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Møde den: 17. juni 2020 kl. 12.30 til 16.00 

Sted: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/62754569850 

DPU Studienævnsmøde 

 

Medlemmer 

VIP: Anne-Marie Eggert Olsen (forperson), Anne Larson, Simon Nørby, Frederik Pio, Gritt 

Bykærholm Nielsen, Lisbeth Haastrup, Kristina Mariager-Anderson, Vibe Aarkrog (fast ob-

servatør) 

Studerende: Freja Fangel Sivebæk, Anne Eleonora Sørensen, Marie-Louise Torm Grøn-

berg, Emil Nielsen, Sofie Gro Holde. Suppleanter: Jonathan Sebastian Rossen, Sara Chri-

stensen, Anders Kring Hansen. 

Tilforordnede: Eva Silberschmidt Viala (studieleder), Mette Refshøj Brahe (VEST), Louise 

Weinreich Jakobsen (uddannelseskonsulent), Merete Justesen (Arts Studier – ref.), Kim 

Behrens Jessen (Arts Studier),  

 

Fraværende: Kristine Louise Gustafsson, Sif Stener Knudsen, Kasper Kestenholz, Katja 

Harsfort, Rebekka Hegaard Gabrielsson, Maria Schytte, Christian Egelund Sørensen, Ce-

cilie Gregers Lorenzen, Morten Jacobsen (VEST), Jesper Hede (uddannelseskonsulent). 

 

 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden  

Nævnet godkender dagsordenen. Der er ikke et bilag til punkt 2.2., da studieordnin-

gen ikke er klar til endelig godkendelse. I forhold til punkt 3.2. opfordrer forpersonen 

til, at gennemgangen bør være med fokus på planlægning af efterårets undervis-

ningsudbud. 

 

2. Beslutningspunkter  

2.1 Valg af næstforperson  

Næstforpersonen træder som tiltænkt tilbage halvvejs inde i perioden, fordi de stude-

rende har valgt en følordning ved den ordinære konstituering i januar. Følordningen 

har til formål at skabe en bedre kvalitet og kontinuitet i de studerendes arbejde i stu-

dienævnet. Nævnet konstituerer sig med en ny næstforperson for den resterende pe-

riode. 

 

Studienævnets forretningsorden §2, stk. 4: 

”På det konstituerende møde vælger studienævnet endvidere af sin midte blandt de 

studerende en næstformand. Næstformanden deltager i tilrettelæggelsen af studie-

nævnets arbejde.” 
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Nævnet konstituerer sig med Freja Frangel Sivebæk som ny næstforperson for den 

resterende periode. Freja Frangel Sivebæk påtager sig tillige plads i forretningsudval-

get. 

 

2.2 Godkendelse af studieordningsudkast for MA positiv psykologi 

Studienævnet skulle have behandlet det reviderede studieordningsudkastet for ma-

steruddannelsen i positiv psykologi. Den reviderede studieordning er først klar til mø-

det i august, hvor den vil blive behandlet sammen med det nye forslag til titel, som 

forventes at blive masteruddannelsen i trivsels- og ressourcepsykologi. 

 

 

2.3 Obligatoriske gruppeprøver 

Hvert år er der studerende, som søger dispensation for studieordningen ift. aflægning 

af gruppeprøver, da medlemmer af gruppen ikke har mulighed for at gennemføre 

prøven (f.eks. sygdom). Studienævnet har ikke hjemmel til at dispensere fra eksa-

mensbestemmelsen beskrevet i studieordningen. På flere af uddannelserne på DPU 

har man tvungne gruppeprøver med et minimumsantal. Det er sårbart, at angive en 

minimumstørrelse på en gruppe på 2 eller flere studerende, fordi der ikke skal ret me-

get til, førend at gruppen ikke har den størrelse, som den skal have jf. eksamensbe-

stemmelsen. 

 

UN-forpersonerne gør kort status på uddannelsesnævnenes beslutning til SN. 

 

 Didaktikuddannelserne ønsker at fjerne minimumsbestemmelsen 

 Pædagogisk psykologi ønsker at ændre minimumsbestemmelsen fra 3 til 2 

studerende. 

 Uddannelsesvidenskab har bedt studieleder om at afklare, om hvorvidt det er 

korrekt, at studienævnet ikke har mulighed for at give dispensation. Studiele-

der er i gang med at undersøge det nærmere.  

 

Beslutning: 

Studienævnet drøftede og godkendte de ønskede studieordningsændringer på di-

daktikuddannelserne og pædagogisk psykologi. 

 

 

 

2.4 Speciale eksamensform på KA Uddannelsesvidenskab  

Arts har en beslutning om, at der skal være tre prøveformer på specialet: monografi-, 

produkt- og portfoliospeciale. I kandidatstudieordningen for uddannelsesvidenskab 

er der kun prøveformen monografispeciale. Hvis en studerende skriver erhvervsspeci-

ale, så er det under prøveformen monografispeciale. 

Det er besluttet på fakultetsniveau, at DPU som minimum skal tilføje prøveformen 

portfoliospeciale på samtlige kandidatuddannelser, da denne prøveform skal benyt-

tes af 4+4-studerende. Tilføjelsen af eksamensformen portfoliospeciale skal ske med 

omgående virkning på kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab, da der aktuelt 

er en 4+4-studerende, der skal kunne benytte denne eksamensform. 
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Uddannelsesnævnet for uddannelsesvidenskab har på sit møde den 9. juni godkendt 

forslaget og indstiller til videre godkendelse i studienævnet. 

 

Der er flere VIP der udtrykker bekymring for, at tilføjelsen af prøveformen portfoliospe-

ciale åbner op for at studerende, der ikke er på 4+4-ordningen vælger den eksa-

mensform. Det er en hel anden genre at skrive speciale indenfor.  

 

Fagmiljøerne ønsker at diskutere betydningen af den nye eksamensform grundigere, 

da det kan have større implikationer for fagmiljøerne, at der kommer en ny speciale-

form. Forpersonen fortæller, at det er derfor, at DPU i første omgang har valgt kun at 

indføre specialeformen på Uddannelsesvidenskab. Merete Justesen oplyser, at der i 

F2020 ikke er nogle studerende, der har valgt portfoliospecialeformen på IKS og IKK 

med mindre de var 4+4-studerende. 

 

Uddannelsesvidenskab er anderledes end de øvrige kandidatuddannelser, da ud-

dannelsesvidenskab også har en underliggende bacheloruddannelse. Det kan godt-

gøre, at præjudiceringen er forskellig i forhold til de øvrige kandidatuddannelser på 

DPU. 

 

Det er et problem, at alle kandidatuddannelser skal indrette sig under de retningslin-

jer, som 4+4-studerende har i forhold til deres ph.d.-forløb. Studieleder bedes afklare, 

om der kan laves særregler for 4+4-studerende, så kandidatstudieordningerne ikke 

skal ændres. 

 

Studieleder beder nævnet om at genoverveje sideantallet for portfoliospecialet, når 

det skal diskuteres i efteråret i forhold til indførelse på de øvrige kandidatuddannel-

ser.  

 

Det blev foreslået, at man måske kan overveje at få beskrevet portfolioprøveformen 

på en sådan måde, at specialeformen er meget mere rettet i forhold til 4+4-stude-

rende. F.eks. at der i prøvebeskrivelsen står, at der skal indgå noget af ph.d.-projektet i 

prøven, da hele ideen med 4+4-ordningen er, at der er en sammenhæng mellem 

speciale og ph.d.-projekt. 

 

Beslutning: 

Nævnet godkender at indføre prøveformen portfoliospeciale på kandidatuddannel-

sen i uddannelsesvidenskab med virkning fra 18. juni 2020. Dog ønsker nævnet at 

sætningen ”Specialet afleveres i Digital Eksamen inden den fastsatte frist” bliver slet-

tet og at ’modificerende’ slettes fra denne sætning ”Resuméet indgår modificerende i 

den samlede bedømmelse” 

 

  

2.5 Årlig status  

En repræsentant for hvert uddannelsesnævn orienterede kort om nævnets handle-

plan(er) med primært fokus på, om der er nye røde indikatorer, der skal gennemføres 

nye initiativer i forhold til. Specifikt med henblik på, om der er indsatser, SN skal være 

med til at løfte det kommende år.  
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BA Uddannelsesvidenskab  

Indikator 7, studieintensitet: Der planlægges fagcafeer, og ECTS-deklarationer på 

modul 1 og 2 indføres som forsøg for at klargøre, hvad vi forventer af de studerende. 

Der arbejdes med at skabe sammenhæng mellem modulerne på hvert semester bl.a. 

ved hvordan undervisningsplanerne bliver behandlet, så der sikres sammenhæng på 

tværs og progressivt. 

 

KA Uddannelsesvidenskab 

Indikator 8, Ledighed: Første gang at indikatoren er rød. Tallene er ikke helt nye. 

 

Kommentarer til Uddannelsesvidenskab: 

Forperson opfordrer uddannelsesvidenskab til at dele deres erfaringer med at udvikle 

og afprøve nye principper for behandling og brug undervisningsevalueringer (kvali-

tative/kvantitative) og undervisningsplaner med studienævnet. 

 

Forperson klargør at der ikke er en specifik specialeform for erhvervsspecialer i for-

hold til den handling der er på KA Uddannelsesvidenskab, hvor der står ”Vi har udvik-

let projektorienteret forløb og arbejder på at kvalificere formen på erhvervsspecialer.” 

 

Studieleder synes, at fokusset på førsteårspædagogikken på BA og KA er interessant 

og det måske godt kan løftes op til inspiration på studienævnsniveau. 

 

Didaktikuddannelserne: 

Skal igennem en uddannelsesevaluering, og handleplaner udarbejdes i den forbin-

delse til endelig godkendelse efter uddannelsesevalueringen hos prodekanen. 

 

Pædagogisk sociologi: 

Indikator 8, ledighed: Nogle af de tidligere igangsatte handlinger er ikke afsluttede. 

To handlinger bør løftes til SN-niveau: Hvordan får vi en større bredde i vores rekrutte-

ring, og kan vi igangsætte en form for mentorordning?  

 

Studieleder fortæller, at DPU allerede arbejder mere systematisk med case-competi-

tion. Det kan man arbejde strategisk med at få ind på 3. semester. 

 

 

Pædagogisk psykologi: 

Undervisningsevaluering, studiemiljø og studieintensitet. Studiemiljø og studieintensi-

tet er ikke nye tal, så dem kommer vi ikke ind på. I forbindelse med studiestart, og un-

der studiet gør vi meget opmærksom på arbejdsbelastningen. I forhold til studiemiljø 

er der lidt ringere forhold i Emdrup end i Århus. De studerende i uddannelsesnævnet 

forventes at komme med et forslag til, hvordan det sociale studiemiljø kan udvikles. 

Der er et rødt flag på indikator 8, ledighed, hvor uddannelsen har fokus på at styrke 

arbejdet med erhvervsspecialer, virksomhedsprojekt og case-competition.  

 

Kommentarer: 

Det blev diskuteret om sværhedsgraden var høj nok, hvis studieintensiteten ikke var 

høj nok.  Det er svært at vide, om målingerne af studieintensiteten reelt afspejler den 

faktiske aktivitet. Der er ikke nødvendigvis en direkte linje mellem studieintensitet og 
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hvor svært studiet er. Det kommer også an på, hvilken uddannelse de studerende 

kommer med, og hvordan de studerende arbejder.  

 

Studieleder har observeret, at når man kigger på tværs af kandidatuddannelserne, er 

det udfordringer med studieintensiteten, der er gennemgående. Hvordan kan kandi-

datuddannelserne blive et fuldtidsstudie. Vi kan måske være mere tydelig på de 

rammesatte studieaktiviteter. Det er ikke længere nok at sige, at det er et fuldtidsstu-

die. Det er et tema, som nævnet bør tage op i efteråret 

 

Generel pædagogik: 

Indikator 1, førsteårsfrafallet i Århus. Der er stort set det samme frafald, der var sidste 

år, men den samlede population er blevet mindre. Det er fagmiljøet opmærksomme 

på og det arbejdes der med bl.a. ved at involvere modul 1 koordinator mere direkte i 

studiestarten. Derudover arbejdes der mere med dannelse og gendannelse af studie-

grupper. Der er gult flag på social/faglig trivsel: Der har fagmiljøet sat lovende skibe i 

søen med f.eks. at rammesætte sociale tiltag omkring undervisningsaktiviteterne. Le-

digheden er faldet, så GP nu har grøn indikator. Stor udfordring med at kommunikati-

onsplatformene ikke virker. 

 

 

Pædagogisk antropologi og AEG 

Studieintensitet bør ikke være en del af indikatorerne, når der ikke er friske tal. Der er 

for første gang konstateret et øget førsteårsfrafald på AEG. Det arbejdes der på at 

gøre noget ved f.eks. med fokus på skærpelse af akademisk skrivning på 1. semester 

med afsæt i erfaringer fra pædagogisk antropologs tiltag sidste år. Derudover arbej-

des der på at undersøge om studiegrupper/gruppearbejde kan ophøjes til et nyt læ-

ringsmål ifm. næste studieordningsrevision. I forhold til rekruttering er der en særlig 

udfordring, fordi ansøgerne ikke kan skille de to uddannelser fra hinanden. 

Studiemiljøet er en udfordring. Der ser ud til at være bedre stemning og bedre gen-

nemførsel i Århus. Det forventes at udligne sig, når campusudviklingen i Emdrup er 

gennemført. Det er en generel udfordring af kommunikationsplatformene til og med 

de studerende ikke fungerer optimalt. AEG har et grønt flag på ledighed, men der er 

kun målt på dimittender bosiddende i DK. 

 

Kommentarer: 

Studieleder har lagt mærke til, at der på flere uddannelser er flere parametre, hvor 

det ser bedre ud i Århus end i København (med undtagelser). Det vil studieleder 

lægge op til som diskussionsemne i efteråret, måske kan vi lære noget på tværs. 

 

 

Pædagogisk filosofi 

Rødt flag i Århus på førsteårsfrafald. For et par år siden var det rødt i Emdrup. Det skif-

ter lidt og der er mange tilfældigheder, der spiller ind. Der fokuseres på at lave en 

god studiestart og et godt forløb for alle. Fagmiljøet vil gerne arbejde med rekrutte-

ring, som muligvis og muligvis ikke har sammenhæng med frafaldet. Der ønskes tal 

for, hvor mange ansøgere der kommer direkte fra en professionsbacheloruddannelse 

uden erhvervserfaring. Hvis der f.eks. er op til 1/3-del, der kommer direkte, så skal 
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man måske henvende sig tidligere i professionsbachelorforløbet og måske give inspi-

ration til professionsbachelorprojekter. I forhold til strategien kunne man vende forhol-

det til aftagerpanelet om og have fokus på, hvad akademikere kan. Mangel i vores 

akademisering at vores dimittender har svært ved klart at formulere, hvad deres spe-

cifikt akademiske kompetencer er. Det vil vi gerne styrke. 

 

 

Sammenfattende for BA og KA: 

Der er generelt udfordringer med rekruttering og førsteårsfrafald. Derudover er studie-

intensiteten en udfordring på tværs, som der arbejdes med på forskellig vis f.eks. ud-

dannelsesvidenskab, der afprøver en ECTS-deklaration. På den positive side, så ser 

det faglige trivsel ud til at være god på alle uddannelser. 

 

Master 

De to uddannelser, der har røde flag er uddannelser, der ikke længere udbydes, og 

der er ikke udarbejdet handleplaner for dem, da arbejdet med handleplaner er frem-

adrettet. 

 

På masteruddannelserne har man generelt en udfordring med rekruttering. Det prø-

ver man at styrke ved at styrke og systematisere markedsføringen. Kommunikationen 

er en stor udfordring for masterstuderende, der synes, at det skal forholde sig til for 

mange kommunikationskanaler. I forhold til lokaler, har masteruddannelserne pri-

mært udfordringer med de tildelte lokaler i Århus. Masteruddannelserne har udfor-

dringer med at få høje svarprocenter på evalueringerne. Det skyldes i høj grad, at de 

studerende er meget kritiske over for spørgeskemaer og da de spørgsmål, der stilles i 

evalueringen ikke giver direkte mening for masterstuderende, så er det svært at få 

dem til at bruge tid på at gennemføre evalueringen. Masteruddannelserne udarbej-

det kriterier for undervisningsplanerne, så de bliver ensrettet. 

 

Kommentarer: 

Forperson lufter en idé om at alle uddannelser måske skal melde en typisk undervis-

ningsplan ind, så SN kan gennemgå de forskellige uddannelsers tilgang til undervis-

ningsplaner og se om vi kan lære noget af hinanden. 

 

Der var en drøftelse af om masteruddannelserne ikke kunne have deres egen evalu-

ering frigjort fra de krav, der stilles på bachelor- og kandidatuddannelserne. Det er 

desværre ikke teknisk muligt – hverken systemteknisk eller i forhold til, at nogle af 

spørgsmålene indgår i datapakkerne. Det er dog muligt for masteruddannelserne at 

tilføje egne spørgsmål og håbet kan være, at der er mere fleksibilitet i det kommende 

system. 

 

SN indstiller handleplanerne til godkendelse hos studieleder. Forpersonen vil arbejde 

på, at nævnet fremover måske skal have en anden form for diskussion for handlepla-

ner, der bliver mere erfaringsopsamlende. 
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2.6 Dialogmøde med prodekanen for uddannelse  

Det samlede studienævn skal indstille uddannelse(r) til dialogmøde med prodeka-

nen. SN vurderer derfor, hvilke 1-2 uddannelser med eksempler på best-practice, der 

arbejder med uddannelse ud fra særligt løfterige perspektiver, og som derfor kan bi-

drage til den videre uddannelsesudvikling. 

Dekanatet har ønsket, at der til punktet i år inddrages historik - forstået som et over-

blik over, hvem der de seneste 2-3 år er indstillet til dialogmøder med prodekanen. 

Historik dialogmøder DPU: 

År Uddannelse Tema 

2019 Uddannelsesvidenskab Førsteårspædagogik 

2018 Pædagogisk psykologi Laboratorieundervisning og vejledning i grup-

per 

2017 Didaktikuddannelserne Sammenhæng mellem didaktikuddannel-

serne i forhold til udvikling af et fælles per-

spektiv på fællesmodulet ”Almen didaktik” 

kombineret med blandede undervisningsfor-

mer. 

2016 Pædagogisk antropo-

logi 

Gennemførelse og studieprogression 

2015 Pædagogisk sociologi Behandling af datapakker og ambitiøse men 

samtidigt realistiske initiativer 

  

Generel pædagogik har adskillige ting, der er lykkedes rigtigt godt i forhold til f.eks. 

ledighed, ECTS-optjening og arbejde med curricumudvikling.  Generel pædagogik 

vil gerne stille op, men ønsker først at drøfte det med afdelingsleder. 

 

Studieleder har overvejet, om masteruddannelserne også kunne være et bud, da 

masteruddannelserne har været igennem en stor udviklingsproces. Men da de nye 

masteruddannelser først har debut fra E2020, så giver det måske bedre mening, hvis 

de bliver indstillet til næste år. 

 

Beslutning: 

Studienævnet indstiller Generel pædagogik til dialogmøde med prodekanen under 

forudsætning af, at UN-forperson og afdelingsleder i samarbejde med studieleder 

finder et passende tema for mødet.  

 

 

 

3. Drøftelses- og orienteringspunkter  

3.1 Regler for eksamenssprog på uddannelserne på Arts  

Ifølge hyrdebrev om undervisningssprog og uddannelsens sproglige identitet må uni-

versiteterne udbyde undervisning på engelsk, selvom uddannelsen er godkendt til 

dansk, når hovedparten af uddannelsens fag udbydes på dansk. 

Styrelsen har lagt stor vægt på, at studerende på forhånd er bekendt med, hvordan 

undervisningssproget for uddannelsen og de enkelte fag er. Andelen af engelskspro-

get undervisning på en uddannelse skal derfor fremgå af studieguiden, og det skal 
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fremgå af kursuskataloget, hvilket sprog undervisning og eksamen foregår på for 

hvert fagudbud. 

På denne baggrund fremlægges Regler om eksamenssprog på uddannelserne på 

Arts for studienævn på Arts til kommentering og udtalelse. Reglerne vil blive imple-

menteret i studieordningerne pr. 1.9.2020. 

En del af notatets indhold er bundet i bekendtgørelser og hyrdebrevets ordlyd. Disse 

dele (grå tekst i notatet) kan ikke ændres og er blot til orientering. De øvrige dele af 

indstillingen (tekst i sort) er fakultetsledelsens indstilling til udmøntning af reglerne på 

Arts. Fakultetsledelsen ønsker studienævnenes udtalelse til følgende jf. § 18, stk. 4, nr. 

5 i universitetsloven:  

For uddannelser med dansk identitet (dvs. godkendt på dansk): 

- Studerende kan efter aftale med underviser aflægge eksamen på dansk 

(herunder svensk og norsk) eller engelsk, selvom undervisningen har været 

gennemført på henholdsvis engelsk eller dansk 

- Underviser er ikke forpligtet til at indgå aftale om at eksaminere på et andet 

sprog end det, der er angivet i kursuskataloget for det konkrete fagudbud, i 

tvivlstilfælde kan underviser henvise til afdelingsleder for afklaring  

 

For uddannelser med engelsk identitet (dvs. godkendt på engelsk): 

- Studerende kan kun aflægge eksamen på engelsk  

 

Det er et beslutningspunkt, som er sat på under drøftelses- og orienteringspunkt. Det 

er ikke muligt at beslutte, at vi ikke skal implementere hyrdebrevet.  

 

Der var usikkerhed i forhold til implementering af sprogkravet, fordi det bliver juridisk 

bindende, hvad der står i henholdsvis studieguiden og kursuskataloget, og nogle fag-

miljøer har tidligere haft store udfordringer med at få rettet fejl de steder. Der ønskes 

en tydelig proces i forhold til, hvem der er ansvarlige for at opdatere studieguiden, 

hvem der opdaterer kursuskataloget og hvornår fagmiljøerne skal ind og kvalitets-

sikre de oplysninger. 

 

SNUK oplyser, at op til 49% kan være på engelsk som en generel regel og det vil stå 

på studieguiden generelt. Det er VEST, der er ansvarlige for at opdatere studieguiden 

og det er UVA/EKA, der er ansvarlige for udbuddet i kursuskataloget. Der skal udar-

bejdes en procesplan med VEST og UVA/EKA. Det indmeldte sprog til kursuskatalo-

get er det sprog, der skal undervises på. Det er institutledelsen, der er ansvarlige for, 

hvor meget der udbydes på engelsk. Hvis der er en større mængde (den præcise 

mængde er ikke afklaret endnu) af to forskellige sprog, vil der stå, at det både er 

dansk og engelsk. Hvis hovedsproget i et undervisningsforløb er tydeligt, vil det sprog 

blive skrevet. 

 

Beslutning: 

Studienævnet tilslutter sig den indstillede formulering og følger op, hvis der er proble-

mer med implementering af beslutningen. 
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3.2 Erfaring med omlagt undervisning 

Uddannelsesnævnene har på møder i juni indsamlet erfaringer med omlagt under-

visning. Studienævnet samler op på uddannelsesnævnes erfaringer. 

De studerende giver deres vurdering af, hvad der fungerede godt, og hvad der ikke 

fungerede og derfor bør undgås i planlægningen af E20. 

UN-forpersonerne refererer kort undervisernes erfaringer og vurderinger og evt. kon-

sekvenser for E20  

 

Erfaringsopsamling er vigtig som indspark til undervisningsplanlægningen for E2020. 

DPU er i en proces, hvor der bl.a. er igangsat en revurdering af lokalesituationen i Em-

drup. Vi vil gerne høre fra de studerende, hvad de gerne vil prioritere. Vi skal ikke 

nødvendigvis gøre det samme i Århus som i København. Vi vil ikke have ligestillings-

princip på laveste fællesnævner. 

 

Der er fra de studerendes side store ønsker om at underviserne benytter den samme 

platform til at undervise fra. De studerende ønsker også ensretning i forhold til hvor de 

får de nødvendige informationer. Det gøres meget forskelligt fra hold til hold og fra 

underviser til underviser, så de studerende har meget svært ved at orientere sig. De 

studerende savner primært den sociale interaktion ved fysisk undervisning. 

 

Der er forslag fra nogle studerende om at spørge de studerende individuelt om de 

ønsker at deltage i fysisk undervisning, så det kun er studerende, der ønsker fysisk un-

dervisning, der får denne mulighed. For mange studerende, har det været en fordel 

at være hjemme. Samtidigt er der mange, der har manglet noget socialt. 

 

Det er for de studerende vigtigt, at teknikken er i orden. 

 

De studerende har også på nogle uddannelser oplevet, at forelæsningerne er blevet 

kortet af, så de ikke får den konfrontation, de har krav på. De studerende vil gerne 

have den fulde forelæsning.  

 

De studerende tilkendegiver, at forelæsningsformatet er oversat meget godt digitalt. 

Men at holdundervisningen til gengæld ikke fungerede så godt online. Der er ønske 

om, at holdundervisningen prioriteres fysisk frem for forelæsningerne, der godt kan 

være via f.eks. ZOOM. De studerende finder, at det er svært at gøre dialog og grup-

pebaseret arbejde online.  

 

De studerende efterlyser et fælles ambitionsniveau for den digitale undervisning. Det 

er ikke godt nok, hvis en undervisers ambitionsniveau er at oprette et ZOOM-rum. Der 

skal andre digitale virkemidler til at få et undervisningsforløb til at fungere digitalt end 

selve det digitale rum. 

 

Forpersonen oplyser, at der vil blive tilbudt fysisk undervisning til alle. Enkelte fag kan 

blive helt online, men der vil være fysisk tilstedeværelse for alle. Der er forskel på 

hvad der er muligt i Århus og hvad der er muligt i Emdrup. Det er vigtigt, at de stude-

rende støtter op om, at de studerende i Emdrup kan tilbydes noget andet end stude-
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rende i Århus, fordi der er forskellige betingelser. I Emdrup kan det blive med biograf-

opstilling, hvis vi skal have plads til de store hold. Skal fysisk tilstedeværelse prioriteres 

frem for, at man skal have et bord? 

 

De er delte meninger blandt de studerende i forhold til dette. Kommentarer fra de 

studerende: 

 Præmissen for at alle kan deltage vægter tungere end at man sidder ordent-

ligt.  

 Nogle studerende har halvanden times transport og mange af dem kan godt 

lide at modtage fjernundervisning, det samme gælder studerende med børn.  

Andre studerende er fan af det fysiske fremmøde. Det er meget forskelligt. 

 Alt er under forudsætning af, at noget onlineundervisning skal finde sted. Men 

vi vil helst ikke have online-undervisning. Vi skal have så mange tilbage til fy-

sisk undervisning som muligt. Fysisk undervisning frem for alt. Alt det positive 

omkring onlineundervisning i foråret, skal tages med et gran salt, for vi vil al-

lerhelst tilbage til fysisk undervisning. 

 Virtuel undervisning er super fedt. Det har åbnet verden for fleksibilitet og mu-

lighed for at arbejde hjemmefra. Vi kan arbejde på at få det fysiske frem-

møde tilbage, men ikke sidde på puder rundt omkring i hjørnerne. Vi skal 

holde fast i, at det giver nogle studerende meget fleksibilitet, at de ikke skal 

møde fysisk frem. 

 Ikke fysisk fremmøde for alt i verden. Det bliver svært at tage noter uden 

borde. 

 

Fra underviserne synes man at holdundervisningen er udfordret hvis nogen har frem-

møde og andre er med virtuelt. Det kan være svært at få det til at flyde på en god 

møde for alle. Det tekniske skal tages meget seriøst. Selv når vi arbejder med normale 

forhold, går der tit noget galt. Der skal være teknisk support til både undervisere og 

studerende. Nogle undervisere har sværere ved at arbejde på den måde – og også 

nogle studerende har sværere ved det. Det kræver mange arbejdstimer. 

 

Forelæsninger, holdundervisning, kollektiv vejledning er helt forskellige didaktiske si-

tuationer. På didaktikuddannelserne er der enkelte fag, der bliver helt digitale i 

E2020. Det skal vurderes helt konkret, hvad der kan være fysisk og hvad der kan fun-

gere digitalt og det er også forskelligt alt efter hvad der undervises i. 

 

Det er muligt, at den reducerede tid de studerende oplever at få er et udtryk for at der 

ikke er så meget dialog som tidligere. Det kan være vanskeligt at få de studerende til 

at indgå aktivt i den digitale undervisning.  

 

Det er uklart om det er teknisk muligt, at streame fra alle lokaler. Det er derfor ikke sik-

kert, at de studerende selv kan bestemme om de skal komme eller være derhjemme. 

 

  

3.3 Sagsbehandlingstal  

Nævnet blev orienteret om sagsbehandlingstallene for 2020 (jan.-maj). 
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4. Meddelelser 

4.1 Forperson 

 Planlægning af efterårets undervisning arbejdes der på. Vi håber på, at vi 

snart har en afklaring på lokalesituationen i Emdrup. Man skal lave en under-

visningsplan, der ligger fast, så det er muligt at gå tilbage til helt fysisk under-

visning. 

 Stort velkommen til Freja som næstforperson og stort tak til Emil. 

4.2 Næstforperson 

 Lærerigt at være en del af nævnet. 

4.3 Studieleder 

 Takker Emil og glæder sig til at arbejde sammen med Freja. Alle lægger et 

kæmpe arbejde i UN-regi. Arbejder på at få bedre rammer og tydeligere 

kommunikation. 

4.4 Studieadministration 

 Intet 

4.5 VEST 

 Status på vejledningstilbud: Vi har lige nu åbent for vejledning via mail, tele-

fon og Zoom, og vi tilpasser løbende vores tilbud efter oplevet behov. Det er 

endnu ikke muligt for studerende at møde fysisk op til vejledning på campus. 

Nyeste opdateringer findes på vores side på Studieportalen. 

 Online arrangementer i efteråret: VEST er i gang med at omlægge arrange-

menter til online formater i (indtil videre) første halvdel af efterårssemestret. 

Det inkluderer vores studiegruppeworkshops, som vi nu planlægger at af-

holde online. Alle afdelinger og involverede modulkoordinatorer får nærmere 

besked om ændringer. 

4.6 Nævnsmedlemmer 

 Intet 

4.7 På næste møde 

 Intet 

 

5. Evt. 

Forårets specialeevaluering er sendt ud til 250 studerende, heraf har 50 svaret. 

 

6. Lukkede punkter  

Studienævnet behandlede en sag i lukket forum 

 

 

Referat er godkendt i mailhøring 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/studievejledere/edu/

