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Mødedato: 21. oktober 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), Felix Weiss, Dirk Michel-Schertges 
 
Studerende: Kamilla Østergaard Mouritsen (næstformand), Kasper Sørensen, Bene-
dikte Beckman Nygaard. 
 
Suppleanter: Marie Blenker, Trine Høyer Eriksen. 
 
Observatører: Dan Fog Enevoldsen (AAU), Maria Solhøj Madsen (VEST), Annike 
Vestergaard Martínez (Arts studier, referent). 
 
Fraværende:  Emil Nielsen, Jørn Bjerre 
 

1. Valg af ordstyrer 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Orientering 
3.1 Fra uddannelsesnævnsformanden 
3.2 Fra afdelingsleder 
3.3 Fra studienævnet 
3.4 Fra øvrige medlemmer af UN 
3.5 Fra Studievejledningen 
3.6 Fra administrationen 

4. Beslutningspunkter 
4.1 Studieordningsarbejdet 2020 
4.2 Mødedatoer for foråret 2020 

5. Diskussionspunkter 
5.1 Valgfag Efterår 2020, procesplan 
5.2 Anonymisering af eksaminer 
5.3 Drøftelse af eksamensgennemsnittet på alle prøver 
5.4 Orientering om Valg på AU 
5.5 Evaluering af Studiestart og studiegruppeworkshops 

6. Forslag til kommende møder 
6.1 Forslag til kommende UN-møder 
6.2 Eventuelle forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 

7. Evt. 
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REFERAT 
1. Valg af ordstyrer 
Kamilla Østergaard Mouritsen blev valgt som dagens ordstyrer på sidste UN-møde. 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
3. Orientering  
3.1 Fra uddannelsesnævnsformanden 
Ingen bemærkninger. 
 
3.2 Fra afdelingsleder 
Ingen bemærkninger. 
 
3.3 Fra studienævnet 
Aarhus Universitets strategi frem mod 2025 er i høring og har været drøftet i SN, der 
blandt andet havde følgende kommentarer: 

• Det er godt med læringsteknologi som supplement til undervisningen, men 
ikke som erstatning for face to face-undervisning.  

• SN opfordrede til at formålet om at benytte EDU-IT må tilføjes midler til op-
kvalificering af både undervisere og studerende. 

• Studerende skal have øget valgfrihed – men ikke på bekostning af kernefaglig-
heden. 

• Øget samarbejde med private virksomheder fordrer et øget fokus på de etiske 
og juridiske aspekter, samtbeskyttelse af de studerendes integritet i dette sam-
spil. 

• Der sesen forskydning fra forskning i sig selv mod forskning for uddannelses 
skyld, hvilket studienævnet anser for uheldigt for forskningen.  

• Det er positivt, at man ønsker flere senior-VIP pr. studerende og længere spe-
cialer, men det er desværre ikke den bevægelse der ses historisk. 

• Der savnedes en anerkendelse af at AU er mere end ét campus. 
SN har også drøftet undervisningsevaluering og ønsker at arbejde mere med evalue-
ringen af 4. semester. En udfordring er hvordan evalueringen bliver en evaluering af 
undervisningen/semesteret og ikke den enkelte vejleder. 
 
3.4 Fra øvrige medlemmer af UN 
Ingen bemærkninger. 
 
3.5 Fra Studievejledningen 
Punktet behandles under punkt 7. Eventuelt.  
 
3.6 Fra administrationen 
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Administrationen orienterede kort fra oktober nyhedsbrevet. UN drøftede kort mulig-
heden for Summer University udbud til 2021. 
 
4. Beslutningspunkter 
4.1 Studieordningsarbejdet 2020 
På UN-mødet drøftedes udviklingsarbejdet af studieordningsændringer 2020.  
 
UIP 
Uddannelsesnævnet besluttede at gå videre med følgende forslag: 
Prøveform: Eksamen består af en individuel mundtlig prøve med forberedelse på baggrund af et lod-
trukket eksamensspørgsmål. Den studerende vil få udleveret spørgsmålet 48 timer før eksaminatio-
nen. Eksaminationen er af 45 minutters varighed inklusive votering. 
De studerende fremhævede, at de mener, at det samtidig er vigtigt at sikre, at de stu-
derende har mulighed for at stille forståelsesspørgsmål til eksamensspørgsmålet. 
 
Valgfag 
Uddannelsesnævnet besluttede at gå videre med følgende forslag: 
Prøveform: Ved valgfag udbudt af kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi, vil 
eksamen bestå i en skriftlig opgave på 7-10 normalsider (16.800-24.000 anslag), 
eksklusive forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. 
Ved to studerende øges antallet af sider til 10-12 normalsider (24.000-28.800 an-
slag), og ved tre studerende til 12-14 normalsider (28.800-33.600 anslag). Ved grup-
peopgaver gælder, at maksimalt 50% af opgaven må være skrevet i fællesskab, re-
sten skal fordeles ligeligt mellem gruppemedlemmerne. Det skal fremgå tydeligt af 
opgaven, hvilke gruppemedlemmer, der er ansvarlig for hvilke dele af opgaven. De 
afsnit, der skal bedømmes individuelt bør fremstå som relativt selvstændige enheder, 
men opgaven skal samtidig som helhed fremstå som sammenhængende. 
Stave- og formuleringsevne indgår i helhedsvurderingen af opgaven. Det faglige ind-
hold vægtes dog tungest. 
 
Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Anne Larson, Kasper Sørensen og Trine Høyer Eriksen. 
Gruppen har til opgave at arbejde videre med argumenterne til de stillede studieordningsforslagsæn-
dringer. Gruppen sparrer efter behov med SNUK. 
 
På næste UN-møde godkendes de endelige forslag til studieordningsændringer, hvor-
efter de 1. behandles på SN-møde i november (frist for oversendelse fra UN til SN 19. 
november 2019) og godkendes endeligt i december. 
 
4.2 Mødedatoer for foråret 2020 
UN besluttede følgende møderække for foråret: 

• Fredag 7/2 kl. 10-12 (uge 6) 
• Fredag 6/3 kl. 10-12 (uge 10) 
• Tirsdag 31/3 9.30-11.30 (uge 14) 
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• Tirsdag 28/4 9.30-11.30 (uge 18) (Årlig status) 
• Torsdag 4/6 9.30-11.30 (fredag er Grundlovsdag) (uge 23) 

 
Annike Martínez reserverer lokaler til for- og UN-møderne i såvel Emdrup som Aarhus, og indkalder 
via Outlook.  
 
5. Diskussionspunkter 
5.1 Valgfag Efterår 2020, procesplan 
UN drøftede procesplanen for valgfag for efteråret 2020 og havde ingen indvendinger. 
Formanden mindede om, at UN skal drøfte, hvordan man ønsker at gribe udbuddet af 
egne valgfag an. Udbydes alt eller fastsættes udbuddet på forhånd på baggrund af an-
tallet af studerende på egen uddannelse (f.eks. 2 i Aarhus og 3 i Emdrup)? UN overve-
jer fordele og ulemper ved de to muligheder og drøfter valgfagsudbuddet på næste UN-
møde. 
 
5.2 Anonymisering af eksaminer 
SN havde bedt UN identificere eksaminer i studieordningerne, som uddannelserne 
fremover ønsker anonymiseret (i studieordningens levetid). UN drøftede fordele og 
ulemper ved anonyme eksamener på pædagogisk sociologi og var enige om at der ikke 
er eksamener på uddannelsen, som det giver mening at anonymisere. De studerende 
kommenterede i den forbindelse, at de i stedet for anonyme eksamener hellere ville 
have mere kontakt med deres undervisere. 
 
5.3 Drøftelse af eksamensgennemsnittet på alle prøver 
UN drøftede karakterfordelingen og var enige om, at der ikke er noget bemærkelses-
værdigt, hverken overordnet set eller forskelle mellem Aarhus og Emdrup. 
 
5.4 Orientering om Valg på AU 
UN gjorde status over koordineringen af valgprocessen. Emil mødes med potentielt 7 
interesserede studerende inden fristen for indsendelse af kandidatliste fredag 25. okto-
ber 2019 kl. 12.00.  
 
5.5 Evaluering af Studiestart og studiegruppeworkshops 
Studiestart 
UN drøftede de kvantitative evalueringer af studiestarten og var enige om at det er ær-
gerligt at svarene ikke er campusopdelte. Som evalueringen er opbygget, er det ikke 
muligt at se om der er forhold specifikt på det ene eller det andet campus, som man 
skal være opmærksomme på fremadrettet.  
Generelt er der stor ros til tutorerne og studiestarten. 
Mange studerende påpeger, at det er svært at finde informationer fordi der er så 
mange platforme at forholde sig til. Flere ønsker at blive informeret tidligere. 
UN ærgrede sig over at det ikke er muligt at udsende et specifikt målrettet brev for ud-
dannelsen til de nye studerende.  
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Anne Larson samler op og sender konkrete eksempler, der kan bruges i forbindelse 
med campusudviklingen til Studieleder (f.eks. dårligt indeklima).  
Dan Fog Enevoldsen efterspørger hos Studiestart Arts om man fremadrettet kan op-
dele svar – både de procentvise og de skriftlige –mellem Aarhus og Emdrup. 
 
Studiegruppeworkshops 
UN drøftede evalueringsrapporten og perspektiver på den fremtidige indsats på områ-
det. Maria Solhøj Madsen fra studievejledningen konstaterede at der var stor forskel 
på fremmøde og at mange i Aarhus havde forladt workshoppen undervejs. Flere af de 
studerende gav i rapporten udtryk for, at der var for mange gentagelser.  
Studievejledningen vil meget gerne deltage med studiegruppeworkshops på 3. dagen 
for at undgå gentagelser. Med henblik på at sikre bedre koordinering og samarbejde, 
blev UN enige om, at de på et kommende møde drøfter og beslutter form og rammer 
for samarbejdet mellem tutorerne og studievejledningen omkring studiegruppework-
shops og deres indarbejdelse i studiestarten. 
 
6. Forslag til kommende møder 
6.1 Forslag til kommende UN-møder 
 
Forslag til punkter til UN-møde 15. november 2019 

• Godkendelse af undervisningsplaner 
• Behandling af forslag til studieordningsændringer til 1. september 2020 
• Valgfag 
• Status på afholdte semestermøder 
• Status på valg af studerende til SN og UN 

 
Forslag til punkter til UN-møde 9. december 2019 
• Drøftelse af spørgsmål forårets undervisningsevaluering 
• Opsamling på møde med aftagerpanel/-forum 
• Studiegruppeworkshops – form og rammer for samarbejde mellem studie-

vejledning og tutorer 
• 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. 
Maria Solhøj Madsen fortalte at, Kickstart din specialeproces blev afholdt primo okto-
ber med et pænt fremmøde for pædagogisk sociologi. Studievejledningen laver en op-
samling af forløbet som drøftes med studieledelsen. 
 
Dan Fog Enevoldsen orienterede om bedømmelsen på Virksomhedsprojekt. Det er kun 
pålagt, at der benyttes intern censur på mundtlige prøver med bedømmelsesformen 
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bestået/ikke bestået. Det er således muligt at undlade intern censur på Virksomheds-
projekt på den baggrund, at det er en hjemmeopgave, der bedømmes bestået/ikke be-
stået. I de tilfælde hvor eksaminator er i tvivl om opgaven er bestået, inddrages en eks-
tra intern bedømmer. 
 
Kasper Sørensen blev valgt som mødeleder på næste UN-møde den 15. november. 
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