
 

Handleplan for undervisningsmiljøvurdering 2021-2023 

 

Uddannelse: Kandidatuddannelse i didaktik dansk 

Handling 
nr. 

Beskrivelse og vurdering af 
undervisningsmiljøproblem 

Beskrivelse af handling Tema Ansvarlig Involverede Tidsplan og 
opfølgning 

  
 

Beskriv 
undervisningsmiljø-
problemstillingen 

Beskriv den planlagte 
indsats for løsning af 
problemstillingen 

Angiv tema: 
Fysisk miljø, 
psykisk miljø 
eller æstetisk 
miljø 

Funktion, 
afdeling/ 
institut (fx 
Studieleder) 

Funktion, afdeling/ 
institut (fx 
Institutleder) 

Beskriv 
hvornår 
problemerne 
skal løses, 
samt 
hvornår og 
hvordan 
opfølgning 
sker 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De studerende er mindre 
enige i, at der er et godt 
socialt studiemiljø end AU 
gennemsnittet. 
De er også mindre enige i, 
at de kan få hjælp af deres 
medstuderende, når de har 
behov for det. 
Og de samarbejder i 
mindre grad med deres 
medstuderende om at løse 
opgaver på studiet. 

Afdelingsleder, 
Uddannelseskoordinatorer 
og undervisere har øget 
fokus på studiegrupper og 
gruppearbejder samt på 
ekstra curriculære fag-
sociale aktiviteter (tiltag er 
iværksat med 
reboardingsmidler) E21 
 
 
 
 

Psykisk miljø - 
socialt 
studiemiljø og 
kontakt til 
medstuderende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afdelingsleder, 
uddannelses- og 
modulkoordinator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Undervisere og 
modulkoordinatorer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Opfølgning i 
UN F22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 

Enkelte af de adspurgte har 
oplevet grove eller 
stødende kommentarer på 
uddannelsesstedet og 
følt sig ignoreret af 
studiefællesskabet.  

De studerende skal 
informeres om, hvem de 
skal kontakte, hvis de føler 
sig mobbet, chikaneret 
eller diskrimineret.  

Psykisk miljø – 
mobning, 
chikane og 
diskrimination 

Afdelingsleder, 
uddannelses- og 
Modulkoordinator 
og 
studievejledningen 

Uddannelses- og 
modulkoordinator 
for 
kandidatuddannelsen 
i danskdidaktik 
studievejledningen 

Opfølgning i 
UN F22 

 



 

Handleplan for undervisningsmiljøvurdering 2021-2023 

 

Uddannelse: Kandidatuddannelse i didaktik, matematik 

Handling 
nr. 

Beskrivelse og vurdering af 
undervisningsmiljøproblem 

Beskrivelse af handling Tema Ansvarlig Involverede Tidsplan og op-
følgning 

  
 

Beskriv undervisnings-
miljø-problemstillingen 

Beskriv den planlagte indsats for løs-
ning af problemstillingen 

Angiv 
tema: Fy-
sisk miljø, 
psykisk 
miljø eller 
æstetisk 
miljø 

Funktion, 
afdeling/ 
institut (fx 
Studiele-
der) 

Funktion, af-
deling/ 
institut (fx In-
stitutleder) 

Beskriv hvor-
når proble-
merne skal lø-
ses, samt hvor-
når og hvordan 
opfølgning sker 
 

1 
 
 

Én af de syv studerende, 
som har deltaget i undersø-
gelsen, giver udtryk for at 
have oplevet ensomhed på 
uddannelsen. 
Én af de syv studerende, 
som har deltaget i undersø-
gelsen, giver udtryk for på 
trods af behov herfor ikke 
at vide, hvor man kan få 
støtte og vejledning på ud-
dannelsen. 
 
 
 

Da der kun er tale om én studerende, 
som udtrykker mistrivsel og utilfredshed, 
er vurderingen, at der ikke er grundlag 
for strukturelle tiltag på uddannelsen 
som reaktion herpå. I stedet skal der 
være øget opmærksom på at de stude-
rende informeres om, hvem de skal kon-
takte, hvis de føler sig ensomme eller på 
andre måder ikke trives på uddannesen, 
og det skal overvejes, om uddannelsesko-
ordinator skal iværksætte en særlig stu-
dienær indsats i denne forbindelse, fx i 
form af systematisk tilbagevendende til-
bud om ”åbent kontor” til brug for indivi-
duelle trivselssamtaler. 

Psykisk 
miljø  Vel-
befindende 
og oplevet 
trivsel 

Uddannel-
seskoordi-
nator for di-
daktik, ma-
tematik 

Studievejled-
ning ved 
DPU, uddan-
nelsesnævn 
for didaktik-
uddannel-
serne, uddan-
nelseskoordi-
nator for di-
daktik, mate-
matik 

Indsatser i for-
længelse af un-
dervisningsmil-
jøvurderingen 
diskuteres på 
UN-møde i for-
året 2022 

 



 

Handleplan for undervisningsmiljøvurdering 2021-2023 

Uddannelse: Kandidatuddannelse i Materiel kultur 

Handling 
nr. 

Beskrivelse og vurdering af 
undervisningsmiljøproblem 

Beskrivelse af handling Tema Ansvarlig Involverede Tidsplan og opfølgning 

  
 

Beskriv undervisningsmiljø-
problemstillingen 

Beskriv den planlagte 
indsats for løsning af 
problemstillingen 

Angiv tema: 
Fysisk miljø, 
psykisk miljø eller 
æstetisk miljø 

Funktion, 
afdeling/ 
institut (fx 
Studieleder) 

Funktion, 
afdeling/ 
institut (fx 
Institutleder) 

Beskriv hvornår 
problemerne skal løses, 
samt hvornår og 
hvordan opfølgning 
sker 

1 86% af de studerende er meget enig 
eller enig i, at de befinder sig godt på 
uddannelsen og 88% har aldrig følt 
sig ensomme på studiet. 
59% ved hvor de kan få støtte og 
hjælp på uddannelsen, mens 41% 
svarer at de ikke ved hvor men ej 
heller har haft brug for det. 
Det sociale miljø vurderer 41% er 
godt mens 10% er uenig eller meget 
uenig og 36% ved ikke. 
Der dog en oplevelse blandt 68% at 
de kan få hjælp og støtte blandt med 
studerende, mens 14% ikke oplever 
dette. Og 64% som ofte samarbejder 
med andre studerende hvor kun 18% 
ikke samarbejder med andre. 
De studerende vurderer samlet set 
det faglige miljø, undervisningen og 
feedback fra undervisere højt (dvs. 
generelt over AU gennemsnittet). 

Undervisergruppen øger 
indsatsen for at de 
studerende bliver informeret 
om muligheder for hjælp 
samt at de studerende 
opfordres og støttes i at 
hjælpe hinanden og 
samarbejde mere inklusiv at 
have større fokus i og 
omkring undervisningen på 
studiets sociale miljø. Det 
sidste er der en løbende 
opmærksomhed på gennem 
fælles frokost på alle 
moduler, ekskursioner og 
sociale arrangementer. 
Senest har der som et nyt 
tiltag været afholdt Fagdag i 
august 2021, hvor nuværende 
og tidligere studerende har 
mødtes på studiet om faglige 
oplæg og fælles middag. 

Psykisk miljø - 
socialt studiemiljø 
og kontakt til 
medstuderende 
 

Uddannelses-
koordinator 

Underviser-
gruppen 

Problemerne behandles 
særligt ifm 
gruppedannelses-
processer og 
gruppearbejde omkring 
hver semesterstart, dvs. 
at der er opfølgning to 
gange hvert år. 
 
Desuden behandles 
problemet ifm Fagdag, 
som afholdes i 
september måned 
(fremover) hvert år.  

2 
 
 

De studerende svarer generelt, at der 
er ingen eller meget få oplevelser af 
uønsket fysisk kontakt eller mobning, 
mens 5% svarende til 1 person, 
oplever ugentlige oplevelser med 
udelukkelse af fællesskabet. Disse 
udelukkelse er sket både digitalt, i 

Undervisergruppen har 
igangsat en særlig indsats for 
at øge de studerendes 
relation til arbejdsmarkedet 
på studiet ved at samarbejde 
tættere sammen med ARTS 
Karriere. Dette ses som en 

Psykisk miljø – 
mobning, chikane 
og diskrimination  
 
 

Uddannelses-
koordinator 

Underviser-
gruppen 

Problemet behandles 
særligt på 3. semester på 
modulet Materiel Kultur 
Didaktik i Praksis, hvor 
et antal sessioner 
herunder besøg af Arts 
Karriere samt tre 



andre studierelevante sammenhænge 
og på uddannelsesstedet og det har 
både været i forbindelse med kontakt 
med undervisere og medstuderende.  
67% har oplevet stærke stress 
symptomer ifm studiet i dagligdagen 
mens 50% oplever stress ifm 
eksamen. Dertil kommer, at flere 
studerende end gennemsnittet (på 
AU) oplever pres fra egne og andres 
forventninger. 

del af de tiltag, som kan tages 
imod at studerende oplever 
pres på studiet, fordi det 
gøres tydeligere, hvordan 
uddannelsen har relevans og 
giver jobmuligheder. 
Undervisergruppen oplever, 
at faldende timer til 
vejledning herunder til 
håndtering af pres er en 
medårsag til, at de 
studerende kan opleve 
vanskeligheder ved at 
håndtere forventninger. 
 

ekskursioner 
gennemføres. 

3 Indeklima, rengøring og toiletforhold 
vurderes generelt som i 
gennemsnittet på AU, mens 14% er 
utilfredse med de æstetiske rammer 
på uddannelsen. 

Undervisergruppen afventer 
den næste undersøgelse mht. 
de æstetiske rammer, idet 
DPU har foretaget markante 
ændringer af Aulaen. Blandt 
de studerende kan dog 
fortsat høres utilfredshed 
med, at lokalerne ingen 
former for udsmykning har. 
Undervisergruppen vil (igen) 
tage denne utilfredshed op på 
med institutledelsen. 

Fysisk miljø 
 

Uddannelses-
koordinator 

Underviser-
gruppen 

Uddannelses-
koordinator tager 
problemet op på 
Institutforrum i 
efteråret 2021. 
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Handleplan for undervisningsmiljøvurdering 2021-2023 

Uddannelse: Kandidatuddannelse i Didaktik musikpædagogik  

Opgørelsesår: 2020 (kalenderåret). Svarprocent: 42% (11/26) 

Handling 
nr. 

Beskrivelse og vurdering af 
undervisningsmiljøproblem 

Beskrivelse af handling Tema Ansvarlig Involverede Tidsplan og 
opfølgning 

 Beskriv undervisningsmiljø-
problemstillingen 

Beskriv den planlagte indsats for løsning af 
problemstillingen 

Angiv 
tema: 
Fysisk 
miljø, 
psykisk 
miljø 
eller 
æstetisk 
miljø 

Funktion, 
afdeling/ 
institut (fx 
Studieleder) 

Funktion, 
afdeling/ 
institut (fx 
Institutleder) 

Beskriv hvornår 
problemerne skal 
løses, samt 
hvornår og 
hvordan 
opfølgning sker 

1. Trivsel. 
’Føler du dig godt tilpas?’:  
36% skeptiske (AU snit 20%) 
 
 
 

Opgørelsesperioden falder ind under 
pandemien. Generel trivsel på studiet har 
åbenlyst lidt under coronaen. Vi vil anvende 
reboarding midler til iværksættelse af en 
mentor ordning der henvender sig til 3. 
semester studerende i E21. 

Psykisk 
miljø 

Fag-
koordinator 

Afdeling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del-opfølgning ved 
evaluering af 
fagmoduler i 
december 2021 
samt juni 2022.  
 
Dertil overordnet 
evaluering ved 
næstkommende 
undervisningsmiljø 
vurdering. 

2. Ensomhed. 
’Føler du dig ensom?’:  27% er 
berørt af problemet (AU snit: 
14%) 

Vi vil anvende reboarding midler til et pizza- 
arrangement med fagligt indhold mhp. bl.a. at 
drøfte dette tema. 

Psykisk 
miljø 

Fag-
koordinator 

Afdeling Ibid. 

3. 
 
 
 

Det sociale. 
’Der er et godt socialt miljø’:  
45% skeptiske (AU snit: 8 %). 
 

Vi har fået et fornyet og stærkere fokus på 
studiegrupper på uddannelsen i E21. Vi 
forventer at dette vil styrke det sociale miljø på 
uddannelsen. 
 

Psykisk 
miljø 
 
 

Lærergruppen 
på 
uddannelsen. 
Samt de 
studerende. 

Afdeling 
 
 
 

Ibid. 
 

4. Fagligt miljø. 
’Der er et godt fagligt miljø’: 
27% skeptiske (AU snit: 9%). 

Handling: Der er tilført 400 ’nye timer’ til 
uddannelsen fra fastansat VIP i området. Dette 
kan skabe mere kontinuitet og nærhed i 
uddannelsesforløbet. 

Fysisk-
psykisk 
miljø 

Fag-
koordinator + 
lærergruppen 
på 
uddannelsen. 

Afdeling Ibid. 

 



 

Handleplan for undervisningsmiljøvurdering 2021-2023 

Uddannelse: Kandidatuddannelse i IT-didaktisk design 

Handling 
nr. 

Beskrivelse og vurdering af 
undervisningsmiljøproblem 

Beskrivelse af handling Tema Ansvarlig Involverede Tidsplan og 
opfølgning 

  
 

Beskriv undervisningsmiljø-
problemstillingen 

Beskriv den planlagte indsats for løsning 
af problemstillingen 

Angiv tema: 
Fysisk miljø, 
psykisk miljø 
eller æstetisk 
miljø 

Funktion, 
afdeling/ 
institut (fx 
Studieleder) 

Funktion, afdeling/ 
institut (fx 
Institutleder) 

Beskriv 
hvornår 
problemerne 
skal løses, samt 
hvornår og 
hvordan 
opfølgning 
sker 

1 De studerende føler sig 
mindre godt tilpas og mere 
ensomme på deres 
uddannelse end AU 
gennemsnittet 
De studerende føler der er et 
mindre godt socialt miljø på 
deres uddannelse end AU 
gennemsnittet 
 

Underviserne har fra E2021 øget fokus på 
studiegrupper, fagligt-socialt studiemiljø 
samt ekstra-curriculære fag-sociale 
aktiviteter E21 + f22 (igangsat m 
Handleplan 2021 samt dokument for 
studiegrupper) 
 
De studerende skal informeres om, hvem 
de skal kontakte (Studievejledningen, den 
modulansvarlige eller 
Uddannelseskoordinator for 
uddannelsen), hvis de føler sig utilpasse 
eller ensomme på studiet  

Psykisk miljø 
– 
velbefindende 
og oplevet 
trivsel samt 
socialt 
studiemiljø 

Modulansvarlige 
på 1. semester 
og tutorer 

Studievejledningen, 
den 
modulansvarlige 
eller Uddannelses-
koordinator for 
uddannelsen 

E21 + F22 
 
Opfølgning E22 

2 Studerende har oplevet 
grove/stødende kommentarer 
eller følt sig forskelsbehandlet 
digitalt fra 
undervisere/medstuderende 

De studerende skal informeres om, hvem 
de skal kontakte (Studievejledningen eller 
Uddannelseskoordinator for 
uddannelsen), hvis de føler sig mobbet, 
chikaneret eller diskrimineret 

Psykisk miljø 
– mobning, 
chikane og 
diskrimination 

Tutorer, 
modulansvarlige 
på 1. semester 

Studievejledningen 
eller Uddannelses-
koordinator for 
uddannelsen 

E21 + F22 
 
Opfølgning E22 

3 Færre studerende oplever 
stresssymptomer i 
dagligdagen – mens flere 
oplever stærke 
stresssymptomer op til 
eksamen end AU 
gennemsnittet 
 

A) Balancen mellem 
undervisningsperiode og 
eksamensperiode skal diskuteres i 
underviserteamet for at afdække om der 
kan gøres noget ift. at opnå en bedre 
balance mellem studiedagligdagen og 
eksamensperioden. 
 

Psykisk miljø 
– præstation 

A) Uddannelses-
koordinator 
 
 
 
 
 

A) Uddannelses-
koordinator og 
modulansvarlige  
 
 
 
 

A) I forbindelse 
med 
studieordnings-
revision  
 
 
 
 



B) De studerende skal informeres om, 
hvem de skal kontakte 
(Studievejledningen, den 
modulansvarlige eller 
Uddannelseskoordinator for 
uddannelsen), hvis de føler alvorlige 
stresssymptomer  

B) 
Modulansvarlige 
og tutorer 

B) Studie-
vejledningen, den 
modulansvarlige 
eller Uddannelses-
koordinator for 
uddannelsen 

B) F22+E22 
Opfølgning i 
E22 
 
 

 

 



 

Handleplan for undervisningsmiljøvurdering 2021-2023 

Uddannelse: Kandidatuddannelse i Generel pædagogik 

Handling 
nr. 

Beskrivelse og vurdering af 
undervisningsmiljøproblem 

Beskrivelse af handling Tema Ansvarlig Involverede Tidsplan og 
opfølgning 

  
 

 
Beskriv undervisningsmiljø-
problemstillingen 

 
Beskriv den planlagte 
indsats for løsning af 
problemstillingen 

 
Angiv 
tema: 
Fysisk 
miljø, 
psykisk 
miljø 
eller 
æstetisk 
miljø 

 
Funktion, 
afdeling/ 
institut (fx 
Studieleder) 

 
Funktion, 
afdeling/ 
institut (fx 
Institutleder) 

 
Beskriv 
hvornår 
problemerne 
skal løses, 
samt 
hvornår og 
hvordan 
opfølgning 
sker 
 

1 Der er foretaget 
spørgeskemaundersøgelser i efteråret 
2018 og i efteråret 2020. Undervisningen 
ved kandidatuddannelsen i Generel 
Pædagogik har i 2019-2020 høj grad 
været omlagt til zoom-undervisning pga. 
corona-epidemien. På Aarhus-holdet har 
dette betydet en opdeling af holdet, sådan 
at nogle fra holdet kunne modtage 
undervisning på universitetet, mens 
andre modtog undervisning via 
internettet. 
 
Ud af en population på 157 har 42% 
svaret. Det gælder generelt, at kun meget 
få besvarelser er i den mest negative ende. 
 
Til spørgsmålene om velbefindende og 
oplevet trivsel ligger svarene fra Generel 
pædagogik omtrent på linie med AU-
gennemsnittet.  
 

En del af 
problemstillingerne vedr. 
psykisk miljø må ses i 
relation til at 
kandidatuddannelsen 
optager studerende med 
mange forskellige 
uddannelsesbaggrunde, 
således at mange er nye på 
universitetet og uden 
forudgående netværk der 
til medstuderende og til 
undervisere. 
 
Det prioriteres derfor at 
have grundig studiestart, 
dannelse og vedligeholdelse 
af studiegrupper. Samt at 
studiegrupper integreres 
som arbejdsform i 
undervisningen. 
 

Psykisk 
miljø 
 

Afdelingsleder 
 

Studienævn og 
uddannelsesnævn 
 

Efteråret 
2021 & 
foråret 2022 
med 
gentagelse i 
det 
efterfølgende 
studieår 
 



Derimod ligger GP markant lavere mht. 
socialt studiemiljø og kontakt til 
medstuderende, især hvad angår socialt 
miljø og samarbejde med andre 
studerende om at løse opgaver. 
 
Tallene vedrørende fagligt studiemiljø og 
kontakten til undervisere ligger lavere end 
AU-gennemsnittet. Især er der mange, 
der finder, at de ikke får fornødent 
feedback. 
 

Desuden indføres i 
efteråret 2021 på 
forsøgsbasis en 
mentorordning for 
studerende på 3. semester, 
hvor alle studerende, hvis 
de ønsker det, får tildelt en 
mentor fra VIP-miljøet.  
 
 
 

2 Tallene vedr. mobning, chikane og 
diskrimination ligger på linie med AU-
gennemsnittet. Men som på AU generelt 
er der nogle få % som har følt sig 
forulempet, enten sjældnere, månedligt 
eller ugentligt. 
Lidt flere end på Aarhus ’Universitet 
generelt har oplevet stærke stress-
symptomer. Dette drejer sig især om 
forventninger til egne præstationer, og 
tanker om, hvad man skal lave efter endt 
uddannelse.  
 

Vedr. mobning, chikane og 
diskrimination skal der ske 
en tydeliggørelse af 
gældende regler og 
forholdsregler på Aarhus 
Universitet, således at det 
altid er klart hvad der er 
uacceptabel adfærd og hvor 
man kan henvende sig 
såfremt man føler sig 
krænket. Dette emne kan 
tages op ved 
midtvejsevalueringer. Der 
henvises til DPU’s pjece: 
”Hvad gør du, hvis du har 
oplevet krænkelser?” 
 

Psykisk 
miljø 
 

Afdelingsleder 
 

Studienævn og 
uddannelsesnævn 
 

Efteråret 
2021 og 
efterfølgende 
efterår 
 

 

 



Handleplan for undervisningsmiljøvurdering 2021-2023 Pædagogisk antropologi og AEG eftersendes 



 

Handleplan for undervisningsmiljøvurdering 2021-2023 

 

Uddannelse: Kandidatuddannelse i Pædagogisk filosofi (PF) ved DPU 

Handling 
nr. 

Beskrivelse og vurdering af 
undervisningsmiljøproblem 

Beskrivelse af handling Tema Ansvarlig Involverede Tidsplan og 
opfølgning 

  
 

 
Beskriv undervisningsmiljø-
problemstillingen 

 
Beskriv den planlagte 
indsats for løsning af 
problemstillingen 

 
Angiv 
tema: 
Fysisk 
miljø, 
psykisk 
miljø eller 
æstetisk 
miljø 

 
Funktion, 
afdeling/ 
institut (fx 
Studieleder) 

 
Funktion, 
afdeling/ 
institut (fx 
Institutleder) 

 
Beskriv 
hvornår 
problemerne 
skal løses, 
samt hvornår 
og hvordan 
opfølgning 
sker 
 

 
 
 

 
Der er foretaget 
spørgeskemaundersøgelser i efteråret 
2018 og i efteråret 2020. 
 
Ud af en population på 135 har 42% 
svaret. Det gælder generelt, at kun 
meget få besvarelser er i den mest 
negative ende. 
 
Til spørgsmålene om generelt 
velbefindende og oplevet trivsel 
ligger svarene fra Pædagogisk filosofi 
omtrent på linie med AU-
gennemsnittet. Det samme gælder 
ensomhed på studiet. Der er stor 
viden om hvor man kan søge støtte 
og vejledning, hvis man ikke trives. 
 
Derimod ligger PF lavere mht. socialt 
studiemiljø, men ikke mht. kontakt 
til medstuderende. Især hvad angår 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En del af 
problemstillingerne vedr. 
psykisk miljø må ses i 
relation til at 
kandidatuddannelsen 
optager studerende med 
mange forskellige 
uddannelsesbaggrunde, 
således at mange er nye på 
universitetet og uden 
forudgående netværk dér til 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psykisk 
miljø 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afdelingsleder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studienævn og 
uddannelsesnævn 

 



socialt miljø og samarbejde med 
andre studerende om at løse opgaver 
er resultatet lavere end for AU-
gennemsnittet. 
 
Tallene vedrørende fagligt 
studiemiljø og kontakten til 
undervisere ligger på linie med AU-
gennemsnittet. Især er der mange, 
der er tilfredse med fornødent feed 
back. Dog er der flere, der er usikre 
på deres udbytte af undervisningen. 
 
 
 
Tallene vedr. mobning, chikane og 
diskrimination ligger på linie med 
AU-gennemsnittet. Men som på AU 
generelt er der nogle få % som har 
følt sig forulempet, hvad enten de 
måtte være d, månedligt eller 
ugentligt. 
 
 
Lidt flere end på Aarhus ’Universitet 
generelt har oplevet stærke stress-
symptomer. Dette drejer sig især om 
forventninger til egne præstationer, 
og tanker om, hvad man skal lave 
efter endt uddannelse.  
 
 
 
 
Mht. indeklima, sundhed og 
toiletforhold, og også mht. sikre 
fysiske rammer,  er der lidt større 
utilfredshed end på AU generelt. 
Dette gælder især indeklima og 
toiletforhold.  
 

medstuderende og til 
undervisere. 
 
Det prioriteres derfor at 
have grundig studiestart, 
dannelse og vedligeholdelse 
af studiegrupper. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedr. mobning, chikane og 
diskrimination skal der ske 
en tydeliggørelse af 
gældende regler og 
forholdsregler på Aarhus 
Universitet, således at det 
altid er klart hvad der er 
uacceptabel adfærd og hvor 
man kan henvende sig 
såfremt man føler sig 
krænket. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fysisk 
miljø 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Institut 
 
 
 
 
 
 
 



Tilfredshed med det æstetiske miljø 
ligger en anelse lavere end AU-
gennemsnittet. 
 
 

Æstetisk 
miljø 

Institut 

 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

   

 

 



 

Handleplan for undervisningsmiljøvurdering 2021-2023 

 

Uddannelse: Kandidatuddannelse i Pædagogisk Psykologi 

Handling 
nr. 

Beskrivelse og vurdering af 
undervisningsmiljøproblem 

Beskrivelse af handling Tema Ansvarlig Involverede Tidsplan og 
opfølgning 

 
1 
 

En væsentlig del af de studerende 
føler sig ofte ensomme på studiet 
og mangler støtte/hjælp og 
samarbejde med andre studerende 
 
 

Der er planlagt en 
styrkelse af arbejdet med 
studiegrupper for at 
minimere risikoen for at 
studerende føler sig 
ensomme og forbedre 
mulighederne for støtte 
og hjælp fra 
medstuderende  

psykisk 
miljø 
 

Modulkoordinatorer Modulkoordinatorer 
& lærerteam 

Arbejdes 
løbende med 
teamet i E21 
og F22. 

2 Nogle studerende føler pres 
omkring erhvervsmuligheder 

I samarbejde med ARTS 
Karriere er der planlagt 
informations workshops 
på både 1. og 3.semester, 
hvor der er fokus på 
erhvervsmuligheder  

Psykisk 
miljø 

Afdelingsleder Afdelingsleder, 
modulkoordinator 
og ATRS Karriere 

Workshops 
planlagt i 
E21 

 
3 
 

Styrke kendskab til støtte og 
vejledning på uddannelsen, hvis de 
studerende ikke trives 
 
 
 

Øge kendskabet til 
Studievejledningen – 
både i forhold til hvad 
Studievejledningen 
konkret kan hjælpe med 
og at de kan hjælpe den 
studerende videre i 
systemet 

Fysisk 
miljø  og 
psykisk 
miljø 
 

Afdelingsleder og 
Studievejledning 

Afdelingsleder og 
Studievejledning 

Arbejdes 
med teamet i 
E21 og F22. 

4 Udbrede kenskabet til mulighed for 
hjælp og/eller støtte på AU hvis 
man føler sig krænket eller 
diskrimineret.  

Studievejledningen tager 
temaet op ved 
midtvejsevalueringen. 
Studievejledningen, 
UN og 
modulkoordinatorer 
følger op 

Psykisk 
miljø  

Studievejledning, 
modulkoordinatorer 
og UN formand 

UN og lærerteam Arbejdes 
løbende med 
teamet i E21 
og F22. 

 



Handleplan for undervisningsmiljøvurdering 2021-2023 

 

Uddannelse: Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi 

Handling 
nr. 

Beskrivelse og vurdering af 
undervisningsmiljøproblem 

Beskrivelse af handling Tema Ansvarlig Involverede Tidsplan og 
opfølgning 

  
 

 
Beskriv undervisningsmiljø-
problemstillingen 

 
Beskriv den planlagte 
indsats for løsning af 
problemstillingen 

 
Angiv 
tema: 
Fysisk 
miljø, 
psykisk 
miljø eller 
æstetisk 
miljø 

 
Funktion, afdeling/ 
institut (fx 
Studieleder) 

 
Funktion, 
afdeling/ 
institut (fx 
Institutleder) 

 
Beskriv 
hvornår 
problemerne 
skal løses, 
samt 
hvornår og 
hvordan 
opfølgning 
sker 
 

 
1 
 

 
Studerende savner løbende feedback 
på deres bidrag/opgaver 
 
 
 

 
Emnet drøftes på et eller 
flere lærermøder. 
Modulunderviserne 
beslutter, hvordan de 
bidrager til løsning i 
samarbejde med de 
studerende 

 
Psykisk 

 
Modulkoordinatorerne 

 
Lærerteams 

 
Målet er at 
afprøve 
anvendelige 
løsninger E 
21 + F 22 

 
 
2 

 
 
Studerende oplever sig udelukkede 
fra fællesskabet  
 
 

 
Tutorerne tager temaet op 
ved studiestart. 
Studievejledningen +  
Modulkoordinatorer følger 
op 

 
Psykisk 

 
Modulkoordinatorer 

 
Lærerteams 

 
Der arbejdes 
med temaet i 
E 21 + F 22 

 
3 

 
Udbrede kenskabet til mulighed for 
hjælp og/eller støtte på AU hvis man 
føler sig krænket eller diskrimineret.  

 
Tutorerne tager temaet op 
ved Studiestart. 
Studievejledningen, 
UN + Modulkoordinatorer 
følger op 

 
psykisk 
miljø  

 
Modulkoordinatorer + 
UN formand 

 
UN og 
lærerteam 

 
Arbejdes 
løbende med 
teamet i E21 
og F22. 

 



Handleplan for undervisningsmiljøvurdering 2021-2023 

Uddannelse: Bachelor- og kandidatuddannelse i uddannelsesvidenskab

Kommentar: svarprocenten er for BA undersøgelsen 34% og for KA 41%. Det betyder at alle resultater må tages med et gran salt – 

og i øvrigt i andre sammenhænge ville være blevet afvist som ikke gyldige. Når vi her forlanges på trods af dette at producere 

egentlige handleplaner, må det være særdeles centralt at se og vurdere handlingerne i forhold til svarenes statistiske gyldighed. 

Ift. Skemaets opdeling og tilsyneladende bagvedliggende antagelser om, hvordan problemer identificeres og løses, opleves de som 

ude af takt med virkeligheden og praksis. Det er vanskeligt at svare meningsfuldt på. Derfor svares der nu i  den forståelse, der 

tilsyneladende er i skemaet, på trods af at problemernes kompleksitet ikke tillader en sådan forenkling. 

Handlin
g nr. 

Beskrivelse og vurdering 
af 
undervisningsmiljøproble
m 

Beskrivelse af handling Tema Ansvarlig Involverede Tidsplan og opfølgning 

Beskriv 
undervisningsmiljø-
problemstillingen 

Beskriv den planlagte 
indsats for løsning af 
problemstillingen 

Angiv 
tema: 
Fysisk 
miljø, 
psykisk 
miljø eller 
æstetisk 
miljø 

Funktion, 
afdeling/ 
institut (fx 
Studieleder) 

Funktion, afdeling/ 
institut (fx 
Institutleder) 

Beskriv hvornår 
problemerne skal løses, 
samt hvornår og 
hvordan opfølgning sker 

1 13% i KBH og 8% i Århus 
BA, har oplevet at have 
behov for hjælp og støtte, 
men har ikke modtaget 
(information om) 
muligheder for hjælp og 
støtte. 

Kontakt af de 
kommunikationsansvarli
ge på området 
Drøftelse i UN 

Psykisk AL/UN Kommunikationsafdeli
ng og studievejledning 

Problemet kan næppe 
løses, hvis de studerende 
ikke opsøger 
information, der er 
tilgængelig. 
Vi tager fat i de 
kommunikationsansvarli
ge i E21 og beder dem 
rapportere tilbage. 



 
2  
 

Feedback. De studerende 
på både BA og KA oplever 
at de får for lidt feedback 
generelt og at de får for 
lidt løbende feedback. 
 
 
 
 

Der er på uddannelsen 
generelt sat ressourcer af 
til feedback. Og 
underviserne oplever, at 
studerende ikke kommer 
til feedbacksessioner. Det 
undrer derfor, hvordan 
det kan være, at de 
studerende oplever ikke 
at få det. 
 
Uddannelsen vi i den 
kommende periode 
undersøge problemet og 
dets omfang, og i 
Afdelingen er Feedback 
og KV allerede at på 
dagsordenen som et 
punkt man ønsker at 
arbejde med.  

 
fagligt 
studiemilj
ø 

Afdelingslede
r 
UN-
forperson 

Afdeling og UN Ultimo 2023 
Tages op på UN-møder 
og i 
afdelingssammenhæng 
(afdelingsmøder samt 
afdelingsdage for 
uddannelse), hvor der 
løbende følges op. 
Der produceres en 
nærmere 
problemindkredsning og 
plan for undersøgelse af 
problemets omfang, 
hvorefter, der 
iværksættes passende 
løsningsmodeller.  

3 Studerende oplever sig 
udelukket fra fællesskabet 

16% på BA og 12 på KA 
oplever sig udelukkede af 
studiefællesskabet 
Hertil kommer at nogle 
har oplevet at have:  

Fået stødende, grove 
eller nedladende 
kommentarer 
Eller at deres udseende 
eller køn er blevet 
kommenteret på en 
måde, du fandt 
ubehagelig eller 
stødende 
 
Det er primært 
medstuderende, men 
også undervisere peges 

Psykisk 
studiemilj
ø 

AL og UN 
forperson 

AL og UN forperson Underviserdelen tages op 
i afdelingsmøder i 
oktober 21. 
 
Ift. Studenterdelen 
arbejdes der på både KA 
og BA med studiegrupper 
og studiemiljø. 
 
Dette pågår i 2021 og 
2022 og der samles op i 
2023. 



på som krænkere i den 
sammenhæng 
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