
 

 

 

 
    

 

 
 

Møde i Uddannelsesfagudvalget for uddannelsesvidenskab 
Den: 6. oktober 2014 kl. 9.00-12.00 
Emdrup D120, Aarhus 2113-252 Trøjborg 
 
Deltagere: Pia Bramming, Trine Ø. Nielsen, Merete Wiberg, Lars Geer Hammershøj, Malou 
Juelskjær, Per Fibæk Laursen, Camilla Kurell, Timian E. T. Valmin, Bente Elkjær, Jonas Greve 
Lysgaard, Oliver Tafdrup 
Tilforordnede: Birgitte Dam, Kristine Kirk Mørk,  
Gæster: Søren Vernegren Kirk, Lea Rosa Kvist, Lasse Dohn 
Observatør: Rasmus B. Kristensen 
Afbud: Søren Ehlers (gæst), Louise Junge, Karen Rohrberg Jensen, Bjarke Lindsø Andersen, 
Sara B. B. Jeppesen, Nicolas Schunck 

REFEERAT 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 
Punkt 7 udgår fra dagsordenen på grund af afbud. I stedet drøftes konsekvenser 
af de nye arbejdstidsregler og deres indflydelse på rammerne for forårets plan-
lægning. Referater fra tidligere møder er godkendt i mailhøring. 
 

2. Meddelelser 
På rusturen forsvandt en studerende, men vedkommende dukkede op 
igen. På trods af den ubehagelige oplevelse, var det en god tur, der ry-
stede de nye studerende sammen. 

 
a. Nyt fra studienævnet 

Der er en case competition under udvikling. Pia Bramming orienterer 
UFU’en, når der er nyt i sagen. 
Eva Viala er fortsat sygemeldt. Thomas Højgaard er konstitueret under 
hendes fravær. Nogle af opgaverne varetages af Hanne Løngren og Sø-
ren Fransén. Pia Bramming og Birgitte Dam har en oversigt over kon-
taktpersoner under Evas fravær. 
 
Studienævnet drøftede tvangsmeritter (nu kaldet startmerit), der er 
særligt udfordrende ift. ift 1. semester, men der er indtil videre ikke 
tildelt startmeritter på uddannelsesvidenskab (det er sket efter dette 
møde). På længere sigt kan valgfagene måske meriteres. Er der tildelt 
startmerit et semester tæller meritten med i den pulje på 30 ECTS, de 
studerende skal tilmeldes et semester. Er 15 ECTS meriteret tilmeldes 
kun 15. ECTS. Det forventes, at startmeritter medfører, at de stude-
rende skæres i SU. 
 
Studienævnet drøftede også specialer. Eva Viala har fremsat et forslag 
om harmonisering af specialer på IUP. Forslaget kan tidligst træde i 
kraft forår 2015. Eva lægger vægt på, at det kun er fastansatte i fagmil-
jøet, der skal vejlede specialestuderende. Det er en udfordring på Ud-
dannelsesvidenskab pga. bemandingssituationen.  
Det er ligeledes en udfordring ift. rettidig gennemførsel af specialer 
med mundtligt forsvar, da forsvaret skal ligge indenfor specialeperio-
den på 6 måneder. Der gives 6 uger til bedømmelse (inklusiv udsendel-
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se af specialet og registrering af karakteren). Tiden til bedømmelse er 
dermed nedsat 2 uger. 
Tildeling af censor og specialevejleder drøftes i UFU’en. Det aftales, at 
Pia Bramming, Birgitte Dam, Malou Juelskjær, Søren Ehlers og censor-
formanden mødes og drøfter tildeling. 
 
UFU’en drøfter individualiseringskravet. Der er ingen fælles retningslin-
jer på Arts. Det foreslås, at der nedsættes en arbejdsgruppe til at afkla-
re retningslinjerne. Det skal iflg. loven fremgå, hvem der har skrevet 
hvad – hvordan det skal fremgå defineres af universitetet.  
Det aftales, at Camilla Kurell, Jonas Greve Lysgaard og Merete Wiberg 
fremstiller et udkast og clearer med Kristine Kirk Mørk inden næste 
møde. Kristine Kirk Mørk sender uddrag til arbejdsgruppen (arbejds-
gruppen blev efterfølgende aldrig etableret). 
 
Regeringen har besluttet at nedskalere flere uddannelser. På IUP ned-
skaleres Pædagogisk antropologi og Pædagogisk filosofi. 
De studerende er ikke blevet orienteret om konsekvenserne på Ud-
dannelsesvidenskab, det aftales derfor, at Pia Bramming sender en 
orienteringsmail ud.  
Da det er en politisk holdning af uddannelser med pædagogik er unyt-
tige, foreslås det, at IUP forfatter et samlet skriv om nyttigheden af 
uddannelserne.  
 
Jesper E. Larsen har fået nyt arbejde i Norge og forlader derfor IUP. 
Thomas Clausen overtager midlertidigt modul 2 på bacheloruddannel-
sen og modul 4 på kandidatuddannelsen.   
 

b. Nyt fra de studerende 
På specialisering i forvaltning er der mange udfordringer og frustratio-
ner. Modul 6a og 6b har forelæsninger samme dag uden pause. Det af-
klares, at der ikke er regler om lange dage. Planlægningen i år beror på 
ekstreme lokaleudfordringer. Underviserne skal opfordres til at plan-
lægge undervisningen anderledes på de lange dage.  
På modulet Evaluering i uddannelsesinstitutioner er der ligeledes ud-
fordringer. De studerende opfordres til at skrive kritikken ned i punkt-
form og sende det til Pia Bramming (Birgitte Dam cc) omgående. Pia 
Bramming indkalder til møde med modulkoordinatorerne på modulet.   
Uddannelsesjura er rigtig godt og det er fint med to praktikere, men 
der er mangel på substans ift. handelsret og jura. De studerende føler 
ikke, at de bliver konkurrencedygtige ift. andre kandidatuddannelser 
hvor forvaltningsjura indgår. Det aftales, at de studerende ligeledes 
skriver til Pia Bramming om denne problemstilling. Det foreslås, at der 
findes en underviser til at dække behovet. Birgitte Dam indkalder mø-
de med Pia Bramming og Thomas. Det skal afklares, hvad der skal gø-
res i det lange løb. Det er ikke en mulighed, at faget varetages af stats-
kundskab på AU.  
På modul 6c er det en udfordring, at et seminar blev rykket til en fre-
dag og lørdag. Seminaret blev dog flyttet efter en afstemning blandt de 
studerende. 
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c. Fremtidig organisering 

Intet at berette. 
 

3. Synliggørelse af godkendte mødereferater 
De studerendes repræsentanter foreslår, at de fremstiller UFU-nyt-referaterne i 
en easy-reader-udgave. De studerende efterlyser referaterne, men de fleste 
prioriterer ikke at læse dem. Det afklares, at de studerende godt må lægge de 
officielle referater på Facebook, da referaterne ikke er fortrolige. Der foreslås at 
linke til de officielle referater, hvis de studerende ønsker flere detaljer. 
 

4. Valg til UFU/SN  
Søren V. Kirk beskriver, hvordan vi sikrer ligelig fordeling af kandidater. Der skal 
holdes to valg. Første valg er en konkurrence om at blive optaget på liste. Val-
get er udenfor det officielle valg. Vi kan selv bestemme fordelingskriterierne 
f.eks. studiested, uddannelsesniveau og årgang. Det anbefales ikke at stille op 
på konkurrerende lister. Andet valg er det ordinære valg. Søren tilbyder at hol-
de oplæg om valgsystemet i både i Aarhus og Emdrup. 
Der er enighed i UFU’en om at støtte Sørens forslag, der også støttes af Søren 
Fransén. Det aftales, at Rasmus B. Kristensen er Sørens kontakt i Emdrup og 
Trine Ø. Nielsen i Aarhus.  
Forvalget skal forsøges gennemført via Blackboard. Det skal undersøges, hvor-
dan man sikrer, at der kun kan stemmes én gang pr. person. 
Pia Bramming afklarer valgbarhedskriterier med Søren Fransén. Trøjborg skal 
være valgbar, da studiestedet skal repræsenteres og det skal afklares, hvor 
mange VIP, studerende etc. UFU’en skal bestå af.  
 

5. Prisfest 
De studerende har etableret uddannelsesvidenskabeligt bagland, der mødes en 
gang pr. md. to uger inden UFU-møderne, så de studerendes stemme bliver 
hørt. Der skabes mere synlighed om UFU’ens arbejde. 
 
Prisfesten skal motivere til at give BA-projektet og specialet en ekstra indsats, 
men de studerende giver udtryk for, at konkurrencen er meget amerikansk og 
ret mærkelig. I stedet for at kåre det bedste projekt, kunne der afholdes te ar-
rangement i stil med ph.d.-cup, hvor de studerende kort præsenterer, hvad de 
har arbejdet med i projektet. Det kunne være en performance og vidensde-
lingskonference evt. med kåring af den bedste præsentation. Prisfesten er drøf-
tet både i Aarhus og Emdrup og holdningen er den samme. Der er ikke gennem-
sigtighed omkring, hvordan priserne uddeles. Det foreslås, at de studerende 
selv er med til at nominere kandidater til den sociale pris. Det skal være en no-
minering med afstemning. I stedet for en pengepræmie ønskes der en afslut-
ningsfest i juni. 
UFU’en er enige om, at det er vigtigt at afslutningsarrangementet er præget af 
de studerende. Der skal oprettes alumneforening for tidligere studerende. I 
2014 kan der søges penge af Hanne Løngren til etablering af alumnearrange-
ment for alumner i 2014. Oliver Tafdrup opfordres til at skrive til Hanne Løngren 
om støtte til etablering af alumneforening. Det haster. Pia Bramming vil gerne 
udtale sig om sagen, hvis ansøgningen sendes omkring hende. Pengene til pris-
festen kan i stedet bruges til alumneaktiviteter i tre år, hvis det cleares med Eva 
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Viala. Det aftales, at Bjarke L. Andersen og Oliver Tafdrup er tovholdere på 
etableringen af en alumneforening. Oliver og Trine koordinerer ift. Aarhus. Bir-
gitte Dam er formand for Pædagogisk sociologis alumneforening og hun tilby-
der sig som mentor. 
Oliver Tafdrup inviteres med til de studerendes baglandsmøde den 21. oktober 
2014 kl. 15. Baglandsmødet inviterer alle interesserede til at kigge forbi. 
UFU’en vedtager, at prisfesten ikke er helt afskaffet endnu. 
 

6. Optag 2014 og 2015 
Punktet vedrører optag på kandidatuddannelsen. Det skal afklares, hvordan vi 
optager næste år. Fremover skal de adgangsgivende uddannelser betragtes som 
en helhed ikke, hvilke fag der er taget. Supplering frafalder fuldstændig. Moti-
verede ansøgninger bliver den eneste differentieringsmulighed. Ansøgningen 
kommer til at vægte 25 %. Der skal oprettes et pointtildelingssystem efter, hvor 
relevante uddannelserne er i uddannelsesvidenskabelig kontekst. 
Det aftales, at Brigitte Dam fremstiller et notat om pointfordelingen til næste 
møde, hvor vi skal drøfte detaljepræcisering. (Forholdene har ændret sig siden 
dette møde, hvilket fremgår af referat af 8. december 2014) 
 

7. Konsekvenser af de nye arbejdstidsregler og deres indflydelse på rammerne 
for forårets planlægning (nyt punkt) 
Der gives mere tid til modulansvar og vejleding men mindre tid til bedømmelse 
og dobbeltundervisning (samme undervisning i Aarhus og Emdrup). Bachelor-
uddannelsen er tildelt flere timer pr. studerende. 
Da der gives kortere bedømmelsestid for opgaver på 11 sider og derover, er op-
gaver på 10-12 sider reduceret til 10 sider i studieordningerne. Opgaver på 10-
15 sider beregnes som opgaver på 15 sider i de officielle bestemmelser.  
Det foreslås, at skrive vejledningstid ind i studieordningerne. UFU’en afviser 
forslaget, da vejledningstiden er variabel. Det kan angives i undervisningspla-
nerne.  
Budgetmodellerne drøftes med den regnskabsansvarlige Bolette Hansen i Aar-
hus, hvorefter de sendes til de modulansvarlige. Studieadministrationen har ik-
ke længere noget at gøre med budgetter. UFU’en giver udtryk for, at det skaber 
en uhensigtsmæssig organisation og ekstra arbejdsgange for Bolette. 
 

8. Opfølgning på sommeruniversitet 
Pia Bramming og Camilla Kurell er nu medlemmer af Studienævnets arbejds-
gruppe omkring sommeruniversitet. Sommeruniversitetskonceptet udfordrer 
ift. bemandingssituationen og rammerne. Hvis der skal ydes hjælp til ECTS-
fremdrift, skal vi udbyde de samme fag, som udbydes til de ordinære eksame-
ner. Vi kan undersøge, hvilke fag der forsinker de studerende mest og udbyde 
dem eller vi kan udbyde valgfag. Det kunne også være noget helt nyt, der kan 
tages som valgfag i ferien. Det forslås, at udbud skal være på engelsk for at til-
trække internationale studerende. 
ECTS-vægt skal gennemtænkes. Der er mange logistiske problemer ift. tilmel-
dinger, eksamensforsøg etc.  Det er vigtigt, at vi fokuserer på at optimere ud-
dannelsen mest muligt. Det besluttes, at drøftelsen udsættes, til arbejdsgrup-
pen har holdt møde.   
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9. Specialeskrivning og -aktiviteter 
Malou Juelskjær orienterer. Der skal findes en pulje af mulige specialevejledere. 
Det er vigtigt, at vejlederne har erfaring fra uddannelsen. Der vil blive udfærdi-
get et vejledertildelingsskema. Uddannelsesvidenskab ønsker at følge frem-
gangsmåden på Pædagogisk psykologi. 
Der vil blive afholdt fire workshops omkring specialeskrivningen. De studerende 
kan komme med input, så hver workshop giver mest mening for dem.  
Søren Ehlers, Malou Juelskjær og et par studerende vil blive indkaldt til formøde 
den 27. oktober 2014 kl. 13 som optakt og forberedelse til infomødet den 29. 
oktober 2014.  
 

10. Revision af studieordninger 
Det er tidligere drøftet, at bytte om på modul 2 og 6 på BA. Der er nu bedre ar-
bejdsdeling og modulernes rækkefølge er ikke ændret. Hvis ændringen blev 
vedtaget, vil der opstå dobbeltundervisning og det er der stadig ikke ressourcer 
til. Forslaget parkeres derfor indtil videre. 
På fjerde semester BA udfordrer modul 8-10. Det er der taget højde for i den 
fremtidige undervisningsplanlægning.  
Det drøftes, om 30 ECTS praktik KA skal afskaffes. Det ville være i modstrid med 
dekanens hyrdebrev. Praktikken afskaffes ikke. 
Empirisk projekt på modul 2a KA ønskes afskaffet. Det aftales, at Jonas Greve 
Lysgaard sender en uddybende mail til Pia Bramming og Birgitte Dam. 
Det aftales, at Kristine Kirk Mørk rykker Sissel Rendrup Johansen for svar på, om 
ændringsforslagene til Malou Juelskjærs modul kan implementere omgående. 
Kristine melder tilbage til Pia Bramming og Malou Juelskjær. 
Forslag til revision af studieordningerne skal sendes til Pia Bramming, Birgitte 
Dam og Kristine Kirk Mørk. Forslagene skal behandles på næste UFU-møde. 
 

11. Eventuelt  
 

 
  



 

 

 

 
    

 

 
 

 
 

Overskrift Begrundelse Cirkatid 

1. Godkendelse af dagsorden og referat  5 minutter 

2. Meddelelser 
a. Nyt fra studienævnet 
b. Nyt fra de studerende 
c. Fremtidig organisering 

 
 

25 minutter 

3. Synliggørelse af godkendte mødereferater De studerende efterspørger, at de officielle, godkendte referater bliver mere synlige for 
de studerende. 
 
Alle referater for UFU-møder på IUP offentliggøres her: 
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/uddannelsesfagudvalg/uddann
else-og-paedagogik/. 
Referaterne for Uddannelsesvidenskab er delvist uploadede, de resterende referater 
uploades i nærmeste fremtid. 
 
Det indstilles, at UFU’en drøfter evt. synliggørelse af referaterne. 

10 minutter 

4. Valg til UFU/SN Tidligere studenterrepræsentant i UFU’en Søren V. Kirk har fremsat et udspil om ”parti-
dannelse” inden AU-valget, så det via lister bliver muligt at tilgodese både Emdrup og 
Aarhus. Søren deltager i dette møde fra kl. 9.45. 

15 minutter 

5. Prisfest 
 

På UFU-mødet den 9. september 2014, blev det drøftet hvilke udvælgelseskriterier, der 
skal være til priserne, hvordan prisfesten skal afvikles og om der skal afholdes en årlig ud-
dannelsesvidenskabelig fest.  
De studerendes repræsentanter i UFU’en har drøftet prisfesten med deres medstuderen-
de og holder et oplæg som udgangspunkt for en fælles drøftelse i UFU’en.  

15 minutter 

6. Optag 2014 og 2015 Orientering om optag 2014, samt beslutning om indstilling: 
Studienævnet indstiller: 

 at UFU’en afklarer, hvilke informationer der ønskes om ansøgere til uddannelserne  – 
både de der kommer ind og de der ikke kommer ind. 

 at UFU’en fremstiller et notat om procedurer og erfaringer ift. optag (diskussioner i 
UFU’en, forberedelse, sortering og coaching af udvalg). 

 
Derudover drøftes overvejelser omkring optag 2015. 

20 minutter 

7. Opfølgning på mentorordning 

7. Konsekvenser af de nye arbejdstidsregler og deres 

indflydelse på rammerne for forårets planlægning (nyt) 

På mødet i Koordineringsudvalg KA den 10. juni 2014 drøftedes et forslag om at etablere 
en mentorordning på Kandidatuddannelsen. Det aftaltes, at Sara Jeppesen skulle arbejde 
videre med ideen, der også skal omfatte Emdrup, og kontakte BA omkring deres instruk-
torordning. Der gives en status på dette møde. 

15 minutter 

7.8. Opfølgning på sommeruniversitet På UFU-mødet den 9. september 2014 blev UFU-medlemmerne opfordret til at reflektere 15 minutter 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/uddannelsesfagudvalg/uddannelse-og-paedagogik/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/uddannelsesfagudvalg/uddannelse-og-paedagogik/
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over, hvordan sommeruniversitet kan gribes an, hvilke fag der kan omfattes og hvordan 
kan vi udbyde dem. 

8.9. Specialeskrivning og -aktiviteter Vi skal i gang med specialeaktiviteter. Koordineringsudvalg KA vedtog på sidste møde, at 
invitere koordinatorerne Søren og Malou. Da næste koordineringsudvalgsmøde KA først 
er til november, tages drøftelsen på dette møde. 
 
Søren og Malou har fremstillet et tentativt oplæg, der danner baggrund for en fælles drøf-
telse. 
Som emner blev der på mødet i Koordineringsudvalg KA foreslået: ”hvordan inkluderes 
empirisk materiale” og ”hvordan sikres en målrettet indsats fra start”. 

Kl. 11-11.30 

9.10. Revision af studieordninger 

- Bilag 1 Studieordning for Kandidatuddannelsen 
i uddannelsesvidenskab (link) 

- Bilag 2 Studieordning for Bacheloruddannelsen 
i uddannelsesvidenskab 2014 (link)   

Studienævnet indstiller, at UFU’en gennemgår studieordningerne mhp. en ny revisions-
runde. Er der ønsker til ændring af studieordningerne? 
Er det stadig relevant at flytte rundt på modulerne på bacheloruddannelsen? 
 
Der modtages ikke revisionsforslag til 2011-ordningen på Bacheloruddannelsen. 

25 minutter 

10.11. Eventuelt  5 minutter 

 
 

https://mit.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGodkendtOrdning&dokOrdningId=7564&sprog=da
https://mit.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGodkendtOrdning&dokOrdningId=7564&sprog=da
https://mit.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGodkendtOrdning&dokOrdningId=9288&sprog=da
https://mit.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGodkendtOrdning&dokOrdningId=9288&sprog=da

