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1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Meddelelser: 

2.1 Fra Studienævnet: På studienævnsmødet den 22. marts var anonymisering af 

eksamensopgaver, Arts støtteerklæring og tomplads. Disse punkter er ligeledes 

sat på dagsordenen for dagens uddannelsesnævnsmøde. 
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Undervisningsevaluering:  

Studienævnets opgave er at kontrollere at evalueringen er foretaget. I den for-

bindelse hører studienævnet gerne om eventuelle problemer, som ikke kan løses 

lokalt i uddannelsesnævnene og derfor skal behandlet i studienævnet.  

Der blev på studienævnsmødet præsenteret en skabelon for uddannelsesnævne-

nes evalueringsnotater til studienævnet, hvor der lægges op til, at uddannelses-

nævnet identificerer punkter/problemstillinger, som angår/med fordel kan dis-

kuteres i studienævnet. 

2.2 Studiestart:  

Der skal findes tutorer til studiestart 2018. Simon og Nina Hein er VIP-kontak-

ter i forhold til studiestarten. Der lægges snarest et opslag på Black Board, så in-

teresserede studerende kan melde sig. 

2.3 Aflevering af forudsætningskrav samtidigt med tilmelding til omprøve:  

Arts studier har indført en ny frist for aflevering af forudsætningskrav til omprø-

ver, således at studerende fremover skal aflevere deres forudsætningskrav sam-

tidigt med tilmelding til omprøve. Dette sikrer både, at eksamener kan gå i gang 

til tiden og, at undervisere får tilsendt forudsætningskravet rettidigt. 

Fristen træder i kraft til omprøveterminen 2018. Fristen er synlig på studiepor-

talen og af de studerendes eksamensplaner. Dette er relevant for Pædagogisk 

psykologi i forhold til modul 1: Teoretiske tilgange til pædagogisk psykologi. 

2.4 Faglige vurderinger af merit og forhåndsmerit:  

Louise Bøttcher foretager fremover faglige vurderinger i forhold til merit og for-

håndsmerit på Pædagogisk psykologi.  

 

3. Pilotprojekt om anonymisering af eksamensopgaver 

Studienævnet har godkendt fortsættelse af pilotprojektet om anonymisering af eksa-

mensopgaver, inden der foretages evaluering. Charlotte har meldt tilbage til studie-

nævnet, at modul 3: Assessment og udredning (bunden skriftlig opgave) kan indgå ved 

sommereksamen 2018. 

 

4. Støtteerklæring fra Arts-rådet 

Udvalg om bedre universitetsuddannelser har udfærdiget en rapport, hvor særligt 

punkt 36 (vedr. at ansvaret for at udpege studieledere forankres entydigt i den en-

strengede ledelse) og punkt 37 (vedr. at ansvaret for uddannelsernes indhold og kvali-

tet forankres entydig i den enstrengede ledelse) har givet anledning til protester. 

Arts-rådet har i den anledning udfærdiget en erklæring ’Bevar demokratiet på de dan-

ske universiteter). Uddannelsesnævnet bakkede enstemmigt op om erklæringen, og 

gav formanden mandat til eventuelt at underskrive erklæringen på vegne af uddannel-

sesnævnet for pædagogisk psykologi. 

 

5. Tomplads 

Studienævnets vedtagne rammer for udbud af tomplads er som følger:  

- Studerende optages på kurser i følgende hierarki: 
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1) Ordinære studerende 

2) Gæstefagsstuderende (herunder også fleksibel-masterstuderende med godkendt ud-

dannelsesplan) 

3) Tompladsstuderende 

 

- Der optages maksimalt 5 tompladsstuderende per kursus 

- I de tilfælde hvor uddannelsernes adgangsbegrænsning har været i anvendelse (såle-

des, at der er afviste ansøgere), tillades ikke optag på 1.semesters kurser. 

- Optag: Adgangskravene til enkeltfag under tompladsordning er de samme som til op-

tagelse på det heltidsstudium, som enkeltfaget indgår i. Dog er der ikke krav om karak-

terkvotient. 

 

Uddannelsesnævnet diskuterede, hvordan det rent praktisk vurderes, om der er 

tomme pladser på et kursus/modul?  

Der blev udtrykt bekymring for, at tompladsordningen er en glidebane i forhold til, at 

der skal være lige adgang for alle til uddannelse, jf. at der opkræves deltagerbetaling 

for at følge fag på tompladsordningen. 

 

Det blev anført, at det i udgangspunktet ikke betyder så meget, om der sidder 5 flere 

eller færre til forelæsningerne, men hvad med laboratoriehold og vejledningshold? 

Som tompladsstuderende indgår man på lige vilkår med de ordinært indskrevne hel-

tidsstuderende. 

 

Tomplads-udbuddet kan bruges som kursus/opkvalificering inden for et bestemt om-

råde eller som supplering med henblik på optagelse på en anden uddannelse. 

 

En betænkelighed ved tomplads kan være, at det ikke nødvendigvis giver mening at 

læse enkelte fag, idet der er en tydelig faglig progression tænkt ind i uddannelsens op-

bygning. Det vil derfor ikke være alle moduler det giver mening i udbyde under tom-

pladsordningen.  

 

Efter en længere diskussion besluttede nævnet, at modulerne 3: Assessment og udred-

ning, 4: Valgfag og 5: Problemanalyse og intervention kan udbydes under tomplads-

ordningen. Dog under forudsætning af, at udvælgelsen af ansøgerne (hvis flere ansø-

gere end pladser) kan foretages administrativt. 

Pernille undersøger, hvordan universitetet normalt forholder sig ved flere ansøgere, 

end der er tomme pladser. 

Simon giver sender besked til studienævnet, om hvorvidt Pædagogisk psykologi ønsker 

at indgå i ordningen.  

 

6. Evalueringsspørgsmål til modul 2 og 3 
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I henhold til prodekan Niels Lehmanns opsamling på evaluering af den digitale under-

visningsevaluering af 10. februar 2017, skulle det være muligt for studerende at give 

kvalitative kommentarer i evalueringerne.  

Det har dog vist sig, at det teknisk ikke er muligt at tilføje spørgsmål, hvor svarmulig-

heden er kvalitativ tekst – sandsynligvis fordi studienævnet ved DPU tidligere har ved-

taget, at det ikke skal være muligt at angive kvalitative kommentarer i evaluering af 

undervisningen.   

Såfremt uddannelsesnævnet fremover ønsker mulighed for, at de studerende kan 

skrive kvalitative kommentarer, skal dette tages op med systemejerne på AU. 

Den vedtagne proces for evaluering rummer mulighed for kvalitative kommentarer, 

når den kvantitative evaluering diskuteres på sidste undervisningsgang. 

 

Uddannelsesnævnet diskuterede, hvor eventuelt utilfredse studerende kan komme til 

orde, hvis det ikke er muligt med kvalitative kommentarer. 

Det blev i den forbindelse understreget, at egentlige klager over undervisere, ikke hø-

rer hjemme i en undervisningsevaluering.  

Undervisningsevaluering skal gå på det faglige indhold - ikke på navngivne undervi-

sere. 

 

Et flertal i nævnet mente, at det skal være teknisk muligt med kvalitative kommenta-

rer. Anne Maj og Simon går videre med dette. 

 

Vedr. spørgsmål til modul 2: 

Supplerende spørgsmål til modul 2 kunne være:  

Bredde versus dybde, hvad angår litteratur? Sammenhæng mellem modul 1 og modul 

2?  

Spørgsmål som afdækker de studerendes oplevelse af sammenhæng mellem forelæs-

ninger, laboratoriehold og eksamensform samt spredningen i emner og temaer over de 

psykologiske og pædagogiske videnskaber. 

 

Modul 3: 

Her ønsker man i udgangspunktet at gøre brug af muligheden for kvalitative kommen-

tarer. Det vurderes dog ikke realistisk at de tekniske udfordringer er løst forud for, at 

evalueringen skal sendes ud til de studerende i den kommende uge 

Det blev foreslået at, de lukkede spørgsmål gradueres. 

 

Forslag til supplerende spørgsmål:  

Har undervisningen givet kompetencer til at forholde sig kritisk til assessment? 

 

Nogle af de foreslåede spørgsmål minder meget om de spørgsmål, der stilles på AU- og 

studienævnsniveau. Spørgsmålene på uddannelsesnævnsniveau bør gennemgås i for-

hold til de spørgsmål, der stilles på øvrige niveauer. 
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7. Tilrettelæggelse af valgfag E18 

Der er i studienævnet truffet beslutning om faste valgfagsdage i Århus og Emdrup, 

hvorved undervisningen på valgfagene kører én dag om ugen i 9 uger. 

Tidligere har undervisning i Fordybelsesværkstederne været tilrettelagt som et kom-

primeret forløb i første halvdel af semestret. 

 

Hvornår giver det mening at have aflevering af eksamensopgave på Valgfaget, når man 

på Pædagogisk psykologi fortsat ønsker at tilrettelægge 3. semester, så de to eksa-

mensafleveringer (valgfag og modul 5: Problemanalyse og intervention) ikke kollide-

rer med hinanden? 

Nævnet blev enige om, at eksamensopgaven i Valgfag afleveres ca. en uge efter sidste 

undervisningsgang i november.  

Fristen for aflevering på modul 5 diskuteres i forbindelse med første behandling af un-

dervisningsplaner på uddannelsesnævnsmødet den 22. maj. Her bør specialeopstart 

også tænkes ind - i samråd med specialekoordinator. 

 

8. Evaluering af modul D E17 

Det blev bemærket, at svarprocenten er så lav, og dermed er data ikke særligt brug-

bare. 

Nogle studerende angiver at have fravalgt forelæsninger på modul D for at have tid til 

at skrive eksamensopgave til modul E, hvilket understreger vigtigheden af at afpasse 

afleveringsfristerne for eksamensopgaverne på 3 semester i forhold til hinanden. 

 

Det blev diskuteret, hvad kan man gøre for at undgå, at studerende fravælger forelæs-

ninger – enten af hensyn til en eksamensopgave i et andet modul eller fordi de fra-

valgte forelæsninger ikke har direkte relevans for eksamensopgaven i det pågældende 

modul? 

 

De studerende oplever et stort pres, idet der meget tidligt i semesteret er fokus på ek-

samen – ikke på, at de skal have en bred viden og være nysgerrige.  

Tidspunktet for valg af specifikt eksamensemne lader til at have stor indflydelse på, 

hvor interesseret man er i fortsat at følge undervisning, og dermed på hvad der vælges 

til og fra. Vælger man emne meget tidligt i semestret, vælges flere forelæsninger angi-

veligt fra. 

 

Det blev pointeret, at man godt kan få analytisk inspiration til forelæsninger, som 

umiddelbart ikke har direkte relevans for det valgte emne for eksamensopgaven. 

 

Der er i evalueringen af modul D studerende, som efterlyser hjælp til at danne grupper 

ud fra interesser. Forslag om en ’markedsplads’ på Black Board, hvor de studerende 

kan finde andre med samme interesser, som også ønsker at arbejde i gruppe. 
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Generelt set bør der fortsat arbejdes med at få flere studerende til at deltage i under-

visningsevalueringerne. 

 

9. Forskningsetik 

Der har tidligere været en praksis, hvor vejleder har skullet skrive under på at have 

gennemført en samtale om etik i forbindelse med indsamling af empiri i forbindelse 

med speciale.  

På Black Board ligger skabeloner og vejledninger til etik-samtalen, som fortsat kan 

bruges – dog bør både vejledning og skabelon opdateres, så det ikke længere fremgår, 

at vejleder skal skrive under. 

Simon tager kontakt til Charlotte (specialekoordinator). 

 

10. Studievejledningens årgangsmøder 

Studievejledningen holder på 1. og 2. semester et årgangsmøde på de enkelte uddan-

nelser for at tage temperaturen på de studerendes trivsel. 

Der blev givet udtryk for, at der mangler en forbindelse mellem studievejledningen og 

fagmiljøet i den forbindelse. Sidstnævnte kan have brug for den viden, som studievej-

ledningen får på disse møder. 

Det blev præciseret, at formålet med møderne ikke er at undervisningsevaluere, men 

derimod at høre de studerende, hvad der rører sig på årgangen i forhold til trivsel på 

studiet. 

De studerende i uddannelsesnævnet synes, at årgangsmøderne er for stort et forum at 

tale om trivsel i og mener, at det ville fungere bedre, hvis man delte de studerende ind 

i nogle mindre grupper, eventuelt på labholdene. 

På årgangsmøderne opfordres studerende til at komme til studievejledningen, hvis de 

har behov for en mere personlig samtale. 

Det blev foreslået, at man kan Forslag om at gøre brug af Kahoot med henblik på at 

synliggøre generelle tendenser. 

Amalie går videre med at finde en form for de kommende årgangsmøder. 

 

11. Evt. 

Intet til dette punkt 


