
 

 

 
 

 

Tlf .: +45 8715 0000 

Studiecenter.arts.aarhus@au.dk  

www.au. 
 

 

 

 

 

 

 

Uddannelsesnævn for 

bachelor- og 

kandidatuddannelsen i 

uddannelsesvidenskab 

 

Dato: 14. december 2020 

 

Ref: Merete Justesen 

 
 

Side 1/7 

 

 ARTS 

AARHUS UNIVERSITET 

 

 

Mødedato: 14. december 2020 kl.  12.30-15.30 

Mødested: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/66386639662 

Formøde studerende 10.30-12.00  

Mødeemne: Møde i uddannelsesnævnet for uddannelsesvidenskab 

 

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

Katja Brøgger, Pia Cort 

Studerende: Jonathan Sebastian Rossen (SN-suppleant fra kl 14.55), Asta Kappel (næst-

forperson), Lea Uhlott Noval, Andreas Baarsøe. Studenterobservatører: Simone Albers, 

Phillip Offersen, Mathilde Kramer Lau,  

Tilforordnede: Pia Bramming (afdelingsleder), Jonas Møller Pedersen (AAU), Camilla 

Mengel Kaastrup, Anders Ebbestrup Malling, Mette Refshøj (VEST) og Merete Justesen 

(Arts Studier - ref.) 

Fraværende: Sofie Gro Holde (SN-repræsentant), Søren Christensen, Freja Borch Dall, 

Kani Hossian, Christoffer Koch Andersen, Malene Sillas Jensen. 

 

 

 

 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden 

UN godkendte dagsorden til dagens møde 

 

2. Beslutningspunkter 

2.1 Godkendelse af undervisningsplaner F21  

Nævnet behandlede forårets undervisningsplaner på bachelor- og kandidatuddan-

nelsen i uddannelsesvidenskab.  

 

UN-forpersonen noterede nævnets bemærkninger og orienterer herefter modulkoor-

dinatorerne. 

 

Generelt til fremtidig overvejelse: 

 Ensretning af skabeloner for undervisningsplan 

o Holdundervisernes beskrivelser om holdundervisningen til de enkelte mo-

duler skal indgå i undervisningsplanerne 

o Litteratur bør skrives i alfabetisk rækkefølge og efter APA-standard 

o Standardisering af beskrivelse af supplerende eller ekstra litteratur 

o Vejledning i undervisningsplanerne hedder mange forskellige ting – pe-

erfeedback, kollektiv akademisk vejledning, vejledning, m.m. – hvad er 

forskellen? Kender de studerende forskellen? Det bør ensrettes 

o Der skal være plads til frihed inden for de udmeldte rammer 

o Man skal ikke beskrive det man ikke gør 

o Der skal ikke fremgå datoer og tidspunkter i undervisningsplanerne. 

o Opsætning af planen bør være i orden (ens skrifttype og – størrelse, kor-

rekturlæsning m.m.) 

 

Beslutning: 

UN godkendte undervisningsplanerne med undtagelse af BA modul 9, som sen-

des i mailhøring.  
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BA M9 er ikke helt færdig, fordi der er brugt en del tid på at undersøge mulighe-

den for at modulet kunne afvikles som komprimeret forløb på baggrund af tidli-

gere evalueringer. Det er ikke sikkert, at det bliver muligt at få lokaler til modulet i 

et komprimeret forløb, men der forsøges at skaffe lokaler. Alternativt bliver modu-

let afviklet virtuelt eller delvist virtuelt. Det er også uklart om der må undervises fy-

sisk i februar, som er den måned, hvor det komprimerede forløb skal afvikles.  

De studerende ønsker, at der i planlægningen bliver taget hensyn til at de stude-

rende også skal i gang med bachelorprojektet og skal føle, at de kommer godt i 

gang med det. Planen sendes i høring, når den er modtaget i endelig form. 

 

Da første- og andenlæser ikke var tilstede under behandlingen af KA M3 beslut-

tede nævnet, at forpersonen skulle læse planen grundigt og tilføje evt. yderligere 

kommentarer til de skriftlige kommentarer, der er kommet fra første- og anden-

læser. 

 

Nævnet ønsker fremadrettet at få de skriftlige tilbagemeldinger i bedre tid. 

 

Undervisningsskabelon og tilbagemeldingsskemaerne skal måske genbesøges i 

forhold til bachelorprojektet og specialemodulerne, da de har en anden form 

end de øvrige moduler på uddannelsen. 

 

 

2.2 Genbehandling af studieordningsændringer pr. 1.9.2021 

UN behandler studieordningsændringer, der skal til 2. behandling i SN samt nyt æn-

dringsforslag til eksamensform på KA modul 1. 

 

Modul 1 

Fagmodulet er det nye sammenhængende ord på baggrund af studienævnets tilba-

gemelding på sidste SN-mødet. Det er uklart om SN vil godkende det begreb. Hvis SN 

ikke vil godkende det, så kan ordet modul benyttes i stedet. 

 

Derudover ønsker fagmiljøet at ændre eksamensformen på modul 1 allerede fra 

1.9.2021, da der er store udfordringer med den nuværende eksamensform. Til trods 

for, at der i år er sat stort ind på faciliterende studiegruppeforløb, er der stadig store 

udfordringer.  

 

Indstilles til videre godkendelse i studienævnet 

 

Modul 6c 

Det er foretaget rettelser i forhold studienævnets kommentarer samt udarbejdet en 

begrundelse for de valg, der er foretaget til studienævnet.  

 

Indstilles til videre godkendelse i studienævnet 
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Modul 10 

Studienævnet besluttede ikke at godkende ændringen om at forhøje pensum fra 

800-1200 sider til 800-1600 sider. SN bad UN om at diskutere sondringen mellem 

pensumliste og litteraturliste, og hvorfor der er en begrænsning på, hvor meget en 

gruppe må opgive af fælles litteratur.  

 

Efter en drøftelse i nævnet, besluttede nævnet at fjerne kravet om pensum fra modu-

lets beskrivelse i studieordningen – både i forhold til den individuelle beskrivelse om 

pensum og gruppebeskrivelsen af pensum. 

 

Beslutning: 

UN godkendte og indstillede studieordningsændringerne til henholdsvis 1. og 2. be-

handling i SN. 

 

Processen er, at ændringer skal behandles på SN den 17. december og herefter skal 

de og de ændringer der blev godkendt på sidste SN-møde til endelig behandling i 

dekanatet. 

 

 

3. Drøftelses- og orienteringspunkter 

3.1 Opsamling på semestermøder E2020 

UN bedes drøfte de indmeldte hovedpointer fra semestermøderne og overveje om 

noget giver anledning til opfølgning. 

 

Studievejledningens hovedpunkter fra de studerendes drøftelser BA: 

 Corona: De studerende oplever, at Corona-situationen, og restriktionerne som 

følge heraf, har negativ indflydelse på deres motivation. Det påvirker også 

det sociale fællesskab, da det er svært at mødes, fordi man er i forskellige so-

ciale bobler. Dog giver nogle studerende i Aarhus udtryk for, at de i højere 

grad bruger deres studiegruppe socialt også, og at det er positivt. En enkelt 

kommenterer, at vedkommendes gruppe er ’faldet fra hinanden’. 

 

 Faglig motivation: I København savner de studerende mere vejledning før og 

efter aflevering af eksamensopgaver. De studerende udtrykker, at undervi-

serne bruger for lang tid på at ’rette’ opgaverne. Der nævnes et eksempel fra 

2. semester, hvor der er ’gået flere måneder’ mellem aflevering og feedback, 

hvilket betyder, at de studerende oplever feedbacken som uinteressant. 

I København er der enighed om, at underviserne prøver at skabe et fagligt 

fællesskab. De studerende værdsætter faglig tirsdags-café, men kunne godt 

tænke sig, at det blev afholdt oftere, da man ellers ikke mødes pga. Corona. 

 

 Online undervisning: De studerende i Aarhus opfordrer til, at breakout rooms 

bruges mere holdundervisningen, så man kan komme til at se flere forskellige 

medstuderende. Fordelingen af, at nogle studerende møder op den ene uge 

og andre den anden uge, giver udfordringer for nogle studerende og studie-

grupper, mens andre har fundet gode løsninger. 
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Studievejledningens hovedpunkter fra de studerendes drøftelser KA: 

 Engagement: I København er der relativt stor enighed om, at der mangler en-

gagement fra de studerendes side. Kun 15-20 personer dukker op til forelæs-

ningerne. 

 

 Forskelle mellem studerende med universitetsbachelor og professionsbache-

lor: Der er forskellige oplevelser af, hvordan det får betydning, at de stude-

rende kommer med forskellige adgangsgivende uddannelser. Nogle stude-

rende oplever, at det italesættes som noget negativt, andre er dog uenige. Én 

ønsker, at studiegrupperne var endnu mere blandede, så de studerende i hø-

jere grad kan få glæde af hinandens forskellige baggrunde. En anden ople-

ver, at underviserne sætter niveaet efter, at alle kommer fra BA’en. 

 

 Studiegrupper: De studerende blev spurgt om, hvad der fungerer godt i deres 

studiegrupper. Til dette blev blandet andet svaret: 

o  At det er gavnligt at tale om og reflektere over teksterne sammen i 

studiegruppen – især inden forelæsningerne. 

o At der er stor forståelse for hinanden, og at man kan blive taget seriøst 

i gruppen og er velkommen i gruppearbejdet, selv om man ikke altid 

kan nå at forberede sig 100 procent. 

o Ærlig forventningsafstemning og klare aftaler giver et godt samar-

bejde. 

 

I forbindelse med studiegrupper nævnes dog også udfordringer – primært 

blandt de studerende i Aarhus. Her nævnes det, at der er stor forskel på trivs-

len i grupperne, og at det er en svær læringsproces at skrive eksamensop-

gave i gruppen – det er svært at give kontrollen fra sig, og nogle overvejer 

derfor at forlade gruppen og i stedet skrive individuelt. Flere studerende er 

enige om, at de mangler en opfølgning på studiegrupper og ønsker, at ’stu-

diet’ er nysgerrige på, hvordan det går i grupperne. 

 

 Det sociale: De studerende savner noget socialt. Der har været gode initiati-

ver, men det er blevet begrænset af Corona. Fx kan man ikke lige mødes i 

baren og tale sammen på tværs af studiegrupper. Der mangler et rum hvor 

man kan lære sine medstuderende bedre at kende på tværs og tale om fx 

studiegrupper og studietvivl. 

 

En studerende angiver, at den begrænsede deltagelse kan skyldes, at det er fore-

gået online. VEST oplyser dertil, at der nogen steder har været fremgang i deltagel-

sen denne gang. 

 

En studerende kommenterer, at de studerendes meget forskellige baggrunde på KA 

1. semester danner en kløft mellem de studerende, der bør tages mere hånd om. Det 

er især i forhold til det akademiske håndværk, at der er udfordringer og frustrationer.  
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Afdelingsleder oplyser, at det først i år er et stort problem. Det er bl.a. derfor at eksa-

mensformen forsøges ændret, for at lægge mindre pres på det skriftlige produkt og 

dermed formentlig mindre pres mellem de studerende. Derudover arbejdes der på, 

at udvikle et kursus kun for studerende, der kommer ind med professionsbachelorud-

dannelse, så de får noget begrebsafklaring, inden de starter. Der har tidligere været 

flere tilbud, problemet med dem har været, at det er svært at prioritere sådanne til-

tag, hvis man er presset. Vi skal også være opmærksomme på, at alt er lidt sværere i 

år på grund af Corona.  

 

En underviser oplyser, at der også er studerende, der angiver, at det er positivt, at der 

er flere forskellige typer af studerende. Alle bachelorstuderende er heller ikke ens, så 

vi skal være mere nuancerede i vores drøftelser.  

 

VEST opfordrer til, at studiegrupperne blandes mere på tværs, for at skabe mere fæl-

lesskab, for især fællesskab har været savnet i et Coronaramt semester. 

 

3.2 Udbud af valgfag E2021  

Nævnet drøfter hvilke valgfag, der kunne være interessante at udbyde i E2021 

 

De studerende foreslår: 

 Vigtigt at udbudte valgfag bliver oprettet 

 Gerne udbud af mange valgfag (BA) 

 Projektorienteret forløb (BA) 

 Arrangement om valgfag, udveksling og projektorienteret forløb, hvor tidligere 

studerende informerer (BA) 

 Bæredygtighedsfaget i år var interessant (BA) 

 At der ikke ses ned på studerende, der tager praktik på 5. semester (BA) 

 

Afdelingsleder: 

Det er to processer på BA og KA. På BA holdes der valgfagscafé. Det gøres ikke på 

KA, for det må man ikke.  Der er 30 ECTS valgfag på BA og 10 på KA. 

 

I år blev der oprettet 3 valgfag på BA. I år kom der endnu flere studerende tilbage 

grundet Corona, der skulle findes plads til. Det var ikke muligt for afdelingen at få æn-

dret valgfagsproceduren, selvom der var sket en fejl. Afdelingsleder vil arbejde på at 

få udbudt 4 valgfag til E2021 (BA).  

 

Det undersøges om der må oprettes projektorienteret forløb som valgfag på BA. 

 

 

4. Forslag til kommende møder 

4.1 Forslag til kommende UN-møder 

 

Forslag til punkter til UN-møde 18. januar 2021 

Undervisningsevaluering E2020 

Konstituering 
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Endelig godkendelse af mødeplan 2021 

Orientering om uddannelsesevaluering 

Udbud af valgfag  

 

Forslag til punkter til UN-møde 3. februar 2021 

Godkende udbud af valgfag E2021 

Beslutning om UN-spørgsmål til undervisningsevaluering F2021 og E2021 

Tilbagemelding fra dekanat vedr. studieordningsændringer pr. 1/9-21 

 

 

Ønsker til kommende punkter: 

Overgang mellem 4. og 5. semester. Punktet afventer sagsfremstilling fra VEST  

Statistik med invitation af Felix Weiss  

En fælles litteraturliste, så man kan se al den litteratur en studerende skal igennem for 

at undgå at bruge samme litteratur flere gange.  

 

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

Ingen 

 

5. Meddelelser  

5.1 Nyt fra afdelingsleder 

 Lokalesituationen i F2021. Emdrup: Det ser ud til, at vi får lokaler til al undervis-

ning. Århus: Vi arbejder stadig på det, men det ser ud til, at vi kan få lokaler, 

hvor vi kan være, dog ikke det fulde timetal. Der vil blive suppleres med on-

line i en eller anden form. 

 21. januar vil være en uddannelsesvidenskabelig dag for uddannelse, hvor 

der skal arbejdes med studieordningsændringer, hvor nævnet inviteres. 

 Vi skal uddannelsesevalueres i 2021. Afdelingsleder, UN-forperson og AAU’er 

er tovholder på processen, men UN vil blive involveret. 

 Pia Bramming fortsætter som afdelingsleder i 2 et halvt år. 

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

 Intet 

5.3 Nyt fra de studerende 

 Intet 

5.4 Nyt fra VEST 

 Status på vejledningstilbud: Vi er tilbage på hjemmearbejdspladsen og tilby-

der derfor vejledning enten i telefonen eller på Zoom. 

 Kommende arrangementer: Vi holder oplæg om mundtlig eksamen med fo-

kus på mundtlig eksamen på baggrund af synopsis d. 12. januar. Vi har tidli-

gere i semestret holdt et tilsvarende arrangement i forlængelse af undervis-

ningen på Modul 5 (Evaluering) på kandidatuddannelsen, da de allerede har 

mundtlig eksaminer i december. 

 Planlægning af semestermøder F21: VEST afventer besked fra UVAEKA om, 

at skemaerne nu er endelige. Så snart vi får den besked, planlægger vi for-

årets semestermøder og giver besked til de respektive modulkoordinatorer og 

Jonas Møller Pedersen. 

 Åbent Hus d. 4. februar 2021: Planlægningen er fortsat godt i gang, og plan-

lægningsgruppen (Emily Jakobsen, Lise Skjøt Møller og Mette Refshøj) har et 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/aktuelt/arrangementer/vis-arrangement/artikel/oplaeg-om-mundtlig-eksamen-paa-dpu-synopsis-dpu-online-zoom/
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møde med afdelingsleder og UN-forperson på fredag, hvor vi skal drøfte Ud-

dannelsesvidenskabs deltagelse – særligt ift. bacheloruddannelsen. 

 Maria Solhøj vender tilbage fra barsel efter nytår og er med på UN-møderne 

igen fra januar. Mette Refshøj siger derfor tak for nu. 

5.5 Nyt fra Arts studier 

 Intet 

 

6. Evt. 

En studerende oplyste, at de studerende på 5. semester BA var frustreret over, at ek-

samensdatoerne var rykket meget sent i forløbet. Eksamensdatoen er rykket, så de 

studerende har fået længere tid til at aflevere opgaven. Afdelingsleder oplyste hertil, 

at de studerende gerne måtte aflevere på den først udmeldte dato. Datoen er rykket, 

fordi der var behov for at datoerne for de mundtlige eksaminer blev fordelt mere ud i 

januar, da de samme bedømmere går igen på flere moduler. De studerende har me-

get tidligt i forløbet orienteret underviserne om de udfordringer, de udmeldte eksa-

mensdatoer kunne give. Denne information er ikke nået videre til afdelingsleder. De 

studerende opfordres derfor fremover til at give denne information videre til UN eller 

afdelingsleder. Afdelingsleder slår fast, at hele januar kan betragtes som eksamens-

måned og at de udmeldte datoer er udmeldt med forbehold for ændringer. 

 

  

 

Referatet er godkendt i mailhøring 


