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Uddannelsesnævnsmøde – Pædagogisk psykologi 

 

Til stede: Poul Nissen, Dorte Kousholt, Simon Nørby, Isabel Joy Axtmann Hansen, Ma-

thias Thorborg, Pernille Sommerfeldt Pedersen, Jonas Westergaard, Jakob Skildal Niel-

sen (suppleant), Katja Tonsberg (suppleant), Louise Vinther (suppleant), Mie Jørgensen 

(suppleant), Marie Lysemose Støvring (Studievejledningen), Birgit Christiansen, Pernille 

Munkebo Hussmann (ref.)    

 

Afbud: Kristine Kousholt, Charlotte Mathiassen 
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1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendt. Dog er der udsendt evaluering af modul A, som skal behand-

les, ligesom studievejledningen og de studerende hver har et punkt som tages under 

pkt. 9. 

 

2. Meddelelser:  

2.1 Status for 2017-studieordningen: Studieordningen har nu været til korrektur-

læsning på instituttet. Der har været enkelte bemærkninger til formuleringen af 

studieordningens indledning, men det er nu faldet på plads, og ordningen er 

klar til at blive tastet ind i systemet.  

2017-studieordningen vil være at finde på studieportalen fra primo juni. 

 

2.2 Status på Fordybelsesværkstederne E17: Alle studerende fra Pædagogisk psyko-

logi, som har valgt 1. prioritet i egen studieby, har fået plads på deres 1. priori-

tet. To værksteder (1 og 4) i Emdrup havde ikke tilmeldinger nok til at blive op-

rettet, ligesom flere studerende havde problemer med, at værksted 1 var plan-

lagt til at starte op primo august. Man har derfor valgt at slå de to værksteder 
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sammen og udbyde det under titlen: ’Sociale kategorier (race, religiøsitet, etni-

citet, ’former’), fællesskaber og overskridelse af marginalisering’.  

Man regner med, fordelingen af valgfag falder på plads i begyndelsen af juni.  

 

De studerende spurgte til fordelingsprincipperne. En del Emdrup-studerende 

vil gerne have Organisationspsykologi, som udelukkende udbydes i Århus, hvor 

Århus-studerende har fortrinsret. 

Ud fra studieordningens formulering har en del studerende angiveligt haft en 

forventning om at kunne få et valgfag inden for det organisationspsykologiske 

område. 

 

Det blev foreslået, at man udbyder de mest populære værksteder på begge cam-

pusser. Problemet er her, at der ikke nødvendigvis er flere, der kan undervise 

inden for samme område, og at den enkelte underviser ikke har timer nok til at 

udbyde faget to gange. 

 

Det er et grundvilkår, at alle studerende ikke vil kunne vælge alle valgfag – det 

vil ikke ændre sig, men man kan blive tydeligere omkring andre arbejdsområ-

der inden for Pædagogisk psykologi. 

 

Det blev også foreslået, at undervisningen streames. Man ønsker i undervisnin-

gen, at der er mulighed for dialog, dette er svært at etablere gennem video-

link/simultanstreaming. Ydermere flytter DPU i Århus fra Trøjborg til Nobel, 

og i den forbindelse er der store udfordringer med at finde lokaler – herunder 

lokaler med videolink. 

 

Man bør i stedet arbejde med formuleringerne omkring muligheden for toning 

af uddannelsen. Muligheden for toning begrænser sig ikke kun til valgfaget. 

 

2.3 Eksamenssekretær, Michelle Cramer er tilbage fra barsel og overtager sommer-

eksamen herfra. 

 

3. Undervisningsplaner modul D og E samt modul 1 

Modul D: Blev behandlet på sidste uddannelsesnævnsmøde, hvor der var enkelte 

kommentarer. Uddannelsesnævnet bad om at få planen tilsendt med den indledende 

tekst. Denne er sendt ud forud for mødet. Planen er godkendt. 

 

Modul 1: Der er ikke ændret så meget i forhold til modul A. Der er tilføjet et par nye 

forelæsninger, bl.a. forelæser Henrik Skovlund om amerikansk socialpsykologi og 

gruppedynamik. Niels Christian Nickelsen er også tilbage med en forelæsning om 

Poststrukturalisme I – STS og Materiel Semiotik. 

 

Kommentar til ’pensum’: det skal fremgå, at der er et obligatorisk pensum på eksem-

pelvis 2400 normalsider, hvis man vælger at fortsætte med 2400 sider. 
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I henhold til evalueringen af modul A, er de studerende overordnet tilfredse med ni-

veauet, hvilket taler for fortsat at have 2400 sider. 

 

Kommentar til litteraturen: mængden af litteratur varierer meget fra forelæsning til 

forelæsning. I erkendelse af, at de studerende ikke kan nå at læse al litteratur til hver 

gang, bør der tilføjes en læsevejledning eller en prioriteret rækkefølge. 

 

Vedr. session 12: der er problemer i forhold til den mængde af egen litteratur, som 

uddannelsesnævnet har vedtaget, at en underviser må sætte på til en forelæsning. 

 

Uddannelseskoordinator minder om, at referencerne skal være opgivet efter APA-

standard. Uddannelseskoordinator forhører sig på biblioteket, om de kan være be-

hjælpelige med at rette til. 

 

Undervisningsplaner for modul E behandles på uddannelsesnævnsmødet den 8. juni. 

 

4. Årlig status (datapakke) 

Der blev spurgt til forskellen i konfrontationstimer i Århus og Emdrup. 

Det kan dels skyldes det akademiske kvarter, dels at der af hensyn til togtider plan-

lægges færre/kortere pauser. 

 

Punktet udsættes til uddannelsesnævnsmødet den 8. juni. 

 

5. Forskeroversigt 

Oversigten er et forsøg på at dokumentere uddannelsernes forskningsdækning i for-

hold til institutionsakkrediteringen. 

Alle afdelingsledere har skullet fordele forskerne i forhold til maksimalt 5, for uddan-

nelsen relevante, fagområder. 

 

Der blev spurgt til, hvordan oversigten skal bruges – og hvad den kan bruges til. 

Oversigten vil i sin nuværende form ikke kunne bruges til at vurdere, om der eksem-

pelvis er ansat et tilstrækkeligt antal forskere, som kan undervise i med organisati-

onspsykologi, fordi de 5 fagområder er så bredt formuleret. 

 

Afdelingsleder spørger til, om det er tilladt at tilføje en generel note om, at alle fastan-

satte fra adjunkter og op kan undervise i videnskabsteori og metode.  

Hvis man kan undgå at bruge et af de 5 fagområder på videnskabsteori, vil man 

kunne have mere meningsfyldte fagområder at fordele forskerne ud fra.  

 

Evaluering modul A: 

Der er en relativt god svarprocent, særligt set i forhold til, at evalueringen er gennem-

ført efter afholdelse af eksamen. 

Overordnet set, er der stor tilfredshed, dog er der nogle studerende, som vurderer ni-

veauet svingende eller for højt, og udtrykker ønske om mere grundbogslitteratur. 
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Det blev anført, at mere grundbogslitteratur risikerer at sænke det akademiske ni-

veau. 

Der var enighed i nævnet om, at man skal være forsigtig med at anføre mere grund-

bogslitteratur på pensumlisten. 

Det er en del at formålet med 1. semester, at studerende vænner sig til at læse origi-

nallitteratur, også på engelsk. 

 

Århus: I forhold til laboratorieholdene, har 20 % svaret, at laboratorieholdet kun i 

mindre grad har understøttet deres læringsproces. 24 % mener ikke, at laboratorie-

holdsunderviserens rolle i undervisningen har været klar. 

Dette kan tyde på, at der har været problemer med et enkelt hold – ingen i uddannel-

sesnævnet har dog hørt noget i den forbindelse.  

Hvordan skal eventuelle problemer adresseres, og i hvilket forum? Der bør vedtages 

en procedure. 

 

6. Pensumlister 

Det er så vidt vides vedtaget i studienævnet, at man fortsætter med at lægge samling 

af svært tilgængelige tekster på Black Board.  

Uddannelsesnævnet savner fortsat afklaring fra studienævnet. Uddannelseskoordina-

tor forhører sig hos Charlotte Mathiassen, som er VIP-repræsentant i studienævnet 

for Pædagogisk psykologi. 

 

7. Bibliotekets punkter til undervisningsplanerne 

Det er skrevet ind i undervisningsplanen for modul 1, at biblioteket kommer i forbin-

delse med 1. undervisningsgang. 

 

8. Karriereseminar E17 (3. semester) 

Maria Solhøj fra Arts karriere har tidligere i dag holdt oplæg på pædagogisk psykolo-

gis afdelingsmøde, om hvilket tilbud karriere har til studerende, bl.a. en workshop, 

hvor man hjælper de studerende til at blive mere bevidste om- og sætte ord på egne 

kompetencer mv. 

Workshoppen er tænkt til 2. semester.  

 

På Pædagogisk psykologi har man talt om at invitere alumner ind og fortælle om de-

res vej ind på arbejdsmarkedet. Arrangementet tænkes afholdt i begyndelsen af 3. se-

mester. 

Nærmere information følger. 

 

9. Evt. 

 

Årgangsmøde: 

Studievejledningen har afholdt årgangsmøde med de studerende på Pædagogisk psy-

kologi, efter sidse undervisningsgang på modul C. 
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Nogle studerende foreslår, at der følges bedre op på de studerende, hvis studiegruppe 

ikke fungerer eller er brudt sammen. 

 

Flere studerende ønsker at følge samme laboratoriehold på 1. og 2. semester (både 

Emdrup og Århus). 

 

Mange studerende oplever stress og efterspørger en stress-workshop. 

 

Flere studerende foreslår, at man inddeles i skrivegrupper, så man har nogle at sidde 

og skrive sammen med – uden at man nødvendigvis skriver eksamensopgaven sam-

men. 

 

Nogle studerende i Århus har udtrykt frustration over, at de har fået meget forskellig-

artede udmeldinger i forhold til kravene til eksamen. 

 

Der efterlyses flere pauser i Århus.  

 

De studerende i Århus føler sig som et B-hold.  

 

Uddannelsesnævnet ønsker flere af punkterne uddybet, særligt vedr. Århus. Marie 

forhører sig hos sin kollega i Århus med henblik på at kunne uddybe på næste uddan-

nelsesnævnsmøde. 

 

 

Kollektiv tilbagemelding på modul B: 

De studerende efterlyser feedback/tilbagemelding på deres modul B opgaver. 

Der gives normalt en fælles tilbagemelding på opgaverne. Afdelingsleder og uddan-

nelseskoordinator følger op. 

 

De studerende anførte endvidere, at studerende på samme labhold har fået svar på 

deres eksamensopgave på meget forskellige tidspunkter – med tendens til, at stude-

rende, som ikke er bestået, har fået bedømmelsen efter de øvrige studerende. 

 

Afdelingsleder gjorde rede for, at det fra prodekanen er meldt ud, at bedømmelserne 

skal registreres så snart de er foretaget, hver dag tæller. 

Afdelingsleder bringer op over for studieleder, at dette kan have uheldige konsekven-

ser for de studerende. 

 

 


