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Mødedato: 3. april 2020 kl. 9.30-12.30 

Formøde for studerende 8.30-9.30 virtuelt (næstforpersonen arrangerer) 

Mødested: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/342394043 

Mødeemne: Møde i uddannelsesnævnet for uddannelsesvidenskab 

 

VIP-Medlemmer: Jonas Andreasen Lysgaard, Bente Elkjær, Kristina Mariager-Ander-

son (forperson), Katja Brøgger, Søren Christensen.  

 

Studerende: Jonathan Sebastian Rossen, Asta Kappel (næstforperson), Lea Uhlott No-

val, Andreas Baarsøe. Suppleanter: Kani Hossian. Observatør: Jonas Collin Pedersen 

 

 

Tilforordnede 

Pia Bramming, Catarina Brasch Widunok, Camilla Mengel Kaastrup, Emil Layyous 

Funck, Mette Refshøj (VEST) og Merete Justesen (Arts Studier - ref.) 

 

Fraværende: Thomas Clausen, Freja Borch Dall, Pia Cort, Sofie Gro Holde (SN-repræ-

sentant), Christoffer Koch Andersen, Malene Sillas Jensen. 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden  

Ønske fra studerende om en lynevaluering af onlineundervisning, blev sat på under 

eventuelt. Herefter blev dagsordenen godkendt. 

 

 

2. Beslutningspunkter  

2.1 Studieordningsrevision  

Ændringer og nye studieordninger skal være klar til offentliggørelse senest 1. april 

med henblik på ikrafttrædelse 1. september 2021. Af hensyn til planlægning og res-

sourceallokering på institutterne og i studieordnings- og kvalitetsteamet, gjorde ud-

dannelsesnævn og afdelingsledere status for igangværende og kommende projekter 

om curriculumudvikling. 

 

Uddannelsesnævnet drøftede om der skulle iværksættes mindre studieordningsæn-

dringer eller om der skulle igangsættes studieordningsrevisioner (vil resultere i nye 

studieordninger). Instituttets og afdelingens uddannelsesledelse (studieleder og afde-

lingsleder) skal herefter godkende og prioritere ressourcer til curriculumudvikling og 

afklare tidshorisonten for revisionen før det eventuelle revisionsarbejde kan igang-

sættes. 

 

Afdelingsleder har haft indkaldt ønsker til ændringer fra modulansvarlige/undervi-

sere. Indkaldelsen havde afstedkommet forskellige forslag til studieordningsjusterin-

ger/ændringer, fx ændring af titel på modul, eksamensform, ordlyd af indhold og fag-

lige mål.   

 

https://aarhusuniversity.zoom.us/j/342394043
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Nævnet blev af nævnssekretæren orienteret om, hvad der i store træk kan kategorise-

res som ændringer og hvad der er revisioner. I forbindelse hermed var der ønske om 

at nævnet så hvilke ændringer, der var ønsket. En oversigt blev sendt ud til nævns-

medlemmerne under mødet.  

 

Det er ikke ret lang tid siden, at uddannelsesvidenskab lavede studieordningsrevisio-

ner og vi skal tænke over omfang og volumen af det arbejde der skal i gangsættes. 

Fagmiljøerne har ikke været klar over den skelnen der er mellem ændringer og revisi-

oner. Revisioner vil medføre en længere proces med nedsættelse af arbejdsgrupper. 

Alle modulers faglige mål skal omformuleres i forhold til nye krav til hvordan studie-

ordninger er formuleret og der skal igangsættes aftagerhøringer m.m.  

 

De studerende har også input til ændringer, men har ikke haft mulighed til at komme 

med input endnu. Hertil forklarede afdelingsleder, at de studerende får indflydelse 

på, hvad der skal ske nu. Afdelingen indkalder ændringsønsker fra fagmiljøet. De stu-

derende bliver involveret via UN.  

 

Der blev fra fagmiljøet udtrykt bekymring for at igangsætte større ændringer nu, når 

uddannelserne skal uddannelsesevalueres til næste år. 

 

Beslutning: 

Efter en diskussion blev nævnet enige om, at det var nødvendigt at vende tilbage til 

de modulsansvarlige/underviserne med information om hvad der er ændringer og 

hvad der er revisioner og bede dem vurdere deres ønsker i nice-to og need-to. De mo-

dulansvarlige/underviserne har ikke været opmærksomme på skelnen mellem æn-

dringer og revisioner. Derudover bedes de modulansvarlige/underviserne om at for-

holde sig til om processen skal ligge før eller efter uddannelsesevalueringen til næste 

år. Afdelingsleder og AAU følger op herpå. 

 

 

3. Drøftelsespunkter (105 min) 

3.1 Resultater fra det åbne spørgsmål i efterårets undervisningsevalueringer om 

studieliv (30 min) 
I efterårets undervisningsevalueringer blev der sat et enkelt spørgsmål ind, med en 
åben svarkategori. Spørgsmålet lød:   
 
Hvilke forslag har du til et engagerende studieliv på DPU, der kunne få dig til at bruge 
flere timer på Campus og/eller sammen med dine medstuderende? (fagligt, socialt, 
foreninger, fysiske rammer, virtuelt mv?):  
 

Da uddannelsesnævnene skal i gang med processen med årlig status/handleplaner er 

det vurderet, at evalueringen af dette spørgsmål vil kunne give UN en vigtigt informa-

tion i relation til de kommende handleplaner.   

 

Uddannelsesnævnet drøftede de besvarelser, der har været på det åbne spørgsmål om 

studieliv i efterårets undervisningsevalueringer. Nævnets SN-repræsentanter giver et 

kort resumé af drøftelsen fra UN videre til studienævnet i april og orienterer SN, hvis 
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der er tematikker/udfordring nævnet genre vil bede SN om at tage op til drøftelse på 

et senere møde. 

 

Kommentarer: 

Svarerne handler også om andet og mere end et engagerende studiemiljø og det kan 

give en skævvridning i forhold til det, der er spurgt om. Forpersonen foreslog derfor, 

at nævnet primært forholdte sig til de svar der handlede om et engagerende studieliv. 

 

Afdelingsleder orienterer om udviklingen af campus, da mange af svarerne går på 

problemer med lokaler og gruppefaciliteter. C001 bliver lukket og kan sandsynligvis 

ikke benyttes i efteråret. Uddannelsesvidenskab kommer til at have meget undervis-

ning i D169. Det er uklart om eller hvornår C001 åbnes igen. I campusudviklingen er 

det planen, at der skal laves et stort lækkert lokale uden for D169. Der vil i ombygnin-

gen være fokus på, at der i det nye lokale vil komme mange stikkontakter. I forhold til 

nicher m.m. hvor man kan sidde og studere/have gruppearbejde, så er det en del af 

campusudviklingen i forhold til lys, stikkontakter og at studerende kan sidde tættere 

sammen. Der er også en del kommentarer omkring baren og om et ønske om et lokale 

til de studerende. Afdelingsleder har talt meget med Bygningsdrift herom og der er 

desværre noget der tyder på, at de studerende ikke kan få et lokale. De studerende må 

selv presse på i forhold til det hos Bygningsdrift. Instituttet kan ikke gøre mere. Næv-

net må forholde sig til de svar, der er kommet i forhold til lokaler m.m. i Århus.  

 

De studerende tilkendegiver, at nævnet skal kigge på hvad der er vigtigt for uddannel-

sesnævnet. Faglig integration og undervisningsplanlægningen som de vigtigste to ele-

menter. Hvordan sikrer vi, at studerende og undervisere møder hinanden uden for 

undervisning? Hvordan sikrer vi, at studerende mødes på tværs af uddannelser? Det 

er der, hvor vi som nævn har en styrke, fordi vi både har VIP og studerende repræ-

senteret.  

 

Fagmiljøet er begejstret for det fremsendte materiale. Det er en skattekiste med ind-

spark fra de studerende. Det er første gang vi sidder med det, så vi har ingen proce-

dure for, hvordan vi skal behandle det. Et hurtigt gennemløb viser, at vi har meget 

engagerede studerende. 

 

De studerende oplyser, at de er i gang med at genoplive DSR og at DSR kan være med 

til at udforme de her initiativer mere konkret. Det her er ikke en oplagt opgave for 

UN, men det er det for DSR. 

 

Kommunikation:  

Der var en lang diskussion omkring kommunikation med de studerende. Nogle stu-

derende har svært ved at finde den information, der bliver lagt til dem, fordi informa-

tionen bliver lagt på flere forskellige platforme. Der var enighed om, at der er forskel-

lige typer af information og at der er nødvendigt at disse placeres på forskellige plat-

forme. F.eks. skal underviserne kommunikere med de studerende via Blackboard. De 

studerende i nævnet mener også, at de studerende også selv har et stort ansvar for at 
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finde den relevante information og at det er muligt. Næstforpersonen oplyste, at DSR 

gerne vil prøve at sikre, at de studerende kan finde den information, de har behov for. 

 

Studiemiljø: 

Nævnet talte om, at nogle studerende forventede, at de kom ind til et etableret studie-

miljø uden at være klar over, at et studiemiljø er noget de som studerende selv er med 

til at skabe.  Studiemiljø sker både i og uden for undervisningen. Nævnet talte om at 

man måske skulle udarbejde en code-of-conduct over hvem der har hvilket ansvar i 

forhold til studiemiljø. Det blev nævnt, at man måske skulle bruge studiestarten til at 

tale med de studerende om det. 

 ind i et studiemiljø. Kan vi ikke bruge studiestarten som et oplagt sted at tale om det 

der med de studerende. 

 

Opfølgning: 

Forpersonen opsummerede og har input nok til at give studienævnet et resume og til 

arbejdet med årets handleplaner. 

 

 

3.2 Evaluering af eksamen  

De studerende ønsker en drøftelse af muligheden for evaluering af eksamen(sformer) 

som en del af evalueringen af et modul.  

 

De studerende ønsker, at det bliver muligt at evaluere på eksamensformerne, når stu-

dieordningerne skal evalueres. Det skyldes, at der ikke bliver evalueret på eksamens-

formerne, fordi undervisningsevalueringen ligger inden eksamen. De studerende øn-

sker også at evaluere selve eksamenssituationen. Kan nævnet gøre noget fremadrettet 

i forhold til evaluering af eksamensform og eksamenssituationer? 

 

Fagmiljøet synes, at de studerende har en god pointe. I lyset af den kommende proces 

med studieordninger, kan vi godt evaluere eksamensformer og tænke nye eksamens-

former. Det er dog vigtigt, at man skelner imellem hvad der skal evalueres – om det 

er eksamensformen i forhold til de faglige mål eller om det er oplevelsen. Det må 

være det første, vi skal evaluere. Vi må finde andre kanaler til at man går videre med 

oplevelsen. Underviserne tænker ofte på hvordan evalueringen vil se ud på, hvis den 

foregik efter eksamen – både på godt og ondt. Hvordan gør vi det rent praktisk? Det 

er allerede svært at få evalueringen ind som en del af undervisningen. Det bliver svæ-

rere efter eksamen. 

 

Afdelingsleder oplyser, at hvis der skal ændres en eksamensform, så er det en studie-

ordningsrevision. Vi er bundet af retningslinjer fra studienævnet og af de økonomiske 

rammer.  

 

Beslutning: 

Nævnet besluttede, at lade drøftelsen ligge for nu og tage den op igen på et senere 

tidspunkt 

 



 

 

  

  

Side 5/8 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

 

 

 

 

3.3 Feedback på skriftlige opgaver  

De studerende ønskede en drøftelse af retningslinjerne for feedback på skriftlig eksa-

men.   

 

Der er flere ting, de studerende finder problematisk.  
1) At feedback på skriftlige eksaminer først afholdes, efter klagefristen er over-

skredet.  
2) At der er uklare linjer for, hvad en feedback indeholder, så det er op til for-

tolkning for den enkelte eksaminator.  

Studerende Niels Peter Bech deltog som observatør under dette punkt. 

 

Efter en diskussion i nævnet blev det klart, at feedback gives i forhold til modulernes 

faglige mål og at det vil være problematisk at opsætte retningslinjer for hvordan feed-

backen skal gives og hvad den skal indeholde. 

 

De studerende meddelte, at de ikke kendte det timetal, der var afsat til underviserne 

til at give feedback og at denne manglende viden var vigtig i forhold til diskussionen. 

Afdelingsleder meddelte, at der som hovedregel var feedback-aktiviteter på alle akti-

viteter, hvor der ikke er mundtlig eksamen. Der gives mellem 15-30 minutters feed-

back (hvoraf der skal tages tid til forberedelse).  

 

De studerende vil gerne have retningslinjer for hvornår de kan forvente, at modtage 

deres feedback. For underviserne er det svært at sætte ”hvornår feedbacken gives” ind 

i et retningslinjer, da underviserne arbejdspres er forskelligt.  For de studerende er 

det svært at kende den enkelte undervisers situation. Men det er en vigtigt del af den 

studerendes eksamen, at få feedback inden for rimelig tid. 

 

Det blev diskuteret om der skulle være information i undervisningsplanerne om hvor-

når, hvornår feedbacken gives. Det er problematisk for fagmiljøet, at kunne plan-

lægge det så tidligt, at det kan fremgå af undervisningsplanen, da underviserne ud-

over selv at være eksaminatorer ofte også er interne bedømmere og derfor har meget 

travlt.  

 

De studerende synes, at det er problematisk, at nogle undervisere bevidst vælger at 

give feedback efter klagefristens udløb. Fagmiljøet mener ikke, at det kun handler om 

klageproblematikken, det handler mere om, hvad der er praktisk muligt. Det kan 

være umuligt for underviserne, at nå at give feedback inden sommerferien. Det vil 

være svært at få til at gå op, hvis der kommer frister for hvornår feedbacken skal gi-

ves. 

 

Beslutning: 

Nævnet besluttede, at bede afdelingsleder og UN-forperson om at drøfte det i afdelin-

gen og undersøge undervisernes forskellige kutymer i forhold til hvornår der gives 
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feedback. Nævnet vil gerne henstille til, at underviserne giver feedback som hurtigt 

som muligt og gerne varsler det med 7-14 dage.  

 

 

3.4 Jubelårets progression (15 min) 

Status på planlægningen af jubilæet. 

Jonas sender noget ud pr. mail. 

 

 

4. Forslag til kommende møder (10 min) 

4.1 Forslag til kommende UN-møder 
 

VEST ønskede at UN tog stilling til om de gerne ville have semestermøder. Det vil UN 
gerne, så VEST må gerne gå i gang med at planlægge semestermøder. 

  
Forslag til punkter til UN-møde 7. maj 2020 

 Årlig status (datapakker og handleplaner) 

 Jubelårets progression 

 Forventningsafstemning VIP/Studerende 
 Studiestartsprogrammer 
 DPU’s strategi 

 
Forslag til punkter til UN-møde 27. maj 2020 

 Godkendelse af undervisningsplaner E20 BA 
 Godkendelse af endelige handleplaner for uddannelsesvidenskab 

2020 

 Jubelårets progression 
 

Forslag til punkter til UN-møde 9. juni 2020 

 Godkendelse af undervisningsplaner E20 KA 
 Mødeplan for E20 

 Jubelårets progression 
 

Ønsker til kommende punkter: 
Organisering af 3. semester KA. Punktet afventer en sagsfremstilling. 

 

4.2 Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 

Ingen 

 

5. Meddelelser (20 min) 

5.1 Nyt fra afdelingsleder 

 Afdelingsleder orienterer om de tiltag, der er iværksat i forhold til digital under-

visning. Trin 1: Omlægning til større grad af selvstudier via BB med læsevejlen. 

Trin 2: Videoklip. Trin 3: Streaming af forelæsninger. Underviserne på Uddannel-

sesvidenskab har benyttet alle tre trin. Alle har gjort det så godt, de kunne med de 

vilkår, de har (hjemmeundervisning af børn, dårlige netværk m.m.). For holdun-

dervisningen har vi lavet nye grupper på Facebook og der udsendes hvert uge et 

katalog over tiltag. Vi skal ikke og kan ikke lave oversættelse en-til-en til digitale 

forelæsninger. Vi skal tænke over hvad det digitale medie kan bære. Vi har brug 
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for en digital code-off-condukt, fordi der ikke kommer meget input tilbage til un-

derviserne. Negative kommentarer på digitale medier slider meget på undervi-

serne. 

 Der har været et stort arbejde med håndtering af specialer og BA-projekter. Der 

blev i går udsendt brev til alle studerende og vejledere om hvordan man skal for-

holde sig. 

 Der har været afholdt institutledelsesmøde hver dag de første to uger af nedluk-

ningsperioden og ”kun” 2 gange i denne uge. 

 Jeg er meget imponeret over, hvordan underviserne har grebet det hele an. 

5.2 Nyt fra UN-forperson, UN-næstforperson og SN-repræsentanter 

 SN-suppleant repræsentanten for de studerende meddelte, at studienævnsmødet 

i marts blev aflyst, så der er ikke information fra studienævnet. Der er oprettet et 

beslutningsforum på ARTS i forbindelse med nedlukningen af det fysiske AU, 

hvor SN-forpersonskabet nu er blevet inddraget. 

5.3 Nyt fra de studerende 

 Intet 

5.4 Nyt fra VEST 
 Opdateringer til studerende ifm. Corona-situationen og nedlukning:  Der er en 

FAQ til studerende på AU (alle FAK): https://medarbejdere.au.dk/corona/til-
studerende/ (med chat) og en på Arts: https://studerende.au.dk/studier/fag-
portaler/arts/corona-information-fra-arts/ 
Studievejledningen er åben for mails, så fortsæt gerne med at henvise til studie-
vejledningen, når det er relevant. Studievejledningen holder lukket i påskeugen, 
men er tilbage på den anden side af påsken. 
Studiecenteret ’holder åbent’ (kun mails) mandag-onsdag før påske – det samme 
gælder Corona-chatten. 

 Semestermøde på BA 2. semester blev aflyst grundet Corona-nedlukningen. 
Det ser umiddelbart svært ud at finde en ny dato for arrangementet. VEST 
undersøger derfor (evt. i samarbejde med holdunderviserne), om det giver 
mening at omskrive dele af materialet og sende det til de studerende via 
Blackboard, så de ikke går glip af relevant information, der skulle være givet 
på mødet. 

 Opfølgning på semestermøder på 4. semester: VEST går i gang med at udar-
bejde tilbagemelding til holdundervisere og UN. 

 Planlægning af studiegruppeworkshop (KA): Det har vist sig at være en udfor-
dring for planlægningen af workshoppen, at undervisning på M1 er skemalagt 
fra kl. 10-16. Derfor arbejder vi i stedet på, om workshoppen kan ligge i for-
bindelse med M2. VEST er i dialog med modulkoordinator og forventer en af-
klaring ultimo april. 

 Planlægning af studiegruppeworkshop (BA): VEST går i gang med planlæg-
ning af workshops på de respektive hold i samarbejde med holdunderviserne. 

5.5 Nyt fra Arts studier 

 Intet 

 

6. Evt. (10 min) 

De studerende oplyste, at der har været lavet en lille spørgerunde om hvordan online-

undervisning fungerer. Undersøgelsen viser, at de studerende gerne ser, at der er 

https://medarbejdere.au.dk/corona/til-studerende/
https://medarbejdere.au.dk/corona/til-studerende/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/corona-information-fra-arts/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/corona-information-fra-arts/
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mere struktur f.eks. i form af skema. De synes, at underviserne giver forskellige infor-

mationer og savner en samlet stemme fra underviserne. De studerende er meget be-

kymret for læringsudbyttet. Forpersonen redegør for, at underviserne har prøvet at 

melde ud løbende til de studerende, for at holde dem orienteret så hurtigt som mu-

ligt. Den nuværende situation er også en ny situation for underviserne. Underviserne 

har prøvet at blive bedre til det undervejs og underviserne har talt sammen og koordi-

neret på tværs. Underviserne gør alt hvad de kan, for at give de studerende alt det, 

som de ellers ville have fået. Læring er ikke noget man får, underviserne forsøger at 

give jer de input som de plejer. De input, der understøtter de studerendes læring. De 

studerende er selv ansvarlige for deres læring.  

 

Referatet er godkendt i mailhøring 


