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Uddannelsesnævnet for Generel pædagogik 
Mødedato: 17. januar 2019, kl. 9:00 – 13:00 
Mødested: Emdrup lokale A112 og Aarhus lokale 1483-523 
 
Deltagere:  

UN-medlemmer:  

Frederik Pio (formand), Niels Bonderup Dohn, Linda Busgaard, Suppleant: Emma 
Christine Rosenkrantz  

Observatør: Oliver Kauffmann (afdelingsleder) 

Øvrige: Dan Fog Enevoldsen (AAU) (deltog fra kl. 9.00-9.55 og fra kl. 11.04), Lise Skjøt 
Møller (studievejleder) (deltog indtil kl. 11.53), Jannie Hjort Pedersen (adm., referent), 
Mathias Holst Manstrup, Mathias Lyngby Johansen, Sille Hetland, Karina Hou Theilade, 
Camilla Autrup 

Ikke tilstede: Lars-Henrik Schmidt, Anitta Kristiansen, Sebastian Sand Christensen 

     
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra UN-mødet den 12. december 2018 (bilag 1) 
3. Meddelelser 
4. Specialetal og kandidatproduktion, herunder Generel pædagogik - 

fortsættelse af drøftelse (bilag 2) 
5. Semestermøder i efterårssemestret 2019 v/Lise Skjøt Møller (bilag 3) 
6. Idénotat om undervisningsevaluering (bilag 4) 
7. Farvel og tak til det gamle UN 
8. De nye medlemmer af UN (bilag 5) 
9. Konstituering af det nye UN (bilag 6) 
9b. DPU Åbent hus arrangement. Torsdag den 31. januar kl. 15-19 i  
        Emdrup / Torsdag den 7. februar kl. 15-19 i Aarhus (Nobelparken) 
        (bilag 7) 
10. Datoer for UN-møder i forårssemestret 2019 
11. Evt. 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
UN godkendte dagsordenen.  
 
2. Godkendelse af referat fra UN-mødet den 12. december 2018 (bilag 1) 
Frederik ville gerne have sætningen ”Studienævnet er i proces med at kigge på det” fø-
jet til andet og tredje afsnit under Meddelelser (punkt 2) – UN-formand: Orientering 
ved Frederik Pio. Frederik vil gerne have omformuleret afsnit 3 på side 6. Frederik 
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sender omformulering pr. mail til Jannie. UN godkendte referatet med ovennævnte 
bemærkninger. 
 
3. Meddelelser 
Afdelingsleder: Orientering v/Oliver Kauffmann 
Sammenlægning af afdeling: Det er planen, at afdelingerne i Emdrup skal sidde mere 
samlet. 
 
Dimission: Det er blevet besluttet, at der fortsat skal være en fælles dimissionsfest for 
alle kandidatstuderende på DPU, og formentlig kommer den til at finde sted på et tid-
ligere tidspunkt end førhen. 
 
Modulansvarlige – efteråret 2019: 
Didaktik og læring, Aarhus: Clemens Wieser  
Didaktik og læring, Emdrup: Monica Carlsson 
Pædagogik, samfund og kultur, Aarhus: Karen Bjerg Petersen 
Pædagogik, samfund og kultur, Emdrup: Lotte Hedegaard-Sørensen 
Valgfag: Der er indkaldt til lærermøde den 30. januar 2019, hvor udbud af valgfag på 
Generel pædagogik skal besluttes.  
 
Videopræsentation: Vi afventer første version af den videopræsentation af uddannel-
sen, som er blevet optaget i løbet af efteråret. 
 
Helle Merete Nordentoft har skiftet tilbage til afdelingen for Uddannelsesvidenskab. 
 
Vejledningsplan for specialet: At specialekoordinator skal underskrive vejledningspla-
nen er et eller andet sted overflødigt. Linda gjorde opmærksom på, at det er tidskræ-
vende i forhold til underskrivning af vejledningsplan, hvis man ikke har en digital sig-
natur. Oliver går videre med begge sager/problemstillinger. 
 
UN-formand: Orientering v/Frederik Pio 
Der er studienævnsseminar i januar 2019 for tiltrædende studienævnsstudenterrepræ-
sentanter.  
 
Studievejledningen: Orientering v/Lise Skjøt Møller 
Studievejledningen har afholdt arrangementer om mundtlig eksamen på baggrund af 
synopsis og bunden mundtlig eksamen. 
 
Administrationen v/Dan Fog Enevoldsen & Jannie Hjort Pedersen 
Åbent hus: Dan oplyste, at der afholdes åbent hus for potentielle studerende den 31. 
januar, kl. 15-19, i Emdrup og den 7. februar, kl. 15-19, i Aarhus. Dan spurgte de frem-
mødte studerende, om de har mulighed for at deltage. Sille og Karina deltager i Em-
drup; Mathias J. deltager i Aarhus. 
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Jannie oplyste, at der er to sygemeldinger i UVAEKA-teamet i øjeblikket, hvilket sæt-
ter teamet under stort pres.  
 
UN-studenterrepræsentanter 
Linda spurgte ind til valgfag på DPU. Linda bemærkede, at bedømmelse af eksamen på 
valgfagene på DPU ikke er ensrettet, og at eksamenerne afholdes på forskellige tids-
punkter, hvilket giver forskellige betingelser for de studerende i forhold til at skrive ek-
samensopgave i Pædagogikkens videnskabsteori og forskningsmetoder.  
 
Emma og Linda bragte en problematik omkring eksamensafholdelse på 3. semester 
frem. De studerende på 3. semester har været meget pressede i forhold til udarbejdelse 
af eksamensopgaven i Pædagogikkens videnskabsteori og forskningsmetoder, hvor der 
var afleveringsfrist allerede medio december 2018. De studerende kunne godt have 
brugt et par uger mere, og mange studerende er alligevel ikke gået i gang med at skrive 
på deres speciale, eller samle empiri til deres speciale, i december.   
 
Frederik bad om at få ført til referat, at der er en åben problemstilling omkring eksa-
mensafholdelse på 3. semester.   
 
4. Specialetal og kandidatproduktion, herunder Generel pædagogik - 

fortsættelse af drøftelse (bilag 2) 
Punktet blev drøftet på sidste UN-møde den 12. december 2018, men Oliver var ikke 
til stede ved drøftelsen. Derfor tages punktet op igen, så Oliver har mulighed for at 
komme med sine kommentarer. 
 
Oliver indledte med at fortælle, at tallene også har været drøftet af institutledelsen.  
Det ser generelt fornuftigt ud på Generel pædagogik. Lidt over halvdelen af de stude-
rende i 2018 afleverede ved 1. forsøg på specialet. Ca. 25 procent afleverede ved 2. for-
søg og ca. 21 procent afleverede ved 3. forsøg. Oliver kunne dog godt tænke sig, at en 
endnu større procentdel afleverer ved 1. eller 2. forsøg.  
 
Linda bemærkede, at der har været et stort fald fra 2017 til 2018 i forhold til procentvis 
aflevering ved 1. forsøg på specialet. Linda spurgte, om man kender forklaringen. Oli-
ver svarede, at han ikke er bekendt med den bagvedliggende forklaring.  
 
Tabel 6 i bilag 2 viser specialekarakterer fordelt på institut og prøveforsøg angivet i 
procent. UN bad Oliver om at fremskaffe tal specifikt for Generel pædagogik. 
 
Karakterfordeling: Oliver spurgte UN, om de havde kommentarer til karakterfordelin-
gen (tabel 4 og 5 i bilag 2). Er det f.eks. godt, at 12 er den hyppigst afgivne karakter for 
specialet på Generel pædagogik? UN drøftede karakterfordelingen. Niels spurgte, om 
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man kan kombinere tallene med øvrige variable så som uddannelsesbaggrund (profes-
sionsbachelor eller universitetsbachelor), om uddannelsen var den studerendes 1. eller 
2. prioritet og alder. 
 
5. Semestermøder i efterårssemestret 2019 v/Lise Skjøt Møller (bilag 3) 
Lise bad UN om at tage stilling til, om der skal afholdes semestermøder på Generel 
pædagogik i efterårssemestret 2019? UN besluttede at afholde semestermøder på 1. se-
mester i efterårssemestret 2019. Indholdet vil blive drøftet på et senere UN-møde. Der 
skal ikke lægges information om semestermøder i undervisningsplanerne. Information 
om semestermøder skal lægges på Blackboard.  
 
6. Idénotat om undervisningsevaluering (bilag 4) 
Der har været nedsat en arbejdsgruppe, som har kigget på de spørgsmål, man kan 
vælge til undervisningsevaluering. Arbejdsgruppen anbefaler bl.a., at der bør være 
åbne kvalitative kommentarfelter. UN var enige i arbejdsgruppens anbefaling.  
 
7. Farvel og tak til det gamle UN 
Frederik takkede på vegne af UN de afgående UN-studenterrepræsentanter for deres 
indsats.  
 
8. De nye medlemmer af UN (bilag 5) 
Frederik bød velkommen til de nye medlemmer af UN. De nye medlemmer er Mathias 
Holst Manstrup, Mathias Lyngby Johansen, Sille Hetland, Karina Hou Theilade og Camilla 
Autrup. 
 
9. Konstituering af det nye UN (bilag 6) 
Frederik Pio konstitueres som formand. Mathias Holst Manstrup konstitueres som 
næstformand. 
 
9b.  DPU Åbent hus arrangement. Torsdag den 31. januar kl. 15-19 i Em-

drup / Torsdag den 7. februar kl. 15-19 i Aarhus (Nobelparken) (bilag 
7) 

Der afholdes åbent hus for potentielle studerende den 31. januar, kl. 15-19, i Emdrup 
og den 7. februar, kl. 15-19, i Aarhus. Frederik berettede, hvordan arrangementet kom-
mer til at forløbe.  
 
UN diskuterede den vedlagte flyer (bilag 7).   
 
10. Datoer for UN-møder i forårssemestret 2019 
UN besluttede følgende datoer for Generel pædagogiks UN-møder i foråret 2019:  
Torsdag d. 21. februar, kl. 9-13 
Tirsdag d. 19. marts, kl. 9-13 
Onsdag d. 1. maj, kl. 9-14 (behandling og godkendelse af UV-planer) 
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Onsdag d. 15. maj, kl. 9-11 (endelig godkendelse af UV-planer) 
Onsdag d. 19. juni, kl. 9-13 
 
11. Evt. 
Linda sagde, at UN tidligere har diskuteret, hvordan man kan få involveret de stude-
rende mere i forskellige faglige arrangementer, f.eks. via lavere priser for studerende 
ved deltagelse i konferencer, mulighed for at fravælge forplejning ved konferencer og 
ved at arrangere lunch talks. Det lader dog ikke til, at der er sket så meget på dette om-
råde.  
  
Punkter til UN-møde i februar 2019 
EDU-IT projekt: status 
Forslag vedr. generel godkendelse af problemformulering i eksamensopgaver 
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