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Mødedato: 6. februar 2020 kl. 10.00-13.00 
Formøde for studerende 9-10 i nedenstående lokaler 
Mødested: Emdrup D120, Århus 1483-556 Inspiratorium Videolink 
Mødeemne: Møde i uddannelsesnævnet for uddannelsesvidenskab 
 
VIP-Medlemmer: Jonas Andreasen Lysgaard, Thomas Clausen, Bente Elkjær, Katja 
Brøgger (til kl. 13.00).  
 
Studerende: Jonathan Sebastian Rossen (SN-suppleant), Asta Kappel (næstforper-
son), Lea Uhlott Noval, Freja Borch Dall, Andreas Baarsøe. Suppleanter: Kani Hos-
sian, Christoffer Koch Andersen. 
 
Tilforordnede 
Pia Bramming, Mette Refshøj (VEST) og Merete Justesen (Arts Studier - ref.). Laura E-
milie Laursen og Jonas Collin Pedersen deltog som observatører. 
 
Fraværende: 
Kristina Mariager-Anderson, Søren Christensen, Pia Cort, Sofie Gro Holde, Malene Sil-
las Jensen, Camilla Mengel Kaastrup, Daniel F. S. Kardyb, Emil Layyous Funck, Cata-
rina Brasch Widunok, 
 
 

REFERAT 

 
1. Godkendelse af dagsorden  
Jonas Andreasen Lysgaard var mødeleder i forpersonens fravær. Efter en kort præ-
sentation af medlemmerne godkendte uddannelsesnævnet (UN) dagens dagsorden. 
Fejring af uddannelsens 10 års jubilæum tages op under meddelelser eller eventuelt.  
 
2. Beslutningspunkter (105 min) 
2.1 Undervisningsevaluering af E2019  
Jfr. evalueringspolitikken skal uddannelsesnævnet – efter hvert semesters evalu-
ering - i samarbejde med afdelingsleder, udarbejde en evalueringsrapport for hver 
uddannelse til behandling i studienævnet. 
 
Rapporten skal anonymiseres og udarbejdes så den egner sig til offentliggørelse på 
instituttets hjemmeside.  
 
Nævnet evaluerede nedenstående moduler: 

Fagtitel Placering 
Uddannelse i et samfundsvidenskabeligt, komparativt 
perspektiv, Emdrup 

BA 3. semester 

Uddannelse i et samfundsvidenskabeligt, komparativt 
perspektiv, Aarhus 

BA 3. semester 

Organisation og ledelse af læringsarenaer, Emdrup BA 5. semester/valgfag 
Organisation og ledelse af læringsarenaer, Aarhus BA 5. semester/valgfag 

http://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/Uddannelse_og_Paedagogik/20170925_Politik_og_retningslinjer_for_undervisningsevaluering_paa_DPU.pdf
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/94159/Organisation-og-ledelse-af-laeringsarenaer
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/94159/Organisation-og-ledelse-af-laeringsarenaer
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Udvikling og ledelse af humane ressourcer og organi-
sationer, Emdrup 

KA 1. semester 

Udvikling og ledelse af humane ressourcer og organi-
sationer, Aarhus 

KA 1. semester 

Metodologi 1, Emdrup KA 1. semester 
Metodologi 1, Aarhus KA 1. semester 

 
De resterende moduler blev evalueret på mødet i januar. 
 
Mødeleder noterede nævnets kommentarer og sender dem efter mødet til modulko-
ordinatorerne. 

 
 

2.2 Godkendelse af valgfag E2020  
Nævnet skal godkende hvilke valgfag, der skal udbydes i E2020. Nævnet har modta-
get nedenstående forslag: 

Fagtitel Placering 
Bæredygtighed i didaktik, organisation og demokrati 
Kommentar fra nævnet:  
• Det lyder som et meget spændende fag, men det virker meget 

bredt. 
• Man bør overveje om de ressourcer, man har til faget er til-

strækkelige 

BA 

Organisation og Ledelse i Læringsarenaer 
Kommentarer fra nævnet:  
• Meget populært valgfag 
• Man bør overveje om de ressourcer, man har til faget er til-

strækkelige 

BA 

Klassikerlæsning 
Kommentar fra nævnet: 
• Interessant tanke omkring eksamen. 
• Der forventes stor opbakning til faget. 
• Mulighed for ren fordybelse også for andre bachelorstude-

rende (især i Århus). 
• Faget virker meget som en læsekreds. Det bør præciseres 

hvordan man skal arbejde med værkerne og hvordan faget 
kobles specifikt op til uddannelse?  

• Overvej hvilke klassikere, der skal studeres, så de kan relate-
res til uddannelsesvidenskab. 

• Udbydes udelukkende i Emdrup. Nævnet ønsker at det skal 
udbydes ved begge lokationer. 

• Faget er på 15 ECTS 

BA 

Motivationens paradokser – i videnskab og praksis 
Kommentar fra nævnet: 
• Populært og velevalueret valgfag 

BA 
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• Det er usikkert, om der er ressourcer til at udbyde faget 
Ansvarlig og bæredygtig innovation 
Kommentar fra nævnet: 
• Ingen kommentarer 

KA 

Klassikerlæsning 
Kommentar fra nævnet: 
• Rekrutteringsgrundlaget er større i Emdrup på KA-niveau 

(Emdrup) 
• Udbydes udelukkende i Emdrup. Nævnet ønsker at det skal 

udbydes ved begge lokationer. 
• Kvalifikations- og kompetencebeskrivelserne skal opjusteres i 

forhold til, at det er kandidatniveau. 

KA 

Kvantitative analysemetoder 
Kommentar fra nævnet: 
• Vigtigt at sikre det kvantitative spor 
• Kvalifikationsbeskrivelsen skal rettes til. Der er elementer i 

beskrivelsen fra pædagogisk sociologi. 

BA 

Nævnet har tidligere udbudt flere valgfag end der kan oprettes. Det betyder, at opret-
telse af valgfag har været baseret på, hvor de studerende har søgt ind. 
 
Fra de studerende var der et ønske om valgfag med fokus på økonomiske forhold. Der 
har tidligere været udbudt valgfaget ”Uddannelse, økonomi og arbejdsmarked”, hvor 
der ikke har været tilstrækkeligt med tilmeldinger til at faget kunne oprettes. Thomas 
Clausen vil gerne udbyde faget, hvis der er tilstrækkeligt med studerende, der ønsker 
det. De studerende ønsker at prøve at mobilisere de øvrige studerende, der ønsker 
dette valgfag. Faget kunne også udbydes på KA.  
 
Det undrer nævnet, at der ikke er et forslag til valgfag på vejledning (KA). Afdelings-
leder kontakter de ansvarlige undervisere for at undersøge om det er en fejl, at der 
ikke er meldt et valgfag ind. Kommer der et forslag, så sendes det i mailhøring. 
 
Der er i alt 6 valgfag på BA og muligvis 3 på KA. Hvis alle valgfag bliver udbudt på 
BA, så risikerer vi, at mange ikke bliver oprettet og studerende derfor bliver skuffede. 
 
Klassikerlæsning kan evt. tage en anden form, f.eks. som studiekreds. Kvantitative 
metoder kan muligvis også køres med et mindre hold. Udbyderne bør orienteres om, 
at der udbydes mange valgfag og at der dermed er sandsynlighed for, at ikke alle valg-
fag bliver oprettet.  
 
Beslutning: 
Nævnet besluttede, at indstille til afdelingsleder, at de indmeldte 5 valgfag på BA, alle 
skal udbydes. Hvis det vurderes, at vagfaget ”Uddannelse, økonomi og arbejdsmar-
ked” kan udbydes enten på BA eller KA sendes dette i mailhøring. Nævnet besluttede 
desuden, at udbyde de 2 indmeldte valgfag på KA. Hvis det ønskes, at valgfaget ved-
rørende vejledning også skal udbydes, så sendes dette valgfag i mailhøring. Nævnet 
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besluttede at holde en kort høringsfrist, da afdelingsleder skal melde valgfag ind til 
studienævnet senest den 12. februar. 
 
 
2.3 Beslutning om UN-spørgsmål til undervisningsevaluering F2020 og E2020 (15 

min) 
Uddannelsesnævnet har mulighed for at vælge nogle obligatoriske spørgsmål på ud-
dannelsesniveau – ud over de obligatoriske AU-spørgsmål og studienævnets obligato-
riske SN-spørgsmål. Disse spørgsmål vil dermed være med i alle undervisningsevalu-
eringerne på uddannelsen.  
 
I E19 valgte nævnet følgende spørgsmål: 

• Modulet har bidraget til en god indføring i det pågældende fagområde 
• Det aktuelle modul synes at hænge godt sammen med mit øvrige studieforløb 
• Der har i modulforløbet være en passende mulighed for samarbejde med 

mine med- studerende 
• Der er sammenhæng mellem det faglige indhold og modulets læringsmål som 

beskrevet i studieordningen 
 
Undervisere kan også tilføje spørgsmål. 
 
Beslutning: 
Nævnet besluttede, at køre med de samme spørgsmål igen i F20 og E20 for at sikre 
sammenlignelighed. 
 
Spørgsmål nummer 11 ”Hvor meget tid havde du i forhold til pensums størrelse?” ef-
terspørges af de studerende. Nævnet var ikke tilfreds med spørgsmålets formulering, 
men ønsker at huske det til fremover. 
 
Nævnet har fire kommentarer til AU spørgsmålet ”Oplever du at edu/IT-elementerne 
i forelæsningerne (Mentimeter, Padlet) har understøttet din læring?”: 

1. Der bliver kun nævnt 2 Edu-IT redskaber. 
2. Der bør stå f.eks. foran de nævnte redskaber. 
3. Der skal ikke være skråstreg mellem Edu og IT.  
4. Der er også Edu-IT, der ikke understøtter læring.  

 
Nævnet besluttede, at bede uddannelsens studienævnsrepræsentanter om at bringe 
ovenstående videre til studienævnet. 
 
3. Drøftelsespunkter  
3.1 Indstilling til nye fordelingskriterier for valgfag  
Uddannelsesnævnet er blevet bedt om at vurdere hvilke fordelingskriterier, der skal 
være gældende i forhold til valgfag i E20. 
 
Der er følgende 3 forslag i spil: 
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1) Alle studerende på samme campus ligestilles  
Alle studerende på samme campus er ”ligestillede” og pladserne fordeles efter lod-
trækning, hvis alle ikke kan få deres 1. prioritet. Når de studerende har afgivet deres 
prioriteringer i tilmeldingsperioden, tager afdelingsleder/studieleder stilling til, 
hvilke kurser der skal oprettes.  
 
2) Uddannelsens egne studerende på samme campus prioriteres  
I model 2 kommer uddannelsens egne studerende først. Det betyder, at alle valgfag i 
tilmeldingsperioden i første omgang kun kan søges af uddannelsens egne studerende.  
 
Når alle tilmeldinger er håndteret, åbnes der for en ny tilmeldingsrunde, hvor alle re-
sterende pladser udbydes til alle studerende på DPUs uddannelser; de fordeles efter 
den studerendes prioritering og lodtrækning.  
 
Alle studerende skal nok få et valgfag, men hvis man undlader at søge i første runde 
(fordi valgfagene på egen uddannelse ikke har første prioritet), må man vente og se, 
hvor der opstår ledige pladser.  
 
3) Alle får deres 1. prioritet på eget campus, hvis kurset oprettes, ellers deres 
2. prioritet. Det indebærer, at man fjerner ’max. antal studerende’.  
Jævnfør bilag 1 – fordeling af valgfag E2018 er det sandsynligvis kun 2-3 kurser der 
med denne model vil få en større volume end 35 studerende. Modsat vil der så med al 
sandsynlighed være flere mindre kurser der ikke blev fyldt tilstrækkeligt op til at 
kunne udbydes, fordi de ”store valgkurser” optager flere.  
 
Kommentarer: 

• De studerende synes, at der er fordele og ulemper ved alle 3 modeller. De stu-
derende ønsker, at det samme skal udbydes begge steder, da det er den 
samme uddannelse, de studerende går på.  

• For BA er der ikke nogen ændringer. 
• Model 3 er fin, men fjernelse af maksimal antal pladser vil gå ud over det di-

daktiske/pædagogiske på de valgfag, der får flere end 35 studerende. 
• I forhold til DPU er model 1 den mest hensigtsmæssige og vil skabe en større 

diversitet og tværfaglighed i sammensætningen af studerende på de enkelte 
valgfag. Uddannelsesvidenskab ser valgfagene som en måde at gå på DPU og 
ikke bare på deres egen afdeling. 

• Det er uklart hvordan modellerne vil stille de studerende på uddannelsesvi-
denskab, da det forventes, at søgningen vil ændre sig i forhold til hvilket prin-
cip, der ligger til grund for fordelingen. 
 

Beslutning: 
Nævnet besluttede, at model 1 er den mest hensigtsmæssige, da den vil skabe en 
større diversitet og tværfaglighed i sammensætningen af studerende på de enkelte 
valgfag. Uddannelsesvidenskab ønsker at se valgfagene som en måde at gå på DPU på 
og ikke bare på en afdeling. Nævnet ønsker, at der allerede efter E20 bliver evalueret 
på processen. 
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4. Forslag til kommende møder  
4.1 Forslag til kommende UN-møder 

 
Forslag til punkter til UN-møde 10. marts 2020 

• Nævnets principper for undervisningsevaluering 
• Jubelårets progression 

 
Forslag til punkter til UN-møde 3. april 2020 

• Studiestartsprogrammer 
• Jubelårets progression 

 
Forslag til punkter til UN-møde 7. maj 2020 

• Årlig status (datapakker og handleplaner) 
• Jubelårets progression 

 
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: 
Studiemiljøundersøgelse 2020 
Organisering af 3. semester 
Revision af studieordningen er startet op i afdelingen ved afdelingsmøde den 16. ja-
nuar 2020. Der var ønske om, at det blev diskuteret om det hensigtsmæssigt at fore-
tage studieordningsændringer, når uddannelsen skal uddannelsesevalueres i 2021.  

 
4.2 Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 
Intet 
 
5. Meddelelser (25 min) 
5.1 Nyt fra afdelingsleder 

• Afdelingen er ved at flytte. Det bliver godt og afdelingen glæder sig til at 
komme tættere på de studerende. Afdelingen har fået en autoriseret grå 
nuance som afdelingsfarve. 

• Omprøverne er ved at være på plads. Der er færre studerende end forven-
tet, der skal til omprøve. 

• Uddannelsen skal uddannelsesevalueres i 2021 
• Afdelingen er ved at igangsætte processen for studieordningsændringer. 
• Der er uddannelsesdag den 25. februar 2020.  
• Der har været Åbent hus i Århus i tirsdags med mange fremmødte. Der er 

åbent hus i Emdrup i dag. På BA er der åbent hus den 27. februar. 
• Der er opslag på Facebook om tutorer til studiestart. Der mangler tutorer 

på KA. Spred gerne budskabet. 
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5.2 Nyt fra UN-forperson, UN-næstforperson og SN-repræsentanter 
• Jonas Andreasen Lysgaard meddelte, at afdelingen i anledning af uddan-

nelsens jubilæum vil igangsætte en konkurrence om fremtidens uddan-
nelse. Der vil blive nedsat en jury til at bedømme de indkomne forslag. 
Nogle af grupperne bliver sendt på ophold på Sandbjerg. Den 4. septem-
ber vil forslagene blive præsenteret og vinderne fundet. Der vil være store 
præmier. Der vil blive nedsat et udvalg med studerende, holdundervisere 
og VIP’ere. Følgende studerende meldte sig til udvalget: Lea, Asta, Gro, 
Jonas, Jonathan.  

• En forening vedrørende bæredygtighed er ved at blive etableret på DPU. 
Der afholdes møde i bygning A, lokale A104 den 7. februar 2020 kl. 
15.00. Alle er velkomne. 

• Næstforpersonen oplyser, at de studerende taler om at lave et arrange-
ment, hvor studerende kan møde deres UN-repræsentant. 

5.3 Nyt fra de studerende 
• De studerende i nævnet har lavet en facebookside, for at komme bredt ud 

til de studerende.  
5.4 Nyt fra VEST 

• Studievejledningen afholder følgende semestermøder i F20: 
BA 2. semester: København d. 25. marts, Aarhus d. 26. marts 
BA 4. semester: Aarhus d. 4. marts, København d. 11. marts 

• Studievejledningen afholder oplæg om formalia i forbindelse med valg af 
valgfag: Aarhus d. 9. marts, København d. 10. marts 

5.5 Nyt fra Arts studier 
• Merete Justesen orienterede om, at studienævnet havde konstitueret sig 

på sidste studienævnsmøde med Anne-Marie Eggert Olsen som forper-
son og Emil Nielsen (pædagogisk sociologi) som næstforperson.  

• Merete Justesen meddelte, at februars nyhedsbrev fra Arts Studier var 
udsendt pr. mail og at nævnet skulle være opmærksomme på de nye reg-
ler for omprøve på BA. 

 
6. Evt.  
De studerende kunne godt tænke sig en valgfagscafe på BA. Hvis en sådan afholdes, 
skal der være repræsentanter fra begge campi.  
 
Der er mange fejl i studieordningen. Der er stavefejl, kommafejl m.m. Der er ingen, 
der har læst korrektur på studieordningen. Nævnet mener ikke, at det er deres op-
gave. Nævnet ønsker det rettet i forbindelse med revisionsprocessen. 
 
 

Referatet er godkendt i mailhøring 
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