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Mødedato: 27. oktober 2020 kl.  9.00-10.00 

Mødested: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/61380304313 

Mødeemne: Møde i uddannelsesnævnet for uddannelsesvidenskab 

 

VIP-Medlemmer: Kristina Mariager-Anderson (forperson), Katja Brøgger 

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

pleant), Asta Kappel (næstforperson) 

Tilforordnede: Pia Bramming (afdelingsleder), Jonas Møller Pedersen (AAU), Anders Eb-

bestrup Malling og Merete Justesen (Arts Studier - ref.) 

Fraværende: Thomas Clausen, Bente Elkjær, Pia Cort, Mette Refshøj (VEST), Søren Chris-

tensen, Camilla Mengel Kaastrup, Lea Uhlott Noval, Freja Borch Dall, Andreas Baarsøe, 

Kani Hossian, Christoffer Koch Andersen, Malene Sillas Jensen 

 

 

 

 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden  

UN godkendte dagsordenen til dagens møde 

 

2. Beslutningspunkter  

2.1 Godkendelse af udvidet adgangsgrundlag til KA uddannelsesvidenskab 

Uddannelsesnævnet drøftede indstilling fra instituttet til en udvidelse af adgangs-

grundlaget til kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab. 

 

Studienævnet havde på sit møde den 20. oktober behandlet indstillingen og er posi-

tivt indstillet over for en udvidelse af afgangsgrundlaget.  

 
Institutledelsen indstiller til dekanen, at adgangsgrundlaget for kandidatuddannelsen 

i uddannelsesvidenskab udvides pr. 1/9 2021 fra det nuværende:  

 En bachelor i Uddannelsesvidenskab  

 En professionsbachelor som folkeskolelærer med moduler eller tilvalg på 

mindst 30 ECTS med uddannelsesvidenskabeligt indhold. 

 

Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold  

svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen.  

 

Til følgende:  

 En professionsbacheloruddannelse som folkeskolelærer, pædagog, social-

rådgiver eller i afspændingspædagogik og psykomotorik. 

 Andre professionsbacheloruddannelser med 30 ECTS uddannelsesvidenska-

beligt og/eller pædagogisk indhold.  

 En bacheloruddannelse i sociologi, pædagogik eller uddannelsesvidenskab 

 En anden humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse med 

30 ECTS uddannelsesvidenskabeligt og/eller pædagogisk indhold. 

 

Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold  

svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen. 

 

https://aarhusuniversity.zoom.us/j/61380304313
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Uddannelsesnævnet er overvejende positivt indstillet overfor at udvide adgangs-

grundlaget. 

 

En udvidelse af adgangsgrundlaget vil afspejle virkeligheden på uddannelsen, hvor 

der er optaget studerende med anden uddannelsesbaggrund. Derudover vil en udvi-

delse åbne for en mere mangfoldig studentermasse end der ses nu, hvilket kan være 

med til at styrke uddannelsen. Desuden finder nævnet, at en mangfoldighed blandt 

de studerende også giver en arbejdsmarkedsrettet kompetence til at kunne samar-

bejde med andre fagligheder.   

 

Nævnet har dog nogle bekymringer over en udvidelse af adgangsgrundlaget: 

 En åbning af adgangsgrundlaget betyde, at procentdelen af bachelorstude-

rende fra uddannelsesvidenskab på sigt kan blive mindre. Bachelorstuderende i 

uddannelsesvidenskab har retskrav på optagelse, så bekymringen går mest på 

om bachelorerne i uddannelsesvidenskab af den grund vil søge andre uddannel-

ser. 

 Der er i nævnet en udtalt bekymring for, om nogle af de uddannelser man vil 

åbne for, giver de nødvendige forudsætninger for at læse KA Uddannelsesviden-

skab. Bekymringen skyldes, at KA Uddannelsesvidenskab er en samfundsviden-

skabelig uddannelse og ikke som de øvrige KA på DPU, der er humanistiske. Der-

udover adskiller KA Uddannelsesvidenskab sig ved, at der er væsentlig flere stu-

derende med bacherlorbaggrund end på de øvrige KA uddannelser på DPU. 

 Uddannelsen har erfaring med optagelse af professionsbachelorer, som ikke 

har haft den fornødne akademiske og/eller samfundsfaglige baggrund og 

som derfor har haft meget svært ved at gennemføre kandidatuddannelsen. 

For at sikre gennemførelsen for disse studerende, vil det derfor dels være af-

gørende, at den samfundsvidenskabelige vægtning på uddannelsen tydelig-

gøres, dels at det bliver muligt at understøtte professionsbachelorstuderende, 

så der ikke skabes skævvridninger på studiet eller studiet udsættes for stort 

frafald.  På nuværende tidspunkt har vi en række tiltag, som fx studiekreds i 

videnskabsteori og pr. E2020 endvidere studielivscafeer for studerende, der 

ikke har en BA i uddannelsesvidenskab. Nævnet mener, at et øget optag af 

studerende med professionsbachelorbaggrund vil gøre det nødvendigt at ud-

vide sådanne tiltag. 

 

 

Beslutning 

Efter grundige drøftelser besluttede nævnet at indstille følgende uddannelser som 

adgangsgivende (i skrevne rækkefølge): 

 En bacheloruddannelse i uddannelsesvidenskab 

 En humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse  

 En professionsbacheloruddannelse fra det samfundsfaglige eller pædagogiske 

område med 30 ECTS uddannelsesvidenskabeligt indhold. 

 

Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold  

svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen. 
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Forperson udfærdiger udkast til det endelige høringssvar og sender det rundt til god-

kendelse i nævnet. 

 

3. Evt. 

Intet 

Referatet er godkendt i mailhøring 


