
 

 

 

 
    

 

 
 

Møde den: 18. december kl. 12-15.00 
Emdrup: lok. B101a.  Trøjborg: lok. 2113-252  
Møde i Uddannelsesfagudvalget for Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab 
 
Deltagere: Pia Bramming, Lars Geer Hammershøj, Per Fibæk Laursen, Merete Wiberg, Malou Juels-
kjær, Mariella Schmidt, Michéle Licht, Stine Harrekilde og Søren V. Kirk. 
Tilforordnede: Kristine Kirk Mørk, Thorkil M. Lund og Birgitte Dam  

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 
Referat og dagsorden godkendes. 
 

2. Meddelelser (Bilag 1 og 2) 
a. Nye skabeloner for undervisningsplaner. Londonplanen udgår på sigt. Nyt ud-

seende er ukendt, men formen skulle gerne blive forenklet. Undervisningspla-
ner rensens for variable informationer.  

 
b. Fremdriftsreformen. Det er en udfordring, at få de studerende til at gennemfø-

re uddannelsen til normeret tid. Bacheloruddannelsen ligger fint ift. kandidat-
uddannelserne, hvor 0,3 % gennemfører til tiden. 
 
De nye kandidatstuderende betragtes ikke som nye studerende, når frem-
driftsreformen udrulles. 

 
c. Educational IT. UFU’en understreger vigtigheden af, at undervisning af under-

visere og studerende prioriteres. Der skal sørges for sikker support.  
Det aftales, at Pia Bramming skriver til Studienævnet, at UFU BA Uddannelses-
videnskab har diskuteret Educational IT og Pia præsenterer UFU’ens bekymrin-
ger. 

 
d. Institutionsorganisering. Dekanens udspil tager ikke højde for institutternes 

høringssvar. Udspillet lægger op til en afdeling for uddannelsesvidenskab. Det 
kan medføre praktiske udfordringer, herunder at beslutningskraften samles 
hos få personer. Studentermedlemmerne i UFU’en skal være opmærksomme 
på, hvad dette skaber af udfordringer ifm. deltagelse. 
 
Pia Bramming melder tilbage til UFU’en, når der nyt i sagen.  
 
Der er udmeldt budget for AU, hvor der skal spares 225 millioner.  Det bliver 
vedtaget i dag den 18. december 2013. 
 

e. Studienævnsseminar. Der blev arbejdet med udformningen af en læringsstra-
tegi for IUP og en strategi for udvikling (og afvikling) af studier. Drøftelse af 
dannelsesideal og kernekompetencer samt fremdriftsreform og studenterind-
flydelse. Det blev foreslået, at holdene på uddannelserne hver stiller med en 
repræsentant til en studienævnsgruppe. Der var også forslag om at indføre en 
valguge, valgfest og diverse tiltag til aktivering af de studerende. 
De studerende i UFU’en opfordres til at overveje tiltag til aktivering mv. 
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f. M5 og M11 – eksamensformer. Formanden for studienævnet har givet dispen-
sation til, at M5 er ændres til ugeopgave med gradueret bedømmelse med in-
tern censor og at M11 bliver en rent skriftlig prøve.  
Det aftales, at Thorkil M. Lund lægger de endelige undervisningsplaner ud på 
BB.  

 
g. Retskravet har hidtil været, at bachelorstuderende på Uddannelsesvidenskab 

fra årgang 2010 og 2011 har adgang til alle kandidatuddannelserne på IUP. Fra 
årgang 2012 gælder retskravet kun Kandidatuddannelsen i uddannelsesviden-
skab, men at der kan gives dispensation til enkelte studerende således, at de 
kan oppebære retskravet, såfremt de kan dokumentere/godtgøre, at de har 
modtaget vejledning og tilrettelagt deres studium med henblik på at benytte 
retskravet til en pædagogisk kandidatuddannelse. Fra årgang 2013 gælder 
retskravet kun Kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab. 
Kristine Kirk Mørk afklarer om der er en nyere udmelding fra Studienævnet og 
melder tilbage til UFU’en. 
 
UFU’en anbefaler, at der fremstilles en direkte udmelding til de studerende 
evt. forfattet af Kristine Kirk Mørk. Kristine afklarer med baglandet. 

 
h. Nyt fra årgangene. Årgang 2013 Emdrup: De studerende er tilfredse og bruger 

campus aktivt.  Årgang 2012 Emdrup: Fald i fremmøde efter emnevalget til 
delopgaver og videnskabsteori. Det samme gælder for Aarhus. Der synes at 
være en klar sammenhæng i de studerendes studieadfærd. Når de kender ek-
samensfordringerne, nedprioriteres undervisningen. Årgang 2013 Aarhus: Fru-
stration over delopgave 2 på M1. For mange krav til for få sider. Der ønskes fra 
studenterside forventningsafstemning omkring niveau og form på feedbacken 
på første delopgave på M1. UFU’en ønsker at undersøge, om det bliver udført 
på den bedste måde. De studerende oplever, at feedbacken falder for sendt 
ift. delopgave 2.  
Studenterrepræsentanterne rapporterer, at der opleves manglende sammen-
hæng mellem holdundervisning og forelæsninger. Nogle har en oplevelse af, at 
der modtages divergerende oplysninger. Og der rapporteres om utilfredshed 
med enkelte undervisere samt at firemandsvejledning ikke fungerer optimalt. 
 
Jf. Thorkil M. Lund er langt de fleste studerende tilfredse. 
Det aftales, at sætte forventningsafstemning på dagsordenen på et UFU-møde 
i foråret, hvor 3-4 forskellige feedbackformer præsenteres i en dialog med 
modulkoordinatorerne. 
 
Det er vigtigt, at alle stemmer bliver hørt i en evaluering. Thorkil M. Lund skri-
ver ca. en side om, hvordan man kan forestille evalueringen fremover. Deref-
ter kan der køres evalueringsforsøg. Det skal formuleres, så det er de stude-
rende, der evaluerer sig selv. Thorkil skal vurdere, hvor mange timer de stude-
rende skal have til det. Studenterevaluator kan evt. ansættes.  
 
Årgang 2011: De studerende begynder at slække på aktiviteten, da de ved, at 
de får meget travlt på KA. De studerende peger bl.a. på fremdriftsreformen 
som årsag til dette. 

 
3. Campuspolitik (Bilag 3) 

Pia Bramming orienterer i henhold til notatet. Vi har på Uddannelsesvidenskab en fleksi-
bel model, hvor der ikke er krav til, at alle skal rejse. Trøjborg kan ikke dække ligeså 
bredt som Emdrup. 
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UFU’en er enig om, at det bør tilstræbes, at der er arbejdskræfter til stede lokalt, i hvert 
fald hvad angår vejledning. UFU’en kan træffe afgørelse om rejsemængden jf. bilaget. Vi 
skal indskærpe yderligere i UFU, at der er vejledning og bedømmelse lokalt.  
Det er ikke muligt for studerende fra Trøjborg at søge uddannelsen om midler til at del-
tage i et arrangement i Emdrup. Hvis de studerende ønsker at søge sådanne midler, skal 
de henvende sig til hos studieleder Eva Viala. Uddannelsen råder over meget begrænse-
de ressourcer af den type. 
 
Der gøres opmærksom på, at en konference i Odense har støttepulje til studerendes rej-
ser. Dette skal medtænkes i fremtidige ansøgninger til konferencer. 
 
Ansøgninger til bl.a. Anes stilling er bedømt og er under besættelse (i mellemtiden er 
Oliver Kaufmann blevet ansat som lektor i klassiske og nyere læringsteorier. Han ansæt-
tes i Organisation og Læringsprogrammet med arbejdssted i Trøjborg). 
 
UFU’en tager i øvrigt notatet ad notam og påpeger, at UFU’en allerede forvalter forde-
lingen af undervisningsressourcer efter de ønskede principper. 
 

4. Retningslinjer for studieordningsændringer (Bilag 4) 
Kristine Kirk Mørk gennemgår seneste udgave af studieordning. Kristine drøfter evt. 
kommentarer med Pia Bramming og Birgitte Dam. 
Kristine spørger Sissel, hvorvidt det vurderes, at UFU’ens ønskede ændringer falder i ka-
tegorien revision eller ny studieordning. Idet UFU’en beslutter ikke at ændre på række-
følgen på modulerne (fordi der ikke opleves at være ressourcer undervisningsmæssigt til 
dette) antages det, at der ikke er behov for ny-akkreditering. De øvrige ændringer ind-
stilles til studienævnet. 
 

5. Semesterorganisering 
Det indskærpes, at semesteret skal betragtes som en helhed og det aftales, at Pia 
Bramming sender plan med undervisning på modulerne til modulkoordinatorerne. 
 
Modul 8: Det kan ikke administrativt understøttes, at de studerende afleverer uden for 
de faste afleveringstidspunkter. Der kan altså ikke være en legal afleveringsfrist. Det må 
derfor være en anbefaling fra undervisernes side, at de studerende afleverer den 19. in-
den vejledning til M10 starter. 
 
Mandag den 3. januar er der semesterintro i Aarhus som noget nyt, så der tages hånd 
om de studerende ift. organiseringen og flowet på semestret.  
 
Pia Bramming og Birgitte Dam har i dag (den 18. december 2013) møde med de potenti-
elle undervisere på M9 i Århus. Dette er siden afklaret. Oliver Kaufmann er modulkoor-
dinator. Finn Holst er også ny underviser på modulet. 
 

6. Internationalisering (Bilag 5) 
UFU’en har drøftet papiret og er enige i, at der er udfordringer men prøver selvfølgelig 
at bakke op om ambitionerne. 
 

7. Aflevering af den første delopgave til prøver med flere delopgaver  
Et notat, der oprindeligt er forfattet af Lars Geer Hammershøj omdeles. Notatet handler 
om håndteringen af løbende prøver. I lyset af de nye retningslinjer vedr. syge-/omprøve 
skal teksten rettes, så det fremgår, at der stilles to helt nye spørgsmål til syge-
/omprøven. UFU’en drøfter diverse problemstillinger ift. syge-/omprøver: 

 Kan de studerende aflevere delopgave 1 igen og kun svare på ét nyt spørgsmål 
ved syge-/omprøven? 

 Kan de studerende vælge at aflevere begge opgaver på den sidste dato? 
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 Kan der skelnes mellem prøveformen ved sygeprøven og omprøven? Kristine 
Kirk Mørk undersøger, om det kan lade sig gøre ret juridisk. 

 Kan de studerende skrive ny delopgave 1, når de afleverer delopgave 2, hvis 
den første version af delopgave 1 fik dårlig feedback, og første aflevering ikke 
er juridisk bindende? Dobbelttjek kræver flere timer fra underviserene. Kristi-
ne Kirk Mørk undersøger, om det juridisk set er muligt at rette første delopga-
ve 
 

Det foreslås fra administrationens side, at delopgaver skal afleveres til underviser eller, 
at der strammes op på rammerne omkring afleveringen. Det vil sige, at arbejdet med at 
modtage og registrere opgaver vil komme til at ligge hos underviserne. 
Det foreslås, at modulkoordinatorerne overvejer, om de vil modtage løbende prøver.  
 
UFU’en konkluderer, at den eksakte eksamensform for moduler med delopgaver skal af-
klares. Det aftales, at Kristine Kirk Mørk afklarer med baglandet, præcist hvor problema-
tikkerne ligger for administrationen og holder møde med Pia Bramming og Birgitte Dam. 
 
Pia Bramming skriver til Eva Viala om udfordringerne. 
 
UFU’en vedtager, at der skal meldes klare retningslinjerne ud til de studerende, når pro-
blematikkerne er afklarede.  
 
Det afklares, at de studerende i Aarhus ikke automatisk får en kvittering, når de afleverer 
opgaver. De får kun kvittering, hvis de beder om det. Kristine Kirk Mørk videreformidler, 
at de studerende skal informeres om, at de kan få en kvittering. 
 

8. Sag – merit  
Der henvises til sag, der blev sendt til UFU’en pr. mail. 
IUP indfører ikke Individuelt Tilrettelagt Tilvalg, derfor kan den studerende ikke få musik 
og drama som tilvalgsfag. Den studerende skal kunne argumentere for, hvordan det er 
uddannelsesvidenskabeligt relevant at tage musik og drama. 
 

9. Instruktorer 
Punktet udsættes til næste møde. 
 

10. Studieaktivitet  
Punktet udsættes til næste møde. Studenterrepræsentanter forbereder punktet til næ-
ste møde. 
 

11. Andre eksamensformer 
UFU’en afviser Sissel Rendrups forslag om eksamen som aktiv undervisningsdeltagelse.  
 

12. Prisuddeling 
Pia Bramming og Birgitte Dam laver et oplæg til punktet, der udsættes til næste ordinæ-
re møde. 
 

13. Evt. 
De studerende ytrer ønske om, at konferencer streames. Det diskuteres, og pointeres, at 
UFU’en ikke har bestemmelsesret over konferencer, der udbydes af andre end uddan-
nelsesvidenskab. 
Kristine Kirk Mørk sørger for at indkalde til et nyt møde i januar. UFU-møderne skal ligge 
midt i mellem studienævnsmøderne. Kristine indkalder efterfølgende til UFU-møder 
frem til sommerferien.



 

 

 

 
    

 

 
 

 
 

Overskrift Begrundelse Cirkatid 

1. Godkendelse af dagsorden og referat    5 minutter  

2. Meddelelser  
a. Nye skabeloner for undervisningsplaner 
b. Fremdriftsreformen 
c. Educational it (Bilag 1) 
d. Institutorganisering 
e. Sn-seminar 
f. M5 og M11 – eksamensformer 
g. Retskravet (Bilag 2) 
h. Nyt fra årgangene (20 min.) 

 40 minutter  

3. Campuspolitik (Bilag 3) Drøftelse af campuspolitikken med udgangspunkt i Pia Brammings notater fra Studie-
nævnsmødet (Bilag 1). 

15 minutter  

4. Retningslinjer for studieordningsændringer (Bilag 4) 
 

Opsamling – hvor langt er vi nået. Orientering ved Pia Bramming om bilag fra SN-møde 
efterfulgt af fælles drøftelse. 

10 minutter 

5. Semesterorganisering Drøftelse af semesterorganisering med fokus på lokaler, planlægning og undervisere på 
Modul 9. 

15 minutter 

6. Internationalisering (Bilag 5) Pia Bramming fremlægger kort punkter fra Studienævnsmødet, hvorefter der vil være en 
fælles drøftelse. 

15 min 

7. Aflevering af den første delopgave til prøver med flere 
delopgaver  

Drøftelse af praktik omkring aflevering af den første delopgave, der ikke er en juridisk 
aflevering. Det foreslås, at de studerende fysisk afleverer til vejleder. Der skal også tages 
stilling til syge-/omprøven. 

10 minutter 

8. Sag – merit  Orientering ved Birgitte Dam evt. efterfulgt af fælles drøftelse. 10 minutter 

9. Instruktorer (ved studenterrepræsentanter) Punktet er flyttet fra mødet den 9. oktober 2013. 
På andre BA-uddannelser bruger man instruktorer, 'ældre' studerende, der står for un-
dervisning på hold, hvilket skulle være meget givende. (Det skal ikke forstås som et an-
greb mod holdunderviserne, men blot et spørgsmål om uddannelsen skal bevæge sig hen 
i mod indførslen af instruktorer). 

10 minutter 

10. Studieaktivitet  Vores (sparsomme og misvisende) evalueringer viser, at kun et fåtal af vores studerende 
studerer fuld tid. Da dette synes at gå igen år efter år, og svarer til øvrige iup-
undersøgelser, vil jeg gerne – i lyset af fremdriftsreformen – drøfte studieaktivitet. Kon-
kret har vi en sag ift. den anden eksamensopgave på Modul 6 blev af mange opfattet 
som meget svær og tidskrævende. 
 
De studerende ønsker at drøfte hvorvidt der kan kræves forskellig arbejdsbyrde på de 
forskellige moduler. 
 
Principielt skal vi drøfte, hvordan vi kan sikre, at de studerende studerer fuld tid. 

15 minutter 

11. Andre eksamensformer Sissels Johansen spørger, om vi ikke kan bruge eksamensformen ”aktiv undervisningsdel-
tagelse med bestået/ikke bestået.” fx på M11 – hvad mener UFU? 

15 minutter 

12. Prisuddeling Det blev aftalt på sidste møde at drøfte hvilke priser, der ønskes til prisuddeling frem- 15 minutter 
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over, og hvornår i studiet de skal uddeles.  

13. Evt.  5 minutter  

 
 


