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Mødedato: 18. november 2019 kl. 12.30-15.30 
Mødested: Emdrup D120, Århus 1483-556 
Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde – Pædagogisk psykologi 
 
Deltagere:  
VIP: Kari Kragh Blume Dahl, Kristine Kousholt, Louise Bøttcher, Simon Nørby (for-
person), Andreas Lieberoth (afb.) 
 
Studerende: Rikke Wøjdemann Koefoed, Maja Birkegaard, Mie Bidstrup Øster-
gaard, Mikkel Holt Arnsberg (næstforperson, afb.), Sarah Østergård Jespersen, Per-
nille Strand (suppleant), Kathrine Krogh Pedersen (suppleant), Cecilie Bårdsen (sup-
pleant), Christina Oreskov Westh (suppleant), Sif Elvrum Reynberg Pedersen (supple-
ant, afb.) 
 
Tilforordnede: Charlotte Mathiassen (afdelingsleder), Anette Eriksen (AAU), Mor-
ten Jacobsen (VEST), Stephan Reinemer (Arts Studier, ref.) 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Forperson Simon Nørby bød velkommen. Dagsorden blev godkendt med tilfø-
jelse af punkt 7 om skifte af labhold 

 
 

2. Meddelelser 
a. Nyt fra Studienævnet 

• Der er nedsat arbejdsgruppe for udarbejdelse af format for 
evaluering af 4. semester af kandidatuddannelserne, herunder 
specialprocessen. Under behandling af emnet i SN blev nævnt 
at en evaluering kan være todelt, så man både får fokus på vej-
ledningsprocessen og den efterfølgende erhvervstilknytning. 

• Valgfag på DPU og tildelingskriterier derfor. Det var i SN 
drøftelse et tema, at der kan være problematisk når der udby-
des undervisning i valgfag i modsatte studieby samtidigt med 
ordinær undervisning i egen studieby. 

• Studieliv var også et tema på seneste SN-møde, herunder at 
der er nyt Learning Management System (Black Board i ud-
bud. Det blev afklaret at der kommer nyt system i 2021, 
BrightSpace. 

• Underviserprisen 2019 og den manglende indstilling fra DPU 
blev også nævnt. 

• AU Valg 2019  
 

b. Nyt fra afdelingen/administrationen 



 
 

ARTS 
AARHUS UNIVERSITET 
 
 

Referat 
 
Stephan Reinemer 
 
Dato: 22. oktober 2019 

 

Side 2/5 

• Engelsksproget undervisning skal huskes lagt i kursuskatalo-
get. 

• Der er ønske om at få afklaret spørgsmål om eksamenssprog 
ved engelsksproget undervisning. 

• Antallet af støttetiltag for specialestuderende vurderes aktuelt 
fyldestgørende, men afdelingen vil forsøge at intensivere til-
buddene og opmærksomheden på dem. 

• Fra VEST fortaltes at der er sendt forsinkelsesmails ud, og 
dermed indkaldt til samtaler. 
 

c. Nyt fra de studerende 
• Spørgeskemaer ang. evaluering af valgfag på 3. semester. De 

studerende ærgrede sig over at der ikke er mulighed for ud-
dybe svar. Den kvalitative diskussion efter sidste undervis-
ningsgang kan på de store hold være svære at skabe deltagelse 
i. UN drøftede herefter formatet for den kvalitative evalue-
ring, og vigtigheden af at underviser fremlægger evalueringen 
neutralt (ikke som et lidt besværligt pålæg). UN drøftede også 
årsagerne til at der ikke er mulighed for individuel anonym 
kommentar. 
De studerende blev opfordret til at formulere indstilling om 
formatet for UV-evaluering til et kommende møde. 

• Det blev nævnt, at der er nogle frustrationer omkring tildeling 
af specialevejleder. Det blev opklaret at vejledningsblanketten 
kan være misvisende, idet der fremgår personønske for vejle-
der, mens uddannelse ønske en angivelse af emne, hvorefter 
der kan tildeles specifik vejleder. 

• Der ses en overvægt af Kritisk Psykologi som teoretisk bag-
grund for uddannelsens moduler. Der savnes blandt andet 
indføring i kvantitativ metode. Det blev nævnt at øget fokus 
på UV-plan for modul 2 kunne bibringe en løsning. 

• De studerende blev også her opfordret til at præsenterer en 
indstilling som punkt ved et kommende møde.  
 

 
3. Opsamling af semestermøder 

UN drøftede hovedpointer fra semestermøderne og overvejede om noget giver 
anledning til opfølgning. 
Morten Jacobsen (VEST) gennemgik noter fra semestermøderne: 
• Generelt lever studiet fint op til forventningerne i forhold til studie-

ordning og fagligt niveau 
• Læsemængden kan godt virke overvældende, men der udtrykkes, at 

man var forberedt på, at studiet krævede hårdt arbejde. De studerende 
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efterlyser læsevejledninger (ikke kun enkelte gange) og hjælp til læse-
teknik/strukturering af læsning 

• Der udtrykkes, at man havde forventet mere fordybelse/at man kunne 
dykke ned i eget interessefelt. Det er hurtigt videre til næste ses-
sion/teori. 

• Især i KBH udtrykkes der, at der er rigtig meget fokus på eksamen. 
Det bliver nævnt ved hver forelæsning. Der er forvirring over eksamen 
om den omhandler overordnet teori eller præcise tekster. Man udtryk-
ker forvirring over, at de enkelte undervisere siger noget forskelligt i 
forhold til eksamen. Nogle i Aarhus angiver at de føler at de på lab-
holdet sidder i grupper og ’øver sig’ til eksamen. 

• Begge steder udtrykkes, at det kan være problematisk at der er stor 
forskellighed i hvordan lab-holdene kører. Herunder dannelsen/hånd-
teringen af studiegrupper og sammenhængen mellem forelæsningens 
tekster og de tekster der efterfølgende adresseres i lab-holds-under-
visningen. Nogle lab-hold har haft midtvejsevaluering – andre har 
ikke 

• Workshop om studiegruppeværktøjer måtte gerne have ligget tidligere 
 
Særligt for København: Engelske tekster: blandt andet dem der havde været til 
Åbent Hus angiver, at de der havde fået at vide, at det var ca. 20 procent, men 
de føler, der mere at tale om 80 procent. Andre er enige i angivelsen, selv om 
de ikke har været til Åbent Hus. Dette må bero på en misforståelse, da det al-
drig har været tilfældet at engelsksproget litteratur har udgjort så lidt af pen-
sum 
Særlig for Aarhus: Flere udtrykker ærgrelse over, at det godt kan mærkes at 
underviserne pendler, idet de studerende fortæller, at underviserne stopper 
tidligere end hvad der er angivet i undervisningsplanen. UN henstiller til at 
undervisere har pligt til at blive til skemalagt undervisning er afsluttet, med 
mindre andet på forhånd er aftalt med de deltagende studerende.   

 
4. Udbud af Valgfag for E2020 

 
Forpersonen fortalte, at på baggrund af en tidligere indkaldelse af valgfag vil 
man på uddannelsen af påbegynde drøftelsen af valgfagsporteføljen tidligere. 
UN havde fra fagmiljøet modtaget tentative forslag: 
Drømme, meditation og andre bevidsthedsformer 
Det subjektive og sociale tilblivelser 
Professionspsykologi, professionsudvikling…  
Om PPR 
Sociale kategorier 
Dagtilbudspædagogik, udfordringer og muligheder   

 Hukommelse læring og psykiatri 
 Organisationspsykologi 
 

Forslag fra de studerende: 
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Valgfag om kvantitativ metode 
Skoleområde/daginstitutior for meget i århus 
At indholdsmæssigt lignende valgfag ikke placeres i samme by 

 
 
Kursus om rådgivning og vejledning 
 
Det blev i den efterfølgende drøftelse på mødet, nævnt at man skal være op-
mærksom på at udbuddet ikke nødvendigvis bliver oprettet (pga. for få til-
meldte). 
Det blev også nævnt, at emnefordelingen også er vigtig, at der er noget om 
børn og noget om voksenområdet både i Aarhus og København, at der er lig-
nende teorier præsenteret i begge studiebyer. 
I forbindelse med undervisningsplanlægningen er det et ønske for de stude-
rende, at det meldes ud hvornår det påtænkes at der er tid til at skrive opga-
ven. 

 
5. Godkendelse af undervisningsplaner F2020 

Nævnet behandlede undervisningsplaner for F2020. Nævnsmedlemmer havde 
inden mødet overvejet sammenhæng/opbygning af undervisningen, indholds-
beskrivelser til de enkelte undervisningsgange og litteratur. 
 
Modul 2: 
Der er indført træffetider – også for at undgå alt for mange henvendelser fra 
studerende pr. mail. 
UN drøftede i den forbindelse om fænomenet er udbredt og hvilke tiltag der 
kan afhjælpe en del af presset på underviserne. 
Det blev fra de studerende også nævnt, at det er uklart hvor velkomne henven-
delser pr. mails er. Nogle undervisere melder ud at man bare skal skrive, og 
kan derfor ende med en lidt for bred henvendelsestype om løst og fast. 
Der er forsøgt en opjustering af det kvantitative indhold på modullet i lyset af 
tidligere evalueringer. 
Der blev spurgt til Mixed Methods, som desværre ikke kan gentages i år. 
Det blev nævnt at Stormhøj-teksten allerede behandles på Modul 1. 
Der kunne afstemmes en smule i forhold til, hvor lange beskrivelser der skal 
være til hver session. 
UN godkender planen med forbehold for mindre ændringer, og udtrykker ros 
for en god og velplanlagt undervisningsplan. 
 
Modul 3: 
Der er ikke større ændringer. Der er en tidligere underviser fra modulet som 
erstatning for en underviser fra sidste års modul. 
Det blev nævnt at session 3 har flere kilder fra samme forfatter. Det blev dertil 
nævnt at netop den session fordrer tekster fra den forfatter. 
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Session 8 har den samme udfordring. 
Nævnet drøftede hvilket niveau og perspektiv der kan kræves, og så selvom 
underviser eller forfatter er førende på sit felt. 
Det foreslås også at der kan tilføjes mere litteratur på session 6. 
Session 7 kunne i forberedelse til undervisningen indeholde lidt mere uddyb-
ning end ”hvad der er i dem”. 

 
6. Studieordningsændring – virksomhedsprojekt  

Pædagogisk Psykologi har tidligere godkendt, at de studerende kan tage virk-
somhedsprojektet under en anden uddannelses studieordning/faglighed (som 
valgfag). Studienævnsformand, studieleder og en arbejdsgruppe nedsat af stu-
dienævnet indstiller til, at det ikke længere skal være muligt og uddannelsen 
derfor skal have det ind i egen studieordning, som et tilbud inden for egen fag-
lighed.  
Uddannelsesnævnet skal beslutte om virksomhedsprojekt skal være en mulig-
hed for de studerende på pædagogisk psykologi.  
 
Stephan Reinemer fortalte lidt mere om baggrunden for forslaget. 
Kragh Blume Dahl anbefalede muligheden som hun kendte fra Pædagogisk 
Sociologi. 
Afdelingsleder nævnte, at uddannelsen skal være opmærksom på at det er 
yderligere ressourcer der skal afsættes. 
Det blev nævnt, at de studerende kun er på uddannelsen i kort tid og ofte har 
praksis baggrunde, så det er ikke sikkert så mange studerende er interesserede 
i et praktiklignende forløb 
Det vedtages enstemmigt at Pæd. psykologi gerne vil udbyde Virksomhedspro-
jekt. 
 

7. Skifte af labhold 
Sag om at skrive på tværs af labhold. 
Afdelingsleder fortalte, at man vil forsøge at finde en mere fleksibel løsning, 
men for nuværende kan det ikke lykkes. 
Først og fremmest vil man arbejde sammen med eksamensadministrationen 
for at kunne informere om de deadlines der er for at skifte labhold. 
 

8. Arbejdsbyrde henover semestret  
 Punktet udgik på grund af tidsnød til et senere møde. 
  

9. Eventuelt 
 

 
 


