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Møde den: 26. februar 2016 

D 120 

Uddannelsesnævnsmøde – Pædagogisk psykologi 

 

Til stede: Charlotte Mathiassen, Simon Nørby, Lene Myong, Anne Morin (modul D), 

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

Andrès, Altan Cakiroglu, Astrid Linderød Nielsen, Signe Marie Hinge (studievejleder), 

Birgit Christiansen, Pernille Munkebo Hussmann  

 

Fraværende: Dorte Kousholt, Kristine Kousholt, Tanja Louise Rasmussen, Stine Rath 

Hansen (suppleant), Gry Drejer Tittmann (suppleant) 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser - herunder orientering om besparelser 

3. 3. og 4. semester 

4. Studieordningsændringer (2017) – herunder bl.a. interne/eksterne prøver 

5. Valgfag E16 (hvilke valgfag og hvor store hold?) 

6. Undervisningsevaluering – E15 

7. Årgangsmøder på Pædagogisk psykologi – Emdrup og Århus 

8. Studiestart 2016 

9. Evt. 

 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

De studerende ønsker at diskutere modul B under Evt. 

Dagsordenen blev herefter godkendt. 

 

2. Meddelelser 

2.1 Fra studienævnsmøde den 25. februar:  

Vedr. besparelser: det blev bl.a. nævnt, at der ville kunne spares timer ved 

ikke at have så mange VIP til stede ved uddannelsesnævnsmøderne. Uddannel-

seskoordinator mener dog, at fordelene ved at have hvert modul repræsenteret 

i uddannelsesnævnet opvejer timeforbruget. Der er i studienævnsregi nedsat en 

hurtigt arbejdende gruppe, som har til opgave at komme med et diskussionsop-

læg vedr. vejledning til studienævnsmødet i marts eller april. 

Digitalisering: Uddannelsesnævnene skal drøfte eventuel digitalisering af 

specialer. De studerende bakker op om digitale specialer, da de vil kunne spare 

både tid og penge ved at kunne aflevere digitalt. Endvidere er det lettere at 

tjekke for plagiat. 
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Valgfag på DPU: udbuddet af valgfag i efteråret 2016 vil blive sendt til god-

kendelse i mailhøring i SN. Der lægges op til, at valgfagene i højere grad tænkes 

på tværs af uddannelserne, således at flere uddannelser ikke udbyder valgfag 

inden for samme emneområder. Endvidere indskærpes det, at der skal være 

min. 20 tilmeldte for at kunne oprette hold. 

Studieordning: Dekanatet har godkendt de indsendte forslag til revision af 

2012-studieordningen. Ændringerne træder i kraft pr. 1. september. 

Årligt dialogmøde: Uddannelseskoordinator indkaldes snart til årligt dia-

logmøde med VEST. Uddannelsesnævnet bedes komme med indspil til næste 

uddannelsesnævnsmøde. 

Samarbejde om specialer: Kandidatuddannelsen i generel pædagogik øn-

sker samlæsning med Pædagogisk psykologi vedrørende dele af uddannelser-

nes specialeseminar. 

Evaluering af undervisning: Vigtigheden af undervisningsevalueringerne 

blev understreget. Dels bruges evalueringerne til at udvikle uddannelserne, dels 

er de vigtige i forhold til institutionsakkreditering. Der er en ny evalueringspro-

cedure på vej, det er dog på nuværende tidspunkt ikke helt afklaret, hvornår 

den træder i kraft, eller hvem der har det endelige ansvar for at den gennemfø-

res. 

2.2 Afdelingsleder, Anne Maj Nielsen, kunne oplyser, at der er nedsat en arbejds-

gruppe, som arbejder med at se på, hvordan ressourcerne bruges, og eventuelt 

kan bruges bedre på uddannelserne. 

 

3. 3. og 4. semester 

Hvad er den gode måde at få studerende gennem 3. semester og gjort klar til at skrive 

speciale i 4. semester? 

Der er forud for mødet udsendt bilag vedr. revision af modul D. Dels skal modulet 

hænge bedre sammen med specialet (også hvad angår tidsmæssig placering), dels 

skal det gøres mere rentabelt. 

 

Det blev kommenteret, at det af det fremsendte udkast fremgår, at det er en forud-

sætning, at modul E afvikles på kortere tid. Det vurderes ikke at være et problem, hvis 

E struktureres godt. På et Valgfag på Generel pædagogik var eksamen tilrettelagt så-

ledes, at de studerende undervejs i forløbet udarbejder 2 refleksionspapirer på maks. 

5 normalsider. De godkendte refleksionspapirer samles i et portfolio, som udvides 

med afsluttende refleksioner på baggrund af modulets pensum samt de tilbagemel-

dinger og diskussioner, som refleksionspapirerne har givet anledning til. 

Skrivebelastningen er således fordelt jævnt over hele forløbet, idet man udarbejder 

grundlaget for den afsluttende opgave undervejs. Kunne en lignende eksamensform 

på modul E være en mulighed? 

 

Vedr. modul E: Simon Nørby er ny koordinator for modul E. Planen er at forkorte 

forløbet (5 uger) - til gengæld gives der flere timer (1. uge gives 4 timer, herefter 2 x 4 

timer i de efterfølgende 4 uger). 
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Der lægges op til, at modulet starter i slutningen af august. Der er ikke umiddelbart 

planer om at reducere antallet af udbudte hold. 

Der er en opfattelse af, at valgfagene/fordybelsesværkstederne på Pædagogisk psyko-

logi er meget søgte af studerende fra andre uddannelser. Typisk søger studerende fra 

andre uddannelser dog samme hold, som er de mest populære blandt studerende på 

Pædagogisk psykologi, hvilket betyder, at det med det hidtidige antal fag er ret umu-

ligt for studerende udefra at få plads på de mest populære Fordybelsesværksteder. 

Dette kan man eventuelt dæmme op for med dublering af de mest populære og søgte 

hold. 

Det blev i den forbindelse anført, at man bør være varsom med at lade sig styre af, 

hvad der umiddelbart er populært blandt de studerende. Det kan give et meget 

smalt/snævert udbud. 

Det blev foreslået, at man i stedet arbejder mere med præsentationen af de enkelte 

Fordybelsesværksteder – herunder den potentielle bredde heri - for derved at til-

trække flere studerende til et bredere udbud. Der blev i forlængelse heraf opfordret 

til, at der for hvert udbud gøres rede for, hvad det kan bruges til efterfølgende – også i 

forhold til andre fagligheder. 

 

Vedr. modul D ved modulkoordinator Anne Morin: I det fremsendte udkast til re-

vision af modul D forsøger man at tænke modulet som et mere glidende forløb frem 

mod specialet – med fremdriftsreformen in mente. 

Det er tanken, at modul D opgaven afleveres før jul, så de studerende er klar til at på-

begynde specialet primo januar. Herudover forsøger man at ind tænke den varslede 

besparelse på timer, bl.a. lægges der nu op til, at laboratorieholdene i højere grad 

kommer til at fungere som vejledningshold (kollektiv vejledning). Der er ikke længere 

toning, men mere undervisning i forelæsningsform. 

 

Flere studerende giver, i evalueringen af modulet, udtryk for, at de har svært ved at 

vælge emne for den skriftlige opgave, før alle forelæsninger er afholdt. I den forbin-

delse kan man diskutere, om modul D og E kan udbydes parallelt. Studerende har ad 

flere omgange givet udtryk for, at forløb udbudt i forlængelse af hinanden giver meget 

pressede forløb. 

 

Enkelte studerende gav udtryk for, at de nødigt vil give afkald på individuel vejled-

ning. Kan man i stedet spare på kompendier eller andre steder?  

 

Uddannelseskoordinator svarede, at der er en del penge/timer at spare, når individu-

el vejledning erstattes af kollektiv vejledning som ideen er på modul D. Herefter fulg-

te en diskussion af individuel vejledning i forhold til gruppevejledning. Herunder blev 

det tydeliggjort, at begrebet ’kollektiv vejledning’ ikke betyder, at der ikke er mulig-

hed for, at hver enkelte studerende kan få sider til vejledning. Men formen er ander-

ledes end ved en ren individuel vejledningsform, som i øvrigt fortsat er muligt ved 

udformning af kandidatspecialet 
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Mange vejledere har god erfaring med kollektiv vejledning/gruppevejledning, hvilket 

også gælder mange studerende. I forlængelse her af var der enighed om, at man skal 

fortsætte arbejdet med at udvikle gruppevejledning/kollektiv vejledning. 

 

4. Studieordningsændringer (2017) 

Studieordningsændringer 2017 skydes nu i gang. I forlængelse af de varslede bespa-

relser, kan man overveje, at der kan spares en del timer/penge ved at tænke i eksa-

mensformer. Der stilles i bekendtgørelsen krav om, at minimum 1/3 af eksaminerne 

skal være eksterne (Dvs. med ekstern censur). I praksis betyder det, at kun Specialet 

og yderligere 10 ECTS skal være eksterne. Ligeledes stilles der krav om at bedøm-

melsen bestået/ikke bestået højst kan anvendes ved prøver, der dækker 1/3 af ud-

dannelsens ECTS-point. 

Det anbefales ikke kun at have én bedømmer på til mundtlige eksaminer. 

 

Første udkast til studieordningsændringer bør fremsendes, så det kan 

behandles på uddannelsesnævnsmødet i oktober 

 

Nye eller reviderede studieordninger skal endeligt godkendes på Studienævnsmødet i 

december 2016. 

 

5. Valgfag E 16 

Der blev til mødet uddelt et udkast til titler på efterårets Fordybelsesværksteder og 

efterlyst kommentarer i forhold til det samlede udbud. Er der blandt de studerende 

ønske om andre fagområder? 

Der blev efterlyst udbud inden for neuropsykologi og biologisk psykologi. 

Forslag om at gentænke nogle værksteders titler og brede dem ud, så det bliver lettere 

for de studerende at relatere deres interesseområder til de enkelte fag. Eksempelvis 

kunne ’Testning i folkeskolen’ blot kaldes ’Testning’.  

Det blev kommenteret, at to af tre forslag til udbud i Århus omhandler børn – det 

vurderes ikke at være hensigtsmæssigt. 

 

6. Undervisningsevaluering E15 

Evaluering af modul A behandles på mødet i marts. 

 

Der er forud for mødet udsendt bilag vedr. evaluering af modul D. 

 

Nogle studerende angiver, at de af tidsmæssige årsager ikke møder op til laboratorie-

holdene. Dette er endnu et argument for modulets forslag om at ændre laboratorie-

holdene til i højere grad at være vejledningshold. 

 

Der var enighed om ikke at gå nærmere ind i evalueringen, da der er planer om større 

revision af modulet i efteråret 2016. 

 

7. Årgangsmøder på Pædagogisk psykologi 
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VEST indkalder hvert år en given årgang studerende til et møde om trivsel på uddan-

nelsen. I mødet deltager, så vidt muligt, uddannelseskoordinator eller anden VIP fra 

de enkelte fagmiljøer. 

Rent praktisk ønsker studievejledningen at det skal foregå på den måde, at studievej-

ledningen kommer ud på laboratorieholdene sammen med én fra fagmiljøet for at ta-

le med de studerende om deres trivsel. 

Der lægges endvidere op til, at man kan tale om forgangne og kommende eksaminer 

samt valgfag. Det understreges, at der ikke er tale om undervisningsevaluering. 

Uddannelseskoordinator finder det ’problematisk’ at studievejledningen indkalder til 

et møde om studerendes trivsel på en uddannelse, som fagmiljøet udbyder – det ville 

være mere hensigtsmæssigt, hvis fagmiljøet får informationerne om de studerendes 

trivsel. Det gode spørgsmål er, hvordan studievejledningen kan benytte informatio-

nerne. Derudover er der noget som tyder på, at de studerende ikke ytre sig særlig me-

get ved disse møder. Kan det skyldes, at konceptet er uklart og dermed på nogle 

punkter vanskeligt at håndtere for studenterstudievejlederne? 

Uddannelseskoordinator spørger om uddannelsesnævnet kan bakke op om, at hun er 

kritisk i forhold til årgangsmøderne. Uddannelsesnævnet er enigt i kritikken. 

 

Afdelingsleder anførte, at det ville relevant, hvis man vil afholde årgangsmøder, at 

have fokus på studiemiljøundersøgelsen – med deltagelse af fagmiljøet. 

Der genstår en gen drøftelse af konceptet og formålet. Uddannelseskoordinator tager 

kontakt til Studievejledningen des angående. 

 

8. Studiestart 2016 

Studiestarten 2016 kommer til at ligge i uge 34. 

Altan Cakiroglu har meldt sig som chef-tutor i Emdrup. Der er også fundet en chef-

tutor i Århus. Louise Andrès har overleveret det materiale, hun har fra studiestarten 

2015, så det kan gives videre til de nye cheftutorer. 

 

Uddannelseskoordinator lægger op til et møde mellem dem, som stod for studiestar-

ten sidste år og dem, der kommer til at stå for studiestarten i år. 

 

9. Evt. 

Modul B: 

Litteratur: en del studerende finder undervisningsplanen for modulet uoverskuelig, 

særligt litteraturlisten. De studerende fremhæver undervisningsplanen for modul A 

som eksempel på en god og overskuelig undervisningsplan. 

Det blev i den forbindelse foreslået, at man fremover forkorter undervisningsplaner-

ne og evt. afskaffer kompendierne.   

Uddannelsesnævnet drøfter videre, om der skal foretages ændringer i udformningen 

af undervisningsplaner i fremtiden. 

 

Laboratoriehold: Der er et laboratoriehold på modul B, hvor de studerende ople-

ver at få ’ekstra’ læsestof som forudsætning for deltagelse i laboratorieholdet. Det eks-
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tra læsestof er ikke en del af den obligatoriske litteratur. Helt konkret er der tale om 

nogle undersøgelser, ment som en hjælp til den afsluttende eksamen. Det er i øvrigt 

modulkoordinatorerne, der har lagt op til, at denne undersøgelse kan bruges på labo-

ratorieholdet. 

Det blev foreslået, at det i undervisningsplanen tydeliggøres, at der kan være ekstra 

læsestof ud over den obligatoriske litteratur. De studerende opfordres til at tage pro-

blemstillingen op med underviseren. 

Endelig blev det anført, at pensum-mængden på modul B er holdt på et forholdsvis 

lavt niveau, netop for at gøre plads til, at studerende også kan præsenteres for supple-

rende læsning, der hvor det fagligt giver mening. Koordinator Kristine Kousholt ori-

enterer om dette ved morgendagens (29. februar) forelæsning. 

 

 

Det blev foreslået, at man udbyder et kursus i læse-metoder/teknikker, så de stude-

rende bliver i stand til at læse forskellige tekster på forskellige måder.  


