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Mødedato: 23. oktober 2019 kl. 10-13 

Mødested: Emdrup D120, Århus 1483-556 Inspiratorium Videolink 

Mødeemne: Møde i uddannelsesnævnet for uddannelsesvidenskab 

 

Medlemmer 

Jonas Andreasen Lysgaard (forperson, afb.), Thomas Clausen (afb.), Bente Elkjær, Pia 

Cort (suppleant for Kristina Mariager-Anderson), Katja Brøgger, Søren Christensen 

(afb.), Jonathan Rossen (næstforperson), Nanna Westersø Thorbjørnsen, Mathilda Witt 

Brückner (afb.), Laura Mathiasen (afb.), Sofie Skatka Kirkensgaard (afb.), Hans Kappel 

Skau (afb.) 

 

Suppleanter 

Sofie Gro Holde, Cecilie Frühstück Rasmussen (afb.), Sara Wilson Nissan 

 

Tilforordnede 

Pia Bramming, Sine Dybdahl Madsen, Mathias Mark Christensen (afb.), Emil Layyous 

Funck (afb.), Maria Solhøj og Merete Justesen (ref.) 

 
Ad 1) Godkendelse af dagsorden  

Pia Cort er mødeleder, da forpersonen er forhindret i at deltage i mødet. I mødet del-

tager 3 bachelorstuderende fra København, som overvejer at stille op som repræsen-

tanter for de studerende ved valget og 1 studerende fra Århus.  

 

Evaluering af studiestarten deles i 2. omgange - først studiegruppeværktøjer hvor Ma-

ria Solhøj deltager og senere studiestart, hvor der kommer nogle ny optagne bachelor-

studerende. Dagsordenen er herefter godkendt. 

 

Ad 2) Meddelelser 

a) Nyt fra studienævnet 

 Studienævnet (SN) drøftede AU-strategien på sidste SN-møde. Pri-

mært forhold i strategien, der vedrørte uddannelse. SN har sendt hø-

ringsvar vedrørende strategien. SN godkendte endvidere delegation 

af sagsbehandlingen til forretningsudvalget. SN besluttede, at uddan-

nelsesnævnene skal beslutte hvilke eksaminer i en studieordning, der 

skal anonymises af hensyn til både administration og studerende.  

b) Nyt fra afdelingen/administrationen 

Pia Bramming meddelte: 

 At afdelingen også har drøftet strategien og sendt afdelingens høring-

svar videre. Afdelingen syntes primært, at der manglende noget om 

bæredygtighed, diversitet og ligestilling i strategien.  
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 Afdelingen er i en flytteproces. Det nye er, at organiseringen af flytnin-

gen administreres fra instituttet i stedet for centralt fra. Det kan betyde 

ændringer i procesplanen. 

 Der har for nyligt været afholdt et møde omkring campusudviklingen i 

København, hvor arkitekten præsenterede det kommende nye kan-

tine- og aulaområde, hvor der kommer gode studiepladser for de stu-

derende. 

 Undervisningsplaner og budgetter for næste semester er indkaldt.  

 Lokale- og eksamensplaner for F2020 er på plads.  

 Afdelingen er ved at planlægge Åbent hus i uge 9. I Århus er vi med i 

U-days. På kandidatuddannelsen bliver det tirsdag den 4. februar i År-

hus og den 6. februar i København. På bacheloruddannelsen bliver 

det den 27. februar. Det er forsøgt at aftale med Grafisk, at de også 

holder deres Åbent hus samme dag, for at skabe liv i området. 

c) Nyt fra Arts Studier 

Merete Justesen meddelte: 

 Nyhedsbrev fra Arts Studier for oktober måned er udsendt og vedlagt 

som bilag.  

 Der er foretaget rettelser i studieordningen for kandidatuddannelsen i 

uddannelsesvidenskab, da antal anslag ikke passede til antal sider 

ved gruppeopgaver på modul 6a, 6b, frit valgfag og omprøven på 

modul 2.  

Maria Solhøj meddelte: 

 Der er afholdt kick-start for specialeprocessen i København og Århus.   

 Semestermøderne på uddannelsesvidenskab er skudt godt i gang.  

d) Nyt fra de studerende 

 De studerende synes, at der mangler stikkontakter i lokale C001 og 

festsalen i København. De studerende er endvidere utilfredse med, at 

der er en dårlig lugt i lokale C001. Der er oprettet en sag til bygnings-

drift omkring lugten. Udfordringen er at lokalet nedlægges pr. 

1.1.2020 og sandsynligheden for, at der bliver gjort mere ved det er 

lille. I forhold til manglende stikkontakter i København, er der tidligere 

arbejdet med sagen. Udfordringen er, at opsatte tromler er blevet 

væk efter opsætning. I Århus er der opsat passende antal stikkontak-

ter via Arts Rådet i undervisningslokaler.  Afdelingsleder kontakter stu-

dieleder vedrørende de manglende stikkontakter og tromler. 

 Semestermødet på KA i Århus var en meget positiv oplevelse. Projekt-

orienteret forløb på 3. semester er blevet et 20 ECTS forløb og det gør 
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det svært at finde praktikpladser, fordi praktikpladserne udbydes på 

fuld tid. Det kunne være godt, hvis faget Evaluering på 3. semester 

blev oprettet som Summerschool. Det ser ud til, at Arts kun tilbyder 

Summerschool på bachelorniveau. Der er 34 studerende i Århus, der 

er interesseret i at tage faget som Summerschool. Mange af disse stu-

derende overveje at udskyde faget Evaluering til semestret efter og 

dermed blive ½ år forsinket i deres uddannelse.  

Kommentarer: Afdelingsleder meddeler, at studienævnet har beslut-

tet, at tredje semester skal bestå af et specialeforberedende element, 

et valgmodul og et obligatorisk modul. Kandidatuddannelsen i ud-

dannelsesvidenskab har fået lov til at slå det specialeforberedende 

element sammen med et praktikelement, så der er et 20 ECTS pro-

jektorienteret forløb. Lige nu kan der kun udbydes Summerschool fra 

Århus. Det skal være en mulighed at udbyde Summerschool på 

begge campi, hvis afdelingen skal gå videre med forslaget. Afdelings-

leder anbefaler, at de studerende søger forhåndsgodkendelse på fag 

andre steder (eller Summerschool andre steder) i stedet for faget Eva-

luering. 

 

Ad 3) Evaluering af studiestart 2019 

Punktet blev drøftet i to omgange. Først evaluering af studiegruppeværktøjer med del-

tagelse fra VEST og senere evaluering af selve studiestarten med deltagelse af bache-

lorstuderende, der deltog i studiestarten. 

 

UN drøftede evalueringen af workshoppen om studiegruppeværktøjer. Workshoppen 

er placeret før eller efter undervisningen. Det er vigtigt, at alle studiegruppemedlem-

mer deltager i workshoppen for at få optimalt udbytte. 

 

Beslutning: 

Der var bred tilslutning til at workshoppen gentages til næste år. 

 

 

De studerende påpegede, at der mangler en evaluering af, hvordan hele den rote-

rende gruppedannelsesproces har fungeret for årgang 2018 og 2019.  

 

Afdelingsleder foreslår, at UN nedsætter en arbejdsgruppe, der arbejder videre med 

udvikling af et uddannelsesvidenskabeligt gruppekoncept og overvejelser om hvor-

dan det kunne evalueres.  

 

Mødeleder foreslår, at det også kunne blive en opgave for studerende, der tager eva-

lueringsfaget. 
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Beslutning: 

UN nedsatte en arbejdsgruppe bestående af Sofie Gro Holde, Asta (stiller op til det 

kommende valg) og Pia Cort. Maria Solhøj fra VEST deltager også, hvis arbejdet sker 

her i efteråret.  

 

Nævnet besluttede endvidere, at den nedsatte gruppen kommer med forslag til kom-

missorium til næstkommende nævnsmøde. 

 

Uddannelsesnævnet drøftede de kvantitative evalueringer af studiestarten. Drøftel-

sen i uddannelsesnævnet vil, sammen med opsamling på de fokusgruppeinterviews 

som VEST vil gennemføre med nogle af de nye studerende, danne baggrund for stu-

dienævnets (SN) evaluering. 

 

Kommentarer: 

 Tidligere BA-studerende tilkendegiver, at de ofte får informationer, som de har 

i forvejen. Det kan være svært at ramme et informationsniveau, der er tilpas 

for alle. Der vil være gentagelser for tidligere BA-studerende. 

 Generelt set ser det meget flot ud. Evalueringerne viser ikke nogle drastiske 

udfordringer. Enkelte har udfordringer med for meget alkohol og for meget 

leg. 

 Både på bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen er der relativ stor 

forskel på København og Århus i evalueringen. 

De studerende mener, at det handler om kulturen på årgangene, selvom pro-

grammerne ser nogenlunde ens ud, så er de ikke ens i faciliteringen, fordi de 

studerende går til opgaven på forskellig vis. De studerende oplever det ikke 

som et problem, at der er forskellige kulturer mellem København og Århus. Det 

er oplagt at facilitere et samarbejde mellem tutorer i Århus og i København, så 

kan de selv beslutte hvor der er grundlag for et samarbejde. 

 I forhold til IT, er det svært for tutorerne fordi de ikke altid selv er fortrolige med 

systemerne. Man kunne overveje, at medarbejdere fra IT-supporten deltager 

og hjælper med at give intro til de studerende. 

 Der var en diskussion om hvorvidt det var en god eller dårlig idé at tutorerne 

var tutorer i mere end 1 år. Som udgangspunkt ønskes det bevaret, at tuto-

rerne er nye hvert år, men man kunne overveje, at tidligere tutorer fungerede 

som tutormentorer for nye tutorer for at dele viden mellem årgangene. 

 

2 nye bachelorstuderende på bacheloruddannelsen i Århus deltog under punktet og 

havde følgende evaluering af studiestarten for bachelorstuderende i Århus: 

 Generelt har det været en rigtig god studiestart.  

 Både undervisere og tutorer har lagt meget arbejde i at lave en introuge.  

 Meget information på en gang (informationstæthed). Man bør revurdere 

hvilke oplæg man lægger hvornår eller lægge nogle oplæg på senere tids-

punkter eller lave en pjece omkring f.eks. Artsråd, hvilke sportsforeninger der 

er m.m., fordi det er svært at huske alle oplysningerne. 

 Der er behov for et større pustrum inden selve undervisningen 

 Der har været meget leg, men der har manglet plads til fordybelse i de nye re-

lationer man har fået.  
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 Der skal både være plads til studerende, der vil have en øl og til studerende, 

der vil have en sodavand 

 Der må gerne tages hensyn til allergikere.  

 

 

Ad 4) Anonymisering af eksamener 

SN har bedt UN om at identificere eksaminer i studieordningerne som uddannelsen 

ønsker anonymiseret fremover (i studieordningernes levetid).  

 

Der er udsendt en oversigt udarbejdet af forpersonen over moduler hvor anonymitet er 

muligt. 

 

Bacheloruddannelsen 

M2: Pædagogikken ideer og uddannelseshistorie. Bunden skriftlig hjemmeopgave. 

M4: Kvalitative Metoder. Fri skriftlig hjemmeopgave. 

M6: Kvantitative metoder. Fri skriftlig hjemmeopgave. 

M7: Videnspolitik og tendenser i uddannelse. Fri skriftlig hjemmeopgave. 

M8: Videnskabsteori. Fri skriftlig hjemmeopgave. 

Valgmoduler der vælger prøveform 2. Fri skriftlig hjemmeopgave. 

BA projekt 

 

Kandidatuddannelsen 

M1: Udvikling og ledelse af humane ressourcer og organisationer. Fri Skriftlig hjemme-

opgave i grupper.  

M3: Forvaltning og styring af uddannelse og læring. Fri skriftlig hjemmeopgave indivi-

duelt eller i grupper.  

M4. Metodologi 2 (kvantitativ metode). Portfolio-eksamen.  

M6a og M6b. Specialiseringsmodulerne. Begge med fri skriftlig hjemmeopgave. 

M6c. Projektorienteret forløb. Skriftlig portfolio. 

Speciale 

 

Beslutning: 

Efter kort drøftelse i nævnet besluttede nævnet, at anonymisere alle eksamener, hvor 

eksamen består af en ren skriftlig opgave. 

 

Nævnet er vidende om, at anonymiseringen på moduler, hvor der enten er vejledning, 

eller hvor der har været løbende opgaveaflevering i portfolio, er knap så anonym for 

eksaminator. For nævnet er det vigtigt, at så meget som muligt bliver anonymiseret, 

også selvom det ikke er anonymt for eksaminator, så er det anonymt for en intern be-

dømmer eller en ekstern censor. 

 

Nævnet diskuterede hvordan man kunne give mundtligt feedback i grupper, hvor ek-

samen har været anonym. Det bør afklares med eksamensadministrationen. 
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Ad 5) Mødedatoer F2020 

 

Torsdag den 16. januar er der heldagsmøde i afdelingen, hvor de nye repræsentanter i UN 

skal inviteres med. Nævnet ønsker en større spredning på forskellige ugedage. 

 

Ad 6) AU Valg 2019 

UN gør status over koordineringen af valgprocessen. Frist for indsendelse af kandidatli-

ste er fredag 25. oktober 2019 kl. 12.00 

 

Næstforpersonen meddelte, at der er kommet et nyt elektronisk valgsystem, der har 

givet nogle udfordringer, så fristen for indsendelse af kandidatlister er rykket til den 28. 

oktober. 

 

Der er 4 ledige pladser tilbage på uddannelsesvidenskabs liste. Men der er allerede 

flere interesserede i København og der er optimisme omkring at finde flere repræsen-

tanter i Århus. 

 

 

Ad 7) Studieordningsændringer 2020 

Studienævnet har bedt om en status fra de uddannelser der arbejder med studieord-

ningsændringer 2020. Studieordningsændringer 1. behandles på studienævnsmødet i 

november og godkendes endeligt i december. 

 

Beslutning:  

Nævnet har ingen ændringsønsker. 
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Dog ønsker nævnet, at nævnsmedlemmer og modulkoordinatorer godt kan begynde 

at overveje, hvilke ændringer de ønsker til 2021. Nævnet ønsker, at påbegynde æn-

dringsprocessen i foråret på UN (næstsidste møde). Afdelingsleder indkalder modulko-

ordinatorerne til et møde omkring ønsker til studieordningsændringer tidligere i forårs-

semestret.  

 

Ad 8) Proces for valgfag E2020 

Efter drøftelse på SN mødet i september drøftede UN procesplanen for valgfag E20. 

 

Primo december UN modtager skabeloner som skal bruges til at ind-

melde valgfag 

December 2019 - 

primo februar 2020 

Undervisere udfylder valgfagsskabelonerne og 

fremsender til UN for behandling på UN-møde fe-

bruar (DEADLINE JF. MØDERÆKKE I FORÅRET) 

Primo februar  UN behandler forslag til valgfag og fremsender 

godkendte udbudsforslag til SN inden d. 12. februar 

2019. 

19. februar 2020 SN godkender det samlede valgfagsudbud for DPU 

Feb./marts 2020 Studieadministrationen kvalitetssikrer indholdet af 

beskrivelser og information omkring udbuddet. Ko-

ordinering med fagmiljøer, hvis det er nødvendigt 

med yderligere oplysninger/ beskrivelser. Valgfag 

tastes i systemer. 

18. marts 2020 Valgfagene offentliggøres i kursuskataloget 

1. april 2020 Frist for ansøgning om forhåndsgodkendelse 

1.-5. maj 2020 Tilmeldingsperiode 

Juni 2020 Skemaer offentliggøres 

 

Beslutning: 

Efter drøftelses bakker nævnet op om den udmeldte proces. Nævnet ønsker dog valg-

fagsskabelonerne allerede primo november. 

 

UN skal også beslutte sin egen proces for godkendelse af valgfag. Tages op på et 

kommende møde. 

 

De studerende ønsker, at de forskellige valgfag præsenteres for de studerende evt. 

fælles for alle af DPU’s udbudte valgfag. Afdelingsleder anbefaler, at de studerende 

tager det op i SN. 

 

Ad 9) Kommunikation 

Der kommunikeres ud til studerende, hvis der mangler studerende til valget. Og der 

kommunikeres ud til de studerende omkring evaluering af studiestart. Ligeledes kan 
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der kommunikeres ud, at UN har nedsat en arbejdsgruppe, der skal kigge på en evt. 

evaluering af gruppedannelsesprocesserne på uddannelsesvidenskab. 

 

Ad 10) Evt. 

Næstforpersonen meddeler, at han og Merete Justesen er i proces med at finde ud af 

hvordan det kan blive muligt at komme i kontakt med studerende, der har pladser i 

råd og nævn. Der skal være en sted, hvor man som studerende kan henvende sig til 

sin studenterrepræsentant. Det kan man ikke i dag, da der kun står navne på hjemme-

siden.  

 

Katja Brøgger meddelte, at forskningsudvalget også har drøftet AU-strategien og har 

mange af de samme opmærksomhedspunkter, som der er i afdelingens høringsvar 

omkring forståelse af diversitet, bæredygtighed, at der er mere end et campus, ambi-

tion om forbedring arbejdsmiljø og samarbejde med eksterne parter. 

 

De studerende meddeler, at Akademisk Råd og Studenterrådet også har kommenta-

rer til de samme punkter. 

 

 

Referatet er godkendt i mailhøring 


