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Mødedato: 21. august 2020 kl. 12.30-15.30 
Mødested: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/62499267615 
Formøde studerende arrangeres af næstforpersonen 
Mødeemne: Møde i uddannelsesnævnet for uddannelsesvidenskab 
 
VIP-Medlemmer: Bente Elkjær, Kristina Mariager-Anderson (forperson), Katja Brøgger, 
Søren Christensen, Pia Cort 
 
Studerende: Jonathan Sebastian Rossen (SN-suppleant), Asta Kappel (næstforperson), 
Andreas Baarsøe. Suppleanter: Kani Hossian. Øvrige studerende: Jonas Collin Pedersen, 
Laura Emile Laursen. 
 
Tilforordnede 
Pia Bramming, Lisbeth Helt Haahr, Camilla Mengel Kaastrup, Anders Ebbestrup Malling, 
Mette Refshøj (VEST) og Merete Justesen (Arts Studier - ref.) 
 
Fraværende: Jonas Andreasen Lysgaard, Lea Uhlott Noval, Sofie Gro Holde, Thomas 
Clausen, Freja Borch Dall, Christoffer Koch Andersen, Malene Sillas Jensen 
 
 
 
 
 
 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden (5 min) 
UN godkendte dagsordenen til dagens møde 
 
2. Beslutningspunkter  
2.1 Evaluering af undervisning F2020  
Jfr.evalueringspolitikken skal uddannelsesnævnet – efter hvert semesters evaluering - 
i samarbejde med afdelingsleder, udarbejde en evalueringsrapport for hver uddan-
nelse til behandling i studienævnet. Rapporten skal anonymiseres og udarbejdes så 
den egner sig til offentliggørelse på instituttets hjemmeside. 
 
Nævnet evaluerede følgende moduler/fag: 

FAGTITEL MODUL 
Læreprocesser og didaktik, Emdrup 3 

 Læreprocesser og didaktik, Aarhus 
Kvalitative metoder, Emdrup 4 

 Kvalitative metoder, Aarhus 
Videnspolitik og tendenser i uddannelse, Emdrup 7 

 Videnspolitik og tendenser i uddannelse, Aarhus 
Videnskabsteori, Emdrup 8 

 Videnskabsteori, Aarhus 
Uddannelsesvidenskabelige analysemetoder, Emdrup 9 

 Uddannelsesvidenskabelige analysemetoder, Aarhus 
Bachelorprojekt, Emdrup 10 
Bachelorprojekt, Aarhus 
Forvaltning og styring af uddannelse og læring, Emdrup 3 

https://aarhusuniversity.zoom.us/j/62499267615
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Forvaltning og styring af uddannelse og læring, Aarhus  
Metodologi 2, Emdrup 4 

 Metodologi 2, Aarhus 
 
Mødeleder noterede nævnets kommentarer og sender dem efter mødet til modulko-
ordinatorerne. 
 
2.2 Ny mødedato i december  
Forpersonen er forhindret i at deltage i decembermødet.  
 
Nævnet besluttede, at flytte mødet til mandag den 30. november 2020. 
 
 
3. Drøftelses- og orienteringspunkter  
3.1 Status på studieordningsændringer  
I foråret blev processen for nye studieordninger og ændringer hertil sat i gang i ud-
dannelsesnævnene. Uddannelsesnævnene har stadig mulighed for at indmelde øn-
sker om ændringer til eksisterende studieordninger. Dette kræver jf. uddannelsesef-
tersynet, at studieordningen har haft et fuldt gennemløb. Der kan ved en studieord-
ningsændring kun være tale om mindre ændringer, og det er ved en hver ændring 
vigtigt at relatere ændringen til uddannelsen som helhed. Ændringer inden en studie-
ordnings fulde gennemløb kan kun gennemføres, hvis der er tale om deciderede fejl, 
som bør rettes af hensyn til de studerendes retssikkerhed.  
 
Både BA og KA i Uddannelsesvidenskab har haft et fuldt gennemløb. Uddannelses-
nævnet besluttet i foråret 2020, at der udelukkende skulle foretages ændringer i de 
eksisterende studieordninger. Ændringsønsker er modtaget i SNUK, der i samarbejde 
med dekanatet har vurderet hvilke af de indmeldte ændringsønsker, der kan foreta-
ges uden at det resulterer i en ny studieordning.  
 
Afdelingsleder meddelte, at afdelingen havde møde med SNUK den 20. august 2020 
i forhold til de ønsker fagmiljøet har meldt ind til studieordningerne. Det har ikke væ-
ret tydeligt for afdelingen, hvornår alle afdelingens ændringsønsker kan træde i kraft. 
Hvis alle ændringer skal med, så skal der udarbejdes nye studieordninger, der skal 
ligge klar primo november. Det bliver en lidt komprimeret proces, men meget af ar-
bejdet er indhentet fra underviserne. Der er ikke ønsker om at uddannelsen skal gen-
tænkes, men mere er tale om ændringer i eksamensformer m.m. Afdelingsleder vur-
derer, at ændringerne er nødvendige at få ind allerede med virkning fra 1.9.2021.  
Afdelingsleder vurderer, at ændringerne ikke er store, men at de fra en administrativt 
vinkel er store. Der er bl.a. kommet nye standarder i forhold til hvordan modulerne for-
muleres, så alle modulerne skal genskrives. For at uddannelsesnævnet kan blive hørt 
ordentligt, skal UN nok have et ekstraordinært møde i oktober. Afdelingsleder er rime-
lig fortrøstningsfuld, men det kræver, at alle er med på at det skal gå hurtigt. Uddan-
nelsesevalueringen i 2021 vil måske også betyde, at der skal foretages ændringer og 
det kan man så først, når de kommende nye studieordninger har haft et fuld gen-
nemløb. Det er en stor opgave på nogle punkter og en lille opgave på andre. 
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De studerende meddeler, at de gerne vil se på evalueringsfager på 3. semester på 
KA i forbindelse med ændringer/ny studieordning. Afdelingsleder oplyser hertil, at 
der skal være et obligatorisk modul på 3. semester, og at evaluering skal indgå i ud-
dannelsen, fordi det er en del af uddannelsens kompetenceprofil. 
 
Der udtrykkes fra fagmiljøet bekymring for, at det er en meget forceret proces, hvor 
det bør gøres klar for medarbejderne, at der er nogen, der har et meget stor behov 
for ændringer. Den pragmatiske løsning ville være at vente og lave småjusteringer. 
 
Afdelingsleder oplyser, at der er 32 ændringsønsker efter ”Need-to”/”Nice-to” øvel-
sen og af dem, er der 12, der kan arbejdes videre med, hvis der blot skal laves æn-
dringer i de eksisterende studieordninger.  
 
Afdelingsleder besluttede, at sende dokumentet med ændringer ud til modulkoordi-
natorerne for at høre om de vil igangsætte den store studieordningsproces eller om 
de vil nøjes med ændringerne (de grønne og enkelte gule). 
 
 
 
3.2 Valg til SN/UN  
UN-forpersonen orienterede om valg på AU i efteråret 2020, og uddannelsesnævnet 
diskuterede, hvad der kan sættes i gang i forhold til rekruttering, især blandt stude-
rende. Både undervisere og studerende er på valg.  
 
Beslutning 
UN besluttede, at UN-forpersonen er ansvarlig for opstilling af VIP og Jonathan er an-
svarlig for opstilling af studerende.  
 
Opstillingslister sendes sammen med ref. Der er ikke fastlagte godkendte datoer, men 
de foreløbige datoer er 19.-23. oktober for opstillingsperioden og valgperioden er 
den 9.-12. november. 
 
3.3 Status på tilrettelæggelse af efterårets undervisning  
UN forperson orienterer i samarbejde med afdelingsleder om status på tilrettelæg-
gelse af efterårets undervisning. Der er i den forbindelse udarbejdet et dokument i 
samarbejde mellem undervisere og studerende, der ligger på alle holdsider på 
Blackboard. Dokumentet hedder ” Information om planlægning af undervisning på 
BA og KA i uddannelsesvidenskab E20”. 
 
Det blev diskuteret om man skulle ensrette hvordan de studerende får information 
om ændringer i dokumentet. Afdelingsleder og AAU vurderer, hvad der er den bed-
ste løsning – både i forhold til at de studerende kan finde informationen og undervi-
sernes ressourcer. 
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Nogle studerende synes, at dokumentet er svært at navigere i. Hertil svarer UN-for-
person, at underviserne også vil informere om hvordan undervisningen vil foregå og 
at dokumentet skal forstås som et opslagsværk. 
 
En studerende fortæller, at Uddannelsesvidenskab skal være stolte af, at undervisere 
og studerende har sat sig ned og lavet dette samlede overblik. 
 
 
3.4 Erfaringer med ZOOM-eksamener og omlagte eksamener  
Uddannelsesnævnet drøftede erfaringer med ZOOM-eksamener og omlagte eksa-
mener.  
 
Det at kunne se og mærke hinanden er en stor ting, som ikke er tilstede på samme 
måde til en ZOOM-eksamen. Men det gik faktisk godt, fordi alle var indstillet på, at 
det skulle være en god oplevelse. Kun en gang gik teknikken, men kom hurtigt til-
bage. Metakommunikationen betyder rigtigt meget i en ZOOM-eksamen, så de stu-
derende ved, hvad der venter. 
 
En havde oplevet, at strømmen gik og da strømmen kom tilbage var censor ikke i lo-
kalet. Eksaminator bad den studerende om at fortsætte, uden censor var der. Det var 
en utryg situation for den studerende, da censor stillede det samme spørgsmål, da 
denne kom tilbage, som eksaminator havde stillet kort forinden. 
 
Det er problematisk, at der ikke er teknisk-administrativ støtte i forhold til oprettelse af 
ZOOM-rummene. En VIP havde oplevet, at censor ventede i et ZOOM-møde og den 
studerende og eksaminator ventede i et andet. Det fungerede ellers meget godt som 
eksamensrum, måske fordi man taler meget sekventielt. VIP’erne ønsker, at det ikke 
er dem, der skal oprette møderne i ZOOM. 
 
En VIP mener, at det er svært ved at forstå, hvorfor det er nødvendigt at afholde nød-
vendige eksaminer på ZOOM, fordi der kan ikke være udfordringer med at holde af-
stand. Afdelingsleder forklarer, at vi er underlagt retningslinjer fra AU, der er underlagt 
retningslinjer fra sundhedsstyrelsen. Når man fortsætter med ZOOM-eksaminer til re-
eksamen, så er det fordi, at de studerende skal behandles lige og vide hvad de kan 
forvente. 
 
Generelt set har der været positive tilbagemeldinger om ZOOM-eksamen. Da under-
viserne kunne afholde deres ZOOM-eksaminer fra Campus blev det bedre, for så var 
underviserne ikke forstyrret af dårlige forbindelser og andre hjemlige forhold. 
 
Vi vil alle sammen helst tilbage til at kunne mærke hinanden i rummet igen.  
 
3.5 Jubelårets progression  
Der er desværre ikke en status på jubelårets progression, da planlægningen har væ-
ret sat på hold grundet Covid-19. De studerende er ikke længere involveret i plan-
lægningen.  
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4. Forslag til kommende møder  
4.1 Forslag til kommende UN-møder 

 
Forslag til punkter til UN-møde 23. september 2020 
Studieordningsændringer 
Kvalitetssikring af intern bedømmelse 
Specialeevaluering F2020 
Valg på AU – status fra studerende og VIP 
 
Forslag til punkter til UN-møde 5. oktober 2020 
Endelig godkendelse af studieordningsændringer  
 
Forslag til punkter til UN-møde 10. november 2020 
Evaluering af studiestart E2020 
Mødeplan F2021 
 
Forslag til punkter til UN-møde 3. december 2020 
Behandling af undervisningsplaner F2021 
Opsamling på semestermøder E2019 
Udbud af valgfag E2021 
 

Ønsker til kommende punkter: 
Organisering af 3. semester KA. Punktet afventer en sagsfremstilling.  
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 (10 min) 
5.1 Nyt fra afdelingsleder 

• Det har fyldt meget at planlægge efterårets undervisning. Det har været en 
god oplevelse, men det har krævet rigtigt meget. 

• Studiestarten har været vakkelvorn grundet de mange forskellige udmeldin-
ger. Cirka halvdelen af studiestarten bliver fysisk. Der vil ikke være nogle soci-
ale arrangementer. Tutorerne har gjort et stort stykke arbejde, som de også 
får lidt flere timer for en oprindelig planlagt. Afdelingsleder præsenterer for 
BA og KA i Emdrup. 

• På afdelingsmødet blev det diskuteret hvad der er god undervisning. Dejligt 
at UN også vil drøfte det, så vi senere kan samkøre drøftelserne. 

• Der er ansat en adjunkt i afdelingen. Thomas Clausen er ansat i et lektorat i 1-
2 år. Der er ansat to post.doc. i afdelingen. Der er også ansat 6-7 ph.d.-stude-
rende. 

• Afdelingen er flyttet til 1. og 2. sal i bygning B. 
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• Afdelingen vil igangsætte en Journal, som de studerende kan skrive til. De 
studerende kan omskrive deres gode opgaver og omskrive dem til artikler. 
Ph.d.-studerende er involveret i redaktionen ligesom faste VIP’er har meldt sig. 

5.2 Nyt fra UN-forperson, UN-næstforperson og SN-repræsentanter 
• Hvad er god undervisningen blev diskuteret i afdelingen og det kan vi også 

diskutere i UN. Hvad er f.eks. en forelæsning? Og hvad er det den skal. 
• Dejligt at studiestarten i næste uge bliver fysisk. Det er første gang, at jeg skal 

stå for det, så jeg spurgte tutorerne, hvad de gerne ville have hørt, hvis de 
tænkte tilbage til deres studiestart. Indspark til hvad der kan være god infor-
mation til studiestarten tager UN-forperson gerne imod. 

5.3 Nyt fra de studerende 
• Intet 

5.4 Nyt fra VEST 
• Studenterstudievejlederne har åbent på telefon, mail og fremmøde – sidst-

nævnte dog kun i København (grundet vandskade har vi midlertidigt kontor i 
A204). Man kan også fortsat booke tider hos de fuldtidsansatte vejledere – 
samtalerne holdes telefonisk. 

• VEST, DPU har lavet en introduktionsvideo til nye studerende, da vi ikke møder 
de kandidatstuderende i studiestarten. Hvis man er nysgerrig, kan man se den 
her: https://www.youtube.com/watch?v=SfajrUn1_k0 

• Studievejledningsarrangementer for Uddannelsesvidenskab E20. Datoerne er 
med forbehold for ændringer. 
Emdrup 
Studiegruppeworkshop (online): 
1. semester BA:          onsdag den 2. september kl. 12:30 – 15:00 
1. semester KA:          fredag den 4. september kl. 9:00 - 11:30 
Semestermøder: 
1. semester BA:          torsdag d. 5. november kl. 12:00 - 13:00 
3. semester BA:          torsdag d. 29. oktober kl. 15:00 - 16:00 
1. semester KA:          tirsdag d. 27. oktober kl. 13:00 - 14:00 
Aarhus 
Studiegruppeworkshop (online): 
1. semester BA:          tirsdag den 1. september kl. 14:00 – 16:30 
1. semester KA:          onsdag den 2. september kl. 9:00 - 11:30 
Semestermøder: 
1. semester BA:          onsdag d 4. november kl. 13:00 - 14:00 
3. semester BA:          onsdag d. 28. oktober kl. 16:00 - 17:00 
1. semester KA:          torsdag d. 29. oktober kl. 11:00 - 12:00 

5.5 Nyt fra Arts Studier 
• Intet nyt ud over de informationer, der er i det vedhæftede nyhedsbrev fra Arts 

Studier 
 

6. Evt.  
• Intet 

 
 

Referatet er godkendt i mailhøring 

https://www.youtube.com/watch?v=SfajrUn1_k0
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