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3.2 Fra øvrige medlemmer af UN 
3.3 Fra studienævnet 
3.4 Fra afdelingsleder 
3.5 Fra Studievejledningen 
3.6 Fra administrationen 

4. Beslutningspunkter 
4.1 Undervisningsevalueringer fra forårets undervisning 

5. Diskussionspunkter 
5.1 Status på studiestart 
5.2 Retningslinjer for tildeling af specialevejledere 
5.3 Valgfag fremover, herunder ligeværdig integration af kvantitative 
metoder og kvalitative metoder 
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6. Forslag til kommende møder 
6.1 Forslag til kommende UN-møder 
• Godkendelse af undervisningsplaner 
• Mødeplan for F20 
6.2 Eventuelle forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 
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REFERAT 
1. Valg af ordstyrer 
Jørn Bjerre blev valgt som dagens ordstyrer på sidste UN-møde. 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
3. Orientering  
3.1 Fra formanden 
3.1.1 SN´s forslag til justering af handleplan for pædagogisk sociologi 2019 
Studienævnet behandlede den 21. juni 2019 handleplanerne for 2019. Studienævnet 
besluttede, at alle uddannelser skal kigge deres handleplan igennem for nogle gene-
relle udfordringer, der gik igen i flere handleplaner. Derudover var følgende specifikt 
for kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi: 

• Det blev bemærket at VIP´erne alene skal have ansvar for evalueringerne – 
cheftutorernes rolle skal nedtones. 

• For punktet ”Udvikling af uddannelser, undervisning og læringsmiljø” 3. pkt. 
blev det bemærket at effekten af undervisningsevalueringerne også skal være 
synlig i undervisningsplanerne. 

 
Generelle bemærkninger for alle handleplanerne: 

• Der opfordres til at gøre sig overvejelser om genren for handleplanen. Studie-
leder ser gerne, at der benyttes et aktivt sprog, der beskriver planlagte konk-
rette fremadrettede tiltag. Alle uddannelser skal se deres handleplaner igen-
nem for at sikre, at der kun fremgår egentlige handlinger i handleplanen, der 
er så konkrete og tidsfastsatte som muligt. F.eks.:  I stedet for ”Vi håber at 
flytningen vil bevirke at de studerende tydeligere kan se hvor fagmiljøet er” så 
en aktiv formulering: ”Fagmiljøet vil bruge flytningen som anledning til at 
gøre det tydeligere hvor fagmiljøet hører til ved hjælp af f.eks.: ….” 

• Der behøver ikke stå noget fagmiljøet allerede har igangsat tidligere – handle-
planerne er ikke en status-rapport. 

• Stringens i dokumentet, så udfordringer beskrives i den første kolonne og 
handlinger står i den anden kolonne (opfølgning).  

• Under ”Ansvarlig” skal der kun stå en person, der er hovedansvarlig for at ini-
tiere handlingen. 

• Alle felter skal ikke nødvendigvis følges op af handlinger. På områder, hvor 
der er grønne indikatorer og gode evalueringer er der ikke krav om at igang-
sætte flere handlinger. Der skal kun beskrives de handlinger som uddannel-
sen realistisk set kan gennemføres med effekt. Derfor kan 2-3 handlinger 
være tilstrækkeligt, Det påpeges at ”Sandkassen” hedder DPU Lab og bør be-
nævnes sådan. 

• Flere har positivt skrevet de vil gennemføre undervisnings i Edu-lab og/eller 
med edu-it virkemidler. Men hvordan følger UN’er /fagmiljøer op på erfarin-
gerne?  

• En handleplan bør ikke fylde mere end 2 sider. 
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Niels Rosendal Jensen og Dan Fog Enevoldsen reviderer handleplanen i forhold til de 
anviste generelle og specifikke ændringer og sender retur til studieleder inden udgan-
gen af august. 
 
3.2 Fra øvrige medlemmer af UN 
Ingen bemærkninger, 
 
3.3 Fra studienævnet 
Der er fortsat fokus på interne censorrapporter, valgproces i forhold til SN og UN 
samt spørgsmål til undervisningsevaluering.  
 
3.4 Fra afdelingsleder 
Afventer tilbagemelding på de ønskede ændringer til studieordningen. 
 
3.5 Fra Studievejledningen 
Studiestart 
Studievejledningen er i gang med at lægge sidste hånd på den udvidede studiestart, 
som indbefatter IT-introduktion, viden om redskaber og ressourcer på universitetet 
(se evt. mere her) og studiegruppeværktøjer.  
På Pædagogisk sociologi afholdes Studiegruppeværktøjer torsdag i uge 37 – i både 
Aarhus og Emdrup. Aktiviteten er koblet på PST i timeplan og undervisningsplan. 
 
Studievejledningen og tutorer planlægger semestermøde 1. semester.  
Semestermøderne på Pædagogisk sociologi ligger i uge 44, og foregår som et samar-
bejde mellem Studievejledningen og tutorerne. Studievejledningen holder et møde 
den første time, som supplere med en social del den anden time – med tutorerne som 
værter. Maria og tutorer mødes i uge 34 for at begynde planlægningen. 
 
Kickstart din kommende specialeproces på DPU 
I uge 41 afholder studievejledningen Kickstart din kommende specialeproces for 3. 
semesterstuderende som et samlet tilbud fra administrationen og fagmiljøerne. Am-
bitionen er, at vi får sendt de studerende godt afsted med informationer og vidensde-
ling, inden de skal ønske specialevejleder 1. november. I sidste uge mødtes instituttets 
specialekoordinatorer med studievejledningen for at tale om indhold ved arrange-
mentet. I kan læse mere her, hvor også de studerende kan tilmelde sig: https://stude-
rende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/studievejledningsarrange-
menter/ 
 
Dan Fog Enevoldsen følger op i forhold til Kickstart din kommende specialeproces 
kommer ind i undervisningsplanen.  
 
3.6 Fra administrationen 
Ingen bemærkninger.  
 
4. Beslutningspunkter 
4.1 Undervisningsevalueringer fra forårets undervisning 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/ka-dpu/studiestart-paa-dpu-redskaber-og-ressourcer/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/studievejledningsarrangementer/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/studievejledningsarrangementer/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/studievejledningsarrangementer/
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Jfr. evalueringspolitikken skal uddannelsesnævnet – efter hvert semesters evalu-
ering - i samarbejde med afdelingsleder, udarbejde evalueringsrapporter for hver ud-
dannelse til behandling i studienævnet. 
 
UN havde følgende generelle betragtninger på baggrund af S&H evalueringerne: 

• Svarprocenterne skal gerne op på 70-80%. 
• De studerende udtrykker fortsat frustration over arbejdsbyrden i forhold til 2 

skriftlige opgaver på samme semester.  
• Ønske om en fælles diskussion af læsemængde på tværs af fagene. 

 
UN havde følgende generelle betragtninger på baggrund af UIP evalueringerne: 

• Det komparative element er utydeligt. 
• Opsummeringen skal relatere sig til den skriftlige evaluering. 
• Meget lav svarprocent (24%) 

 
Anne Larson opsummerede følgende fælles træk:  

• Fokus på sammenhæng mellem eksamensformer og studieordningen 
• Fokus på læsemængden på tværs af uddannelsen 
• Fokus på sammenhæng på tværs af uddannelsen 
• Fokus på diskrepans mellem skriftlig og mundtlig evaluering 

 
Beslutning: 
1. Anne Larson videregiver UN´s kommentarer og følger op med de tre modulkoordina-

torer i forhold til om der har været afholdt midtvejsevaluering.  

2. Anne Larson udarbejder evalueringsrapport for pædagogisk sociologis forårsunder-
visning og fremsender rapporten til Studienævn for Uddannelse og Pædagogik (EDU) 
s til behandling på SN-mødet den 26. september 2019.  

 
5. Diskussionspunkter 
5.1 Status på studiestart 
Studiestarten kører planmæssigt, man forsøger fortsat at få faglig relevant sparring 
ind i studiestarten. 
 
5.2 Retningslinjer for tildeling af specialevejledere 
Der er samlet ca. 100 studerende, der skal tildeles specialevejleder i november. Det er 
et stort puslespil, der skal gå op på kort tid. Som studerende kan man ikke forvente at 
få den vejleder man har foreslået. Anne Larson gjorde opmærksom på, at det i særlige 
tilfælde, hvis samarbejdet slet ikke fungere, er muligt at få tildelt en ny vejleder 
Uddannelsesnævnet var enig i, at man fortsat bør tilgodese at de studerende i Aar-
husfår vejledere i Aarhus, så det fysiske møde i højere grad er muligt. Baggrunden er, 
at der er færre undervisere i Aarhus end i Emdrup, så mens underviserne i Emdrup 
godt kan dække alle Emdrup-studerende, er det ikke muligt for underviserne i Aarhus 
at dække alle Aarhus-studerende. Underviserne i Aarhus tildeles derfor udelukkende 
til specialestuderende i Aarhus. 
 
På baggrund af et spørgsmål fra en studerende vedrørende retningslinjer for tildeling 
af specialevejledere, gjorde Anne Larson opmærksom på, at der ikke kan laves for-

http://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/Uddannelse_og_Paedagogik/20170925_Politik_og_retningslinjer_for_undervisningsevaluering_paa_DPU.pdf
mailto:studienaevn.edu@au.dk
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håndsaftaler, men, hvis man skal indgå i et forskningsprojekt, så skriver det i ens an-
søgning. Ved tildelingen tages ellers udgangspunkt i den studerendes beskrivelse af 
projektet og forslag til vejledere, men ovenstående forbehold for, at man ikke kan for-
vente at få en af de vejledere, man har foreslået. 
 
5.3 Valgfag fremover, herunder ligeværdig integration af kvantitative metoder og 

kvalitative metoder 
UN drøftede, hvordan kvantitative metoder integreres i uddannelsen så kvantitative 
metoder og kvalitative metoder fremstår som ligeværdige. UN ønsker at man arbejder 
henimod at kvantitativ metode i højere grad bliver en integreret del i de store fag på 
(S&H, UIP, PST og APST) og i valgfagene. Afdelingslederen drøfter integrationen på 
medarbejdermøderne i efteråret. 
 
5.4 Socialisering som tema på pædagogisk sociologi 
UN drøftede notat fra underviser Søren Nagbøl om socialisering som tema på pæda-
gogisk sociologi. 
 
UN blev enige om at opfordre følgende: 
• På et kommende medarbejdermøde drøftes om der er nok tilgange til socialisering på 

uddannelsen.  
• Muligt at igangsætte ekstracurriculære aktiviteter, hvor f.eks. andre tilgange til socia-

lisering kan præsenteres. 
• Modulkoordinatorerne kan med fordel forholde sig til Søren Nagbøls notat. 
• Kan tages op i et forum Henrik Skovlund har lavet i afdelingen da formålet med dette 

forum netop er at arbejde med forskellige positioner i forhold til konkrete emner. 
 
Beslutning:  
1. Afdelingsleder taler med underviseren om drøftelserne i UN. 
 
5.5 Valg af studerende til SN og UN 
Der arbejdes på planlægning af proces for valg. Der er lagt op til at der i september la-
ves en café i Emdrup, hvor SN og UN arbejdet præsenteres. 
UN fandt det problematisk at der ikke laves en tilsvarende café i Aarhus, da UN ikke 
har studenterrepræsentation fra Aarhus i år. 
 
Beslutning: 
1. Anne Larson kontakter studieleder Eva Viala med henblik på at undersøge mulighe-

derne for at få allokeret midler til aktiviteter i Aarhus, da der ikke er studenterrepræ-
sentanter i UN fra Aarhus. 

 
5.6 Evaluering af formen på dette års datamateriale (Power BI) 
UN evaluerede formen af dette års datamateriale og havde følgende kommentarer: 
• Mængden af materiale har ikke været overvældende. 
• De data man får til at udarbejde handleplanerne opleves som tilstrækkelige. 
• Fint at der er mulighed for at gå i Power BI´en, hvis man har brug for supplerende 

data. 
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6. Forslag til kommende møder 
6.1 Forslag til kommende UN-møder 

Forslag til punkter til UN-møde 16. september 2019 
• Foreløbig evaluering af studiestart 
• UN-spørgsmål til undervisningsevaluering efterår 2019 
• Status i forhold til studieordningsændringer 
• Drøftelse af eksamensgennemsnittet på alle prøver 
• Status på valg af studerende til SN og UN 
• … 

 
Forslag til punkter til UN-møde 21. oktober 2019 
• Evaluering af studiestart  
• Status på valg af studerende til SN og UN 

 
Forslag til punkter til UN-møde 15. november 2019 
• Godkendelse af undervisningsplaner 
• Status på valg af studerende til SN og UN 
• Mødeplan for F20  
• … 

 
Forslag til punkter til UN-møde 9. december 2019 
• Drøftelse af spørgsmål forårets undervisningsevaluering 
• Opsamling på møde med aftagerpanel/-forum 
• Status på valg af studerende til SN og UN 
• … 

 
Forslag til punkter til UN-møde 22. januar 2020 
 

6.2 Eventuelle forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 
 
7. Evt. 
Jørn Bjerre blev valgt som ordstyrer til næste UN-møde. 
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