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Mødedato: 16. november 2018 
Mødested: D 120 / 1483-523 Det gule rum 
Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde – Pædagogisk psykologi 
 
Deltagere: VIP: Charlotte Mathiassen, Kari Kragh Blume Dahl, Kristine Kousholt, 
Louise Bøttcher, Simon Nørby 
 
Studerende: Tine Sørensen, Tina Andersen, Sara Kracht, Katja Kirsten Løje (supple-
ant). 
 
Tilforordnede: Anne Maj Nielsen (afdelingsleder), Anette Eriksen (AAU) 
 
Fraværende: Neija Emilie Hansen, Mie Ibsen, Nadia Bjerknæs Larsen (suppleant), 
Gunilla Elisabeth Quist (suppleant). 
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1. Godkendelse af dagsorden 

Punktet om Eksaminer på 3. semester blev rykket op under Meddelelser. Herefter blev 

dagordenen godkendt. 

 

2. Meddelelser 

2.1 Valg til studienævn og uddannelsesnævn: den 8. oktober blev der afholdt valg-

møde. I Emdrup mødte ca. 20 studerende op, i Århus 5. Opstillingslisten er la-

vet sådan, at de 5 i Århus vælges ind (3 som medlemmer 2 som suppleanter) og 

2 studerende fra Emdrup vælges til hhv. studienævnsrepræsentant og formand 

for Uddannelsesnævnet.  

2.2 Nyt fra studienævnet:  

På studienævnsmødet den 25. oktober, blev der bl.a. talt om studiestart. Stu-

diestarten har generelt fået rigtigt gode evalueringer, men der har angiveligt væ-

ret udfordringer i forhold til at sende materiale vedr. studiestarten ud til de nye 

studerende. I evalueringen spørges der til de studerendes oplevelser af de en-

kelte tutorer. Dette har man i studienævnet besluttet at tage ud, da det får ka-

rakter af personevalueringer. 

Specialeprocessen er ikke tidligere blevet evalueret, og det overvejer man nu 

at gøre noget ved, bl.a. ved fokusgruppe-interviews med færdige kandidater. Da 
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specialeprocessen for de fleste studerende knytter sig tæt til en given speciale-

vejleder, kan dette dog også let tage form af personevalueringer. 

Valgfag: studienævnet havde en første drøftelse af hele valgfagsprocessen. Der 

var til lejligheden lavet en oversigt over udbud, oprettede valgfag, antal til-

meldte studerende (1. prioriteter mv.). Endvidere diskuterede nævnet mulighe-

den for omvalg for studerende, som af den ene eller den anden grund ønsker at 

skifte valgfag. 

På Pædagogisk psykologi var der 2 valgfag, som ikke blev oprettet, ét i Emdrup 

og ét i Aarhus. Herudover blev to valgfag slået sammen til ét, fordi de hver for 

sig ikke kunne opnå tilstrækkeligt antal tilmeldinger og de to fag tidligere har 

været slået sammen. Således blev oprettet 4 valgfag i Emdrup og 2 i Aarhus. 

Det er tanken, at man i fremtiden vil have stort set lige mange udbud i Emdrup 

og Århus. 

Der blev i uddannelsesnævnet udtrykt ønske om, at adgangsbegrænsningen sæt-

tes ned, så der fremover er plads til 30 studerende, frem for de nuværende 35. 

Dette bør tages op på et senere uddannelsesnævnsmøde. 

Valgfag har også været drøftet på et institutledelsesmøde, og indtil videre ser det 

ud til, at man fortsat vil have et meget bredt udbud sådan at forstå, at der igen 

vil blive udbudt flere valgfag, end der er studerende til. 

Dimission: Der har været afholdt dimissionsfester for dimittender fra DPU. 

Studienævnet diskuterede dimissionsfestens fremtidige indhold og placering. 

Sidstnævnte har betydet, at flere studerende som har afleveret i 2. forsøg ikke er 

blevet dimittender tids nok til at de kunne blive inviteret til dimissionsfesten.  

Nyt system til lokalebooking: det får betydning for flere frister. Det nye sy-

stem kan muligvis understøtte holddeling i forbindelse med undervisningen mv. 

Afdelingsleder og formanden for uddannelsesnævnet følger op på dette, når det 

bliver relevant. 

På de to søsterinstitutter afsluttes alle 3. semesters fag i december/før jul. Der 

er en forventning om, at dette på sigt også kommer til at gælde for DPU. Også 

dette følger afdelingsleder op på. 

2.3 Semestermøde: VEST er i fuld gang med semestermøderne. Det er i denne 

omgang ikke muligt at gennemføre møderne på laboratorieholdene, så dette se-

mester gennemføres møderne på forelæsningerne: Aarhus: onsdag d. 28. no-

vember, lokale 1441-012 kl. 14-15 og Emdrup: fredag d. 30. november, lokale D 

169 kl. 13-14.  

Man vil på møderne forsøge at adressere de emner, som uddannelsesnævnet ud-

trykte ønske om på mødet den 5. oktober. 

 

3. Eksaminer på 3. semester 

Man har i Århus oplevet stort frafald i valgfagsundervisningen i forbindelse med afle-

vering af eksamensopgaven den 15. november. 

De studerende i uddannelsesnævnet oplever, at mange studerende har fravalgt at del-

tage i undervisningen og i stedet har helliget sig eksamensopgaven. Der er tendens til, 
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at undervisning, som ikke har direkte relevans for en eksamensopgave, fravælges for at 

give tid til eksamensopgaven.  

Der blev spurgt til, om de studerende også bliver væk fra undervisningen på modul 4, 

som følge af, at der er overlap mellem valgfag og modul 4. 

Angiveligt har modul 4 oplevet samme tendens med stort frafald til undervisningen i 

forbindelse med eksamensopgaven på valgfaget. 

De studerende mener, at det kan skyldes stort fokus på eksamen allerede fra begyndel-

sen af semesteret. Samme diskussion havde man i øvrigt i forhold til modul 2 og 3 i 

forårssemesteret. 

Det er en problematik, der har været diskuteret mange gange tidligere. Fra uddannel-

sen vil man bestræbe sig på fortsat at lave rigtig gode undervisningsudbud – så må det 

være op til de studerende selv, hvordan de vil prioritere deres tid. 

 

4. Undervisningsplaner – F19 

Modul 3:  

Der var i uddannelsesnævnet enighed om, at det er en rigtig fin undervisningsplan. 

Det blev anført, at den grundbog, der nu er valgt ikke er lige så generel, som den der 

blev brugt sidste år. 

Det blev med tilfredshed konstateret, at introduktionen til psykometri er flyttet frem. 

God fordeling af undervisere. 

Det blev foreslået, at man i planen skriver lidt om, hvordan de forskellige sessioner 

hænger sammen, og derudover gør rede for forholdet med forelæsninger og work-

shops. 

Nogle sessioner har rigtig mange referencer, mens andre kun har én. Man kan måske 

tænke over, hvordan man inddrager referencer i undervisningen. 

Det blev endvidere foreslået, at der (hvor der vurderes relevant) laves en læsevejled-

ning til de enkelte sessioner. 

 

5. Evaluering af studiestarten 

Generelt gik studiestarten fint – hvilket evalueringerne også afspejler. Tutorerne me-

ner selv, at der burde have været mere fokus på det sociale.  

Der var udfordringer med lokaler, og som følge deraf ændringer i programmet. Det var 

med til at tage tid fra det sociale. Der var, som allerede nævnt, også udfordringer i for-

hold til information til de studerende om studiestarten.  

Selvom det ikke var intentionen, kom eksamen til at fylde lidt for meget. 

Det blev foreslået, at man næste gang har nogle ’selskabslege’ i baghånden, som man 

kan gøre brug af når/hvis en foredragsholder udebliver. 

Der kunne skabes mere rum til det sociale, hvis ’hvad kan jeg blive’ kunne ligge senere 

– det behøver man ikke tale om de første to dage. Eksempelvis er karrierevejledning 

tænkt ind i modul 4 på 3. semester, hvor det måske er mere relevant. 

Formanden spurgte til, om der i uddannelsesnævnet var stemning for en anbefaling af, 

at en del af det formelle, som tutorerne skal informere om, rykkes længere frem og ta-

ges i forbindelse med starten af modul 1? 
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Den afsluttende fest om fredagen gik ikke så godt. Dels var der ikke noget barudvalg 

eller festudvalg, dels var festen meget opdelt i bachelorstuderende i gallatøj og kandi-

datstuderende. Dette tager Charlotte med videre i studienævnet. 

Det blev foreslået, at en ansat på DPU bliver baransvarlig, så det ikke påhviler stude-

rende at drive baren. 

Tutorerne foreslår i forbindelse med evalueringen, at der fremover bookes lokaler, så 

man kan facilitere labhold allerede på dag et. Dette bakker de studerende op om. 

 

VEST oplyste, at man fra 1. januar har en fastansat karrierevejleder 15 timer om ugen. 

 

Uddannelsesnævnet bakkede op om større fokus på det sociale og om, at der udpeges 

en ansat til at stå for baren. 

 

6. Studieordningsændringer 

Studienævnet har præciseret, at der i denne omgang primært kan blive tale om revisio-

ner, der kan begrundes i hensynet til de studerendes retssikkerhed.  

På Pædagogisk psykologi har man tidligere diskuteret muligheden for at gøre grup-

perne på modul 2 større og dermed i højere grad sikre de studerende muligheden for 

at aflægge gruppeeksamen på modul 2. Der blev nu igen åbnet for en diskussion af, 

hvorvidt grupperne skal være på 2-4, 3-4 eller 3-5 studerende. Også muligheden for 

helt at droppe kravet om gruppeeksamen blev diskuteret. Netop kravet til (tværfagligt) 

samarbejde er en væsentlig del af den aftale, der er er indgået med PPR i forbindelse 

med udarbejdelsen af den nye studieordning (2017). 

Efter afstemning endte uddannelsesnævnet med at vedtage gruppestørrelser på 3-4 

studerende. 

Studieordningsrevisionen forventes godkendt på studienævnsmødet den 23. november 

og vil have virkning fra 1. september 2019. 

 

7. Evaluering af specialeforløb 

På studienævnsmødet den 25. oktober blev drøftet format og midler til evaluering af 

specialetiltag på de enkelte uddannelser. Motivationen for forslaget er et ønske om 

evaluering og erfaringsudveksling på tværs af uddannelserne. En sådan proces kan 

medvirke til at kvalitetsudvikle de enkelte uddannelsers specialetiltag.   

I uddannelsesnævnet opstod på den baggrund en diskussion af, hvorvidt der fortsat 

skal være tilbud om specialeseminar på Pædagogisk psykologi. Spørgsmålet opstår i 

forlængelse af en opsigelse, som giver anledning til at gentænke formatet.  

I udgangspunktet havde man på uddannelsen besluttet at lægge et éndags specialese-

minar den 7. januar. I mellemtiden er afleveringsfristen for modul 4 dog blevet rykket 

til den 10. januar, og dette vil givetvis betyde, at mange studerende ikke vil møde op 

den 7., tre dage før aflevering af eksamensopgaven. 
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Charlotte, som er én af hovedkræfterne bag specialeseminaret har ikke mulighed for at 

holde seminar i uge 3, og de studerende har i tidligere evalueringer meldt tilbage, at 

det er for sent med et seminar i uge 4. 

Det blev fra VIP-siden anført, at det er en god ide, at de studerende har været til et 

specialeseminar, inden selv vejledningen begynder. 

 

Afdelingsleder foreslår, at man finder to dage (én i Emdrup og én i Aarhus) i uge 4. På 

den måde har Charlotte mulighed for at deltage og gøre brug af sine erfaringer.  

Man vil så fra uddannelsen søge om dispensation fra fristen for indsendelse af specia-

lekontrakt. Afdelingsleder har foreslået studieleder, at denne frist rykkes til den 1. fe-

bruar for studerende på Pædagogisk psykologi. 

 

Det blev aftalt, at specialevejlederne orienteres om indholdet i specialeseminaret, så 

overlap undgås. 

 

De specialeforberedende aktiviteter evalueres i øvrigt i forbindelse med evalueringen 

af modul 4: Problemanalyse og intervention. 

 

8. Evt. 

Intet til dette punkt. 


