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STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK 
AARHUS UNIVERSITET 

 

Referat for 1. ordinære studienævns-

møde 
  

  

 

 Tidspunkt: torsdag den 30. januar 2014, kl. 11 -15  

Sted: D120 

 

Deltagere 

 

Henrik Vase Frandsen, (Pædagogisk filosofi), Charlotte Mathiassen (Pædagogisk 

psykologi), Lars Holm (Pædagogisk antropologi), Pia Bramming (Uddannelsesvi-

denskab), Anna Karlskov Skyggebjerg (Didaktik uddannelserne), Gorm Hansbøl 

(Masteruddannelse), Asbjørn Sørensen, (Pædagogisk antropologi), Rikke Friis 

(Pædagogisk psykologi), Camilla Kurell (Uddannelsesvidenskab), Anne Krogs-

gaard Nielsen (Pædagogisk filosofi).  

 

Observatører:  

Kira Vinberg (MALLL og Pædagogisk sociologi), Louise Vase (Didaktikuddannel-

serne)  

  

Tilforordnede: 

Eva Silberschmidt Viala, Studieleder, Søren Fransén, Uddannelseskonsulent 

 

Adm.: Pernille Munkebo Hussmann, Susanne Bartram, Merete Justesen (studie-

nævnssekretærer) 

 

Gæster pkt.3a: Kristine K. Mørk og Birgitte Dam (Udd.videnskab), Jonas Lieber-

kind (Pæd.soc.) 

 

Afbud: Tomas Højgaard (Generel pædagogik), Marianne Høyen (MALLL og Pæ-

dagogiske sociologi), Heidi Rosengren (Generel pædagogik), Sissel Rendrup Jo-

hansen, studiechef, Karen Bjerg Petersen 

 

Dagsorden  

 

a. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden godkendt med følgende tilføjelser:  

 

Pia Bramming ønsker at diskutere de af studieadministrationen formulerede ret-

ningslinjer for studieordningsændringer. Det besluttes, at studieleder og studie-

chef indkalder til møde om dette.  
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Under punkt 4/Eventuelt tilføjes:  

 

- Kan studienævnet understøtte studerendes behov for, at deres arbejde i 

uddannelsesfagudvalg honoreres på lige fod med nævnsarbejde? (Anna 

K. Skyggebjerg). 

- De studerende i nævnet efterspørger AU-platform til kommunikation 

(Gorm Hansbøl).  

 

Kommentarer til dagsorden og mødeafholdelse generelt:  

- De studerende ønsker fast orienteringspunkt til næstformand. Vedtages. 

- Medlemmerne efterspørger en mere fokuseret dagsorden, således at 

formålet med de enkelte punkter er tydeligt. Medlemmerne gøres op-

mærksomme på at benytte sig af skriftlige sagsfremstillinger.  

- Formanden foreslår, at problemstillinger bæres igennem/placeres til 

fremlæggelse hos udvalgt nævnsmedlem. Formanden tager initiativ i for-

bindelse med dagsorden.   

 

1. Diskussionspunkter/status 

 

a. Fremdriftsreformen – udfordringer og løsninger  

 

Formanden orienterer om AU’s arbejde omkring Fremdriftsreformen. Ge-

nerelle retningslinjer for udmøntning af reformen afventes centralt fra AU. 

Formanden ønsker, at nævnet kommer med input til håndtering af refor-

men.   

 

IUPs (DPU) oprindelige opdrag var efteruddannelse, hvilket udløste en særbevil-

ling. IUP har nu status på lige fod med andre AU institutter. Udfordringen er i den 

forbindelse, at IUP fortsat har studerende, der har tilknytning til arbejdsmarkedet 

og således studerer deltid. Studieleder bliver bedt om at undersøge og konkreti-

sere IUP-studerendes baggrund. IUP oplever således et stort (større) modsæt-

ningsforhold mellem praktisk status som efteruddannelsesinstitution på nogle om-

råder og Fredriftsreformens sigte om at nedbringe studietiden. I tilgift til problema-

tikken beretter studieleder, at tildelingen af STÅ vil ændre sig. Det er således vig-

tigt, at gennemførelsestiden nedsættes væsentligt.  

 

Formanden foreslår, at nævnet nedsætter en arbejdsgruppe, der dels undersøger 

hvordan problemstillingen kan adresseres rent politisk, og dels undersøger hvor-

ledes IUP konkret forholder sig til reformen. I den forbindelse foreslås det, at ar-

bejdsgruppen på nævnets vegne inviterer Folketingets Uddannelsesudvalg (for-

mand Rasmus Prehn) til en diskussion af problemstillingen.  

De studerende opfordres ligeledes til at tage initiativ til at gøre opmærksom på 

IUP’s særlige rolle som efter-/videre-uddannelsesinstitution. Evt. ved at tage kon-

takt til fagforbund, politikere. 
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Arbejdsgruppen består af følgende medlemmer: Rikke Friis, Anna K. Skygge-

bjerg, Pia Bramming og Kira Vinberg.  

 

Arbejdsgruppens bliver bedt om at berette om initiativer til nævnets næste møde 

den 24. februar.  

 

Afslutningsvist bemærker formanden, at der bør sættes gang i en ny planlægning 

af specialeforløb, derunder specialekoordinators rolle, i forbindelse med tvunget 

tilmelding grundet Fremdriftsreformen. Studiechefen skal inddrages i dette arbej-

de.  

 

 

b. IUP Uddannelsesstrategi 

Ved Pia Bramming, Tomas Højgaard, Anne Krogsgaard Nielsen 

 

Arbejdsgruppen nedsat på studienævnsseminaret i december 2013 frem-

lægger et udkast til en strategi på uddannelsesområdet. Denne betegnes 

som ’uddannelseskompas’. Uddannelseskompasset skal tænkes ind som 

en del af instituttets samlede og kommende strategi.  

 

Formålet med ’uddannelseskompasset’ er at udvikle nogle retningslinjer, 

som skal være anvisende for det pågående arbejde.  

 

Der forløber en diskussion i nævnet, som folder sig ud mellem to positio-

ner:  

 

1) udkast til forslag opleves for detaljeret i den forstand, at den opridsede 

læringsforståelse afspejler en særlig faglighed/skole. En strategi bør ikke 

lægge sig for tæt op af bestemte teoretiske forståelser/-skoler, men være 

mere generelle.  

 

2) en strategi bør netop afgrænse/udgrænse sig fra andre uddannelses-

institutioner ved at bekende sig til specifikke fagforståelser.  

 

Arbejdsgruppen tager kritikken til efterretning og vil forsøge at udvikle en 

mere flydende strategi med en mindre grad af specifikke læringsforståel-

ser.  

Der er enighed om det specifikke fokus på læring, pædagogik og didaktik 

som felt, set gennem optikken proces/vekselvirkning mellem praksis og 

teori.  

 

Nævnet erklærer, at de har til hensigt at udvikle et uddannelseskompas, 

som skal indgå i IUP’s strategi på uddannelsesområdet.   
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c. Udviklingen af nye uddannelser på IUP  

Ved Henrik Vase Frandsen 

 

Formanden efterspørger, at nævnet forholder sig proaktivt til behovet for 

oprettelse af nye uddannelser både på BA-, KA- og Master-niveau på 

IUP, derunder ideer til hvordan konkrete forslag indhentes fra fagmiljøer-

ne.  

 

Det besluttes, at studieleder inviterer fagmiljøer via uddannelsesledere til 

at komme med ideer (UFU og relevante forskningsgrupper). Retningslin-

jer for indkaldelsen besluttes som værende: fokus på internationale ud-

dannelser og bachelorområdet.  

 

Input sammenfattes og diskuteres derefter i nævnet.  

 

Der sigtes mod at have forslag klar til august 2014, som er fristen for 

præ-kvalifikation på AU ledelsesniveau.   

 

d. Høring over udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til professi-

onsbachelor som pædagog 

 

Det besluttes (på grund af tidsnød) at Kira Vinberg m. flere fremsender 

kommentarer til Lars Holm senest den 31. januar, som sammenfatter 

kommentarer til AU’s samlede høringssvar.  

 

 

2. Meddelelser/orientering 

 

Punktet udgår grundet tidsnød.  

 

a. Studieleder/Uddannelsesledere 

- Institutionsakkreditering  

- Studiestart februar 2014 

b. Studienævnsformand 

 

c. Studiechef 

 

d. AU Studier 

 

3. Beslutningspunkter 

 

a. Godkendelse af første udkast til nye/ændrede studieordninger med virk-

ning fra september 2014.  
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Formanden noterer sig, at nogle uddannelsers eksamensbestemmelser 

er meget omfattende og i højere grad søger at regulere lærings-

/undervisningsforløbet end udprøvning af læringsmål. Formanden henstil-

ler til, at der arbejdes hen imod at have klare eksamensbestemmelser, så 

de studerendes retssikkerhed er sikret.  

 

Gennemgang af fremsendt materiale:  

 

Pæd.soc. (ved Jonas Lieberkind): 

Der er tale om en ny studieordning. Der er pågået en gennemskriv-

ning/præcisering af relationen mellem kompetencemål og læringsmål.  

Der er indført ny valgfagsstruktur, der skal sikre en dynamik i valgfags-

udbuddene, og som reflekterer tre fokusområder.  

Dertil ønskes indført valgfrihed i eksamensform i OU1 og OU2 på 2. se-

mester. Nævnet finder dette problematisk (på linje med censorformand), 

da eksamensform bør afspejle læringsmål. Forslaget godkendes ikke og 

tages op til diskussion i UFU.  

 

BA Uddannelsesvidenskab: 

Beskrivelsen af uddannelsen er ændret væsentligt, uddannelsens formål 

og kompetencebeskrivelse præciseret, hvilket betyder at Policy og styring 

er nedtonet.  

Modul 5: gradueret bedømmelsesform ønskes indført, hvorfor der er tale 

om en ny ordning.  

Arbejder frem imod at indføre B-niveau i matematik som adgangskrav 

(skal varsles nu, hvis det skal gøres gældende fra 2015).  

Nævnet beder fagmiljøet overveje at indskrive Policy og styring igen, 

mod at den rette forskningsbaserede undervisning gøres tilgængelig.  

 

KA Uddannelsesvidenskab: 

Eksamen i 2a og 2b deles op; fra 20 ECTS til 2 x 10 ECTS, grundet pro-

blemer med læringsforløbet og administrativ håndtering. Problemer-

ne/frustrationerne er forsøgt håndteret med vejledningsseminar og fagca-

feer dog uden held.  

Revisionen godkendes.  

 

Didaktikuddannelserne 

Fortsættelse af arbejdet fra 2013 med at gennemgå eksamensbestem-

melserne på dansk, matematik og musik, samt tilretning iht. Fremdriftsre-

form. Der er stadig enkelte uklarheder omkring relevante retningslinjer, 

hvorfor det endelige forslag kommer den 24. febr. Der er tale om revisio-

ner.   
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Ny studieordning på Materiel kultur efter 6 års gennemløb. Uddannelsen 

er gennemgået således den er opdateret iht. udviklingen på området, 

skærpet tilpasning mellem kompetence og læringsmål, ombytning af fag 

mhp. at sikre progression mellem kernefag. Mulighed for at samlæse to 

moduler på 3. semester. Udvidelse af adgangskrav.  

Censorformand, aftagerpanel og international gruppe inddraget. Kom-

mentarer afventes.  

Godkendt (kommende kvalificering – ved væsentlige kommentarer tilba-

ge i nævnet) 

 

Pæd.psyk.: 

Der er arbejdet på at præcisere studieordningen generelt, derunder ek-

samensbestemmelser på modulerne A, B og C.  

Studieleder bemærker, at det er væsentligt at vurdere, hvorvidt de fore-

slåede ændringer fortsat understøtter de overordnede mål modulerne 

imellem. Uddannelsesleder tager kommentarer med tilbage til fagmiljøet 

for en afklaring.   

 

Master:  

LLAICS: eksamensbestemmelser ønskes ændret. Har gode erfaringer 

med dette via tidligere dispensation. Revision.  

Ledelse af uddannelsesinstitutioner: eksamensbestemmelser ønskes 

ændret. Har gode erfaringer med dette via tidligere dispensation. Revisi-

on.  

Medborgerskab: Ny studieordning. Gennemskrivning med det formål at 

fremhæve uddannelsens brede sigte.  

Læse- og skrivedidaktik: Ny studieordning. Gennemskrivning med det 

formål at fremhæve uddannelsens brede sigte og udvide rekrutterings-

grundlag.  

 

Alle forslag godkendes. 

 

MAEG:  

Revision. Der er tale om teknikaliteter i form af justeringer af prøveformer 

(omfang).  

 

Godkendt.  

 

Pæd.ant.:  

Revision. Der er tale om teknikaliteter i form af justeringer af prøveformer 

(omfang).  

 

Godkendt. 
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Status fra følgende uddannelser mangler:  

Pæd.fil., didaktik (matematik) og GP.  
 

 

4. Eventuelt  

 

Kan studienævnet understøtte studerendes behov for, at deres arbejde i uddan-

nelsesfagudvalg honoreres på lige fod med nævnsarbejde (Anna K. Skygge-

bjerg)?  

 

Formanden vil på vegne af nævnet støtte op om at studerende fra UFU honore-

res for dette arbejde. Anna Skyggebjerg skriver udkast.  

 

5. Lukket punkt  

 

a. Orientering om nævnets sager 

 

Punktet udgår grundet tidspres.  

  

 

 

Punkter til næste møde:  

- Arbejdsgruppen vedr. Fremdriftsreformen fremlægger hidtidigt arbejde.  

- Institutstrategi på uddannelsesområdet forventes til høring i nævnet den 24. fe-

bruar 2014.  

 

 

 


