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CENTER FOR UNIVERSITETSPÆDAGOGIK 
 
Center for Universitetspædagogik blev oprettet i november 1996 som et uformelt samarbejde, 
der fik til opgave at varetage adjunktpædagogikum, støtte den universitetspædagogiske debat 
samt efteruddanne universitetsundervisere, og er nu et permanent tværfakultært center for 
universitetspædagogik.  
 
MEDARBEJDERE  
Lektor Povl Götke (centerleder, Institut for Filosofi og Religionsstudier) 
Lektor Kaare Lund Rasmussen (til 31. december, Dansk Institut for Gymnasiepædagogik) 
Adjunkt Klaus Levinsen (Institut for Statskundskab) 
Fuldmægtig, cand.phil. Karin Greve Jensen (daglig leder af sekretariatet) 
Chefkonsulent Birgitta Wallstedt (Enheden for Uddannelsesudvikling, Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet) 
 
Centermedarbejderne afholder møde cirka en gang om måneden for at koordinere, udveksle 
ideer og drøfte de forskellige tværfaglige aktiviteter, der udmøntes løbende ud fra målsætnin-
gerne og de krav, universitetet og samfundet stiller. Centret deltager i samarbejde med Dansk 
Universitetspædagogisk Netværk, Ingeniørernes Pædagogiske Netværk, pædagogiske enheder 
på andre danske og nordiske universiteter, samt i nationale og internationale 
forskningsprojekter. 
 
MÅLSÆTNINGER 
1. Et udviklingsarbejde inden for universitetspædagogik, herunder adjunktpædagogikum, 
universitetskultur og fagdidaktik 
2. Et udviklingsarbejde omkring universitetslæreres pædagogiske efteruddannelse 
 
Adjunktpædagogikum har i år været gennemført med 18 adjunkter fra alle fire fakulteter og er 
et tosemesters uddannelsesforløb bestående af en teoretisk/praktisk kursusdel, af individuel 
supervision, vejledning og observation samt af to til tre foredragsarrangementer. 
 
Centermedarbejderne indgår i gennemførelsen af kursusdelene og udarbejdelse af kursus- og 
informationsmateriale. De bistås af et eksternt vejlederkorps, som også er inddraget i 
supervisions-, vejlednings- og observationsdelen af adjunktpædagogikum. 
 
EKSTERNE VEJLEDERE 
Rektor Erling Petersson 
Lektor Flemming Bolding 
Lektor Anni Bøgh Hattesen 
Lektor Anna Marie Hangaard Jensen 
Lektor Bodil Ravn 
Lektor Søren Schmidt-Nielsen 
 

CENTRETS ARRANGEMENTER I FORBINDELSE MED ADJUNKTPÆDAGOGIKUM 

Internatskursus 

Kurset blev afholdt på Sandbjerg Slot med oplæg v. P. Götke, B. Wallstedt, stud.med. Ditte 
Roth og cand.negot.stud. Dennis Andersen, begge Syddansk Universitet, professor Lars 
Qvortrup, KnowledgeLab, Syddansk Universitet, adjunkt Mette Præst Knudsen, Institut for 
Marketing, Syddansk Universitet og professor Jørn Henrik Petersen, Institut for Journalistik, 
Syddansk Universitet (8. januar-10. januar). 
 



Syddansk Universitet, Årsberetning 2003 2

Midtvejsseminar  
Seminaret gennemførtes med korte oplæg fra tre adjunkter, efterfølgende gruppearbejde og 
fokus på følgende temaer efter idéoplæg v/K. Levinsen: 
1. Mål og struktur i undervisningen, herunder belysning af, hvordan man har formuleret og 
klargjort sine undervisningsmål og tilrettelagt sin undervisningsstruktur (semesterplan og 
eksempel på lektionsstruktur) 
2. Erfaringer med undervisningsmetoder og strategier, herunder en belysning af praktiske 
erfaringer med anvendelse af forskellige metoder og en diskussion af, hvordan de ”virker” i 
forhold til de studerendes deltagelse, læring 
3. Underviserrollen, herunder de personlige overvejelser der afspejler, hvordan man evt. har 
gjort brug af supervisor og observationer (26. august). 
 

E-læringsprojekt 

Adjunkterne arbejdede i i tværfakultære Blackboard-baserede netværksgrupper med følgende 
temaer: Forelæsningen, gruppearbejde, eksamen og brugen af e-læring i undervisningen 
(projektforløb 26. august-2. december). Afsluttende kursusdag med følgende program: 
1. Præsentation af udvalgte værker fra efterårets e-læring temaarbejde og diskussion om 
fordele og ulemper med brug af e-læring ved konsulent Ambrosia Hansen, SDUE 
2. Den nye universitetslov  -  implikationer for uddannelse og kvalitetssikring ved B. Wallstedt 
3. Præsentation af et didaktisk, pædagogisk pilotprojekt, der skal gennemføres på 
Religionsstudier foråret 2004 ved P. Götke 
4. Evaluering af det samlede adjunktpædagogikum-forløb (2. december). 
 
I løbet af de to semestre er der i overensstemmelse med modellen for adjunktpædagogikum 
blevet gennemført individuel supervision og vejledning ved eksterne pædagogiske vejledere og 
interne faglige vejledere, og adjunkterne har overværet kollegers undervisning og eksaminer. 
 

CENTRETS ØVRIGE AKTIVITETER 

Centret afholdt en temadag om evaluering af pædagogisk efteruddannelse af 
universitetsadjunkter i samarbejde med Efteruddannelsesudvalget for Længerevarende 
Uddannede (ELU), som har støttet et projekt, der oprindeligt var treårigt og internationalt 
forankret (26. maj). Den internationale del af projektet afsluttedes dog tidligere end beregnet, 
og centret foretog derfor i samråd med ELU og professor Peter Dahler-Larsen en undersøgelse 
af effekten af adjunktpædagogikum på Syddansk Universitet sammenholdt med en lignende 
undersøgelse foretaget på Aarhus Universitet. Temadagen markerede afslutningen på 
projektet, og der deltog en kreds af universitetsfolk, der arbejder med adjunktpædagogikum 
på de øvrige danske universiteter, samt repræsentanter fra Ministeriet for Videnskab, 
Teknologi og Udvikling. Professor Peter Dahler-Larsen fremlagde evalueringsresultaterne fra 
projektet og sammenholdt disse med generelle overvejelser over evaluering af pædagogisk 
uddannelse. Lektor Torben K. Jensen, Aarhus Universitet, pædagogisk konsulent Jens 
Tofteskov, Handelshøjskolen i København og lektor Povl Götke, Syddansk Universitet gav 
perspektiveringer på evalueringsrapporten. Temadagen afsluttedes med en fælles diskussion 
om, hvordan erfaringerne bruges fremadrettet i arbejdet med pædagogisk uddannelse af 
universitetslærere. Den endelige projektrapport udgives af centret i samarbejde med professor 
Peter Dahler-Larsen på Syddansk Universitetsforlag i 2004. 
 
P. Götke er bestyrelsesmedlem i Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN). Det er 
allerede nu planlagt, at Centret og Syddansk Universitet i 2005 er værter for en nordisk 
konference om universitetspædagogik. P. Götke er desuden redaktør af DUN-netværkets 
næste publikation i samarbejde med repræsentanter fra Aalborg Universitet og 
Handelshøjskolen i København. 
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ICED-netværket (International Consortium for Educational Development) har udpeget P. Götke 
som Danmarks repræsentant i netværket. Næste årsmøde finder sted i juni 2004 i Ottawa, 
Canada, hvor han deltager. 
 
P. Götke deltog i den 14. netværkskonference i Frederikstad om Bidrar kvalitetssikring til 
kvalitetslæring? (22.-23. oktober). 
 
Han deltog desuden i Utvecklingskonferensen för högre utbilding, Gävle (26.-28. november). 
 
K. Greve Jensen er bestyrelsesmedlem i Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN), og 
hun er inddraget i  forskningsprojektet om effektmåling og kvalitetsudvikling af pædagogisk 
efteruddannelse af universitetslærere. 
 
P. Götke, K. Greve Jensen og K. Levinsen deltog i konferencen Undervisningsevaluering på 
universiteterne  -  i spændingsfeltet mellem kontrol og udvikling. Konferencen var arrangeret 
af DUN-netværket og blev afholdt på Københavns Universitet (7. marts). 
 
P. Götke og K. Greve Jensen deltog i SCKKs konference på Axelborg i København om Ledelse 
og kompetenceudvikling på universitets- og forskningsområdet (20. november). 
 
P. Götke, K. Greve Jensen og B. Wallstedt deltog i et møde med en repræsentant fra 
SCKK/ELU og medarbejderrepræsentanter fra SDUB og Personaleafdelingen på Syddansk 
Universitet om et eventuelt fremtidigt samarbejde om kompetenceudvikling (15. december). 
 

EKSTERNE BEVILLINGER OG DONATIONER 
Centret har modtaget 370.000 kroner fra ELU-fonden til projektet om effektmåling og 
kvalitetsudvikling af pædagogisk efteruddannelse af universitetslærere. 
 
 
 


