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Uddannelsesnævn – Pædagogisk psykologi 

 

Til stede: Charlotte Mathiassen, Poul Nissen, Dorte Kousholt, Simon Nørby, Iram 

Khawaja (suppleant), Anne Maj Nielsen (afdelingsleder), Sanne Lorentzen (Studie-

nævnsrepræsentant), Altan Cakiroglu, Stine Rath Hansen (suppleant), Marie Lysemose 

Støvring (studievejleder), Birgit Christiansen, Pernille Munkebo Hussmann 

 

Observatører: Pernille Sommerfeldt Pedersen (valgt til UN og SN-repræsentant pr. 1. 

februar 2017) og Isabel Joy Axtmann Hansen (valgt til UN pr. 1. februar 2017) 
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1. Godkendelse af dagsorden 

Punkt 5 udgår, da modul A ønsker mulighed for yderligere drøftelse af eksamens-

form, før det præsenteres i uddannelsesnævnet. 

Herefter blev dagsordenen godkendt. 

 

2. Meddelelser 

2.1 Nyt fra studienævnet: Udkast til 2017-studieordningens kompetenceprofil skal 

godkendes på Studienævnsmødet den 16. december 2016. 

  

3. Undervisningsplaner modul B og C – F17 

 

Modul B:  

Godkendt med en bemærkning om, at referencerne i undervisningsplanen ikke lever 

op til APA-systemet. 
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Modul C: 

På side 3 i planen står der, at referencer opgives efter APA-systemet, men de referen-

cer der er i planen lever ikke op til dette. 

 

Uddannelsesnævnet indstiller, at referencer i begge undervisningsplaner rettes, så de 

lever op til APA-systemet. 

 

4. Status på revision af studieordning (2017) 

Udkast til hele den nye studieordning har været drøftet blandt VIP’erne på flere afde-

lingsmøder, ligesom det har været drøftet et par gange i uddannelsesnævnet. 

Kompetenceprofil og studiediagram (oversigt overplacering af moduler med titler og 

ECTS-vægt) behandles på studienævnsmødet den 16. december. 

 

Kommentarer til kompetenceprofilen: 

Man skal være opmærksom på, hvad man lover de studerende i forhold til organisati-

onspsykologi; medmindre der laves radikalt om på uddannelsen, kommer de stude-

rende ikke til at møde mere organisationspsykologi på den nye studieordning. Man 

bør derfor overveje, hvordan man præsenterer organisationspsykologi i kompetence-

profilen – eventuelt kan det tydeliggøres, at det er et praksisområde, ikke nødvendig-

vis et område, som direkte adresseres i undervisningen. 

 

I udkastet står der bl.a. at kandidaten efter gennemført uddannelse, er kvalificeret til 

at søge stillinger i PPR. Man bør så vidt muligt sikre, at formuleringen ikke giver de 

studerende falske forhåbninger. 

 

I forhold til PPR, så har Kommunernes Landsforening foretaget en undersøgelse, og 

konkluderer på den baggrund, at kandidater i psykologi (cand.psych.) og kandidater i 

pædagogisk psykologi (cand.pæd. i pædagogisk psykologi) til sammen fint dækker de 

kompetencer, som der er brug for i PPR. 

Det blev påpeget, at der i forbindelse med karrieremuligheder mangler eksempler på 

karrieremuligheder for eksempelvis sygeplejersker og socialrådgivere. 

 

I den forbindelse blev der opfordret til, at AU’s hjemmeside vedr. Pædagogisk psyko-

logi gennemgås. I takt med at der optages flere sygeplejersker, socialrådgiver m.fl. ef-

terlyses der andre fokusområder i undervisningen.  

Det blev foreslået, at man på hjemmesiden tydeliggør, hvad der er fokus på i under-

visningen. Samtidigt kan man tydeliggøre, at man som studerende godt kan fokusere 

på pædagogisk psykologiske problemstillinger indenfor mange andre områder også, 

eksempelvis sundhedsområdet.  

 

Uddannelsesnævnet godkendte kompetenceprofilen med enkelte ændringer. 
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Hele udkastet til 2017-studieordningen skal i øvrigt sendes i høring hos aftagerpanel 

og censorformandskab, inden den sendes til endelig godkendelse i studienævnet den 

9. februar 2017. 

 

5. Eksamensform på modul 1 – 2017-studieordningen 

Udgår. Sættes på som punkt på uddannelsesnævnsmødet i januar. 

 

6. Evaluering af digital undervisningsevaluering 

Prodekanen har udsendt et notat vedr. evaluering af digital undervisningsevaluering, 

og anmoder om, at studienævnene på Arts på december møderne forholder sig til de 

løsningsforslag, som er angivet i notatet. 

 

Opsamlingen beskriver og sammenfatter fint de erfaringer, man allerede har med den 

digitale evaluering på Pædagogisk psykologi. 

 

Uddannelsesnævnet ønsker, at muligheden for, at studerende kan skrive kvalitative 

kommentarer i evalueringerne genindført. Det fordrer dog, at der tages en debat om, 

hvordan man mest hensigtsmæssigt håndterer de kvalitative kommentarer – særligt 

kommentarer, hvor der udtrykkes utilfredshed med navngivne undervisere. 

De kvalitative kommentarer er vigtige i forhold til udviklingen af de enkelte moduler 

– det er svært at udvikle uddannelsen alene på baggrund af de forudbestemte 

spørgsmål med faste svarkategorier. 

Uddannelsesnævnet bakker op om muligheden for at tilpasse supplerende egne 

spørgsmål. Det er et stort ønske, at der åbnes mulighed for, at uddannelserne kan 

målrette spørgsmålene mere specifikt til egne moduler. 

 

7. Nye studerende i uddannelsesnævnet – procedure for valg og overlevering 

Fremdriftsreformens skærpede krav om, at kandidatuddannelser skal tilrettelægges 

så, det bliver muligt for studerende at gennemføre på 22 måneder, bevirker bl.a., at 

studerende fremover meningsfuldt kun kan sidde i uddannelsesnævn og studienævn i 

én periode (1 år). 

Der har været afholdt møde mellem Poul Nissen (Uddannelseskoordinator), Søren 

Balsløv Fransén (Uddannelseskonsulent) og Sanne Lorentzen (studerende og med-

lem af uddannelsesnævn og studienævn) vedr. procedure for valg af nye studerende. 

Sanne har på den baggrund udarbejdet et forslag til årshjul, så procedure for valg af 

nye studerende og overdragelsen og fordelingen af ansvaret er tydelig.  

Formålet er at sikre kontinuitet og en så hensigtsmæssig overdragelse som muligt til 

de nyvalgte studerende. 

 

Uddannelsesnævnet bakkede op om årshjulet og understregede vigtigheden af, at de 

studerende deltager aktivt i møderne i både studienævn og uddannelsesnævn. 

 

Sanne tager årshjulet med til Studienævnsmødet den 16. december 2016. 
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8. Organisering af forelæsninger på modul D. 

Der ønskes en diskussion af organiseringen (placeringen) af forelæsninger på modul 

D i forhold til eksamensdato og specialeopstart allerede i slutningen af 3. semester. 

Herudover har Sanne erfaret, at der på de sidste forelæsninger på modul D kun mød-

te 18 studerende op. 

Sanne har forhørt sig blandt sine med studerende om årsagen til det ringe fremmøde, 

og her lyder tilbagemeldingerne, at det er et spørgsmål om prioritering. 

På den baggrund foreslås modulet tilrettelagt, så forelæsningerne komprimeres i be-

gyndelsen og senere på semestret afløses af vejledningshold. 

Det blev foreslået og besluttet, at punktet tages op sammen med evaluering af modul 

D på uddannelsesnævnsmødet i januar. 

 

9. Datoer for uddannelsesnævnsmøder F17 

Følgende datoer blev vedtaget: 

19. januar, 10. februar, 16. marts, 20. april, 19. maj og 8. juni. 

Møderne afholdes fra kl. 12:30-15:30. 

Der udsendes snarest mødeindkaldelser. 

 

10. Evaluering af modul B 

Der var tekniske vanskeligheder i forhold til at gennemføre den centrale digitale eva-

luering af modul B, hvorfor der kun er foretaget evaluering på labholdene. 

Der har i teamet været drøftelser af, hvordan man kan tilrettelægge de mundtlige eva-

lueringer, så det ikke går ud over arbejdsmiljøet. 

Der er tendens til, at evaluering i plenum er mere kritisk end de evalueringer, hvor 

underviserne havde delt de studerende op i grupper. 

 

Kommentarer:  

Modul B bærer præg af, at komme lige efter modul A, hvad angår graden af selvstæn-

dighed. 

 

Det vigtigt at gøre tydeligt for de studerende, hvad rammerne for laboratoriehold 

præcist er, og hvad man som studerende kan forvente af en laboratorieholdslærer. 

Det blev foreslået, at tutorerne på uddannelsen besøger laboratorieholdene (også på 

modul A) med henblik på at tydeliggøre dette. 

 

Det blev på baggrund af de fremsendte bilag diskuteret, hvor meget tid, det er rime-

ligt at bruge på evaluering. Der blev stillet forslag om, at der udarbejdes en procedure 

for, hvordan man styrer evalueringerne på laboratorieholdene, så der findes en gen-

nemgående form, der ikke er helt så tidskrævende, bl.a. ved, at der fokuseres på anbe-

falinger til, hvad der kan gøres bedre. 

Sammenfatningen bør ikke være mere end et par sider lang. 

 

Det blev endvidere foreslået, at en studerende fra studienævn eller uddannelsesnævn 

deltager i den halve times evaluering for at tydeliggøre, hvordan de studerende skal 
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evaluere, for at uddannelsesnævnet efterfølgende kan få en så konstruktiv debat som 

muligt. 

 

Det blev vedtaget, at man på afdelingsmødet i januar diskuterer erfaringer med kvali-

tative evalueringer med henblik på at nedsætte en arbejdsgruppe, der kan arbejde vi-

dere med en fælles procedure. 

 

11. Evt. 

Intet til dette punkt. 


