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Didaktik (dansk) 

 

VELKOMMEN TIL DPU 

Kære nye studerende,  

Tillykke med din optagelse og velkommen til didaktik (dansk) på DPU, Aarhus Universitet, Campus 

Aarhus. Vi glæder os meget til at møde dig og byde dig velkommen. 

 

FØR, UNDER OG EFTER STUDIESTARTSDAGENE 

For at give dig en god start på uddannelsen har vi planlagt et studiestartsprogram til dig og dine 

medstuderende torsdag d. 27 og fredag d. 28. august 2020, som giver dig god mulighed for både 

at få styr på alt det praktiske, få indsigt i det faglige miljø, du skal til at være en del af, og 

selvfølgelig for at møde dine medstuderende, undervisere og nuværende studerende. 

Udover de to dage, vil der være øvrige aktiviteter både før og efter studiestartsdagene, som vi 

stærkt anbefaler dig at deltage i, så du kan få den bedst mulige start på DPU. Grundet COVID 19 

har universitetsledelsen besluttet at gøre en del af studiestarten og undervisningen i efteråret 

digital. Det forudsætter, at du har en computer med kamera og et par gode høretelefoner med 

mikrofon.  

FØR STUDIESTARTSDAGENE 

● Vi anbefaler, at du orienterer dig rigtig godt på studiestartsiden(link) (både den generelle og den 

specifikke for netop din uddannelse) og især gennemgår ”tjekliste til studiestartere”(link).  

● Vi anbefaler også, at orienterer dig på  videobiblioteket(link) og ser følgende videoer: 

Den gode studiestart: https://vimeo.com/272763238  

Gode studievaner: https://studerende.au.dk/styrkditstudieliv/studieplanlaegning/  

Den gode forberedelse: https://studerende.au.dk/styrkditstudieliv/undervisning/  

Studiegrupper: https://studerende.au.dk/styrkditstudieliv/laesegrupper/  

Sådan er det at gå på uni: https://bachelor.au.dk/saadan-er-det-at-gaa-paa-uni/ 

● Orienter dig omkring AUs it-systemer 

● Aarhus Universitets seneste Covid-19 informationer 

● Orienter dig på Studypedia, hvor du finder gode råd om at være studerende på AU 

● Orienter dig omkring AUs anbefalinger og vejledninger til at være ”digital studerende”(link). 

● Orienter dig i studieordning for Didaktik (dansk), særligt ift. de to første eksamener 

● Der er oprettet en facebookgruppe “Didaktik (dansk) 2020”, der kan betragtes som en vigtig 
informationsplatform for dig og dine medstuderende. Tutorerne vil lukke dig ind i gruppen, når du 
har anmodet om medlemskab.  
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STUDIESTARTSDAGENE  

Grundet situationen med Covid-19 har DPU valgt at foretage en række tiltag, så du kan få en tryg 

studiestart. DPU har valgt at disponere introdagene således, at der bliver én dag med virtuel 

introduktion og én dag med fysisk tilstedeværelse på campus. På Didaktik (dansk) bliver det sådan, 

at torsdag bliver med virtuel introduktion og fredag bliver med fysisk tilstedeværelse. Om 

fredagen vil der være rundvisning, møde med medstuderende, undervisere samt forskellige 

oplæg. Husk at medbringe egen computer til fredag d. 28/8. 

 

TORSDAG D. 27 AUGUST 2020 - ONLINE 

Kl. 8.30-9.00 Vi mødes online på Zoom via dette link 

https://aarhusuniversity.zoom.us/j/66272960402  

Sørg for, at downloade programmet (Zoom) ned på din computer. Det er 

vigtigt, at både video og lyd er tilgængelig.  

Kl. 9.00-10.00 Tutorerne byder velkommen 

Kl. 10.00-10.30 Fælles velkomst fra DPU ved institutleder 

Kl. 10.30-12.00 Mød dine medstuderende online 

Kl. 12.00-12.30 Frokostpause  

Kl. 12.30-13.30 Om studiegrupper, gruppearbejde og forventninger 

Kl. 13.30-13.45 Nuværende studerende fortæller om at vende tilbage til studielivet 

Kl. 13.45-14.15 Tidligere studerende fortæller om specialeskrivning 

Kl. 14.15-14.30 Kaffepause 

Kl. 14.30-15.30 Spørgsmål og tak for i dag 
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FREDAG D. 28 AUGUST 2020 - FYSISK 

Kl. 9.00-10.00 Vi mødes i Nobelparken - bygning 1483, lokale 344 på 3. sal 

Mød dine medstuderende, spis en croissant og drik en kop kaffe 

Kl. 10.00-11.00 Tutorerne byder velkommen 

Kl. 11.00-12.00 Ulf Berthelsen fortæller om faget Almen Didaktik  

Kl.12.00-13.00 Frokostpause 

Vi anbefaler, at du medbringer madpakke grundet Covid-19 

Kl. 13.00-14.00 Mia Kaasby fortæller om faget Analyse og Fortolkning  

Kl. 14.00-15.00 Rundvisning på campus  

Kl. 15.00-15.30 Tutorerne informerer om sociale og studenterpolitiske muligheder  

Medbring egen computer 

Kl. 15.30-16.00 Afrunding af studiestartsdagene og evaluering 

Kl. 16.00-17.30 Sociale aktiviteter  

Kl. 18.00-22.00 Fællesspisning 

Information følger i studiestartsdagene 

 

DEN VIDERE STUDIEVELKOMST PÅ DPU 

Fra mandag d. 31. august starter semesteret og hermed din undervisning. I den første tid på 

studiet vil du opleve at få en del tilbud, der - i sammenhæng med og/eller rundt om din 

undervisning - hver især og på forskellig vis vil klæde dig bedst muligt på til at komme igennem dit 

studium. Der vil f.eks. være en workshop om studiegrupper, hvor du og din gruppe får vigtige 

redskaber til at skabe de bedste rammer for samarbejdet.  Du skal også en tur forbi biblioteket, 

som vil fortælle om deres mange tilbud og ressourcer. Tidspunkterne for disse arrangementer vil 

fremgå af undervisningsplanerne, og tutorerne vil informere mere om dette i studiestartsdagene. 

På Studieportalen kan du også få overblik over de løbende arrangementer som bl.a. 

Studievejledningen og Arts Karriere holder.  
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LIDT OM LIVET SOM STUDERENDE PÅ DPU  

Hvad vil det sige at være fuldtidsstuderende:  

Et fuldtidsstudium svarer til 30 ECTS pr. semester. Omsat i timer siger det europæiske 

meritoverførsels- og meritakkumuleringssystem, at 1 ECTS point er 27,5 timer - altså ca. 825 timer 

på et semester. Det svarer i store træk til omkring 40 timer om ugen i de 20 - 22 uger et semester 

varer. 

Du vil opleve, at der er nogle studieaktiviteter, der bliver initieret af undervisere og andre du selv 

og/eller din gruppe skal tage initiativ til. Du vil opleve nogle aktiviteter med dine undervisere og 

andre uden. Sidst men ikke mindst vil du opleve aktiviteter både på campus, uden for campus og 

virtuelt. Men det er også vigtig for os at understrege, at et studium er mere end summen af 

undervisning og forberedelse. Det er også at deltage i andre tilbud, der kan perspektivere dine 

studier. Det kan være, at du deltager i faglige debatcafeer, studenterpolitiske møder eller 

workshops hos Arts Karriere eller biblioteket. Måske du læser de artikler og gennemfører de 

øvelser, der ligger på Studypedia. Det kan også være, at du har en aftale med studievejledningen 

eller bruger byens kulturelle tilbud til at perspektivere dine studier. I nedenstående model kalder 

vi denne tid for ”Studielivstid”. 

Eksempelvis kan timerne være fordelt således:  

Almen Didaktik (15 ECTS) Analyse og fortolkning (15 ECTS) 

60 timer Undervisning  55 timer Undervisning 

260 timer Forberedelse: læsning, notater, 

gruppearbejde, forberedelse af 

arbejdspapirer, oplæg og feedback  

230 timer Forberedelse: læsning, litteratursøgning, 

forberedelse af oplæg, skriveøvelser mv. 

65 timer Forbered arbejdspapirer og skriv 

eksamensopgave 

100 timer Forbered arbejdspapirer og skriv 

eksamensopgave 

25 timer Studielivstid  30 timer Studielivstid 

410 timer Samlet timetal 415 timer Samlet timetal 
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VELKOMSTHILSEN FRA AFDELINGSLEDER FOR FAGDIDAKTIK 

Kære nye studerende, 

 

TILLYKKE med optagelsen, og velkommen til kandidatuddannelsen i didaktik med særligt henblik 

på dansk! 

Nu er det snart sommerferie, og derefter er der kun nogle uger til studiestarten, hvor jeres 

tutorer, mine kolleger og jeg vil fortælle om studiets form og indhold, og hvor vi vil tage fat på 

nogle af de danskfaglige diskussioner, som uddannelsen relaterer sig til. I studiestartsdagene vil vi 

også introducere til forskellige læringsformer på universitetet. I år bliver alt nok lidt anderledes, 

men der vil stadigvæk være mulighed for at møde medstuderende både online og fysisk. 

Studiestarten ligger i uge 35, og straks herefter begynder 1. semester. Nye studerende skal følge 

modul 1: Almen Didaktik og modul 2: Analyse og fortolkning. Hvis man er hel på del-studerende, 

følger man et af de to fag. Man kan forberede sig ved at sætte sig ind i de respektive 

undervisningsplaner, som beskriver hvert modul, og man kan anskaffe den litteratur, som er 

nævnt i undervisningsplanen som I finder på Blackboard. Disse vil blive oploadet senest 15. august, 

men sandsynligvis før. Vi skal lige nu have de sidste detaljer på plads i forhold til de restriktioner, vi 

er underlagt pga. Covid 19. 

 

Undervisningsplanerne kan I finde via studiestartssiden: 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/ 

 

Der er også link hertil på hvert moduls side på intranettet Blackboard. Fra 1. september kan man 

logge på her (http://bb.au.dk), og systemet vil så vise de moduler, man er tilmeldt. 

Skulle I være i tvivl om noget, er det en god idé at tage kontakt til en studievejleder. Både i Emdrup 

og i Aarhus findes der studenterstudievejledere, som har erfaringer at dele ud af. Ellers vil vi 

forsøge at svare på det meste i studiestartsugen. 

 

Fortsat god sommer! 

 

Bedste hilsner, 

Anna Karlskov Skyggebjerg 

Uddannelseskoordinator for dansk didaktik  
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FØLG UDDANNELSEN OG DPU PÅ FACEBOOK 

Didaktik (dansk) Meld dig ind i den private facebookgruppe for dig og dine nye medstuderende 

Didaktik (dansk) 2020, Aarhus. Her kan du stille spørgsmål til tutorerne og få 

flere informationer om studiestarten. 

Paideia Gå evt. ind og 'like' DPU, Campus Aarhus fredagsbar. Her kan du blive 

opdateret om, hvornår der er fredagsbar på dit nye studium. 

DSR DSR – De studerendes råd på DPU understøtter studiemiljø og godt studieliv. 

Hvis du vil følge med i, hvad der sker, eller selv har ideer til foreninger eller 

andet, så kontakt DSR. 

Facebook gruppe: https://www.facebook.com/DSRDPU/  

Hjemmeside: https://dpu.au.dk/uddannelse/studiemiljoeveddpu/destuderend

esraad/  

 

DPU, Aarhus Universitet Instituttets officielle Facebook-side, hvor der jævnligt kommer relevante 

informationer. 

Studievejledningen DPU Studievejledningens Facebook-side, hvor der kommer opslag om forskellige 

workshops og anden studierelevant information.  

Studypedia og studieliv  Facebookgruppen Studieliv på Arts giver gode råd og ideer til studielivet og 

studierne 

ANDRE NYTTIGE HJEMMESIDER 

Studiestartsiden På studiestartssiderne  (link) kan du bl.a. finde den vigtige ”tjekliste til 

studiestartere” med information om studiekort, AU-mail, trådløst netværk og 

meget anden relevant information om studiestarten på vores fakultet, Arts. 

Studieportalen På Studieportalen finder du oplysninger om blandt andet undervisere, 

studievejledning, fag, studieordninger og eksamensformer. Her er alt 

information, du skal bruge under studiet samlet. 

Aarhus Universitet         www.au.dk - Aarhus Universitets hjemmeside 
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FIND VEJ TIL DPU 

Nobelparken på Jens Chr. Skous Vej 4, 8200 Aarhus N 

Brug hjemmesiden eller download app’en: AU Find 

 

KONTAKTINFORMATION 

Har du spørgsmål vedr. din uddannelse, som du ikke får svar på via Studieportalen eller Studiestartsiden, 

kan du kontakte Studiecenteret eller Studievejledningen på DPU. 

Er du i tvivl om noget vedrørende studiestarten, er du velkommen til at kontakte dine tutorer. De er her for 

at hjælpe dig og dine medstuderende til at få en god studiestart.  

DINE TUTORER 

Siv Luise Krog, tlf: 30 58 58 38, e-mail: 201608991@post.au.dk  

Laura Østergaard Rasmussen, tlf: 28 15 24 11, e-mail: 201903480@post.au.dk  

Rebekka Hegaard Gabrielsson, tlf: 50 98 91 04, e-mail: 201903486@post.au.dk 
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