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Møde i Uddannelsesnævnet for uddannelsesvidenskab 
3. april 2017 kl. 9.00-12.00 
Emdrup lokale D118, Aarhus lokale 252 bygning 2113 
 
Deltagere:  

1. Jonas Andreasen Lysgaard, Malou Juelskjær, Oliver Alexander Tafdrup, Jens Kjær 
Riemer, Helene Graversen, Ditte Marie Thomsen, Henrik Lillevang Hansen, Maria 
Kirkegaard Møller, Kristina Mariager-Anderson,  
 

Tilforordnede: Anders Kruse Ljungdahl, Birgitte Dam (hverken Birgitte eller Jonas 

har mulighed for at deltage fra Aarhus), Charlotte Herold Lange, Ida Werliin Holm, 

Pia Bramming, og Kristine Kirk Mørk  

 

1. Suppleanter: Morten Nissen, Malene Sillas Jensen, Lucas Lundby Cone, Sofie 

Mathilde Sanderhage, Anna Kristine Boulund, Tobias Fuglsbjerg Aakjær, Petra Toft 

Nielsen 

 

Afbud: Bente Elkjær, Marie Lund Hasen Lars Geer Hammershøj, Magnus Kvist 

Wibrand 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen godkendes. 
 

2. Meddelelser 
a. Nyt fra Studienævnet 

SN vedtog, at studerende kan ønske en specialevejleder og der 

blev fremstillet et udkast, der skal sendes i høring. 

Skriftlige opgaver er anonyme for at undgå kønsdiskrimination, 

men det fungerer ikke, fordi de studerende skriver deres navn 

på opgaverne. Der arbejdes på retningslinjer. 

 

b. Nyt fra afdelingen/administrationen 

Vi er i gang med bemanding i E17 og det går nogenlunde. Malou 

Juelskjær overtager rollen som modulkoordinator på modul 2a 

og 2b. 

Specialeseminarstuderende har givet bud på, hvordan de fore-

stiller sig uddannelsen udviklet. 
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 Uddannelseskoordinatorfunktionen sløjfes pr. 1. september og 

stillingen lukkes ned pr. 1. august 2017. Der afventes den ende-

lige løsningsmodel. 

Specialehåndteringen flytter til en central enhed i Aarhus. Sags-

behandling af ansøgninger om f.eks. udsættelse af afleverings-

fristen behandles fortsat i Emdrup. 

 

c. Status på arbejdet i studieordningsgruppen KA 

Sidste møde blev aflyst. 

Den 14. september 2017 er der uddannelsesvidenskabelig dag 

på Bernstorff slot ca. fra kl. 9.30. Biler skal derfor bestilles, så 

deltagerne fra Aarhus kan køre sammen. På dagen skal studie-

ordningen finpudses.  

Der ønskes flere kandidatstuderende med i arbejdsgruppen – 

gerne nogen, der er langt på uddannelsen. 

 

d. Nyt fra de studerende 

For at etablere bedre sammenhold på de to campi, arbejdes der 

på, at få Emdrup til kapsejldas i Aarhus, men arrangementet 

starter kl. 5 om morgenen, så det foreslås, at de kan overnatte i 

et undervisningslokale.  

Både ift. kapsejlads og studiestartsfest ønskes der en bus stillet 

til rådighed. Uddannelsens ledelse støtter op om ideen. Birgitte 

Dam opfordrer de studerende til at stile deres mails til Eva Viala 

og Niels Lehmann.  

Der er informationsmøde på onsdag, om undervisningens fysi-

ske forhold. 

DSR planlægger en aften, hvor studerende, der deltager i UN og 

SN, på tværs kan drøfte informationsudveksling og punkter til 

dagsordener.  

Ulla Hjort i Arts Karriere undersøger muligheden for at holde et 

arrangement i Aarhus lig aftagermessen i Emdrup. 

 

3. Matematik på B-niveau (BA) – drøftelse af spørgeskema (bilag) 

Spørgeskemaet er blevet rettet ift. kommentarer fra sidste møde. Spør-

geskemaet godkendes. Jonas Lysgaard beder de studerende om at være 

tovholdere på dataindsamling gennem Survey Exact. Jonas afklarer di-

stributionsmulighederne (BB), når surveyet er fremstillet. 

 

4. Undervisningsevalueringer (bilag) 
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 Kvantitative evalueringer foreligger. De kvalitative er ikke blevet trukket. 

Jonas har rykket for det kvalitative. Drøftelsen af de kvalitative undersø-

gelser kan ske i forbindelse med godkendelse af undervisningsplaner i 

juni. Igen i år er det desværre en udfordring at få evalueringerne fra cen-

tralt hold. Der er den højeste svarprocent nogensinde.  

Da Jonas har været syg, har han ikke nået at behandle tallene statistisk. 

Det vil ske til efteråret.  

Det er ikke klart, hvad der præcist menes med feedback i undersøgelsen. 

Jonas noterer vores kommentarer til evalueringsspøgsmålene og melder 

videre i systemet bl.a. til modulkoordinatorerne og SN. 

 

Der er to udfordringer: IT-platformen og feedback. Feedbackudfordrin-

gen er vendt på et afdelingsmøde og afdelingen vil arbejde videre med 

det. It er ude af vores hænder. 

Der arbejdes fremadrettet med feedback til alle prøver, der ikke har 

mundtlig eksamen. 

Det er en udfordring, at de studerende skal evaluere på feedback, før 

den kommer på enkelte moduler.  

I undervisningsplanerne skal underviserne have gjort sig overvejelser 

over, hvordan de vil arbejde med feedback. 

 

Der blev indkaldt undervisningsplaner i går. Det er ikke i harmoni med 

interne deadlines, fordi vi mangler et årshjul og valgfagskoordinatorerne 

ikke ved, om valgfag oprettes. Det er ikke afstemt med afdelingen ift. fo-

kuspunkter. Der forfattes derfor et skriv til modulkoordinatorerne ift. 

emner og andet i undervisningsplanerne. 

 

På modul 2 (BA) er der stor forskel på tallene i Aarhus og Emdrup. Un-

dervisningsassistenterne kan bidrage med værdifuld viden om kulturen 

på studiet i Emdrup/Aarhus. De studerende mener, at eksamensformen 

på modul 2 er svær at håndtere. De så gerne, at underviserne var bedre 

klædt på ift. at læse studieordningen, have viden om eksamen osv., så 

de gav konsekvente udmeldinger. Det er derfor vigtigt, at modulkoordi-

natorerne indskærper overfor underviserne, at de skal tage helheden på 

sig og give de studerende konsekvente, stabile udmeldinger.  

 

På modul 6 (BA) er meget få studerende del af en studiegruppe. Det ser 

mystisk ud. Da det er en individuel eksamen, kan det måske forvirre ift., 

hvad der menes med studiegruppe, men studiegrupperne bliver ikke 

brugt og lagt op til i holdundervisningen og til forelæsningerne i Aarhus. 

Det er ikke et problem i Emdrup. Det aftales, at drøfte på et kommende 

møde i UN, hvad vi kan gøre for at ændre udfordringen i Aarhus, da der 

bruges mange ressourcer på studiegrupperne. 
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 Eva Viala har nedlagt forbud mod videolinkundervisning fremover. 

 

På Kandidatuddannelsen bør første semester være mere bredt favnende 

pga. studerende med forskellig baggrund. 

 

På modul 2a (KA) er det en udforing med de mange undervisere, da der 

ikke er sammenhæng mellem dét, der bliver undervist i og dét, der ud-

prøves. De mange undervisere er ikke del af et team, der tager ansvar 

for helheden. De studerende i Aarhus oplever ikke at have helt så tæt en 

kontakt til underviserne som de studerende i Emdrup. Dette skal drøftes 

på et møde i UN. Det vil blive taget op som emne i forbindelse med de 

årlige statusser. 

 

KA skal arbejde med at undgå for mange gentagelser fra BA og der skal 

tages bedre høje for det i den nye studieordning. Vi skal ligeledes arbej-

de med feedback og afklare, om det skal italesættes eller forventnings-

afstemmes på en anden måde. Der skal ligeledes arbejdes med samar-

bejdet studerende imellem.  

Ift. it-platforme kan vi evt. klæde VIP bedre på ift. Bb. Birgitte deltager i 

arbejdsgruppe om en ny platform. Hun informerer UN, når der kommer 

nyt. 

 

Det foreslås at drøfte, hvordan vi skal behandle evalueringerne fremad-

rettet. 

 

5. Studiestartsprøve (bilag) 

Studiestartsprøven (SSP) skal fange spøgelsesstuderende, så den drejer 

sig om at afklare, hvilke indmeldte studerende, der reelt går på uddan-

nelsen. Da SSP er på 0 ECTS, er det ikke en prøve knyttet til en vurdering 

af faglighed, men der kan godt være et fagligt element, da SSP kan bestå 

af aflevering af en delopgave. 

Vi fik de studerende til at deltage i studiestart og undervisningen, da de 

fik at vide, at de kun kunne få svarene til SSP der og ikke ved at læse op. 

 

Der ønskes strukturelle spørgsmål i SSP om, hvad SN og UN er, hvilket 

fakultet den studerende går på osv. Spørgsmålene skal være klar før 

sommerferien, så tuturerne kan introduceres til dem og kan forberede 

de studerende, så vi undgå den panik, der var sidste år. 

Evt. spørgsmålsideer kan sendes til Birgitte, der opdaterer testen, der 

godkendes i UN. 

 
6. Evt. 

Akademisk kvarter indføres til sommer over hele DPU (både Aarhus og 
Emdrup).  
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Overskrift Begrundelse Cirkatid 

1. Godkendelse af dagsorden  5 minutter 

2. Meddelelser 
a. Nyt fra Studienævnet 

b. Nyt fra afdelingen/administrationen 

c. Status på arbejdet i studieordnings-

gruppen KA 

d. Nyt fra de studerende 

 

 
40 minutter 

3. Matematik på B-niveau (BA) - drøftelse af spør-

geskema 

- Bilag 1 - Udkast til spørgeskema 2 

De studerendes repræsentanter i UN har revideret udkastet til spørge-

skemaet. UN bedes gennemgå og godkende spørgeskemaet, inden det 

kan sendes ud til de studerende. 

15 minutter 

4. Undervisningsevalueringer 

- Bilag eftersendes  

UN bedes drøfte de eftersendte bilag. Skal der igangsættes tiltag? 60 minutter 

5. Studiestartsprøve 

- Bilag 2 - Studiestartsprøven 2016 final BD, 

050916 

Med udgangspunkt i studiestartsprøven fra 2016 bedes UN drøfte, 

hvad der kan genbruges og hvad der skal laves om i studiestartsprøven 

2017. 

30 minutter 

6. Evt.  5 minutter 

 


