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Mødedato: 16. september 2019 kl. 13.30-15.30 
Mødested: Emdrup D118 - Aarhus 1483-523 (Det gule rum) 
Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde for kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi 
 
Deltagere:  
Undervisere: Anne Larson (formand), Niels Rosendal Jensen (afdelingsleder og med-
lem), Jørn Bjerre, Dirk Michel-Schertges 
Studerende: Kamilla Østergaard Mouritsen (næstformand), Emil Nielsen, Kasper Sø-
rensen, Benedikte Beckman Nygaard. 
Observatører: Trine Høyer Eriksen (studerende, suppleant), Dan Fog Enevoldsen 
(AAU), Maria Solhøj Madsen (VEST), Annike Vestergaard Martínez (Arts studier, refe-
rent). 
 
Fraværende: Felix Weiss.  
 
Referat:  
1. Valg af ordstyrer 
Jørn Bjerre var valgt som mødets ordstyrer på sidste UN-møde. 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
De studerende ønskede at orientere om Studiestart. Studiestart drøftes under 3.2. 
Orientering fra øvrige medlemmer af UN. 
Marie Blenker er på udveksling i Bologna, og deltager derfor ikke i flere UN-møder.  
Dagsordenen blev godkendt. 
 
3. Orientering  
3.1 Fra formanden 
Formanden orienterede om følgende: 
• De nye studerende virker til at være kommet godt i gang med studiet.  
• Underviserne på V&M gennemfører fremmødekontrol med henblik på at lokalisere 

eventuelle inaktive studerende fra start. Studievejledningen følger op på disse stude-
rende, så de eventuelt kan udmeldes inden første 1. oktober og dermed ikke tæller 
med i frafaldsstatistikkerne. 

• Studieordningen er opdateret pr. 1. september, se punkt 3.6. 
• Der er afholdt modulkoordinatormøde på de fem obligatoriske moduler med det for-

mål at skabe endnu bedre sammenhæng mellem fagene.  
• Den international koordinator kommer og fortæller de studerende på første semester 

om mulighederne for at rejse ud på 3. semester. 
  
3.2 Fra øvrige medlemmer af UN 
I Emdrup er man lykkes med at udfordre de studerende i forbindelse med studiestar-
ten, som har haft en mere eksperimenterende tilgang end tidligere. Det er også ind-
trykket, at det er gået godt i Aarhus. 
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3.3 Fra studienævnet 
Siden sidst har studienævnet drøftet: 
• Erfaringerne med intern censur – Der blev på sidste møde i studienævnet blandt an-

det udtrykt ønske om, at afdelingslederne i højere grad også tænker kvalificerede in-
terne bedømmere fra andre afdelinger ind i planlægningen, hvor der er behov for det 
og det giver mening. 

• Mød dit studienævn afholdes den 3. oktober i Emdrup i forsøg på at erhverve nye stu-
derende, der vil være videolink til Aarhus. 

• Vedtagelse af nye undervisningsevalueringsspørgsmål – drøftes under punkt 4.1. 
• Den 27. september afholdes Studielivscafé kl. 16-18, hvor blandt andet studienævn og 

alumneforeninger præsenteres i aulaen i Emdrup. 
Referatet fra studienævnsmødet den 23. august findes her. 
 
3.4 Fra afdelingsleder 
I øjeblikket drøftes mulig fornyelse i underviserteams. Uddannelsesnævnet hører 
nærmere på et kommende møde. 
 
3.5 Fra Studievejledningen 
Studievejledningen orienterede om følgende: 
• Studiegruppeworkshops er evalueret, drøftes på næste UN-møde. 
• Tutorerne opfordres til at spørge de studerende om deres oplevelser i forbindelse med 

studiestart. 
• Husk Kickstart dit speciale i uge 41. 
 
3.6 Fra administrationen 
Arts Studier orienterede om det seneste nyhedsbrev fra administrationen og fremhæ-
vede: 
• Ressource om udarbejdelse af studieordninger er nu online. Et meget inspi-

rerende værktøj til alle, der skal arbejde med studieordninger. 
• Ændringer i studieordninger pr. 1. september 2019 fremgår af bilaget, men retter 

sig for pædagogisk sociologi primært i mod: 
 

1. Ændringer i ”Om uddannelsen”, ”Uddannelsens regler” og ”Generelle regler” 
Dette års ændringer:  
”Om uddannelsen:” 
- Udvidet retskrav til 3 år som følge af, at en ny bekendtgørelse er trådt i kraft. 

 
”Uddannelsens regler”: 
- Eksplicitering af reglerne for undervisnings- og eksamenssprog 
Eksamenssproget følger undervisningssproget. For dansk akkrediterede uddannelser 
er det altid dansk eller engelsk.  
 
”Generelle regler”: 

http://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/Uddannelse_og_Paedagogik/Referater_DPU_2019/AABENT_Referat_DPU_studienaevnsmoede_23._august_2019_-_godkendt_i_mailhoering.pdf
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/studievejledningsarrangementer/
http://udarbejdstudieordninger.au.dk/
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- Nye frister for aflevering af forudsætningskrav ved omprøver 
 

2. Ændringer som følge af årligt juridisk eftersyn foretaget af SNUK 
- Rettelse af uklarheder og tvetydigheder i tekst – f.eks. uklarheder omkring varighed 
af prøveformer og hvem, der gør hvad i forbindelse med prøveformer og forudsæt-
ningskrav 
- Fjernet bestemmelser om vægtet bedømmelse (da det fremgår af Eksamensbekendt-
gørelsen, at der skal foretages en samlet bedømmelse, når der indgår flere elementer i 
en prøve) 
- Forbedret beskrivelse af de studerendes valgmuligheder, når de har valgfag 
- Tydeliggørelse af regler for gruppeprøver ift. at præcisere grundlaget for individuel 
bedømmelse 
 
Pr. 1. september 2019 er der opdateret følgende i studieordningen på pædagogisk so-
ciologi: 
• Tilføjet tekst om valgfag på 3. semester til uddannelsesdiagrammet. 
• Tilføjet til beskrivelse af valgfag, at fag vælges fra kursuskataloget. 
• Aktuelle pædagogiske sociologiske temaer: Tilføjet "således at der kan foretages 

en individuel bedømmelse." til beskrivelse af gruppeprøve. 
• Socialisering og hverdagsliv: Tilføjet "således at der kan foretages en individuel 

bedømmelse." til beskrivelse af gruppeprøve. 
• Rettet: "Syge- og omprøve" til "Omprøve" i eksamensbemærkninger til obligatori-

ske moduler. 
• Opdatering af afsnit 1.4 – ændring af varighed af retskrav. 
• Opdatering af generelle regler. 

Dan Fog Enevoldsen orienterede om, at censorerne til de kommende vintereksame-
ner er ved at være på plads og at man er opmærksom på ønsket om at der ikke er så 
stor udskiftning. Lokalebookingen for forårsundervisningen 2020 er også ved at være 
på plads. 
 
4. Beslutningspunkter 
4.1 Spørgsmål til undervisningsevaluering E19 
Studienævnet vedtog på deres møde d. 23. august 5 nye fælles studienævn spørgsmål og en række 
spørgsmål, som de anbefaler uddannelsesnævnene at bruge. Uddannelsesnævnet skulle på dagens 
møde beslutte om man vil anvende flere spørgsmål end de obligatoriske AU og studienævns spørgs-
mål og i så fald hvilke.  
 
 
Anne Larson gennemgik bevæggrundene for de fælles spørgsmål og fastslog, at de er 
tænkt som et redskab til samtale. Herefter drøftede UN de foreslåede spørgsmål og 
andre mulige spørgsmål. 
 
Beslutning: 
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Uddannelsesnævnet besluttede følgende i forhold til indstillingerne i sagsfremstillin-
gen:  
 
1. Spørgsmål på uddannelsesnævnsniveau i efterårets undervisningsevalueringer 

Spørgsmål Anvendes på Ændring 
Modulet har bidraget til en god indføring i 
det pågældende fagområde  

1. semester Omskrives til ”det pædagogi-
ske sociologiske område” 

Det aktuelle modul synes at hænge godt 
sammen med mit øvrige studieforløb  

2.-3. semester  

Der har generelt været en tydelig rød tråd i 
modulforløbet 

Alle semestre  

Der har i modulforløbet være en passende 
mulighed for samarbejde med mine med-
studerende 

Anvendes ikke  

Organiseringen af undervisningen var hen-
sigtsmæssig (balancen mellem forelæsnin-
ger, tavle, digitale virkemidler, holddiskus-
sioner, gruppe- og studenterarbejde)  

Alle semestre  

Jeg har været sikker på, hvad der forvente-
des af mig fagligt på faget/modulet 

Alle semestre  

Der er sammenhæng mellem det faglige 
indhold og modulets læringsmål som be-
skrevet i studieordningen 

Anvendes ikke  

Nyt spørgsmål om formidling i undervis-
ningen 

Alle semestre UN-formanden udarbejder 
forslag til nyt spørgsmål 

 
2. Om det skal være muligt for modulkoordinator at tilføje yderligere spørgsmål 
UN drøftede argumenter for og imod at lade modulkoordinatorerne tilføje egne yder-
ligere spørgsmål og blev enige om at det ikke skal være en mulighed, da der er til-
strækkelig med dækkende spørgsmål med de udvalgte. 
 
3. Godkende orienterings- og vejledningsbrev til de evalueringsansvarlige modulko-
ordinatorer. 
UN godkendte orienterings- og vejledningsbrevet under forudsætning af, at Dan Fog 
Enevoldsen læser korrektur inden udsendelse. 
 
 
5. Diskussionspunkter 
5.1 Studieordningsændringer 2019 og 2020 
Annike Martínez orienterede om prodekanens beslutninger vedrørende de ønskede 
ændringer til studieordningerne og den videre proces. 
 
V&M, 1. semester 
Ønske: ændring af opgaver fra 4 til 3 med tilsvarende forhøjelse af antal normalsider 
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Beslutning:  Prodekanen godkender delvist denne ændring, som er rettet til pr. 
01.09.2019. Det rettes til "op til 4 opgaver" for at sikre en fleksibilitet. 
 
S&H og UIP, 2. semester 
Ønske: ændring af prøveform, da man opleve problemer ved de nuværende prøvefor-
mer. Fagmiljøet har udarbejdet tre forskellige forslag til ændringer: 
1. Eksamen på UIP ændres til en fri skriftlig hjemmeopgave på 13-15 normalsider i lig-

hed med den, der p.t. gælder for S&H. Vælges den løsning, skal eksamensformen for 
S&H ændres, da begrundelsen for portfolio-eksamen oprindeligt var, at de stude-
rende oplevede, at to relativt store skriftlige opgaver i samme semester var vanskeligt 
at kombinere. I praksis førte det til en tendens til, at den ene eksamen blev skubbet til 
re-eksamen. 

2. Den ene eksamen på semesteret ændres til en rent mundtlig eksamen eller en mundt-
lig eksamen på baggrund af en synopsis. 

3. Den eksisterende eksamensform i begge fag fastholdes, og der arbejdes didaktisk med 
at få de studerende til reelt at skrive de forskellige portfolio-dele på UIP i løbet af se-
mesteret, ligesom der arbejdes med fokus for de enkelte portfolio-dele. 

Beslutning: Prodekanen godkender ikke denne ændring, da det kræver en større 
gennemgang af studieordningen. Fagmiljøet kan arbejde videre med forslaget i sam-
arbejde med SNUK. SNUK anbefaler umiddelbart mulighed tre, i det fremstillede for-
slag.   
 
Valgfag 3. semester 
Ønske: ændring af prøveform. Fagmiljøet har udarbejdet tre forskellige forslag til æn-
dringer. 
1. Bestået/ikke-bestået med aktiv deltagelse. Forudsætter overvejelser om formen for 

den aktive deltagelse, så der reelt bliver tale om aktiv deltagelse og ikke bare, at de 
studerende møder op til undervisningen uden at være forberedte og uden at tage ak-
tivt del i undervisningen. 

2. En rent mundtlig eksamen 
3. En mindre skriftlig opgave 
Beslutning: Prodekanen godkender ikke denne ændring, da der bl.a. ved drøftelser i 
studienævnet ang. prøveform på valgfag, startes en samlet proces vedr. valgfagene på 
DPU, og dette forslag kan tages med i den proces. SNUK hjælper gerne med at kvalifi-
cere drøftelserne.   
 
UN drøftede prodekanens svar og var enige om at man endnu ikke har fundet den rig-
tige prøveform på fagene på 2. semester og man ønsker at arbejde videre med en 
mundtlig eksamensform. 
 
Eventuelle forslag til ændringer skal behandles i Uddannelsesnævnene senest på no-
vember mødet. Derefter behandles forslagene i Studienævnet i december. Ændrings-
forslag, der indstilles af Studienævnet til godkendelse, behandles derefter af Prode-
kanen for uddannelse, der på vegne af Dekanatet skal godkende alle ændringer til 
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studieordninger. Ændringer som godkendes af Dekanatet vil træde i kraft pr. 
01.09.2020. Skabelon for indstilling af ændringer kan rekvireres hos uddannelses-
nævnssekretæren. 
 
I det eventuelle videre arbejde med studieordningsændringer skal UN være opmærk-
som på følgende beslutninger og retningslinjer fra uddannelseseftersynet. 
 
Proces for studieordningsændringer 
Arts har strategisk prioriteret stor bredde i udbuddet af uddannelser, balanceret ved 
en beslutning om at arbejde med visionsbårne og bæredygtige studieordninger. For at 
sikre at flest muligt af fakultetets ressourcer anvendes på kerneopgaver forbundet 
med et bredt uddannelsesudbud, blev det med uddannelseseftersynet besluttet, at 
studieordningsændringer og studieordningsrevisioner kun vil kunne godkendes efter 
en studieordnings fulde gennemløb. Undtaget herfra er deciderede fejl, som bør ret-
tes af hensyn til de studerendes retssikkerhed. 
 
Efter en studieordnings fulde gennemløb kan uddannelsesnævnene indstille forslag 
til ændringer i de eksisterende studieordninger, da fakultetsledelsen samtidig ønsker, 
at uddannelserne på Arts er tidssvarende og udvikler sig i takt med ny didaktisk ind-
sigt, ny forskning, nye tekniske muligheder og ikke mindst de studerendes evaluerin-
ger og uddannelsesevalueringer.  
 
Ved enhver ændring er det vigtigt at relatere ændringen til uddannelsen som helhed, 
dels på grund af de mange interne bindinger i en studieordning, dels for at undgå 
hurtige lappeløsninger med øget risiko for manglende bæredygtighed. Til interne bin-
dinger hører en række bekendtgørelseskrav og beslutninger fra uddannelseseftersy-
net, som fx faglig sammenhæng og progression, variation i prøveformer, alignment 
mellem prøveformer inden for et semester og mellem ordinær og omprøve, tværgå-
ende samarbejder og samlæsninger, sammenhæng mellem faglige mål i enkelte fag og 
uddannelsens samlede kompetenceprofil samt bestemmelser om censur og bedøm-
melsesform. Grundet disse bindinger kan der være tilfælde, hvor en ønsket ændring 
ikke ville kunne gennemføres uden en større revision af hele studieordningen. 
 
De foreslåede ændringer som indstilles til godkendelse skal begrundes i en øget op-
fyldelse af principperne fra uddannelseseftersynet eller faglig udvikling. Det er i sid-
ste ende Prodekanen for uddannelse på vegne af Dekanatet, der skal tage stilling til, 
om de foreslåede ændringer kan godkendes. 
 
Beslutning: 
1. Afdelingsleder og UN-formanden arbejder videre med de ønskede ændringer til S&H 

og UIP, 2. semester. Konkrete løsningsforslag præsenteres på næste UN-møde.  
2. UN-formanden bringer de ønskede ændringer til valgfag på 3. semester videre til Stu-

dienævnet mhp. fælles drøftelser. 
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5.2 Opfølgning på undervisningsevalueringerne fra f19 
De studerende ønskede at vide, hvilken form for opfølgning, der er sket i forhold til 
undervisningsevalueringerne fra F2019. UN-formanden fortalte, at der arbejdes vi-
dere i forhold til konsekvenserne af undervisningsevalueringen på UIP. Der arbejdes 
også med koordinering mellem modulkoordinatorerne på de forskellige fag. 
 
5.3 Skriftlige feedback form på S&H 
De studerende har drøftet typen af feedback på S&H og ønsker at der fremover også 
gives mundtlig feedback på faget. På baggrund af drøftelsen opfordrede UN, at afde-
lingsleder og UN-formanden anbefaler at modulkoordinatorerne på alle fag sætter tid 
af i budgetterne til mundtlig feedback (individuel eller kollektiv) 
 
Beslutning: 
1. Afdelingsleder og UN-formanden anbefaler at modulkoordinatorerne på alle fag sæt-

ter tid af i budgetterne til mundtlig feedback (individuel eller kollektiv) 
 
5.4 Valg af studerende til SN og UN 
Næstformanden opfordrede til at man ud over arrangementet den 3. oktober Mød dit 
studienævn også afsætter tid i Aarhus og Emdrup til at fortælle om UN´s arbejde. 
 
Beslutning: 
Næstformanden og Jørn Bjerre planlægger et arrangement i Aarhus efter almindelig 
undervisning. 
 
6. Forslag til kommende møder 
6.1 Forslag til kommende UN-møder 
 

Forslag til punkter til UN-møde 21. oktober 2019 
• Drøftelse af eksamensgennemsnittet på alle prøver 
• Status på forslag til studieordningsændringer til 1. september 2020 
• Evaluering af studiestart 
• Evaluering af studiegruppeworkshops er evalueret 
• Status på valg af studerende til SN og UN 
• Valgfag E2020 

 
Forslag til punkter til UN-møde 15. november 2019 
• Godkendelse af undervisningsplaner 
• Behandling af forslag til studieordningsændringer til 1. september 2020 
• 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 
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• 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. 

Kamilla Østergaard Mouritsen er ordstyrer på næste UN-møde. 
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