
 
Godkendt referat af møde den 8. januar 2014 i Uddannelsesfagudvalget (UFU) for Generel 
Pædagogik 
 
 
Tilstede: Tomas Højgaard, Gorm Hansbøl, Ole Henrik Hansen, Frederik Pio, Kenneth Nygaard, 
Trine Juul Reder, Cæcilie Larsen og Henrik Christensen. 
 
Afbud: Heidi Rosengren og Camilla Jensen. 
 
Som gæster var inviteret de forventede nye medlemmer af UFU med virkning fra 1. februar 2014. 
 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af dagsorden. 
2. Meddelelser. 

a. Lotte Rahbek er blevet erstattet i UFU’et af suppleant Ole Henrik Hansen, jf. beslutning på 
seneste UFU-møde. Gorm Hansbøl har ønsket at udtræde af UFU’et, og han forventes at 
blive afløst af Frederik Pio efter freds-suppleringsvalg. 

b. 16.-17. december blev der holdt studienævnsseminar med fokus på kvalitetsudvikling af 
uddannelser og bedre inddragelse af de studerende i nævnets arbejde. 

c. Lokaler i forårssemesteret 2014. 
3. Konstituering af UFU for generel pædagogik i perioden 1. februar 2014 til 31. januar 2015. 
4. GP-underviserteams fra efteråret 2014 (bilag 1). 
5. Evaluering af UFU’ets arbejde i dets andet leveår og aftaler vedrørende arbejdet i det 

kommende år. 
6. Fastlæggelse af datoer for det kommende års ordinære UFU-møder. 
7. Evaluering af undervisningen på GP i foråret 2013 (bilag 2). 
8. Forslag om nye valgfag på generel pædagogik fra september 2014 (bilag 3 og 4). 
9. Udpegning af GP-studenterrepræsentanter på de enkelte hold/årgange/…. 
10. Studenterstyrede studiekredse i videnskabsteori (og evt. andre emner). 
11. Sagsbehandling (bilag 5). 
12. Eventuelt. 
 
Mødet blev indledt med en præsentation af udvalgets medlemmer og velkommen til nye og 
kommende UFU medlemmer.  
 
 
 
1)  Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt med bemærkning fra Kenneth, at han ønskede drøftelse om anvendelse 
af undervisningsplaner. Punktet tages op under eventuelt. Nyt pkt. 2c) Undervisningslokaler i 
forårssemesteret 2014. 
 
 
2a) Konstitueringspunkter 
På sidste møde blev det besluttet at Ole Henrik Hansen overtager Lotte Rahbek Schous plads i 
udvalget. Da Gorm samtidig ønsker at udtræde afvikles suppleringsvalg på VIP siden. Valget 
varetages af uddannelseskonsulent Søren Balslev Fransen og Frederik Pio opstiller til pladsen. 
 



 
2b) Studienævnsseminar 16-17. december 2013 
Temaer var kvalitetsudvikling og studenterinddragelse. Oplægsholder fra CBS påpegede fem 
særskilte muligheder for fejlslutninger omkring kvalitet, bl.a. resultater fra den kvantitative 
evalueringsproces og myten om at meget undervisning er ensbetydende med høj kvalitet. Valgene 
på studentersiden har ikke stor opmærksomhed, så det er vigtigt at studenterinddragelsen har flere 
dimensioner. Kenneth mente, at introforløbet også bør omfatte UFU’s ansvar for undervisningen, så 
de studerende ved hvem der er ansvarlig for undervisningens indhold. Gorm synes det er vigtigt at 
forberede alle punkter på dagsordenen og at de studerende har et medansvar for forberedelsen. 
Debat om mulighed for at inddrage studerende, bl.a. at høre de andre studerende som forberedelse 
til UFU møderne, samt muligheden for at benytte Blackboard og Facebook. Blackboard mangler en 
funktionalitet, så de studerende kan bruge det som platform for kommunikation. Sekretariatet 
hjælper gerne med annoncering af formøde for de studerende med invitation til alle studerende på 
uddannelsen. Hvis de lægges umiddelbart forud for UFU’s møder kan der tages udgangspunkt i 
dagsordenen, som udsendes en uge før mødet. På næste møde optages punkt om forberedelse af 
møder og studenterinddragelse. 
 
 
2c)  Undervisningslokaler i forårssemesteret 2014 
Gorm: Link på Blackboard ender blindt og Henrik vil undersøge hvad der kan gøres ved det [der 
har været problemer med visningen i Explorer, men det virker nu og der gøres ikke mere ved det – 
hvis problemet kommer igen skal Henrik kontaktes]. Henrik orienterede om at skemaerne for 
forårssemesteret er lagt i nyt system, Syllabus, og at studerende og undervisere skal hente 
oplysninger om lokaler via link. Det er lagt på Blackboard til de studerende den 7. januar og 
forventes mailet til underviserne 9. januar. 
 
 
3) Konstituering af UFU for generel pædagogik i perioden 1. februar 2014 til 31. januar 

2015. 
Studenterrepræsentanterne skal udpege en næstformand, der danner et arbejdsudvalg sammen med 
formanden. Heidi vil gerne være studenterrepræsentant for Generel Pædagogik og dermed bindeled 
mellem UFU og Studienævn. Heidi er konstitueret som næstformand. 
 
 
4) GP-underviserteams fra efteråret 2014 (bilag 1). 
Traditionelt har vi bygget strukturen op så underviserne grupperede sig omkring de udbudte 
moduler på hvert campus, men med udgangspunkt i lærermøder og egne beslutninger som 
uddannelsesleder, udmeldte Tomas i efteråret en anden opbygning, der i højere grad integrerer 
modulerne på tværs af uddannelsens to campi i Aarhus og Emdrup. Der udpeges en modulansvarlig 
fra begge campi, som i fællesskab udarbejder modulets undervisningsplan. Teamet får to 
undervisere tilknyttet fra hver campus og de fire undervisere varetager al vejledning på modulet, 
men kan vælge at inddrage andre undervisere som gæsteunderviser. Det fremtidige optag er sat til 
70 begge steder med forventet deltagelse på 60 og fremmøde på mellem 50 og 60 studerende. Der 
er endnu ikke indtænkt en fordeling af funktionen som intern censor. Der er ikke faste regler for 
hvornår man får timer for rejse. Det bør så vidt muligt stå i undervisningsplanen, men hidtil praksis 
har været at det honoreres selv om det ikke står der. I marts forventes afholdt internat for at søsætte 
den nye teamstruktur, alt afhængig af om vi får den ansøgte bevilling. På seminaret inviteres også 
studenterrepræsentanter i UFU og AU studier. 
 
 
5) Evaluering af UFU’ets arbejde i dets andet leveår og aftaler vedrørende arbejdet i det 

kommende år. 



Tomas gennemgik UFU’s kompetenceområder og formalia for UFU’s virke. Arbejdet kan blive 
påvirket af den kommende omstrukturering af IUP, men det forventes at UFU fortsætter som udvalg 
under studienævnet.  
 
 
6) Fastlæggelse af datoer for det kommende års ordinære UFU-møder. 
Følgende mødedatoer blev besluttet: 
 

- 19. marts kl. 10-15. 
- Møde i april forventes erstattet af underviserseminar. Dato besluttes senere. 
- 28. maj kl. 10-15. 
- 24. september kl. 10-15. 
- 8. oktober kl. 15.15-16.45 (efter GP-lærermøde kl. 10-15). 
- 12. november kl. 10-15. 
- 7. januar 2015 kl. 10-15. 

 
 
7) Evaluering af undervisningen på GP i foråret 2013 (bilag 2). 
Gorm har skrevet sit notat, da han ikke er tilfreds med indholdet af de officielle evalueringer. Selv 
om vi erkender at evalueringen nærmest er ubrugelig på grund af indhold, fortrolighed for 
kvalitative svar og svarprocenten, konkluderes der alligevel på undersøgelsen. Tomas er enig i 
kommentarerne og mener heller ikke evalueringen kan bruges til en fremadrettet revision af 
modulerne. Debat om behov for anonymitet og hensyn til den enkelte underviser / mulighed for at 
få brugbare evalueringsresultater. Studienævnets arbejdsgruppe med deltagelse af bl.a. Tomas er 
tiltrådt af studienævnet, men er endnu ikke implementeret da man er afhængig af beslutninger på 
fakultets- og institutniveau. Udvalgets forslag til nyt spørgeskema indeholder nogle få 
kvantificerbare spørgsmål med mulighed for sammenligninger på tværs og en række 
uddannelsesspecifikke spørgsmål udvalgt af UFU i samarbejde med underviserne. Besvarelsen skal 
programsættes i undervisningsplanen for at øge svarprocenten. Tomas gennemgik forslaget. 
 
UFU besluttede at bede Tomas fjerne procentsatser for besvarelser i udkastet. UFU aftalte, at 
indskrive bemærkninger om evalueringsformens manglende anvendelighed og undlade at lave de 
konkrete nedslag på enkeltværdier. 
 
 
8) Forslag om nye valgfag på generel pædagogik fra september 2014 (bilag 3 og 4). 
Uddannelsen stræber efter at udbyde en bred og varieret vifte af valgmoduler indenfor fagområdet, 
der er åbne for alle IUP studerende. Udbuddet skal være forskningsbaseret og der samles en mindre 
gruppe af undervisere omkring en modulansvarlig til at varetage undervisningen.  
 
Der er stillet to konkrete forslag om ekstra udbud:  

• Pædagogisk udvikling gennem fænomenologisk tænkning af Frederik Pio. 
• Motivationspsykologi i et uddannelsesperspektiv af Niels Bonderup Dohn. 

 
Frederiks modul er foreløbig godkendt, men der skal samles en lærergruppe til at udvikle en 
undervisningsplan. Cæcilie og Trine: Modulet henvender sig ikke til studerende med 
universitetsbaggrund og er svært at forholde sig til hvis man ikke har praksiserfaringer. Indsigelsen 
taget til efterretning med bemærkning om at man vil forsøge at tænke det bredt, men at det ikke 
altid vil være sådan at det enkelte udbud appellerer til alle studerende. 
 
For Niels’ udbud finder UFU at det er væsentligt at skelne mellem det motivationsteoretiske og det 
psykologiske i forhold til placering af uddannelsens grundfagligheder. UFU ønsker at forslaget 



nedtoner psykologi og fokuserer på motivation / didaktik. Niels opfordres til at samle en gruppe af 
undervisere til at forestå udbuddet og som kan dække den psykologiske tilgang. 
 
Godkendelse af de to udbud kan ikke afvente kommende møder så UFU besluttede at Tomas 
godkender på UFU’s vegne. 
 
 
9) Udpegning af GP-studenterrepræsentanter på de enkelte hold/årgange/…. 
Punktet udsættes til næste UFU møde. 
 
 
10) Studenterstyrede studiekredse i videnskabsteori (og evt. andre emner). 
Punktet udsættes til næste UFU møde. 
 
 
11) Sagsbehandling (bilag 5). 
Konkret ansøgning om indlejring af Metodeprojekt i Speciale. UFU ønskede at afvise ansøgningen 
begrundet med faglige hensyn at modulerne har hver sin funktion. UFU henholdt sig også til 
udtalelse fra Uddannelsesjuridisk Service om spørgsmål. Begrundet med den langvarige 
sagsbehandling, der ved et afslag vil indebære en udsættelse af studiet, i det afleveringsfristen for 
Metodeprojektet er overskredet, indstillede UFU at ansøgningen blev imødekommet. Sidetalskravet 
for den samlede skriftlige opgave øges tilsvarende. 
 
 
12) Eventuelt. 
Kenneth ønsker specificering af sidetal og varighed af den studerendes indledende oplæg ved 
mundtlig eksamen begrundet med flere tilfælde hvor studerende har oplevet usikkerhed i 
eksamenssituationen. UFU tager spørgsmålet op på mødet 19. marts og overvejer bl.a. om vi skal 
bede de modulansvarlige undervisere om en beskrivelse når vi indkalder undervisningsplanerne. 
 
 
For referatet 
Henrik Christensen 
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