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Marie Hinge (studievejleder) 
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1. Godkendelse af dagsorden 

Der blev på mødet uddelt et udkast til Handlingsplan for Pædagogisk psykologi i for-

bindelse med årlig status 2015. 

Der er ikke udsendt bilag til punktet om evaluering af modul A. Der har gentagne 

gange været problemer med evalueringerne, hvilket bevirker, at modulkoordinato-

rerne ikke har modtaget resultaterne heraf. Uddannelseskoordinator følger op med 

studienævn og studieleder. 

De studerende bad om et punkt vedr. brugen af Facebook.  

Herefter blev dagsordenen godkendt. 

 

2. Meddelelser 

2.1 Lene Myong har fået nyt job og træder derfor ud af uddannelsesnævnet. Iram 

Khawaja er valgt som suppleant og forventes at træde ind efter endt barsel. 
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2.2 Digitale specialer: det har været drøftet i blandt uddannelseskoordinatorerne, 

og generelt er der ikke ønske om at modtage specialer digitalt. Kun en enkelt 

uddannelse har tilsluttet sig.  

2.3 Eksamensopgave på modul B: opgaveafleveringen har været digital denne 

gang, hvilket stiller de studerende lige i forhold til afleveringen af opgaven. 

Hidtil har den skullet afleveres fysisk på et af Studiecentrene. Med digital afle-

vering har alle lige lang tid at skrive i. 

2.4 Valgfag i mailhøring: grundet sparekravene i efteråret 2016,er godkendelsen af 

valgfagsudbuddet lidt forsinket. Udbuddet sendes derfor i mailhøring i studie-

nævnet. For alle valgfagene gælder, at de udbydes under forudsætning af et til-

strækkeligt antal tilmeldte studerende, minimum 25 tilmeldte. Der forhandles 

fortsat om den øvre grænse. 

2.5 Opgørelse over sager til studienævnet: administrationen har udviklet en over-

sigt over de ansøgninger, som behandles på vegne af nævnet. Oversigten skal 

bruges til at give nævnet et overblik dels over antallet af sager, dels sagernes 

art. 

2.6 Speciale: foreløbig arbejdstitel og beskrivelse: uddannelseskoordinator under-

streger vigtigheden af, at beskrivelsen af specialet laves i et samarbejde mellem 

studerende og vejleder. Formålet er hurtigst muligt at få udpeget den fagligt 

mest relevante censor, så de studerende sikres den hurtigst mulige bedømmel-

se af specialerne. 

2.7 På modul E er der nogle VIP’er, som har fået at vide, at de skal bedømme en 

række opgaver, men opgaverne ligger ikke Digital eksamen. VIP’erne er først 

blevet opmærksomme på opgaverne i forbindelse med rykker for bedømmelse. 

Dette skal der følges op på. Pernille Munkebo drøfter problematikken med ek-

samenssekretæren. 

2.8 Ekstern censur: der pågår drøftelser om brugen af ekstern censur. Det lovmæs-

sige krav er, at minimum 1/3 af uddannelsens konstituerende fag skal være 

med ekstern censur – svarende til 40 ECTS. Der bliver sandsynligvis truffet af-

gørelse om, at DPU’s uddannelser så vidt muligt skal holde sig til minimums-

kravet. Derfor bør det tænkes ind i forbindelse med revision af studieordnin-

gen. Uddannelseskoordinator beder medlemmerne overveje, hvor på uddan-

nelsen man bedst kan undvære den eksterne censur. Uddannelseskoordinator 

vil nedsætte en arbejdsgruppe, som skal være primus motor på at udarbejde en 

ny studieordning for Pædagogisk psykologi. 

 

3. Evaluering af undervisning E 15 – modul A 

Der er tale om undervisernes evaluering af labholdene: Generelt en oplevelse af, at 

niveauet var højere end tidligere og tilfredshed med studiegruppedannelsen. En del 

oplevede, at studievejledningens tilbud ikke virkede optimalt, det var for gentagende. 

Positiv oplevelse af modulets organisering i blokke, det gav et godt overblik. Der er 

blandede erfaringer med refleksionsopgaven - de studerende ønsker individuel- frem-

for kollektiv feedback.  
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Der er kritik af evalueringsmåden. En ny evalueringspraksis er under vedtagelse. 

De studerende var meget nervøse til eksamen, hvorfor det er blevet foreslået, at dette 

afhjælpes ved eksempelvis at uploade eksamensspørgsmålene 24 timer før eksamen, 

eller at gøre alle eksamensspørgsmål tilgængelige for alle studerende forud for eksa-

men. 

 

Uddannelseskoordinator går videre med at få adgang til de studerendes evaluering af 

modul A. Såfremt data er tilgængelig, vil det blive behandlet på et kommende uddan-

nelsesnævnsmøde. 

Uddannelseskoordinator skriver en sammenfatning til studienævnet. 

 

4. Handlingsplan i forbindelse med årlig status 2015 

Handlingsplanen er knyttet til datapakken for 2015, som blev behandlet i uddannel-

sesnævnet i foråret 2015. Uddannelseskoordinator beder medlemmerne kigge den 

udleverede handlingsplan igennem og vurdere, om den kan godkendes. 

Planen blev godkendt med en enkelt kommentar (større omfang af feedback – i stedet 

for intensivering). 

 

Der kommer nye datapakker i april, som skal behandles i uddannelsesnævnet i april 

og maj. 

 

5. Undervisningsplaner – modul A, D og E – status 

Modul A: Der er lavet en undervisningsplan, som ligner den fra efteråret 2015 med 

stort set de samme undervisere. Man skal have diskuteret refleksionsrapporten i for-

hold til, at man gerne vil arbejde mere med skriftlighed. 

Diskussion af skriftligheden på modulet. Forslag om port folio-eksamen. 

 

Modul D: Man har lavet en gennemgribende revision. Modul D har tidligere kørt 

med tonede laboratoriehold. Toningen er væk og labholdene kører nu som vejled-

ningshold, hvor der tilbydes kollektiv vejledning. Der er til gengæld afsat flere timer 

til forelæsningerne. Modul D starter stille op med undervisning én gang om ugen, så 

længe modul E også kører. 

På laboratorieholdene inddeles de studerende i skrivegrupper, som de arbejder i – 

uden, at der er krav om, at de studerende skriver eksamensopgaven i grupper. Koor-

dinatorteamet er i gang med at udarbejde en detaljeret plan for vejledningsholdene. 

 

Modul E:  

Modulet løber fra uge 34 til 38. Eksamensopgaven skal afleveres i begyndelsen af uge 

39. Man planlægger en mere ensartet eksamensform på tværs af de forskellige hold. 

 

Kompendier: Det diskuteres, om man fortsat skal lave kompendier til de studeren-

de. Uddannelseskoordinators holdning er, at kompendier kun skal indeholde tekster, 

som er meget svære for de studerende at få fat i. Den øvrige litteratur, skal de stude-

rende selv fremsøge. 
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De studerende var enige i, at man godt kan lade det være op til de studerende selv at 

søge litteratur – i hvert fald på modul D og E (3. semester).  

De studerende anførte, at undervisningsplanerne så skal ud før sommerferien, så der 

er god tid til at samle litteratur. 

 

6. Status på undervisningsforløb F16 

Modul B havde (digital) aflevering af eksamensopgave den 17. marts. Underviserne 

har fået nogle evalueringer af modulet, og der er nogen ting, som der skal samles op 

på. 

I forbindelse med afviklingen af eksamen, opstod der forvirring blandt nogle stude-

rende, da der kort efter eksaminationens start, blev lagt en eksamensopgave på Face-

book, der kunne minde om den netop stillede opgave. 

Det blev dog hurtigt afklaret, at der ikke var tale om den samme opgave, om end den 

netop stillede opgave tog udgangspunkt i en rapport, som tidligere har været anvendt 

i forbindelse med en syge- og omprøve. Spørgsmålene til rapporten er dog ikke de 

samme som tidligere, hvorfor eksamen uden problemer kunne fortsætte som plan-

lagt.  

 

De studerende fortalte, at de på labholdet har efterlyst et eksempel på en eksamens-

opgave, hvilket de har fået at vide ikke kunne lade sig gøre. Da de studerende så alli-

gevel ser en eksamensopgave på Facebook, som minder om den stillede opgave opstår 

der forvirring. Der var enighed i uddannelsesnævnet om, at man ikke kan forhindre 

studerende i at lægge deres eksamensopgaver ud, så de er tilgængeligt for andre. 

 

For fremtiden finder koordinatorerne for modul B nye undersøgelser/rapporter til 

eksamensopgaverne, så der ikke opstår lignende misforståelser. 

 

7. Specialeworkshops 

Man er i gang med at undersøge, om man kan lave et udbud på tværs af 2-3 uddan-

nelser. Planene er, at der så også skal være en del, som er fagspecifik. 

 

8. Forhåndsgodkendelser/merit 

Studienævnet modtager jævnligt ansøgninger om forhåndsgodkendelser fra stude-

rende, som ønsker at erstatte modul D og E med fag fra udenlandske universiteter. 

Uddannelseskoordinator har hidtil vægtet skriftligheden højt i forhold til de fag, som 

skal erstatte det obligatoriske modul D – netop fordi træning i skriftlighed ligger så 

sent i uddannelsen, som den gør. 

Uddannelseskoordinator har forhørt sig hos studieleder, som mener at man bør give 

køb på en del af skriftligheden til fordel for, at de studerende får mulighed for at 

komme til udlandet. 

 

Uddannelsesnævnet mener, at udlandsopholdet vejer op for den manglende skriftlig-

hed. Skulle det så vise sig, at de studerende ikke er så godt klædt på i forhold til skrift-

ligheden, må de arbejde lidt hårdere med specialet. 
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9. Evt. 

Der var intet til dette punkt. 


