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Mødedato: 12. oktober 2022 kl. 12.30-15.30 
Formøde for studerende 11.00-12.30  
Mødested: D120, 1483-525 
Mødeemne: Uddannelsesnævnet for kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi 
 
Deltagere:  
VIP: Simon Nørby (deltog i punkt 1 til 3.1 + 3.3), Louise Bøttcher (UN-forperson og SN-
repræsentant), Anne Morin. Studerende: Lasse Skjærlund Nielsen (næstforperson) (del-
tog i punkt 1 til 3.1 + 3.3), Line Skou Nielsen (deltog i punkt 1, 2.1, 3.1 og 3.3). 
 
Tilforordnede og gæster: Dan Fog Enevoldsen (AAU), Maja Sloth Thuborg (Arts Studier, 
ref.) 
 
Fraværende: Pernille Bruun-Hansen (SN-repræsentant), Hedvig Aamand Dybdal, Astrid 
Gerdes Grauslund, Andreas Lieberoth, Kari Kragh Blume Dahl, Morten Jacobsen (VEST), 
Charlotte Mathiassen (afdelingsleder) og Merete Justesen (Arts Studier) 
 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden og evt. opfølgning på referat  
Uddannelsesnævnet (UN) godkendte dagsordenen til dagens møde. Det blev af-
talt at tage punkt 3.1 og 3.3 først, da de studerende er nødt til at gå fra mødet, da 
de har undervisning.  
 
2. Beslutningspunkter  
2.1 Godkendelse og indstilling af nye studieordninger 
UN behandlede udkastet til studieordning. UN gav bl.a. input til følgende: 

- Eksamensformer, hvor der er arbejdet videre med det forslag CM præsen-
terede på sidste UN-møde, hvor modul 1 eksamineres med mundtlig med 
synopsis og modul 2 med en portfolio (især bilag 2.1.4) 

- Er de knaster, der er i den nuværende studieordning, forsøgt løst i tilstræk-
kelig grad? (især bilag 2.1.4) 

- Ideer til et fælles fagligt formål for alle valgfag udbudt af pædagogisk 
psykologi (bilag 2.1.5) 

- Står de faglige moduler skarpt i beskrivelsen (især bilag 2.1.4) 
 

Bilag 2.1.1 rummer: Indstillingsskema især møntet på studienævnet og dekanatet, 
der beskriver ændringerne, der er arbejdet med i studieordningen 
Bilag 2.1.2 rummer: Studieoversigt: oversigt over semestre, moduler, bedømmel-
ses-, censur- og prøveformer 
Bilag 2.1.3 rummer: Om uddannelsen afsnit 1.1-1.2 (herunder uddannelsens kom-
petenceprofil) samt modulbeskrivelser (formål, faglige mål og prøveformer for de 
enkelte moduler) 
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Bilag 2.1.4 rummer: Om uddannelsen afsnit 1.3-1.7 (herunder overgangsregler fra 
nuværende til ny studieordning) 
Bilag 2.1.5 rummer: Ny skabelon for valgfag vedtaget af studienævnet i januar 
2021 
 
Louise Bøttcher præsenterede processen og arbejdet med studieordningen ud fra 
indstillingsskemaet (bilag 2.1.1).    
 
UN gav følgende input til studieordningen: 
- De studerende gav udtryk for, at det er nogle gode ændringer, der er lavet – og 
at det er dejligt, at der blev lyttet til de studerendes indvendinger ift. det tidligere 
forslag om at det fungerer godt med en mundtlig eksamen på modul 1.  
- Bilag 2.3.1 side 7: I modulbeskrivelsen for modul 3 står der noget om, at modulet 
har relevans for en bestemt gruppe studerende, som ikke står på samme måde for 
de øvrige moduler.   
- Modul 3 fremgår ikke så meget af den overordnede kompetenceprofil og det 
kan overvejes at skrive det mere tydeligt frem. 
- Valgfag, modul 4 opgave og at vælge specialevejleder samtidigt. Det blev fore-
slået, at placere valgfagene i starten af semestret og derefter begynde undervis-
ningen på modul 4. Det blev drøftet, at dette har været prøvet af tidligere, men at 
det ikke er muligt i den nuværende form, hvor valgfagene går på tværs af alle 
kandidatuddannelser på DPU.  
- Ift. antallet af faglige mål på specialet: de studerende gav udtryk for, at alle må-
lene er gode og at det giver de studerende en god forståelse for, hvad de skal og 
at de vil anbefale at beholde dem – eventuelt skrive nogle af dem sammen, hvis 
det er muligt. Omvendt blev det nævnt, at der er mange færdighedsmål. Det blev 
foreslået, at skrive nogle af sætningerne sammen – fx skrive ”udvælge” og ”an-
vende” sammen (pind 3 og 4). Pind 5 og 6 kan måske også skrives sammen. Det 
blev drøftet, at det nuværende forslag giver en struktur på specialet, og hvis må-
lene skrives sammen, så bliver strukturen mindre klar.  
- Modul 4 titel: ”Problemanalyse og intervention i forhold inden for det pædago-
gisk psykologiske fagområde”  ”i forhold inden for” er dobbelt sproglig dobbelt 
konfekt.  
- Der blev givet udtryk for, at de knaster, der har været, er godt løst med denne stu-
dieordning.  
- Til uddannelsens kompetenceprofil (viden, færdigheder og kompetencer på ud-
dannelsesniveau): overvej et andet ord end ”sociomaterielle”, overvej et andet ord 
end ”skitsere” (i kompetence: afgrænse, ”skitsere” og nuancere”), overvej om ”di-
versitet” er lidt for konkret ift., at det er noget, der er meget oppe i tiden lige nu.  
- Børne- og ungdoms-området fylder meget (også i studieordningen og kompe-
tenceprofilen) og det blev foreslået at tydeliggøre, at voksenområdet også er rele-
vant og behandles på uddannelsen.  
- Eventuelt ”samfundsforhold” i stedet for ”policy” i speciale-beskrivelsen.  
- Modul 2: der blev spurgt til, om der er tænkt nærmere over antallet af opgaver i 
portfolioen. LB fortalte, at det ikke er drøftet nærmere. Det blev nævnt, at det er 
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svært for de studerende at inddele en opgave mellem sig, hvis den er meget kort. 
Ift. at der skal kunne foretages en individuel bedømmelse.   
- Der er en kommentar ift. afsnit 1.1, at der står, at uddannelsen handler om at de 
studerende lærer at undervise. Det kan måske udelades.  
- Det blev nævnt, at de studerende nogen gange oplever, at der er gentagelser 
mellem modulerne, og det blev drøftet, hvordan forskellene faciliteres i studieord-
ningen. Der er med den nye studieordning forsøgt en bedre arbejdsdeling mellem 
modulerne, men selve præciseringen af modulerne ligger også i realiseringen, dvs 
i undervisningsplanerne. 
 
På mødet blev muligheden for, at formulere et fælles fagligt formål for alle valg-
fag udbudt af pædagogisk psykologi (bilag 2.1.5) drøftet. Det blev aftalt, at dette 
drøftes på et afdelingsmøde, og at der følges op i UN derefter.  
 
Der blev spurgt til, om der er en ramme for, hvor stort pensum er for et modul. Det 
blev drøftet, at der ikke er en ramme – at den formelle ramme ligger i ECTS-væg-
ten for et modul, som er udtryk for de studerendes arbejdsbyrde (30 ECTS = 820 
arbejdstimer). Men det er muligt, at afdelingen og uddannelsesnævnet kan drøfte, 
om der skal fastsættes en ramme på afdelingsniveau. Dette følger LB op på.   
 
Beslutning: 
UN godkendte og indstillede den nye studieordning til behandling på SN-møde i 
november med de sidste justeringer, som skrivegruppen laver på baggrund af 
drøftelserne på mødet her og de sidste øvrige opfølgningspunkter, som fremgår af 
dokumentet.  
 
2.2 Mødeplan 2023 
UN godkender mødeplan for 2023 
 
Beslutning: 
UN godkendte mødeplanen for 2023 (bilag 2.2). Maja Sloth Thuborg (MST) sørger 
for, at der indkaldes til møderne i outlook.  
 
3. Drøftelses- og orienteringspunkter  
3.1 Hvad er den gode forelæsning  
De studerende i nævnet har undersøgt, hvad de studerende generelt mener der 
skal til for, at en forelæsning er god (bilag 2.4.1). De studerende fortalte, at dette 
har vist dem, at det er svært at lave sådan en undersøgelse og få svar på de 
spørgsmål, man gerne vil stille – især uden at lave en pilotundersøgelse først.  
 
UN diskuterede resultaterne af undersøgelsen og hvad der kan bruges fremadret-
tet. Det blev drøftet, hvordan resultaterne kan oversættes til vejledende retnings-
linjer/pejlemærker og/eller gode råd til fremtidige forelæsningsholdere: 

- Det blev nævnt, at de studerende i undersøgelsen giver udtryk for, at det 
er godt, når underviserne trækker på forskellige eksempler fra pensum, og 
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at dette er et interessant opmærksomhedspunkt. Dette handler især om 
modul 1, fordi de studerende eksamineres i hele pensum. Det er vigtigt for 
de studerende, at det er klart, hvad der er pensum, og hvad der ikke er 
pensum – eller hvordan pensum indgår i forelæsningen.  

- Det blev foreslået, at lave en række huske-punkter/peljemærker for un-
dervisere – fx: 

o Tydelig struktur og plan for forelæsningen – inkl. plan for en pause 
(det betyder meget for de studerende, at de ved, at der kommer 
en pause). Sørge for, at der ikke er for meget stof, så det ikke kan 
nås. 

o Afrunding af forelæsningen med en række spørgsmål/punkter, 
som forelæsningen har rejst/behandlet 

o Indledning: hvordan indgår pensum i denne forelæsning.  
o De studerende sætter stor pris på, at få slides inden forelæsningen 

starter.  
o Det er vigtigt, at der er tid til spørgsmål.  

 
Det blev nævnt, at det er sværere at trække nogle håndfaste resultater ud ift. hold-
undervisningen.  
 
Uddannelsesnævnet roste de studerendes arbejde med undersøgelsen og resul-
taterne heraf.  
 
Næste skridt: 
- Det blev aftalt, at de studerende arbejder videre med en liste med pejlemærker 
ud fra referatet af mødet, som drøftes på næste UN-møde. Derefter går UN-forper-
son og underviserne videre med at formidle pejlemærkerne til underviserne.  
 
3.2 Specialeevaluering 
Uddannelsesnævnet bedes:  

1) drøfte specialeevalueringsrapportens resultater  
2) i forlængelse også af 3.semester modulevalueringerne at vurdere sam-

menhæng, progression og flow samlet set på 2. studieår.  
3) vurdere om resultaterne giver anledning til initiativer i UN eller om UN vur-

derer der problematikker/tematikker som bør drøftes /løftes i SN  
 
Evalueringens tematikker:  

• Baggrundsinformationer (specialestart, afleveringsforsøg, campus, uddan-
nelsesbaggrund mv.) 

• Om 3. semester og overgangen til specialesemesteret (specialeforbere-
dende elementer på 3. semester, tildeling af vejleder mv.) 

• Om selve vejledningsforløbet (samarbejdet med vejleder, vejledningsforlø-
bet, behovet for vejledning mv.) 

• Øvrige forhold omkring specialeprocessen og det samlede studieforløb 
• Overgang til arbejdsmarkedet 
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• Test af udvalgte teser. UN kan ”bestille” flere krydsanalyser ved Louise Wein-
reich.  

 
Uddannelsesnævnet kan vælge at drøfte nogle eller alle tematikker. 
 
Om de åbne svarkategorier: disse kan indeholde personfølsomme data, som skal 
behandles fortroligt og de fremstår fuldstændig usorteret.  
 
UN drøftede følgende: 
Der blev givet udtryk for, at det er spændende læsning. Det blev drøftet, at det er 
relevant at følge op på følgende punkter: 

- Flere studerende ønskede at skrive speciale i gruppe sammen med en el-
ler flere andre studerende, men synes det var svært at få fundet sammen 
med nogen. De ønskede derfor mere facilitering af en proces, hvor stude-
rende med ønske om guppespeciale kan finde hinanden. 

- Vejledningsplan: der er meget forskel på, hvordan den bruges.  
- Forberede de studerende på, at de allerede skal overveje specialeemne i 

forbindelse med at de skal søge vejleder på 3. semester 
- Det kunne have været relevant at kigge på modul 4, fordi det er et stres-

sende semester for de studerende. Men der er ikke opbakning i undervi-
sergruppen til at ændre fx eksamensformen på modulet. Det kan overve-
jes, at facilitere specialestarten mere, sådan at man letter den proces for 
de studerende, som foregår på 3. semester.  

- I evalueringen kommer det til udtryk, at nogle få studerende har haft et 
dårligt vejledningsforløb. Det blev drøftet, om der er en bagstopper, hvor 
de studerende kan gå hen, hvis samarbejdet mellem den studerende og 
vejleder ikke fungerer. Det blev drøftet om dette findes – studievejleder, 
specialekoordinator eller lign. 
 

Næste skridt: 
- UN-forpersonen opsummerer drøftelserne i skabelonen (bilag 3.2.2), og videre-
sender den til studienævnsmødet i oktober. 
 
3.3 Valg  
De studerende gav en status på opstillingen af studerende til valget: Der er fundet 
7 nye repræsentanter og det er blevet til 4 opstillede fra campus Aarhus og 3 fra 
campus Emdrup. Opstillingslisten er sendt ind.  
 
Der var stor ros til de studerende for deres arbejde med at rekruttere nye stude-
rende.  
 
4. Forslag til kommende møder 
4.1 Forslag til kommende UN-møder 
 
 Forslag til punkter til UN-møde november 2022 

Grundfortælling pædagogisk psykologi 
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UN-spørgsmål til undervisningsevaluering F2023 
Specialeforberedende elementer 
 
Kommende møder: 
Minimumsmodel for studiegrupper  
 

4.2 Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 
Der var ingen forslag til punkter.  
 
5. Meddelelser  
5.1 Nyt fra afdelingsleder 
Der var ingen meddelelser.  
 
5.2 Nyt fra UN-forperson, UN-næstforperson og SN-repræsentanter 
LB orienterede om, hvad der blev drøftet på sidste SN-møde: 
- Godkendelse af summer university-udbud 
- Undervisningsevalueringer: det blev drøftet, hvordan der kan skabes mere ejer-
skab for evalueringen. Her blev mulighed for at fjerne de obligatoriske SN-spørgs-
mål drøftet.  
- Studieordninger: Ift. pædagogisk psykologi det blev foreslået at overveje brugen 
af ordnet ”nyskabende” i kompetenceprofilen.  
- Studiestart: opfølgning på behandling af evalueringerne i UN.  
 
5.3 Nyt fra de studerende 
Der var ingen meddelelser. 
 
5.4 Nyt fra VEST 
Der var ingen meddelelser. 
 
5.5 Nyt fra Arts studier 
Nyhedsbrev Arts studier fra oktober 2022 findes på underviserportalen. 
 
6. Evt.  
Der var intet til eventuelt.  
 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
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