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Møde den: 18. november 2020 kl. 12.30 til 16.00 

Sted: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/66455610080  

Formøde studerende 10.30-12.00:  

DPU Studienævnsmøde 

 

Medlemmer 

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

beth Haastrup, Kristina Mariager-Anderson, Vibe Aarkrog (fast observatør) 

Studerende: Freja Fangel Sivebæk, Kristine Louise Gustafsson, Marie-Louise Torm 

Grønberg, Sofie Gro Holde Suppleanter: Jonathan Sebastian Rossen. Studenterobser-

vatører:  Trine Johannesen, Simone Albers                                  

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

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

Kim Behrens Jessen (Arts Studier), Camilla Mark Thygesen (Arts Studier kl. 13-14), Kri-

stine Kirk Mørk (Arts Studier pkt. 6) 

Fraværende: Sara Christensen, Anne Eleonora Sørensen, Lise Skjøt Møller (VEST), Gritt 

Bykærholm Nielsen, Sif Stener Knudsen, Katja Harsfort, Maria Schytte, Cecilie Gregers 

Lorenzen, Anders Kring Hansen 

 

 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden 

Nævnet godkender dagsordenen. Ordstyrer er Lisbeth Haastrup.  

 

2. Beslutningspunkter  

2.1 Evaluering af studiegruppeworkshops 2020  

Studienævnet besluttede i januar 2019, at alle bachelor- og kandidatuddannelser 

skal integrere en workshop om studiegruppeværktøjer i deres undervisningsplan og 

timeplaner i forbindelse med studiestarten. Formålet er at understøtte, at de stude-

rende får værktøjer til at opbygge velfungerende studiegrupper. Studievejledningen 

har afholdt denne workshop på alle uddannelser, med undtagelse af AEG. Med 

denne evaluering ønsker studievejledningen at give studienævnet indblik i de stude-

rendes tilbagemeldinger på workshoppen, med henblik på eventuelle opmærksom-

hedspunkter til næste år. 

 

Studievejledningens opsummering på den samlede evaluering: 

 Overordnet er der fin tilfredshed med workshoppen som helhed i begge byer.  

 Det er vigtigt at, vi får workshoppen godt koordineret med modulkoordinato-

rerne tidligt i forløbet, så de kan blive integreret hensigtsmæssigt i undervis-

ningsplanen.  

 Vi anbefaler, at uddannelserne prioriterer at få lagt workshoppen så tæt på 

studiestarten som muligt. Gerne i uge 36 og senest i uge 37, så de studerende 

hurtigt får etableret et arbejdsfællesskab med deres studiegruppe. 

https://aarhusuniversity.zoom.us/j/66455610080
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 Vi har et ønske om, at workshoppen bliver annonceret i de studerendes stu-

diestartsprogrammer. 

 Det er vigtigt at afstemme indhold med tutorer og afdelingsledere tidligt i for-

løbet, så vi undgår de gentagelser, som vores evalueringer er præget af. Vi 

foreslår derfor, at os vejledningskoordinatorer bliver inviteret med til opstarts-

møder på vores respektive uddannelser, så vi kan sikre, at der ikke bliver 

overlap i informationerne.  

 

Beslutning: 

Nævnet var overordnet enige i, at studiegruppeworkshoppen fungerede og takkede  

VEST for det gode arbejde. Nævnet besluttede, at workshoppen godt kan blive inte-

greret i studiestartsprogrammerne på de uddannelser, hvor det er ønsket. Derudover 

opfordrer nævnet til, at der etableres et tættere samarbejde med tutorer og afde-

lingsledere i programsætningen for at sikre, at der ikke er gentagelser fra, hvad ud-

dannelserne selv laver, og hvad de får tilbudt under workshoppen.  

 

 

2.2 Specialeportfolio 

Dekanatet har besluttet, at alle specialer på kandidatuddannelserne på Arts skal in-

deholde prøveformen portfolio, da denne prøveform skal være tilgængelig for ph.d.-

studerende på 4+4-ordningen. Studienævnet besluttede på mødet den 25. septem-

ber at lægge beslutningsforslaget ud til de enkelte uddannelsesnævn, der er blevet 

bedt om at forholde sig til standardprøvebeskrivelsen, herunder sideantal, og om prø-

veformen skal være målrettet eller forbeholdt 4+4-studerende. 

 

Alle uddannelsesnævn har nu behandlet punktet. Fire uddannelsesnævn har valgt at 

lægge sideantallet som beskrevet i standardprøvebeskrivelsen på 55-70 sider og 3 

uddannelsesnævn har valgt et sideantal på 60-80 sider. Studienævnet bedes derfor 

beslutte, om der kan være forskelligt sideantal eller om sidetallet skal alignes. Alle ud-

dannelsesnævn har valgt, at prøveformen skal være forbeholdt og ikke målrettet stu-

derende på 4+4-ordningen. 

 

Alle uddannelsesnævn har godkendt standardprøvebeskrivelsen. Dog har Pædago-

gisk antropologi et par sproglige ændringer i prøvebeskrivelsen. Studienævnet bedes 

beslutte om prøvebeskrivelsen skal være forskellig eller ens for alle f.eks. ved at stu-

dienævnet tilslutter sig ændringsforslagene fra pædagogisk antropologi. 

 

Nævnet drøftede, om der skulle ske en alignment i forhold til sideantal. Argumentati-

onen for at aligne er, at DPU generelt har alignet sidetal på mange øvrige eksamens-

formater herunder monografispecialeformen. Alignment i forhold til sideantal på 

portfoliospeciale er for at give ens vilkår for studerende på 4+4-ordningen, da prøve-

formen er forbeholdt disse studerende. Hvis det bliver ændret, således at prøvefor-

men ikke længere er forbeholdt 4+4-studerende, kan man åbne op for en drøftelse 

af, om sideantallet skal justeres. Argumentation imod alignment var dels, at det ville 

gå imod nogle UN’s beslutninger om sideantal, og dels at der var et ønske om, at spe-

cialer – uanset form – var på det samme sideantal.  

  

Beslutning: 
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Studienævnet besluttede, at der skal være et fast sideantal på 55-70, så længe for-

men er forbeholdt 4+4-studerende. Når SN på et senere tidspunkt diskuterer speciale-

former samlet (monografi, produkt og portfolio), kan sidetallet tages op igen. Det 

samme gælder, hvis bestemmelsen om ’forbeholdt 4+4-ordningen’ bliver fjernet. Stu-

dienævnet besluttede, at standardprøvebeskrivelsen generelt skal ændres jf. forslag 

fra pædagogisk antropologi og AEG + små korrekturændringer, der kom på mødet. 

 

 

2.3 Behandling af forslåede studieordningsændringer  

Studienævnet kan indstille alle typer af ændringer, men jf. prodekanens beslutninger 

på baggrund af uddannelseseftersynet kan studieordninger først ændres efter et fuldt 

gennemløb, medmindre prodekanen vurderer, at de foreslåede ændringer bunder i 

en øget opfyldelse af uddannelseseftersynet, sikring af de studerendes retssikkerhed 

eller en faglig udvikling, som fordrer en ændring.   

 

Studienævnet kan indstille studieordningsændringerne ud fra én af følgende katego-

rier:  

1 = Studieordningsændringen godkendes og indstilles dermed til dekanens godken-

delse – eventuelt med bemærkninger eller forslag til mindre ændringer. 

Beskriv studienævnets eventuelle bemærkninger eller forslag til ændringer. 

 

2 = Studieordningsændringen godkendes med krav om mindre ændringer, der ikke 

kræver ny behandling i studienævnet, og indstilles dermed til dekanens godkendelse 

med ændringerne.  

Beskriv studienævnets krav om mindre ændringer. 

 

3 = Studieordningsændringen kan ikke godkendes af studienævnet i sin nuværende 

form og kræves derfor revideret af uddannelsesnævnet. Studieordningen behandles 

igen på næste studienævnsmøde i revideret form. 

Beskriv studienævnets krav om ændringer. 

 

4 = Studieordningsændringen kan ikke godkendes af studienævnet i sin nuværende 

form, og forventes ikke at kunne indstilles til godkendelse, men kan genbehandles på 

næste studienævnsmøde. 

Studienævnet behandlede de indkomne forslag til ændringer fra UN.  

 

Beslutning: 

På baggrund af behandlingen traf studienævnet nedenstående beslutninger vedrø-

rende de indstillede studieordningsændringer. 

 

 

Uddannelse og modul SN’s bemærkninger Kate-

gori 

KA Didaktik (dansk)  

Literacy og didaktik 

Det præcise sideantal angives for grupper på 

3. 

 

1 
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KA Generel pædagogik 

Almen Pædagogik 

Under Formål slettes eller omformuleres de 

sidste 4 linjer (”I et erhvervsmæssigt perspek-

tiv…helhedssyn.”), da formuleringen udtrykker 

en vurdering. 

Under Faglige mål > Kompetencer 1. pind ret-

tes ’reflektere over afstanden’ til ’reflektere 

over forholdet’. Under 3. pind omformuleres 

’som kan bringe pædagogikken teori og prak-

sis nær hinanden’ til mindre ladet ordvalg om 

forholdet mellem teori og (gældende? fremti-

dig?) praksis. 

 

Under Viden tjekkes det, om ’fremstille’ og ’re-

flektere’ fortsat skal stå som vidensmål og ikke 

færdighedsmål. 

3 

KA Generel pædagogik 

Valgfag 

Under Eksamensform angives omfang i sider: 

 

Nævnet var ikke tilfredse med formuleringen 

”Kig i kursuskataloget for detaljer om eksa-

mensformen for det konkrete valgfagsudbud”, 

da det er talesprog. Merete oplyste, at det var 

en generel ændring foretaget i alle studieord-

ninger under valgfag for at informere stude-

rende om at ikke alle valgfag har samme ek-

samensform. Merete noterer ønsket om en an-

den formulering til den generelle juridiske 

gennemgang pr. 1.9.21. 

2 

KA Pædagogisk psykologi 

Undersøgelsesdesign og 

forskningsmetoder  

Godkendes uden bemærkninger 1 

KA Pædagogisk sociologi 

Aktuelle pædagogiske so-

ciologiske temaer  

Nævnet var ikke tilfreds med beskrivelsen af, 

hvor meget en gruppe må skrive i fællesskab. 

Der angives ikke, hvor meget de må have fæl-

les, idet der ikke står noget, om hvor meget 

indledning, problemformulering og konklusion 

må fylde. 

 

Det er en ret stor opgave, hvor de studerende 

– med den gældende ordlyd - ikke må skrive 

fælles afsnit ud over indledning, problemfor-

mulering og konklusion. Hvis formålet er at til-

godese, at de udarbejder en opgave i fælles-

skab, bør der være mere, der kan skrives i fæl-

lesskab. Andre steder er der en grænse på 

50% og andre steder igen er der angivet, hvor 

mange sider der må være fælles. 

 

1 
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Formuleringen er standardbeskrivelsen fra 

SNUK. Det er op til de studerende, hvordan de 

vil fordele det og så vil de forhåbentligt for-

dele det rimeligt, så alle i gruppen kan leve op 

til de faglige mål. 

 

Der er forskellig praksis på tværs af DPU’s stu-

dieordninger. Studieleder beder SNUK om at 

kortlægge de forskellige formuleringer, der er 

ved gruppeopgaver vedr. fælles indhold og 

komme med forslag til en ny fælles formule-

ringer ved gruppeopgaver.  

 

Nævnet godkender formuleringen for nær-

værende, men ønsker at genbesøge beskri-

velserne på sigt og på tværs af DPU’s uddan-

nelser. 

KA Pædagogisk sociologi 

Socialisering og hverdags-

liv 

Se kommentarer ovenfor 1 

KA Uddannelsesviden-

skab 

1: Udvikling og ledelse af 

humane ressourcer og or-

ganisationer  

Generel kommentar til Formål > indhold: in-

konsekvent anvendelse af ental/flertal af ’fag-

området’/’fagområderne’. 

 

SN beder om konsekvensrettelse i Faglige mål 

> viden og > færdigheder, hvor der skiftevis 

står ’modulets fagområder’/’modulets sam-

lede fagområde’ samt ’modulets faglig-

hed’/’modulets fagligheder’.  

 

Der er ikke nævnt nogen ’fagligheder’ i Ind-

hold, så det fremstår uklart, hvad der refereres 

til. 

 

Under Beskrivelse af undervisningsform æn-

dres ’fagets undervisning’ til ’modulets under-

visning’. 

 

2 

KA Uddannelsesviden-

skab 

4: Metodologi 2  

Overvej omprøveformen i forbindelse med 

den kommende revision. Det virker uhensigts-

mæssigt, at studerende ikke kan bruge nogle 

af de opgaver, der er lavet i undervisningen til 

omprøven.  

 

Videnstest er et nyt begreb, som det er uklart 

hvad dækker over. Det er for at teste de stu-

1 



 

 

  

  

Side 6/10 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

 

 

derendes viden med en test med åbne svar-

kategorier i stedet for f.eks. en multiple cho-

ice-test, hvor der er svarkategorier. 

 

Nævnet beslutter, at der blot skal stå test i stu-

dieordningen, og at testen skal forklares nær-

mere i undervisningsplanen. 

 

KA Uddannelsesviden-

skab 

3: Forvaltning og styring af 

uddannelse og læring  

Godkendes uden bemærkninger 1 

KA Uddannelsesviden-

skab 

6c: Projektorienteret forløb  

Det er uklart, hvem ”man” refererer til i ind-

holdsbeskrivelsen (”…når man selv agerer som 

aktivt medlem af en organisation.”) 

 

Hvordan kan underviser præsentere opga-

verne ved semestrets start? Det er uklart om 

man kan skrive i gruppe. 

 

Antal sider er for lidt til modulets størrelse. I 

den nuværende prøvebeskrivelse skal en stu-

derende minimum producere 20 sider, i det 

nye forslag minimum 9 sider. Det er en stor for-

skel. 

 

En studerende fortæller, at der på projektori-

enteret forløb er fokus på omsætning af viden 

til praksis, og at meget af arbejdet i de 20 

ECTS bruges på arbejdspladsen. 

 

Studieleder spørger til, hvordan kravene er på 

de andre uddannelsers projektorienterede for-

løb? Kim svarer, at der på de andre projektori-

enterede forløb er defineret, hvor mange ti-

mer de er på arbejdspladsen. Det er beskrevet 

på studieportalen, for ikke at have for mange 

beskrivelser herom i studieordningerne. Flere 

af de andre uddannelser med projektoriente-

ret forløb har også sat sideantallet ned, fordi 

der lægges meget arbejde i feltet.  

 

I forhold til kravet om, at der på 3. semester 

skal være integreret et specialeforberedende 

element er der for lidt information herom på 

dette modul.  

 

Eksamensformer og beskrivelser på øvrige 

projektorientende forløb skal undersøges og 

3 
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sammenlignes. Det specialeforberedende 

element skal skrives tydeligere frem.  

BA Uddannelsesviden-

skab 

5: Uddannelse i et sam-

fundsvidenskabeligt, kom-

parativt perspektiv  

 

Under Indhold - der er ikke noget, der hedder 

’transnationale metoder’. 

1 

BA Uddannelsesviden-

skab 

10: Bachelorprojekt  

De studerende skal lære den almindelige 

akademiske forskel mellem pensumliste og lit-

teraturliste. Sideantallet for pensumlisten er ri-

gelig høj. 

 

En pensumliste er en oversigt over det pensum 

man kan eksamineres i. En litteraturliste er en 

oversigt over den litteratur, der indgår i den 

eksamensbesvarelse, der udarbejdes. Der kan 

godt skrives mere på litteraturlisten end der er 

angivet på pensumlisten. 

 

DPU har mange steder, hvor pensum er det 

man kan eksamineres i. Man må ikke eksami-

neres flere gange i det samme pensum (spe-

cialet undtaget). DPU opererer med pensum, 

hvad enten vi ekspliciterer det eller ej.  

 

Hvorfor er der begrænsning på, hvor meget 

pensum en gruppe må opgive fælles? Det gi-

ver ikke mening, at en gruppe ikke kan have 

det samme pensum. 

 

Nævnet besluttede ikke at godkende ændrin-

gen og beder UN om at diskutere sondringen 

mellem pensumliste og litteraturliste, og hvor-

for der er en begrænsning på, hvor meget en 

gruppe må opgive af fælles litteratur. 

3 

MA VO, VE, UL, PP 

Masterprojekt 

Er det en eksamen eller et forsvar? Det står 

beskrevet som en præsentation efterfulgt af 

en dialog mellem studerende og eksaminator. 

Som det står nu har en censor ikke meget at 

skulle sige. 

 

Hvorfor kan en gruppe på 2 ikke eksamineres 

som en gruppe? 

Kim forklarer, at den nuværende beskrivelse 

ligger inden for den rammebestemmelse SN 

havde sidste år. 

3 
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Merete oplyser, at der er en bekendtgørelses-

regel om, at en studerende skal have ret til at 

blive eksamineret individuelt på afsluttede op-

gaver, også selvom om det skriftlige produkt 

er udarbejdet i gruppe. Det er praktisk vanske-

ligt, hvis gruppestuderende skal kunne vælge 

mellem at gå til mundligt eksamen i gruppe 

eller individuelt.   

 

Nævnet bør overveje om det mundtlige ele-

ment er en eksamen eller et forsvar. Nævnet 

bør ligeledes overveje gruppebestemmel-

serne i forhold til det mundtlige element. 

 

 

 

3. Drøftelses- og orienteringspunkter  

3.1 Evaluering af fordelingskriterier på valgfag  

Studienævnet evaluerede på baggrund af indmeldinger fra uddannelsesnævnene 

udbuddet af valgfag samt fordelingskriterierne for valgfagene E2020. 

 

Studieleder præsenterede punktet og takkede UVA/EKA for et meget fint notat. Der 

er overraskende mange studerende, der går på tværs af uddannelser. Derudover ser 

det ud til, at langt de fleste studerende får deres 1. og eller 2. prioritet. Vi er lykkedes 

med at lave nye fordelingskriterier, der giver den mulighed, at man kan gå på tværs 

af uddannelser. 

 

De studerende tilkendegiver, at de ønsker, SN havde til en ny valgfagsfordeling, er 

lykkedes. De studerende ønsker ikke længere, at man skal kunne vælge valgfag på 

tværs af campi med de udfordringer det giver. I stedet vil de studerende gerne have, 

at alle valgfag bliver udbudt på begge campi. Derudover ønsker de studerende, at 

det skal være muligt at prioritere helt op til 8 valgfag. 

 

På pædagogisk sociologi har der været stemning for udbud af valgfag på tværs af 

campi, hvis det var administrativt muligt. 

Studieleder oplyser, at det ikke er muligt. Vi må ikke give de studerende mulighed for 

at deres undervisning ligger oven i hinanden. 

På pædagogisk psykologi er der udfordringer med at udbyde alle valgfag ved 

begge campi. Dels er der personaleudfordringer og dels har uddannelsen færre stu-

derende i Århus end i Emdrup. Pædagogisk psykologi prøver dog at fordele valgfags-

emnerne, så der er lidt forskelligt udbud ved begge campi. 

 

Ordstyrer opfordrer til, at man i UN henstiller sig til ikke at udbyde flere valgfag, end 

der kan oprettes. 

 

 

3.2 Valg på AU 

Valget er nu overstået. VIP og studerende på pædagogisk sociologi har ikke indsendt 

lister rettidigt. Blandt VIP har der jf. valgreglerne været lodtrækning. De studerende 

må være observatører. 
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3.3 Vintereksamen 2020/2021 

Der er ikke sket noget nyt siden det ekstraordinære studienævnsmøde den 12. no-

vember. 

 

 

3.4 Orientering fra specialeudvalget 

Specialeudvalget orienterede om status på deres arbejde. Der har været afholdt 1 

møde. Næste møde er 2. december, hvor spørgeskemaet skal gennemgås. 

Studieleder oplyser, at studieleder har bragt nogle af studienævnets drøftelser fra 

mødet i oktober videre til institutledelsen. 

 

 

 

4. Meddelelser 

4.1 Forperson 

 Møde i UFA vedrørende bl.a. Brightspace. 

 Studienævnsseminar afholdes på DPU i København. 

4.2 Næstforperson 

 Intet 

4.3 Studieleder 

 Studienævnsseminar – der skal nedsættes en arbejdsgruppe til at deltage i 

planlægningen. Freja og Gro melder sig. 

4.4 Studieadministration 

 Intet 

4.5 VEST 

 Status på vejledningstilbud: Ingen ændringer siden sidst. Studenterstudievej-

lederne har fortsat åben træffetid på kontorerne i både Aarhus og Emdrup. Vi 

har ansat to nye studenterstudievejledere.  

 Kommende vejledningsarrangementer: 
- Oplæg om bunden mundtlig eksamen på DPU (Online - Zoom): 5. januar 

- Oplæg om mundtlig eksamen på DPU (synopsis) (Online - Zoom): 12. ja-

nuar 

- ’Workshop om DIN specialeproces’ - afholdes af to af vores kolleger i 

VEST for alle Arts-studerende på følgende datoer: 23/11, 3/12, 7/1, 14/1 

(Engelsk), 21/1 

 Forsinkelsessamtaler: Der er udsendt en mail med tilbud om vejledningssam-

tale til studerende, der er mere end 30 ECTS forsinkede i forhold til deres nor-

merede studieplan. På DPU er der sendt mail til: 33 BA-studerende og 222 

KA-studerende 

 Åbent Hus: Afholdes online d. 4. februar 2021.  

- Der lanceres en side på DPU’s hjemmeside til formålet, hvor deltagerne 

også kan hente forskellige informationer forud for arrangementet. 

- Vi arbejder på et format med både oplæg og ’åbne stande’. 

- Deltagende VIP, studerende og øvrige samarbejdspartnere vil blive invite-

ret til informationsmøder inden arrangementet afholdes, således alle er 

godt klædt på til det nye format. 

- Der kommer løbende yderligere information ud til relevante aktører, men 

har man spørgsmål, kan de sendes til aabenthus@dpu.dk.  

4.6 Nævnsmedlemmer 

 Jonathan opfordrer studerende og undervisere til at informere om studiemil-

jøundersøgelsen, da den er supervigtig og kun kommer hvert tredje år. 

mailto:aabenthus@dpu.dk
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4.7 På næste møde 

 Intet 

 

5. Evt. 

Intet 

 

 

 

6. Lukkede punkter  

Behandling af dispensationssager er forbeholdt studienævnsmedlemmer og andre, 

der har en arbejdsrelateret grund til at deltage i behandlingen. 

 

Der blev behandlet to ansøgninger. Den ene omhandles en ansøgning om 4. prøve-

forsøg. Den anden om yderligere forlængelse på 4. prøveforsøg. Efter en lang og 

grundig drøftelse indstilles begge ansøgninger til afslag. 

 

 

Referat er godkendt i mailhøring 


