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ARTS STUDIER, EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 
AARHUS UNIVERSITET 
 

Møde den 9. november 2018 kl. 10-14 
Lokale D120 
Masteruddannelsernes Uddannelsesnævn 
 
Deltagere: 
Jeanette Magne (formand), Frans Ørsted Andersen, Lotte Hedegaard-Sørensen, Helle Merete Norden-
toft, Louise Weinreich Jakobsen og Merete Justesen (referent) 

Afbud: Helene Ratner og Eva Silberschmidt Viala (studieleder) 
 
 
Masteruddannelsernes Uddannelsesnævn 
 
Ad 1) Godkendelse af dagsorden  
Dagsordenen er godkendt 
 
Ad 2) Meddelelser 
Forplejning til de kollektive undervisningsgange opleves som en udfordring af 
institutreceptionen, som er ansvarlige for forplejningen. Der har f.eks. været 
flere gange, hvor forplejningen har stået urørt hen. Det er derfor besluttet, at 
de modulansvarlige skal melde ind til masterstudiecentret, om de ønsker for-
plejning til de kollektive undervisningsgange. Alle ændringer i planerne i for-
hold til f.eks. datoer skal meldes ind og aftales med masterstudiecentret. 
 
Alle VIP har været indkaldt til et møde omkring kvalitetsudvikling af EVU-in-
dikatorerne. Der er et ønske om at indikatorerne baseres på faktaorienteret 
data i stedet for i dag, hvor mange indikatorer er baseret på undervisnings-
evalueringen. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde videre med 
det. Udgangspunktet vil være de 5 delpolitikker: 
 
Rekruttering og studiestart 
Struktur og forløb 
Udvikling af uddannelse 
Undervisning og læringsmiljø 
Studiemiljø 
Uddannelsernes relation til arbejdsmarkedet 
 
Det vil tidligst have indvirkning fra 2020, da der skal en grundig udviklings-
proces i gang. Det er vigtigt, at indikatorerne skal være meningsfulde for un-
derviserne. De vil bl.a. gerne udvikle indikatorer, der kan måle det didaktiske. 
Der er en høring i gang omkring særskilte moduler, der ikke er hængt op på 
andre uddannelser. Det er interessant, men meget besynderligt, at UN ikke er 
informeret om det. Louise Weinreich Jakobsen undersøger det nærmere. 
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Ad 3) Betydningen af evalueringen af sidste års undervisning på 
det fælles masterprojekthold i forhold til undervisningsplanen for 
F2019 
På sidste UN-møde, hvor vi diskuterede evalueringen fra sidste forår, var det 
klart, at der var diskrepans mellem uddannelsernes evaluering af det fælles 
masterprojekthold: 
 

 
 

  
Masteruddannelsen i vejledning (MiV) skiller sig ud i den kvantitative evalue-
ring, hvor de studerende er langt mere tilfredse med undervisningen end de 
andre tre masteruddannelser. En forklaring på denne forskel i tilfredshed kan 
hænge sammen med, at Miv-studerende er vant til at arbejde kollektivt og 
selve undervisningsformen på modul 4 er en vejledningssession i sig selv, 
hvorfor både form og indhold af undervisningen er genkendeligt og derfor 
måske mere meningsfuld for de studerende 
De andre uddannelsers studerende ønsker mere fagspecifik undervisning og 
har svært ved at se fordelen i andres fagligheder. Der er tale om kulturelle for-
skelle mellem uddannelsernes normale måde at arbejde på. 
 
Kvalitative evalueringer som eksempel fra masteruddannelsen i sundhedspæ-
dagogik og sundhedsfremme: 
Jeg vurderer det samlede udbytte af undervisningen som: 

• Vi har været for mange sammen på holdet, hvilket har gjort undervis-
ningen mindre konkret og specifik. Det gør undervisningen mindre 
interessant. Jeg har selv forberedt mig mindre … 
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• Ditto. Mange undervisere med forskellige faglige tilgange til fx hvad 
en god opgave er, de forskellige begreber, det er forvirrende. Hvor er 
jeg selv … tvinger mig til selv at tage stilling? Savner mere konkret 
sundhedspædagogiks fokus. Det er først efter afleveringen af opga-
ven, at læringsudbyttet står skarpt (bred enighed i flokken) 

• Når man er novice i forhold til at skrive en stor opgave, så har mang-
foldigheden i forskellige retninger gjort mig usikker. 

• Jeg har tabt tråden, når det er blevet for fagspecifikt uden for min fag-
lighed. Har været svært at finde tilbage. 

• Ditto. Ønsker sundhedspædagogik for os selv. 
• Need to know – nice to know. Det har været inspirerende med de 

mange tilgange. Jeg vil både have mangfoldigheden men også det spe-
cifikt sundhedspædagogiske. 

• Enig. Jeg har forberedt mig godt, men har ikke fået det optimale ud af 
det.  De bedste forløb har været den konkrete sparring/gr.arb på bag-
grund af undervisningstemaerne. Underviserne skal være tydeligere i 
forhold til, hvor vi står. Vi skal klæde os i ’fjerdragten’. Undervisernes 
forventninger har været uklare, hvad skal jeg vide for at kunne indgå i 
dialoger. En oversigt over teorier, videnskabsteorier og deres relation 
til hinanden. 

• Enig. Samme temaer. Svært med den konkrete omsætning til det 
sundhedspædagogiske. Summeøvelserne har været fødselshjælpere. 
Vi trænger til at blive holdt lidt mere i hånden under processen. Inspi-
rerende at høre forskellige undervisere. 

• Forskelligheden har også været inspirerende. Når jeg senere har kig-
get på mine notater og på powerpoints, så har det givet mening og an-
ledning til refleksion over min opgave. Har givet refleksioner på et hø-
jere plan … 

• Enig i ovenstående. Spildtid med mange uddannelser sammen. Hæl-
der til et komprimeret forløb med en central underviser fra uddannel-
sen. Og kommer man som studerende, der har været væk fra uddan-
nelsen et stykke tid, så bliver det endnu sværere at finde koblingen til 
det faglige felt. 

• Enig. Ditto. Det er svært at lave summegrupper med en fra en anden 
uddannelse, da vi har svært ved at forstå hinandens fagligheder. 

• Jeg vil sige noget helt andet. Jeg har udfyldt evalueringen under un-
dervisningen, men på baggrund af kun 2 undervisningsgange, hvilket 
giver usikkerhed i besvarelsen. Kombineret med nordjysk sikkerhed, 
derfor bliver jeg usikker på, hvor stort mit læringsudbytte er. Det har 
været godt, selvom jeg måske har ratet det lavt.  

 
Det er et metodeseminar, de studerende tilbydes og ikke et fagspecifikt semi-
nar. Formålet og indholdet skal beskrives tydeligt, så de studerende ved, hvad 
de bliver tilbudt.  
 
I foråret 2019 er der også planlagt et fælles masterprojektseminar for master-
uddannelsen i special- og socialpædagogik, voksnes læring og kompetenceud-
vikling og sundhedspædagogik og sundhedsfremme. Undervisningen er tilret-
telagt med udgangspunkt i sidste års evaluering. Der vil være fælles oplæg om 
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formiddagen og fagspecifikke om eftermiddagen. Til de fælles oplæg er der 
VIP tilstedeværelse fra alle uddannelser, så trådene kan bindes sammen i den 
opdelte undervisning om eftermiddagen.  
 
 
Ad 4) Status på udviklingsprojektet ved Jeanette Magne Jensen 
Hvilke forventninger har ledelsen til uddannelsesnævnet? 
De 3 nedsatte arbejdsgrupper går først endeligt i gang i januar 2019, da tids-
processen er blevet rykket lidt, så arbejdsgruppernes primære arbejdsbyrde 
ligger i forårssemestret, startende med kickoff-møder i januar 2019. 
 
De 3 arbejdsgrupper: 
 
Pædagogisk ledelse og innovation  
Arbejdsgruppen består af: 
Helene Ratner (forperson) 
Hanne Knudsen 
Mie Plotnikof 
Lars Qourtrup 

 
Læring, kompetenceudvikling og teknologi   
Arbejdsgruppen består af: 
Ulrik Brand (forperson) 
Jacob Krause Jensen  
Monica Carlsson 
Vibe Aarkrog 
Kristina Mariager-Andersson 

 
Velfærd, trivsel og social mobilitet  
Arbejdsgruppen består af: 
Christian Sandbjerg Hansen (forperson) 
Janne Hedegaard-Hansen 
Jens Christian Nielsen 
Birgitte Romme 
 
Arbejdsgrupperne vil i løbet af efteråret diskutere, hvordan de vil inddrage 
uddannelsesnævnet og fagmiljøerne. Der er meningen, at det skal være en 
inddragende proces med løbende opdatering. 
 
Det er stadig planen, at de nye uddannelser skal udbydes fra 2020.  
 
 
Ad 5) Godkendelse af undervisningsplaner og budgetter 
 
Uddannelse Modul Sted Undervisningsplan Budget 

DSA 4 Århus Afventer  Afventer 

LAICS 4 Emdrup Afventer  Afventer 

Ledelse 2 Emdrup Små ubetydelige kommentarer I proces 

Vejledning 2 Emdrup OK OK 

onenote:../../Optag%20og%20afmeldinger/F19/STADSkoder.one#section-id=%7BFDEAA47C-34E9-4919-AB06-593878718F01%7D&base-path=//O:/ARTS_Studier/EVU%20Master%20DPU/Pernille%20og%20Ida/Til%20udveksling
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Vejledning 4 Emdrup OK OK 

Voksnes læring 
og kompetence-
udvikling 

2 Emdrup OK Mangler for-
deling af in-
tern censur 

Positiv psykologi 2 Emdrup Der mangler information om 
hvordan man bliver tildelt en 
vejleder. Hvordan er der pro-
gression i den kollektive vejled-
ning, når de to dage ligger i di-
rekte forlængelse af hinanden? 
Der mangler deltaljeret infor-
mation om forberedelsen, når 
de studerende opkræves et kort 
oplæg. 
Der står hele bøger på littera-
turlisten, og på den supplerende 
litteraturliste. Det vil være 
ønskværdigt, at det præciseres, 
hvad det er vigtigst at læse. 

OK 

Positiv psykologi 4 Emdrup Der er meget litteratur. Feed-
back på work in progress er ikke 
undervisning og bør have en an-
den forberedelsesfaktor. 

I proces 

Positiv psykologi 2 Århus Se under Emdrup Se Emdrup 

Positiv psykologi 4 Århus Se under Emdrup Se Emdrup 

Special- og soci-
alpædagogik 

2 Emdrup Navnet står forkert i undervis-
ningsplanen. Mange undervi-
sere. Modulansvarlig underviser 
på alle seminarer 

I proces 

Fælles M4 
SPSO, SU, VO 

4 Emdrup Afventer  Afventer 

DAV 4 Emdrup Ser umiddelbart fornuftige ud. 
Koordinatoransvaret ser ud til 
at blive grebet. 

Afventer 

DAV 2 Århus Ser umiddelbart fornuftige ud. 
Koordinatoransvaret ser ud til 
at blive grebet. 

Afventer 

DAV 4 Århus Ser umiddelbart fornuftige ud. 
Koordinatoransvaret ser ud til 
at blive grebet. 

Afventer 

  
UN-medlemmerne sender deres kommentarer til undervisningsplanerne til 
de modulansvarlige og beder om en tilretning af plan og budget med cc til 
Merete. 
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Det er udfordrende for medlemmerne af UN, at vurdere budgetterne. UN skal 
kvalitetssikre sammenhæng mellem undervisningsplan og budgetter. UN øn-
sker at masterstudiecentret står for den endelige kvalitetssikring af budget-
terne. 
 
Masterstudiecentret kvalitetssikrer undervisningsplanerne ud fra et admini-
strativt synspunkt, når de endelige planer er landet. 
 
Ad 6) Eventuelt 
Jeanette Magne Jensen og Merete Justesen finder ledige datoer i foråret til 
forårets UN- og koordinatormøder. 
 
 
 

Referatet er godkendt i mailhøring 


