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Mødedato: 11. december 2019 kl. 10.00-12.00 
Mødested: Emdrup D118 - Aarhus 1483-523 (det gule rum) 
Mødeemne: Uddannelsesnævn for de didaktiske kandidatuddannelser 
 
Deltagere 
Undervisere: Lisbeth Haastrup (formand, materiel kultur), Helle Rørbech (dansk), 
Tomas Højgaard (matematik). 
 
Studerende:  Julie Gade Donsig (næstformand, dansk). 
 
Observatører: Anna Karlskov Skyggebjerg (afdelingsleder, dansk), Katrine Larsen 
(dansk, suppleant), Natasja Pedersen (afdelingsadministrator), Annike Vestergaard 
Martínez (Arts Studier, referent). 
 
Fraværende:  Mathias Duus (dansk), Jannie Obitsø Tofveson (matematik), Frederik 
Pio (VIP, musik), Morten Jacobsen (VEST), Tanja Bisgaard Bizet (materiel kultur, 
suppleant), Mads Rahbek Ascanius (materiel kultur), Katinka Jean Hauberg (musik). 
 
Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Orientering 
2.1 Fra uddannelsesnævnsformanden 
2.2 Fra afdelingsleder 
2.3 Fra studienævnet 
2.4 Fra øvrige medlemmer af UN 
2.5 Fra Studievejledningen 
2.6 Fra administrationen 

3. Diskussionspunkter 
3.1 Proces for eksamensplaner og 1-års procedure for 
undervisningsevaluering 1-års procedure for undervisningsevaluering 
3.2 Uddannelsesevaluering af fagdidaktik 2020 
3.3 Tak til afgående studerende i UN 

4. Forslag til kommende møder 
4.1 Forslag til kommende UN-møder 
4.2 Eventuelle forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 

5. Evt. 
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REFERAT 
1. Godkendelse af dagsorden 
Lisbeth Haastrup oplyste, at man har valgt at aflyse mødet den 15. januar, da der ikke 
er punkter, der ikke kan behandles på UN-mødet den 30. januar. 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Orientering  
2.1 Fra uddannelsesnævnsformanden 

- Studienævnets behandling af de ønskede studieordningsændringer 
Virksomhedsprojektet 
Studienævnet har skrevet forslaget igennem i forhold til indkomne kommentarer. Det 
reviderede forslag drøftes igen på SN-mødet den 17. december.  

- Bilag 2.1.1 Nyt udkast til virksomhedsprojekt 
LoD Didaktik dansk 
Der var enkelte opklarende spørgsmål, mens der blev udtrykt tilfredshed med  
forslaget. Studienævnet valgte at indstille forslaget til godkendelse hos prodekanen. 
 

- Formidling af specialearrangementet 9. januar   
Specialeopstartsseminar for didaktikuddannelserne er planlagt til den 8. januar i Aar-
hus og den 9. januar 2020 i Emdrup. Programmet er sendt ud til de studerende. Un-
derviserne opfordres til at reklamere for arrangementet. 
 

- Valgfag efterår 2020 
Valgfagsprocessen for efterår 2020 er i gangsat. Godkendelse af valgfagsudbud sker på 
UN-mødet den 30. januar 2020. 
Lisbeth Haastrup har på baggrund af drøftelsen omkring valgfag på matematik på sid-
ste UN-møde, drøftet det med Studienævnsforpersonen Anne Marie Eggert Olesen.   
De kom frem til at den bedste løsning ville være et møde, hvor Lisbeth Haastrup, To-
mas Højgaard og Eva Viala deltager, da der i høj grad er tale om et ressourcespørgs-
mål. Lisbeth Haastrup indkalder til mødet. 
Anna Skyggebjerg fortalte kort om idéen om at udvikle et valgfag i flersprogethed som 
både kunne henvende sig til kandidatstuderende og masterstuderende.  Studieleder 
inddrages i idéen. 
Valgfagene Embodied cognition og virksomhedsprojekt fortsætter i uændret form. 
 
2.2 Fra afdelingsleder 
Ingen bemærkninger. 
 
2.3 Fra studienævnet 

- Evaluering af specialemodulet 
Lisbeth Haastrup deltager i en tværfaglig arbejdsgruppe omkring evalueringen af 4. 
semester på DPU. Her arbejder man blandt andet på at sikre at 4. semester får samme 
både kvantitative og kvalitative evaluering som de andre semestre. 
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UN drøftede de dårlige muligheder for kommunikation med de specialestuderende på 
BB da der ikke automatisk oprettes modulsider til speciale. UN håber på bedre kon-
taktmuligheder med det nye IT-system fra 2021. Fra VIP-side nævntes usikkerhed om-
kring infrastrukturen mellem studerende, specialeteam og modulkoordinatorer. 
Listerne med tilmeldte studerende som koordinatorerne tildeler specialevejledere ud 
fra er ofte mangelfulde. Ikke alle studerende får derfor tildelt vejleder i første omgang 
og det kan være vanskeligt at finde vejledere og det bedst mulige faglige match ved en 
senere runde. UN opfordrer til at der laves et studienummerudtræk af potentielle spe-
cialestuderende, som modulkoordinatorerne kan sammenligne med og opfange even-
tuelle fejl og mangler. 
 
2.4 Fra øvrige medlemmer af UN 
Ingen bemærkninger. 
 
2.5 Fra Studievejledningen 
Ingen bemærkninger. 
 
2.6 Fra administrationen 

- Procedure for undervisningsevaluering for E19 
Natasja Pedersen har igangsat processen blandt underviserne. Evalueringerne be-
handles på UN-mødet den 30. januar 2020.  
Underviserne sender de kvalitative evalueringer til Natasja. Den enkelte underviser er 
ansvarlig for at trække de kvantitative evalueringer og sende dem til Natasja. Er der 
problemer med at trække de kvantitative kan Natasja kontaktes. 

- Uddannelsesdagen 
Arts Studier fortalte kort om Uddannelsesdagen. Alle medarbejdere og studerende på 
Arts er inviteret til Arts Uddannelsesdag, der i år sætter fokus på det faglige og sociale 
studiemiljø under temaet ”Studieglæde”. Uddannelsesdagen afholdes den 25. februar 
2020 kl. 10.15-16.00 i Centralværkstedet og der vil snarest komme et link til tilmelding 
på både Arts’ studieportal og Arts’ medarbejderportal. 
 
3. Diskussionspunkter 
3.1 Proces for eksamensplaner og 1-års procedure for undervisningsevaluering 1-års 

procedure for undervisningsevaluering 
På foranledning af Studienævnet drøftede UN proces for eksamensplaner og revide-
ring af proces for undervisningsevaluering. 
UN var enige om, at forslaget om proces for eksamensplaner var fint. Det understøtter 
at information ikke går tabt og at eventuelle mangler fanges tidligt. Det er en god idé at 
lave kabalen i god tid, da man så kan indrette andre forhold efter det. UN var enige 
om, at det er vigtig at have in mente at vi arbejder med mennesker, og at der kan ske 
ændringer, der påvirker planerne uanset hvor meget vi planlægger på forhånd. 
UN opfordrende til at tilføje afleveringsfrister og bedømmelsesfrister for specialer. 
UN var enige om, at det giver god mening at SN behandler undervisningsevalueringer 
én gang årligt, så længe de enkelte UN fortsat gør det 2 gange årligt.  
Lisbeth Haastrup og Julie Gade Donsig bringer UN´s kommentarer tilbage til Studie-
nævnet på kommende møde d. 17. december 2019. 
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3.2 Uddannelsesevaluering af fagdidaktik 2020 
Annike Martínez orienterede om formål, form og rammer for den kommende uddan-
nelsesevaluering for de fire didaktikuddannelser. Det er besluttet at der holdes ét fæl-
les møde for alle fire uddannelser med 8 eksperter (4 faglige eksperter og 4 aftager ek-
sperter) og studerende fra alle uddannelser. Med denne form har de enkelte uddannel-
ser deres egne afsnit i den fælles rapport, foruden egne handleplaner og egne formø-
der.  
Hver uddannelse skal i foråret indstille 3 prioriterede faglige eksperter og 3 priorite-
rede eksterne eksperter. Annike Martínez igangsætter opgaven med at finde eksterne 
eksperter ved at sende materiale til didaktikmailen. 
 
3.3 Tak til afgående studerende i UN 
Lisbeth Haastrup takkede de afgående studerende for et godt, stabilt og engageret 
samarbejde. De studerende var enige om, at det havde været meget lærerigt og spæn-
dende at sidde med i UN og at man som studerende oplever at blive lyttet til i UN. 
Annike Martínez oplyste om muligheden for udtalelser til afgående studentermedlem-
mer af UN. Hvis et afgående studentermedlem af UN gerne vil have en udtalelse, skal 
de skrive til UN-nævnsbetjeneren (avm@au.dk) og oplyse fødselsdato, den periode, de 
har været medlem af UN og om de har haft særlige opgaver, f.eks. næstforpersonen for 
UN. UN-nævnsbetjeneren formidler så, at skabelon til udtalelsen bliver udfyldt og un-
derskrevet. Lisbeth Haastrup tilbød som UN-formand at skrive nogle personlige be-
mærkninger til denne udtalelse. 
 
Natasja Pedersen kontakter såvel de nuværende som de nye UN-studentermedlemmer 
og inviterer dem til at deltage i Åben Hus arrangementet i februar. 
 
4. Forslag til kommende møder 
4.1 Forslag til kommende UN-møder 
 

Forslag til punkter til UN-møde 30. januar 2020 
• Konstituering af nyt UN  
• Behandling af undervisningsevalueringer fra efteråret 2019 
• Godkendelse af valgfag efteråret 2020 
• Drøftelse af UN spørgsmål til forårets undervisningsevaluering 
• Tilbagemelding fra behandling af studieordninger i dekanatet 
• Status på uddannelsesevaluering 

 
Forslag til punkter – ikke datosat 

• Drøftelse af forudsætninger i adgangskrav 
 

4.2 Eventuelle forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 
Ingen bemærkninger. 
 
5. Evt. 
Ingen bemærkninger. 

mailto:avm@au.dk
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SN-møde (dato):  17.december 2019. 

Uddannelse (forslagsstiller): Kandidatuddannelsen for XXX 

Gældende studieordning (årstal/årgang): KA i XXX 2017 

Modtagere: Studienævnet ved DPU og Prodekan for Uddannelse 

Fagelement/modul (et pr. skema):  Virksomhedsprojektet 

Begrundelse for ændring: 

De uddannelser der allerede har Virksomhedsprojektet i studieordningen: Der er behov for præcisering af, hvad et 
virksomhedsprojekt er samt tilføje muligheden for aflevering i grupper.  

De uddannelser der ønsker at få det ind som element i studieordningen: (Psyk, GP, øvrige didaktikuddannelser end 
materiel kultur).Tidligere kunne de studerende vælge at skrive et virksomhedsprojekt under studieordningen for en af de 
uddannelser, der har virksomhedsprojektet i deres studieordning. Vi ønsker at vores studerende kan skrive virksomhedsprojektet 
inden for eget fagområde og ønsker det derfor tilføjet i studieordningen  
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Gældende/nuværende indhold Ændret indhold 

Virksomhedsprojekt 

Efter gennemført modul kan den studerende på et 

videnskabeligt grundlag, forstået som et kritisk, systematisk, 

teoretisk og empirisk funderet grundlag: 

 demonstrere viden om en afgrænset faglig problemstilling i

tilknytning til et udvalgt praksisfelt inden for offentlig eller privat

virksomhed eller anden type organisation samt kendskab til

relevant faglitteratur herom

 analysere og diskutere faglige problemstillinger, sådan som de

aktualiseres i mødet mellem teori og praksis, mellem

videnskabeligt og erhvervsmæssigt perspektiv og/eller mellem

universitet og samfund

Indhold: 

Virksomhedsprojektet omfatter arbejdsrelaterede studier i et for 

uddannelsen relevant praksisfelt. Tyngdepunktet er en praktisk 

forståelse af og analytisk refleksion over behov for og 

anvendelse af pædagogisk filosofisk faglig viden under givne 

Virksomhedsprojekt 

Efter gennemført modul kan den studerende på et videnskabeligt 

grundlag, forstået som et kritisk, systematisk, teoretisk og 

empirisk funderet grundlag: 

 demonstrere viden om en afgrænset faglig problemstilling i

tilknytning til et udvalgt praksisfelt inden for offentlig eller privat

virksomhed eller anden type organisation samt kendskab til

relevant faglitteratur herom

 analysere og diskutere faglige problemstillinger, sådan som de

aktualiseres i mødet mellem teori og praksis, mellem

videnskabeligt og erhvervsmæssigt perspektiv og/eller mellem

universitet og samfund

Indhold: 

Virksomhedsprojektet foregår som studier i et for uddannelsen

relevant praksisfelt. Tyngdepunktet er en praktisk forståelse af 

og analytisk refleksion over behov for og anvendelse af 

pædagogisk filosofisk faglig viden under givne Kommenterede [LWJ1]: Indsæt det faglige perspektiv 
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politiske, strukturelle, organisatoriske og andre praktiske 

betingelser. 

Undervisningsformer: 

 Praktisk 

 Vejledning 

Kommentar til undervisningsform: 

Hvor intet andet er nævnt, tilrettelægges undervisningen som en 

kombination af individuel vejledning, projektorienterede forløb 

og oplæg fra studerende. 







politiske, strukturelle, organisatoriske, erhvervsmæssige og 
andre praktiske betingelser. Projektet omfatter inddragelse og 
analyse af materiale fra det pågældende praksisfelt/virksomhed, 
og den studerende kan som en del af projektet udføre konkrete 
arbejdsopgaver efter aftale med virksomheden og vejleder. 

Undervisningsformer: 

Praktisk 

Selvstudium 

Vejledning 

Kommentar til undervisningsform: 

Der tilbydes individuel og/eller kollektiv vejledning.
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Det er den studerendes eget ansvar at finde en virksomhed, 

hvori virksomhedsprojektet kan forløbe. 

Eksamenssprog: 

 Dansk 

Eksamensmuligheder: 

 Hjemmeopgave, Praktisk 

Censurform: intern censur 

Bedømmelsesform: bestået/ikke bestået 

Bemærkninger: 

En skriftlig rapport af et omfang på mellem 10-15 sider (24.000 

– 36.000 tegn inkl. mellemrum). Rapporten skal kort redegøre

for virksomheden, de udførte arbejdsopgaver og det faglige

udbytte. Desuden skal rapporten reflektere over, beskrive,

analysere og vurdere praksis i forhold til samspillet mellem

rammer, betingelser, fordringer og forventninger.

Det er den studerendes eget ansvar at finde en virksomhed, 

hvori virksomhedsprojektet kan forløbe.  

Den studerende skal have godkendt en virksomhedsprojektaftale 

af virksomhedsrepræsentant og vejleder. 

Eksamenssprog: 

 Dansk eller engelsk 

Eksamensmuligheder: 

  Hjemmeopgave 

Censurform: intern censur 

Bedømmelsesform: bestået/ikke bestået 

Bemærkninger: 

En skriftlig rapport af et omfang på mellem 10-15 sider (24.000 

– 36.000 tegn inkl. mellemrum).

Stave- og formuleringsevne indgår i helhedsvurderingen af 

opgaven. Det faglige indhold vægtes dog tungest. 

Slettet: 

Slettet: Praktisk

Slettet: Rapporten skal kort redegøre for virksomheden, de 

udførte arbejdsopgaver og det faglige udbytte. Desuden skal 

rapporten reflektere over, beskrive, analysere og vurdere 

praksis i forhold til samspillet mellem rammer, betingelser, 

fordringer og forventninger.

Slettet: ¶
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Gruppe: 

En skriftlig rapport af et omfang på 18-22 sider (43.200 – 

52.800 tegn inkl. mellemrum) 

ved 2 studerende, 24-30 sider (57.600 – 72.000 tegn inkl. 

mellemrum) ved 3 studerende. 

Op til 20 % af den skriftlige rapport kan være fælles. Af de 

resterende sider skal det tydeligt fremgå, hvem der er forfatter. 

Hver forfatter skal individuelt skrive mindst seks 

sammenhængende sider. 

Rapporten skal kort redegøre for virksomheden, de udførte 

arbejdsopgaver og det faglige udbytte. 

Desuden skal rapporten reflektere over, beskrive analysere og 

vurdere praksis i forhold til samspillet mellem rammer, 

betingelser, fordringer og forventninger. 

Stave- og formuleringsevne indgår i helhedsvurderingen af 

opgaven. Det faglige indhold vægtes dog tungest. 

Gruppe: 

En skriftlig rapport af et omfang på 

 18-22 sider (43.200 – 52.800 tegn inkl. mellemrum) ved

to studerende.

 24-30 sider (57.600 – 72.000 tegn inkl. mellemrum) ved

tre studerende

Op til 30 % af den skriftlige rapport kan være fælles. Af de

resterende sider skal det tydeligt fremgå, hvem der er forfatter. 

Hver forfatter skal individuelt skrive mindst seks 

sammenhængende sider. 

Slettet: ¶

Slettet: Rapporten skal kort redegøre for virksomheden, de 

udførte arbejdsopgaver og det faglige udbytte.¶

Desuden skal rapporten reflektere over, beskrive analysere og 

vurdere praksis i forhold til samspillet mellem rammer, 

betingelser, fordringer og forventninger.¶

Stave- og formuleringsevne indgår i helhedsvurderingen af 

opgaven. Det faglige indhold vægtes dog tungest.¶

Ved omprøve anvendes alene individuel aflevering.

Omprøve foregår på samme måde som ovenfor beskrevet.. 
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Ved omprøve anvendes alene individuel aflevering. 
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