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Forslag til dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser 

a. Udbud af uddannelser E15 

b. Blackboard F15 

3. Kompendier og bøger E15. Herunder delvist elektroniske kompendier 
4. Fællesforelæsninger E15 
5. Modul 4 
6. Et studienævn for masteruddannelserne? 
7. Undervisningsplaner 

a. Litteraturangivelser 
b. Læringsmål 

8. Eventuelt 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen er godkendt. 

 

Ad 2) Meddelelser 

a. Masteruddannelsen i medborgerskab, masteruddannelsen i læse- og 

skrivedidaktik og masteruddannelsen i grundskoleforskning bliver ik-

ke udbudt med studiestart i 2015. Resten af uddannelserne bliver ud-

budt. Medborgerskab og Grundskoleundervisning er under revision 

med henblik på udbud 2016. 

b. Der kommer en ny version af Blackboard fra F2015 (bb.au.dk). Vi 

regner ikke med de store udfordringer i den forbindelse, da det meget 

ligner den gamle version. Der er dog p.t. udfordringer med at give 

eksterne undervisere adgang. Masterstudiecentret arbejder på sagen. 

Indtil de eksterne har fået adgang, kan de sende den information til 

master@dpu.dk, så lægger masterstudiecentret det ind på Black-

board.    

 

 

Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige 

Dato: 9. december 2014 

Tid: 13.00 – 14.30 

Lokale: A412 

 

 

Deltagere: 

Nina Tange, Asger Sørensen, Bergthora, Elina, Anne Larson, Jeanette Magne Jensen, Helle Merete 

Nordentoft, Lone Nordin, Kirsten Baltzer, Karen Lund, Lotte Hedegaard Sørensen, Anna Kathrine 

Frørup, Peter Plant, Lis Hemmingsen, Søren Langager, Jonas Greve Lysgaard, Stig Roesen og Me-

rete Justesen (referent) 
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Ad 3) Kompendier og bøger E15. Herunder delvist elektroniske kom-

pendier 

Sundhedspædagogik og sundhedsfremme modul 2 er i gang med et pilotprojekt i 

forhold til at finde elektroniske tekster til kompendiet. Biblioteket har fundet cir-

ka halvdelen af teksterne i kompendiet. Så kompendiet bliver delvist trykt og del-

vist elektronisk. 

 

Masteruddannelsernes uddannelsesfagudvalg har besluttet, at der fra E2015 ud-

leveres kompendier i stedet for bøger. 

 

Masterstudiecentret oplever, at det ikke nødvendigvis er en positiv oplevelse at 

udlevere bøger, da mange af de studerende først kan få bøgerne ved studiestart. 

Derfor bliver det der skulle have været en god oplevelse ofte oplevet som en hin-

dring for de studerende. 

 

Kommentarer fra koordinatorer og modulansvarlige: 

 Man kunne også fortælle de studerende, at artiklen ligger elektronisk og at 

de så selv skulle finde den på biblioteket 

 Det har været svært at få de studerende til at finde ud af at det ene kom-

pendium skulle hentes et sted og det andet blev sendt (modul 1 hvor de 

studerende får tilsendt et minikompendium med posten og skal købe re-

sten på biblioteket).   

 

Ad 4) Fællesforelæsninger E15 
Vi skal diskutere formen for fællesforelæsninger. Til sidste fællesforelæsning i 
Århus dukkede der 6 studerende op. Århus afdelingen mener, at der skal annon-
cere mere, men det er annonceret i undervisningsplanerne, og det vurderes ikke, 
at det er manglende annoncering, der har betydning for det lave fremmøde af 
studerende til fællesforelæsningerne. 

Fællesforelæsningerne fungerer ikke i Århus. De fungerer i København. John 
Mcloed forelæsningen i København fungerede rigtigt godt. 

I foråret 2015 er det særligt forsøgt at finde interessante forelæsninger til de stu-
derende i Århus. 

Maria Marquard oplyste, at Ib Ravn kommer begge steder med Facilitering af vi-
dendeling. Pirjo Lahdenperä kommer i Emdrup med Interkulturell pedagogik och 
interkulturellt ledarskap -  nye udfordringer i et samfund med stigende diversitet. 
Hun kunne ikke komme i Århus. Lars Qvortrup kommer i Århus med Evidens og 
effektstudier i uddannelsesforskning og pædagogisk praksis. 

I forhold til fællesforelæsninger i efteråret 2015 i Århus, beslutter vi ikke noget i 
dag, men der skal et mirakel til for at holde forelæsningerne i Århus.  
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Kommentarer fra koordinatorer og modulansvarlige: 

 De to fællesforelæsninger skal ligge på samme dag (Aarhus). 

 Evt. optage forelæsningen.  

 Formålet med fællesforelæsningerne er at skabe et studiemiljø. Mister vi 
ikke det, hvis de sidder derhjemme og ser en optagelse? 

 Vi skal ikke lukke det ned uden at diskutere indvirkningerne på studiemil-
jøet. 

 Vi har optaget John Mcloeds forelæsning. Så kan man se det sammen og 
diskutere det. Man kan arbejde i hybridform 

Merete Justesen oplyste at forårets fællesforelæsninger i Århus foregår på Trøj-
borg, så de studerende ikke skal Århus rundt for at finde vej. Lokalet er for lille, 
hvis de alle sammen kommer, men uddannelsesfagudvalget har besluttet, at det 
er bedre at det er på Trøjborg og sandsynligheden for at de alle kommer er meget 
lille, hvis man ser på deltagelsen i efterårets forelæsninger. 

 

Ad 5) Modul 4 
Hver uddannelse kører modul 4 i foråret. Nogle uddannelser kører det sammen. I 
uddannelsesfagudvalget har vi diskuteret om vi kan lave noget sammen på modul 
4 i f.eks. kvantitativ metode. Noget workshoppræget og ikke bare en forelæsning. 
Det vil blive udover de timer vi har i dag (der skal søges midler til det). Anne Lar-
son er tovholder på projektet, da Anne har stor viden om kvantitativ metode og 
underviser i det. 

Kommentarer fra koordinatorer og modulansvarlige: 

 Vi har haft noget om det før og da vi evaluerede bagefter, så viste det sig, 
at nogle af vejlederne måske også have brug for opkvalificering på områ-
det. Vi besluttede, at vi måtte profilere os selv på det, vi er gode til og vi 
har ikke mange der er gode til kvantitativ metode. 

 De studerende skal i et eller andet omfang arbejde med tal. 

 Vi har tidligere udbudt masterprojektet forår og efterår. Dem der har 
mange masterstuderende har brug for at deres studerende kommer til ek-
samen.  

Jeanette: 
Ressourcerne til modul 4 ligger i foråret. De timer der er i efteråret er timer på 
tværs af masteruddannelserne, men hvis der er særligt behov og mange stude-
rende, så må vi tale om det 
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Ad 6) Et studienævn for masteruddannelserne? 
I kan måske huske tilbage til den faglige dag i august, hvor vi diskuterede, at det 
kunne være interessant, at få vores eget studienævn. Det er nået videre og den 
konstituerede dekan siger, at det er op til en intern proces. Studieleder har været 
sygemeldt og jeg er i dialog med hende om det nu. Det med at oprette et studie-
nævn mere er ikke lige til. Der er nogle tekniske udfordringer i forhold til valg, 
fordi ansatte kun har en stemme og derfor i princippet kun kan stemme til et stu-
dienævn. Det er en mand/kvinde en stemme. Hvis vi skal have to studienævn, så 
skal man vælge om man vil stemme til det ene eller det andet studienævn. Det 
kan lade sig gøre, men det skulle være meget besværligt. 

Min beslutning lige nu er, at se tiden an. Vi har p.t. observatørstatus i studienæv-
net. Vi har ikke stemmeret. Vi kan godt tage punkter op og vi har taletid. Så længe 
der ikke er noget at stemme om, så er vi lige med de andre. Studieleder har meldt 
ud, at vi kan beslutte noget nu og fungerer det ikke, så kan vi lave det om. 

Vi lader afdelingerne komme på plads og indleder forhandlinger med afdelingsle-
derne om masteruddannelserne. Hvordan bliver vores dialog fremover med afde-
lingslederne? Det må tiden vise. 

Jeg har fået Merete til at lave oversigt over hvor mange timer masteruddannel-
serne trækker fra de enkelte afdelinger og hvilke medarbejdere der bliver trukket 
på. I første omgang kun vedrørende afdelingen ”Uddannelsesvidenskab” og de 
masteruddannelser, der hører til der. 

Kommentarer fra koordinatorer og modulansvarlige: 

 Jeg tænker, at jeg har direkte adgang til min afdelingsleder og jeg vil håbe, 

at vi kan aflaste dig som uddannelsesleder, så du ikke skal løbe rundt. Det 

plejer at være mig, der sørger for bemanding af uddannelsen. 

 Uddannelsesledertitlen forsvinder og kommer til at hedde uddannelses-

koordinatorer. Og det smitter af på at masterkoordinatorerne kommer til 

at hedde noget andet. 

 Uddannelseslederne har fået færre timer, som er givet til afdelingslederne. 

 Der er taget fuldstændigt uanstændigt mange timer fra os koordinatorer. 

 

Ad 7) Undervisningsplaner 
Vi har modtaget rigtigt mange undervisningsplaner for foråret og langt de fleste 
er godkendt. Det har givet anledning til to diskussioner – en om litteraturangivel-
ser og en om læringsmål: 

Litteraturangivelser: Obligatorisk litteratur, supplerende litteratur, Vi skal 
være enige om nogle begreber. 

Kommentarer fra koordinatorer og modulansvarlige: 
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 Jeg foreslår, at vi kalder det for ”Obligatorisk”, ”Primær” og ”Sekundær”. 

 Primær er om sagen. Sekundær er det der gør dig klogere på sagen. 

 Vi har noget litteratur, der er særligt interessant. Ekstra kalder vi supple-
rende. Vi bruger ikke de termer (primær og sekundær) og det lyder forvir-
rende. Pensum er en anden sag i vores sammenhæng. 

 Det handler om didaktikken til den konkrete undervisningsgang. Vi har 
den store udfordring, at der er rigtigt meget litteratur.  

 Pensum går ikke i litteraturangivelserne 

 Kan vi kalde det ”Litteratur du forventes at have læst” og ”Supplerende lit-
teratur, du kan læse”. 

 Måske skal den supplerende litteratur ud af undervisningsplanerne og 
f.eks. ligge på BB. 

 I den nye undervisningsplan ligger al litteraturen forrest. Man kunne sige, 
at der maksimalt måtte være fem supplerende. 

Jeanette Magne Jensen opsummerer: 
Når det her opstår som et punkt, så er det ud fra en ensretning af vores undervis-
ningsplaner. Jeg hører nogenlunde enighed om litteratur der forudsættes læst til 
undervisningen og så alt det man også kan læses. Jeg vil gerne have, at alt det 
man også kan læse lægges på BB og kommer ud af undervisningsplanerne, så det 
udelukkende er den litteratur, der er en forudsætning for undervisningen, der 
står i undervisningsplanen. Dette af hensyn til planernes overskuelighed og læs-
barhed.  

Læringsmål: Hvad er det for nogle niveauer, vi skal formulere læringsmål til? 
Uddannelsesfagudvalget har diskuteret læringsmål. Vi har diskuteret os frem til, 
at vi ikke skal have læringsmål pr. session. Vi kan gøre det pr. seminar. Det giver 
ikke mening, at gøre det på for hver enkelt undervisningssession. Vi bør diskutere 
dette yderligere på et fagligt seminar 

Ad 8) Eventuelt 

Helle Merete Nordentoft meddelte: Vi skal hele tiden udvikle vores uddannelser. 

Kristina Mariager-Andersson og jeg arbejder med at de studerende skal lave de-

res egen kompetenceprofil og det kan være relevant for alle masterstuderende. Vi 

arbejder med studerende i foråret på modul 2 på masteruddannelsen i vejledning. 

Hvis vi systematisk hjælper de studerende med at tager ejerskab personligt, så 

kan det ende med, at de studerende får et redskab, der kan hjælpe dem med f.eks. 

at søge midler til deres masterprojekt, Vi vil også gerne arbejde med en særlig 

masterpædagogik. Hvad laver uddannelserne rundt omkring? Det burde være et 

fast punkt på dagsordenen. 

 

Jeanette Magne Jensen: Det vil være godt, hvis vi fandt tid til at fortælle hinan-

den, hvad vi laver på den pædagogiske og didaktiske side. Studieleder kalder ma-

steruddannelserne for flødeskummet. Det er ikke rigtigt, masteruddannelserne er 

rugbrødet. 
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Lis Hemmingsen meddelte, at hun har besluttet sig for at blive pensionist. Sidste 

arbejdsdag er 31. maj 2015. Vibe Aarkrog vil gerne være koordinator på master-

uddannelsen i voksnes læring og kompetenceudvikling. Lis Hemmingsen fortsæt-

ter som koordinator frem til og med april. 

Godkendt i mailhøring 


