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Mødedato: 15. november 2019 kl. 12.30-14.30 
Mødested: Emdrup D118 - Aarhus 1483-556 (Inspiratorium) 
Mødeemne: Uddannelsesnævnet for kandidatuddannelsen i pædagogisk socio-
logi 
 
Deltagere 
Undervisere: Anne Larson (formand), Niels Rosendal Jensen (afdelingsleder og 
medlem), Dirk Michel-Schertges, Felix Weiss 
 
Studerende: Kamilla Østergaard Mouritsen (næstformand), Emil Nielsen, Kasper 
Sørensen, Benedikte Beckman Nygaard. 
 
Suppleanter: Trine Høyer Eriksen 
 
Observatører: Dan Fog Enevoldsen (AAU), Maria Solhøj Madsen (VEST), Annike 
Vestergaard Martínez (Arts studier, referent), Trine Lovisa Berg (nyvalgt suppleant for 
de studerende), Sif Stener Knudsen (nyvalgt studerende). 
 
Fraværende: Jørn Bjerre 

1. Valg af ordstyrer 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Orientering 

4. Beslutningspunkter 

5. Diskussionspunkter 

6. Forslag til kommende møder 

7. Evt. 

8. 
 
REFERAT 
1. Valg af ordstyrer 
Kasper Sørensen blev på sidste UN-møde valgt som dagens ordstyrer. 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
To af de nye studenterrepræsentanter, Sif Stener Knudsen og Trine Louisa Berg, var 
mødt op og blev budt velkommen. 
 
3. Orientering  
3.1 Fra uddannelsesnævnsformanden 

Ingen bemærkninger. 
 
3.2 Fra afdelingsleder 

Ingen bemærkninger. 
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3.3 Fra studienævnet 
Studienævnet har nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på hvordan 4. semester kan 
evalueres så det ikke bliver en evaluering af specialevejleder men af forløbet. 
Studienævnet er i gang med at se på kriterierne for tildeling af valgfag og forsøger at 
tilgodese de mange forskellige interesser. Studieleder Eva Viala kommer med et ud-
kast til en foreløbig løsning. 
AU har netop offentliggjort, at vi skal skifte fra Blackboard til et nyt IT-system, der 
hedder Brightspace. Læs mere i nyheden her: https://medarbejdere.au.dk/#news-
16614 
Studienævnet har drøftet de tilgrundliggende overvejelser for ikke at indstille undervi-
sere til underviserprisen. Det blev i den forbindelse fremhævet, at det ikke skyldtes 
utilfredshed med underviserne, men en modstand mod selve idéen om en underviser-
pris. 
Arts Uddannelsesdag den 25. februar 2020 har temaet ”Studieglæde”. 
 
3.4 Fra øvrige medlemmer af UN 
Ingen bemærkninger. 
 
3.5 Fra Studievejledningen 
Studievejledningen henviste til det seneste nyhedsbrev fra Arts Studier, se bilagsrefe-
rence herunder. 
 
3.6 Fra administrationen 
Arts Studier henviste til det seneste nyhedsbrev fra Arts Studier. 

- Bilag 03.6.1 11 november 2019 Nyhedsbrev fra Arts studier 
  
4. Beslutningspunkter 
4.1 Semestermøder E19 og F20 
UN drøftede de studerendes input til semestermøderne og især problematikken i Aar-
hus, hvor tutorerne syntes, at det havde været en svær opgave at gendanne studiegrup-
per. Tutorerne ønsker at hjælpe, men var i tvivl om de havde tilstrækkelig kompetence 
til denne opgave.  
Maria Solhøj, VEST oplyste i den forbindelse, at studievejledningen ikke påtager sig 
ansvaret for at danne og revidere studiegrupper men at de meget gerne vil supportere. 
Det er de enkelte uddannelser, der skal finde frem til god form, hvilket er en rigtig 
svær opgave for de fleste uddannelser. VEST forslog at man som en del af planlægnin-
gen af studiestarten, har en tydelig proces for dannelse og revision af studiegrupperne, 
så de studerende kender rammerne. 
I forbindelse med udpegning af 1-2 studenterrepræsentanter, som vil være med til at 
se på indhold til semestermøde KA 2. sem., foreslog Anne Larson, belært af erfaring, at 
der bør være en VIP involveret i planlægningen af semestermøderne.  
 

https://medarbejdere.au.dk/#news-16614
https://medarbejdere.au.dk/#news-16614
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Beslutning: 
1. Emil Nielsen, Sif Knudsen og Anne Larson deltager i planlægningen af semester-

møderne på 2. semester.  
 

4.2 Godkendelse af undervisningsplaner F20 
UN drøftede de indkomne UV-planer for foråret 2020 og havde følgende overordnede 
kommentarer: 
 
Socialisering og hverdagsliv København 
De studerende bemærkede det problematiske i at ikke alle sessioner var beskrevet. 
Derudover savnede de også et kvantitativt element. Anne Larson og Niels Rosendal 
Jensen oplyste, at der arbejdes på at det kvantitative indskrives til næste gang. Felix 
Weiss opfordrede til at informationen med inddragelse af kvantitativ metode i under-
visningen gentages for alle underviserne. UN var enige om, at det bør drøftes på et fæl-
les lærermøde. 
De studerende opfordrede til at der tilføjes datoer på planen og ikke kunugedage. 
 
Socialisering og hverdagsliv Aarhus 
De forskellige regi-bemærkninger i planen bør slettes. 
Der mangler uddybning af indhold flere steder.  
Litteraturlisten bør ses kritisk igennem med hensyn til det faglige niveau. 
 
Uddannelse, institution og politik København og Aarhus 
Forløbet er vendt om i forhold til de tidligere undervisningsplaner. 
De studerende var meget tilfredse med beskrivelsen af portfolio-eksamen. 
Anne Larson påpegede, at det var svært at se at part B bygger på part A, man kunne 
med fordel i højere grad forholde sig til hvad politik er i dag. Hvordan formuleres det i 
dag? Hvordan bruges begrebet i dag?  
Misvisende at anvende begrebet essay, Man bør ikke anvende begrebet essay, når det 
ikke må fylde mere end 3 normalsider. 
Det er forvirrende at workshop og kollektiv vejledning optræder under den samme 
overskrift. Det bør formuleres tydeligere hvad man mener med workshops og kollektiv 
vejledning, hvad er forskellen? Hvorfor er det ikke bare lagt ind i undervisningspla-
nen?  
 
Specialeseminar København og Aarhus 
UN drøftede den optimale placeringen af litteratursøgning og udarbejdelse af pro-
blemformuleringer og de studerende spurgte om det er muligt at lade de to processer 
køre sideløbende. Anne Larson arbejder videre med placeringen. 
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Generelle kommentarer til alle planerne: 
• Da der ikke længere er en studiesekretær på uddannelsen, skal alle undervi-

sere selv overfører undervisningsplanerne til den nyeste skabelon, som Dan 
Fog Enevoldsen har sendt ud 

• Midtvejsevaluering skal indskrives i alle undervisningsplaner 
• Tilføj datoer i alle undervisningsplaner 
• Grundig korrekturlæsning 

 
Beslutning: 
1. Undervisningsplanerne revideres på baggrund af ovenstående kommentarer og 

behandles igen på næste UN-møde.  
 

4.3 Studieordningsarbejdet 2020 
UIP og valgfag 
UN drøftede på sidste UN-møde de ønskede ændringer til prøveformer på UIP og valg-
fag og nedsatte i den forbindelse en arbejdsgruppe, der havde til opgave at arbejde vi-
dere med argumenterne til de stillede studieordningsforslagsændringer.  
På mødet blev arbejdet præsenteret. UN var enige om, at arbejdsgruppen har lavet et 
godt oplæg med den sammenhængende tekst i starten fordi de to ønsker hænger sam-
men.  
UN var enige om at tilføje følgende argumenter: 
• uddannelsespolitik er som emne meget stort og sammenhængende og det er svært 

at passe ind i portfolioformen 
• med ændringerne til prøveformen fordeles arbejdsbelastningen for de studerende 

bedre end hidtil 
• såvel undervisere som studerende har været meget utilfredse med prøveformen 

portfolio, som har været meget svær at få til at fungere i praksis. Det samme gæl-
der den mundtlige synopsis-eksamen på valgfag. 

 
Virksomhedsprojekt 
Pædagogisk sociologi, pædagogisk filosofi og materiel kultur har haft virksomheds-
projekt indskrevet i deres studieordninger, men med forskellige formuleringer. Efter 
fælles ønske på DPU er virksomhedsprojektet taget op til revision og en arbejdsgrup-
pe er kommet med forslag til, hvordan der fremadrettet arbejdes med virksomheds-
projekter på DPU. Det er et ønske at det skal være muligt for alle studerende at tage fa-
get på deres egen uddannelse. UN skulle på mødet godkende den nye tekst. 
UN drøftede den nye tekst og var enige om  
I den nye tekst er det blandt andet fremskrevet, at der ikke er tale om en praktik, i det 
den studerende kan udføre konkrete opgaver i virksomheden, men observationer, in-
terviews eller andre relevante faglige og videnskabelige metoder og analyser også kan 
indgå som en del af samarbejdet. 
UN mente at formuleringen ”… at den studerende virker i praksisfeltet afhængigt af 
virksomhedsprojektets genstandsfelt” var uklar. Hvad vil det sige at virke i et felt? 
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Beslutning: 
1. UN godkendte de ønskede ændringer af prøveformer på UIP og valgfag under for-

udsætning af, at Anne Larson og Emil Nielsen tilføjer ovenstående argumenter til 
notatet.  

2. UN godkendte den nye tekst men med forbehold for, at der sker en opstramning af 
formuleringen ”… at den studerende virker i praksisfeltet afhængigt af virksom-
hedsprojektets genstandsfelt”.  

3. Anne Larson sender de ønskede ændringer til behandling i SN den 19. november. 
 
5. Diskussionspunkter 
5.1 Valgfag Efterår 2020 
UN drøftede, hvordan man ønsker at gribe udbuddet af egne valgfag an. UN var enige 
om, at man ønsker at inddrage de studerende i overvejelserne omkring fremtidigt ud-
bud af valgfag i efteråret 2020 samt deres forventninger til metodisk specialisering. 
Anne Larson og Dan Fog Enevoldsen er ansvarlige for at igangsætte en proces der ind-
drager de studerende.  
Annike Martinez undersøger med UVAEKA om det er muligt at få indblik i, hvad stu-
derende fra pædagogisk sociologi har søgt af valgfag i efteråret 2019. 
 
5.2 Orientering om Valg på AU 
Emil Nielsen oplyste at der er valgt 2 studerende fra Aarhus og 4 fra Emdrup.   
Emil sender oversigt over valgt studerende til Annike. 
 
6. Forslag til kommende møder 
6.1 Forslag til kommende UN-møder 
 

Forslag til punkter til UN-møde 9. december 2019 
• Drøftelse af spørgsmål til forårets undervisningsevaluering 
• Godkendelse af undervisningsplaner 
• Proces omkring valgfag 
• Opsamling på møde med DPU aftagerpanel 
• Studiegruppeworkshops – form og rammer for samarbejde mellem studie-

vejledning og tutorer 
• Drøftelse af de studerendes fremmøde og studieaktivitet (Emil og Kamilla 

hjælper med tekst) 
• … 

 
Forslag til punkter til UN-møde 22. januar 2020 
 

6.2 Eventuelle forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 
 
7. Evt. 
Dirk Michel-Schertges er ordstyrer på næste UN-møde. 
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NYHEDSBREV FRA ARTS STUDIER 
 
Modtagere: Afdelingsledere, Institutsekretariatsledere, Uddannelsesnævn og Studienævn på Arts 

 
TIL ORIENTERING 
 
Forsinkelsessamtaler 
Fuldtidsvejledere på alle tre institutter afholder over de næste uger en del vejledningssamtaler med BA- og 
KA-studerende, der er mere end 30 ECTS forsinkede, og som har takket ja til tilbuddet om at få en samtale 
med en studievejleder.  
I efteråret 2019 er der sendt mail med tilbud om samtale til i alt 820 studerende på de tre institutter, 
hvilket er lidt færre end de to foregående semestre. I tabellen fremgår tallene fra efterår 2019, forår 2019 
og efterår 2018. 
 

 IKK IKS DPU Tilbud om samtale 
i alt på de tre 

institutter: 
BA KA BA KA BA KA 

E2019 185 98 144 130 36 227 820 
F2019 170 134 162 141 55 263 925 
E2018 157 128 176 123 36 263 883 

 
Ligesom tidligere år er studerende, der kun mangler specialet ikke medtaget.  
  
Nye tilvalg på Arts online på bachelor.au.dk/tilvalg 
De 15 nye bachelortilvalg, som udbydes første gang i 2020, er nu online på https://bachelor.au.dk/tilvalg/ i 
en første version. 
Flere steder på siderne varsles de studerende med en disclaimer om, at ”tilvalget fortsat er under udvikling, 
og at der kan komme ændringer frem til 1. februar 2020. Hold derfor løbende øje med hjemmesiden”. 
VEST har ligeledes bedt alle studenterstudievejledere om at informere vejledningssøgende om, at 
ændringer i de nye tilvalg kan forekomme. 

Timetælling E19 er afsluttet 
Timetællingen på AU:  

• Synliggør antallet af undervisnings- og vejledningstimer fordelt på VIP-, DVIP- og instruktortimer, 
den enkelte uddannelse planlægger at udbyde til studerende. Data offentliggøres efterfølgende på  
Uddannelseszoom og Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside. 

• Indgår i Aarhus Universitets udviklingskontrakt, hvor universitetet har forpligtet sig til at udbyde et 
minimum antal undervisningstimer for samtlige bachelor- og kandidatuddannelser. 

• Leverer data til det datamateriale, der bruges til årlig status og uddannelsesevalueringer: 
o Planlagte konfrontationstimer (indikator 3) 
o Forskningsdækning - VIP/DVIP-ratio (indikator 6a)  
o Forskningsdækning - VIP dækningsgrad af minimumstimer (indikator 6c)  

I E19 lever alle uddannelser på Arts op til minimumskravene om i gennemsnit at udbyde 168 
konfrontationstimer pr. semester på bacheloruddannelser og 112 konfrontationstimer pr. semester på 
kandidatuddannelser. 

https://bachelor.au.dk/tilvalg/
https://www.ug.dk/vaerktoej/uddannelseszoom/
https://ufm.dk/uddannelse/statistik-og-analyser/timetal
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Nye studieordninger til 2020 behandles i Uddannelsesnævn og Studienævn 
Undervisere og studerende i arbejdsgrupperne for de nye 2020-studieordninger har været i gang siden 
foråret (og nogle endnu længere) med at udvikle nye studieordninger til ikrafttrædelse 1. september 2020. 
De fleste studieordninger har været behandlet i uddannelsesnævnene og behandles i studienævnene i 
november og/eller december.  
Studienævnene kan indstille studieordningerne til godkendelse i dekanatet, som behandler studieordninger 
i januar med henblik på den endelige godkendelse.  
 
 

ARRANGEMENTER 
 
Kickstart af specialer på Arts 
Ca. 500 studerende på IKK, IKS og DPU har deltaget i specialearrangementet ”Kickstart din specialeproces”, 
som bl.a. omhandler specialefrister/formalia og oplæg ved tidligere specialestuderende. Arrangementet er 
henvendt til specialestuderende i F20 og E20. 
I de næste par måneder afholder VEST ”Workshop om DIN specialeproces”, som er en en-dags-workshop, 
hvor de studerende får værktøjer til at planlægge specialemånederne fra start til slut. Workshoppen er 
målrettet alle studerende, som skal skrive speciale i F20. Disse studerende er også inviteret til 
litteratursøgningsseminar, som afholdes af AU Library. 
Alle specialearrangementerne i København og Aarhus findes her: 
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/bachelorprojekt-og-speciale/speciale-paa-
arts/specialearrangementer/  
 
Studylife balance workshops tilbydes til alle studerende på Arts i november 
Med fokus på den kommende eksamensperiode, vil VEST tilbyde et arrangement, hvor de studerende får 
mulighed for at lave en procesplan for, hvordan studieliv, eksamen og det øvrige liv kan hænge sammen. 
Workshoppen afholdes den 18. november og tilmelding sker via hjemmesiden. 

 
 
OM NYHEDSBREVET 
Nyhedsbrevet fra Arts studier har til formål at sikre, at afdelinger, institutter og nævn på Arts modtager 
opdateret, ensartet information om arrangementer, tiltag og deadlines inden for områder som 
understøttes af Arts studier.  

Nyhedsbrevet indeholder information inden for områderne sagsbehandling, uddannelseskvalitet, 
undervisning, eksamen, vejledning, internationalisering, karriere og efter- og videreuddannelse.  

Afdelingsledere, afdelingskonsulenter, studieledere, uddannelseskonsulenter og nævn på Arts modtager 
automatisk nyhedsbrevet. Andre interesserede kan frit tilmelde sig ved at sende en mail til: 
arts.uddannelseskvalitet@au.dk. 

Forslag, ris og ros kan sendes til redaktionen på arts.uddannelseskvalitet@au.dk. 
 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/bachelorprojekt-og-speciale/speciale-paa-arts/specialearrangementer/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/bachelorprojekt-og-speciale/speciale-paa-arts/specialearrangementer/
mailto:arts.uddannelseskvalitet@au.dk
mailto:arts.uddannelseskvalitet@au.dk
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