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6. Undervisning i informationskompetence (bilag) 
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8. Studiemiljøundersøgelse 

9. Undervisningsplaner 

10. Evt. 

 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt uden bemærkninger 

 

2. Meddelelser 

2.1 Nyt fra studienævnet: det blev på sidste studienævnsmøde drøftet, hvorvidt 

man bør anonymisere eksamensopgaver, når bedømmelsen sker med intern 

censur. Spørgsmålet drøftes videre på et kommende studienævnsmøde. 

2.2 Efter 1. august 2017 indføres det akademiske kvarter på DPU. 

 

3. Evaluering af modul B F17 

Gennemgående er der tilfredshed med introduktionen til modulet, men flere stude-

rende påpeger, at introduktionen til eksamensformen kunne have været bedre. 

Gode forelæsninger med god struktur - modulet ligger godt i forlængelse af modul A. 

Placeringen af Kirsten Hyldgaards forelæsning problematiseres – men skyldes pri-

mært, at Kirsten ikke kunne på andre tidspunkter. 
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Laboratorieholdene:  

Her er der også gennemgående tilfredshed. Godt med konkrete øvelser, relevant for 

eksamen. Det er vigtigt, at der er tid til at samle op på de øvelser mv., som gennemfø-

res på laboratorieholdene. 

 

Holdene i Århus var meget store – der var kun to hold - hvilket også kommenteres af 

de studerende. 

Holdene blev slået sammen, fordi der tidligere ikke har været tilstrækkeligt antal 

fremmødte. Spørgsmålet er, om nogle studerende nu vælger at blive væk, fordi hol-

dene så er blevet for store. 

 

Litteratur:  

Flere studerende anfører, at der generelt var for meget litteratur og for mange svære 

tekster. 

 

De studerende anfører generelt, at der har været god mulighed for dialog med under-

viserne. 

 

I forhold til spørgsmålet om sammenhæng mellem forelæsninger og laboratoriehold, 

er meningerne mere delte.  

 

Enkelte studerende foreslår, at modul B introduceres allerede i slutningen af modul 

A. 

Enkelte påpeger desuden, at modul B er for komprimeret. 

 

De studerende i uddannelsesnævnet har indtryk af, at en del studerende synes, at ek-

samen var meget krævende, og at de øvelser, der er gennemført på laboratoriehol-

dene ikke lever op til de krav, der stilles til eksamen. Dette har givet anledning til en 

del frustration. 

Der var for mange spørgsmål i forhold til antallet af sider til rådighed, hvilket gjorde 

det vanskeligt at gå i dybden. Der var lagt op til, at alle spørgsmål skulle besvares – 

måske man kunne lade studerende fordybe sig i nogle spørgsmål og lade andre være 

ubesvarede, eller have færre spørgsmål/opgaver. 

 

4. Undervisningsevaluering – spørgsmål til modul C F17 

Der blev spurgt til, om evalueringsspørgsmålene skal dække både forelæsninger og 

vejledningshold på modul C. 

Det er svært at evaluere hele modulet, idet evalueringen skal gennemføres på næst-

sidste forelæsning, hvor vejledningsholdene endnu ikke er gået i gang. 

 

Sidste år løste man problemet ved at gennemføre en undersøgelse i BlackBoard, så 

man fik en særskilt evaluering af vejledningsholdene. Dette kan man eventuelt gøre 

igen. 
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Det blev anført, at flere har fået evalueringen på engelsk. Dette skyldes, at man selv 

skal vælge sprog i BlackBoard; har man sat BB op på dansk, får man evalueringen på 

dansk, og har man sat BB op på engelsk, får man evalueringen på engelsk. 

 

Det blev foreslået, at man holder sig til de forudbestemte spørgsmål og så kun supple-

rer med nr. 2 af de foreslåede spørgsmål:  

Der har i undervisningsforløbet været gode muligheder for at få tilbagemelding/vej-

ledning vedrørende mine faglige præstationer. During the course, there have been 

good opportunities to receive feedback/guidance regarding my academic perfor-

mance.  

 

Uddannelsesnævnet godkendte. 

 

Det blev foreslået, at spørgsmålet: ”Det er tydeligt for mig, hvad jeg skal kunne til ek-

samen” eller lignende tages med I evalueringen af vejledningsholdene. 

 

5. Pensumlister 

De trykte kompendier afskaffes, og i den forbindelse er det blevet besluttet, at uddan-

nelserne fremover skal udforme pensumlister. AU Library vil gerne have pensumli-

sterne, så de lever op til APA-standard. Dette skal diskuteres yderligere på et kom-

mende studienævnsmøde. 

Der blev i uddannelsesnævnet spurgt til, om pensumlisterne er et forslag fra bibliote-

ket med henblik på også at droppe de elektroniske kompendier? Har uddannelses-

nævnet mulighed for at komme med indspil til studienævnet? 

 

Hvad er det præcist biblioteket kan supportere med? Er det udelukkende at have en 

bog på semesterhylden, eller kan de hjælpe på andre måder, eksempelvis i forhold til 

bøger, som er svære at få fat i. Visse bøger findes kun i ganske få eksemplarer, og det 

kan være problematisk, hvis godt 200 studerende skal bruge bogen samtidigt. 

Har AU Library mulighed for at lave et elektronisk kompendie i sådanne tilfælde? 

 

Uddannelseskoordinator bringer de vigtige pointer videre til både studienævn og AU 

Library. 

 

6. Undervisnings i informationskompetence 

AU Library har nogle tilbud om undervisning i informationssøgning, Endnote mv., 

som kan lægges i forbindelse med undervisning på hhv. 1., 2. og 3. semester. 

Uddannelseskoordinator spurgte til uddannelsesnævnets holdning til, at biblioteket 

deltager i 45 minutter i studiestarten og ½ time på 2. og 3. semester? 

Uddannelsesnævnet var overvejende positivt, og uddannelseskoordinator tager kon-

takt til biblioteket med henblik på at sætte det i værk. 

 

Undervisningsplanerne skal også justeres ind i APA referencesystem! 
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7. Censorrapport 

Afdelingsleder og uddannelseskoordinator har afholdt møde med censorformandska-

bet og drøftet nogle af de kritikpunkter, som fremgår af censorrapporten, bl.a. at der 

på DPU skulle være problemer med det akademiske niveau. 

Man har bedt om konkrete eksempler, bl.a. for at få afklaret, om der er tale om kritik 

fra en enkelt censor eller fra flere. Det er problematisk, at man ved ikke, hvor mange 

eksempler kritikken baserer sig på. 

 

Vedr. kritikken af litteratursøgningen/litteraturoversigten: 

Man har i afdelingen for Pædagogisk psykologi diskuteret, hvad der forstås ved en 

forskningsoversigt. Spørgsmålet er, hvor meget, man skal rette ind i forhold til den 

kritik et uvist antal censorer fremfører. 

 

8. Studiemiljøundersøgelse 

Der er generel tilfredshed med studiemiljøet, men der er en udfordring med, at en del 

studerende – hver femte i henhold til undersøgelsen - lider at stress. 

 

Studievejledningen oplever, at flere studerende bliver slået ud, fordi de oplever ikke 

længere at kunne klare det hele til et 12-tal. 

Det blev foreslået, man igen fokuserer mere på at støtte op om studiegrupper– det 

kan måske afhjælpe, at studerende føler sig alene med problemer. 

Eventuelt kan man i den forbindelse også arbejde mere med gruppefacilitering. 

Her kan de kollektive vejledningshold måske også gøre noget godt. 

 

Studievejledningen foreslår et årgangsmøde, hvor der tales om de studerendes trivsel. 

Dette er uddannelsesnævnet positivt overfor. Marie undersøger, om det kan nås alle-

rede dette semester, hvor sidste undervisningsgang er den 7. maj. 

 

9. Undervisningsplaner – modul D 

Ideen er, så vidt muligt, at gentage forløbet fra efteråret 2016 – hvor man i øvrigt fik 

en rigtig fin evaluering. 

Der er behov for ensretning af skabelonerne, så beskrivelserne af de enkelte undervis-

ningsgange ligner hinanden. 

Endvidere er der endnu en gang behov for at indskærpe, at man som underviser kun 

må have én egen tekst på pr. undervisningsgang. 

 

Uddannelsesnævnet vil gerne have den samlede undervisningsplan inkl. Den over-

ordnede introduktion til modulet med på mødet i maj. 

 

10. Evt. 

Det videnskabsteoretiske element, på både modul A og B, var i vid udstrækning re-

præsenteret ved en enkelt underviser, som i øvrigt primært refererede til egne tekster. 

Denne underviser er dog ikke en del af afdelingen for Pædagogisk psykologi, og kan 

derfor være vant til andre retningslinjer.  
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Studiestart 2017: 

Afdelingslederen er blevet opmærksom på, at en del af VIP’erne på Pædagogisk psy-

kologi er bortrejst den uge i august, hvor der er studiestart. Det kan derfor være en 

god ide allerede nu så småt at påbegynde planlægningen, så studiestarten kommer 

ind i VIP’ernes kalendere.  

Desuden skal der findes nogle studerende, som kan deltage i planlægningen af studie-

starten. 

 

Næste møde: 

Karriereseminar i begyndelsen af 3. semester. 

 

 


