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Hvilken evalueringsmetode 

er anvendt  

Alle forløb er evalueret mundligt ved undervisnings afslutning, 

hvorefter der er lavet en skriftlig opsummering, godkendt af de 

studerende, som er blevet diskuteret på et lærermøde. Her ud over 

er der evalueret digitalt i forlængelse af AUs fælles regler.  

Hvilke konkrete kurser 

omfatter denne 

opsummering  

Alle  

Beskriv 2-3 vellykkede 

forløb/forhold, der kan være 

inspiration for andre  

1. årgang arbejdede i et intensivt projektforløb på Godsbanen, hvor 

de bliver stillet en konkret opgave, som de i et pitch-format skal 

komme med konkrete løsningsforslag på en case. 

Instruktorfunktionen på 1. årgang fremhæves for evnen til at 

mediere mellem disciplinerne og herved være med til at skabe 

faglig sammenhængskraft. 

2. årgang: De studerende i kulturlivsdisciplinen har meget glæde af 

en ekskursion til KBH, hvor de bl.a. møder ÆK-kandidater i job. 

Redegør for evt. forløb, der 

skal rettes op på, hvis de skal 

udbydes igen  

Behov for tæt parløb mellem instruktor og underviser er vigtigt. 

Ba-projekt har kørt sammen med kunsthistorie i 2 gennemløb, men 

de studerende fra ÆK har generelt været ret kritiske i forhold 

hertil, hvorfor ÆK i efteråret 2017 fortrinsvis varetager 

undervisningen selv. Herefter evalueres og et muligt fremtidigt 

samarbejde diskuteres.  

Anbefalinger til 

indsatsområder og særlige 

tiltag, som evalueringerne 

har givet anledning til  

Vi diskuterer behovet for feedback som generelt fokuspunkt, der 

også er rejst af de studerende i relation til vores mentorforløb. Både 

en fagudvikling a peer feedback og et muligt behov for at 

understøtte den individuelle feedback (gerne i grupper) fra 

underviser, som de studerende ytrer, at de har behov for.  

Forslag til didaktiske 

initiativer  

Der arbejdes med i højere grad at implementere kulturanalytiske 

metoder i disciplinerne på 3. og 4. semester.  

Afsenders emailadresse  birgittestougaard@cc.au.dk  
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