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Mødedato: 19. februar 2018 kl. 13-16 
Mødested: Emdrup D120 Videolink (25); 1483-556 DPU Videolink (16) 
Mødeemne: Møde i Uddannelsesnævnet for uddannelsesvidenskab 
 
Medlemmer: 
VIP: 
Jonas Andreasen Lysgaard, Bente Elkjær, Katja Brøgger, Kristina Mariager-Anderson, Thomas 
Clausen og Søren Christensen 
Studerende: 
Jens Kjær Riemer, Sara Wilson Nissan, Christina Bjerregaard Wind, Ditte Marie Thomsen, Cecilie 
Früstück Rasmussen og Malene Sillas Jensen 
 
Suppleanter: 
VIP: 
Pia Cort 
Studerende: 
Hans Kappel Skau, Maria Kirkegaard Møller og Nanna Westersø Thorbjørnsen 
 
Tilforordnede: 
Birgitte Dam, Pia Bramming, Louise Staall Knudsen (studenterstudievejleder), Martin Kjær Horn-
gaard, Johan Bundgaard Nielsen og Dorte Puggaard (ref.) 
 
Afbud: 
 
 

 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Tilføjelse af punkt 1a: UN konstitueres  
 
Punkt 3 og 4 slås sammen under ét punkt 
 
Manglende bilag: Læseplan for undervisningsevalueringer – jf. 
pkt. 7 
Jonas meddelte, at proceduren for gennemgang af punkt 7 
ændres, så alle kan byde ind med kommentarer. Jonas vil 
herefter samle op og videresende et samlet skriv til mailhø-
ring. 
 
Dagsordenen blev godkendt med disse bemærkninger.  
 

1a.  UN konstitueres 
Jonas blev valgt som formand 
Ditte blev valgt som næstformand 
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2. Meddelelser 

Jonas informerede om medlemmernes rolle ift. at repræsen-
tere hhv. alle VIP og alle studerende på uddannelsen.  
Det blev desuden understreget, at alle medlemmer i nævnet 
kan melde punkter ind til dagsordenen.  
 
a. Nyt fra Studienævnet 

Jonas og Jens informerede om de seneste drøftelser i 
SN – jf. referat fra SN-mødet i januar 2018: http://stu-
derende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/ud-
valgognaevn/studienaevn/dpu/ 

 
b. Nyt fra afdelingen/administrationen 

Jonas informerede om nyt vedr. KA-studieordningen 
2018.  
Efter sidste UN-møde, hvor der blev udtrykt bekymring 
for prøveformer med hhv. ’tvungen gruppeprøve’ og 
’undervisningsdeltagelse’, er studieordningen blevet 
justeret, så prøveformen ’undervisningsdeltagelse’ er 
ændret til en ’portfolio-eksamen’ og ’tvungen gruppe-
prøve’ på det kommende modul 3 er tilføjet mulighed 
for en individuel prøve.  
Studieordningen vil blive fremlagt til endelig godken-
delse på SNs februar-møde den 22/2. 
 
Jonas meddelte endvidere, at der afholdes Bogre-
ception d. 8. marts i lokale D170.  
Deltagelse er gratis.  
 
Pia informerede om nyt fra afd.: 
Her blev det nævnt, at Prodekanen har udbudt en 
pulje med midler til at understøtte og udvikle brug af 
IT i undervisningen (educational IT). Pia har opfordret 
to undervisere til at søge midler fra puljen. 
 
Endvidere blev der orienteret om nye arbejdstidsreg-
ler og den videre proces omkring de to nye stillinger 
på uddannelsen, der netop har været i opslag.  
 

c. Nyt fra de studerende 
Ditte opfordrede både VIP og studerende til at del-
tage i Arts uddannelsesdag. 
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Nyt fra Studievejledningen: 
Louise orienterede om årgangsmøderne på både BA 
og KA i Aarhus, hvor der blandt de kandidatstude-
rende var blevet udtrykt frustrationer over for megen 
gentagelse af det faglige indhold fra bacheloruddan-
nelsen.   
 

 
3. Valgfag på BA 

Birgitte informerede om proceduren vedr. indstilling af valg-
fag. 
I det kommende valgfagssemester udbydes 3 moduler + mo-
dulet ’Kvantitativ metode’, som udbydes i samarbejde med 
pædagogisk sociologi.  
 
Der blev endvidere orienteret om, at der afholdes valgfags-
café for alle bachelorstuderende den 14. marts i Emdrup - 
med videolink til Aarhus. 
 
UN drøftede herefter proceduren vedr. indstilling af valgfag, 
hvor det bl.a. blev stillet til forslag, at der kun åbnes op for ind-
stilling til nye valgfag hvert 2. eller 3. år, så modulerne får mu-
lighed for at køre over en mere sammenhængende periode.  
 
På baggrund af denne drøftelse, forslog Jonas, at punktet ta-
ges op igen på et senere tidspunkt.  

 
4. Forslag til BA-valgfag fra Forskningsprogrammet ReforM 

Se ovenfor 
 
5. Udbud af valgfag og valgfagsproces 

SN har bedt UN tage stilling til forslag vedr. ændret indstillings- 
og godkendelsesprocedure ifm. valgfag.  
UN drøftede og tilsluttede sig forslaget – dog med ønske om 
en uddybning af et evt. større udbud af summerschools samt 
forslaget om de fælles valgfagsdage på DPU.  

 
6. Drøftelse af studiegrupper 
 Punktet er indstillet af de studerende. 
 UN drøftede bl.a. det overordnede formål med studiegrupper, 

forskellen på eksamensgrupper og studiegrupper samt ansva-
ret for hhv. studiegruppedannelse og –facilitering.  
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 Der var bred enighed i UN om, at der fortsat skal arbejdes for 
og med studiegrupper på uddannelsen. 

 De studerende efterspurgte, at der fra undervisernes side blev 
gjort mere aktivt brug af studiegrupperne ifm. både forelæs-
ninger og holdundervisning – fx gennem særlige opga-
ver/øvelser.  

 Det blev endvidere nævnt, at ansvaret for studiegruppedan-
nelsen i sidste ende ligger hos de studerende, idet fagmiljøet 
ikke kan tvinge studerende i grupper. Fagmiljøet vil dog fort-
sat gerne være behjælpelige med både dannelse og facilite-
ring af grupper – evt. med bidrag fra studievejledningen.   

 
  Jonas foreslog, at punktet drøftes løbende i UN, da studie-

grupper er en meget vigtig prioritet på uddannelsen. 
 

Punktet blev lukket med aftale om, at Birgitte og Jonas samler 
op, udarbejder et samlet skriv samt forsøger at kortlægge, 
hvilke arrangementer omkring studiegrupper, der findes på 
instituttet/fakultetet på nuværende tidspunkt.   
 

7. Undervisningsevaluering 
Jonas noterede kommentarer efter ovenstående procedure – 
jf. punkt 1. 
Jonas udarbejder et samlet skriv pba. de indkomne kommen-
tarer.  

 
8. Drøftelse af specialisering i vejledning på kandidatniveau 
 Udskydes til næste møde 
 
9. Kommunikation 

De studerende kommunikerer og informerer ovenstående 
drøftelser og beslutninger til medstuderende – særligt bør alle 
studerende oplyses om, at drøftelse af indholdet i undervis-
ningsevalueringerne prioriteres meget højt i UN.  

 
10. Evt. 

   Ingen kommentarer 
    

 
 


