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

Bente Elkjær, Camilla Kurell, Jonas Andreasen Lysgaard, Kristina Mariager-

Anderson, Lars Geer Hammershøj, Lucas Lundby Cone, Malou Juelskjær og Oliver 

Alexander Tafdrup 

 

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

Kirk Mørk og Pia Bramming 

 

Observatører uden stemmeret: Sofie Ottosen, Maria Møller og Ditte Thomsen 
 
Gæster: Søren Fransén ca. kl. 13-13.45 

 

Suppleanter: Morten Nissen 

 

Afbud: Charlotte Herold Lange, Joachim Sloth Larsen, Lasse Michael Rønaa, Kristi-

an Petersen og Asger Emborg 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt. 
 

2. Meddelelser 
a. Nyt fra Studienævnet 

Niels Lehmanns skriv omkring studieordningsarbejdet blev drøftet. 

Studieordningsarbejdet på uddannelserne drøftedes. 

 

b. Nyt fra afdelingen/administrationen 

Intet nyt fra afdelingen. 

Studieordningerne er blevet revideret og genpubliceret. 

 

c. Status på arbejdet i studieordningsgruppen 

Vi er nået rigtig langt. Der er lagt indhold på de nye moduler. Ons-

dag den 7. september kommer det første bud på struktur og ind-

hold. På den uddannelsesvidenskabelige dag den 13. september 

skal modulerne bemandes og der skal oprettes teams omkring mo-

dulerne. Efter nytår starter arbejdet med Kandidatuddannelsen. 
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 d. Studiestart og optag 

Der var stort fremmøde på BA og stor interesse for rusugen. De nye 

studerende var glade for programmet og glade for det øgede faglige 

indhold. Det var dog hårdt ift. det festlige. Der er kun positivt og 

godt at berette fra begge campi. I år er der er højeste optagelses-

kvotient nogen sinde på BA. 

Der er sket en fejl i optaget på KA, så der er blevet optaget alt for få 

studerende – 46 i Emdrup og 61 i Aarhus. Dette vil der blive fulgt op 

på.  

 

e. Retningslinjer for studieordningsarbejdet 2017 (bilag) 

Bilaget er et opkog på hyrdebrevet fra Niels Lehmann. Stort fokus 

på kandidatuddannelserne. Meget kan dog overføres til BA. Heldig-

vis falder vi inden for rammere. 

Fremadrettet skal der være et 10 ECTS specialeforberedende modul 

i valgfagssemesteret. Praktik på 30 ECTS er kun mulig, hvis det spe-

cialeforberedende inkluderes i modulet. 

Det er foreslået i SN-regi, at der kun skal være mulighed for 10 ECTS 

valgfag, så semesteret består af 10 ECTS obligatorisk, 10 ECTS valg-

fag og 10 ECTS specialeforberedende. Vi skal være obs. ift. speciali-

seringerne på KA. Uddannelsen er akkrediteret til at indeholde tre 

mulige specialiseringer. Med færre valgfag er dette ikke muligt. Det-

te kan muligvis løses, når vi går over til institutionsakkreditering.  

Vi skal drøfte specialelængden. 

Der kommer et eksamenskatalog over godkendte eksamensformer. 

Bilaget tages med, når vi skal drøfte kandidatstudieordning. 

 

f. Nyt fra de studerende 

I Aarhus var de glade for introdagene. Der er god opbakning til fre-

dagsbaren. 

Det er i proces, om det mundtlige forsvar bortfalder fra specialet 

indeværende semester. 

 

3. Godkendelse af studiestartsprøve BA (bilag) 
Administrationen har gennemgået spørgsmålene i prøven, derfor er der 
eftersendt en opdateret udgave til UN. 
Der er bekymring i UN for, at prøven bliver for svær. De nye studerende 
er bekymrede for prøven, men det understreges, at prøvens formål er at 
finde ’spøgelser’. Hvis mange af de studerende dumper prøven, skal 
prøven revideres. 
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 Det var ikke muligt at nå at formulere faglige spørgsmål til prøven inden 

for den korte frist. 
Der følges op på næste UN-møde, hvordan prøven gik. 
 

4. Drøftelse af uddannelsesevaluering og audit trails (bilag eftersendes) 
Jonas Lysgaard gennemgår, at frafald og gennemførsel har været tema-
er. Rekruttering og optagelse samt relation til arbejdsmarkedet er tilfø-
jet.  
Det går rigtig godt, da der er lagt et stort arbejde i uddannelsen. 
Opbygningen er begrundet i geografi, at vi ikke satser på gymnasiesko-
len og et sammenhægende forløb, der er identisk i Aarhus og Emdrup. 
Holdundervisningen er unik, så der argumenteres for, hvorfor den be-
nyttes (gennemførselstid mv.) 
Det største frafald ligger i de første to uger og perioden omkring decem-
ber. Årsagerne til frafald er vi godt i gang med at bearbejde i UN. 
Der er fin gennemførsel på både BA og KA. På KA er vi obs. på udfordrin-
gerne omkring de forskellige adgangsgrundlag. 
De studerende, der falder fra på KA, kommer primært fra Bachelorud-
dannelsen i uddannelsesvidenskab og læreruddannelsen, hvilket også er 
de studerende, der er flest af på uddannelsen. 
Vi har ekstra fokus på relationen til arbejdsmarkedet i de nye studieord-
ninger. 
80 % af de studerende, der svarer på undersøgelsen, har fået job – og 
det er relevante jobs. 
Vi ønsker vores eget censorkorps. Vi er pt. slået sammen med Generel 
pædagogik. Det vil give en bedre kobling til arbejdsmarkedet og blik på, 
hvad der skal kræves af de studerende. 
Der ønskes en skarpere markedsføring af uddannelsen. Vi har godt sam-
arbejde med AU Career. 
Den endelige rapport er sendt ind. Jons skal grilles i starten af oktober – 
gode kommentarer bedes derfor eftersendt fra medlemmerne af UN, så 
Jonas har alle skyts. 
Hvis alt er godt, godkendes vi i november og så går der 5 år, før der skal 
foretages en ny evaluering. Vi kan også få en betinget godkendelse, hvor 
vi skal handle noget hurtigere. 
 
Audit trails handler om at være i stand til at finde de tal, der er brug for -
- ikke at kunne finde de rigtige tal. Det ser fint ud. 
 
Der vil komme diverse inspektører og stille spørgsmål på uddannelsen. 
Der indbydes til møder den 4. november 2016. Studerende kan blive 
hørt i, om de ved, hvordan der undervisningsevalueres. 
Eva Viala kan inviteres med til næste UN-møde for at klæde os på til eva-
lueringen. 
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 Der skal deltage repræsentanter fra UN. Pia Bramming og Jonas Lys-

gaard deltager selvklart, men der skal også deltage enkelte ”frivillige 
studerende”. Næstformanden er opfordret til at finde nogle studerende. 
 
Søren Fransén orienterer om, at der kommer en ny version af undervis-
ningsevalueringen. På grund af nogle uklarheder, er UN’s kommentarer 
til den eksisterende evaluering umiddelbart ikke kommet med. Det er et 
politisk ønske, at det fortsat er modulkoordinatorerne, der frigiver eva-
lueringen på Blackboard. Det tekniske vil blive forsimplet. Der skal fort-
sat evalueres på næstsidste undervisningsgang. Evalueringen kan gen-
fremsendes til de studerende i den nye version. 
 
Der foretages ikke evaluering efter eksamen, da man vil evaluere under-
visningen og ikke eksamensresultaterne. 
Ønsker til ændringer skal gennem SN og sendes videre i systemet.  
Vi troede, vi havde sendt kritikken det rette sted hen. Vi vil ændre det til 
næste runde, da vi ikke kan nå at ændre noget til denne runde. 
Ift. udvælgelse af ekstra spørgsmål til evalueringen, har der været meget 
kort tidsfrist og det falder uheldigt sammen med VIP’s arbejdskadence. 
Vi sætter evaluering på dagsordenen til foråret. Der skal fremstilles et 
skriv og sættes en time af til drøftelsen, så det kan bringes op i SN til en 
tilbundsgående drøftelse. 
 

5. Drøftelse af frafaldsrapport (bilag) 
Der er ønske om, at holdundervisningen bringes til et mere refleksivt ni-
veau, at der lægges mere over til grupperne og at grupperne bruges 
strategisk ift. holdundervisningen. Ønsker til studieordning og næste 
semester trækkes med til de relevante møder.  
Der er enighed om, at det ikke giver mening at spørge de studerede, der 
bliver på uddannesen, hvorfor andre dropper ud. I stedet bør de, der 
dropper ud, spørges. Det foreslås, at der knyttes en automail eller et 
spørgeskema til systemet, når de studerende udmelder sig på selvbetje-
ningen, så de skal give en grund, før de trykker endeligt - ligesom når 
man afmelder et abonnement. Det skal afklares, hvem vi kan kontakte 
omkring dette. 
 

6. Drøftelse af integreret karriereforløb i studieordningen KA 
Maria Solhøj fra AU Career taler endnu en gang for, at karriereaktiviteter 
integreres i KA-studieordningen. Vi har drøftet det før, derfor skal UN 
tage endeligt stilling. 
Der er enighed om, at studieordningen kun skal beskrive det faglige for-
løb, så det er tydeligt, at karriereforløb ikke er ECTS-belagt og ikke er en 
del af uddannelsen. 
Det foreslås, at AU Career fremstiller et udbudskatalog, så de studeren-
de får kendskab til tilbuddene, at der indsættes et link til AU Career i 
studieordningen og at VIP orienterer om, at AU Career eksisterer. 
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7. Evt. 
Vi er med kort frist blevet bedt om at finde 2-3 spørgsmål fra spørgs-
målsbanken, som UN vil have til at indgå i undervisningsevalueringen på 
Uddannelsesvidenskab. Det aftales, at Jonas Lysgaard vælger 2-3 
spørgsmål, sender dem i mailhøring i UN og efterfølgende sender dem 
ind.



 

 

Side 6 af 6  

 

 
 

 
 

Overskrift Begrundelse Cirkatid 

1. Godkendelse af dagsorden  5 minutter 

2. Meddelelser 

a. Nyt fra Studienævnet 

b. Nyt fra afdelingen/administrationen 

c. Status på arbejdet i studieordningsgrup-

pen 

d. Studiestart og optag 

e. Retningslinjer for studieordningsarbejdet 

2017  

- Bilag 1 - Oplæg til studieordningsarbej-

det 2017 

f. Nyt fra de studerende 

 40 minutter 

3. Godkendelse af studiestartsprøve BA 

- Bilag 2 - Studiestartsprøven 2016 

Vedlagte udkast til studiestartsprøven efterår 2016 på Bachelorud-

dannelsen bedes drøftet og godkendt i UN. 

15 minutter 

4. Drøftelse af uddannelsesevaluering og audit 

trails 

På baggrund af bilag, som Jonas Lysgaard eftersender inden mødet, 

drøfter UN uddannelsesevaluering og audit trails. 

Søren Fransén er inviteret med til drøftelsen. 

45 minutter 

5. Drøftelse af frafaldsrapport 

- Bilag 3 - Analyse frafald årgang 2015 - final 

UN drøfter og kommer med forslag til tiltag ud fra frafaldsrapporten. 30 minutter 

6. Drøftelse af integreret karriereforløb i studie-

ordningen KA 

På baggrund af orientering ved Jonas Lysgaard, bedes UN drøfte inte-

greret karriereforløb i studieordningen for Kandidatuddannelsen. 

10 minutter 

7. Evt.  5 minutter 

 


