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Mødedato: 13. januar 2023 kl. 9.00-11.00 
Mødested: Fysisk i Emdrup D120 og Aarhus 1483-556. Online (primært for stude-
rende og VIP fra IT-DD:  https://aarhusuniversity.zoom.us/j/62141805547  
Mødeemne: Uddannelsesnævn for de didaktiske kandidatuddannelser 
 
Deltagere 
Undervisere: Mikkel Stovgaard (observatør, UN-forperson, didaktik dansk), Lars Emme-
rik Damgaard Knudsen (VIP, materiel kultur), Frederik Pio (observatør, musik), Francesco 
Caviglia (observatør, IT-DD), Morten Blomhøj (observatør, matematik), 
Studerende: Lærke Christensen (næstforperson, medlem, dansk Aarhus), Rune Rask 
(suppleant, dansk Emdrup), Victoria Percy-Smith (suppleant, materiel kultur), Niels Kri-
stian Beck (suppleant, IT-DD), Camilla Tychsen (medlem, dansk Emdrup), Camilla Larsen 
(medlem, materiel kultur), 
Observatører: Clara Corell (afdelingsadministrator), Annike Martínez (Arts Studier, refe-
rent) 
Kommende studentermedlemmer/suppleanter: Caroline T. Nielsen (Dansk, Aar-
hus), Layal Nouf (Dansk, Aarhus), Julie L. Rasmussen (Dansk, Emdrup), Nina B. Jensen 
(IT-DD), Ida W. Hansen (Dansk, Emdrup), Jesper L. R. Isen (Matematik) 
Fraværende: Amalie Kriegel (medlem, matematik), Helle Rørbech (afdelingsleder, 
dansk), Jeanette Kusk (SN-repræsentant, medlem, dansk Aarhus), Morten Jacobsen 
(VEST), Anna B. Sørensen (Materiel kultur), Helle Halsboe-Larsen (Materiel kultur), Stine 
Refsgaard (suppleant, IT-DD), Julie Weltzer-Østerberg (medlem, musik) 
 
Dagsorden: 

Godkendt referat 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://aarhusuniversity.zoom.us/j/62141805547
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REFERAT 
1. Godkendelse af dagsorden (9.00-9.05) 
Mikkel Stovgaard bød de nye studenterrepræsentanter velkommen og oplyste at det nye 
uddannelsesnævn konstituerer sig sidst på mødet. Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Temadrøftelse: Studietrivsel (9.05-9.40) 
Uddannelsesnævnet drøfter den overordnede trivsel og kom blandet andet ind på: 

• Det kan være svært for underviserne at få indblik i om studiegrupperne fungerer ef-
ter hensigten. Enighed om at det er vigtigt at melde tydeligt ud til de studerende, 
hvor de kan henvende sig, hvis der er udfordringer i de enkelte studiegrupper.  

• Flere danskstuderende i Aarhus har ikke været klar over, at det er en mulighed at gå 
til eksamen i grupper. Opfordring om tydeligere italesættelse af denne mulighed fra 
undervisernes side.  

• I forbindelse med samlæsning mellem 1. og 3. semester i efterårssemestret har mate-
matik gode erfaringer med at lave studiegrupper på tværs af de to årgange. Vigtigt at 
gøre opmærksom på at det er et arbejdsfællesskab, ikke nødvendigvis et eksamens-
fællesskab. 

• Gode erfaringer med at booke lokalerne før og efter undervisningen for at under-
støtte faglig og sociale aktiviteter. 

• Opfordring om mere at se didaktikuddannelserne som en gruppe og lave flere aktivi-
teter på tværs. De blandede grupper på AD har understøttet det sociale. 

• Hvis man oplever at blive krænket eller chikaneret kan man henvende sig til modul- 
eller fagkoordinator, afdelingsleder, studievejledningen. Læs mere her: https://stu-
derende.au.dk/chikane 

• Forslag om planlægning af f.eks. faglig fredag, fælles fagdag, påskefrokost for alle ud-
dannelser, hvor det faglige kombineres med det sociale. Inddrag f.eks. Ph.d.-stude-
rende som oplægsholdere. Dagsordensættes på et kommende UN-møde. 

• De studerende efterspurgte mere viden om 4+4 ordningen. Læs mere om mulighe-
derne for at blive Ph.d.-studerende her. 

 
3. Diskussionspunkter (9.50-10.20) 
3.1 Undervisningsevaluering E2022 (9.50-10.20) 
Hver uddannelse fremlagde kort, om der i forlængelse af de netop gennemførte og evalu-
erede moduler er nogle forhold, der bør følges op på, og i så fald hvad disse forhold i 
korte træk går ud på. Fokus i fremlæggelsen var også på elementer som de studerende 
har evalueret positivt for at understøtte videndeling blandt afdelingens uddannelser.  
Uddannelsesnævnet var enige om nedenstående. 
 
Dansk: Almen didaktik, Analyse og fortolkning, Literacy og didaktik, Projektmodul  
AD: Ingen røde flag, men opmærksomhed på i hvilket regi de understøttende tilbud skal 
ligge og en bedre indtænkning af studiegrupperne i undervisningen. 
A&F og L&D: Ingen røde flag, men opmærksomhed på forskel på besvarelserne fra Aar-
hus og Emdrup. Der efterspørges en bedre læseguide. 
Projektmodulet: Ingen røde flag. I den nye studieordning bliver det en bestået/ikke be-
stået eksamen. 
 
Matematik: Matematik i fagdidaktisk perspektiv II og Metodeprojekt 
Kvantitativ evalueringer er ikke gennemført pga. misforståelser. Der er gennemført 
midtvejsevaluering og kvalitativ slutevaluering. Ingen røde flag. Fagene udvikles/tilpas-
ses løbende. Opmærksomhed på at det ikke er optimalt at dele modul op mellem VIP og 

https://studerende.au.dk/chikane
https://studerende.au.dk/chikane
https://phd.au.dk/for-current-phd-students/career/
https://phd.au.dk/for-current-phd-students/career/
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Ph.d.-studerende. 
 
Materiel kultur: Materiel kultur, krop og handling, Materiel kulturdidaktik i praksis, 
Valgfag: Embodied cognition og Virksomhedsprojekt 
Ingen røde flag. Fagene udvikles/tilpasses løbende. 
 
Musikpædagogik: Musikdidaktik og Projektmodul 
Musikdidaktik: Ingen røde flag, men behov for mindre justeringer ift. integration og ty-
deliggørelse af formålet med studiegrupper.  
Projektmodulet: Ingen røde flag. 
 
IT-DD: Digitale medier, Digitale læringskontekster, specialeforberedende kursus og 
Projektorienteret forløb 
Ingen røde flag. En tutor har fulgt de nye studerende gennem første semester for at un-
derstøtte sammenhæng og trivsel. Det har fungeret rigtig godt. 
Annike Martínez oplyste, at Projektorienteret forløb også behandles på februar/marts 
mødet, da man udover de studerendes evaluering også inddrager projektværternes eva-
luering. 
 
Næste skridt: 
1. Mikkel Stovgaard udarbejder i samarbejde med næstforpersonen en skriftlig tilbage-

melding til brug for Studienævnet og for arbejdet med de årlige handleplaner. I tilba-
gemeldingen redegøres dels for hvilke evalueringer, der er gennemført, et kort refe-
rat af drøftelserne i uddannelsesnævnet og eventuelle tematikker/emner som Ud-
dannelsesnævnet anbefaler tages op i Studienævnet (til studienævnets årlige be-
handling i efteråret). Tilbagemeldingen sendes til Annike Martínez, der sikrer at den 
inddrages når den samlede tilbagemelding for E22/F23 skal sendes til Studienævnet. 

 
4. Meddelelser/Nyt fra (10.20-10.35) 
4.1 Meddelelser / nyt fra afdelingsleder 
4.1.1 Status på valgfagsudbud E23 
Afdelingsleder giver status på det kommende valgfagsudbud i efteråret 2023. Valgfagene 
godkendes på Uddannelsesnævnsmøde i februar.  

 
4.2 Meddelelser / nyt fra UN-forperson, UN-næstforperson og SN-repræsentanter 
4.2.1 Studienævn 
På mødet den 20. december 2022, drøftede Studienævnet blandt andet: 

• Fjernelse af forudsætningskrav 
• Revision af skabelonbeskrivelse for Virksomhedsprojekt 
• Opfølgning på møde med aftagerpanel 
• Afrapportering vedr. uddannelsesevaluerede uddannelser 
• Turnusplan for uddannelsesevaluering 
• Kvalitetssikring af eksamensbedømmelse med én bedømmer 
• Orientering om ny online ressource om muligheder for støtte til studerende 
• Drøftelse af alumneforeninger og alumnesamarbejde 

Dagsorden og referat findes på Studienævnets side her. 
 
4.3 Meddelelser fra øvrige medlemmer af UN 
Ingen bemærkninger. 
 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/dpu/
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4.4 Meddelelser / nyt fra studievejledere 
Ingen bemærkninger. 
 
4.5 Meddelelser / nyt fra Administrationen 
4.5.1 Nyhedsbrev fra Arts studier  
Januar nyhedsbrevet fra Arts Studier indeholder blandt andet information om:  

- Nyt online univers skal understøtte kvalitetsarbejdet på AU  
- Turnusplan for uddannelsesevalueringer på Arts 
- Studerende med funktionsnedsættelser 
- Brug af AI chatrobotter er ikke tilladt til eksamen 

Alle nyhedsbrevene fra Arts studier er samlet her.  
Bilag: 

- 04.5.1 Januar 2023 Nyhedsbrev fra Arts Studier DA 
 

5. Konstituering af UN (10.35-10.50) 
5.1 Konstituering af UN (10.35-10.45) 
I forbindelse med punktet efterlyste de studerende et bedre overlap mellem gamle og 
nye studentermedlemmer. UN blev enige om at i 2024 placeres konstitueringen først på 
februar mødet og de nyvalgte opfordres til at deltage i UN-møderne i efteråret for at få 
en fornemmelse af, hvad UN-arbejdet går ud på. 
De studerende efterspurgte også muligheden for et for-formøde, hvor UN-forperson klæ-
der næstforperson og SN-studenterrepræsentant på til formødet med de studerende. 
Mikkel Stovgaard vil meget gerne stille sig til rådighed for dette. 
 
Beslutning: 
UN konstituerede sig som nedenfor:  

• Forperson: Mikkel Stovgaard, dansk 
• Næstformand: Julie Ladegaard Rasmussen, dansk, Emdrup 

 
Navn Uddannelse Campus Status SN Status UN 
Jeanette Kusk Dansk Aarhus Valgt Medlem 
Caroline Toft Nielsen Dansk Aarhus Suppleant Medlem 
Layal Nouf Dansk Aarhus Suppleant Medlem 
Julie Ladegaard Rasmussen Dansk Emdrup Suppleant Medlem, næstforperson 
Helle Halsboe-Larsen Materiel kultur Emdrup Suppleant Medlem 
Nina Bang Jensen IT-DD Emdrup Suppleant Medlem 
Ida Wendelboe Hansen Dansk Emdrup Suppleant Suppleant 
Anna Birk Sørensen Materiel kultur Emdrup Suppleant Suppleant 
Jesper Lock Rosenfeldt Isen Matematik Emdrup Ekstra Ekstra, observatør 

 
I uddannelsesnævnet for Fagdidaktik er der 6 VIP- og 6 studenterrepræsentanter + 2 
VIP- & 2 studentersuppleanter. I 2023 er der ingen studenterrepræsentant for musikvi-
denskab. 
Jeanette Kusk er som angivet studienævnsrepræsentant, alle øvrige studerende er sup-
pleanter til studienævnet i den rækkefølge de er valgt ind ved fredsvalget. 
 
5.2 Tak for indsatsen til de afgående UN-medlemmer (10.45-10.50) 
Mikkel Stovgaard takkede de afgående studenter UN-medlemmer for samarbejdet. 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
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Annike Martínez oplyste, at det for studerende, der stopper som medlemmer af UN er 
muligt at få en udtalelse. Hvis et afgående studentermedlem af UN ønsker en udtalelse, 
kan de skrive til avm@au.dk og oplyse fødselsdato, den periode, de har været medlem af 
UN og om man har været tutor. 
 
6. Forslag til kommende møder (10.50-10.55) 
Forslag til punkter til UN-møde 8. februar 2023 
Årshjulspunkter: 

• Godkendelse af valgfag efteråret 2023 
• Introduktion til uddannelsesnævnsarbejdet 
• … 

Forslag til punkter: 
• Ansættelse af cheftutorer 
• Fælles faglig/social aktivitet for didaktikuddannelserne 
• … 

 
Forslag til punkter til UN-møde 8. marts 2023 
Årshjulspunkter: 

• Opfølgning på handleplaner 2022 (årlig status og undervisningsmiljøvurdering) 
• Evaluering af Projektorienteret forløb (IT-DD) 
• … 

Forslag til punkter: 
• ..  

 
Forslag til punkter til UN-møde 12. april 2023 
Årshjulspunkter: 

• Årlig status (datamateriale og handleplaner) 
• Årsberetning fra censorformandskaberne  
• …  

Forslag til punkter: 
• ..  

 
Forslag til punkter til UN-møde 10. maj 2023 
Årshjulspunkter: 

• Årlig status (datamateriale og handleplaner) 
• Undervisningsplaner E23 
• Godkendelse af program for studiestart  
• … 

Forslag til punkter: 
• ..  

 
Forslag til punkter til UN-møde 9. juni 2023 
Årshjulspunkter: 

• … 
Forslag til punkter: 

• Evaluering af rammer for studiegruppedannelse på fagdidaktik 
 
Forslag til temadrøftelser 

• Temadrøftelse: Hvordan kan specialeskrivning i grupper understøttes  
• Temadrøftelse: Forelæsningsdidaktik 

mailto:avm@au.dk
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Andre huske-punkter  

• Evaluering af specialeforløb (SN-møde 28. marts 2022, drøftes efter sommeren 
2023) 

UN er enige om at følgende gør sig gældende for temadrøftelser (UN-møde november 
2021): Rammerne bør være faste og der bør være en tydelig vinkling. Det er vigtigt at 
såvel undervisere som studerende kan se sig ind i drøftelserne. 
 
7. Evt. (10.55-11.00) 
Opfordring om at sprede budskabet om Åbent Hus den 7. februar. 
En stor udfordring, at mange ikke ved at didaktikuddannelserne eksisterer. 

https://dpu.au.dk/uddannelse/informationogvejledning/aabenthus#c327374
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