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Mødedato: 27. maj 2020 kl. 9.30-12.30 

Formøde for studerende 8.30-9.30 virtuelt (næstforpersonen arrangerer) 

Mødested: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/66927564401 

Mødeemne: Møde i uddannelsesnævnet for uddannelsesvidenskab 

 

VIP-Medlemmer: Jonas Andreasen Lysgaard, Thomas Clausen, Bente Elkjær, Kristina 

Mariager-Anderson (forperson), Katja Brøgger, Søren Christensen. 

 

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

pleant) 

 

Tilforordnede: Pia Bramming, Catarina Brasch Widunok, Camilla Mengel Kaastrup, Emil 

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

 

Fraværende: Lea Uhlott Noval, Freja Borch Dall, Asta Kappel (næstforperson), Andreas 

Baarsøe, Kani Hossian, Christoffer Koch Andersen, Malene Sillas Jensen, Pia Cort 

 

 

REFERAT 

DAGSORDEN MED SAGSFREMSTILLING 

1. Godkendelse af dagsorden  

UN godkendte dagsordenen til dagens møde. 

 

2. Beslutningspunkter  

2.1 Status på principper for behandling af undervisningsplaner 

UN-forperson gør status på nævnets reviderede principper for behandling af under-

visningsplaner. Alle læser de planer, de har fået tildelt og udfylder tilbagemeldings-

skemaet på forhånd, under mødet diskuteres planerne i grupper og til sidst i plenum. 

Formålet er dels at spare tid og dels at give en ensartet tilbagemelding til koordinato-

rerne. 

 

 

2.2 Godkendelse af undervisningsplaner BA E20  

Nævnet behandlede og godkendte efterårets undervisningsplaner på bachelorud-

dannelsen.  

 

Da der ikke er mange studerende til stede på mødet, blev det besluttet ikke at gå i 

Breakout Rooms (grupper), men at tage det hele i plenum. Alle sender deres på for-

hånd udfyldte tilbagemeldingsskemaer til forpersonen, så forpersonen har et godt 

grundlag for at orientere modulkoordinatorerne sammen med de kommentarer, der 

kom frem i plenum på selve mødet. 

 

https://aarhusuniversity.zoom.us/j/66927564401
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UN-forpersonen noterer nævnets bemærkninger og orienterer herefter modulkoordi-

natorerne. 

 

Modul 1: Det uddannelsesvidenskabelige felt 

Modul 2: Pædagogikkens ideer og uddannelseshistorie 

Modul 5: Uddannelse i et samfundsvidenskabeligt, komparativt perspektiv 

Modul 6: Kvantitative metoder 

Valgfag: Organisation og ledelse i læringsarenaer 

Valgfag: Bæredygtighed i didaktik, organisation og demokrati 

Valgfag: Motivationens paradokser - i videnskab og praksis 

 

Valgfagsmodulet Bæredygtighed i didaktik, organisation og demokrati blev ikke be-

handlet, da der endnu ikke foreligger en undervisningsplan. Undervisningsplanen må 

behandles på mødet den 9. juni 2020 eller i mailhøring. 

 

Undervisningsplanen for valgfaget Organisation og ledelse i læringsarenaer er fra 

sidste år, så den kan ikke behandles nu. Enten tages den på mødet den 9. juni 2020 

eller også sendes den i mailhøring. 

 

Der foreligger heller ikke en udførlig undervisningsplan for valgfag Motivationens pa-

radokser - i videnskab og praksis, så den kan ikke behandles færdigt på mødet. 

 

Principielle ting, der evt. kan tages op til senere drøftelse i nævnet: 

 Skal der være en læsevejledning til litteraturen? Og skal denne placeres i un-

dervisningsplanerne eller på BB? 

 Skal vi have en ensretning af hvordan det skal beskrives, hvordan de stude-

rende skal forberede sig til undervisningen? Herunder hvor grundigt skal for-

beredelsen beskrives? 

 Konsekvent brug af APA i alle undervisningsplanerne – evt. få en studenter-

medhjælper til at gennemgå alle planerne og sørge for at de lever op til 

APA-standard. Bente Elkjær meddelte, at hun har fået oplyst, at Biblioteket 

godt vil læse korrektur på litteraturhenvisningerne i undervisningsplanerne og 

sikre at de lever op til nyeste APA-standard. 

 Skema over alle aktiviteter på et modul ind i alle planer? 

 Skal vi have ECTS-deklarationer på modul 1 og 2 og/eller evt. på alle modu-

ler? 

 

Kommentarer til tilbagemeldingsskemaet: 

 Spørgsmålet i tilbagemeldingsskemaet ”Undervises der i det, der udprøves i?” 

skal måske omformuleres, da det kan være lidt svært at vurdere. I stedet kan 

man have vurdere, om der er overensstemmelse mellem beskrivelsen i stu-

dieordningen og undervisningsplanen. 
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2.3 Godkendelse af handleplaner 2020 

Uddannelsesnævnet afholdte det årlige statusmøde den 7. maj 2020, hvor årets da-

tamateriale blev diskuteret. På baggrund heraf har afdelingsleder og UN-forperson 

udarbejdet et udkast til handleplaner 2020, som nævnet skal godkende og indstille til 

videre behandling i studienævnet. 

 

BA-handleplanen 

Omfanget er i forhold til tidligere tilbagemeldinger for fyldigt og der skal være fokus 

på handlinger. Hvis det skal være meningsskabene for UN er omfanget måske nød-

vendigt. Det er vigtigt, at der bliver sat en ansvarlig på. UN kan via UN-forperson og 

UN-næstforperson stå som ansvarlig for bl.a. Code of Condukt og ECTS-deklaratio-

nen. 

 

KA-handleplanen 

Omfanget er i forhold til tidligere tilbagemeldinger for fyldigt og der skal være fokus 

på handlinger. Der skal også på KA-handleplanen indsættes ansvarlige. 

Det blev drøftet hvad der menes med ordet ”rekrutteringsgrundlag”, da handlingerne 

ikke omfavner rekrutteringsgrundlag, men mere om førsteårspædagogikken. Der står 

”Vi vil gerne øge vores rekrutteringsgrundlag og sikre fastholdelse i løbet af 1. stu-

dieår”. Det ændres til noget i stil med ”Vi vil gerne sikre fastholdelse i løbet af 1. stu-

dieår”. 

 

UN-forperson tilretter handleplanerne og sender dem til videre behandling i studie-

nævnet. 

 

 

3. Drøftelsespunkter 

3.1 Studiestartsprogrammer  

Afdelingsleder orienterede nævnet om arbejdet med studiestarten. Der arbejdes på 

et program med fysisk fremmøde og samtidigt overvejes hvordan man skal gøre, hvis 

det ikke bliver muligt. Tutorerne har fået udsættelse til den 2. juni. 

 

Hytteturen er udskudt, men den vil blive afholdt på et senere tidspunkt. 

 

 

3.2 Evaluering af semestermøder (10 min) 

VEST orienterede om opsamlingen på forårets semestermøder på BA 4. semester. 

 

Der var en del kommentarer i forhold til hvilken forventning, der var til supplerende 

litteratur og i forhold til hvad de studerende kan forvente at få ud af holdundervisnin-

gen. Det hører dog under undervisningsevalueringen, så det er VEST ikke gået meget 

ind i. 

 

Fjerde semester er lidt overvældende for de studerende, fordi de tidligt går i gang 

med planlægningen af deres femte semester. 
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Nævnets kommentarer: 

 Holdundervisningen skal måske italesættes og iscenesættes igen på fjerde 

semester. 

 Afdelingsleder oplyser, at der bliver oprettet 3 valgfag på BA: Organisation og 

ledelse i læringsarenaer, Bæredygtighed i didaktik, organisation og demo-

krati og Motivationens paradokser - i videnskab og praksis. De fleste stude-

rende har fået opfyldt deres 1. prioritet. Motivationens paradokser - i viden-

skab og praksis udbydes på tværs af campi, hvor der er en underviser på det 

Campus, hvor der ikke er undervisning. Studerende der har søgt andre steder, 

kan få valgfag, hvis det de har søgt ikke bliver oprettet eller hvis de ikke bliver 

optaget. De studerende, der har søgt ud og som kommer tilbage, undersøger 

også muligheder på andre danske universiteter. 

 Mange studerende føler en skævvridning mellem M7 og M8. De 30 ECTS føles 

nogle gange som mere for de studerende. Det gælder også for 3. og 5. seme-

ster. Det skal vi være opmærksomme på. 

 

 

3.3 Jubelårets progression (10 min) 

Afdelingsleder orienterede om, at planlægningen af jubilæet har svære kår pga. den 

nuværende COVID-19 situation. Konkurrencen kan komme ind under erhvervsudval-

get og case-competition og vil nok have en varighed på 2 dage. Der er møde i er-

hvervsudvalget i morgen. Yderligere information vil tilgå nævnet på mødet den 9. 

juni. 

 

 

4. Forslag til kommende møder (5 min) 

4.1 Forslag til kommende UN-møder 

 

Forslag til punkter til UN-møde 9. juni 2020 

 Godkendelse af undervisningsplaner E20 KA 

 Studiestartsprogrammer (inviter cheftutorerne) 

 Jubelårets progression 

 

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 

 

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

Ingen 

 

5. Meddelelser (20 min) 

5.1 Nyt fra afdelingsleder 

 Der er kommet foreløbige retningslinjer i forhold til efterårets undervisning. Vi 

skal planlægge undervisning i de lokaler, vi har fået tildelt. Hvis der er et af-

standskrav kan vi have halvdelen af de studerende i lokalerne. Vi skal derfor 

afvikle undervisningen delvist digitalt. UN og afdelingen vil blive inddraget i 
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en proces omkring hvordan det kan fungere didaktisk. Bindingerne er lokaler 

og hvordan vi fortolker en konfrontationstime. Afdelingsleder er i dialog med 

prodekanen i forhold til fortolkning af hvad der er en konfrontationstime. Af-

delingen er i gang med arbejdet.  

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

UN-forpersonen orienterede om 

 at SN har bedt om at UN-forpersonen informerer tutorerne om at overveje 

hvordan studiestarten skal afvikles, hvis den bliver digital eller delvis digital 

 at SN har bedt om at UN overvejer, hvordan undervisningen i efteråret kan fo-

regår, hvis der bliver et afstandskrav og undervisningen derfor skal være del-

vis digital. 

De studerendes SN-repræsentant orientere om 

 at forretningsudvalget har behandlet mange ansøgninger om specialefristud-

sættelser og at langt de fleste studerende allerede har fået svar på deres an-

søgninger. DPU har haft en liberal tilgang til ansøgninger, hvilket specialevej-

ledere evt. kan berolige deres specialestuderende med, hvis de får spørgsmål 

herom fra studerende, der endnu ikke har fået svar.  

 at SN-forpersonen på SN-mødet har opfordret til at alle specialevejledere i 

videst muligt omfang udarbejder forhåndsgodkendelser til specialestude-

rende, der måtte ønske det. Det er i praksis en udfordring, da en forhåndsgod-

kendelse kræver, at både vejleder og censor har læst specialet og det er der 

intet krav om at de skal gøre førend de skal foretage bedømmelsen. 

5.3 Nyt fra de studerende 

 Intet 

5.4 Nyt fra VEST 

 ”Spørg en AU’er” er i luften. Det er AU Uddannelse, der står for projektet. For-

målet med projektet er at give kommende studerende indsigt i, hvordan det 

er at være en AU’er via et digitalt netværk af frivillige nuværende studerende. 

En af de frivillige er studerende på Uddannelsesvidenskab (BA 2. semester). 

Se mere her: https://bachelor.au.dk/vejledning/spoerg-en-auer/ 

5.5 Nyt fra Arts studier 

 Intet 

 

6. Evt.  

Intet  

 

 

 

Referatet er godkendt i mailhøring 

https://bachelor.au.dk/vejledning/spoerg-en-auer/

