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Uddannelsesnævnsmøde – Pædagogisk psykologi 

 

Til stede: Charlotte Mathiassen, Dorte Kousholt, Simon Nørby, Kristine Kousholt, An-

ne Maj Nielsen (afdelingsleder), Louise Andrès, Altan Cakiroglu, Astrid Linderød Niel-

sen, Stine Rath Hansen (suppleant), Birgit Christiansen, Pernille Munkebo Hussmann  

   

Afbud: Sanne Lorentzen (Studienævnsrepræsentant), Tanja Louise Rasmussen, Signe 

Marie Hinge (studievejleder) 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser – intern censur, Arts uddannelseseftersyn 

3. Årlig status 

4. Evaluering af modul A – E15 

5. Undervisningsplaner – A, D og E inkl. eksamensdatoer! 

6. Brug af studievejledningen  

7. Evalueringspraksis  

8. Kompendier - skal der fortsat være kompendier? 

9. Evt. 

 

 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

De studerende har bedt om at få et punkt på om genbrug af pensum/litteratur. Dette 

tages under eventuelt. 

Herefter blev dagsordenen godkendt. 

 

Uddannelseskonsulenten deltager i punktet om evalueringspraksis. 

Ditte Alexandra Winther-Lindqvist deltager i punktet vedr. kompendier. 

 

2. Meddelelser 

2.1 Intern censur: Studienævnet har på sit sidste møde behandlet studieleders for-

slag om afskaffelse af censur på interne prøver. Studienævnet besluttede, at 

rent skriftlige interne eksaminer, som bedømmes bestået/ikke bestået kan be-

dømmes af kun én bedømmer. Der skal dog altid være to bedømmere når ek-

saminator enten bedømmer en opgave ikke bestået, eller er i tvivl om hvorvidt 

en studerende skal bestå. Se evt. Studienævnsreferat af 26. april 2016: 
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http://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/Udda

nnel-

se_og_Paedagogik/Aabent_Referat_3._moede_26._april_2016_SN_godkend

t.pdf 

2.2 Arts uddannelseseftersyn er nu afsluttet. Prodekan for uddannelse, Niels Leh-

mann, har udsendt rapport til kommentering. Konklusionerne og anbefalin-

gerne i rapporten får konsekvenser for den kommende studieordningsrevision 

(2017). Nogle mener, at prodekanen for uddannelse har lovet at tage hensyn til 

DPU’s særlige organisering, mens andre mener, at rapporten skal tolkes mere 

restriktivt. 

2.3 Institutledelsen har informeret medarbejderne (VIP) om besparelser og bereg-

ningsmodel for allokering af timer. Man budgetterer med, at studerende i frem-

tiden færdiggør uddannelsen på 22 måneder. 

2.4 Specialer: de få studerende på Pæd.psyk. som har søgt specialevejleder til efter-

året 2016, er nu fordelt. Startdatoen er ikke længere den 1. september. Tanken 

med den tidlige vejledertildeling er netop, at studerende kan gå i gang med spe-

cialet allerede inden sommerferien (eller før jul for dem som skriver speciale i 

foråret).  

Uddannelsesnævnet bakker op om tidlig vejledertildeling, men understreger 

samtidigt vigtigheden af at tydeliggøre, at studerende ikke nødvendigvis har 

krav på vejledning umiddelbart efter tildelingen af vejleder, at vejleder er til-

delt. Således kan studerende ikke forvente at modtage vejledning i juli og i jule-

ferien. 

2.5 Optag 2016: et udvalg er i gang med at læse de ca. 900 relevansbeskrivelser fra 

ansøgere til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi. 

2.6 Vedr. modul E: der er ikke udsendt undervisningsplaner for modul E, da der 

endnu ikke er truffet afgørelse om, hvilke fag der oprettes – fag med mindre 

end 25 tilmeldte studerende oprettes i udgangspunktet ikke. Undervisnings-

planer for modul E fremsendes til mødet i juni. 

 

3. Årlig status 

Det ser i datarapporten ud til, at Pædagogisk psykologi kun har to røde flag – på fra-

fald og på studiemiljø: faglig trivsel. 

I forhold til frafald, kunne det være interessant at få opklaret, hvornår de studerende 

er faldet fra; er det umiddelbart efter optag eller mellem 3. og 4. semester? 

Dette kan eventuelt kvalificeres med studieledertal fra tidligere år – så handlingspla-

nen også kan kvalificeres. 

 

Det store frafald på årgang 2012, kan muligvis forklares med indførelsen af 2012-

studieordningen, som reelt udelukker deltidsstudier. Hidtil havde studerende kunne 

nøjes med at følge 15 ECTS pr. semester – dette er ikke muligt på 2012-

studieordningen, hvor første semester består af ét fag på 30 ECTS, og fagene på 2. og 

3. semester udbydes i forlængelse af hinanden og ikke parallelt. 

De studerende oplevelse er, at en del falder fra allerede i starten af modul A. 

http://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/Uddannelse_og_Paedagogik/Aabent_Referat_3._moede_26._april_2016_SN_godkendt.pdf
http://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/Uddannelse_og_Paedagogik/Aabent_Referat_3._moede_26._april_2016_SN_godkendt.pdf
http://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/Uddannelse_og_Paedagogik/Aabent_Referat_3._moede_26._april_2016_SN_godkendt.pdf
http://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/Uddannelse_og_Paedagogik/Aabent_Referat_3._moede_26._april_2016_SN_godkendt.pdf
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Studiemiljø: Det kunne være interessant, hvis man kunne dele svarende op på Århus 

/ Emdrup. 

Hvad menes der med at føle sig som en del af et fagligt fællesskab? 

Det røde flag kan delvist skyldes, at der i Århus ikke er et samlet sted for DPU. Un-

dervisningen kan foregå meget langt fra Trøjborg, hvor der ellers er mulighed for 

grupperum. 

 

Spørgsmål til det røde flag ved indikator 8: Ledighed – i henhold til AU-

grænseværdierne burde Pædagogisk psykologi have fået et gult flag, ikke et rødt. Ud-

dannelseskoordinator afklarer med Mette Saks fra administrationen. 

 

4. Evaluering af modul A – E15 

Evalueringerne for labhold på modul A er ikke udsendt, da det reelt bliver en evalue-

ring af enkelte undervisere, hvilket der ikke findes egentlige procedurer for håndte-

ringen af. Derfor er kun de overordnede evalueringer sendt ud. Modulkoordinator, 

Simon Nørby, gjorde opmærksom på, at de spørgsmål som de studerende har svaret 

på i evalueringen ikke er de spørgsmål, som var aftalt og i øvrigt afstemt med modul 

D. 

Samlet set ser evalueringerne fine ud. Vedr. studiegrupper; i Emdrup synes 20-25 % 

studerende ikke, at studiegruppen har bidraget til læring, mens der i Århus er ca. 35 

% som slet ikke har været i en studiegruppe (i Emdrup har stort set alle været i stu-

diegrupper). Sidstnævnte kan skyldes, at en del studerende i Århus bor ret langt fra 

Campus. 

 

Bemærkning om, at kategorierne ’i høj grad’ og i ’nogen grad’ er problematiske og 

svære at forholde sig til. 

 

Forslag om at man ved næste inddeling i studiegrupper i højere grad er opmærksom 

på geografien.  

Studiegrupper ses som et godt redskab i forhold til at afhjælpe, at flere studerende – i 

henhold til den tidligere behandlede datapakke – ikke føler sig som en del af et fagligt 

fællesskab. Man bør i øvrigt overveje, om det skal være frivilligt at være i studiegrup-

pe.  

Interessant at flere studerende angiver at have modtaget individuel vejledning på 

modul A.  

 

Der er fortsat en del studerende, som ikke bruger timer på deres studie svarende til 

fuld tid. 

 

5. Undervisningsplaner – A, D og E inkl. eksamensdatoer 

 

Modul A: Planen har ikke ændret sig væsentligt siden sidste efterår, og sidste ud-

dannelsesnævnsmøde. 
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Kommentarer:  

Der blev spurgt til, om ikke der skal være noget om kursus i literacy i modul A-

planen. Hvis det besluttes at afskaffe kompendier, kan det være en god ide med et 

kursus i litteratursøgning. I givet fald, skal et sådant kursus være et ekstra tilbud, som 

ligger ud over undervisningen og ikke tager timer fra denne. 

Uddannelseskoordinator bad koordinatorteamet for modul A om at lave aftaler med 

bibliotekerne i Emdrup og Århus. 

 

Hvis der ikke skal være et kompendium, hvordan sikrer man sig så, at de studerende 

ved, hvordan og hvor de skal finde litteraturen? 

 

Forlag om et reduceret elektronisk kompendium indeholdende tekster, som er svære 

for de studerende at få fat i. 

Elektronisk kompendie reducerer ikke arbejdet væsentligt. Der vil fortsat være en ko-

ordinator, som skal indsamle tekster, lave indholdsfortegnelse mv. Der er blandt mo-

dulkoordinatorerne et ønske om, at de enkelte forelæsere på modulet bliver ansvarli-

ge for at fremskaffe tekster. 

 

Der var en længere diskussion for/ imod kompendier i det hele taget og for/imod 

elektroniske kompendier. Da der ikke kunne opnås enighed i uddannelsesnævnet, 

blev det besluttet, at sende spørgsmålet i mailhøring. 

 

I forlængelse heraf lagde uddannelseskoordinator op til, at det på næste møde drøf-

tes, hvordan man bruger uddannelsesnævnet, og vedtager en procedure for sagsfrem-

stilling og beslutninger. 

 

Modul D: 

Modulkoordinator gjorde rede for, at det har været et stort arbejde at få undervis-

ningsplanen tilpasset den nye skabelon, som er vedtaget i studienævnet. 

Der planlægges længere forelæsninger, færre tekster og tydeliggørelse af forberedelse 

(læsevejledninger) til hver enkelt undervisningsgang. 

Uddannelsesnævnet var generelt begejstrede for planen. 

 

6. Brug af studievejledningen 

Udsættes 

 

7. Evalueringspraksis 

Udsættes 

 

8. Kompendier 

Se under gennemgang af undervisningsplanen for modul A 

 

9. Evt. 


