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Mødedato: 8. februar 2023 kl. 9.00-11.00 (10.30-11.00 Intro til nævnsarbejdet 
for studerende) 
Mødested: Fysisk fremmøde: Aarhus 1483-556 Inspiratorium; Emdrup D120. 
Online (som udgangspunkt kun mulighed for studerende fra IT-didaktisk design): 
https://aarhusuniversity.zoom.us/j/64328191791  
Mødeemne: Uddannelsesnævn for de didaktiske kandidatuddannelser 
 
Deltagere 
Undervisere: Mikkel Stovgaard (observatør, UN-forperson, didaktik dansk), 
Lars Emmerik Damgaard Knudsen (VIP, materiel kultur), Frederik Pio (observatør, 
musik), Morten Blomhøj (observatør, matematik), 
Studerende: Caroline T. Nielsen (Dansk, Aarhus), Layal Nouf (Dansk, Aarhus), Julie 
L. Rasmussen (Næstforperson, Dansk, Emdrup), Nina B. Jensen (IT-DD), Ida W. 
Hansen (Dansk, Emdrup), Jeanette Kusk (SN-repræsentant, medlem, dansk Aarhus), 
Anna B. Sørensen (Materiel kultur), Helle Halsboe-Larsen (Materiel kultur) 
Observatører: Helle Rørbech (afdelingsleder, dansk), Clara Corell (afdelingsadmini-
strator), Annike Martínez (Arts Studier, referent) 
Fraværende: Jesper L. R. Isen (Matematik), Francesco Caviglia (observatør, IT-DD), 
Morten Jacobsen (VEST), 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden (9.00-9.05) 

2. Beslutningspunkter (9.15-9.25) 
2.1 Godkendelse af valgfagsbeskrivelser E2023 (9.15-9.25) 

3. Diskussionspunkter (9.25-10.00) 
3.1 Drøftelse af kvalitetssikring af eksamensbedømmelse med én 
bedømmer (9.25-9.40) 
3.2 Fælles faglig/social aktivitet for didaktikuddannelserne (9.40-9.50) 
3.3 Ansættelse af cheftutorer til studiestart 2023 (9.50-10.00) 

4. Meddelelser/Nyt fra (10.00-10.20) 
4.1 Meddelelser / nyt fra afdelingsleder 
4.2 Meddelelser / nyt fra UN-forperson, UN-næstforperson og SN-
repræsentanter 
4.3 Meddelelser fra øvrige medlemmer af UN 
4.4 Meddelelser / nyt fra studievejledere 
4.5 Meddelelser / nyt fra Administrationen 

5. Forslag til kommende møder (10.20-10.25) 

6. Evt. (10.25-10.30) 

7. Introduktion til det nye uddannelsesnævn (10.30-11.00) 
 
 
 
 
 

https://aarhusuniversity.zoom.us/j/64328191791
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REFERAT 
1. Godkendelse af dagsorden (9.00-9.05) 
Frederik Pio ønskede at drøfte lokalebookning under eventuelt.  
Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Beslutningspunkter (9.15-9.25) 
2.1 Godkendelse af valgfagsbeskrivelser E2023 (9.15-9.25) 
UN drøftede rammer og indhold i de indmeldte valgfag og kom blandt andet omkring: 

• Kan specialeskrivning i grupper understøttes ved at åbne prøveformen på 
valgfag op så de studerende kan skrive i grupper? I de nye studieordninger, 
der træder i kraft 1. september 2023, er det muligt at skrive såvel individuelt 
som i grupper når man skal til eksamen i valgfag på didaktikuddannelserne. 

• Kan holdstørrelse på Læremidler og læringsrum hæves? Helle Rørbech un-
dersøger dette med underviser. 

• Kan Embodied Cogntion udbydes på begge campus og/eller som hybrid så 
Aarhus studerende har samme valgmuligheder som studerende i Emdrup? 
Helle Rørbech drøfter muligheder med underviser og studieleder. En mulig-
hed kan være at udbyde Embodied cognition fra didaktik dansk’s studieord-
ning, så det kan udbydes til studerende fra begge campus. 

Beslutning: 
1. UN godkendte de indkomne beskrivelser for valgfag for E2023 og indstillede 

dem til videre behandling i studienævnet. Clara Corell sender forslagene til vi-
dere behandling i SN senest den 20. februar. 

2. Valgfaget i teknologiforståelse godkendes om muligt via mail når fagbeskrivel-
sen er udarbejdet. 

 
Opfølgning efter mødet: 
Valgfaget ”Teknologiforståelse” blev som aftalt på mødet efterfølgende godkendt af UN 
via mail. Følgende kommentar indkom som er videreformidlet til og imødekommet af 
underviser: 
Der lægges forholdsvis stor vægt på, at studerende efter modulet kan undervise i Tek-
nologiforståelse men samtidig kræves der ingen tekniske forudsætninger. Når der kun 
er tale om et 10 ECTS point kursus, så virker det enten som overambitiøst eller også 
bliver undervisningskompetencerne forholdsvis lave. Ville det ikke være bedre og her 
menes mere realistisk, hvis modulet sigtede mod at studerende efter modulet ville 
kunne lave didaktiske analyser af undervisning i Teknologiforståelse og perspektivere 
til brug af andre læremidler? 
Overvejelser i forhold til om den engelske titel dækker over mere end grundskole (fol-
keskole). Det kunne i stedet hedde primary and lower secondary education eller blot 
K-9 
 
3. Diskussionspunkter (9.25-10.00) 
3.1 Drøftelse af kvalitetssikring af eksamensbedømmelse med én bedømmer (9.25-

9.40) 
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Uddannelsesnævnet udtrykte ærgerlighed over at alle interne skriftlige eksamensopga-
ver fremover udelukkende har én bedømmer. Uddannelsesnævnet bad SN-repræsen-
tant Mikkel Stovgaard undersøge i Studienævnet om der er juridisk hjemmel til den 
ændrede praksis. 
Uddannelsesnævnet drøftede fordele og ulemper ved de kvalitetssikringspraksis, der 
kan anvendes i relation til eksaminer med kun én bedømmer, herunder hvordan de di-
daktiske principper, de studerendes retssikkerhed og deres anonymitet bedst sikres. 
Uddannelsesnævnet støttede op om at man arbejder med følgende praksis: 
 
 Bestået/ikke bestået 
Der skal altid tilknyttes endnu en bedømmer på de eksamensopgaver, der i første om-
gang vurderes til ikke at bestå. Eksaminator orienterer UVAEKA om, hvilke opgaver 
der skal gøres tilgængelige for medbedømmere. 
 
 Graduerede opgaver  
På skriftlige opgaver med karakterer, er der som udgangspunkt én bedømmer, hvis ek-
saminator er en erfaren adjunkt, lektor eller professor.  Der skal altid tilknyttes endnu 
en bedømmer på de graduerede eksaminer, når eksaminator 

1) er i tvivl om karaktergivningen 
2)  i første omgang bedømmer eksamensopgaven til ikke-bestået (00 eller -3) 

Eksaminator orienterer UVAEKA om, hvilke opgaver der skal gøres tilgængelige for 
medbedømmere. 
 
UN er enige om at støtte op om en kultur/praksis på uddannelsen, hvor undervisere i 
tilfælde af tvivl om karakterer i en bedømmelse bruger hinanden og får en second opi-
nion af en kollega. 
 
3.2 Fælles faglig/social aktivitet for didaktikuddannelserne (9.40-9.50) 
Punktet blev udskudt til næste møde. 
 
3.3 Ansættelse af cheftutorer til studiestart 2023 (9.50-10.00) 
Afdelingsleder orienterede om arbejdet med at organisere studiestarten og ansættelse 
af tutorer. Stillingsopslag ift. at blive cheftutor er lagt på Brightspace. 
Jeanette Kusk tilbød at svare på eventuelle spørgsmål, da hun var tutor sidste år. 
Frist for ansøgning til afdelingsleder eller uddannelseskoordinator er den 15. marts 
2023.  
Ønsker man at vide mere om stillingen kan Jeanette Kusk, uddannelseskoordinator el-
ler afdelingsleder Helle Rørbech kontaktes.  
 
4. Meddelelser/Nyt fra (10.00-10.20) 
4.1 Meddelelser / nyt fra afdelingsleder 
4.1.1 Orientering om rekrutteringsindsatsen på Fagdidaktik 
 
4.2 Meddelelser / nyt fra UN-forperson, UN-næstforperson og SN-repræsentanter 
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4.2.1 Orientering om studieordninger efter behandling i dekanatet til ikrafttræ-
delse 1.september 2023 

Prodekanen for uddannelse har behandlet de indkomne forslag til nye studieordnin-
ger. På baggrund af dette orienteres UN om studieordninger til ikrafttrædelse 1. sep-
tember 2023. 
De godkendte studieordninger publiceres på studieportalen senest 1. marts og træder i 
kraft 1. september.  
De godkendte studieordninger er: KA Didaktik dansk, Materiel kultur, Musikpædago-
gik, IT-DD og Matematik 
Bilag: 

- 04.2.1 Indstillingsskemaer nye studieordninger 2023 Fagdidaktik 
 
4.2.2 Studienævn 
På mødet den 31. januar 2023, drøftede Studienævnet blandt andet: 

• Evalueringsopsamling for 2021-22  
• Opdatering af evalueringspolitikken ved DPU 
• Drøftelse af alumneforeninger og alumnesamarbejde 
• Konstituerende møde for det kommende studienævn 
• Oplæg om studienævnet, ansvar og rolle og det uddannelsespolitiske landkort 

Dagsorden og referat findes på Studienævnets side her. 
 
4.3 Meddelelser fra øvrige medlemmer af UN 
Ingen bemærkninger.  
 
4.4 Meddelelser / nyt fra studievejledere 
Ingen bemærkninger. 
 
4.5 Meddelelser / nyt fra Administrationen 
4.5.1 Nyhedsbrev fra Arts studier  
Februar nyhedsbrevet fra Arts Studier indeholder blandt andet information om:  
Orienteringer: 

• Kontakt ved praktiske spørgsmål ifm. Undervisning 
• Status på omprøverne i V22/V23 
• Opdatering af studieportalen med nye medlemmer i studienævn og uddannel-

sesnævn 
• Udvekslingsnyt 2023-2024 
• Studiecenter Arts har holdt oplæg for de nye exchange-studerende 
• Nye Power BI-rapporter - ’Erhvervsrelationer’ og ’Dimittenders overgang til 

arbejdsmarkedet – uddannelsesoverblik’ 

Arrangementer: 
• Tilvalgsmesse 2023 
• Arts Karriereuge og CompanyDating  

Alle nyhedsbrevene fra Arts studier er samlet her.  
Bilag: 

- 04.5.1 Februar 2023 Nyhedsbrev Arts Studier 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/dpu/
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
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5. Forslag til kommende møder (10.20-10.25) 
Forslag til punkter til UN-møde 8. marts 2023 
Årshjulspunkter: 

• Opfølgning på handleplaner 2022 (årlig status og undervisningsmiljøvurde-
ring) 

• Evaluering af Projektorienteret forløb (IT-DD) 
• … 

Forslag til punkter: 
• Fælles faglig/social aktivitet for didaktikuddannelserne 
• ..  

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 

Andre huske-punkter  
• Evaluering af specialeforløb (SN-møde 28. marts 2022, drøftes efter somme-

ren 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. 
 
6. Evt. (10.25-10.30) 
Musikpædagogik har oplevet udfordringer med de tildelte undervisningslokaler. Clara 
drøfter det med UVAEKA. 
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7. Introduktion til det nye uddannelsesnævn (10.30-11.00) 
Nævnssekretær Annike Martínez gav de nye studerende en introduktion til lovgrund-
lag og baggrund for SN – og dermed for UN – og til de af SN´s opgaver og arbejdsom-
råder, som UN leverer ind til. Medlemmerne opfordredes til at kontakte Mikkel Stov-
gaard og/eller Annike Martínez, hvis man har spørgsmål relateret til uddannelses-
nævnsarbejdet. 
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