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Mødedato: 7. september 2018 
Mødested: D 120 
Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde – Pædagogisk psykologi 
 
Deltagere: VIP: Kari Kragh Blume Dahl, Kristine Kousholt, Louise Bøttcher, Simon 
Nørby 
Studerende: Tine Sørensen, Tina Andersen, Sara Kracht. 
 
Fraværende: Charlotte Mathiassen, Anne Maj Nielsen (afdelingsleder), Andreas Lie-
beroth (suppleant), Nina Hein (suppleant), Neija Emilie Hansen, Mie Ibsen, Nadia 
Bjerknæs Larsen (suppleant), Katja Kirsten Løje (suppleant), Gunilla Elisabeth Quist 
(suppleant), Anette Eriksen (AAU) 
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1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt uden kommentarer 

 

2. Meddelelser 

2.1 Studiestart: Tine og Tina har været i Århus og holde oplæg om studienævn og 

uddannelsesnævn i forbindelse med studiestarten i Århus. Studiestarten er for-

løbet fint i både Århus og Emdrup. Det er blevet foreslået, at uddannelsesnæv-

net fremover skal involveres mere i studiestarten. 

2.2 Uddannelser, der har arbejdet med uddannelsesudvikling ud fra særligt løfterige 

perspektiver for fakultetet, kan inviteres til dialogmøde af prodekanen for ud-

dannelse. Studienævnet har indstillet Pædagogisk psykologi fordi uddannelsen 

har arbejdet særligt med laboratorieholdsundervisning og vejledning i grupper. 

2.3 Startmeritter: Studienævnsforpersonen er i gang med at afklare processen om-

kring startmeritter, hvorefter emnet igen tages op i studienævnet.  

2.4 Mød dit studienævn: et arrangement, hvor studerende kan få nærmere oplys-

ninger om studienævnsarbejdet forud for valget. Arrangementet finder sted 

den 28. september i Emdrup, med videolink til Århus. Så vidt muligt bør alle 

uddannelser være repræsenteret med både VIP og studerende. 
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3. Undervisningsevaluering 

Studienævnet skal have et opsummerende notat fra uddannelsesnævnets drøftelser 

om evaluering af undervisning. Fristen for indsendelse til studienævnet er den 17. sep-

tember. 

 

Modul 2: Undersøgelsesdesign og forskningsmetoder 

Modulkoordinatorerne har selv formuleret en række supplerende spørgsmål til evalue-

ringen for at sikre, at evaluering er vedkommende. 

Helle Plauborg har lavet en handlingsplan med forslag, som kan tænkes ind i planlæg-

ningen af modul 2 foråret 2019. 

De studerende kan genkende rigtigt mange ting fra evalueringen, men har svært ved at 

gennemskue, hvordan man fremadrettet vil danne grupper? 

Modulkoordinatorerne forestiller sig, at de i høj grad kommer til at styre gruppedan-

nelsesprocessen. De studerende kan indgive 2-3 emner hver, og så dannes grupperne 

på baggrund af disse emner. Herudover vil man danne grupper senere i processen, end 

det var tilfældet i foråret 2018.  

De studerende ønsker en proces, hvor der både er styring og facilitering. 

Det blev fra VIP-siden anført, at det er en grundlæggende beslutning, om det er under-

viserne der skal bestemme grupperne, eller om det er de studerende med henvisning 

til, at de skal lære at samarbejde, jf. studieordningens (2017) kompetencer for modu-

let: ” Indgå i og facilitere samarbejder vedrørende pædagogisk psykologiske problem-

stillinger”. Der ligger netop en pædagogisk pointe i, at de studerende lærer at styre sa-

marbejdsprocesser, således at gruppedannelsesprocessen er med til at opfylde kompe-

tencemål fra studieordningen. 

Det er de modulansvarliges oplevelse, at de har fået rigtig mange henvendelser med 

spørgsmål, som ikke har faglig karakter. Det blev i den forbindelse foreslået, at man 

fra starten tydeligt rammesætter, hvor meget og hvilken hjælp man kan forvente fra 

underviserne. Herudover opfordres underviserne til at videresende den slags henven-

delser af ikke-faglig-karakter til Studiecenteret i Emdrup. 

Der blev spurgt til forholdet mellem metoder og teori i modulet. Hvordan kan man 

tænke metoderne mere ind, så de studerende kan noget mere i forhold til metoder i 

deres videre uddannelsesforløb? 

Det blev foreslået, at der laves en oversigt over metoder, som man kan tage udgangs-

punkt i, og som de studerende kan tage med sig videre – og så bør der være mere fokus 

på andre metoder end interview. 

 

Til diskussion i studienævnet: antallet af timer de studerende bruger på uddannelsen. 

Alt for mange studerende angiver kun at bruge 15 timer eller derunder om ugen på 

modul 2, som vægter 20 ECTS.  

 

Simon laver en sammenfatning af evalueringen af både modul 2 og modul 3 (gennem-

gået på uddannelsesnævnsmødet i juni) og sender i høring hos modulansvarlige og 

næstformand. 



 

 
ARTS 

AARHUS UNIVERSITET 

 

 

Referat 
 

Pernille Munkebo 

Hussmann 

 

Dato: 7. september 2018 

Ref: PMH 

 

Side 3/4 

 

4. Studienævnets årshjul 

Der er udarbejdet et årshjul for studienævnets arbejde. Årshjulet er opdelt i semestre, 

og der vil blive indsat konkrete datoer for hvert semester, herunder også frister for 

hvornår uddannelsesnævnene skal have noget behandlet forud for studienævnsmøder.  

 

På sigt vil der blive indsat link til de relevante skabeloner. 

 

Uddannelsesnævnet tager studienævnets årshjul til efterretning. 

 

5. Anonymisering af skriftlige eksamensopgaver 

Studienævnet har afprøvet anonymisering af eksamensopgaver som et pilotprojekt ved 

vintereksamen 2017/2018 og sommereksamen 2018. 

Studienævnsforpersonen lægger nu op til en permanent løsning, og ønsker forud for 

drøftelsen i studienævnet at høre uddannelsesnævnenes holdning til og erfaringer med 

anonymisering. 

Uddannelsesnævnet bakker op om anonymisering af rent skriftlige eksamensopgaver 

uden vejledning.  

Anonymiseringen kan dog give udfordringer, hvis man som bedømmer ønsker at 

printe eksamensopgaverne, idet eksamensnummeret ikke nødvendigvis står på opga-

ven, når den printes. Dette kan dog løses ved, at de studerende skriver deres eksa-

mensnummer i selve opgaven. 

 

6. Studieordningsrevisioner 

Modul 1: Eventuelt revision af kompetencebeskrivelserne – det diskuteres om, der skal 

stå både ’brug, relevans og potentiale’: 

” - analysere og vurdere forskellige psykologiske teoriers brug, relevans og potentialer 

for pædagogisk psykologiske problemstillinger” 

 

Modul 2: Gruppestørrelse på 2 -4 (i praksis vil man operere med gruppestørrelser på 

3-4) med dertil hørende ændringer i beskrivelsen af prøven (eksaminationstid).  

 

7. Årgangsmøder 

Studievejledningen afholder hvert år årgangsmøder på de enkelte uddannelser. 

Der er ikke tale om undervisningsevaluering til årgangsmøderne. Der fokuseres på de 

studerendes trivsel og deres refleksioner over at få en ny faglig identitet, og livet som 

studerende generelt.  

VEST har nu bedt om studienævnets input til en evt. revision af format og indhold for 

årgangsmøderne. I den forbindelse ønsker studienævnet en skræddersyet løsning til 

hvert enkelt uddannelsesnævn, så der i videst muligt omfang tages hensyn til de for-

skellige uddannelser og studerendes behov.  
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På Pædagogisk psykologi forestiller man sig, at årgangsmøderne kunne indehold eksa-

menstips, hvordan man laver en gruppekontrakt, hvor man kan få hjælp til hvad, hvor 

kan man henvende sig, hvis man er utilfreds med undervisningen.  

Man bakker op om, at de fuldtidsansatte studievejledere deltager i møderne med hen-

blik på at synliggøre de tilbud, der er til studerende med forskellige udfordringer. 

Årgangsmøderne skal ikke være forum for personfølsomme diskussioner. 

 

8. Valgprocedure 

Der er usikkerhed om, hvem der tilrettelægger valgmøde på Pædagogisk psykologi og 

hvem valget skal koordineres med. Det er de studerende, som er primus motor i for-

hold til valg af nye studerende til uddannelsesnævn/studienævn. 

De studerende har behov for hjælp til at lægge information på Black Board. 

De studerende spurgte også til muligheden for forplejning til valgaftenen. Dette 

spørgsmål skal rettes til instituttet/studieleder. 

 

9. Evt.  

Intet til dette punkt. 


