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Møde den: 18. januar 2016 

D 120 

Uddannelsesnævnsmøde – Pædagogisk psykologi 

 

Til stede: Charlotte Mathiassen, Dorte Kousholt, Kristine Kousholt, Anne Maj Nielsen 

(afdelingsleder), Tanja Louise Rasmussen, Rikke Merete Friis, Tea Berg Skailand, Louise 

Andrès (suppleant), Signe Marie Hinge (studievejleder), Birgit Christiansen, Pernille 

Munkebo Hussmann  

 

Fraværende: Simon Nørby, Lene Myong 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser (fra SN, uddannelsesdag og Uddannelseskoordinator 

møder) 

3. Holdninger for og imod eventuelle suppleringsaktiviteter (jf. ændring 

af universitetslov). 

4. Specialehold og specialevejledere 

5. Specialeprocessen  

6. Status på undervisningsplaner – herunder hvem gør hvad 

7. Høring af notater fra arbejdsgrupperne vedr. studieordninger og 

vedr. specialer 

8. Evt. 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Punkt 7 rykkes op efter punkt 2.  

De studerende har et spørgsmål til en klagesag, ligesom de har punkt vedr. Pæd.psyk. 

studerendes gennemførsel af speciale. Sættes på som punkt 4. 

De studerende spørger endvidere til status på dokumentation for empiri i specialer. 

Uddannelsesnævnet laver en formulering desangående på dagens møde. 

Herefter blev dagsordenen godkendt. 

 

2. Meddelelser 

2.1 Uddannelsesdag den 13. januar: Uddannelseskoordinator deltog. Der var bl.a. 

oplæg om optagelsesproceduren, herunder relevansbeskrivelserne. Herudover 

var der oplæg fra SDU om nogle opgaver, som anvendes på SDU i forhold til at 

vurdere ansøgeres studieegnethed.  

2.2 Møder: Uddannelseskoordinator mødes løbende med de Uddannelseskoordi-

natorerne fra de øvrige uddannelser på DPU, og kan bringe spørgsmål videre til 

diskussion i dette forum, hvis der er ønske om det. 
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I slutningen af januar afholdes erfaringsudvekslingsmøde blandt afdelingslede-

re, Uddannelseskoordinatorer samt studieleder og institutleder. 

 

Institutledelsen har indkaldt til orienteringsmøde i begyndelsen af februar. 

Uddannelseskoordinator opfordrer til, at så mange VIP som muligt deltager 

2.3 Klagesag: Nogle studerende ønsker at klage over specialevejledertildelingspro-

cessen. Uddannelseskoordinator understreger at studerende ikke skal ønske 

personer, men skal angive specialeemnet, og så tildeles der vejleder ud fra em-

ne. Uddannelseskoordinator er bevidst om, at retningslinjerne ikke har været 

helt klare i forbindelse med den nyligt overståede vejledertildeling. Uddannel-

seskoordinator opfordrer til, at de studerende sender eventuel klage til hende. 

2.4 Der har været afholdt specialeopstartsseminar i Århus, hvor der kun mødte ca. 

35 studerende frem. Formen fungerede rigtig godt, og de studerende utrykte 

tilfredshed. Specialeopstartsseminaret afholdes i Emdrup torsdag i indeværen-

de uge.  

 

3. Høring af notater fra arbejdsgrupperne vedr. studieordninger og 

vedr. specialer 

Høring af ’Udredning og indstilling til specialeprocessen’, udsendt som bilag forud for 

mødet. 

 

Uddannelsesnævnets kommentarer:  

Når afleveringsfristen foreslås rykket frem til 1. juni og bedømmelsen samtidigt skal 

falde inden udgangen af juni, er der risiko for, at den reelle bedømmelsestid kun er på 

3 uger. 

Hvilke punkter i notatet er givet på forhånd givet, og hvilke punkter er der rum for at 

diskutere/forhandle? 

 

Notatets forslag om, at der ikke ligger eksaminer i januar, får effekt på 3. semesters 

moduler. 

 

Uddannelsesnævnet må påtale det, man finder problematisk – uagtet om det vedrø-

rer punkter der kan forhandles eller ej. 

 

Det blev anført, at bedømmelsen i juni får indvirkning på, hvor mange specialer de 

enkelte vejledere kan have – bedømmelsesperioden vil falde sammen med perioden 

med ordinære eksaminer. Det kan endvidere blive svært at finde censorer. 

 

Forslag om, at man i højere grad inddrager studerende i forskningsarbejde, så man 

ændrer profilen på specialerne, fra at være noget som den studerende selv vælger, til 

at være en inddragelse i et forskningsarbejde. Målretning af specialer. 

 

Forslaget om at specialet introduceres allerede på første semester vækker bekymring 

hos de studerende. En del studerende på DPU er optaget på baggrund af en professi-
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onsbacheloruddannelse, og kan ikke så tidligt i uddannelsen forventes at have en ide 

om, hvilket emne de ønsker at skrive speciale indenfor. 

Der er opbakning i forhold til tildeling af vejleder allerede i 3. semester. 

Endelig bemærker de studerende, at det kan blive problematisk, hvis der ikke længere 

gives forhåndsgodkendelser af specialer – som der lægges op til i notatet. 

Det blev i den forbindelse bemærket, at man som studerende ikke har krav på en for-

håndsgodkendelse – det er op til de enkelte bedømmere. 

Forslag om, at sætningen omkring forhåndsgodkendelsen derfor udgår. 

 

De studerende er imod indførelsen af speciale med mundtligt forsvar som eneste ek-

samensform i forhold til specialet. 

 

Det blev foreslået, at man ansætter en såkaldt ’færdiggørelsesvejleder’, som de stude-

rende kan kontakte, hvis de ikke kan overholde deadline. 

 

Tiltag der allerede er igangsat på Pædagogisk psykologi: 

Vejledertildeling på 3. semester 

Specialeopstart med seminar i januar 

Mere strukturerede vejledningsforløb.  

Modul D og E lægger godt op til specialeskrivningen 

Man overvejer yderligere tiltag, eksempelvis at ansætte en færdiggørelsesvejleder.  

 

Der blev spurgt til, om man kan blive presset til at lægge modul D-afleveringen alle-

rede i december, og kan det overhovedet lade sig gøre? 

 

Uddannelsesnævnet var enige om at bevare de nuværende omfangsbestemmelser for 

specialerne. 

 

Vedr. bedømmelsesfristen:  

I notatet foreslås det, at der indføres digital aflevering af specialer for at undgå at di-

stributionstiden æder af bedømmelsestiden.  

Det kan fungere fint for de VIP’er, der er glade for at læse på skærmen, men for de 

VIP’er, som gerne vil have specialet i papir, bliver det en væsentlig ekstra. Man bør 

nøje overveje, hvilke opgaver man pålægger VIP’erne. Man risikerer en stigning i fysi-

ske gener/skader som følge af øget mængde skærmarbejde. 

Hvem får eventuelt opgaven med at udskrive? 

Der er stor forskel på at læse modulopgaver på skærmen og læse et helt speciale på 

skærmen.  

 

I notatet foreslås endvidere indførelse af ECTS-bærende specialeforberedelseskurser. 

Der er grænser for, hvad der kan rummes af sådanne kurser i en uddannelse på 120 

ECTS.  

I forhold til relevansbeskrivelsen:  
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retningslinjer for, hvad der skal fremgå af relevansbeskrivelsen er problematisk i for-

hold til at være sikker på at få studerende ind, som er motiverede for at komme ud i 

den anden ende. Dette spørges der ikke til i relevansbeskrivelsen. 

 

Nogle studerende udtrykte ønske om mulighed for, i begyndelsen af uddannelsen, at 

snuse til forskning, PPR eller familierådgivning, alt efter hvor den studerendes inte-

resse ligger, eventuelt som en form for praktikforløb.  

 

De studerende oplever, at en del studerende fortsat ikke helt har forstået, hvad det vil 

sige at læse på et universitet. Der ligger et arbejde i at få tydeliggjort, hvilket niveau 

der forventes, og hvad det i øvrigt vil sige at være universitetsstuderende. 

 

Høring af ’Notat fra arbejdsgruppen vedr. studieordninger’, bilag udsendt forud for 

mødet: 

Uddannelsesnævnet noterede sig, at der bør indskrives bedømmelseskriterier i for-

hold til hvert enkelt modul. Herudover var der ingen kommentarer. 

  

4. Pæd.psyk.-studerendes gennemførsel af speciale. 

Punktet tages op på studienævnsseminaret, så hvis uddannelsesnævnet har nogle 

kommentarer i forhold til, hvorfor de studerende på Pædagogisk psykologi er så lang 

til om at gennemføre specialet. 

Umiddelbart gives mange fristudsættelser på baggrund af sygdom og barsel. Herud-

over er der måske en tendens til, at studerende fra starten ikke får planlagt et specia-

le, der faktisk kan gennemføres på 6 måneder. 

Studievejledningen har en oplevelse af, at mange studerende slet ikke klar til specia-

leskrivningen, når de tilmeldes specialet. 

 

Fremdriftsreformen er kønsdiskriminerende; det er fortrinsvist kvinder der læser 

Pædagogisk psykologi, og kvinder der går på barsel – og som dermed forsinkes i spe-

cialet. 

 

Der er et modsætningsforhold imellem, at man som VIP strækker sig utroligt langt 

for at få studerende igennem, samtidigt med, at der er krav om, at de studerende skal 

være selvstændige. 

 

Forslag om en digital folder, hvor studerende kan orientere sig i forhold til det, der 

bliver fortalt til introarrangementer, studiestart etc. 

 

5. Holdninger for og imod eventuelle suppleringsaktiviteter (jf. ændring 

af universitetslov) 

Uddannelseskoordinatorerne har drøftet, om der igen skal indføres en eller anden 

form for suppleringsaktivitet. Her blev man enige om, at det skal drøftes i de enkelte 

fagmiljøer. 
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Findes der i lovforslaget bestemmelser for, hvilken form eventuel supplering kan/skal 

have samt omfang? 

 

Følger der ressourcer med eventuelt udbud af supplering? Skal de studerende selv be-

tale for suppleringsuddannelsen? 

Skal man virkelig have glæde af supplering, skal det være som mulighed for at for-

længe uddannelsen – noget af det, der indgår i modul A og B kan flyttes til en obliga-

torisk supplering for Pædagogisk psykologi. 

 

De studerende påpegede, at flere oplever, at undervisningen på modul A ikke svarer 

til det faglige niveau på andre psykologiske kandidatuddannelser. 

 

AMN: det er en velkendt problematik. Forslag om 30 ECTS supplering, hvor de kan-

didatstuderendes faglige niveau kan hæves. 

 

Forslag om at evt. 30 ECTS supplering skal tilrettelægges som deltidsstudie over et 

helt år, så de studerende har mulighed for at arbejde ved siden af, idet betalingsud-

dannelser ikke er SU-berettigende. 

 

I forhold til suppleringen er det også et spørgsmål om at introducere den akademiske 

argumentation, det videnskabsteoretiske og metode. 

Man skal tænke over, hvilke studerende, man gerne vil have ind på uddannelsen – 

frygt for at man mister universitetsbachelorer, hvis man kræver at disse også skal 

gennemføre supplering. 

 

6. Specialehold og specialevejledere 

Punktet er blevet behandlet under de øvrige punkter. 

Dorte Kousholt har udarbejdet et forslag til formulering vedr. empirikrav: 

 

De(n) studerende er ikke forpligtet til at vedlægge deres empiriske materiale (fx i 

kraft af udskrifter af interview og observationsnoter) som bilag til deres speciale. Hvis 

materialet gøres helt eller delvist tilgængeligt for censor og eksaminator skal de(n) 

studerende overveje anonymiseringshensyn. Der skal under alle omstændigheder re-

degøres for materialets omfang og karakter i specialet. De(n) studerende kan ud fra 

en faglig vurdering vælge at gøre materialet helt eller deltvist tilgængeligt for censor 

og eksaminator (fx på usb-stick eller lign). Som bilag til specialet vedlægges typisk in-

terviewguide, observationsguides, breve til samarbejdsparter i feltet og lign. korte 

dokumenter.  

 

Et enigt uddannelsesnævn godkendte formuleringen. 

 

7. Specialeprocessen 

Punktet er blevet behandlet under de øvrige punkter. 
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8. Status på undervisningsplaner 

Uddannelseskoordinator beder om en status for undervisningsplanerne.  

Både modul B og modul C er på plads. 

Med henvisning til det generelt ringe fremmøde på laboratorieholdene sidste forår, er 

det blevet besluttet, at laboratorieholdene skal være større, end de hidtil har været.  

Skulle det vise sig, at fremmødet varigt bliver større end forventet, må der findes en 

løsning. 

 

Administrationen har taget initiativ til, at Uddannelseskoordinatorerne én gang om 

måneden mødes med det administrative team på uddannelsen. Dette forventes at 

kunne hjælpe til klarhed omkring, hvem der foretager sig hvad, f.eks. i forbindelse 

med studienævnets godkendelse af undervisningsplanerne. 

 

9. Evt. 

 


