejssamtale skal skrives ind i alle UV-planer. 
 
Beslutning: 
PST og V&M er godkendt med ovenstående kommentarer. Anne Larson giver tilbage-
melding til modulkoordinatorerne. 
I forhold til APST går Niels Rosendal Jensen videre med kommentarerne til modul-
koordinatoren og modulet drøftes igen på næste UN-møde. 
 
5. Diskussionspunkter 
5.1 Årlig status 
Formålet med årlig status er, at uddannelsesnævnet, studienævnet og instituttet, på 
baggrund af et systematisk eftersyn af uddannelserne i deres helhed, prioriterer de 
indsatsområder, afdelingen vil arbejde med fremadrettet for at forbedre uddannel-
sens kvalitet jf. AUs kvalitetspolitik. Forudsætningen for prioriteringen er dels en 
status for tidligere prioriterede udviklingstiltag, dels en vurdering af uddannelsens 
aktuelle status. Indikatorerne er én blandt flere kilder til viden om uddannelsen, som 
suppleres med uddannelsesnævnets øvrige viden.  
Resultatet af den årlige status er en godkendt handleplan for hver uddannelse.  
 
Anne Larson indledte punktet med at konstatere, at det faktisk går ret godt. Der er 
fremgang at spore over næsten hele linjen når evalueringen ses i et 3 årigt perspektiv. 

https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Kvalitet/AArlig_status_Arts_2019.pdf
https://medarbejdere.au.dk/strategi/uddannelse/kvalitetsportalen/
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Især er det værd at bemærke faldet i ledighed og førsteårsfrafald samt den øgede stu-
dieprogressionen. Der er dog mindre forskelle de to campusser imellem. UN valgte at 
have fokus på indikatorerne 4 (undervisningsevaluering), 5b (social trivsel), 7 (stu-
dieintensitet) og 8 (ledighed). 
 
Delpolitik 2: Struktur og forløb  
Indikator 4: Undervisningsevaluering  
Gul indikator, 2019: 3,6 
Resultatet kan skyldes et enkelt fag, der fik en meget dårlig evaluering. Der er efter-
følgende taget hånd om det. 
De studerende påpegede at uoverensstemmelserne underviserne imellem i forhold til 
hvordan undervisningen skal gribes an har fyldt meget. Det er alfa og omega, at un-
derviserne har en fælles forståelse for de moduler, de underviser i. Et øget samar-
bejde mellem underviserne kan afhjælpe det. De studerende har været i tvivl om det 
er studieordningen, der er gældende eller undervisningsplanen. Anne Larson slog fast 
at det altid er studieordningen, der er gældende, hvis der er uoverensstemmelser. 
Anne Larson og Niels Rosendal Jensen oplyste, at der fremover indføres obligatoriske 
lærermøder for alle undervisere samt 2-3 møder for underviserne på de enkelte mo-
duler.  
Anne Larson påpegede desuden, at det er vigtigt at få talt om forskellene men uden at 
gøre forskellene til et problem, da der ikke skal være én måde at forstå pæd. soc. på. 
De studerende udtrykte, at de føler, at undervisere giver udtryk for, at der er en op-
skrift, men der er uenighed om opskriften.  
 
Forslag til handlinger: 
1. Øget samarbejde mellem modulkoordinatorerne og flere lærermøderne modulerne 

imellem med henblik på at øge sammenhængen mellem modulerne. 
 
Indikator 7: Studieintensitet 
Aarhus og Emdrup har begge gule markeringer (Aarhus, 2019: 35,3, Emdrup, 2019: 
36,4) 
Indikatoren kan hænge tæt sammen med den faglige og den sociale trivsel, som der 
arbejdes på at styrke. Håbet er at flere studerende får lyst til at tilbringe mere tid på 
campus. De studerende påpegede, at man automatisk vil investere mere i sin uddan-
nelse, hvis det sociale og det faglige fungerede bedre. 
 
Forslag til handlinger: 
1. Styrke den faglige og den sociale trivsel. 
 
Delpolitik 4: Studiemiljø  
Indikator 5b: Social trivsel 
Gul indikator på grund af Emdrup (2019:3,5). Emdrup er udfordret i forhold til den 
fysiske placering og en ældre studenterpopulation end i Aarhus. De studerende gjorde 
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opmærksom på, at selvom det er vurderet lavt i Emdrup behøver det ikke nødvendig-
vis at betyde at man ønsker det højere (pga. familie, erhvervsarbejde og andre aktivi-
teter). 
De nuværende rammer kan også spille ind. Eksamensformerne er, ifølge de stude-
rende, med til at ødelægge det sociale på holdet på 2. semester. Der er alt for stor ar-
bejdsmængde. De studerende har et stort ønske om en mundtlig eksamen på 2. seme-
ster i stedet for 2 skriftlige. Sammenhængskraft forsvinder fordi de studerende ikke 
dukker op til undervisningen, da de er pressede.  
 
Forslag til handlinger: 
1. Inddragelse af alumneforeningen kan gøre noget godt i forhold til den sociale trivsel. 
2. Tydeligere visualiser af de forskellige sociale/faglige tiltag der er. Det skal konsekvent 

tales op og lægges i BB. 
3. Fokus på kollektiv vejledning og studiegrupper med øget struktur og sammenhæng 

kan skabe rum for at øge såvel det faglige som det sociale engagement. 
4. Fortsat ønske om mentorer. Det gør at man som studerende føler sig lyttet til og set. 
5. Muligheden for ændring af eksamensform på 2. semester undersøges. 
 
Delpolitik 5: Relation til arbejdsmarkedet  
Indikator 8: Ledighed 
Dan Fog Enevoldsen bemærkede at pæd. soc. ofte sammenlignes med BSS-lignende 
og tekniske uddannelser og her er pæd. soc.´s frafald højt, men sammenligner man 
med de rene humanistiske uddannelser ligger pæd. soc. godt. I alt er ledigheden fal-
det med 3,4 over de sidste tre år. 
Anne Larson påpegede at UddannelsesZOOM viser at ledigheden efter 10 år er 1% 
mod 12% for dimittender.  
 
Forslag til handlinger: 
1. Øget samarbejde med Karrierecentret og alumneforeningen. De studerende påpegede 

i den forbindelse vigtigheden i at overveje placeringen af aktiviteterne, f.eks. kan Kar-
rieredag med fordel ligge på 3. semester. 

 
Beslutning: 
På baggrund af ovenstående forslag til handlinger samt status på handleplanerne på 
UN-mødet den 15. april udarbejder Niels Rosendal Jensen og Anne Larson udkast til 
en handleplan, der efterfølgende forhandles med studieleder på statusmøde den 4. 
juni, hvorefter den endelige handleplan fastlægges. Den endelige handleplan behand-
les og godkendes af UN på mødet den 14. juni og sendes herefter til SN-sekretæren. 
SN drøfter handleplaner på junimødet den 21. juni og indstiller dem til endelig god-
kendelse hos Studieleder inden 1. juli. 
 
5.2 Forslag til revision af studieordningen 

https://www.ug.dk/vaerktoej/uddannelseszoom/#!/parameters?subeducations=udb2-humpaedagogisksocio:0,udb2-humpaedagogisksocio:1,
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Studieordningen for pædagogisk sociologi har nu været igennem 1 gennemløb, 
og der er mulighed for at revidere den under forudsætning af, at forslagene til æn-
dringer bliver godkendt af studienævnet og prodekanen.  
Lærergruppen har diskuteret eventuelle studieordningsændringer og fokus har været 
på eksamensformer. 
De studerende har også diskuteret eksamensformer og ønsker at mindske den store 
arbejdsbyrde på 2. semester med to skriftelig eksamensformer ved at ændre UIP fra 
en portfolio eksamen til en mundtlig eksamen. Valgfaget på 3. semester ønskes æn-
dret fra en mundtlig med synopsis til en skriftlig opgave. 
 
Beslutning: 
Anne Larson beskriver og begrunder de ønskede ændringer i den fremsendte skabelo-
nen og sender den til SN og Studieadministrationen (Stephan) senest den 16. maj 
2019, så SN kan få et samlet overblik på deres møde den 23. maj 2019.  
Pæd. soc. har følgende ønsker til ændringer: 
1. UIP: Ønskes ændret fra portfolio eksamen til mundtlig eksamen med synopsis 
2. Valgfag: Ønskes ændret fra mundtlig eksamen med synopsis til skriftlig hjemme-

opgave – så den korresponderer med valgfag på de andre DPU-uddannelser. 
 
6. Forslag til kommende møder 
6.1 Forslag til kommende UN-møder 

Forslag til punkter til UN-møde den 14. juni 
• Opfølgning fra sidste UN-møde 
• Godkendelse af endelig handleplan 
• Godkendelse af undervisningsplaner for valgfag og APST 
• Drøftelse af retningslinjer for intern censur 
• Drøftelse af årsberetning fra censorformandskaberne – hvis indkommet 
• Drøftelse af program for introdagene for studerende 
• Mødeplan for E19 

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

 
7. Evt. 
Marie Blenker skal på udveksling i efteråret. Da hun er suppleant udpeges der ikke en 
ny i hendes sted. 
 
Artiklen i fagbladet Folkeskolen DPU har fjernet sig fra folkeskolen (side 32-
33) kritiserer DPU´s struktur. Læs også artiklen i samme blad DPU har udfaset sko-
lefagene (side 34-36), hvor institutleder Claus Holm blandt andet interviewes. 
UN drøftede det berigende i en studenterpopulation med forskellige baggrunde. I for-
bindelse med intro til nye studerende vil der blive lagt vægt på at tale forskellighe-
derne op og at blandingen er berigende. 
 

https://eddiprod.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGodkendtOrdning&dokOrdningId=12828&sprog=da
https://backend.folkeskolen.dk/%7E/7/5/folkeskolen08x19.pdf
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De studerende efterspurgte et fast valgfag i kvant, hvilket gav anledning til at slå fast, 
at det generelle indhold i valgfag skal diskuteres. Det giver god mening at de stude-
rende fortsat giver udtryk for deres ønsker til indhold i valgfag. 
Jørn Bjerre kommenterede, at debatten hænger sammen med om der kan laves spor 
gennem uddannelsen som de studerende, ikke skal, men kan tage, så de toner deres 
uddannelse, f.eks. kongevejen til ledelse eller kvantitativ. Anne Larson slog fast, at 
det ikke er muligt at lave linjer i uddannelsen, men at de forskellige veje skal under-
støttes løbende gennem modulerne. 
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