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Mødedato: 9. juni 2020 kl. 10.00-12.30 

Formøde for studerende 9.00-10.00 virtuelt (næstforpersonen arrangerer) 

Mødested: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/62562479529 

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), Asta Kappel (næstforperson), Lea Uhlott Noval, Freja Borch Dall, Andreas Baar-

søe.  

 

Tilforordnede 

Pia Bramming, Lisbeth Helt Haahr, Camilla Mengel Kaastrup, Emil Layyous Funck, Mette 

Refshøj (VEST) og Merete Justesen (Arts Studier - ref.) 

 

Fraværende: Pia Cort, Kani Hossian, Christoffer Koch Andersen, Malene Sillas Jensen 

 

 

 

 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden  

UN godkendte dagsordenen til dagens møde 

 

2. Beslutningspunkter  

2.1 Obligatoriske gruppeprøver  

Hvert år er der studerende, som søger dispensation for studieordningen ift. aflægning 

af gruppeprøver, da medlemmer af gruppen ikke har mulighed for at gennemføre 

prøven (f.eks. sygdom). Studienævnet har ikke hjemmel til at dispensere fra eksa-

mensbestemmelsen beskrevet i studieordningen. På flere af uddannelserne på DPU 

har man tvungne gruppeprøver med et minimumsantal, som gør at ovenstående situ-

ation sker. Det indstilles derfor at gruppebestemmelserne på obligatoriske gruppeprø-

ver ændres til en beskrivelse hvor der ikke er angivet et minimumantal af studerende 

i gruppen med virkning fra den 1. september 2020. Det er muligt i undervisningen at 

opfordre de studerende til at aflægge eksamenen i grupper, men det vil også være 

muligt for studerende at aflægge eksamen individuelt, og derved vil de ikke komme i 

klemme ift. at leve op til eksamensbestemmelserne i studieordningen i tilfælde af 

sygdom, opløste grupper, etc. Desuden skal der altid være mulighed for at gå til eksa-

men individuelt til omprøven.  

 

Kommentarer: 

 Hvis der ikke står 3-6 studerende i studieordningen, så får vi for mange små 

grupper og det giver udfordringer i forhold til vejledning. 

 Fint at ophæve minimumsantallet, for det har været en udfordring længe og 

givet mange udfordringer for de studerende.  

 Modulet lægger op til gruppeeksamen og man får en anden tilgang, hvis 

man ikke skriver i gruppe.  
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 Der er mange udfordringer med gruppedannelsen på modulet. Vi har arbej-

det på at få gruppestørrelse op til minimum 3 studerende. Der vil være store 

udfordringer med at få timer nok til vejledning, hvis der er mange små grup-

per. 

 Man kan have et krav om, at der skal være refleksion over gruppearbejdet i 

opgaven. 

 Studiegrupperne skal sammensættes i studiestarten og vi kan godt sammen-

sætte grupperne i studiestarten på 3-6 personer, selvom vi laver eksamens-

bestemmelsen om til en beskrivelse uden minimum 

 Der er aftagerønsker om, at de studerende arbejder i grupper. Vi skal have 

løst denne problematik med at de studerende ikke bliver forsinket, fordi andre 

i gruppen bliver syge. Det må være muligt, at give dispensation. Det er et fag 

med gruppearbejde, fordi der skal indsamles empiri. Hvis der skal dobles op 

på vejledning bliver det svært at rumme inden for uddannelsens økonomi.  

 De studerende orienterer sig i studieordningen og vil se, hvis det ikke er muligt 

at arbejde i gruppe. De vil benytte sig af muligheden for at skrive i alene.  

 Det er modulkoordinators erfaring, at det er ganske få studerende, der kom-

mer i klemme.  

 

Opsamling: 

Nævnet ønsker ikke på nuværende at ændre i bestemmelserne. Afdelingsleder un-

dersøger, om det er muligt at ændre dispensationspraksis, så studerende der ufor-

skyldt ender i en gruppe, der kommer under minimumsbestemmelsen, kan få dispen-

sation. 

 

Når afdelingsleder har en afklaring, så sendes sagen til skriftlig behandling inden næ-

ste SN-møde, hvis det ikke er muligt at ændre dispensationspraksis. 

 

Grundlæggende ønsker nævnet at fjerne minimumsbestemmelsen, hvis de stude-

rende ikke kan få dispensation, hvis deres gruppe falder under minimumsstørrelsen. 

 

Hvis de studerende kan få dispensation, så vil nævnet fastholde minimumsbestem-

melsen på 3 studerende. 

 

Hvis minimumsbestemmelsen fjernes, så skal de modulansvarlige og underviserne ar-

bejde med vejledningsbestemmelserne, så det tydeliggøres at man ikke kan få indi-

viduel vejledning. 

 

 

2.2 Specialeformer  

Arts har en beslutning om, at der skal være tre prøveformer på specialet: monografi-, 

produktspeciale og portfoliospeciale. I kandidatstudieordningen for uddannelsesvi-

denskab er der kun prøveformen monografispeciale. Det er besluttet på fakultetsni-

veau, at DPU som minimum skal tilføje prøveformen portfoliospeciale på samtlige 

kandidatuddannelser, da denne prøveform skal benyttes af 4+4-studerende. Tilføjel-
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sen af eksamensformen portfoliospeciale skal ske med omgående virkning på kandi-

datuddannelsen i uddannelsesvidenskab, da der aktuelt er en 4+4-studerende, der 

skal kunne benytte denne eksamensform. 

Beskrivelse af prøveformen portfoliospeciale til studieordningen: 

Portfoliospeciale 

Portfoliospecialet er målrettet Ph.d.-studerende på 4+4-ordningen.  

Prøven er en individuel fri hjemmeopgave bestående af en portfolio af 2–5 skriftlige 

fremstillinger samt en syntetiserende fremstilling. Den skriftlige opgave skal have et 

omfang på 60-80 normalsider (ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og 

eventuelle bilag, men inkl. resumé). De skriftlige fremstillinger i portfolioen sætter fo-

kus på udvalgte dele af en overordnet problemstilling. Den afsluttende syntetise-

rende fremstilling skal præsentere relevante teoretiske og metodiske problemstillin-

ger samt perspektiveringer ift. helheden. Specialeemnet og problemformuleringen 

skal være relevante i forhold til faget og skal aftales med og godkendes af speciale-

vejlederen. 

Portfoliospecialet skal indeholde et resumé på 1-2 normalsider på engelsk. Resuméet 

indgår modificerende i den samlede bedømmelse. Hvis specialet skrives på engelsk 

kan resuméet skrives på dansk. 

Specialet afleveres i Digital Eksamen inden den fastsatte frist. 

Uddannelsesnævnet drøftede kort formuleringen af prøveformen portfoliospeciale, 

herunder om sideantallet havde et passende omfang. Omfanget svarer til den nuvæ-

rende prøveformsbeskrivelse på specialet, og er lidt større end øvrige portfoliospecia-

ler, der er på 55-70 normalsider, som er inkl. resumé. 

 

Kommentarer fra nævnsmedlemmerne: 

 Vil gerne have erfaringer med specialeformen, hvis vi får andre studerende, 

der vælger den. 

 Ved at vi har sat sidetallet til samme omfang som monografispecialet, vil det 

mindske at andre studerende vil vælge formen, hvilket de måske ville, hvis 

sideantallet var lavere. 

 Det er en udfordring, at 4+4 studerende skal være på samme studieordning 

som øvrige studerende, fordi det betyder, at specialevejlederne skal vejlede, 

hvis andre end 4+4-studerende vælger denne specialeform. 

 Specialekoordinatorerne skal informeres, så de kan overveje de didaktiske 

udfordringer, der kunne være. 

 Produktspecialet lyder interessant, det vil vi også gerne se eksempler på.  

 De studerende er ikke så bekymret for, at mange studerende vil vælge denne 

eksamensform.  

 Undren over at det er en hastesag, da der tidligere er givet dispensation. Me-

rete Justesen oplyser, at man ikke længere dispenserer fra de eksamensbe-

stemmelser, der er beskrevet i studieordningen, så derfor skal formen være en 

del af studieordningen. 

 Man kunne forstille sig, at man havde et spor i studieordningen til de stude-

rende, der var 4+4 
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Proces: 

Af hensyn til en studerende, der skal aflevere sit speciale som led i en 4+4-indskriv-

ning i begyndelsen af august sker behandlingen af punktet med korte frister.   

Behandles i uddannelsesnævnet den 9. juni 2020 

Behandles i studienævnet den 17. juni 2020 

Studieordningen offentliggøres senest 18. juni 2020, hvorved den nuværende prøve-

form navngives ”monografispeciale” 

 

Beslutning: 

Uddannelsesnævnet godkender formuleringen af prøveformen for portfoliospecialet 

og indstiller til godkendelse i Studienævnet ved DPU. 

 

2.3 Godkendelse af undervisningsplaner KA E2020  

Nævnet behandlede og godkendte efterårets undervisningsplaner for kandidatud-

dannelsen. Forpersonen noterede nævnets kommentarer og melder dem til de mo-

dulansvarlige. 

Modul 

KA M1 Udvikling og ledelse af humane ressourcer og organisationer 

KA M2 Metodologi  

KA M5 Evaluering 

KA M6a Specialiseringsmodul Videregående HR 

Der foreligger ikke en endelig undervisningsplan. De udpegede ansvarlige læserne 

tager modulet pr. mail, når der foreligger en endelig undervisningsplan og sender 

deres kommentarer pr. mail til forpersonen.  

KA M6b Specialiseringsmodul Videregående forvaltning  

KA M6c Specialiseringsmodul Projektorienteret forløb 

KA Valgfag Vejledning som institutionel og pædagogisk praksis 

KA Valgfag Ansvarlig og bæredygtig innovation 

 

2.4 Godkendelse af undervisningsplaner valgfag BA E2020  

Nævnet behandlede og godkendte efterårets undervisningsplaner for valgfagene 

på bacheloruddannelsen. Udkastene til undervisningsplanerne for valgfagene er ikke 

helt gennemarbejdede, da de modulansvarlige har haft meget kort tid til at udar-

bejde dem. Forpersonen noterede nævnets kommentarer og melder dem til de mo-

dulansvarlige.  

Modul 

Valgfag: Organisation og ledelse i læringsarenaer 

Valgfag: Bæredygtighed i didaktik, organisation og demokrati 

Valgfag: Motivationens paradokser - i videnskab og praksis 

 

 

3. Drøftelsespunkter  

3.1 Erfaring med omlagt undervisning 
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Som følge af Corona-pandemien i foråret 2020, blev Aarhus Universitet den 12. marts 

2020 lukket fysisk ned.  

 

Den fysiske nedlukning betød, at mange forskellige kritiske situationer skulle håndte-

res, og at megen information skulle videreformidles på andre måder end hidtil. Samti-

dig skulle undervisningen omlægges, så den kunne foregå online (omlagt undervis-

ning). Mundtlige eksamener skulle også håndteres online, hvilket i mange tilfælde 

betød, at der skulle udarbejdes en såkaldt nødstudieordning. 

 

Der er indsamlet mange erfaringer i perioden, og derfor igangsættes nu en erfarings-

opsamling både blandt underviserne og de studerende med henblik på at blive klo-

gere på, hvad der har fungeret godt, og hvad der er mindre anvendeligt.  

 

Forpersonen orienterede om, at underviserne har haft en erfaringsopsamling med 

den omlagte undervisning i foråret oppe på et afdelingsmøde. 

 

Næstforpersonen orienterede om, at der også har været en erfaringsopsamling 

blandt de studerende på bacheloruddannelsen, årgang 2018. De studerende viser 

generel tilfredshed med forelæsningerne, men har flere udfordringer med holdunder-

visningen. 

 

Kommentarer: 

 Dejligt at de studerende har lavet en erfaringsopsamling. Savner at de stude-

rende melder ind, hvad de selv kan gøre.  

 Den nærhed som holdundervisning giver, er svær at genskabe digitalt. 

 Afdelingsleder sørger for, at de studerendes erfaringsopsamling bliver videre-

givet til underviserne.  

 Blackbord bliver kritiseret af de studerende. Systemet er på vej til udskiftning, 

men indtil der kommer et nyt, så er Blackboard det system, der skal benyttes. 

Så længe vi er afhængige af Blackboard, så vil det være godt, hvis de stude-

rende kunne komme med bud på hvordan BB skal bruges, da det nu er det 

system, som vi skal benytte. 

 Holdundervisningen har været sværest at oversætte til et onlineformat. De 

studerende oplever, at de har fået færre konfrontationstimer i foråret, fordi 

noget af holdundervisningen har været aflyst og andet har været slået sam-

men mellem campi. De studerende vil gerne vide, om de også i efteråret vil 

få færre konfrontationstimer. Afdelingsleder orienterer om, at holdundervis-

ning har svære kår, når underviserne skal undervise hjemmefra, fordi undervi-

serne har forskellige kår at undervise under derhjemme. Det vil blive bedre, 

når underviserne kan undervise fra deres kontorer. Når vi skal undervise i de 

lokaler vi har, med den undervisningsplan vi har, og kun halvdelen af de stu-

derende kan være til stede, så har vi et problem med konfrontationstimekra-

vet, hvis det skal tolkes som det gøres i dag. Vi skal sikre, at vi kan gå tilbage 

til fysisk undervisning, hvis det bliver muligt. 
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 De studerende har manglet faglig sparring i holdundervisningen. Der har væ-

ret meget fokus på motivation og det kan de studerende godt selv være an-

svarlige for. 

 Afdelingsleder har indkaldt alle modulkoordinatorerne i efteråret til møder i 

forhold til planlægning af efterårets undervisning ud fra de 3 udmeldte prin-

cipper for planlægningen: 

1. Undervisning, der kræver fysisk tilstedeværelse (fx fordi der skal afvik-

les praktiske øvelser, eller fordi der er behov for særlige faciliteter) skal 

prioriteres, så vi ikke risikerer at skulle redde kurser i slutningen af se-

mestret således, som det har været tilfældet i dette semester. 

2. For at sikre en god inklusion af nye studerende, skal undervisning med fy-

sisk 

tilstedeværelse af førsteårsstuderende (på både BA- og KA-niveau) 

prioriteres over tilstedeværelsesundervisning af andre grupper. 

3. Det skal sikres, at alle studerende bliver tilbudt undervisning, 

der inkluderer tilstedeværelse på universitetet. 

 

 

4. Forslag til kommende møder (5 min) 

4.1 Forslag til kommende UN-møder 

 

Forslag til punkter til UN-møde 21. august 2020 

 Evaluering af F2020 

 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 Weiss 

Hvordan skal vi benytte Blackboard, så vi sikrer at de studerende benytter Black-

board 

Hvordan håndterer vi evt. problematikker i forbindelse med studiestarten for nye stu-

derende, der skal indgå i digital studiestart og delvis digital undervisning.  

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

at undgå at bruge samme litteratur flere gange. Der ligger et forslag til hvordan man 

kan gøre det. 

 

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

Ingen 

 

5. Meddelelser (10 min) 

5.1 Nyt fra afdelingsleder 

 Der er kommet retningslinjer for efterårets planlægning fra prodekanen. Vi 

skal arbejde med de lokaler vi har og de undervisningsplaner vi har. Vi må 

ikke bytte lokaler indbyrdes. Der er kommet en oversigt over hvor mange stu-

derende, der kan være i de lokaler, vi har fået tildelt. Der vil være streamin-
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gudstyr til rådighed i alle undervisningslokaler. Der vil nok blive tale om stre-

aming til dem, der ikke er tilstede. Alle modulkoordinatorer og holdundervi-

sere er indkaldt til møder semestervis, så vi kan planlægge undervisningen på 

bedst mulig vis. Vi har hørt de studerendes behov om et skema. 1. års stude-

rende skal prioriteres fysisk. Man kan godt på 2. og 3. semester have et modul, 

der er helt online. I KBH er vi ved at undersøge om vi kan bruge festsalen, 

hvor alle kan være. Udfordringen er, at vi ikke kan tilbyde det samme i Århus. 

Forpersonen er inviteret med til alle møder og kan sende en anden stude-

rende, hvis hun ikke kan, så vi sikrer de studerendes deltagelse. 

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

 I forhold til studiestart, så havde vi oprindeligt inviteret tutorerne med til mø-

det, så de kunne fortælle om studiestartsprogrammerne, men på grund af de 

nye retningslinjer, som de sent har skulle forholde sig til, er deadline for studie-

startsprogrammerne skubbet til den 21. juni. Tutorerne sender programmerne 

til forpersonen senest den 18. juni.  

 Studiecafeerne kommer formentlig til at være placeret lige efter studiestart, i 

uge 41 og i uge 46/47. 

5.3 Nyt fra de studerende 

Intet 

5.4 Nyt fra VEST 

 Telefonen er åben igen og træffetid på Zoom: Da studenterstudievejlederne i 

Aarhus nu er tilbage på kontoret, har vi i dag (d. 9. juni) åbnet for telefoniske 

henvendelser (for studerende i begge byer). Derudover har studenterstudie-

vejlederne nu træffetid på zoom ca. tre gange i ugen. Det fungerer godt, og 

de studerende virker rigtigt glade for at have et alternativ til at kontakte os på 

mail. De studerende finder vej til os i Zoom via studievejledningens side på 

Studieportalen.  

 Vejledningsaktiviteter i efteråret 2020: VEST er også i gang med at se på on-

line formater for vores aktiviteter i efteråret 2020. 

 Forsinkelsessamtaler: VEST har i maj sendt ’forsinkelsesmails’ ud til 65 BA-stu-

derende og 21 KA-studerende på Uddannelsesvidenskab, der er forsinket 30 

ECTS eller derover (I alt er der udsendt til 267 DPU-studerende). I mailen be-

der vi dem udfylde et spørgeskema og vi tilbyder en booket samtale med 

Studievejledningen. Der er har været under 20 samtaler på hele DPU. 

 

5.5 Nyt fra Arts studier 

Intet 

 

6. Evt. (5 min) 

Anders Ebbestrup Malling overtager repræsentationsposten for holdunderviserne i År-

hus fra Emil fra næste semester. 

 

Referatet er godkendt i mailhøring 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/studievejledere/edu/

