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Uddannelsesnævnsmøde – Pædagogisk psykologi 

 

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

Anne Maj Nielsen (afdelingsleder), Sanne Lorentzen (Studienævnsrepræsentant), Stine 

Rath Hansen (suppleant), Marie Lysemose Støvring (studievejleder), Birgit Christiansen, 

Pernille Munkebo Hussmann 

 

Gæster: Helle Hvass (CUDIM), Morten Jacobsen (VEST) 

 

Afbud: Altan Cakiroglu 

 

 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser (10 min.): Specialehold, vejledningsplaner, forhåndsvurderinger, 

uddannelsesregnskab 

3. Evaluering af modul C F16 (20 min.) 

4. Elektronisk undervisningsevaluering – spørgsmål til den centrale 

evaluering (20 min.) 

5. Studieordningsrevision – herunder specialets omfang (ca. 2 timer) 

6. Evt. (5 min.) 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt uden bemærkninger 

 

2. Meddelelser 

2.1 Uddannelseskoordinator har afholdt møde med censorformandskabet. Her ef-

terlyste censorformanden høringssvar vedr. ’Servicedeklaration for censorernes 

virke’. Deklarationen har givet anledning til, at der arrangeres endnu et møde, 

hvor bl.a. forståelsen af ’videnskabeligt grundlag’ skal diskuteres nærmere. Ud-

dannelsesnævnet bakker op om, at papiret ikke kan godkendes i sin nuværende 

form. 

2.2 Specialehold: uddannelseskoordinator er indtil videre også specialekoordina-

tor. Specialeholdsudbuddet skal godkendes i uddannelsesnævnet senest på 

mødet den 13. oktober. Uddannelseskoordinator har sendt mail herom til alle 

VIP den 9. september. Det gælder også for dem, som udbyder speciale med 

forskningstilknytning, at de skal indsende beskrivelse af forløbet. 
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2.3 Vejledningsplaner for specialer: Skal godkendes af uddannelseskoordinator. 

Planerne skal som minimum indeholde to datoer med angivelse af, hvad ind-

holdet på de enkelte møder forventes at være. 

2.4 Forhåndsvurderinger af potentielle ansøgeres uddannelsesbaggrund: mellem 1. 

september og 1. december kan interesserede få en forhåndsvurdering af deres 

uddannelsesbaggrund i forhold til optagelse på Pædagogisk psykologi. For-

håndsvurderingerne foretages fortsat af Henrik Skovlund. 

2.5 Uddannelsesregnskab: Uddannelseskoordinator spørger til, hvornår det giver 

bedst mening at aflægge regnskab for de enkelte moduler? Man kan afregne 

umiddelbart efter afslutning af et modul – eller man kan vente og først afrap-

portere, når syge- og omprøverne er gennemført. Der var umiddelbart mest 

stemning for at aflægge regnskab umiddelbart efter modulernes afslutning, og 

så eventuelt få andre til at lægge det sidste ind vedr. syge- og omprøven. 

2.6 Fra dags dato har studiesekretærerne på DPU overtaget opgaven med booking 

af lokaler til al undervisning og eksamen. Der bliver oprettet en fælles postkas-

ser, som lokalebehov kan sendes til. 

 

3. Evaluering af modul C F16 

Den centrale evaluering: der er som altid en meget lav svarprocent. Dem der svarer i 

KBH (14 studerende) vurderer modulet væsentligt mere positivt end de studerende i 

Århus, som har svaret (31 studerende). 

En undtagelse er spørgsmålet om ’outcome’, hvor Århus-studerende er mere positive. 

 

Den kvalitative evaluering: flere studerende efterlyser en analysestrategi/en ’opskrift’, 

på trods af, at man fra starten har forsøgt at gøre det klart, at det ikke er meningen 

med modulet. 

Spørgsmålet om, hvorvidt modul C har levet op til forventningerne er måske ikke det 

mest optimale spørgsmål – det kan man overveje til næste gang. 

 

Uddannelseskoordinator lægger op til, at evalueringen tages på et mere generelt plan, 

med henvisning til den forestående studieordningsrevision. 

 

Problematikken omkring svarprocenten blev påpeget. Det er vigtigt, at man fortsat 

arbejder med at forbedre denne. 

Nogle studerende ønsker modul B og C lagt sammen – det kunne muligvis dæmme op 

for de studerendes behov for en opskrift. 

 

Det blev bemærket, at spørgsmålene fra den centrale evaluering er på engelsk – man 

skal være opmærksom på, at der kan være nuanceforskelle i spørgsmålenes betyd-

ning. Fremtidigt bør man sikre, at spørgsmålene stilles på dansk, og at svarene gives 

på dansk. 
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Uklarhed om, hvorvidt de studerende evaluerer både forelæsninger og laboratorie-

hold i den kvantitative evaluering.  På modul D tænker man, at kun forelæsningerne 

evalueres kvantitativt mens laboratorieholdene evalueres kvalitativt. 

 

Forslag om at ’re-frame’ forelæsningerne, så det bliver tydeligt for de studerende, at 

de får et indblik i forskellige forskningsområder.  

Poststrukturalisme og kritisk psykologi fylder meget i uddannelsen, selvom man for-

søger at præsentere en teoretisk og metodisk bredde for de studerende. Dette har væ-

ret diskuteret med både censorformandsskab og aftagerpanel. 

 

Der ønskes en oversigt over teorier og metoder i specialerne. 

Vejledningsplanerne kan eventuelt bruges som redskab til at skabe sig dette overblik. 

 

4. Elektronisk undervisningsevaluering – spørgsmål til den centrale evalue-

ring 

Modul E evalueres udelukkende kvalitativt, da den centrale kvantitative evaluering 

ikke kan nå at blive klar inden modulet afsluttes. 

Modul D har holdt møde med uddannelseskonsulenten vedr. den centrale evaluering 

på modul D. Der findes en spørgsmålsbank, som hvert niveau (studienævn, uddan-

nelsesnævn, det enkelte modul) kan vælge spørgsmål fra.  

Der kan ikke ændres i spørgsmålenes formulering.  

En del af spørgsmålene er lidt uklare i formuleringerne, ligesom det er problematisk, 

at man ikke kan se svarkategorierne, når man skal udvælge spørgsmål.  

 

Der blev spurgt til, om man kan få tilføjet spørgsmål til spørgsmålsbanken. Uddan-

nelseskoordinator fik med det samme afklaret, at dette ikke er en mulighed. 

 

På modul D overvejer man følgende spørgsmål: 

AR-002: Undervisningsforløbet har givet mig de kompetencer, der er beskrevet i 

studieordningen 

AR-003: Undervisningsforløbet har bidraget til at forbedre mine færdigheder i at 

håndtere problemstillinger inden for fagområdet 

AR-004: Der var god overensstemmelse mellem undervisningsaktiviteterne og un-

dervisningens mål - her er det svært at vide, hvad de studerende faktisk svarer på. 

AR-006: Forelæsninger har bidraget positivt til læringsudbyttet - med det forbe-

hold, at man ikke kan se svarkategorierne 

AR-008: Det lærerstyrede gruppearbejde har bidraget positivt til læringsudbyttet - 

under forudsætning af, at der kan gives præciserende kommentarer til spørgsmålet. 

Det samme gælder for spørgsmål AR 014: Kursusmaterialet gav god mening i for-

hold til det, vi skulle lære.  

AR-015 og AR-016: Den anvendte litteratur var for svær at forstå/for let. 

AR- 020: Der var god og respektfuld kontakt mellem underviser og studerende - 

hvis det kan præciseres, at det vedrører forelæsningerne. 
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AR-029: I det store og hele har jeg læst litteraturen til alle lektioner - er meget speci-

fik, men man vil gerne have, at der spørges til de studerendes aktivitetsniveau. 

 

Forslag om AR-027: Jeg har deltaget aktivt og regelmæssigt i undervisningen – 

men hvad er ’regelmæssigt? 

 

HE-UDD-002: Hvad synes du om omfanget af undervisningens deltageraktivering 

og involvering? Kan den bruges i stedet for spørgsmålet vedr. lærerstyret gruppear-

bejde (AR-008). 

HE-UDD-005: Nævn op til tre ting du syntes, der fungerede mindre godt ved dette 

kursus – giver kun mening, hvis man kan få adgang til de kvalitative svar. På ARTS 

har man besluttet, at der ikke bruges kvalitative kommentarer. Der blev spurgt til, om 

afdelingslederen eventuelt kan få adgang til de kvalitative besvarelser. 

 

Det blev foreslået, at man bruger spørgsmål AR-005: Der var sammenhæng mellem 

undervisningens indhold og undervisningsmetoderne – igen er det svært at vide 

præcist, hvad de studerende så svarer på; svarer de i forhold til forelæsninger eller la-

boratoriehold. 

 

Det blev besluttet, at den endelig beslutning om, hvilke 6 spørgsmål der vælges, sen-

des i mailhøring til godkendelse. 

 

5. Studieordningsrevision 

Studieordningsrevision har været drøftet på et afdelingsseminar før sommerferien og 

på et lærermøde. 

Afdelingsleder og Uddannelseskoordinator har på baggrund af input herfra formule-

ret et første udkast til en revideret studieordning. Man har prøvet at forenkle og præ-

cisere i forhold til den gældende 2012-ordning. 

Det første udkast blev diskuteret og kommenteret. Afdelingsleder og uddannelsesko-

ordinator arbejder videre. 

 

6. Evt. 

De studerende efterlyser dato for den kommende specialebootcamp. Uddannelsesko-

ordinator lovede at gå videre med det og melde tilbage snarest muligt. 

 


