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Møde den: 8. juni 2017 

D 120 

Uddannelsesnævnsmøde – Pædagogisk psykologi 

 

Til stede: Poul Nissen, Kristine Kousholt, Isabel Joy Axtmann Hansen, Pernille Som-

merfeldt Pedersen, Jonas Westergaard, Jakob Skildal Nielsen (suppleant), Katja Tons-

berg (suppleant), Louise Vinther (suppleant), Mie Jørgensen (suppleant), Marie Lyse-

mose Støvring (VEST), Birgit Christiansen, Pernille Munkebo Hussmann (ref.)    

 

Afbud: Dorte Kousholt, Camilla Pallesen (Århus), Charlotte Mathiassen, Simon Nørby, 

Mathias Thorborg 
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1. Godkendelse af dagsorden 

Afdelingsleder ønsker tilføjet et punkt om evaluering af efterårets moduler. 

Der tilføjes endvidere et punkt om evaluering af vejlederholdene på modul C. 

Sluttelig følger Marie (Studievejledningen) op på spørgsmål til årgangsmødet i Århus. 

De tilføjede punkter tages under punkt 7: Evt. 

 

2. Meddelelser 

2.1 Fra Studienævnet: På det kommende studienævnsmøde diskuteres eventuelle 

minimumskrav til videostreaming af undervisning, frafaldsrapport, håndtering 

af plagiat i forbindelse med relevansbeskrivelser samt spørgsmål til efterårets 

evaluering af undervisning. 

 

3. Undervisningsplaner modul E og Modul 1 

Modul 1:  

Lisbeth Ramsgaard fra biblioteket har indvilliget i at læse korrektur på referencerne i 

undervisningsplanerne.  



 

 

  

  

Side 2/5 

 

ARTS 

AARHUS UNIVERSITET 
 

 

Der savnes datoer og klokkeslæt i planen for modul 1. Normalt skal disse informatio-

ner findes under Timeplaner på Studieportalen. Undervisningen vil dog i efteråret 

2017 - grundet udfordringer med lokalerne - ikke ligge på samme ugedage og tids-

punkter hver uger, hvorfor man overvejer at indføre information om ugedag og tids-

punkt i undervisningsplanen. 

Der er igen problemer med et par af undervisningsgangene, hvor underviserne har 

sat for mange egne tekster på, i forhold til uddannelsesnævnets retningslinjer. 

Der kan i særlige tilfælde gives dispensation fra uddannelsesnævnets retningslinjer – 

eksempelvis, hvis det er vanskeligt at finde anden passende litteratur om emnet. 

Særligt i forhold til forelæsningen om videnskabsteori ønsker de studerende noget 

supplerende litteratur. 

Uddannelsesnævnet blev enige om at foreslå modulkoordinator at introducere sup-

plerende litteratur i forbindelse med første undervisningsgang. Afdelingsleder infor-

merer underviserteamet på modul 1. 

 

Modul E:  

Kommentarer til planerne sendes til Modulkoordinator, Simon Nørby på mail. 

Uddannelsesnævnet ønsker den samlede undervisningsplan for modul E sendt i mail-

høring, gerne i begyndelsen af den kommende uge. Uddannelsesnævnet får så 4-5 

dage til at læse planen igennem og give tilbagemeldinger. 

Planen skal offentliggøres på Black Board primo juli. 

 

4. Årlig status 

 

Førsteårsfrafald: Grøn indikator. Det er svært at sammenligne tallene for de to 

sidste år, da sidste års rapport målte frafald efter normeret studietid + et år, mens 

dette års rapport måler frafald efter første år i forhold til årgang.  

Det relativt lave frafald kan muligvis forklares med indførelsen af relevansbeskrivel-

ser i forbindelse med ansøgning om optagelse. 

 

Studieprogression: Gul indikator. For at opnå grøn indikator, skal de studerende 

tage minimum 25 ECTS pr. semester i gennemsnit – lige nu ligger det på 24,7 ECTS i 

Emdrup og 24,6 ECTS i Aarhus. 

Forslag: de studerende søger specialevejleder allerede i begyndelsen af 3. semester, så 

studerende kan påbegynde specialet tidligere og i højere grad tænke forberedelserne 

ind i forhold til 3. semesters moduler. 

Herudover skal færre studerende gøre brug af 2. og 3. forsøg til specialet. 

 

Studiemiljø og faglig trivsel: Her er der forskel på Århus og Emdrup – Emdrup 

har gul indikator, Århus har grøn.  

Forskellen kan muligvis forklares med, at der er flere sociale arrangementer i Århus. 

De mindre undervisningslokaler, og færre studerende, gør undervisningssituationen 

mere intim og giver mulighed for bedre debat.  
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I forbindelse med optag, er udvælgelsen i Århus hårdere. Der er lige mange ansøgere 

til Århus og Emdrup, men mens der optages 170 i Emdrup, optages der kun 100 i År-

hus. 

Det er opfattelsen, at en del studerende ikke prioriterer det sociale – særligt i Em-

drup?! 

Et forslag til forbedring af studiemiljø kan være større fokus på, at studiegrupperne 

fungerer – det kan højne både faglig og social trivsel. 

Det er primært bachelorstuderende fra uddannelsesvidenskab, som er aktive i DSR 

og Baren. 

Måske kandidatstuderende efterlyser andre tilbud end baren. Et forslag kan være de-

bataften med rødvin. 

Det blev påpeget, at det er vigtigt at skabe traditioner allerede fra studiestarten, så det 

bliver en naturlig del af det at være studerende. 

 

Udbytte af undervisningen: Samlet har kun 22 % vurderet deres udbytte af un-

dervisningsforløbet som stort eller meget stort.  

Det er ikke klart, hvad der menes med udbytte af undervisningen, og dermed heller 

ikke klart, hvad de studerende præcist svarer på. 

Måske der er tendens til større udbytte ved undervisning på mindre hold end ved fo-

relæsninger, hvor den enkelte studerende lettere kan forsvinde i mængden. 

Forslag om, at man forud for evaluering/studiemiljøundersøgelse tager en snak med 

de studerende om, hvordan ’udbytte af undervisning’ forstås – dermed sikres, at alle 

svarer ud fra den samme forståelse. 

Det blev påpeget, at tidspunktet for undervisningsevaluering (næstsidste undervis-

ningsgang) også kan have betydning for de studerendes svar. Det er her man som stu-

derende kan blive usikker på, om man har lært nok, samtidigt med, at nervøsitet for 

eksamen begynder. 

Det blev foreslået, at man på modulniveau får tilføjet følgende spørgsmål: 

I hvilken grad har følgende elementer bidraget til din læring/dit læringsudbytte: 

 Egne studier 

 Forelæsninger 

 Holdundervisning/kollektiv vejledning 

 Studiegruppe 

 

Ledighed: Er over 10 % og derfor gul. 

I forbindelse med arbejdet med den nye studieordning har man været i ’forhandlin-

ger’ med aftagere, bl.a. undervisningsministeriet, forskellige repræsentanter fra PPR-

kontorer mv. netop for at tydeliggøre mulige karriereveje for kandidater i pædagogisk 

psykologi. Man vil fortsat arbejde frem mod større samarbejde med potentielle afta-

gere. 

Det blev påpeget, at det er vigtigt at uddannelsen hjælper studerende med at skabe et 

netværk uden for universitetet, som ruster dem bedre til at finde arbejde efter endt 

uddannelse. 

Der efterlyses flere arrangementer/messer, hvor studerende kan møde virksomheder. 
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5. Studiemiljøundersøgelsen 

Antallet af studerende, der lider af stress er steget markant siden fremdriftsreformens 

ikrafttræden i september 2015. 

Der blev spurgt til, hvilken betydning det har for de studerende, at de møder/ikke 

møder undervisere på gangene? 

Der var enighed blandt de studerende om, at det har fungeret godt, at nogle af hold-

underviserne på modul A, har siddet med til forelæsningerne. 

Det vigtigste er, at underviserne er nærværende i forbindelse med labhold, vejled-

ningshold etc. 

 

Feedback er vigtig for de studerendes videre udvikling og læring. 

Fra undervisernes side efterlyses tilbagemeldinger fra studerende i forhold til, hvad 

de mener er god og brugbar feedback. 

 

Stress: Man er så småt begyndt at diskutere, hvad man fra uddannelsens side kan 

gøre, for at afhjælpe stress blandt de studerende.  

Oplevelsen er, at en del studerende oplever stress i en grad så de sygemeldes i forbin-

delse med specialeskrivningen, nogle har tidligere oplevet stress i deres arbejde. 

Måske skal man hjælpe de studerende til at sænke ambitionsniveauet lidt– eksempel-

vis ved at italesætte, at man ikke behøver at få 12 hver gang. 

 

6. Plan for UN-møder i efteråret 2017 

Godkendt. Pernille indkalder. 

 

7. Evt. 

Evalueringsspørgsmål: 

Er der ønsker til særligt formulerede spørgsmål på modulniveau til modul 1 og modul 

D i efteråret 2017. 

Der var enighed om at foreslå det tidligere formulerede spørgsmål om læringsudbytte 

tilføjet på modulniveau. 

 

Årgangsmøder: 

Århus-studerende føler sig dårligere stillet i Århus, bl.a. fordi der udbydes færre valg-

fag end i Emdrup. Endvidere har de studerende i Emdrup adgang til en opgavebank 

(via akademisk skrivecenter – kan Århusstuderende ikke også få adgang?), og der er 

flere tilbud om akademisk skrivning i Emdrup (ofte på direkte opfordring fra de stu-

derende – er dette ligeledes en mulighed i Århus). 

 

Evaluering af modul C - vejledningsholdene: 

Overordnet er der tilfredshed med introseminaret – men flere savner information 

om/ input til gruppedannelsesprocessen samt bedre introduktion til synopsiseksa-

men. 
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I forhold til forelæsningerne, er der generelt tilfredshed, dog er der en del, der savner 

mere om de analytiske processer, to forelæsninger på samme dag er for meget, og 

rækkefølgen af forelæsninger kunne være anderledes. 

Vejledningshold: Der er blevet taget godt imod formen, men der savnes mere indivi-

duel vejledning, fordi det kan være svært at relatere kollektiv vejledning til eget pro-

jekt. 

Litteraturen er overordnet fint, men igen savnes mere omkring analysemetoder. 

God kontakt til både vejleder og medstuderende. 

 


