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Mødedato: 21. august 2019 kl. 12.30-15.30 

Mødested: Emdrup D118, Århus 1483-556 

Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde – Pædagogisk psykologi 

 

Deltagere:  

VIP: Kari Kragh Blume Dahl (afb.), Kristine Kousholt (afb.), Louise Bøttcher, Simon Nørby 

(forperson), Andreas Lieberoth (afb.), Nina Hein (suppleant, afb.) 

 

Studerende: Rikke Wøjdemann Koefoed, Maja Birkegaard (afb.), Mie Bidstrup Øster-

gaard, Mikkel Holt Arnsberg (næstforperson), Sarah Østergård Jespersen (afb.), Pernille 

Strand (suppleant), Kathrine Krogh Pedersen (suppleant), Cecilie Bårdsen (suppleant), 

Christina Oreskov Westh (suppleant, afb.), Sif Elvrum Reynberg Pedersen (suppleant) 

 

Tilforordnede: Charlotte Mathiassen (afdelingsleder, afb.), Anette Eriksen (AAU), Mor-

ten Jacobsen (VEST, afb.), Merete Justesen (Arts Studier, ref.) 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Punkt 5 flyttes til meddelelser. Punkt 8 udsættes, de studerende kontakter Kari 

Kragh Blume Dahl med eventuelle ting, der gerne vil have opdateret sagsfrem-

stillingen med. Dagsordenen er herefter godkendt. 

 

2. Meddelelser 

a. Nyt fra Studienævnet 

 Sidste studienævnsmøde handlede primært om studieord-

ningsændringer og handleplaner, som uddannelsesnævnet 

har som særskilte punkter på dette møde, så det tager vi un-

der punkterne.  

 Derudover var der et punkt om erhvervsspecialer, som kræver 

en kontrakt med en ekstern samarbejdspartner.  

Kommentarer: Der er en oversigt over virksomheder, der 

eftersøger specialestuderende til specifikke projekter på stu-

dieportalen og derudover vil der i efteråret blive lavet en case-

competition, som er i samarbejde med virksomheder.  

 Studienævnet talte også om samarbejdet med censorfor-

mandsskaberne, hvor der i løbet af efteråret skal afholdes et 

møde mellem censorformandsskabet og afdelingsleder og for-

person.  

b. Nyt fra afdelingen/administrationen 
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 Studiestarten kører mandag/tirsdag i Emdrup og torsdag/fre-

dag i Århus. Der er lavet programmer, som er sendt til de stu-

derende. I nyhedsbrevet fra Arts Studier står der også infor-

mation om studiestarten og der er links til relevante sider. 

 Valgfaget Psykiatri starter en uge senere end oprindeligt plan-

lagt.  

 Arts studier har udsendt et nyhedsbrev for august pr. mail, 

hvor der bl.a. står noget om studiestart med link til studie-

startssiderne. Derudover er der info om, at ændringer i gene-

relle regler vil fremgå af studieordningerne pr. 1. september 

2019. Generelle regler vil fremover blive opdateret hvert år, 

da der ofte er ændringer hertil. F.eks. vil der i år blive tilføjet 

noget omkring sprog. Ændringen sker helt automatisk og fo-

retages af Arts Studier (SNUK) i august måned.  

c. Nyt fra de studerende 

 Intet nyt fra de studerende 

 

3. Intern bedømmelse 

Studienævnet ved DPU har i marts 2019 besluttet, at de respektive uddannel-

sesnævn tilser at ”Retningslinjer for intern censur ved DPU – af april 2018” 

overholdes. 

Uddannelsesnævnet har til opgave at påse, at regler og retningslinjer overhol-

des, at se på omfang og fordeling af intern censur mellem de ansatte. Uddan-

nelsesnævnet gennemgår halvårligt oversigt over brug af interne bedømmere 

og indberetter til SN (næste gang ved SN-møde 23. august 2019). 

 

Nævnet konstaterer, at der på modul 1: Teoretiske tilgange til pædagogisk psy-

kologi i Århus har været gensidig censur, om end i mindre grad. Årsagen hertil 

er bemandingsmæssige udfordringer. 

 

Nævnet finder, at det ikke er muligt at gennemføre intern censur, hvis undervi-

sere på modulet ikke må være interne bedømmere. 

 

Det er vigtigt, at eksamensplanlægningen tager højde for studienævnets regel-

sæt i planlægningen af eksamen. 

 

Der var en diskussion af, om indførelsen af intern bedømmelse har ført til et 

andet karaktergennemsnit og det er ikke oplevelsen. 

 

Det undrer nævnet, at filen indeholder navne og eksamensresultater. 
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4. Undervisningsevaluering modul 3 F2019 

Der var en fin svarprocent. Århus ser ud til at have et bedre udbytte af under-

visningen end Emdrup. Det skyldes måske transportudfordringer i Emdrup, 

fordi der til anden undervisningsgang i Emdrup, var togaflysninger, så mange 

deltog ikke i undervisningen. 

 
Synes du kurset har givet dig basale kompetencer til at udføre  
assessment? 
Sidste år svarede 70-73% nej, så det er klart forbedret i år. 

 
En tredjedel eller lidt mere synes ikke de har fået tilstrækkelige/basale kompe-
tencer. Kvalificering: Det kan dog også handle om forventninger. Hvis de stu-
derende har en forventning om at være ’færdiguddannede’ til at teste, så kan 
forstår man måske godt, at de svarer nej. Det er dog ikke muligt med fagets 
omfang og form at gøre dem færdiguddannede til at teste. De skal være kvalifi-
cerede i at orientere sig i test, aflæse et testresultat og bruge test, i første om-
gang under supervision af en mere erfaren tester. 

Det kan med fordel understreges tydeligere, både i undervisningen og i evalue-

ringsspørgsmålet. 

  

Kommentarer fra studerende:  

 Eksamen var en rar oplevelse, men en generel tilbagemelding vil være rar. 

 Det var en godt formuleret opgave, som gav tillid til at man havde lært, 

det man skulle, hvis man bestod opgaven. 

 De studerende oplevede, at det var svært ved at udfylde en af testene, når 

de ikke har en specifik person i tanke. Der var usikkerhed omkring hvil-

ken person, man skulle teste. 

 For store grupper i testene, for ikke alle fik mulighed for at være med til 

at teste. 

 

Underviser overvejer, at være mere specifik i forhold til hvordan de studerende 

skal teste, når de tester i grupper. Nogle af testene var der måske ikke nok tid 

til, så tidsplanen for kommende moduls workshops vil måske blive lavet om, 

evt. med færre test, men med en grundigere gennemgang.  

 

Nævnet bemærker, at der er sket en markant forbedring 

 

5. Studieordningsrevision 

Uddannelsesnævnet gennemgik og diskuterede studienævnets tilbagemeldin-

ger på nævnets ønsker til studieordningsændringer. 

 

Ændringerne skal godkendes af prodekanen, der skal vurdere om der kan ar-

bejdes videre med forslagene. Det forventes, at der kommer en tilbagemelding 

fra prodekanen på studienævnsmødet den 23. august 2019. 
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6. Handleplan 
Studienævnet behandlede den 21. juni 2019 handleplanerne for 2019. Studienæv-

net besluttede, at alle uddannelser skal kigge deres handleplan igennem for nogle 

generelle udfordringer, der gik igen i flere handleplaner. Derudover var følgende 

specifikt for kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi: 

 Det fremgår af handleplanen, at studieleder igangsætter en samlet under-

søgelse af optagelsesgrundlag og om hvordan forskellige grupper klarer 

sig. En sådan undersøgelse vil ikke blive foretaget og det skal slettes fra 

handleplanen. Til gengæld er der igangsat en undersøgelse af instituttets 

optagelsespraksis, herunder hvad brugen af relevansbeskrivelser konkret 

har betydet for de enkelte uddannelser.  

 Flere VIP tilkendegiver, at det akademiske niveau er for lavt for en gruppe 

af studerende; udsagnet er for generelt og skal præciseres.  

 Evaluering på modul 1 efter eksamen kan modulet godt iværksættes som 

lokal handling (f.eks. en mundtlig evaluering), men det bliver ikke den 

fælles evalueringsløsning.  

 Sikring af progression ved valgfag skal slettes, da det ikke er muligt, bl.a. 

fordi valgfagene har forskellige eksamensformer. 

Generelle bemærkninger for alle handleplanerne: 

 Der opfordres til at gøre sig overvejelser om genren for handleplanen. Stu-

dieleder ser gerne, at der benyttes et aktivt sprog, der beskriver planlagte 

konkrette fremadrettede tiltag. Alle uddannelser skal se deres handlepla-

ner igennem for at sikre, at der kun fremgår egentlige handlinger i handle-

planen, der er så konkrete og tidsfastsatte som muligt. F.eks.:  I stedet for 

”Vi håber at flytningen vil bevirke at de studerende tydeligere kan se hvor 

fagmiljøet er” så en aktiv formulering: ”Fagmiljøet vil bruge flytningen 

som anledning til at gøre det tydeligere hvor fagmiljøet hører til ved hjælp 

af f.eks.: ….” 

 Der behøver ikke stå noget fagmiljøet allerede har igangsat tidligere – 

handleplanerne er ikke en statusrapport. 

 Stringens i dokumentet, så udfordringer beskrives i den første kolonne og 

handlinger står i den anden kolonne (opfølgning).  

 Under ”Ansvarlig” skal der kun stå en person, der er hovedansvarlig for at 

initiere handlingen. 
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 Alle felter skal ikke nødvendigvis følges op af handlinger. På områder, 

hvor der er grønne indikatorer og gode evalueringer er der ikke krav om at 

igangsætte flere handlinger. Der skal kun beskrives de handlinger som ud-

dannelsen realistisk set kan gennemføres med effekt. Derfor kan 2-3 

handlinger være tilstrækkeligt, Det påpeges at ”Sandkassen” hedder DPU 

Lab og bør benævnes sådan. 

 Flere har positivt skrevet de vil gennemføre undervisnings i Edu-lab og/el-

ler med edu-it virkemidler. Men hvordan følger UN’er /fagmiljøer op på 

erfaringerne?  

 En handleplan bør ikke fylde mere end 2 sider. 

 

Det er afdelingsleder, der skal foretage rettelserne fra studienævnet og eventu-

elle kommentarer fra uddannelsesnævnet. Afdelingsleder sender herefter en re-

videret handleplan til godkendelse hos studieleder inden udgangen af august. 

 

Nævnet er ikke tilfredse med, at tidsperspektivet i undervisningsevalueringen 

er så fastlåst som den er, men tager tilbagemeldingen fra studienævnet om at 

evalueringen ikke kan flyttes til efter eksamen til efterretning. 

 

I forhold til det akademiske niveau, så er oplevelsen blandt nogle undervisere, 

at der nogle nye studerende, der har behov for at få højnet deres akademiske 

niveau. Derudover oplever nogle specialevejledere, at nogle specialestuderende 

ikke altid har helt styr på det akademiske grundlag som f.eks. referencer og kil-

dehenvisninger. 

 

De studerende tilkendegiver, at der er en masse tiltag/workshops f.eks. i akade-

misk skrivning via CUDIM, som kan give de studerende, den viden de har be-

hov for.  I forhold til referencer, så benyttes APA standard og de studerende i 

nævnet foreslår, at det fremhæves over for de studerende evt. i undervisnings-

planerne. 

 

Den feedback de studerende har modtaget på modul 1, har i enkelte tilfælde, 

mere gået på, om de har forstået det faglige indhold. Typen af feedback skal 

måske præciseres over for eksaminatorerne, så den dækker begge dele (det fag-

lige indhold og akademia).  

 

Nævnet foreslår, at det bliver skrevet ind i handleplanen, at man tilbyde de stu-

derende et kursus i skriftlig akademisk argumentation i samarbejde med 

CUDIM. I foråret kunne man i samarbejde med underviserne på modul 2 må-

ske overveje en workshop i peerfeedback. 
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Et andet forslag er, at tage op på et afdelingsmøde om hvornår og hvordan de 

studerende introduceres til de forskellige akademiske værktøjer gennem hele 

uddannelsen. 

 

Nævnet foreslår, at det bliver tydeliggjort over for de studerende, at der er også 

er tilbud/kurser udbudt af studievejledning og biblioteket. Informationen må 

gerne fremgå allerede ved studiestart, men også gerne senere i de studerendes 

forløb. 

 

Studieaktivitetsindholdet bør præciseres over for de studerende. Hvad indehol-

des i det timeforbrug, de studerende skal angive i uddannelseszoom og i under-

visningsevalueringen 

 

7. Evaluering af Power BI 
Arts Studier ønsker at evaluere formen på årets datamateriale til årlig status og 

har derfor følgende spørgsmål til UN: Hvad tænker I om formen på dette års 

datamateriale (Power BI)? Og følgende spørgsmål til afdelingsleder og forper-

son: Har I brugt Power Bi i forberedelsen til årlig status i UN? 

 

Power BI er ikke brugt på mødet, så materialet til behandling af indikatorerne 

har i år været mindre end tidligere, hvor det blev sendt på papir. 

  

Det er ikke klart for nævnet, hvad man præcist kan bruge systemet til. Systemet 

forefindes at have et for detaljeret teknisk niveau som et værktøj til et UN-

møde. 

 

 

8. Eventuelt 

De studerende efterspørger information om specialeforløbet og specialehold på 

3. semester (skal man på et specialehold? Hvornår slås de op?).  

 

 

 

 

Referatet er godkendt i mailhøring 

 

 


