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Mødedato: 20. august 2018 
Mødested: Emdrup A011 Videolink (25); 1483-556 DPU Videolink (16) 
Mødeemne: Møde i Uddannelsesnævnet for Uddannelsesvidenskab 
 
Medlemmer 
Thomas Clausen (vikarierende formand), Bente Elkjær, Kristina Mariager-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 (afdelingsleder), Birgitte Dam, Johan Bundgaard Nielsen, Daniel Feld-
balle Støjberg Kardyb, Maria Solhøj (studievejleder) og Dorte Puggaard (ref.) 
 
Afbud  
Katja Brøgger, Malene Sillas Jensen, Christina Bjerregaard Wind, Cecilie Frühstück 
Rasmussen, Hans Kappel Skau, Johan Bundgaard Nielsen, Daniel Feldballe Støjberg 
Kardyb 

 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Meddelelser 
Med udgangspunkt i et konkret eksempel, orienterede for-
manden kort om proceduren vedr. tilbagemeldinger på un-
dervisningsplaner efter behandling i UN.  
Det er formandens oplevelse, at modulkoordinatorerne sætter 
pris på UNs behandlingsprocedure, hvor både kvalitetssikrin-
gen og den faglige respekt for planernes indhold holdes for 
øje.  
 

 
a. Nyt fra Studienævnet 

Formanden orienterede om, at SN har indkaldt forslag 
til korrektioner og redaktionelle ændringer til de eksi-
sterende studieordninger med henblik på ikrafttræ-
den 1. september i år. 
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Det blev vedtaget, at UN uddelegerer gennemlæs-
ningen af 2017-studieordningen for bacheloruddan-
nelsen til hhv. formand og næstformand, som herefter 
sender ændringsforslag til SNUK (Dorte).  
 
Formanden orienterede endvidere fra seneste SN-
møde,  jf. referat: http://studerende.au.dk/stu-
dier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/stu-
dienaevn/dpu/ 

 
b. Nyt fra afdelingen/administrationen 

Afdelingsleder orienterede om nyt fra campus-udval-
get i Emdrup, hvor et konkret forslag nu er nedfældet 
og snarest sendes i høring.  
 
Endvidere informerede afdelingsleder om, at holdun-
derviserne har været på seminar om e-læring, at der 
afholdes uddannelsesvidenskabelige dage for hele 
afdelingen den 13.-14. september samt at afdelingen 
for uddannelsesvidenskab pr. 1. september 2018 skif-
ter censorkorps fra Pædagogik til Sociologi.  

 
Birgitte informerede herefter kort om optaget, 2018, 
hvor ansøgerantallet på både BA og KA er steget ift. 
sidste år.  

 
c. Nyt fra de studerende 

De studerende adresserede udfordringen omkring 
sammenfald af undervisning på valgfag på hhv. kan-
didatuddannelsen i uddannelsesvidenskab og andre 
kandidatuddannelser på DPU. 
Birgitte forklarede, at udfordringen er opstået i for-
længelse af SNs beslutning om faste valgfagsdage 
på alle andre kandidatuddannelser på DPU fra E18. 
Da kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab, 
som de eneste i E18, udbyder valgfag efter en ældre 
studieordning, er et sammenfald derfor uundgåeligt. 
Birgitte er dog lykkedes med at få flyttet undervisning 
hist og her, så problemet pt. er minimalt.  
Dorte mindede endvidere om, at UN på et tidligere 
møde har drøftet SNs forslag om faste valgfagsdage, 
og efter eget ønske har fravalgt at indgå i denne ord-
ning i E18.  

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/dpu/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/dpu/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/dpu/
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De studerende meddelte endvidere, at Maria Kirke-
gaard Møller er blevet inviteret til at holde tale til AUs 
årsfest den 14. september 2018. 

 
d. Nyt fra arbejdsgrupper 

Se nedenfor 
 
 

3. Præsentation af idénotat fra arbejdsgruppen om studiegrup-
per  
Formanden for arbejdsgruppen, Birgitte, præsenterede grup-
pens forslag til forbedring af studiegruppearbejdet på uddan-
nelsen.  
Udgangspunktet for arbejdsgruppen har været en videreud-
vikling af de studiegruppeinitiativer, der hidtil har været be-
nyttet på uddannelsen samt herigennem at skabe bedre vil-
kår for god trivsel og faglige fællesskaber blandt studerende.  
Gruppens forslag peger særligt på to nye initiativer; nemlig 
’Ingen er i gruppe, før alle er i gruppe’ og ’Flydende studie-
grupper’, hvor sidstnævnte har til hensigt, at den enkelte stu-
derende, over en periode, møder mange flere medstude-
rende i nære faglige relationer end det hidtil har været tilfæl-
det.  
 
UN tilsluttede sig arbejdsgruppens forslag. De nye initiativer 
iværksættes således på bacheloruddannelsen allerede fra 
studiestart 2018.  
 

 
4. Præsentation af idénotat fra arbejdsgruppen om undervis-

ningsevaluering  
Formanden for arbejdsgruppen, Thomas, præsenterede grup-
pens idénotat vedr. undervisningsevalueringer.  
Gruppens notat præsenterer en række anbefalinger til, hvor-
dan man kan afhjælpe aktuelle problemstillinger omkring un-
dervisningsevalueringer – herunder lav svarprocent og mang-
lende ejerskab blandt brugerne.  
Arbejdsgruppen har udformet følgende 4 principper/retnings-
linjer, der alle er koncentreret omkring spørgsmålsformulerin-
ger i evalueringerne: 
1. Mindre instrumentelt formulerede spørgsmål 
2. Præcision og tydelighed i spørgsmålsformuleringer 
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3. Undgå sammenstilling af potentielt uforenelige for-
hold i samme spørgsmål 

4. Mere individuelt rettede spørgsmål  
 
I forlængelse af Thomas’ præsentation blev det nævnt, at der 
i de kommende år også bør være et ekstra stort fokus på at få 
evalueringerne godt integreret i undervisningen, idet uddan-
nelsen, efter at have søsat to nye studieordninger, har brug for 
de studerendes feedback.  
 
UN tilsluttede sig gruppens forslag. Formanden for arbejds-
gruppen gennemskriver notatet og fremsender forslaget til 
både SN og dekanatet på AU.  

 
5. Studiestart 2018 – drøftelse af faglige oplæg i uge 38 

Birgitte informerede om status vedr. studiestart 2018 og efter-
spurgte i den forbindelse input til fagfaglige oplæg/events i 
uge 38. 
Efter drøftelse blev det vedtaget, at UN holder fagligt oplæg 
om universitetets organisering og struktur i hhv. Aarhus og Em-
drup. 
Som udgangspunkt deltager Pia, Birgitte, Thomas og de stu-
derende. Andre medlemmer er velkomne, hvis det rent prak-
tisk kan lade sig gøre.   

 
UN drøftede herefter studiestartsprogrammerne og kom med 
forslag til rettelser. Birgitte viderebringer disse til de pågæl-
dende tutorer.  

 
6. Anonymisering af prøver, E18 

UN drøftede mulighederne for anonymisering af prøver på KA 
i E18.  
Det blev vedtaget, at der ikke ønskes anonymisering af prøver 
i E18, idet eksamensformerne i efterårssemester ikke egner sig 
hertil.  

  
7. Kommunikation 

Både studerende og undervisere gør opmærksom på, at reg-
lerne i studieordningen altid er gældende - uagtet at man 
kan google sig til alternative retningslinjer.  
 
Både studerende og undervisere støtter op omkring uddan-
nelsens koncentrerede indsats omkring studiegrupper – bl.a. 
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ved at italesætte de mange fordele ved at være i en sådan 
gruppe.   

 
8. Evt.  

De studerende spurgte til status vedr. studiestartsprøven. Bir-
gitte orienterede om, at prøven er blevet justeret i henhold til 
UNs kommentarer fra tidligere møde.   
 
Formanden efterspurgte hjælp til planlægning af UNs arran-
gement om eksamensformer. Det blev vedtaget, at Ditte, Ma-
ria og Thomas taler sammen herom.  

  


