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1. Godkendelse af dagsorden  

2. Meddelelser; fra studienævnet, studiestart, vedr. specialehold, 

3. Bemandingsplan – pædagogisk psykologi – med henblik på vurdering af 

forskningsdækning i forhold til uddannelsen (bilag) 

4. Flyer om forskningsreview – til godkendelse (bilag) 

5. Evt. 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

De studerende ønskede tilføjet et punkt vedr. tilrettelæggelsen af uddannelsens 3. se-

mester. Dette tages op under eventuelt. 

Herefter blev dagsordenen godkendt. 

 

2. Meddelelser 

2.1 Fra studienævnet: Man har i studienævnet i løbet af sommeren brugt en del tid 

på at tale om studiestart, trivselsundersøgelse og bemandingsplaner for uddan-

nelserne. I forhold til trivsel, er der 3 temaer, man vil fokusere særligt på:  

1. stress og ensomhed, 2. fysiske rammer og 3. evaluering og vejledning (feed-

back).  

 

2.2 Studiestart: På Pædagogisk psykologi er det primært Isabel og Pernille, der som 

cheftutorer har stået for studiestarten. De har i planlægningen haft trivselsun-

dersøgelsen in mente, og har forsøgt fra starten at opbygge et fællesskab blandt 

de nye studerende og opfordret dem til bruge hinanden som netværk. Man har 

minimeret de faglige oplæg til fordel for det sociale. Man har også forsøgt at 

klæde de nye studerende på til at bruge og engagere sig i studienævn og uddan-

nelsesnævn. 

Det har vist sig muligt at knytte en tutor/mentor til hvert labhold på modul 1. 
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Isabel og Pernille har lagt et meget stort arbejde i studiestarten og brugt væsent-

ligt flere timer, end det fremgår af den stillingsbeskrivelse, der findes for cheftu-

torer. Det foreslås, at det undersøges, om der fremadrettet kan afsættes flere 

ressourcer til studiestarten, særligt med henvisning til trivselsundersøgelsen. 

Nye studerendes introduktion til uddannelsen er væsentlig for deres trivsel og 

dermed for deres gennemførsel. 

Stillingsbeskrivelsen for cheftutorer bør revideres, så den i højere grad afspejler 

virkeligheden skal revideres. 

Uddannelsesnævnet diskuterede, hvordan man kan sikre en eller anden form 

for kontinuitet i studiestarten, så det undgås, at man hvert år starter helt forfra 

med planlægningen.  

Der blev stillet forslag om noget skriftlig overlevering. Isabel og Pernille har ud-

arbejdet en drejebog, som tænkes videregivet til de næste cheftutorer. 

Der blev udtrykt bekymring for, om det i fremtiden bliver endnu sværere at re-

kruttere studerende til studiestarten, netop fordi opgaven er så omfattende og 

mange studerende føler sig meget pressede. 

 

2.3 Specialehold F18: 

Der er indkommet 12 opslag til specialehold og/eller speciale med forskningstil-

knytning.  

Birgit Christiansen samler holdbeskrivelserne i et dokument med henblik på at 

sende udbuddet i mailhøring i uddannelsesnævnet. Uddannelsesnævnet skal 

primært forholde sig til indholdet, men må også meget gerne give feedback på 

formen, så der kan sikres en nogenlunde ensartet præsentation af specialehol-

dene på Black Board.  

Fristen for godkendelse/kommentarer er den 26. september. Herefter offentlig-

gøres holdene i godt tid, inden de studerende skal søge specialevejleder senest 

den 1. november.  

 

3. Bemandingsplan – Pædagogisk psykologi: 

Efter endnu en gennemgang af bemandingsplanen for Pædagogisk psykologi, konklu-

derede uddannelsesnævnet, at uddannelsen er fint dækket ind forskningsmæssigt i 

forhold til de væsentligste fagområder. Al undervisning er således forskningsbaseret – 

også valgfagene/Fordybelsesværkstederne. 

 

4. Flyer om forskningsreview: 

Specialekoordinator har bedt uddannelsesnævnet godkende, at den medsendte flyer - 

som opfordrer vejledere til at dele gode eksempler på gode reviews - sendes til alle spe-

cialevejledere på Pædagogisk psykologi.  

Uddannelsesnævnet spørger til, om der ønskes hele specialer eller kun eksempler på 

gode reviews? 
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Uddannelsesnævnet er i udgangspunktet positive over for ideen, men bemærker, at så-

danne oversigter tit genererer flere spørgsmål. Nævnet er bekymret for om en ’review-

bank’ vil forvirre mere end det vil gavne. 

Måske bør en sådan ’review-bank’ lægges op i kommenteret form, så det er tydeligt for 

de studerende, at der er tale om mulige måder at gribe et review an på, ikke en endelig 

opskrift.  

De studerende gav udtryk for, at det vil være fint med ukommenterede eksempler.  

Specialestuderende må forventes at kunne vurdere form og kvalitet, også i forhold til 

egne specialer. 

Uddannelsesnævnet spurgte til, hvordan en oversigt over gode reviews adskiller sig fra 

det man i forvejen kan finde eksempler på blandt de offentliggjorte specialer? 

Uddannelsesnævnet godkendte flyeren, men vil gerne have et udkast til formatet til 

godkendelse, inden noget offentliggøres. 

 

5. Evt. 

3. semesters opbygning: 

De studerende udtrykker ærgrelse over, at modul D overlapper med modul E: Fordy-

belsesværksted, hvor der netop skulle være tid til fordybelse. 

Det er en problematik, som man er opmærksom på, men som har vist sig meget van-

skelig at løse. Man har de senere år forsøgt sig med forskellige måder at tilrettelægge 

semestret på, men intet har virket optimalt.  

Problemet ved at forkorte modul D yderligere er, at de studerende så får problemer 

med at nå at indsamle empiri. 

Der har dog været tendens til, at flere studerende foretrækker, at de to moduler kører 

mere parallelt, så der afleveres en eksamensopgave inden jul (valgfag) og én efter jul 

(modul D). 

 

En anden mulighed kan være, i forbindelse med en studieordningsrevision, at under-

søge muligheden for at valgfaget bestås ved ren undervisningsdeltagelse, og altså uden 

en afsluttende eksamensopgave.  

 

 


