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Mødedato: 10. marts 2020 kl. 12.30-15.30 

Formøde for studerende 11.30-12.30 i nedenstående lokaler 

Mødested: Emdrup D118, Århus 1483-556 Inspiratorium Videolink 

Mødeemne: Møde i uddannelsesnævnet for uddannelsesvidenskab 

 

VIP-Medlemmer: Thomas Clausen, Bente Elkjær, Kristina Mariager-Anderson (for-

person), Katja Brøgger, Søren Christensen.  

 

Studerende: Sofie Gro Holde (SN-repræsentant), Jonathan Sebastian Rossen (SN-sup-

pleant), Asta Kappel (næstforperson), Lea Uhlott Noval, Andreas Baarsøe og Laura (ob-

servatør).  

 

Tilforordnede 

Pia Bramming, Catarina Brasch Widunok, Camilla Mengel Kaastrup, Mette Refshøj 

(VEST) og Merete Justesen (Arts Studier - ref.) 

 

Fraværende: 

Jonas Andreasen Lysgaard, Pia Cort, Kani Hossian, Christoffer Koch Andersen, Malene 

Sillas Jensen, Daniel F. S. Kardyb, Emil Layyous Funck, Freja Borch Dall. 

 

REFERAT 

DAGSORDEN MED SAGSFREMSTILLING 

1. Godkendelse af dagsorden  

UN godkender dagsorden til dagens møde 

 

2. Beslutningspunkter  

2.1 Forhåndsgodkendelse af valgfag  

Studienævnet har drøftet uddannelsernes påtænkte udbud af valgfag for efteråret 

2020 og uddannelsernes vurdering af forhåndsmeritering af valgfag udbudt ved DPU 

af andre end egen uddannelse. På studienævnsmødet påpegede studieleder, at det er 

imod tanken om valgfag på tværs, hvis ikke alle uddannelser forhåndsgodkender alle 

valgfag. Studienævnet besluttede, at alle UN (undtagen pædagogisk antropologi og 

AEG) skal drøfte om ikke alle valgfag kan forhåndsgodkendes. 

 

Opsamling på diskussion i nævnet: 

Valgfaget Kvantitative analysemetoder på pæd.soc. er et modul med indhold som stu-

derende på BA har været igennem. Nævnet vil gerne give studerende, der har lyst til 

at tage dette valgfag muligheden også selvom de har haft et lignende fag på BA. Det 

kan give disse studerende en særlig profil og det vil også være muligt for disse stude-

rende at indgå i en specialeklynge inden for kvantitative analysemetoder.  

 

Beslutning: 

UN besluttede at forhåndsgodkende alle DPU valgfag.  
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2.2 Nævnets principper for undervisningsevaluering 

Forpersonsskabet havde fremsat et ønske om at de principper nævnet har lagt til 

grundlag for behandling af undervisningsevalueringer bliver drøftet. 

 

Den tidligere forperson udarbejdede i efteråret 2019 (udkast til) Principper for be-

handling af de kvantitative i kvalitative evalueringer i UN. Heri beskrives, hvad næv-

nets medlemmer, som hhv. 1. og 2. læser af hver evaluering, skal koncentrere sin læs-

ning om. Principperne blev afprøvet ifm evalueringer af efterårets moduler, og der 

var opbakning til at benytte denne struktur.  

 

Indstillingen fra forpersonsskabet går på at udvikle strukturen yderligere.  
1. sammensætning af 1. og 2. læser efter kendskab til moduler fremfor vilkårligt 

2. vi bruger generelt meget tid på at gennemgå hver enkelt evaluering til mø-
derne. Vi lægger hermed op til en diskussion af, om vi på en eller anden måde 
kan kvalificere drøftelserne på møderne (skal vi inddele i temaer, skal der 

være kategorier (grøn, rød, gul), som er bestemmende for graden af drøftelse 
på møder? og hvad skal i så fald være kriterier for inddeling). 

Kommentarer: 

 Kan også bruges til at behandle undervisningsplaner. Ikke alt kan komme på 

UN-møderne, noget kan klares i mindre grupper. Godt initiativ. 

 Vigtigt, at der sker en kategorisering/tematisering af hvad der skal fokuseres 

på i evalueringerne. 

 Man kan henstille til, at alle er mere skarpe på hvad der bringes videre til UN.  

 Der har tidligere været et skema, som 1. læser skulle udfylde med 3 positive 

ting og 3 kritiske ting fra evalueringerne. Det var mere kompliceret opgave, 

men man kan måske overveje, at videreføre nogle af de ideer der var dengang 

 Outputsiden er også meget vigtig at få med i en ny proces. Det er meget vigtigt 

at sikre, at UN’s kommentarer kommer videre til de modulansvarlige på en 

ordentlig måde. 

 Vigtigt at sikre en systematisk kobling fra evalueringerne til udvikling af un-

dervisningsplanerne. 

 

Beslutning: 

UN besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal arbejde videre med initiativet. 

Deltager i arbejdsgruppen er: Thomas, Asta, Kristina og Jonathan. Forperson indkal-

der til et møde. 

 

 

2.3 Studiegruppeværktøjer  

SN besluttede i januar 2019, at alle uddannelserne skulle integrere en workshop om 

studiegruppeværktøjer i undervisningsplanen i forbindelse med studiestart 2019 og 

fremadrettet. Formålet er at understøtte, at de studerende får værktøjer til at opbygge 

velfungerende studiegrupper. VEST tilbyder en Workshop. UN kan beslutte at inte-

grere workshoppen fra VEST eller selv at forestå en workshop. 

 

Beslutning: 
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UN drøftede forslaget og besluttede at tage imod tilbuddet fra VEST. Der kan dog 

ikke være en konkret aftale om hvornår workshoppen skal afholdes, da det er af-

hængig af lokalefordelingen. Studievejleder aftaler den konkrete planlægning med 

modulansvarlig på modul 1 KA. Det er en forudsætning, at studiegrupperne dannes 

inden studiestart.  

 

 

3. Drøftelsespunkter  

3.1 Udvikling af specialeevaluering på DPU 

Studienævnet har et ønske om at få evalueret specialeforløbet på DPU. Der er ikke et 

ønske om at evaluere individuelle vejledere, hvorfor evalueringen er generel og ano-

nym. Men studienævnet ønsker indsigt i de studerendes oplevelse af de specialeun-

derstøttende tilbud før og under specialeforløbet og hvilke øvrige forhold der har be-

tydning for et godt specialeforløb. Desuden ønske studienævnet en indsigt i de stude-

rendes oplevelse af det deres samlede uddannelsesforløb på DPU.  

Studienævnet har nedsat en arbejdsgruppe bestående af Anne-Marie Eggert, Lisbeth 

Haastrup og Emil Nielsen med Louise Weinreich som tovholder. 

Det indstilles at Uddannelsesnævnet drøfter udkast til specialevejledningen, således 

at studienævnsrepræsentanterne kan bidrage med input til studienævnets drøftelse af 

udkastet på studienævnsmødet den 19. marts. 

 

Distribution: 

Systemisk er model 1 bedre end model 2. Udfordring kan være at de studerende ikke 

bruger Blackboard (BB), når de har afleveret speciale. BB benyttes ikke engang til 

selve specialeforløbet.  

 

Nævnet ønsker distribution via SurveyXact, fordi det forventes, at denne distributi-

onsmodel vil resultere i flere svar end et spørgeskema via BB. 

 

Generelle kommentarer: 

 For langt spørgeskema 

 Kan de studerende finde ud af, hvem der har arrangeret hvad og er det inte-

ressant at vide 

 Spørgeskemaet har form af både en evaluering og en undersøgelse. 

 Problematisk at man vil det hele i et spørgeskema. 

 De ting, som UN/SN ikke kan påvirke bør fjernes. 

 Noget bør være i en dimittendundersøgelse 

 Omfangsrigt – men mulighed at få viden vi ikke har 

 Svarmulighederne er flere steder problematiske. De går fra ringe til fanta-

stisk. Det er bedre med 1 er det dårligste og 5 er det bedste.  

 Skemaet kræver en grundig gennemlæsning af både spørgsmål og svarmulig-

heder. 

 Få studerende til at teste skemaet inden det sendes ud, så uklarheder kan af-

klares.  

 Arbejdsgruppen har forsøgt at rumme at studienævnet har ønsket at evaluere 

mange ting. Undersøgelsesspørgsmålene kan være relevante at have med, 
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fordi de specialestuderende er meget løseligt tilknyttet og vi kan måske se 

mønstre i deres svar.  

 Vurdering af det samlede uddannelsesforløb er fint, men det skal ikke blandes 

sammen med en specialeevaluering.  

 Der er mange implicitte antagelser i både spørgsmål og svarmuligheder.  

 

Herudover havde nævnet konkrete kommentarer til spørgeskemaet, der er noteret af 

sekretæren. Disse kommentarer sendes til forpersonen, som skal videregive informa-

tionerne til studienævnet. 

 

3.2 Jubelårets progression (15 min) 

Det første indledende møde om jubelåret blev afholdt den 6. marts. Der har været tale 

om at integrere konkurrencen i studiestarten. Der er ikke fast besluttet noget endnu. 

Det bliver enten en konkurrence eller en casecompetition om fremtidens uddannelse. 

Der er fastlagt en overordnet ramme med tre workshops og en kommunikationsplan 

er i færd med at blive udarbejdet. Hvis det bliver casecompetition vil det være for alle 

studerende og ikke kun for studerende på uddannelsesvidenskab. 

 

Det er stadig muligt at komme med indspark til arbejdsgruppen, der især ønsker til-

bagemelding på hvor frit og åbent konkurrencen skal være.  

 

Indspark fra UN: 

Fra afdelingsmødet var der forslag om at det skulle afgrænses til en kronik, der skit-

serer en fremtidig uddannelse. Så er der også et output og så kunne de forskellige 

kronikker måske udgives som en serie. De studerende kunne være bekymret for at en 

kronik kunne sætte begrænsninger for kreativiteten. 

 

De studerende synes på den ene side, at der ville være behov for en eller anden form 

for konkretisering (kortlægning) af hvad rammerne er og på den anden side, at det er 

godt, at der er frie rammer. De deltagende studerende har ikke noget på spil og kan 

derfor være kreative i forhold til projektet (lego, teater, skriftligt). Det blev påpeget af 

fagmiljøet, at man godt kan være kreativ inden for en ramme.  

 

Næstforpersonen meddelte, at bedømmelsen vil ske fredag den 4. september 2020, så 

kryds datoen af i kalenderen allerede nu. P.t. planlægges det til at foregå i Køben-

havn. 

 

 

3.3 Orientering om årlig status 

Forpersonen orienterede kort om processen for årlig status. Datarapporter modtages 

medio april og nævnet behandler data ved mødet om årlig status den 7. maj. 

 

 

 

 

4. Forslag til kommende møder  
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4.1 Forslag til kommende UN-møder 
 
Forslag til punkter til UN-møde 3. april 2020 

 Studiestartsprogrammer 
 Jubelårets progression 
 Studieordningsændringer 
 Evaluering af eksamen 

 Feedback – kriterier og struktur 
 
Forslag til punkter til UN-møde 7. maj 2020 

 Årlig status (datapakker og handleplaner) 
 Jubelårets progression 
 Forventningsafstemning pensum og forberedelse 

 
Forslag til punkter til UN-møde 27. maj 2020 

 Godkendelse af undervisningsplaner E20 BA 

 Jubelårets progression 
 

Forslag til punkter til UN-møde 9. juni 2020 

 Godkendelse af undervisningsplaner E20 KA 

 Godkendelse af endelige handleplaner for uddannelsesvidenskab 
2020 

 Mødeplan for E20 
 Jubelårets progression 

 
Ønsker til kommende punkter: 

 Organisering af 3. semester KA. Punktet afventer en sagsfremstilling. 

 Forventningsafstemning om hvad underviserne og studerende forventer i for-
hold til at læse materiale uden for pensum og forberedelse til undervisningen. 
De studerende laver en sagsfremstilling muligvis til mødet den 7. maj. 

 
 

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

Ingen 

 

5. Meddelelser  

5.1 Nyt fra afdelingsleder 

 En studerende er i corona-karantæne dels på grund af arbejde og ferie. De 

studerende har fået en mail om, hvordan de skal forholde sig og AU opdaterer 

løbende hjemmesiden med information. Studerende har ønsket at få optaget 

undervisningen. Retningslinjerne om undervisningen er ophavsretlig. Det er 

den enkelte underviser der bestemmer det og underviserne er blevet bedt om 

at lave opslag på BB om hvordan de forholder sig på de enkelte moduler.  Af-

delingen kan få flere aflysninger af undervisningen. Afdelingen vil i videst 

muligt omfang prøve at finde vikarer eller får holdunderviserne til at træde 

til. Det er svært at give erstatningsundervisning. Der er møde i UFA senere og 

vi afventer derfor nye retningslinjer 

 Afdelingen er snart færdige med at flytte. 

 Tutorerne har inviteret til VIP-bar den 7. maj. 
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5.2 Nyt fra UN-forperson, UN-næstforperson og SN-repræsentanter 

 Forpersonen orienterer om de nye fordelingskriterier for valgfag E2020 

5.3 Nyt fra de studerende 

 Biblioteket er under ombygning. Der er måske ikke/måske tab af speciale-

pladser. Er det rigtigt, at ingen studerende har mistet specialepladser efter 

flytningen af specialepladser? Hvis det er rigtigt, så er der gået noget galt med 

kommunikationen, fordi der er studerende, der fortæller, at de har mistet de-

res specialeplads. Forperson undersøger sagen nærmere. 

 I Århus er de studerende i gang med at arrangere en afslutningsfest, fordi 

DPUs dimission ikke er god nok. DPU afholder en stor samlet dimission, det 

er ikke personliggjort og hvor man kun kan få en gæst med. Der skal være 

mere hygge omkring det. Afdelingsleder vil gerne have forslag fra de stude-

rende, så det kan diskuteres i institutledelsen. Det kunne være noget fælles 

først og så opdelt bagefter i uddannelser/afdelinger. 

5.4 Nyt fra VEST 

 Covid-19: Studerende må meget gerne videresendes til Studiecentret eller stu-

dievejledningen, hvis de har spørgsmål i forbindelse med Covid-19. Studie-

centret laver løbende opsamlinger på henvendelser, så vi har et overblik over, 

hvor mange vi får. 

 Semestermøder: Vi har afholdt semestermøde på 4. semester i Aarhus med 

deltagelse af Catarina og Pia. Der afholdes semestermøde på 4. semester i Kø-

benhavn i morgen (d. 11. marts). Semestermøderne på 2. semester afholdes 

henholdsvis d. 25. marts i København og d. 26. marts i Emdrup. UN modta-

ger en opfølgning på alle møder til UN-møde d. 3. april. NB! De planlagte se-

mestermøder 2. semester er efter UN-mødets afholdelse aflyst/udsat grundet 

Covid-19 

5.5 Nyt fra Arts studier 

 Intet 

 

6. Evt.  

Afdelingsleder har 25 års jubilæum den 20.3.2020 kl. 14.30-17.00. Alle er velkomne. 

Tilmelding er nødvendig i forhold til forplejning (https://edu.medarbej-

dere.au.dk/aktuelt/arrangement/artikel/25-aars-jubilaeum-for-pia-bramming/). 

NB! Den planlagte reception er efter UN-mødets afholdelse udsat på ubestemt tid 

grundet Covid-19. 

 

 

Referatet er godkendt i mailhøring 

https://edu.medarbejdere.au.dk/aktuelt/arrangement/artikel/25-aars-jubilaeum-for-pia-bramming/
https://edu.medarbejdere.au.dk/aktuelt/arrangement/artikel/25-aars-jubilaeum-for-pia-bramming/

