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Mødedato: 7. december 2018 
Mødested: Emdrup: D 118 / Aarhus: 1443-413 
Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde – Pædagogisk psykologi 
 
Deltagere: VIP: Kari Kragh Blume Dahl, Kristine Kousholt, Louise Bøttcher, Simon 
Nørby  
 
Studerende: Tina Andersen, Sara Kracht, Katja Kirsten Løje (suppleant). 
 
Tilforordnede: Anne Maj Nielsen (afdelingsleder) 
 
Fraværende: Charlotte Mathiassen, Tine Sørensen, Neija Emilie Hansen, Mie Ibsen, 
Nadia Bjerknæs Larsen (suppleant), Gunilla Elisabeth Quist (suppleant). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser 

Arts uddannelsesdag 26/2-2019 (tilmeldingsfrist 18/2). 

3. Forslag om komprimeret valgfag - ved Niels Christian Nickelsen 

4. Godkendelse af undervisningsplaner, modul 2 og 3 

5. Semestermøde 

6. Vejledningshold på modul 4: Problemanalyse og intervention 

7. Uddannelsesnævnsmøder F19 

8. Evt. 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger 

 

2. Meddelelser 

- Modul 1: Der er sidste undervisningsgang i næste uge, og evalueringen er 

igangsat. Den kvalitative del gennemføres i næste uge. 

- Specialeseminar: Charlotte Mathiassen og Dorthe Kousholt laver et 1-dags-

specialeseminar i hhv. Emdrup og Århus i uge 4. Yderligere information følger 

på Black Board. 

- Arts Uddannelsesdag: Den 26. februar 2019 afholdes Arts Uddannelsesdag i 

Århus. Emnet er denne gang feedback. Tilmeldingsfristen er den 18. februar. 

 

3. Forslag om komprimeret valgfag 

Niels Christian Nickelsen deltog i mødet for at præsentere et forslag til et komprimeret 

valgfag afholdt ved Padova Universitetet i Italien. Ideen er, at kurset afvikles på 1 uge i 

Padova. Undervisningen forestås af Niels Christian og en italiensk lektor og vil være 

for både danske og italienske studerende. 
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Der blev efterspurgt input til, hvordan ideen kan finasieres. 

Planen er indtil videre at søge forskellige fonde, men de studerende må være indstillet 

på også selv at afholde en del af udgiften. 

Det er planen, at valgfaget skal afvikles i september/oktober. Det betyder, at det skal 

tænkes sammen med undervisningsforløbet på det obligatoriske modul 4: Problem-

analyse og intervention. En mulighed kunne være at lægge kurset i uge 42.  

Det blev foreslået, at der afholdes en eller to forberedende undervisningsgange her på 

DPU forud for opholdet i Italien, dels for at sætte de studerende i gang med forbere-

delse/læsning, dels for at nå op på et tilstrækkeligt antal timer (36 timer til valgfag). 

 

Uddannelsesnævnet var meget positive over for ideen, men ønsker, at de studerende 

så vidt muligt sikres lige adgang. 

 

Niels Christian arbejder videre på ideen, som præsenteres for uddannelsesnævnet igen 

i foråret 2019. 

 

4. Godkendelse af undervisningsplaner, modul 2 og 3 

Modul 2:  

Det er tanken at vise de studerende hele undersøgelsesvejen samt, hvordan de forskel-

lige valg der foretages er videnskabsteoretisk forankret. 

På baggrund af tidligere evalueringer rykkes det kvantitative frem i forløbet. Til gen-

gæld rykkes information om- og fokus på synopsiseksamen til senere i undervisnings-

forløbet. 

Der vil som hidtil være vejledningsaktiviteter på laboratorieholdene, men gruppedan-

nelsen tænkes først sat i gang på 2. labhold. 

 

Kommentarer:  

Det er blevet foreslået, at kritisk realisme og pragmatisme inddrages i forelæsningen 

om videnskabsteori. 

Der er klart en større bredde end sidst, men der er fortsat en lille overvægt at kritisk 

psykologi.  

Det blev foreslået, at psykodynamik også indgår – eventuelt fra foråret 2020. Dette 

område skildres på modul 1 og der kan være interesse for fortsat undervisning i det. 

 

Det blev fra VIP siden fremført, at der er skæv fordeling af undervisere på modul 1 og 2 

i forhold til campus. Langt størstedelen af underviserne i begge moduler er tilknyttet 

Emdrup. Desuden er der en markant overrepræsentation af undervisere, der går igen 

fra modul 1 til modul 2. Dette kan gøre det svært for de studerende at orientere sig i 

valget af mulige specialevejledere samt vejledere til modul 4, og desuden gøre det 

svært at sikre en bred repræsentation af forskningsemner mv. fra undervisersiden.  

 

Session 2 b: indholdsbeskrivelsen er meget kort. 

De metodiske tilgange skal fremstå tydeligere – særligt i overskrifterne. 
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Planen blev godkendt. 

 

Modul 3: 

Der er, siden uddannelsesnævnet så planen sidst, indskrevet noget overordnet om mo-

dulets mål og indhold, noget om eksamen og om vejledning og feedback. 

Med hensyn til eksamen, så tænkes den gennemført fra mandag til fredag. Det ser 

imidlertid ud til, at eksamen indtil videre er lagt på et andet tidspunkt end det plan-

lagte – det skal der lige følges op på. 

Planen blev godkendt. 

 

5. Semestermøde 

VEST har afholdt semestermøder. Det sidste blev afholdt fredag i sidste uge.  

Morten Jacobsen har fremsendt opsamling forud for uddannelsesnævnsmødet: 

 

Studiegrupper på mere end 5 fungerer ikke. 

Labholdene fungerer fint. Flere studerende angiver dog, at folkeskolen fylder for me-

get. 

De studerende spørger til, om laboratorieholdene fra modul 1 fortsætter ind i modul 2 

(dette kunne eventuelt meddeles på Black Board)? 

Der er et godt udbytte af forelæsningerne, men det er ikke optimalt, at forelæsningerne 

ligger to dage i træk. Der er dog væsentlige praktisk grunde til, at det er sådan. 

Nogle studerende mener, at undervisningsformen (forelæsninger) er gammeldags. 

Det foreslås, at man i løbet af semesteret laver nogle små skriftlige opgaver for at øve 

akademisk argumentation. 

Der efterlyses tilbud/arrangementer om læseteknik – her har VEST noget i støbe-

skeen. 

 

Vedr. den mundtlige eksamen på modul 1:  

Den fylder meget allerede i begyndelsen af semesteret. Nogle studerende oplever over-

gangen fra professionsbacheloruddannelse til akademisk kandidatuddannelse som 

svær. De nye og større krav skaber usikkerhed hos nogle studerende. 

Der blev diskuteret forskellige måder at berolige de studerende og tale eksamen lidt 

ned, bl.a. ved at give eksempler på tidligere eksamensspørgsmål, så de studerende har 

en ide om, hvad der forventes. 

 

6. Vejledningshold på modul 4: Problemanalyse og intervention 

Fordelingen på vejledningsholdene har givet anledning til forvirring og frustrationer 

blandt de studerende. Der blev åbnet for digital tilmelding kl. 9:00. Tilmelding skete 

efter først-til-mølle, og der var plads til 25 studerende pr. hold. Nogle hold blev fyldt 

op på ganske få minutter. 
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Ud over forvirring omkring selve tilmeldingen, var problemet, at flere grupper blev ad-

skilt på forskellige vejledningshold - de studerende fik efterfølgende at vide, at det ikke 

gav mening at skrive sammen med studerende fra andre vejledningshold. 

Herudover har de studerende, med henvisning til at modulet er specialeforberedende, 

været i tvivl om, hvorvidt de enkelte underviseres forskningsfokus/ekspertområde er 

styrende for, hvilke emner eller teorier de studerende kan/skal vælge vejledningshold 

ud fra, eller om alle hold er åbne for vejledning inden for alle teoretiske områder og 

emner?  

Uddannelsesnævnet slog fast, at man som studerende ikke er bundet af vejleders 

forskningsområde. Vejlederne skal vejlede i bredden. 

Det blev foreslået, at fordelingen fremover foretages af underviserne. 

De studerende efterlyser klarere retningslinjer for tilmeldingen – ikke nødvendigvis, at 

fordelingen skal foregå på en bestemt måde. 

Det blev i forlængelse heraf foreslået, at de studerende kan melde interesseområder og 

grupper ind, og at fordelingen så foretages på denne baggrund. Det er dog en ressour-

cetung måde i forhold til, at studerende selv tilmelder sig digitalt. 

Kan tilmeldingen på en eller anden måde tilpasses, så grupperne kan tilmelde sig sam-

men? 

Hvordan dannes vejledningsholdene og hvordan tænkes grupperne organiseret? Skal 

grupperne dannes før eller efter fordelingen på hold? 

 

Uddannelsesnævnet nåede ikke frem til en egentlig konklusion, men man vil fremover 

være opmærksom på ovenstående spørgsmål ved fremtidig fordeling på hold. 

 

7. Uddannelsesnævnsmøder F19 

Der var forud for mødet udsendt udkast til datoer for forårets uddannelsesnævnsmø-

der. Udkastet blev vedtaget med enkelte ændringer. 

Pernille Munkebo indkalder snarest muligt. 

 

8. Evt. 

Der var intet til dette punkt. 


