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Mødedato: 10. december 2018 kl. 13-16 
Mødested: 1483-556 Inspiratorium Videolink (16); Emdrup A112 Videolink (25) 
Mødeemne: Møde i uddannelsesnævnet for uddannelsesvidenskab 
 
Medlemmer 
Jonas Andreasen Lysgaard (formand), Thomas Clausen, Bente Elkjær, Kristina Maria-
ger-Anderson, Katja Brøgger, Søren Christensen, Ditte Marie Thomsen (næstformand), 
Malene Sillas Jensen, Sara Wilson Nissan, Christina Bjerregaard Wind, Cecilie 
Frühstück Rasmussen, Hans Kappel Skau 
 
Suppleanter 
Nanna Westersø Thorbjørnsen, Maria Kirkegaard Møller, Jonathan Rossen 
 
Tilforordnede 
Pia Bramming, Birgitte Dam, Johan Bundgaard Nielsen, Daniel Feldballe Støjberg Kar-
dyb, Maria Solhøj og Dorte Puggaard (ref.) 
 
Afbud 
Kristina Mariager-Anderson, Johan Bundgaard Nielsen, Cecilie Frühstück Rasmussen, 
Hans Kappel Skau, Malene Sillas Jensen, Christina Bjerregaard Wind 
 
 

 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.  
 

2. Meddelelser 
 

a. Nyt fra studienævnet 
Jonas informerede fra seneste SN-møde, hvor man 
bl.a. drøftede valgfagsprocessen. Se yderligere i stu-
dienævnets mødereferat her: http://stude-
rende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalg-
ognaevn/studienaevn/dpu/ 
 

b. Nyt fra afdelingen/administrationen 
Pia informerede om seneste nyt fra afdelingen – her-
under MUS-samtaler og studieadministrationens om-
organisering.  

 
c. Nyt fra de studerende 
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De studerende informerede om, at en gruppe stude-
rende fra årgang 2018 har udarbejdet et skriv vedr. 
undervisningsfaciliteter og studiemiljø på Campus 
Emdrup.  Dette skriv har til hensigt at sætte fokus på 
en række fysiske uhensigtsmæssigheder i undervis-
ningen samt ønsker for studiemiljøet i fremtiden.  
Punktet fremsættes til drøftelse på et af de kom-
mende UN-møder.   

 
De studerende efterspurgte flere vejledningstimer på 
modul 1 på kandidatuddannelsen. Flere nævnsmed-
lemmer påpegede, at økonomiske rammer mv. ikke 
bør drøftes i UN, men i stedet bør drøftes og afklares 
mellem afdelingsleder, modulansvarlig og stude-
rende efter mødet.  
 
De studerende adresserede, at der er meget få speci-
alepladser i Emdrup. Pia nævnte, at dette bl.a. indgår 
i planerne for campusudviklingen. De studerende går 
videre med sagen i andre mere relevante fora. 

 
3. Opsamling på semestermøder v. studievejledningen 

Maria Solhøj opsummerede på semestermøderne på hhv. BA 
og KA.  
Birgitte har deltaget på alle møder i både Aarhus og Emdrup. 
Både Birgitte og Maria har oplevet møderne som positive, 
hvor de studerende har spillet aktivt ind.  
Det blev nævnt, at den rapport der er blevet udarbejdet med 
kommentarer er fortrolig og ikke bør videresendes til personer 
udenfor UN. De studerende stillede sig også positive over for 
møderne, idet det giver dem en følelse af at blive hørt.  

 
Det blev besluttet, at semestermøderne udbydes igen og at 
de endvidere skrives ind i undervisningsplanerne og evt. i 
timeplaner. Birgitte, Jonas og Maria aftaler nærmere herom.  
 

4. Passivkultur hos årgang 2016 (BA) v. Thomas Clausen  
Punktet blev fremført med ønsket om en drøftelse i nævnet af, 
hvordan det kan tydeliggøres, at høj undervisningskvalitet på 
uddannelsesvidenskab er et fælles ansvar mellem undervi-
sere og studerende. Der har på flere moduler i efterårsseme-
steret været udfordringer med en lav grad af faglig interak-
tion mellem studerende og undervisere i forbindelse med de 
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enkelte sessioner. Nævnets drøftelse af punktet mundende 
bl.a. ud i, at det fælles ansvar for god undervisning skal tæn-
kes mere strukturelt ind i infomøder og semestermøder. Punk-
tet gav endvidere anledning til at understrege, at dagsorde-
ner for endnu ikke afviklede UN-møder skal behandles med 
fortrolighed og loyalitet. Dette drøftes nærmere, når det nye 
UN er konstitueret.   

 
5. Potentiel overgang til ikke-graduerede bedømmelser på 

valgfag 
Jonas orienterede kort om studienævnets ønske om, at man 
ensretter eksamensformen på valgfagsmoduler på tværs af 
DPUs uddannelser. 
Som udgangspunkt stillede UN sig skeptisk over for ændrin-
gen. Det blev dog besluttet, at sagen skal oplyses nærmere 
inden den kan drøftes meningsfuldt.  
Jonas og Dorte går videre med dette.  

 
6. Indstilling af studerende fra UN til campus udviklingsudvalget 

Jonas efterspurgte studerende til at indgå i campusudviklings-
udvalget. Nanna træder som udgangspunkt ind i udvalget, 
men drøfter sagen med de kommende UN-repræsentanter. 
De studerende tilføjede ang. campusudviklingen vigtigheden 
af, at studiemiljøet og de fysiske faciliteter på Campus Em-
drup fortsat vedligeholdes i perioden indtil og under ombyg-
ningen. 

 
7. Mulighed for én VIP-mentor-time på KA og BA? 

Jonas informerede om muligeden for at studerende, der 
måtte have behov for faglig afklaring, kan tilbydes en times 
samtale med en underviser.  
Idéen stammer fra pædagogisk filosofi og er blevet adresse-
ret på seneste studienævnsmøde. 
UN stillede sig positive over for idéen, men har i en økonomisk 
optik svært ved at se den realiserbar.   

 
8. Godkendelse af undervisningsplaner, F2019 

Jonas noterede UNs kommentarer til forårets undervisnings-
planer og videreformidler disse til de respektive modulansvar-
lige. Under drøftelsen blev det klart for UN, at kvalifikationsbe-
skrivelsen for modul 3 i 2017-studieordningen for Bachelorud-
dannelsen i uddannelsesvidenskab bør justeres, idet stude-
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rende ikke udprøves i ”teoriernes analytiske og videnskabste-
oretiske udgangspunkt”, jf. kvalifikationsbeskrivelsen for mo-
dul 3.     
 
Det blev herefter besluttet, at justere teksten i studieordningen 
minimalt – fra ”Viden om klassiske, centrale og grundlæg-
gende teorier om læreprocesser og didaktik herunder for-
skelle i grundantagelser samt i teoriernes analytiske og viden-
skabsteoretiske udgangspunkt” til ”Viden om klassiske, cen-
trale og grundlæggende teorier om læreprocesser og didak-
tik herunder forskelle i grundantagelser.” 

 
9.  Kommunikation 

Både VIP og studerende kommunikerer, at høj undervisnings-
kvalitet på uddannelsesvidenskab er et fælles ansvar mellem 
undervisere og studerende.  

 
  10. Evt.  

Ingen kommentarer 


