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Uddannelsesnævnsmøde – Pædagogisk psykologi 

 

Til stede: Charlotte Mathiassen, Dorte Kousholt, Simon Nørby, Anne Maj Nielsen (af-

delingsleder), Sanne Lorentzen (Studienævnsrepræsentant), Tanja Louise Rasmussen, 

Astrid Linderød Nielsen, Stine Rath Hansen (suppleant), Gry Drejer Tittmann (supple-

ant), Rikke Liv Larsen (studievejleder), Birgit Christiansen, Pernille Munkebo Huss-

mann  

 

Afbud: Kristine Kousholt, Lene Myong, Louise Andrès, Altan Cakiroglu 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser - herunder nyt fra studienævnet 

3. Modul E – rammer og pensum 

4. Studieordningsrevision – herunder mulighed for praktik? 

5. Undervisning i information literacy  

6. Undervisningsplaner – modul A, D og E 

7. Evt. 

 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dorte Kousholt bad om at få sat et punkt på om studieordningsrevision af modul D. 

Uddannelseskoordinator tilføjede et punkt vedr. modul B.  

Spørgsmålet om mulighed for praktik tages op under punkt 4. 

Herefter blev dagsordenen godkendt. 

 

2. Meddelelser: 

2.1 Nyt fra Studienævnet: Institutleder, Claus Holm deltog i studienævnsmødet 

med henblik på at orientere om de varslede besparelser. 

Der afholdes stormøde om besparelser den 20. april 2016. Alle universiteter 

rammes af besparelserne, på DPU kører man i år med et bevilliget underskud 

på 11 millioner kroner. 

Prodekan for uddannelse, Niels Lehmann, deltog i studienævnsmødet for at 

orientere om fremdriftsreform version 2. Det ser ud til, at der indføres et stu-

dieaktivitetskrav på 45 ECTS om året og en maksimal studietid på 2½ år for 

kandidatstuderende. 

Herudover orienterede Niels Lehmann om en ny evalueringspraksis; der er tre 

AU fastlagte spørgsmål, herudover kan studienævnet og uddannelsesnævnet 
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samlet få tilføjet 3 spørgsmål. Endelig kan modulerne tilføje spørgsmål fra en 

spørgsmålsbank. Modulkoordinatorerne bliver ansvarlige for at sende evalue-

ringerne ud til de studerende. Modul C evalueres efter den nye praksis. Prode-

kanen udsender snarest brev vedr. evaluering. 

Arts overgår helt til digital eksamen fra sommereksamen 2016 – specialer er 

indtil videre undtaget. 

Studienævnet behandlede et oplæg fra studieleder vedr. retningslinjer for af-

holdelse af interne prøver, således at der fremadrettet kun vil være én bedøm-

mer på udvalgte typer af eksaminer. Studienævnet udskød dog beslutning her-

om til mødet den 26. april. 

2.2 Fordeling af pladser på valgfag sker efter følgende kriterier: 

1. Studerende på den pågældende uddannelse i den pågældende studieby med 

valgfaget som 1. prioritet 

2. Studerende på den pågældende uddannelse i den pågældende studieby med 

valgfaget som 2. prioritet 

3. Studerende på den pågældende uddannelse i den pågældende studieby med 

valgfaget som 3. prioritet 

4. Studerende på den pågældende uddannelse i den modsatte studieby med 

valgfaget som 1. prioritet 

5. Studerende på den pågældende uddannelse i den modsatte studieby med 

valgfaget som 2. prioritet 

6. Studerende på den pågældende uddannelse i den modsatte studieby med 

valgfaget som 3. prioritet 

7. Studerende fra andre af DPUs uddannelser 

8. Studerende fra andre uddannelser på AU 

9. Studerende fra andre universiteter (udefrakommende gæstefag) 

Uddannelseskoordinator mener, at studerende skal have lige ret til valgfagene – uan-

set campus - og undersøger denne mulighed hos studieleder. 

 

2.3 Syge- og omprøve i modul B:  

Eksamen afvikles som bunden skriftlig opgave. De studerende har 28 timer til 

at besvare og indlevere opgaven. Opgaven skal have et omfang på mellem 5 og 

8 normalsider. Der spørges til viden og erfaring, der kan udledes af pensum, 

laboratorieholdsundervisningen og forelæsningerne. Besvarelserne er indivi-

duelle. Syge- og omprøven finder sted i august. 

 

3. Modul E – rammer og pensum 

Line Lerche Mørck deltog i dette punkt. 

Der har været et ønske om at strømline modul E, bl.a. med ensartede krav til pen-

sumlister, hvor uddannelsesnævnet flere gange har diskuteret og vedtaget, at der 

maksimalt må være to tekster af underviseren selv på pensumlisten. Herudover er der 

krav om en vis bredde i forhold til pensum. 
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Der har været uenighed om, hvorvidt der skulle være regulering på antallet af tekster 

af den VIP som afholder kurset, når der ikke er fast pensum. 

Der var forskellige synspunkter. Det blev drøftet, at der kunne være tilfælde hvor en 

studerende valgte kun at anvende tekster af en forfatter. Dermed overholdes ikke 

breddekravet, hvilket uddannelsesnævnet ikke mener, er acceptabelt. Dog er der 

enighed om, at der godt kan figurere mere end to tekster af samme forfatter. Pointen 

er: Der skal sikres bredde i besvarelserne. 

 

4. Studieordningsrevision – herunder mulighed for praktik 

Uddannelseskoordinator såvel som administrationen får en del henvendelser fra stu-

derende, som spørger til muligheden for praktik som erstatning for modul E/Valgfag 

– i praksis i form af gæstefagsindskrivning på Projektorienteret forløb (praktik) til 10 

ECTS på Kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab. 

Uddannelseskoordinator spørger til uddannelsesnævnets holdning til forhåndsgod-

kendelse af det projektorienterede forløb. 

  

Afdelingsleder, Anne Maj Nielsen gjorde opmærksom på, at der i forbindelse med ak-

krediteringen af Pædagogisk psykologi blev lagt vægt på, at der er stor faglig sam-

menhæng i hele uddannelsen, hvorfor man måske bør være varsom med at godkende 

praktik – særligt set i forhold til, at man inden for psykologi har en særlig (anden) 

tradition for praktik. 

 

Der blev endvidere udtrykt bekymring for det akademiske niveau. 

 

Fra studievejledningen kunne man fortælle, at de studerende, som henvender sig 

vedr. praktik stort set alle har en baggrund som universitetsbachelorer - de vil gerne 

ud og have noget praksis, mens oplevelsen er, at professionsbachelorer hellere vil ha-

ve teori. Indtrykket er derfor, at det ikke er professionsbachelorer, der i hovedsagen 

søger om praktikforløb. 

Det blev anført at interessen for praktik muligvis er resultat af, at valgfagsudbuddet 

er for smalt. 

 

Efter længere diskussion blev uddannelsesnævnet enige om at godkende projektori-

enteret forløb som erstatning for valgfag på Pædagogisk psykologi. 

 

5. Undervisning i information literacy 

Biblioteket har nogle tilbud til studerende – søgeteknik og – strategi, søgeteknik og 

søgemuligheder i udvalgte internationale databaser, referencer og citationer, referen-

cehåndteringsprogrammet Endnote, specialeworkshops - som fint kan tænkes ind i 

planlægningen af særligt modul A og/eller modul C.  

Det har man tidligere haft gode erfaringer med på suppleringsuddannelsen. 

Uddannelseskoordinator bringer det videre til modul A og C. 

 

6. Undervisningsplaner – modul A, D og E 
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Modul A:  

Planen er i vid udstrækning en gentagelse af planen for efteråret 2015 – man præsen-

terer så vidt muligt teorierne i kronologisk rækkefølge. 

 

Man påtænker at lave kompendium indeholdende de tekster, som er svære for de 

studerende at få fat i – eventuelt som et elektronisk kompendium. 

Spørgsmålet om hvorvidt der fortsat skal være kompendier på uddannelsen tages op 

på kommende uddannelsesnævnsmøde. 

 

Modul D: 

Der er udsendt en oversigt over modul D.  

Der er vedtaget ændringer af studieordningens formuleringer omkring litteratur. Dis-

se ændringer træder i kraft og publiceres pr. 1. september 2016. 

 

Koordinator efterlyser kommentarer til feedback. Formen vil afhænge af, hvor mange 

timer, der kan bevilliges. De studerende var begejstrede for indførelsen af feedback. 

 

Uddannelseskoordinator gjorde opmærksom på, at der skal laves en optælling af kon-

frontationstimer på 3. semester, så det sikres, at man lever op til kravet om 8 timer 

om ugen i 14 uger. 

 

Modul E: 

Der er udsendt udkast til undervisningsplaner, der mangler dog fortsat enkelte pla-

ner. Koordinator vil gerne ensrette planerne noget mere – også i forhold til litteratur-

listen. 

På modul E er al litteratur selvvalgt, er det da nødvendigt at angive litteratur i under-

visningsplanen? Det blev foreslået, at de enkelte undervisere eventuelt kan angive tre 

helt centrale tekster. 

Det blev også foreslået, at de enkelte undervisere angiver 800-1200 siders litteratur, 

netop for at anspore til bredde i litteraturen. 

Der skal findes en balance for kravet om bredde i forhold til, at det er et specialise-

ringsmodul. 

Uddannelseskoordinator gjorde opmærksom på, at der er behov for at præcisere, 

hvad aktiv deltagelse består i. De studerende har tidligere været frustrerede over de 

enkelte fordybelsesværksteders meget forskellige krav til aktiv deltagelse. 

 

Vedr. eksamen: opgaven skal afleveres allerede i slutningen af september. Forslag 

om, at underviseren styrer porteføljen overfor at de studerende selv vælger fokus, 

hvilket kræver en meget tidlig beslutning om, hvad de vil skrive den afsluttende op-

gave om. 

En mellemløsning kan være, at underviseren stiller to overordnede spørgsmål, som 

de studerende skriver om inden for de første 3 uger. 
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Koordinator for modulet kommer med et endeligt oplæg til næste uddannelses-

nævnsmøde. 

 

7. Eventuelt 

Modul B: Blandt nogle af de studerende, som ikke har bestået modul B, er der en op-

fattelse af, at man kan rette i den afleverede opgave og aflevere den igen inden for en 

kortere frist. Dette er ikke korrekt.  

Afviklingen af syge-og omprøven i modul B finder sted i august, hvor de studerende 

stilles en ny opgave. 

Der har været nogen kritik af modul B – bl.a. i forhold til formen på laboratoriehold 

og værksteder, som er meget forskellig – dette vil der blive taget højde for i det videre 

arbejde med studieordningsrevision. Samtidig var der også positive røster om for-

men. Dette vil blive mere systematisk gennemgået ifm. gennemgang af evalueringer-

ne. I den forbindelse bør man diskutere og forholde sig til, hvad man vil med et me-

tode- og analysemodul i uddannelsen. 

 

HUSK at der skal evalueres på modul C via links og at koordinatorerne er ansvarlige 

for, at der sendes link afsted. Det kommer ikke længere centralt fra (jf. meddelelses-

punkter). 


