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Mødested: A302, 1483-556 

Formøde studerende 11.30-13.00 

Mødeemne: Møde i uddannelsesnævnet for uddannelsesvidenskab 

 

 

VIP: Kristina Mariager-Anderson (forperson og SN-repræsentant), Pia Seidler Cort, Katja 

Brøgger, Søren Christensen, Hanne Knudsen, Jens Erik Kristensen. VIP-suppleant: Jette 

Kofoed. Studerende: Jonathan Sebastian Rossen (SN-repræsentant), Simone Albers, Ma-

thilde Kramer Lau, Silja Christiane Madsen, Christoffer Koch Andersen, Phillip Offersen 

(næstforperson). Studentersuppleanter: Magnus Berg-Pedersen. Studenterobservatør: 

Victoria Etlar Syppli Sørensen Tilforordnede: Pia Bramming (afdelingsleder), Jonas Møller 

Pedersen (AAU), Anna Skov Jensen (holdunderviser), Maria Solhøj Madsen (VEST) og 

Merete Justesen (Arts Studier - ref.) 

 

Fraværende: Silja Christiane Madsen, Christoffer Koch Andersen, Magnus Berg-Peder-

sen, Victoria Etlar Syppli Sørensen, Katja Brøgger, Søren Christensen, Mathilde Kramer 

Lau, Silja Christiane Madsen, Christoffer Koch Andersen og Merete Justesen (Arts Studier 

- ref.) 

 

Jeppe Norskov Stokholm (Arts Studier) deltog som referent grundet Merete Justesens af-

bud. 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden og evt. opfølgning på referat (5 min) 

UN godkendte dagsordenen til dagens møde. 

 

2. Beslutningspunkter (65 min) 

2.1 Godkendelse af undervisningsplaner F2022 (60 min) 

Nævnet behandlede efterårets undervisningsplaner på bachelor- og kandidatud-

dannelsen i uddannelsesvidenskab.  

 

På mødet fremlagde de respektive læsere indledningsvist de vigtigste punkter fra de 

enkelte undervisningsplaner. De særlige forhold på de enkelte moduler/semestre 

blev med udgangspunkt heri efterfølgende drøftet i plenum.  

 

Følgende blev besluttet 

Det blev aftalt, at der fremadrettet i rubrikken ”Tilrettelæggelsesform” i undervisnings-

planerne tilføjes en kort beskrivelse af, hvad modulet handler om, samt evt didaktiske 

overvejelser over sammenhæng mellem indhold og form.  

 

UN-forperson/Jonas sørger for, at modulkoordinatorerne orienteres om beslutningen.  

 

Ift. modulet Videnskabsteori blev det besluttet, at strukturen på modulet skal drøftes 

ifm. det kommende udbud i F23. UN ønsker, at indholdet på modulet får en karakter, 

der er mere problemorienteret end det er tilfældet på det aktuelle udbud. De kon-
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krete elementer, som UN ønsker at drøfte forud for udbuddet i F23, er udfoldet yderli-

gere i VIP-ansvarlige læsers noter, der fremsendes til hhv. modulkoordinatoren og Jo-

nas (AAU). 

 

UN opfordrer desuden til, at hvert modul bliver evalueret som en del af undervisnin-

gen. Dette kan i praksis gøres ved, at underviser sørger for, at de studerende evalue-

rer på den sidste undervisningsgang. Dette med henblik på at sikre en så høj svarpro-

cent som mulig. 

 

Det blev endelig besluttet, at evalueringerne fra det forrige udbud af modulet frem-

adrettet bliver vedlagt som bilag til punktet. På den måde er det muligt for UN at af-

klare, om de input, der er kommet ifm. evalueringen af forrige udbud, er indarbejdet i 

det nye udbud.   

 

Den VIP-ansvarlige læser gør desuden følgende 

a) sammenfatter egne noter og eventuelle kommentarer fra plenumdrøftelsen i 

et kort notat 

b) sender notatet til Jonas (AAU), der sørger for, at det arkiveres på O-drevet 

c) giver med udgangspunkt i notatet og drøftelserne i UN en tilbagemelding til 

modulets koordinator(er). 

 

Bilag 2.1.1 Læseplan BA F2022 

Bilag 2.1.2 Læseplan KA F2022 

Bilag 2.1.3 Undervisningsplaner F2022 

Bilag 2.1.4 Overblik F2022 (til orientering) 

 

2.2 Mødeplan 2022 (5 min) 

Nævnet godkendte planen nævnets mødet for F2022 på mødet i oktober. På okto-

bermødet blev det dog aftalt, at nævnet skulle genbesøge mødeplanen på dagens 

møde, da der på oktobermødet ikke var overblik over undervisningens placering i 

F2022. 

 

Følgende blev besluttet 

Punktet blev udskudt til det kommende møde i nævnet, da det ikke havde været mu-

ligt for alle nævnets medlemmer at ajourføre deres kalender for F22.  

 

Bilag 2.2.1 Mødeplan 2022 

 

3. Drøftelses- og orienteringspunkter (20 min) 

3.1 Opfølgning på semestermøderne (10 min) 

Maria Solhøj gav en kort opdatering på de afholdte semestermøder. UN drøftede dels 

på baggrund heraf og dels på baggrund af de indmeldte hovedpointer, der var ud-

foldet i punktets bilag, følgende 

 Omfanget af brugen af studiegrupper på uddannelsen 

Flere studerende giver jf. materialet udtryk for, at de er overraskede over omfan-

get af brugen af studiegrupper på uddannelsen  
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Maria Solhøj anbefalede på den baggrund, at der gøres mere ud at formidle det 

til de kommende studerende på U-days, Studiestart etc. 

 Pensum: Forventninger til hvor meget der forventes der læses  

Der blev gjort opmærksom på, at der blandt nogle studerende på uddannelserne 

er en opfattelse af, at det er tilstrækkeligt blot at læse dele af pensum.  

UN opfordrede til, at det ifm. Studiestarten ekspliciteres, at forventningen er, at det 

er det komplette pensum, der skal læses. Tilsvarende opfordres modulkoordinato-

rerne til tydeligt at afstemme med de studerende, hvad der forventes ift. læse-

mængde.  

 Det er konstateret, at der er en social og faglig opdeling på kandidatuddannel-

sen.  

Nævnet drøftede problematikken, og det er vurderingen, at opdelingen til dels 

skyldes de forskellige baggrunde, som de studerende, der optages på kandidat-

uddannelsen, kommer fra. Hertil blev det også nævnt, at årsagen kan skyldes, at 

den gruppe af studerende, der optages via Bacheloruddannelsen i Uddannelses-

videnskab, kender hinanden på forhånd.  

Det blev vendt, hvorvidt der skal igangsættes særlige tiltag for at forbedre den so-

cial-faglige integration på kandidatuddannelsen. Der blev ikke truffet beslutning 

om at igangsætte konkrete initiativer, men der var enighed om at tage sagen op 

igen ifm. forberedelsen af studiestarten i 2022. 

 

Maria Solhøj orienterede om, at UN-medlemmer (1-3 medlemmer) er inviteret til at 

bidrage til indholdet på forårets semestermøder på online møde, der afholdes i slut-

ningen af januar. 

Maria Solhøj informerer nærmere om tid og sted til de medlemmer af UN, der ønsker 

at deltage. Pia Cort og Jonathan Rossen meldte sig. 

 

Bilag 3.1.1 Semestermøder E2021 Opsamling til UN for Uddannelsesvidenskab 

 

3.2 Justering i handleplanerne på baggrund af uddannelsesevalueringen (10 min) 

Pia Bramming orienterede om de ændringer, der er foretaget i handleplanerne på 

baggrund af evalueringsmødet. Det drejer sig blandt andet om følgende 

 Der er en film om uddannelsen under udarbejdelse 

 Der arbejdes med at videreudvikle brugen af feed back på uddannelsen 

 Der arbejdes på at udvikle forskellige initiativer i regi af alumne netværket 

 Der arbejdes på forskellige initiativer mhp. at øge kendskabet til uddannelse 

 Kønsbalancen på uddannelsen er skæv, og det undersøges, hvilke initiativer, der 

kan implementeres mhp. at ændre det  

 Der igangsættes forskellige tiltag mhp. at styrke studiemiljøet i Emdrup 

 

4. Forslag til kommende møder (5 min) 

4.1 Forslag til kommende UN-møder 

 

17. Januar 2021 

Konstituering af nyt UN 

Introduktion til UN 

Orientering om mødeplan 
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Behandling af undervisningsevalueringer E2021 

Valgfag E2022 

Ansættelse af cheftutorer (PiaBramming) 

 

 

Ønsker til kommende punkter: 

(hvis de skal på et UN-møde, skal der foreligge en sagsfremstilling) 

Samlet litteraturliste  

Retningslinjer til undervisningsplaner 

Bedre integration af uddannelsernes årgange 

 

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

Ingen 

 

5. Meddelelser (10 min) 

5.1 Nyt fra afdelingsleder 

Pia Bramming gav en kort status vedr. udflytningsplanerne. Aarhus Universitet 

har indsendt deres forslag til en udflytnings- og reduktionsplan til forligsparti-

erne. Planen behandles i foråret 2023. 

  

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

Kristian Mariager-Anderson orienterede om, at Pia Cort stiller op som forperson 

til UN ifm. konstitueringen i januar, 2022. Kristina Mariager-Andersen forbliver i 

nævnet som menigt medlem og fortsætter som UDVs UN-repræsentant i SN i 

den periode, hun er valgt for, dvs. til og med 2023. 

 

5.3 Nyt fra de studerende 

Intet til dette punkt 

 

5.4 Nyt fra Vejledning og Studieinformation 

Intet til dette punkt 

 

5.5 Nyt fra Arts Studier 

Jeppe Norskov Stokholm orienterede om, at nyhedsbrevet fra Arts studier for 

december er udsendt. Det kan tilgås underviserportalen. 

 

6. Evt. (5 min) 

 

 

Referatet er godkendt i mailhøring 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/

