
Kære kandidatstuderende på Uddannelsesvidenskab med anden baggrund end 

Uddannelsesvidenskab 

I uge 32 og 33 afvikler vi på Uddannelsesvidenskab et introkursus til alle jer med anden 

baggrund end Uddannelsesvidenskab. Da kurset har et fagligt såvel som socialt sigte, vil I 

både blive introduceret til relevante nøglebegreber og akademiske færdigheder samt få 

lejlighed til at møde jeres kommende medstuderende over en kop virtuel kaffe og frokost. 

Kurset er for studerende både fra Emdrup og fra Aarhus, hvorfor undervisningen kommer til 

at foregå over Zoom. Undervisningen vil være en blanding af oplæg, gruppearbejde og 

plenumdiskussioner, og jeres undervisere vil være Katrine Puge, Anna Skov Jensen og 

Laura Trolle. Katrine er p.hd.-studerende ved afdelingen for Uddannelsesvidenskab mens 

Anna og Laura er videnskabelige assistenter på bacheloruddannelsen i 

Uddannelsesvidenskab. Som videnskabelig assistent varetager man, sammen med et team 

af videnskabelige assistenter, holdundervisningen på samtlige moduler på 

bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab.  

Informationer, Zoom-links, læseplaner, materialer, (tekster, slides mm.) vil være tilgængelige 

på Brightspace inden kursusstart i uge 32.  

Nedenfor kan I se, hvornår undervisningen finder sted, men bemærk at I også skal beregne 

forberedelsestid både individuelt og i grupper mellem sessionerne.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uge 32 

Mandag kl. 9.00-11.00: Individuel forberedelse 
 

Tirsdag kl. 9.00-11.00: Session 1  
Velkomst samt introduktion til uddannelsesvidenskab og 
centrale aktører  
Vi vil undervejs holde en kaffepause over zoom i mindre rum, 
hvor I får lejlighed til at lære jeres medstuderende bedre at 
kende.  
 

Onsdag kl. 13.00-16.00: Individuel forberedelse  
kl. 16.00-17.00: Studiegruppearbejde over zoom 

Torsdag kl. 9.00-13.00: Session 2 
Læring 
Vi vil undervejs holde en kaffe- og frokostpause over zoom i 
mindre rum, hvor I får lejlighed til at lære jeres medstuderende 
bedre at kende. 

Fredag kl. 08.00-11.00: Individuel forberedelse  
kl. 11.00-12.00: Studiegruppearbejde over zoom 



 
 
 
 
 
 
 
 
Uge 33 

Mandag kl. 9.00-13.00: Session 3 
“At ville noget med nogen”  
Vi vil undervejs holde en kaffe- og frokostpause over zoom i 
mindre rum, hvor I får lejlighed til at lære jeres medstuderende 
bedre at kende.  

Tirsdag kl. 13.00-16.00: Individuel forberedelse  
kl. 16.00-17.00: Studiegruppearbejde over zoom 

Onsdag kl. 9.00-13.00: Session 4 
Uddannelsesvidenskab i et organisatorisk perspektiv  
Vi vil undervejs holde en kaffe- og frokostpause over zoom i 
mindre rum, hvor I får lejlighed til at lære jeres medstuderende 
bedre at kende. 
 

Torsdag kl. 9.00-11.00: Individuel forberedelse  
 

Fredag Kl. 9.00.12.15: Session 5 
Det videnskabsteoretiske blik samt besøg fra biblioteket der 
sætter fokus på litteratursøgning, referencehåndtering, citering 
mm.  
Vi vil undervejs holde en kaffepause over zoom i mindre rum, 
hvor I får lejlighed til at lære jeres medstuderende bedre at 
kende.  

 

Vi forbeholder os retten til at blive nysgerrige på nyt i løbet af sommeren, hvorfor ændringer i 
indholdet kan forekomme. 

 
Vi ønsker jer alle en rigtig god sommer og ser frem til at møde jer. 
 
Bedste hilsner 
 
Katrine, Anna og Laura 
 
 


