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Møde i Uddannelsesnævnet for uddannelsesvidenskab 
10. februar 2017 kl. 09.00-12.00 
Emdrup lokale D120, Aarhus lokale 252 bygning 2113 
 
Deltagere:  

1. Bente Elkjær, Jonas Andreasen Lysgaard, Helene Graversen, Ditte Marie Thomsen, 
Henrik Lillevang Hansen og Maria Kirkegaard Møller  
 

Tilforordnede: Birgitte Dam, Ida Werliin Holm 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 

 

Gæst: Lise Skjøt Møller (punkt 6) 

 

Afbud: Kristina Mariager-Anderson, Magnus Kvist Wibrand, Charlotte Herold Lange 

Malou Juelskjær, Oliver Alexander Tafdrup, Jens Kjær Riemer, Pia Bramming, Lars 

Geer Hammershøj, Anders Kruse Ljungdahl 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen godkendes og der føjes orientering om tutorer, forslag om 
retningslinjer for videolink-møder samt manglende undervisning til 
eventuelt. 
 

2. Konstituering af UN (bilag) 
Helene Graversen vælges som næstformand. De studerendes repræsen-
tanter foreslår, at formanden som minimum deltager i UN-møderne fra 
Aarhus én gang pr. semester. UN vedtager forslaget. Birgitte Dam og Jo-
nas Lysgaard koordinerer datoer, således at de sammen dækker begge 
byer. Det foreslås, at de studerende bringer emnet op i SN, så det kan 
omfatte samtlige UN på DPU.  
Kristine K. Mørk orienterer om regler og praktiske forhold omkring mø-
derne. Medlemmerne gøres opmærksom på, at de har tavshedspligt og 
ikke må dele udkast, der er under behandling i UN, med deres medstu-
derende, da det kan skabe unødig forvirring. UN er beslutningsdygtigt, 
når både VIP og studerende er repræsenteret. De tilforordnede med-
lemmer har ikke stemmeret. Formanden kan aflyse møder, hvis UN ikke 
er beslutningsdygtigt. 
14 dage før et møde afklarer Birgitte Dam med næstformanden, om de 
studerende har punkter til dagsordenen. Ca. 10 dage før mødet mødes 
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 Birgitte, Jonas og Kristine og sammensætter dagsordenen. Kristine skri-

ver herefter dagsordenen, der sendes til endelig godkendelse hos Jonas 
og Birgitte. Det vedtages, at udkastet fremover også sendes til godken-
delse hos næstformanden. Alle medlemmer af UN kan indstille punkter 
frem til 1 uge før mødet, hvor dagsordenen sendes ud og forplejningen 
bestilles. Det indstilles, at medlemmer senest sender afbud til mødet 1 
uge før af hensyn til indkaldelse af suppleanter og bestilling af forplej-
ning. Ved senere afbud kan de studerende selv træffe aftale med en 
suppleant. Suppleanter, der er indkaldt til mødet, har stemmeret. Sup-
pleanterne er velkomne til at deltage uden indkaldelse som observatø-
rer uden stemmeret (og forplejning).  
Det aftales, at suppleanterne indkaldes til møderne i Outlook, så de har 
møderne i deres kalender, i fald de bliver indkaldt.  
 

3. Meddelelser 
a. Nyt fra Studienævnet 

Den 25. januar 2017 afholdtes periodens sidste møde i SN. Det 

blev vedtaget, at specialer på DPU skal være på 60-80 sider. Det 

mundtlige forsvar bortfalder i E17. Længden på opgaver skal an-

gives både med et maksimum og et minimum, da det har været 

en udfordring på andre uddannelser. 

 

Det nye SN er blevet konstitueret og Anne Marie Eggert Olsen er 

ny formand og Jonas er supplerende formand. Jens K. Riemer og 

Helene er også medlemmer. 

Den 6. februar 2017 var der studienævnsseminar, hvor Eva Viala 

præsenterende, hvilke store udfordringer der venter forude. Fi-

nansieringsmodellen for universiteter ændres i 2017. Det vil på-

virke antallet af udbudte studiepladser. Afregningen vil ske ud 

fra, om de studerende kommer i relevant arbejde. På Uddannel-

sesvidenskab kommer kandidaterne hurtigt i relevant arbejde. 

Der er ingen, der kan sige mere om ændringerne – blot at det 

sker i 2017 og der vides ikke, om de erstatter færdiggørelsesbo-

nus, taxameterordning mv. Prodekanen for uddannelse Niels 

Lehmann bekræfter, at der ikke er noget at sige endnu. 

 

Helle Nordentoft har gennemført et projekt om kollektiv, aka-

demisk vejledning. Det skal belyse overgangen fra individuel til 

kollektiv vejledning, der af mange har været opfattet som ingen 

eller ringere vejledning. Det er også en udfordring for VIP, at 

omstille sig. Helle arbejder med at gentænke dette. 
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 Uddannelsesvidenskab holder et årligt møde på Bernstorff Slot 

og det påtænkes, at invitere Helle til at drøfte kollektiv vejled-

ning med os. 

 

Den 9. februar 2017 blev der afholdt ekstraordinært møde i SN, 

hvor de nye studieordninger blev gennemgået. De uddannelser, 

der ikke havde revideret ret meget, fik flest huk. Der var ganske 

få og små kommentarer til vores studieordning på BA. Studie-

ordningen er generelt et godt og solidt stykke arbejde. Det er en 

spændende og god uddannelse, der er stærkere end den forrige. 

Det bliver enkelt at tage højde for ændringerne. 

Der er bagkant den 27. februar. Når ordningen har været gen-

nem SN, skal den godkendes af prodekanen. 

SN nåede ikke at gennemgå alle nye studieordninger og derfor 

heller ikke vores indstilling af valgfag og forslag til revision af de 

eksisterende studieordninger. Det vil ske på senere SN-møder. 

 

b. Nyt fra afdelingen/administrationen 

Der er udenlandske gæstestuderende (en post-doc og en ph.d.-

studerende) på besøg og der er sagt farvel til en holdunderviser. 

 

c. Status på arbejdet i studieordningsgruppen KA 

Der er holdt to møder – et lige inden jul og et møde den 23. ja-

nuar 2017. Det er en stærk gruppe, der har lavet et survey 

blandt underviserne om udfordringer på KA. Dette vil blive 

sammenholdt med de sidste års evalueringer, statusrapporter 

mv. for at afklare udfordringerne og Jonas vil fastsætte fokus-

punkter for gruppens arbejde. Det skal føre til konkrete indsats-

områder. 

Vi skal være klar med den færdige studieordning i februar 2018. 

Vi er i god tid, men i lyset af gennemgangen af BA, er det givet 

godt ud. Nye UN-medlemmer kan også melde sig ind i arbejds-

gruppen. De opfordres til at skrive til Jonas og Birgitte, hvis de vil 

deltage.  

 

d. ECER-konference 

European Educational Research Association holder European 

Conference on Educational Research i København på UCC i 

Carlsbergbyen i 2017. UN-medlemmer har mulighed for at del-

tage til en billig pris. DPU vil afholde et arrangement i forlængel-
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 se af konferencen. Dette arrangement vil samle, de der er inte-

resseret i DPU samt vore studerende og forskning fra hele ver-

den præsenteres. Der er nedsat en arbejdsgruppe og det aftales, 

at de studerede melder tilbage til Jonas med, hvem der vil del-

tage i gruppen. Konferencen kommer til at ligge oven i studie-

start i august 2017.  

 

e. Orientering om valgfag (bilag) 

Jonas har forhandlet med Eva Viala, at BA får lov til ikke kun at 

udbyde 3 valgfag men i alt 5 valgfag, hvor det ene udbydes i 

samarbejde med Generel pædagogik. Om fagene ender med at 

bliver oprettet afhænger af antallet af tilmeldte. Hvis der er 25 

tilmeldte i en studieby, vil faget blive oprettet. Vi må ikke længe-

re tilbyde undervisning over videolink, så der skal være 25 stu-

derende i hver studieby, for at det oprettes begge steder. Der vil 

blive lavet valgfagsvideoer, der præsenterer valgfagene. 

Der vil også blive holdt en valgfagscafe den 14. marts 2017, hvor 

valgfagene præsenteres. 

Der er ikke en øvre grænse for antallet af deltagere på et valg-

fag. Vi bør afklare denne grænse. Det aftales, at drøfte tilmel-

dingsloft på næste møde. Der har været et loft før og det fru-

strerede de studerende. Vi prøver at se, hvordan det går i år. 

Der skal stramems op på proceduren omkring indhentning af 

forslag til valgfag næste år. 

 

Det er under afklaring, hvorfor CBS afviser mange uddannelses-

videnskaber til valgfag. De studerende gør opmærksom på, at 

Aalborg også er en udfordring. Der er desværre ikke god koordi-

nering/samarbejde universiteterne imellem. 

Det afklares, at kandidatuddannelsen Human Ressource Mana-

gement kræver, at uddannelsesvidenskaberne har taget valgfa-

get Organisation og ledelse af læringsarenaer for at kunne blive 

optaget. 

 

f. Nyt fra de studerende 

Ditte M. Thomsen og Maria K. Møller er stillet op til Artsrådet. 

Maria er valgt ind i Akademisk Råd.  

Jonas var den 8. februar til et semesterstartsmøde med KA-

årgang 2016 i København. Der havde været frustrationer sidste 
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 semester omkring spidsbelastningsperioder, kollektiv vejledning 

mv. Den 2. marts holdes et lignende møde i Aarhus. 

 

4. Matematik på B-niveau (BA) – datagrundlag 

Uddannelsesvidenskab uddannelsesevalueres hver 5 år. Det skete sidste 

år. Niels Lehmann har bedt os afklare den årelange drøftelse af, om vi 

skal have matematik på B-niveau som adgangsgrundlag, således at vore 

studerende er på niveau med andre samfundsvidenskabelige studeren-

de bl.a. ift. metode og analyse. 

Drøftelsen vedrører tidligst optaget i 2018. Det har ikke været muligt at 

skaffe et datagrundlag. 

Der gøres opmærksom på, at seneste gymnasiereform har medført, at 

alle fremtidige studerende har matematik på B-niveau. Men inden det 

sker, gives der udtryk for, at vi skal passe på med at udelukke nogen, der 

faktisk klarer sig udmærket på uddannelsen. 

Der er argumenter for og imod. Der gøres opmærksom på, at det nuvæ-

rende niveau er nedjusteret af underviserne for at kunne favne alle de 

studerende og er dermed ikke et billede på det niveau, de ønsker på ud-

dannelsen. Underviserne oplever, at der er stor forskel på de studeren-

de. 

Det foreslås, at lave en spørgeskemaundersøgelse på uddannelsen (både 

KA og BA), om der skal være matematik på A-, B- eller C-niveau.  

Samtidig skal de studerende spørges, om de ville have valgt Uddannel-

sesvidenskab, hvis niveauet havde været et andet og om de ville have 

læst op på matematikken inden studiestart. Der gøres opmærksom på, 

at undersøgelsen ikke omfatter de, der allerede har fravalgt Uddannel-

sesvidenskab.  

Det aftales, at de studerende fremstiller et udkast til et spørgeskema og 

sender det til Jonas, der snitter det til. Det bliver holdundervisernes op-

gave at omdele spørgeskemaet. 

 

Emnet vil blive taget op i UN, når flere data foreligger. 

 

5. Praktikkens indflydelse på de studerendes tilknytning til arbejdsmar-

kedet KA (bilag) 

Materialet konkluderer, at det er en god ide at være i praktik og den gør 

det lettere at komme i arbejde. 

Vi kan ikke længere fortsætte med 10, 20 og 30 ECTS praktik pga. den 

kommende strukturændring, men vi skal have dette bilag med i overve-

jelserne. Vi må ikke fortsætte den tidligere praksis, da praktikken ikke er 

akademiseret nok. Praktikken skal gentænkes og UN-medlemmerne er 

enige om, at praktikken er vigtig og skal bibeholdes. 
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 SN har endnu ikke forholdt sig til praktik endnu, da KA fik udsat deadline 

for en ny studieordning til 2018 og vi er de eneste på DPU, der har prak-

tik. Resten af Arts er pt. også ved at gennemgå rammerne for det pro-

jektorienterede forløb og vil i foråret kommen med en udmelding, som 

SN skal forholde sig til. Som det er nu, er der ikke meget plads til prak-

tikken. Aftagerne vil gerne have praktik på uddannelsen. Vi kan ikke fo-

retage os yderligere, før der kommer en afklaring. 

Det foreslås, at SN opfordres at forholde sig til, om vi ønsker internatio-

nalisering, når udlandsophold på KA bliver umuliggjort. 

Det er en fordel, at praktik og valgfag på 3. semester indleder speciale-

arbejdet. Muligheden for de tre specialiseringer på KA skal drøftes i UN 

ift. den nye studieordning.  

 

6. Samarbejdet med studieadministrationen 

Der er store udfordringer i administrationen arbejdsbyrdemæssigt og 

bemandingsmæssigt. Der er meget lang sagsbehandlingstid. For ansøg-

ninger er behandlingstiden 6-8 uger. Svartiden ift. eksamen er ligeledes 

meget lang, men har ikke en officiel behandlingstid. De studerende op-

fordres til ikke at klage over den enkelte medarbejder, men over den 

generelle situation. De kan henvende sig til SN, UN og det vil blive afkla-

ret, hvilken mail de skal bruge for at henvende sig til Uddannelsesviden-

skab. Det aftales, at Pia Bramming, Birgitte, Jonas, Eva Viala og Sissel Jo-

hansen holder et møde om situationen. Det skal også bringes op i SN.  

Det foreslås, at kommunikere situationen ud til de studerende, så de kan 

forstå svartiden. Det er vigtigt, at de studerende er ude i god tid. De stu-

derende i UN opfordres til at informere deres medstuderede om ar-

bejdspresset og de konsekvenser, det kan have. 

 

7. De studerendes brug af sociale medier 

Der har været ubehageligheder på de sociale medier. De studerende fo-

reslår, at deres medstuderende skal informeres om, hvor de kan rette 

deres utilfredshed hen på en sober måde (f.eks. via medlemmer i UN og 

indstillinger til SN), så de bliver hørt.  

Konstruktiv kritik modtages gerne i UN og SN. Det vil blive afklaret, hvil-

ken mail, der skal skrives til.  

Det foreslås, at de studerende nedsætter en studentertillidsrepræsen-

tant pr. årgang. 

Det foreslås også, at ledelsen holder et baglandsmø-

de/semesterstartsmøde, så vi kan drøfte emnet med de studerende.  

Studievejledningen har ikke haft årgangsmøder i år. Ida W. Holm invite-

rer til et lignende møde. Ida og Birgitte afklarer med Morten Jacobsen 

og Jesper Sølund om mødet kan holdes. 
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 8. Eksamensbeviser KA – specialisering 

Det er i fortsat proces og emnet vil blive taget op igen, når der er en af-

klaring. 

 
9. Evt. 

Birgitte orienterer om, at der skal findes to tutorer i Aarhus og to i Kø-
benhavn på Kandidatuddannelsen. Det aftales, at Birgitte afklarer med 
Henrik L. Hansen. 
 
De studerende i Aarhus ønsker retningslinjer for god opførsel på video-
link. Det aftales, at Maria fremstiller et skriv og at emnet sættes på 
dagsordenen til næste møde. Det aftales endvidere, at flytte møderne i 
Emdrup til lokale D118, så formanden ikke skal sidde med siden til Aar-
hus og vende ryggen til, når Emdrup adresseres. Det aftales slutteligt, at 
Helene får en DPU-mail, så både hun og Jens kan booke lokaler til de 
studerendes formøder. Indtil da kan de booke gennem Birgitte. 
 
Det viser sig, at enkelte aflysninger af undervisning i Aarhus ikke er ble-
vet erstattet af anden undervisning ved f.eks. undervisers sygdom. Det 
er for sent at rette op på nu og de studerende opfordres til at tage kon-
takt til Birgitte Dam inden semesteret slutter, hvis det skulle ske igen. 
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Overskrift Begrundelse Cirkatid 

1. Godkendelse af dagsorden  5 minutter 

2. Konstituering af UN 
- Bilag 1 - 20160929_Forretningsorden for 

uddannelsesnævnene DPU_med tilføjelser 
af 25.01.16_&_12.&14.10.16 

UNs medlemmer mødte hinanden til mødet i januar. Det er nu tid til at væl-

ge en næstformand blandt de studerende. Formanden vælges i forbindelse 

med VIP-valget og fortsætter derfor i denne periode (01.02.17-31.01.18).  

De studerendes repræsentanter har fremsat ønske om, at dagsordenen 

sendes til suppleanterne. Regler og muligheder for suppleanterne gennem-

gås. UN bedes forholde sig til om suppleanterne også skal modtage officielle 

indkaldelser til UN-møder og koordineringsudvalgsmøder. 

10 minutter 

3. Meddelelser 
a. Nyt fra Studienævnet 

b. Nyt fra afdelingen/administrationen 

c. Status på arbejdet i studieordnings-

gruppen KA 

d. ECER-konference 

e. Orientering om valgfag 

- Bilag 2 - Valgfag DPU Kvantitativ 

metode 

- Bilag 3 - Valgfag DPU OLE 

- Bilag 4 - Valgfag DPU Udd. øko og 

arb. 

- Bilag 5 - Valgfag DPU Uddannel-

sesteknologi osv. 

- Bilag 6 - Valgfag DPU Vejledning 

osv. 

f. Nyt fra de studerende 

 40 minutter 

4. Matematik på B-niveau (BA) - datagrundlag 

-  

Jf. AU Optag er det ikke muligt at fremsøge, hvor mange studerende, 

der er blevet optaget på Uddannelsesvidenskab med matematik på B- 

og C-niveau, da matematik ikke er et adgangsgrundlag på uddannel-

sen. UN bedes derfor drøfte, hvordan et datagrundlag kan fremskaffes 

f.eks. ved at sende spørgeskemaer til de nuværende studerende. 

20 minutter 
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5. Praktikkens indflydelse på de studerendes til-
knytning til arbejdsmarkedet KA 

- Bilag 7 - Praktiks betydning for beskæfti-
gelse_til UDV 

UN bedes forholde sig til vedlagte bilag og drøfte, om der skal igang-

sættes tiltag eller ændres på den nuværende praksis. 

20 minutter 

6. Samarbejdet med studieadministrationen Birgitte Dam orienterer om en aktuel problemstilling og UN beslutter 

på hvilken måde, der skal handles. 

20 minutter 

7. De studerendes brug af sociale medier 

 

På baggrund af oplæg ved Pia Bramming og Birgitte Dam bedes UN 

drøfte de studerendes brug af sociale medier. Hvad kan der gøres 

fremadrettet? 

20 minutter 

8. Eksamensbeviser KA – specialisering Eksamensbeviserne for Kandidatuddannelsen viser ikke de tre specia-

liseringer. Kristine K. Mørk og Birgitte Dam orienterer UN om de tekni-

ske vanskeligheder, der ligger til grund for den nuværende situation 

og mulighederne fremadrettet. UN bedes beslutte den videre proces. 

20 minutter 

9. Evt.  5 minutter 

 


