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Møde i Uddannelsesnævnet for uddannelsesvidenskab 
14. marts 2016 kl. 12.00-15.00 
Emdrup lokale D120, Aarhus lokale 252 bygning 2113 
 
Deltagere:  

Asger Emborg, Bente Elkjær, Camilla Kurell, Joachim Sloth Larsen, Jonas Lysgaard, 

Kristina Mariager-Anderson, Lasse Michael Rønaa, Lucas Lundby Cone, Malou Ju-

elskjær  

 

Tilforordnede: Anders Kruse Ljungdahl, Birgitte Dam, Ida Werliin Holm, Kristine 

Kirk Mørk, Søren Nørgaard Hougesen (barselsvikar for Martin Treumer Gregersen), 

Nicolas Schunck og Pia Bramming 

 

Gæster (kl. 13-13.30): Søren Ehlers, Kira Møller Hansen  

 

Suppleant: Morten Nissen 

 

Afbud: Lars Geer Hammershø,j Kristian Petersen, Oliver Alexander Tafdrup 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden 
Der tilføjes punkt om kompendier under eventuelt. 
 

2. Meddelelser 
 
a. Nyt fra Studienævnet 

På SN-mødet den 25. februar 2016, drøftedes en forsøgsordning 

med at digitalisere specialer. Uddannelsesvidenskab har takket nej 

til at deltage i forsøgsordningen. Digital aflevering af specialer bliver 

sandsynligvis obligatorisk sommer 2017. 

 

Der er nedsat en arbejdsgruppe omkring brug af video i undervis-

ningen. 

 

68 % af de studerende på Uddannelsesvidenskab (BA og KA) gen-

nemfører 30 ECTS på første semester. 59 % i Emdrup og 88 % i Aar-

hus. Denne skævvridning skal drøftes i UN på et senere møde. 

Næsten ingen studerende får dårlige karakterer, mange får mellem 

og mange får gode. Karakterpraksis fremover skal også drøftes på et 

senere møde i UN.  
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 Der skal være ny praksis for undervisningsplaner. Det er foreslået, 

at en meget simpel plan præsenteres i SN og først i juni, skal den 

detaljerede plan være klar. Det nedsætter forhåbentlig presset med 

at få planerne klar og godkendt i tide.  

 

b. Nyt fra afdelingen/administrationen 

Kristina har fået lektorat. Yderligere to stillinger er under lønfor-

handling.  

 

c. Orientering ved Pia Bramming om personale- og enhedsorganise-

ringsdag på Bernstorff Slot  

Forskning organiseres i enheder og programmer. Programmer går 

på tværs af afdelinger. 

Beskrivelse af enheder skal udføres og praksis udtænkes. Beman-

dingen er udfordret pga. besparelser og afvikling af overarbejds-

pukkel. Mangler ca. 12.000 timer. Det skal afklares og pusles på 

plads. Der er ikke besparelser på dagsordenen pga. besparelser om-

kring vejledning og ændringer fra intern censur til intern bedøm-

melse. 

 

Jonas Lysgaard, Pia Bramming og Birgitte Dam har holdt første mø-

de med Eva Viala og Claus. Konklusionen er, at Uddannelsesviden-

skab har taget en stor del af slæbet. Andet møde holdes den 19. 

april, hvor den endelige handling på den korte bane klarlægges. 

På den lange bane tager vi højde for besparelser i arbejdet med re-

visionen af studieordningerne. 

Der er søgt om, at vente med at revidere KA-studieordningen til 

2018. 

Der skal tages højde for, om studerende fra gamle studieordninger 

skal flyttes over til de nye, og at der skal formuleres overgangsstu-

dieordninger mv. 

 

d. Intern censur 

Bilaget er et idepapir til, hvordan overgangen kan håndteres. Der er 

én læser på opgaverne. Ved tvivlsspørgsmål kan en kollega konsul-

teres. Det skal kun gælde ved rent skriftlige eksamener. Ved mundt-

lig eksamen, vil der være to censorer. Vi afventer udmelding fra Eva 

Viala omkring detaljerne for DPU.  

De studerende er bekymrede for, om antallet af eksamensklager vil 

stige. Der ønskes en drøftelse over mængden af klager. Birgitte 
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 Dam afklarer med Henrik Christensen, om det er muligt at få en sta-

tistik over antallet af klager. Jonas Lysgaard fremstiller et skriv ud 

fra klagetallene og emnet drøftes på næste møde i UN. 

 

Der er flere spørgsmål ift. den ændrede censur. Hvor meget ekstra-

arbejde er der ved tvivlsspørgsmål, hvad bliver den reelle besparel-

se, forberedelsesfaktoren til undervisningen skal kunne dække be-

dømmelse af opgaver osv. Der er enighed om at drøfte dette, når 

der er kommet en udmelding fra Eva Viala. 

  

e. Valgfagscafeer 

De var velbesøgte. Ift. BA var der en kommunikationsbrist på Black-

board. Joachim lagde besked på facebook, hvorved de studerende 

opdagede arrangementet, men ellers er der kun godt at melde. Der 

er enighed om, at det er en god service at yde. Alle undervisere for-

talte og valgfagene og svarede på spørgsmål. Der er enighed i UN 

om, at arrangementet skal bevares og være en fast del, men det 

skal sikres, at det giver mening.  

Der vil blive holdt infomøde om praktik på KA den 18. april 2016. 

Det er vigtigt, at de studerende bliver informeret om at passe på ift. 

hvad de lover med deres specialer/praktikrapporter ift. virksomhe-

derne.  

 

f. Infomøder 

U-days gik fint og var velbesøgte. Der var en positiv stemning og 

god feedback. 

KA-infomøde i Emdrup havde fulde huse. Der var dog flere praktiske 

udfordringer.  

Ift. BA-infodag var der igen infoproblemer. Ca. 50 personer kom og 

udviste interesse.  

Den 11. april 2016 er der besøg fra Akademiet for Talentfulde Unge 

fra gymnasier på Sjælland. De vil på en hel dag blive introduceret til 

uddannelsen. Vi håber, at vi kan hverve kommende studerende. 

Dagen styres af Jette Koefoed og Lars Geer.  

 

g. KU-tilvalgsdag 

Jonas Lysgaard havde en messestand på KU i 3 timer. Det overvejes, 

om tiden var prioriteret rigtigt. 
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 h. Nyt fra de studerende 

Det fungerer godt i Emdrup men ikke i Aarhus, at videnskabsteori 

og metode kombineres. I Aarhus giver de studerende udtryk for, at 

der sker meget og forløbet er kompakt fra start, men den faglige 

kombination giver mening. Det skal afklares, hvorfor det er et pro-

blem i Aarhus. Igen falder undervisning og eksamensaflevering 

sammen. Modulkoordinatorerne har forsøgt at tage hånd om dette 

i god tid. Modul 5 skal drøftes i UN – hele semesteret skal drøftes. 

DSR kører i Emdrup. CEDUS vil gerne have studerende ud i dagsbla-

de eller tidsskrifter ift. erfaringer og oplevelser med at studere. 

 

Studiestart: tutorer er fundet. RUC vil gerne invitere cheftutorer til 

udviklingsmøde. Det aftales, at cheftutorerne inviteres med til næ-

ste møde i UN. 

 

3. COMPALL  
COMPALL er et pilotprojekt med bevillinger til 3 år. Der er 15 pladser til 
DPU-studerende og det afholdes i Würtsburg over en periode på 10 da-
ge. Projektets ide er internationalisering og komparation. De er dog ikke 
skarpe på, hvad komparation er eller ambitiøse ift. komparative under-
søgelser. Der er syv partnere i projektet og de besøger Søren Ehlers til 
maj, så de kan blive mere skarpe på komparation. Søren ønsker at hæve 
ambitionsniveauet. 
De studerende (93 deltagere) har meget forskellige forudsætninger fra 
18 forskellige lande og er kulturelt meget forskellige. Det er ikke præcis 
afklaring på målgruppen (kandidatstuderende eller ph.d.-studerende) og 
der skal stilles andre krav til det skriftlige produkt. De bedste bidrag fra 
de studerende skal trykkes i som indlæg i en årlig publikation. 
Søren foreslår at skrive projektet ind i studieordningen som et 5 ECTS 
modul eller som paper i stedet for synops på modul 3. Den ideelle mål-
gruppe er førsteårsstuderende på Kandidatuddannelsen. Bachelorstude-
rende kan ikke deltage.  
 
UN drøfter oplæggene og er enige om, at koblingen til internationalt 
samarbejde er vigtigt. Det bør dog fortsat være et ekstratilbud, der ikke 
skal med i studieordning, men der bør være luft i studieordningen til, at 
man kan deltage. Det er vigtigt, at kvaliteten og det faglige niveau er til-
strækkeligt og at projektet også vil køre fremover. 
Projektet kører kun tre år. Søren Ehlers arbejder på at højne niveauet. Vi 
skal stille krav til at fagligheden højnes. Hvis fagligeden ikke bliver bedre 
i løbet af de to år, skal det kasseres. 
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 4. Opbygning af specialesemester 

Specialer skal skrives på 4 måneder og afleveres 1. juni. Alle valgfagsko-
ordinatorer er inviteret til møde, hvor semesteret skal gentænkes, så 
valgfag bliver kortere og de studerende får mere tid til specialet. Vejle-
dere skal ligeledes tildeles tidligere. Vi kan dog kun koordinere egne fag 
ikke valgfag udenfor huset og praktik. Der vil blive orienteret om konse-
kvensen til valfagssemestermødet. 
Der er enighed i UN om, at forkortelsen er et vilkår ikke et valg.   
Pia Cort og Malou Juelskjær inviteres med til valgfagssemestermødet. 
Birgitte Dam fremstiller et skriv og sender det til UN, så de studerende 
kan nå at drøfte ændringerne med deres medstuderende inden næste 
møde i UN.  
 
De studerende skal instrueres i at vælge valgfag ud fra, hvad de vil skrive 
speciale om. Det skal være et trinbræt, lette specialearbejdet og gøre 
specialet så indsigtsfuldt som muligt. De skal tilegne sig ideer om, hvor-
dan man arbejder og få gode vaner. 
Lasse M. Rønaa melder sig til valgfagsmødet.  
 

5. Arbejdet i studieordningsgruppen  
BA. Der er indsamlet diverse data. Bilaget er noterne fra mødet. Pointer 
fra data kan ordnes under tre overskrifter:  

1. Samfund og humaniora skal levere punkterne 

2. Pædagogik og didaktik skal være stærk og gennemtænkt rød 

tråd i uddannelsen 

3. Relation til omverdenen (praksisrelevans, policy og efter-

/videreuddannelse).  
Det 5. møde holdes efter påske. Her skal relevante nationale og interna-
tionale uddannelser give inspiration. 
Det 6. møde er et halvdagsseminar, hvor der skal skrues på ny struktur 
baseret på data og inspiration fra hele verden. Derefter vil der blive 
præsenteret et konkret forslag til UN.  
Au Career er inviteret med til det 7. møde i maj.  
Det aftales, at relevante punkter skal drøftes i UN undervejs i processen. 
Det aftales, at Jonas Lysgaard sender mødenotat til UN pr. mail efter 
hvert studieordningsgruppemøde.  
 

6. Undervisningsplaner 
SN skal fremover behandle en kort undervisningsplan, der har træk fra 
studieordning samt input fra modulkoordinator. UN har mandat til at 
sammensætte de specifikke undervisningsplaner. Arbejdet vil spare 
nævnet for megen tid. Administrationen skal stadig have lokaleplaner i 
februar, så modulkoordinatorforpligtelsen ændrer sig ikke.  Konklusio-
nen er, at der bliver mindre pres ift. at fremstille de lange undervis-
ningsplaner, der stadig skal være klar i juni. Det understreges, at det ikke 
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 giver megen mening med den korte version, der stort set kun er en link 

til studieordningen og navn på modulkoordinator. 
Når der er nyt, bliver emnet bragt op på et UN-møde. 
 

7. Drøftelse af form og brug af petitum 
Der var enkelte kommentarer. Jonas Lysgaard retter udkastet til og sen-
der i høring i UN.  
 

8. Evt. 
Det foreslås fra de studerende, at studenterforeningen får ansvar for at 
fremstille og sælge kompendierne. Overskuddet skal bruges på de stu-
derende.  
Det afvises, at der går timer til de studerende fra modulkoordinatorerne, 
da disse timer ikke kan flyttes på denne måde. Det foreslås at tage for-
slaget op i SN.  
Det skal afklares, om man kan flytte aftalen med trykkeriet til de stude-
rende. Joachim melder ind til næste SN. 
 
Det aftales, at prøve at finde en anden form for forplejning til møderne, 
da der er generel utilfredshed med sandwich fra kantinen. Det er note-
ret, at der skal være veganer og glutenfri.
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Overskrift Begrundelse Cirkatid 

1. Godkendelse af dagsorden  5 minutter 

2. Meddelelser 
a. Nyt fra Studienævnet 

b. Nyt fra afdelingen/administrationen 

c. Orientering ved Pia Bramming om perso-

nale- og enhedsorganiseringsdag på Bern-

storff Slot  

d. Intern censur  

- Bilag 1 - Notat vedr intern censur IÆK  

e. Valgfagscafeer 

f. Infomøder 

g. KU-tilvalgsdag 

h. Nyt fra de studerende 

 

 50 minutter 

3. COMPALL  
 

Søren Ehlers, Kira Møller Hansen og Lasse Michael Rønaa orienterer om 

COMPALL. Der ønskes en drøftelse på baggrund af oplægget. 

Kl. 13-13.30 (30 minutter) 

4. Opbygning af specialesemester 

 

På baggrund af oplæg ved Jonas Lysgaard og Birgitte Dam ønskes en 

drøftelse af den fremtidige opbygning af specialesemesteret. 

20 minutter 

5. Arbejdet i studieordningsgruppen 
- Bilag 2 - Noter 4. møde 01032016-1 

 

Jonas Lysgaard orienterer om arbejdet i studieordningsgruppen herun-
der den kommende proces. På baggrund af oplæg og bilag ønskes UNs 
kommentarer og ideer til arbejdet og en afklaring af eventuelle fokus-
områder.  

20 minutter 

6. Undervisningsplaner 

 

Jonas Lysgaard orienterer om den kommende ændring af undervisnings-

planernes udformning. Der ønskes en drøftelse af proces og deadlines. 

20 minutter 

7. Drøftelse af form og brug af petitum 
- Bilag 3 - Petitumtekst 07032016 

På UN-mødet den 14. december 2015 drøftedes brugen af tekster i peti-

tum. Det blev vedtaget også at drøfte petitum. På baggrund af vedlagte 

bilag fra Jonas Lysgaard drøftes, hvordan formen skal være og hvordan 

petitum skal bruges. 

20 minutter 

8. Evt.  5 minutter 

 


