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Mødedato: 17. juni 2019 kl. 13-16 
Mødested: Emdrup B101a, Århus 1483-556 Inspiratorium Videolink 
Mødeemne: Møde i uddannelsesnævnet for uddannelsesvidenskab - KA 
 
Medlemmer 
Jonas Andreasen Lysgaard (forperson), Thomas Clausen (afb.), Bente Elkjær, Pia Cort 
(suppleant for Kristina Mariager-Anderson), Katja Brøgger, Søren Christensen (afb.), 
Jonathan Rossen (næstforperson), Nanna Westersø Thorbjørnsen (afb.), Mathilda 
Witt Brückner (afb.), Laura Mathiasen (afb.), Sofie Skatka Kirkensgaard (afb.), Hans 
Kappel Skau 
 
Suppleanter 
Sofie Gro Holde, Cecilie Frühstück Rasmussen (afb.), Sara Wilson Nissan 
 
Tilforordnede 
Pia Bramming, Lisbeth Helt Haahr (afb.), Sine Dybdahl Madsen (barselsvikar for Lis-
beth, afb.), Mathias Mark Christensen (afb.), Daniel Feldballe Støjberg Kardyb (afb.), 
Emil Layyous Funck (barselsvikar for Daniel, afb.), Maria Solhøj (afb.), Pernille An-
dersen og Merete Justesen (ref.). 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen er godkendt. På læselisten mangler modul 6A, 6B og 6C, så nævnet gen-

nemgår disse planer i fællesskab. Der er i dag udsendt en ny version af modul 6B. 

 

Ad 2) Meddelelser 

a) Nyt fra studienævnet 

• Der var et forslag fra studerende om at få mentoring/sparring på 3. se-

mester i forhold til afslutning af uddannelsen. Der var bred tilslutning 

til, at det var en god idé. Studieleder og SN-forperson arbejder videre 

med forslaget i forhold til timeøkonomien. 

• Studieledertal blev diskuteret. Uddannelsesvidenskab præsenterer sig 

rigtigt godt i tallene og har en væsentlig del af eksaminerne på DPU. 

Karaktergennemsnittet er fint på uddannelsesvidenskab, men generelt 

lidt for højt på DPU. På KA-mødet i sidste uge blev der talt om, at vi 

kan invitere uddannelseskonsulent Louise Weinreich Jacobsen til et 

UN-møde efter sommerferien for at præsentere tallene for nævnet.  

• Til brug før et møde med censorkorpset er tal gennemgået i Power BI. 

Særligt at bemærke i forbindelse hermed er, at de studerendes ad-

gangsgivende uddannelsesbaggrund udlignes på 2. semester i KA, så 

man ikke kan se en forskel. 

• Kvalitetssikring af kompendier. Der er ved at blive forhandlet en ny 

aftale med det kongelige bibliotek. 

• Studieintensitet blev diskuteret. 
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• Ekstracurriculære aktiviteter blev diskuteret. Man vil gerne anerkende 

frivillighed på mange forskellige niveauer. Hvordan det ender med at 

blive udmøntet, er endnu ikke afklaret. 

• Der er et ønske fra fakultetsledelsen om indførelse af en eliteordning 

til at understøtte talentfulde studerende. 

 

b) Nyt fra afdelingen/administrationen 

• Afdelingen skal flytte til bygning B i F2020.  

• Sine Dybdahl Madsen er barselsvikar for Lisbeth Helt Haahr. 

• Pia Bramming er valgt i bestyrelsen for NOCA. NOCA er en forening 

for danske private og offentlige virksomheder, der bygger bro mellem 

forskning og praksis inden for HR. 

 

c) Nyt fra Arts Studier 

• Intet nyt 

 

d) Nyt fra de studerende 

• Studievejledningen har afholdt et arrangement omkring at gå til 

mundtlig eksamen. Forståelsen af hvad en synopsis er, er meget for-

skellig fra uddannelse til uddannelse og det kan skabe usikkerhed hos 

de BA-studerende – især fordi forskellen ikke blev italesat. De stude-

rende ønsker at forslå til studievejledningen, at de afholder et arrange-

ment alene for BA-studerende. De studerende bringer deres erfaring 

fra arrangementet videre til studievejledningen. 

  

Ad 3) Undervisningsplaner KA E2019 

Planen er lagt tilrette således, at der er en første læser og en anden læser. Første læse-

ren koncentrerer sig om den generelle sammenhæng i modulet. Anden læseren læser 

lidt dybere og tænker kritisk (men konstruktivt) over sammenhænge mellem pædago-

gik og indhold – og i indhold.  

 

UN-forpersonen noterer nævnets bemærkninger til de enkelte moduler og melder dem 

tilbage til modulkoordinatorerne. 

 

Nævnet bemærker, at der generelt er sket en kvalitetsforbedring af undervisningspla-

nerne. 
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Ad 4) Intern bedømmelse 

Studienævnet ved DPU har marts 2019 besluttet at de respektive uddannelsesnævn til-

ser at ”Retningslinjer for intern censur ved DPU – af april 2018” overholdes. 

Uddannelsesnævnet har til opgave at påse, at regler og retningslinjer overholdes, at se 

på omfang og fordeling af intern censur mellem de ansatte. Uddannelsesnævnet gen-

nemgår halvårligt oversigt over brug af interne bedømmere og indberetter til SN (næ-

ste gang ved SN-møde 23. august 2019). 

 

Det undrer nævnet, at eksamensresultater fremgår af den udsendte oversigt. 

 

Nævnet er opmærksomme på, at uddannelsesvidenskab ikke overholder retningslin-

jerne på uddannelsesvidenskab. Nævnet kan ikke løse de udfordringer oversigten vi-

ser, da der er tale om bemandingsudfordringer og fordi at uddannelsesvidenskab har 

flere små fagområder, der er svære at bemande. 

 

Det er afdelingslederne, der bemander eksaminerne. På uddannelsesvidenskab afhol-

des der bedømmelsesmøder, så det sikres, at alle kender grundlaget for bedømmelsen. 

På disse møder kan rollefordelingen for bedømmerne også fastlægges. Der er en be-

kymring for, at den interne bedømmelse bliver fjernet helt, fordi der mangler ressour-

cer til at overholde retningslinjerne. 

 

Nævnet finder det for lidt beskrevet hvad opgaven går ud på.  

 

Af oversigten fremgår det, at det primært er på BA i Århus, at der er problemer med 

gensidig intern bedømmelse. 

 

Ad 5) Kommunikation 

Intet 

 

Ad 6) Eventuelt 

Intet 

 
Referatet er godkendt i mailhøring 


