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Møde i Uddannelsesnævnet og Koordineringsudvalget for Bacheloruddannelsen i 
uddannelsesvidenskab 
6. juni 2017 kl. 11.30-12.30 og 12.30-14.30 
Emdrup lokale D118, Aarhus lokale 252 bygning 2113 
 
Uddannelsesnævnet for uddannelsesvidenskab 
Deltagere: Bente Elkjær, Kristina Mariager-Anderson, Jonas Andreasen Lysgaard, 

Helene Graversen, Jens Kjær Riemer, Ditte Marie Thomsen, Henrik Lillevang Han-

sen, Maria Kirkegaard Møller, Lars Geer Hammershøj og Oliver Alexander Tafdrup 

 

Tilforordnede: Charlotte Herold Lange, Marie Lund Hansen, Birgitte Dam, Ida Wer-

liin Holm og Kristine Kirk Mørk 

 

Observatører uden stemmeret:  

 

Afbud: Pia Bramming 

 

Koordineringsudvalget for Bacheloruddannelsen i uddannelsesvidenskab 

Deltagere: Jens Kjær Riemer, Ditte Marie Thomsen, Henrik Lillevang Hansen, Maria 

Kirkegaard Møller, Lars Geer Hammershøj, Jonas Andreasen Lysgaard og Oliver 

Alexander Tafdrup 

 

Tilforordnede: Charlotte Herold Lange, Marie Lund Hansen, Birgitte Dam, Ida Wer-

liin Holm og Kristine Kirk Mørk 

 

Observatører uden stemmeret:  

 

Afbud: Pia Bramming 

 

REFERAT 

Uddannelsesnævnet for Uddannelsesvidenskab kl. 11.30-12.30 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendes og der tilføjes et lukket punkt til evt. 
 

2. Årlige statusser del 2 (bilag) 
Handleplanerne godkendes med forbehold. Jonas retter til og sender i 
endelig høring. 
De studerende tilføjer, at de ønsker små grupperum. 
Det understreges, at kollektiv akademisk vejledning ikke er normsat ift. 
tidsbestemmelserne, men kollektiv vejledning er.  
Alumneforeningen er meget inaktiv. Vi skal være obs. på alumnefor-
eningen og bruge dem og trække på tidligere studerende.  
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 Kandidatuddannelsen bliver ikke fuldt booket i år. Der bliver ingen runde 

2 på AU. Pladser tilbydes frem til 3. august 2017. 
 

3. Oversigt over undervisningens fagområder (bilag) 
Oversigten over forskere tilknyttet kandidaten og bacheloren i Uddan-
nelsesvidenskab er opgjort på baggrund af de enkelte forskeres forsk-
ningsområder og koblet til overordnede temaer, der genfindes i konkre-
te moduler på uddannelserne. Jonas præsenterer oversigten. 
Tanken er, at det fremover automatisk vil køre over Pure. De 5 kategori-
er udarbejdet i samarbejde mellem afdelingsleder og uddannelseskoor-
dinator på Uddannelsesvidenskab. 
UN godkender oversigten men understreger, at systemet, med en årlig 
oversigt overforskningsbaseringen af uddannelserne skal evalueres lø-
bende, så den afstemmes med de forandringer, der altid finder sted i 
dynamiske uddannelser. En udfoldet afdækning ville omfatte gennem-
gang af forskernes produktion af tidsskriftsartikler, bøger mv. så det 
kunne afdækkes, hvorvidt forskningsproduktion og undervisning supple-
rer hinanden. Det er potentielt en stor øvelse og kunne passende i større 
grad trække på registreringen i pure. 
 

4. Studiemiljøundersøgelse (bilag) 
Det aftales at følgende skal drøftes til efteråret: 
 
- Hård konkurrence, stress og ensomhed – især KA Emdrup 
- Det fysiske studiemiljø 
- En stol er ikke lig med en specialeplads 
- Feedback – herunder også hvad der forventes til feedback og i hvil-

ken form? Undersøgelsen sker før feedbacken gives 
- Grupperum 
- Dårligt lys, rumtemperatur mv. i aulaen. 
- Faglig trivsel 
- Usynlige undervisere (i Aarhus) – hvad betyder det og hvad forven-

ter man (der skal være tid før, i pausen og efter undervisningen til at 
stille spørgsmål til underviser) 

- Hvordan sikrer vi, at studerende får direkte aftryk på det faglige? 
 

5. Kommunikation 
Emner for studiemiljøundersøgelsen skal nå bredt ud. Det er fint, hvis de 
studerende kommenterer emnerne. 
 

6. Evt. 
Lukket punkt, der ikke bringes til referat. 
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 Koordineringsudvalget for Bacheloruddannelsen i uddannelsesvidenskab kl 12.30-14.30 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendes. 
 

2. Meddelelser 
a. Nyt fra Studienævnet 

Hver uddannelse orienterede SN om undervisningsevalueringerne.  

Fremdriften er pæn på DPU. Vi er samlet gået meget frem (8 % på 

BA og 21 % på KA). Det bliver interessant at iagttage, hvilke konse-

kvenser fremdriften får fremover. 

SN drøftede ligeledes valg af spørgsmål til undervisningsevaluerin-

gen. Der var enighed om, at hverken tema eller spørgsmål overord-

net set skal ændres, så vi får et reelt sammenligningsgrundlag, men 

spørgsmålet om, hvor mange timer de studerende bruger på studiet 

ønskes omformuleret, da det er for uklart. Der er nedsat en ar-

bejdsgruppe.  

Godkendelse af undervisningsudbud flyttes til UN, så vi står for hele 

pakken, når undervisningsplanerne fremover godkendes. SN skal 

heller ikke godkende valgfag længere. 

 

b. Nyt fra afdelingen/administrationen  

Der blev holdt modulkoordinatormøde i sidste uge og det var rigtig 

godt.  Der var bl.a. drøftelse af, hvordan feedback kan indkoopere-

res bedre på Uddannelsesvidenskab. Der var også drøftelse af un-

dervisningsplaner, kompendier, kollektiv vejledning samt drøftelse 

af modulkoordinatorernes, de studerendes og den faglige ledelses 

rolle. Der vil komme en studiestartspjece. SN, UN og DSR vil bl.a. 

blive præsenteret i folderen, der beskriver alle organer. Folderen 

sendes ud til alle studerende på DPU. Uddannelsesvidenskab får sin 

egen ’bi-pjece’.  

Lokalebooking er fortsat i proces. 

 

c. Nyt fra de studerende 

Den 8. september 2017 holdes velkomstfest i de nye bygninger i 

Nobelparken. Niels Lehmann byder velkommen. Fra de studerendes 

synspunkt har flytningen til Nobel været lidt bøvlet, men ellers er 

det ok.  
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 Eva Viala og Niels Lehmann har lovet at vende tilbage med en ud-

melding, om de studerende i Emdrup kan deltage i studiestartsar-

rangementer i Aarhus uden yderligere egenbetaling, men det er ik-

ke sket. Det aftales, at Jonas Lysgaard og Jens K. Riemer bringer det 

op i SN. Jonas taler med Eva inden mødet. 

 

Jonas orienterer om, at de studerende kan få trykt plakater mv. i 

forbindelse med den kommende valgkamp til UN. De studerende 

anbefales at begynde i god tid. De studerende i DSR har prøvet at 

organisere valgproceduren, så der informeres rettidigt og korrekt. 

 

3. Undervisningsplaner (bilag) 

Koordineringsudvalget gennemgår undervisningsplanerne og Jonas Lys-

gaard noterer kommentarerne som sendes til modulkoordinatorerne, 

der efterfølgende retter undervisningsplanerne til, inden de offentliggø-

res. Nedenstående referat er derfor generelle betragtninger. 

 

Modul 1: 

Det er vigtigt, at danne en rød tråd gennem sessionerne og huske at 

inddrage holdunderviserne. Sideantal skal angives og antal sider for hele 

sessionen skal angives hver gang. 

Der skal bruges de samme begreber gennem hele undervisningsplanen 

(f.eks. skal der ikke veksles mellem ”sider” og ”normalsider”). 

Det skal anføres, at de studerende forventes at deltage i holdundervis-

ningen og studiegrupperne. Det har været svært for modulkoordinato-

rerne at planlægge koblingen til holdundervisningen, da de har fået 

mange forskellige udmeldinger. Det skal afklares, hvordan det bedst gi-

ver mening at give holdundervisning og kollektiv vejledning. Det aftales, 

at der skal være en fælles drøftelse af dette på uddannelsen.   

 

Modul 2: 

Der må ikke formidles tekster over Blackboard pga. Copydan-regler. Der 

efterspørges en standard for de elektroniske kompendier mv. 

Det foreslås, at sætte ugenumre på sessionerne, men det er ikke en del 

af skabelonen. Forberedelse til undervisningen skal altid angives. 

 

Modul 6: 

Koordineringsudvalget understreger enstemmigt, at det skal meldes 

klart ud til modulkoordinatorerne, at de skal supplere egen litteratur 
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 med minimum 1-2 andre tekster pr. session. Især når der er overlap mel-

lem egne tekster. 

 

Modul 7: 

Det er tidligere vedtaget, at prøveformen ikke skrives ind i undervis-

ningsplanen. I stedet henvises til studieordningsgeneratoren, hvor de 

studerende kan fremsøge den aktuelle version af studieordningen. Un-

dervisningsplanen skal følge den nye, korte skabelon, som Uddannelses-

videnskab står bag og som SN har vedtaget skal benyttes. Evalueringen 

skal placeres på næstesidste session. 

 

Organisation og ledelse af læringsarenaer: 

Valgfag skal fremover navngives med deres titel ikke 9a, 9b, 9c osv., da 

disse valgfag er nedlagt. 

 

Udddannelse, økonomi og arbejdsmarked: 

Modulkoordinatorerne skal undgå tunge emner i de sidste sessioner, da 

sessionerne kommer til at falde lige inden eksamen. 

Litteraturen bør samles i det elektroniske kompendie, når der ikke er en 

grundbog, så kopiering undgås. Der skal fremstilles en liste med faste 

termer for, hvor teksterne findes. Det er vigtigt med standardsprog om-

kring holdundervisning, workshop etc. Pas på med overlap med obliga-

toriske moduler. 

 

Læring i den digitale tidsalder: 

Undervisningsplanerne for valgfagene skal angive om prøveform 1 eller 

prøveform 2 benyttes og derefter linke til studieordningsgeneratoren. 

 

Kvantitativ metode: 

Da undervisningsplanen først blev modtaget lige inden dette møde, ef-

tersender Kristine Mørk den til koordineringsudvalget. 

 

4. Kommunikation 
Lokaleplan, timeplan og undervisningsplan lægges ud på Blackboard. 
 

5. Evt. 
Der var intet til eventuelt. 
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Uddannelsesnævnet for uddannelsesvidenskab 
 

Overskrift Begrundelse Cirkatid 

1. Godkendelse af dagsorden  5 minutter 

2. Årlige statusser del 2 
- UN Bilag 1 - Handleplan_ny skabelon 

uddvid KA 2017 
- UN Bilag 2 - Handleplan_ny skabelon 

uddvid BA 2017 

Ud fra drøftelserne på forrige møde den 8. maj 2017 har Jonas Lysgaard 

sammensat handleplaner for BA og KA. UN bedes drøfte og godkende 

handleplanerne. 

15 minutter 

3. Oversigt over undervisningens fagområder  
- Bilag eftersendes 

Det er blevet besluttet, at vi - samtidig med behandling af datapakker i 

uddannelsesnævn - skal behandle en oversigt over undervisernes fagom-

råder. Jonas Lysgaard motiverer punktet og UN bedes drøfte og godken-

de oversigten. 

15 minutter 

4. Studiemiljøundersøgelse 

- UN Bilag 3 - Nyhed om studiemiljøun-

dersøgelsen 2017 - Aarhus Universitet 

- UN Bilag 4 - SMU2017. Rapport nr. 2. 

Fakultetsoversigt for AR 

- UN Bilag 5 - SMU2017. Rapport nr. 6. 

Uddannelsesrapporter for AR 

- UN Bilag 6 - SMU2017. Rapport nr. 6. 

Uddannelsesrapporter for AR (tillæg 

for DPU) 

Studiemiljøundersøgelsen er nu afsluttet og UN bedes gennemgå mate-

rialet og aftale, hvilke fokuspunkter vi skal have, når vi drøfter undersø-

gelsen efter sommerferien. 

15 minutter 

5. Kommunikation Hvad skal der kommunikeres ud efter dette møde? 5 minutter 

6. Evt.  5 minutter 
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Koordineringsudvalget for Bacheloruddannelsen i uddannelsesvidenskab  
 

Overskrift Begrundelse Cirkatid 

1. Godkendelse af dagsorden  5 minutter 

2. Meddelelser 
a) Nyt fra Studienævnet 

b) Nyt fra afdelingen/administrationen 

c) Nyt fra de studerende 

 15 minutter 

3. Undervisningsplaner 

- BA Bilag 1 - Læseplan E17 BA 

- BA Bilag 2 - Modul 1. Undervisnings-

plan E2017. FINAL 

- BA Bilag 3 - BA modul 2 UN-version 

- BA Bilag 4 - Undervisningsplan for 

BAC.M6(2017) 28.4.2017 

- BA Bilag 5 - UVplan M7 E2017 - Laura 

Louise Sarauw  27 april 2017- udkast 

som indsendt til SN 

- BA Bilag 6 - Undervisningsplan M9B 

E2017 FM v3  

Læseplan (se BA Bilag 1 for uddybning af roller i forbindelse med læsnin-
gen af planerne): 
De, der er forhindrede i at deltage i mødet, bedes indsende kommenta-
rer til de moduler, hvor de er første eller anden læser. 
 

Modul Første læser  Anden læser  

1 Jonas Lysgaard Maria Møller  

2 Lars Geer Hammershøj Henrik Lillevang 

6 Lars Geer Hammershøj Ditte Thomsen 

7 Jens Kjær  Oliver Tafdrup 

OLE Maria Møller  Jonas Lysgaard 

Udd.øk. Henrik Lillevang  Lars Geer Hammershøj 

Tekno. Ditte Thomsen Oliver Tafdrup 

Kvan. Jens Kjær   Jonas Lysgaard 

 

OLE = Organisation og ledelse af læringsarenaer 

Udd.øk. = Udddannelse, økonomi og arbejdsmarked 

Tekno. = Læring i den digitale tidsalder 

Kvan. = Kvantitativ metode 

 

Husk, at det skal fremgå af undervisningsplanerne, at der skal være eva-

luering næstsidste undervisningsgang. 

 

Der mangler pt. undervisningsplaner fra Udd.øk., Tekno. og Kvan. Hvis 

undervisningsplanerne bliver klar inden mødet, vil de blive eftersendt. 

90 minutter 
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4. Kommunikation Hvad skal der kommunikeres ud efter dette møde? 5 minutter 

5. Evt.  5 minutter 

 


