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Indledning 

Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendel-
se af uddannelsen. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af Danmarks Akkrediteringsinstitution. 
 
Den faglige vurdering, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget af Danmarks Akkrediteringsin-
stitution med støtte fra et akkrediteringspanel. Danmarks Akkrediteringsinstitution har udarbejdet indstillin-
gen til Akkrediteringsrådet på baggrund af panelets faglige vurderinger. 
 
Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitetets høringssvar er indarbejdet i ak-
krediteringsrapporten under de relevante kriterier. 
 
Akkrediteringspanelet har vurderet uddannelsen ud fra de kriterier som fremgår af akkrediteringsbekendtgø-
relsen1 og Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser. 
 
Akkrediteringsrådet sikrer, at uddannelsen lever op til de gældende uddannelsesregler. Styrelsen for Univer-
siteter og Internationalisering (UI) træffer afgørelse om uddannelsens juridiske forhold2 på baggrund af Ak-
krediteringsrådets indstilling. 
 
Akkrediteringsrapporten består af fire dele: 
 

- Danmarks Akkrediteringsinstitutions indstilling til Akkrediteringsrådet 
- Grundoplysninger om uddannelsen, uddannelsens kompetenceprofil og struktur 
- Den faglige vurdering af uddannelsen 
- Indstilling og oplysninger til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering 

 
ACE Denmark blev pr. 1. juli 2013 til Danmarks Akkrediteringsinstitution, som beskæftiger sig med akkre-
ditering af hele det videregående uddannelsesområde. 

                                                      
 
1 Bekendtgørelse nr. 1402 af 14. december 2009 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af 
universitetsuddannelser (Akkrediteringsbekendtgørelsen) 
2 Uddannelsens tilskudsmæssige placering, titel/betegnelse, adgangskrav for bacheloruddannelser, uddannelsens normerede studietid og eventuelt 
ministerielt fastsat adgangsbegrænsning (UI-forhold) 
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Sagsbehandling 

Akkrediteringspanelet 
Der er nedsat et akkrediteringspanel som del af sagsbehandlingen. Akkrediteringspanelet er sammensat af 
personer, som har en indgående forståelse for undervisning og forskning inden for fagområdet, uddannelses-
tilrettelæggelse og forholdene på arbejdsmarkedet. 
 
Akkrediteringspanelet for masteruddannelsen i sprogundervisning, lingvistik og it består af en kernefaglig 
ekspert og en aftagerrepræsentant. 

Kernefaglig ekspert 
Senior Lecturer, Sylvana Sofkova Hashemi, Department of Social and Behavioural Studies, University West.  
 
Sylvana Sofkova Hashemi har sin ph.d.- grad i almen sprogvidenskab med speciale i sprogteknologi. Hun 
har undervist i lingvistik på Göteborgs Universitet siden 1997 og har siden 2010 været ansat som universi-
tetslektor ved Högskolan West. Sylvana Sofkova Hashemi forskning fokuserer på, hvordan børn og unge kan 
anvende digitale hjælpemidler til at udvikle deres læse- og skrivefærdigheder. Sylvana Sofkova Hashemis 
har i sin forskning blandt andet undersøgt, hvordan forskellige typer af digitale hjælpemidler, herunder SMS, 
chat, interaktive tavler, og wikis, påvirker undervisningen og indlæringen.  

Aftagerrepræsentant  
Allan Kjær Andersen, rektor, Ørestad Gymnasium. 
 
Allan Kjær Andersen er uddannet 1979 fra Syddansk Universitet og har varetaget både underviser- og rek-
torstillinger ved flere forskellige gymnasier, herunder Borupgaard Gymnasium og Middelfart Gymnasium. 
Allan Kjær Andersen har siden 2005 været rektor på Ørestands Gymnasium. Gymnasiet, der har et særligt 
fokus på medier, kommunikation og kultur har i flere år i træk været det mest søgte gymnasium. Allan Kjær 
Andersen har igennem sin karriere arbejdet med innovation og digitalisering i undervisningen og har deltaget 
i debatten om ungdomsuddannelserne blandt andet som medlem af tænketanken DEAs ungdomsuddannel-
seskommission. Allan Kjær Andersen kendes også fra medierne, hvor han blandt andet skriver debatindlæg 
og blogger. Som arbejdsgiver 130 medarbejdere har Allan Kjær Andersen også en stor viden om efteruddan-
nelsesbehovet inden for det sproglige område. 

Datoer i sagsbehandlingen 

Ansøgning modtaget 
1. maj 2013 

Eventuel indhentning af supplerende dokumentation 
21. august er der modtaget supplerende oplysninger om omfanget af valgfrie fagelementer og deres indhold. 
6. september er der modtaget supplerende oplysninger omkring fagelementernes indhold og fokus på elek-
troniske tekster samt præcisering af adgangskravet. 

Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet 
27. september 2013 

Høringssvar modtaget 
11. oktober 2013 
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Kriterium 2 
Følgende vurderinger er ændret på baggrund af universitetets høringssvar: 
 
Før høringen kritiserede akkrediteringspanelet, at der i de centrale forskningsmiljøer bag uddannelsen ikke 
aktuelt var forskere, der forskede direkte i krydsfeltet mellem lingvistik og it-didaktik, som udgør kernen i 
uddannelsens profil. 
 
Universitetet har i sit høringsbrev redegjort for, at den sprogteoretiske forskningsbasering af uddannelsen 
udgøres af 3 miljøer, hvoraf der i to af dem aktuelt arbejdes på forskningsprojekter, hvor fokus er på kryds-
feltet mellem lingvistik og it-didaktik. Fx gennemføres der aktuelt forskningsprojekter, som undersøger ind-
dragelsen af forskellige digitale hjælpemidler, særligt iPads, i den gymnasiale fremmedsprogsundervisning – 
og udviklingen af elektronisk undervisningsmateriale til grammatikundervisning for skoleelever på mel-
lemtrinnet (dvs. 4. – 6. klasse). I foråret 2014 starter endnu et forskningsprojekt med et tilsvarende fokus op. 
Formålet med projektet er, at udvikle elektronisk undervisningsmateriale grammatikundervisning, her til 
brug i gymnasieskolen. Endeligt redegør universitetet for, at man aktuelt er i gang med at ansætte en 
post.doc, hvis forskning skal fokusere på sprog i elektroniske medier.   
 
Vurderingen af kriterium 2 er på den baggrund ændret fra delvist tilfredsstillende til tilfredsstillende. 

Kriterium 4 
Følgende vurderinger er ændret på baggrund af universitetets høringssvar: 
 
Før høringen kritiserede akkrediteringspanelet, at det ikke var tilstrækkeligt tydeligt, hvordan den konkrete 
tilrettelæggelse af uddannelsens fagelementer og vejledningen af de studerende sikrede, at alle studerende 
tilegnede sig de kvalifikationer i krydsfeltet mellem lingvistik og it-didaktik – som er beskrevet i uddannel-
sens kompetenceprofil.  
 
Akkrediteringspanelet kritiserede også, at valget af prøveformer ikke inddrog it i et omfang, der udprøvede 
de studerendes centrale færdigheder i at kunne evaluere sprogundervisning i elektroniske tekster. Og at ma-
steruddannelsen ikke var omfattet af universitetets undervisningsmiljøvurdering. 
 
Universitetet har i sit høringssvar redegjort for – og med konkrete eksempler vist, at tilrettelæggelsen af de 
lingvisttunge fagelementer vil inddrage it fx i form af datavisualiseringsprogrammer, grammatikundervisning 
vha. af elektroniske tavler og og brugen af undervisningsvideoer. Universitetet redegør også for, at vejled-
ningen af de studerende vil gennemføres med flere vejledere, hvis ekspertice samlet dækker krydfeltet mel-
lem sprogundervisning, lingvistik og it. 
 
Universitetet redegør også for, at beskrivelsen af uddannelsens prøverformer gøres mere tydelige - således, at 
det bliver klart, at de allerede beskrevne skriftlige prøver også vil kunne omfatte brugen af chat eller logging. 
Og universitetet vil videre søge at implementere endnu flere elektroniske prøveformer i uddannelsen.   
 
Endeligt er alle masteruddannelser på Aalborg Universitet, jf. universitetets nye kvalitetssikringsprocedurer 
også blevet omfattet af universitetets undervisningsmiljøvurderinger. 
    
Vurderingen af kriterium 4 er på den baggrund ændret fra delvist tilfredsstillende til tilfredsstillende. 

Sagsbehandling afsluttet 
28. oktober 2013 

Dato for Akkrediteringsrådets møde 
15. november 2013 
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Indstilling 

Begrundelse 

Masteruddannelsen i sprogundervisning, lingvistik og it på Aalborg Universitet indstilles til positiv akkredi-
tering. 
 
Det er vurderingen, at uddannelsen opfylder alle akkrediteringskriterierne:  

- Behov for uddannelsen (kriterium 1) 
- Forskningsbaseret uddannelse (kriterium 2) 
- Uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte (kriterium 3) 
- Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse (kriterium 4) 
- Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 5). 

 
Indstillingen sker på baggrund af en analyse af universitetets proces med udvikling af uddannelsen og en 
analyse af det samfundsmæssige behov.  
 
Formålet med uddannelsen er, at give nuværende sprogundervisere på ungdomsuddannelserne og i folkesko-
len en efteruddannelsesmulighed, der både løfter undervisernes sprogteoretiske niveau og lærer dem at an-
vende it som et didaktisk redskab til at understøtte elevernes motivation for at lære sprog.  
 
Universitetet har haft en solid proces, der har inddraget relevante aftagere, og som sandsynliggør et sam-
fundsmæssigt behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet. 
 
Uddannelsen baserer sig på forskningsmiljøer inden for både lingvistik, kommunikation og it. Den sprogteo-
retisk tyngde er forankret i 3 forskningsmiljøer – ”Center for Lingvistik”, ”E-learning lab” og ”Forskningslab 
i It og Læringsdesign (ILD)”. Og forskningen her omfatter aktuelle projekter, der er centrale i forhold til 
uddannelsens fokus på krydsfeltet mellem lingvistik og it-didaktik. Fx arbejdes der med at analysere inddra-
gelse af forskellige digitale hjælpemidler, særligt iPads, i den gymnasiale fremmedsprogsundervisning og 
med udviklingen af elektronisk undervisningsmateriale til grammatikundervisning for skoleelever på mel-
lemtrinnet (dvs. 4. – 6. klasse). 
 
Der er sammenhæng mellem uddannelsens titel og kompetenceprofil, og kompetenceprofilen afspejler kvali-
fikationsrammens niveau for masteruddannelser. Der er desuden sammenhæng mellem kompetenceprofilen 
og fagelementernes læringsmål. Universitetets kvalitetssikringssystem er velfungerende og vil være med til 
at sikre kvaliteten og relevansen af uddannelsen. 
 
 
 

Indstilling Kriterievurderinger 1 2 3 4 5 
Positiv akkreditering   Tilfredsstillende      
Afslag på akkreditering   Delvist tilfredsstillende      
  Ikke tilfredsstillende      
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Juridiske opmærksomhedspunkter 

Ingen bemærkninger. 
 

Grundoplysninger 

Udbudssted 
Uddannelsen skal udbydes i Aalborg 

Sprog 
Undervisningen vil foregå på dansk 

Hovedområde 
Uddannelsen hører under det humanistiske hovedområde 

Antal forventede studerende 
20 

Uddannelsen ønskes udbudt første gang 
1. september 2014 

Uddannelsen erstatter helt eller delvist en eksisterende uddannelse? 
Nej. 
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Uddannelsens kompetenceprofil 

Det overordnede mål for den studerendes tilegnelse af viden er, at den studerende efter endt 
masteruddannelse i henseende til vidensfelt og forståelses- og reflektionsniveau har: 
 

− tilegnet sig viden på højeste internationale forskningsbaserede niveau om teori, metode og praksis 
vedrørende sprogundervisning især med henblik på elektroniske tekster 

− tilegnet sig viden på højeste internationale forskningsbaserede niveau om teori, metode og praksis 
vedrørende lingvistik (herunder formel grammatik, funktionel grammatik og stilistik) 

− tilegnet sig viden på højeste internationale forskningsbaserede niveau om teori, metode og praksis 
vedrørende it-understøttet læring og sprogundervisning (herunder teorier om multimodalitet) 

− identificeret og reflekteret over videnskabelige problemstillinger inden for feltet sprogundervisning, 
lingvistik og it 

− identificeret og reflekteret over det videnskabelige grundlag for feltet sprogundervisning, lingvistik 
og it 

− reflekteret over og forholdt sig til problemorienteret projektpædagogik på baggrund af erkendelses-
mæssige, kommunikative og didaktiske teorier og metoder.  
 

De overordnede mål for den studerendes udvikling af færdigheder er, at den studerende efter 
endt masteruddannelse i henseende til færdigheder skal kunne: 
 

− analysere og vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger inden for feltet sprogundervisning, 
lingvistik og it 

− begrunde og vælge relevante metoder og analyseredskaber inden for feltet sprogundervisning, ling-
vistik og it 

− gennemføre og selvstændigt styre problemorienteret projektarbejde og herigennem dokumentere og 
formidle forskningsbaseret viden 

− formidle og diskutere faglige problemstillinger og løsningsmodeller inden for områderne sprogun-
dervisning, lingvistik og it til fagfæller og ikke-specialister 

− anvende fagområderne formel og funktionel grammatik til at identificere og analysere sproglig form 
og funktion i elektroniske tekster 

− planlægge, gennemføre og evaluere sprogundervisning i elektroniske tekster med anvendelse af 
lingvistiske teorier og med afsæt i fagdidaktiske teorier og metoder - herunder teorier om multimo-
dalitet. 

 
De overordnede mål for den studerendes erhvervelse af kompetencer er, at den studerende 
efter endt masteruddannelse selvstændigt skal kunne: 
 

− igangsætte, styre, udvikle og gennemføre undervisnings- og læringsprocesser inden for feltet lingvi-
stik og elektroniske tekster 

− igangsætte, styre, udvikle og gennemføre sprogundervisning ved hjælp af it-værktøjer 
− producere elektroniske tekster med udgangspunkt i viden om og færdigheder i sproglige og multi-

modale teorier med henblik på sprogundervisning 
− indgå ansvarligt, selvstændigt og kritisk i et fagligt og tværfagligt samarbejde om sprogundervisning, 

lingvistik og it med en professionel tilgang 
− identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer inden for feltet 

sprogundervisning, lingvistik og it 
− arbejde problemorienteret i kollaborative processer. 
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Uddannelsens struktur 

Følgende moduler er obligatoriske:  
 
Sprogundervisning og it 1. semester 5 ECTS-point 
Formel grammatik og didaktik 1. semester 5 ECTS-point 
Funktionel grammatik og didaktik 1. semester 5 ECTS-point 
Grundlæggende digital kommuni-
kation og didaktik 

2. semester 5 ECTS-point 

   
1. års projektmodul: Form og 
funktion i elektroniske tekster 

2. semester 10 ECTS-point 

Stilistik og elektroniske tekster 3. semester 5 ECTS-point 
Masterprojekt 4. semester 15 ECTS -point 
 
De studerende har mulighed for at tone uddannelsen i to retninger, henholdvis: 
 

− Lingvistik 
− It. 

 
De studerende vælger på 3. semester 2 af følgende valgfrie moduler: 
 
Valgmodul inden for lingvistik (a) 3. semester 5 ECTS-point 
Valgmodul inden for lingvistik (b) 3. semester 5 ECTS-point 
 
Valgmodul inden for it (c) 3. semester 5 ECTS-point 
Valgmodul inden for it (d) 3. semester 5 ECTS-point 
Kilde: Studieordning, s. 7. 
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Kriterium 1: Behov for uddannelsen 

Kriterium 1 er opfyldt: 
 

 tilfredsstillende 
 delvist tilfredsstillende 
 ikke tilfredsstillende 

Begrundelse 

Karakteristik af processen 
Udviklingen af uddannelsen har fulgt Aalborg Universitets procedure for udviklingen af nye uddannelser. 
 
Centrale datoer og udviklingstrin i processen: 

− Efteråret 2011 Strategimøde mellem dekanatet og CAT-Skolens studienævnsformænd, institutleder 
for institut for kommunikation og studieleder for CAT-skolen. 

− December 2011, styregruppen for uddannelsen nedsættes  
− August 2012, styregruppen udarbejder indstilling til direktionen om at igangsætte udviklingen af ud-

dannelsen  
− 8. oktober, rektoratet og direktionen drøfter uddannelsesforslaget 1. gang 
− 12. november, rektoratet og direktionen igangsætter udviklingen af uddannelsen   
− Vinteren 2012, der indhentes interessetilkendegiver fra udvalgte gymnasieskoler, folkeskoleledere 

og bestyrelserne fra Dansklærerforeningen, sproglærerforeningen, Engelsk-, Tysk- og Fransklærer-
foreningerne. 

− Der nedsættes et aftagerpanel bestående af 5 aftagere fra kommuner, gymnasier og folkeskoler. 
− Panelet mødes den 25. februar 2013 og diskuterer uddannelsen. 
− Marts 2013, styregruppen tilretter uddannelsen 
− April 2013, rektor godkender uddannelsesansøgningen 

(Ansøgning, s. 13 – 16). 

Sammenhæng mellem kompetenceprofil og erhvervssigte 
Uddannelsen skal imødekomme et generelt behov for at højne nuværende undervisers faglige og didaktiske 
kompetenceniveau inden sprogundervisning ved at give dem viden, værktøjer og fremgangsmåder der kan: 

− gøre det muligt på et lingvistisk grundlag at arbejde systematisk med sproglige problemstillinger ef-
ter de samme metoder på tværs af sprogene og uddannelsessystemets forskellige trin 

− øge bevidstheden om vigtigheden af at kunne forholde sig til sprog som systemer og strukturer i sig 
selv og dermed øge den sproglige bevidsthed og respekten for det at kunne sætte sprog på sprog 

− forbedre forståelsen og inddragelsen af elektroniske tekster i en sprogfaglig kontekst 
− højne motivationen for at arbejde med og identificere sproglige problemstillinger gennem 
− inddrage it-værktøjer, der understøtter læringen – fx gennem anvendelse af computerspil, applikatio-

ner, hjemmesider og lignende i sprogundervisningen 
(Ansøgning, s. 3 og 4). 
 
Universitetet skriver, at stadigt flere elever både i grundskolen og på ungdomsuddannelserne har behov for 
en skærpelse af især deres grammatiske forståelse. Ifølge universitetet peger flere studier på, at dette både 
gælder i forhold til modersmål, men også i forhold til fremmedsprogene.  
 
Uddannelsen retter sig mod folkeskolelærer og gymnasielærer, der arbejder med sprogundervisning. Målet er 
at give dem et højt niveau inden for lingvistik, så de kan lave inspirerende og kompetent undervisning, der 
hæver deres elevernes generelle sprogforståelse – og som i sidste ende styrker den enkelte elevs sprogspeci-
fikke kompetencer (Ansøgning, s. 5). 
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Akkrediteringspanelet noterer sig, at uddannelsens kompetenceprofil blandt andet giver de studerende viden 
om teori, metode og praksis inden for koblingen mellem og integrationen af: 

− sprogundervisning især med henblik på elektroniske tekster 
− lingvistik (herunder formel grammatik, funktionel grammatik og stilistik) 
− it-understøttet læring og sprogundervisning (herunder teorier om multimodalitet). 

 
Og at de studerende fx opnår færdigheder i at kunne: 
 

− planlægge, gennemføre og evaluere sprogundervisning i elektroniske tekster med anvendelse af 
lingvistiske teorier og med afsæt i fagdidaktiske teorier og metoder - herunder teorier om multimo-
dalitet 

− analysere og vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger inden for feltet sprogundervisning, 
lingvistik og it 

− begrunde og vælge relevante metoder og analyseredskaber inden for feltet sprogundervisning, ling-
vistik og it. 

 
Akkrediteringspanelet vurderer, at der er en velbeskrevet sammenhæng mellem uddannelsens kompetence-
profil og erhvervssigte. 

Beslægtede uddannelser og beskæftigelse 
Ifølge universitetet findes der ikke en tilsvarende masteruddannelse i Danmark, som er præcis magen til den 
ansøgte. Men universitetet peger på, at en række masteruddannelser har titler, der antyder et slægtsskab med 
uddannelsen. Som for eksempel: 
 

− Master i læse- og skrivedidaktik (AU) 
− Master i it, sprog og læring (AU)  
− Master i ikt og læring (MIL) (AAU).  

 
Universitetet har meget detaljeret gennemgået og beskrevet indholdet for i alt 7 masteruddannelser fra hen-
holdsvis Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Roskilde Universitet og Aalborg Universitet.   
 
Universitetet konkluderer, at uddannelsens fokus på sprogundervisning og koblingen over til it ikke findes i 
de analyserede masteruddannelser. Eksempelvis fokuserer masteruddannelsen i ikt og læring (MIL) på almen 
didaktik og ikke specifikt på sprogundervisning og uddannelsen indeholder derfor heller ikke lingvistik.  
 
Ifølge universitetet skal den ansøgte uddannelse og MIL i fælleskab udbyde de to valgfrie moduler i it som 
indgår på uddannelsens 3. semester (Ansøgning, s. 10). 
 
Universitetet nævner også masteruddannelsen i it, sprog og læring (MILS). Denne uddannelse udbydes ikke i 
øjeblikket og uddannelsen adskiller sig fra den ansøgte ved at fokusere på planlægningen og udviklingen af 
it-baserede undervisningsforløb. MILS arbejder med en kritisk stillingtagen til eksisterende systemer, pro-
grammer og elektronisk lagrede materialer. Det er det it-baserede program, der er hovedomdrejningspunktet i 
MILS.  
 
Universitetet skriver, at den ansøgte uddannelse i modsætning MILS ønsker ”(…) at bibringe de studerende 
teoretiske, analytiske, metodiske og didaktiske kompetencer i krydsfeltet mellem sprogundervisning, lingvi-
stik og it. For at kvalificere sprogundervisningen fokuseres der i de kernefaglige moduler forholdsmæssigt 
meget på lingvistik” (Ansøgning, s. 10). Universitetet fremhæver også, at it i den ansøgte uddannelse skal 
forstås som de tekster, der produceres til nettet (det være sig blogs, hjemmesider, chat mv., der i forhold til 
trykte tekster er eksempler på nye sproglige genrer) og dels it-værktøjer til brug i sprogundervisningen (det 
være sig computerspil, sprogdatabaser mv.). It-systemet spiller altså kun en mindre rolle - som et værktøj i 
sprogundervisningen (Ansøgning, s. 10).   
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Universitetet har i et skema sammenlignet den ansøgte uddannelse med de to nærmeste beslægtede master-
uddannelser. Skemaet vises i uddrag nedenfor. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: Skemaet viser uddrag af universitetets skema. 
Kilde: Ansøgning, s. 11. 
 
Universitetet har på et møde 28. februar 2013, hvor både repræsentanter fra MIL, uddannelsens styregruppe 
og Det Humanistiske Fakultet deltog – drøftet mulighederne for at etablere uddannelsen som en toning af 
MIL. Men MIL har 4 kernemoduler, hvor it er helt centralt og som skal indgå i alle MILs profiler. Fordi ker-
ne i den ansøgte uddannelse er lingvistik har universitetet konkluderet, at en toning af den eksisterende ud-
dannelse MIL ikke var en mulighed (Ansøgning, s. 11). 
 
Akkrediteringspanelet noterer sig, at universitetet har indhentet interessetilkendegivelser fra 38 gymnasierek-
torer, heraf enkelte folkeskoleledere. Aftagerne genkender behovet for at nuværende og kommende undervi-
sere både kan løfte niveauet i den aktuelle sprogundervisning og kan øge elevernes motivation til at blive 
endnu mere kompetente sprogbrugere – særligt set i lyset af, at stadigt færre elever interesserer sig for at lære 
sprog. 
 
Akkrediteringspanelet lægger i sin vurdering vægt på: 
 

− At der ikke findes tilsvarende masteruddannelser i Danmark, der med samme tyngde på lingvistik, 
giver undervisere i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne mulighed for at opkvalificere deres 
kompetencer til at kunne analysere, fortolke, forstå og skabe nye undervisningsformer inden for det 
sproglige område med inddragelse af it-værktøjer og elektroniske tekster 

− At aftagernes interessetilkendegivelser peger på et generelt behov for at styrke både niveauet i den 
nuværende sprogundervisning og motivationen blandt eleverne for at tilegne sig sprog-kompetencer. 

 
Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sandsynliggjort et behov for dimittender med uddannelsens kompe-
tenceprofil. 

Involvering af interessenter 
Ved ansøgning om nye uddannelser anvender Det Humanistiske Fakultet et skema med en række oplysnin-
ger om den påtænkte uddannelse. Skemaet fungerede som udgangspunkt for diskussioner i fagmiljøet og 
mellem studie- og institutledere om uddannelsesforslaget i efteråret 2011. 
 
Uddannelsesforslaget blev indsendt til fakultetet i efteråret 2012. Og der blev nedsat en intern styregruppe 
bestående af skoleleder, studienævnsformand, institutleder (Institut for kommunikation), 2 forskere fra Insti-
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tut for kommunikation samt to ledere fra henholdsvis University College Nord og University College Co-
penhagen (Ansøgning, s. 20). 
 
I efteråret 2012 og foråret 2013 har uddannelsesforslaget været på dagsordenen på de faste møder mellem 
prodekan og studieledere og til dekanatmøderne. På møderne mellem prodekan og studieledere blev blandt 
andet uddannelsens samfundsmæssige behov, erhvervssigte og beslægtede uddannelser drøftet. Uddannelses-
forslaget var på direktionsmødet 8. oktober 2012, hvor direktionen forholdt sig til titel, niveau, campus, 
sprog, ønsket opstartstidspunkt, uddannelsens formål og fagområde, erhvervssigte/relevans, forskningstil-
knytning og beslægtede uddannelser i Danmark og på AAU. Direktionen valgte på denne baggrund, at AAU 
skulle arbejde videre med ansøgningen om en masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it. 
 
I marts 2013 blev udkast til studieordning gennemgået og kvalitetssikret på skole- og fakultetsniveau. Heref-
ter blev studieordningen tilpasset af styregruppen, inden studieordning og ansøgning om godkendelse og 
akkreditering blev kvalitetssikret af fakultetet i april. I slutningen af april forholdt prodekanen sig til det en-
delige ansøgningsmateriale og studieordningen, og materialet blev herefter endeligt godkendt af rektoratet 
(Ansøgning, s. 16). 
 
I forbindelse med udviklingen af uddannelsen har universitetet nedsat en gruppe på 5 aftagere. Formålet med 
gruppen har været, at danne et rådgivningspanel for uddannelsen, der bestod af aftagere dvs. ledere på for-
skellige niveauer og fagpersoner. Panelet er sammensat på baggrund af Det Humanistiske Fakultets kommis-
sorium for aftagerpaneler og forventes fremover at fungere som aftagerpanel for uddannelsen (Ansøgning, s. 
14). 
 
Panelet består af følgende personer: 
 
− Rektor, Torben Poulsen, Aalborghus Gymnasium, Aalborg 
− Rektor, Gitte Harding Transbøl, Rysensteen Gymnasium, København 
− Undervisnings- og fritidschef, Jesper Carlsen, Thisted Kommune 
− Rektor, Elsebeth Gabel Austen, Hjørring Gymnasium og HF 
− Skoleleder, Annemette Steffensen, Skolen ved Søerne, Frederiksberg 
(Ansøgning, s. 14). 
 
Der har været holdt et møde i februar 2013, hvor 3 af de 5 deltog. Her blev følgende emner omkring uddan-
nelsen drøftet: 
 

− Gennemgang af uddannelsens studieordning og kompetenceprofil 
− Sammenhængen mellem uddannelsens kompetenceprofil og uddannelsens erhvervssigte 
− Uddannelsens indhold 
− Beslægtede uddannelser 
− Efterspørgslen  
− Indkommende forslag fra øvrige interessenter 

(Bilag 1b). 
 
Universitetet peger på, at drøftelsen med aftagerne førte til følgende ændringer af uddannelsen: 

− det oprindelige modul ”ikt og læring” udskiftes med et modul, som specifikt retter sig mod it i 
sprogundervisning, ny titel: sprogundervisning og it 

− betegnelsen ”nye digitale tekstformer” erstattes med en i undervisningsverdenen velkendt term 
− (styregruppen vedtog på møde d. 8. marts 2013 at erstatte udtrykket med ”elektroniske tekster”.) 
− Udtrykket ”design” fjernes, idet det skønnes, at udtrykket ”udvikling” er dækkende 
− Det præciseres, at udtrykket sprogundervisning dækker såvel modersmål- som fremmedsprogunder-

visning. 
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− Adgangskravet om ”grundlæggende indsigt i pædagogik” fjernes, idet det skønnes, at det vil forhin-
dre årsvikarer og andre i løsere stillinger i at blive indskrevet på uddannelsen, fordi de endnu ikke 
har været i pædagogikum 

− Oprettelsen af et valgmodul, som specifikt retter sig mod ”ny skriftlighed – tværfaglig formidling i 
ny skriftlighed 

(Ansøgning, s. 13). 
 
Akkrediteringspanelet noterer sig, at aftagerne forud for mødet havde modtaget et udkast til studieordningen 
samt et foreløbigt udkast til universitetets besvarelse af kriterium 1, hvor også beslægtede uddannelser blev 
gennemgået (Universitetets høringssvar).  
 
Universitetet har som nævnt også indhentet interessetilkendegivelser fra 38 skoler på tværs af Danmark, 
herunder 1 folkeskole, 1 sprogcenter og 36 ungdomsuddannelsesinstitutioner. Universitetet har også indhen-
tet udtalelser fra Franskudvalget i Sproglærerforeningen og Tysklærerforeningen for gymnasiet og hf. 
 
Akkrediteringspanelet noterer sig, at interessetilkendegivelserne overvejende er positive overfor uddannel-
sen. Aftagerne genkender behovet for øgede kompetencer inden for sprogundervisning. Mange af gymnasie-
rektorerne peger på, at de gerne vil ansætte kandidater med disse kompetencer, men nævner i deres tilkende-
givelse ikke tydeligt om de også vil efteruddanne deres nuværende medarbejdere for at opnå kompetencerne. 
 
Akkrediteringspanelet bemærker derfor, at aftagerne i deres interessetilkendegivelserne ikke tydeligt forhol-
der sig til om der findes en konkret efterspørgsel blandt kommuner og rektorer til at give deres medarbejdere 
en efteruddannelse i form af den ansøgte masteruddannelse. Panelet bemærker også, at det ikke fremgår hvad 
interessenterne er blevet bedt om at forholde sig til i deres svar og heller ikke på baggrund af hvilke informa-
tioner om uddannelsen og beslægtede uddannelser de svarer.  
 
Akkrediteringspanelet lægger i sin vurdering vægt på, at aftagerne genkender behovet for øget kompetencer 
hos sprogunderviserne, og at universitetet i udviklingen af uddannelsen har mødtes med en gruppe af aftage-
re, som har været sammensat på tværs af forskellige institutioner og med en bred geografisk spredning. Pane-
let lægger også vægt på, at aftagergruppen har haft et grundlag for at kunne vurdere uddannelsen og den 
relevans på arbejdsmarkedet, og at universitetet på baggrund af input fra aftagergruppen har foretaget juste-
ringer af uddannelsen.  
 
Endeligt har panelet lagt vægt på, at universitetets ledelse løbende har været inddraget på relevante niveauer, 
og at ledelsens informationsgrundlag for at vurdere uddannelsens samfundsmæssige relevans har været til-
strækkelig. 
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at relevante interessenter har været involveret i universitetets proces med 
henblik på at bidrage til udviklingen af uddannelsen. 

Universitetets udviklings- og kvalitetssikringsproces 
Universitetets samlede proces med at udvikle masteruddannelsen i sprogundervisning, lingvistik og it blev 
igangsat i efteråret 2011. 
 
Universitetet har haft en grundig intern udviklingsproces. Processen har været forankret i ledelsen på univer-
sitetet, og ledelsen har været inddraget på henholdsvis institut-, skole-, fakultets- og direktionsniveau. Tilret-
telæggelsen af uddannelsen bygger på godt kendskab til uddannelser inden for det faglige område samt ar-
bejdsmarkedets behov. Universitetet har forholdt sig til spørgsmålet om toning og beslægtede uddannelser. 
Derigennem har universitetet sandsynliggjort et behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet. 
 
De inddragede interessenter dækker i tilstrækkelig grad uddannelsens erhvervssigte. Interessenterne har via 
mail tilkendegivet et behov for uddannelsens profil. Aftagergruppen bestående af 5 aftagere har diskuteret 
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indholdet og forslag til ændringer med tilrettelæggerne. Såvel møder og mailkorrespondance er foregået på et 
tidspunkt i processen, hvor tilrettelæggerne har haft reel mulighed for at forholde sig til forslag og kommen-
tarer i den endelige udarbejdelse af uddannelsesforslaget. 
 
Akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund, at universitet har haft en tilfredsstillende udviklings- og 
kvalitetssikringsproces. 

Samlet vurdering 
Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. 

Dokumentation 
Ansøgning, s. 3 – 16 
Bilag 1a: Det Humanistiske Fakultets kommissorium for aftagerpaneler 
Bilag 1b: Referat fra møde med Rådgivningspanelet for SPLIT 
Bilag 1v: Sammenligning af masteruddannelserne i ikt og læring, It, Sprog og Læring med masteruddannel-
sen i sprogundervisning, lingvistik og it 
Bilag 1x: Referat af møde om toningsmuligheder af MIL 
Bilag 1y: Referat af fakultetsledelsesmøde d. 2. oktober 2012 
Bilag 1z: Oplysningsskema om nye uddannelser til fakultetsledelse samt direktion 
Universitetets høringssvar. 
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Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forsk-
ningsmiljø af høj kvalitet 

Kriterium 2 er opfyldt: 
 

 tilfredsstillende 
 delvist tilfredsstillende 
 ikke tilfredsstillende 

Begrundelse 

Sammenhæng mellem forskningsområder og uddannelsens fagelementer 
Følgende forskningsmiljøer skal bidrage til undervisningen på uddannelsen: 
 

− Center for Lingvistik. Centerets forskning beskæftiger sig med formel lingvistik og sprogtypologi. 
Der arbejdes specifikt med datalingvistik, eksperimentel og kvantitativ lingvistik, kognitiv lingvistik 
og sprogtilegnelse (sprogindlæring og sprogundervisning). Centerets forskere skal levere forsk-
ningsbaseret undervisning til hovedparten af uddannelsens obligatoriske og valgfrie moduler. 
 

− e-learning Lab er også en af de primære forskningsenheder, som skal levere forskningsbaseret un-
dervisning til uddannelsen. Enhedens forskning beskæftiger sig med krydsfeltet mellem mennesker, 
teknologi, kommunikation og læring indenfor brugerinvolvering, Sociale teknologier, infomations-
arkitektur og mobil læring. 

 
− Center for computermedieret erkendelse, der arbejder med forståelse gennem teknologi. Og centerets 

forskning inden for computermedieret erkendelse, hvor man henter viden fra forskning indenfor tid, 
logik, etik, narration og interaktion skal understøtte undervisningen i en række af uddannelsens kur-
ser. Fx ”Formel grammatik og didaktik” og ”formel stilistik og elektroniske tekster”. 

 
Øvrige forskningsenheder skal også levere forskningsbaseret undervisning til uddannelsen: 

− Center for dialog og organisation 
− Kommunikation- it- og læringsdesign 
− Forskningslab i it og læringsdesign 
− Markedskommunikation og Æstetik: Reception ift. kognition og kultur 
− Vidensgruppen Mattering: Material-Discursive Practices 
− Forskningsgruppen LangLing 
− Center for Diskursstudier 

(Ansøgning, s 17).  
 
Universitetet har illustreret sammenhængen mellem forskningsmiljøerne og uddannelsens fagelementer ved 
nedenstående tabel, der er vist i uddrag: 
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Note: Uddrag af universitetets oversigt over koblingen mellem forskningen og uddannelsens fagelementer. 
Kilde: Ansøgning, s. 18. 
 
Akkrediteringspanelet noterer sig, at uddannelsen har en sprogteoretisk tyngde, som er forankret i forsk-
ningsmiljøerne omkring ”Center for Lingvistik”, ”E-learning lab” og ”Forskningslab i It og Læringsdesign 
(ILD)”. Forskningen omfatter aktuelle projekter, der er centrale i forhold til uddannelsens fokus på krydsfel-
tet mellem lingvistik og it-didaktik. Fx arbejdes der med at analysere inddragelse af forskellige digitale hjæl-
pemidler, særligt iPads, i den gymnasiale fremmedsprogsundervisning og med udviklingen af elektronisk 
undervisningsmateriale til grammatikundervisning for skoleelever på mellemtrinnet (dvs. 4. – 6. klasse) 
(Universitetets høringssvar).  
 
Akkrediteringspanelet noterer også, at der i foråret 2014 starter endnu et forskningsprojekt op, der har til 
formål at udvikle elektronisk undervisningsmateriale til grammatikundervisningen i gymnasieskolen. Ende-
ligt er universitetet i gang med at ansætte en post.doc, hvis forskning skal fokusere på sprog i elektroniske 
medier (Universitetets høringssvar).   
 
Akkrediteringspanelet vurderer derfor, at der er en tilstrækkelig sammenhæng mellem forskningsområder 
tilknyttet uddannelsen og uddannelsens fagelementer. 

Uddannelsens tilrettelæggere 
Masteruddannelsen udbydes af Studienævn for Humanistisk Informatik under School of Communication, Art 
and Technology (CAT). Studienævnet har til opgave at sikre kvaliteten, tilrettelæggelsen samt gennemførel-
sen af uddannelse og undervisning. 
 
Uddannelsens centrale tilrettelæggere er: 

− Lektor, Susanne Annikki Kristensen, Center for Lingvistik 
− Videnskabelig assistent, Lasse Holmgren Brunø, Institut for kommunikation 
− Institutleder, Mikael Vetner, Institut for Kommunikation 
− Studieleder, Falk Heinrich, School of Communication, Art and Technology (CAT) 
− Studienævnsformand og lektor, Tom Nyvang, e-learningLab. 
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Derudover indgår følgende personer fra professionshøjskolerne (UCN og UCC) i gruppen af tilrettelæggere: 

− Programchef for læreruddannelsen, Lis Madsen, UCC 
− Områdeleder, Kristina Østergaard Kristoffersen, Act2learn pædagogik, UCN. 

 
Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen i udstrakt grad tilrettelægges og udvikles af VIP’er, der for-
sker inden for et forskningsområde, der er relevant for uddannelsen. 

Uddannelsens VIP’er 
Universitetet skriver, at de studerende vil i overvejende grad blive undervist af aktive forskere. Seminarerne 
vil blive undervist af forskere på adjunkt-, lektor- eller professorniveau. Også vejledningen af de studerende 
vil blive varetaget af samme gruppe ofte i samarbejde med ph.d. studerende og eksterne vejledere.  
 
Det vil altid være en person på adjunkt-, lektor- eller professorniveau, som er ansvarlig for projektvejlednin-
gen. En intern person på adjunkt-, lektor- eller professorniveau vil altid være ansvarlig for semesterets ind-
hold, gennemførsel og evaluering (Ansøgning, s. 20). 
 
Akkrediteringspanelet noterer sig, at universitetet forventer et årligt optag på 20 studerende. Der vil være 10 
undervisere tilknyttet uddannelsen fra Aalborg Universitet. Derudover deltager i alt 5 undervisere fra profes-
sionshøjskolerne UCC og UCN.   
 
Akkrediteringspanelet kan ikke ud fra antallet af undervisere se, hvor stor en andel af undervisningen, der 
alene vil blive varetaget af undervisere fra professionshøjskolerne. Panelet lægger vægt på, at undervisnings-
bidragene fra professionshøjskolerne jf. universitetets tabel s. 18 er af supplerende karakter og derfor alene 
indgår som enkeltbidrag til den samlede forskningsbaserede undervisning, der leveres på uddannelsens kur-
ser.  
 
På baggrund af de vedlagte CV’er og publikationslister for uddannelsens undervisere er det akkrediterings-
panelets vurdering, at antallet af forskere og kvaliteten af deres forskning sandsynliggør, at de studerende i 
udstrakt grad vil blive undervist af relevante VIP’er. 

Uddannelsens nære tilknytning til et aktivt forskningsmiljø 
Masteruddannelsen er tilrettelægt som en distribueret uddannelse med online læringsperioder afbrudt af se-
minarer. Seminarerne vil blive afviklet på henholdsvis UCC, UCN, AAU Campus Aalborg og 
AAU Campus København.  
 
Universitetet peger på, at de studerendes mulighed for at have en tæt kontakt med forskningsmiljøerne er til 
stede igennem learning management systemet Moodle, der benyttes som kommunikationsplatform for 
undervisningen. I Moodle findes materialer og oplysninger vedr. undervisningen, semester- og 
kursusbeskrivelser, planer, litteratur og opgaver til de enkelte moduler. I den tilhørerende kalender ses 
datoer, tidspunkter for de enkelte aktiviteter på semestret. I Moodle afklares faglige og praktiske spørgsmål 
imellem undervisere, koordinatorer og studerende. 
 
Akkrediteringspanelet lægger i sin vurdering vægt på, at de studerende både elektronisk via Moodle og mail 
og fysik på seminarerne - har adgang til forskerne. 
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen vil blive udbudt i nær tilknytning til et aktivt forskningsmil-
jø. 

Forskningsmiljøets kvalitet 
Universitetet har i en tabel, bilag 2e opgjort forskningsproduktionen for alle relevante forskningsmiljøer bag 
uddannelsen. Tabellen vises i uddrag nedenfor. 
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Note: Der vises et udsnit af den samlede tabel. Den anden kolonne fra venstre viser forskningsenheden og antallet af 
forskere, der er medtalt i opgørelsen af publikationer.  
Kilde: Bilag 2e. 
 
Akkrediteringspanelet noterer sig, at antallet af publikationer for det samlede forskningsmiljø bag uddannel-
sen i forhold til antallet af forskere dokumenterer forskning af en tilstrækkelig høj kvalitet. Panelet noterer 
videre, at forskningsproduktionen inden for lingvistik retvisende også bør omfatte Susanne Annikki Kristen-
sens bog Grammatiske grundbegreber. Sætningen, ordet, sproget (2011) og yderligere 2 BFI-givende artikler 
(niveau 1) ”Madopskrifters syn-taks” (2013), og ”En syntaktisk-stilistisk beskrivelse af madopskriften” 
(2013). For at give de præcise billede af den lingvistiske forskningsproduktion skal også produktionen fra 
forskningsmiljøet ILD medregnes, henholdsvis en (niveau 1) aktikel i 2012 og en i 2013 (Universitetets hø-
ringssvar).      
 
Akkrediteringspanelet lægger vægt på, at forskningsproduktionen både inden for lingvistik, kommunikation 
og it udtrykker en tilstrækkelig kvalitet inden for områderne i forhold til antallet af forskere.  
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Akkrediteringspanelet vurderer, at forskningsmiljøet bag uddannelsen er af høj kvalitet. 

Samlet vurdering 
Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 2 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. 

Dokumentation 
Ansøgning, s. 17 – 21. 
Bilag 2a: CV’er for SPLITs gruppe af tilrettelæggere 
Bilag 2b: Fremtidens Humaniora Strategi og vision for Humaniora i perioden 2010 – 2015 
Bilag 2c: Forskningsmiljøernes publikationer 
Bilag 2d: CV’er på UC’ernes undervisere 
Bilag 2e: Skematisk oversigt over publiceringsgrad for de tilknyttede forskningsmiljøer 
Universitetets høringssvar. 
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Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte 

Kriterium 3 er opfyldt: 
 

 tilfredsstillende 
 delvist tilfredsstillende 
 ikke tilfredsstillende 

Begrundelse 

Titel 
Uddannelsen giver ret til titlen:  
Dansk: Master i sprogundervisning, lingvistik og it 
Engelsk: Master of Language teaching, Linguistics and IT.  
 
Uddannelsens titel beskriver dimittender, som i relation til sin erhvervserfaring med sprogundervisning opnår 
teoretiske, analytiske, metodiske og didaktiske kompetencer til at koble sprogundervisning, lingvistik og it. 
Den studerende skal, i relation til modersmåls- og fremmedsprogsundervisning – både sprogligt og i forhold 
til læring, kunne analysere og vurdere elektroniske tekster (dvs. tekster der produceres til nettet fx blogs, 
hjemmesider, chat mv.) og it-værktøjer til brug i sprogundervisningen (fx computerspil og sprogdatabaser). 
Dimittenderne kan også, forstå udviklingen af læringskoncepter og undervisning (Ansøgning, s. 22).  
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens kompetenceprofil svarer til uddannelsens titel og navn. 

Niveau 
For at vise, at uddannelsens kompetenceprofil lever op til kravene i kvalifikationsrammen har universitetet 
udarbejdet et skema, her gengivet i uddrag: 
 

 
 
Kilde: Ansøgning, s. 23. 
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Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens kompetenceprofil lever op til den relevante typebeskrivelse 
i kvalifikationsrammen. 

Samlet vurdering 
Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 3 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. 

Dokumentation 
Ansøgning, s. 22 – 24. 
Bilag 3a: Udkast til studieordningen for masteruddannelsen i sprogundervisning, lingvistik og it. 



 

 
 

24

Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse 

Kriterium 4 er opfyldt: 
 

 tilfredsstillende 
 delvist tilfredsstillende 
 ikke tilfredsstillende 

Begrundelse 

Sammenhæng mellem adgangsgrundlag og fagligt niveau 
Følgende uddannelser er adgangsgivende i forhold til masteruddannelsen: 
 

− Bachelor- eller kandidatuddannelser i et af sprogfagene ved universiteterne fx dansk, engelsk, tysk, 
fransk og italiensk. 

− Professionsbacheloruddannelse til folkeskolelærer med linjefag i et af folkeskolens sprogfag 
− Pædagogisk diplomuddannelse i dansk som andetsprog  

(Supplerende oplysninger af 6. september). 
 
Universitetet skriver videre, at den studerende skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Eksempelvis 
erfaring med sprog og sprogundervisning samt pædagogisk erfaring på forskellige niveauer i det formelle 
skole- og uddannelsessystem eller på førskoleområdet. 
 
Akkrediteringspanelet bemærker, at uddannelsens faglige niveau som minimum forudsætter et kendskab til 
sprogteori på bachelorniveau. Og panelet har derfor i sin vurdering lagt vægt på, at uddannelsens adgangs-
krav sikrer den studerende både de nødvendige sprogteoretiske kompetencer og undervisningskompetencer 
inden for sprogundervisning.   
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sammenhæng mellem adgangskravene og uddannelsens faglige 
niveau. 

Faglig progression fra første til sidste semester 
Universitetet beskriver progressionen i uddannelsen som et stigende krav til de studerendes viden, færdighe-
der og kompetencer. På første semester opnår de studerende et kendskab til formel grammatik, funktionel 
grammatik samt sprogundervisning og it.  
 
På andet semester introduceres grundlæggende digital kommunikation og didaktik. Her lærer de studerende i 
tillæg til den teoretiske forståelse af feltet også selv at producere elektroniske multimodale tekster samt lærer 
at undervise andre i både teoretisk forståelse og produktion af elektroniske multimodale tekster. Der arbejdes 
på semesteret med emner som multimodalitet, digital kommunikation, medieproduktion og didaktisk design 
vedrørende brug af digital kommunikation i undervisningen. 
 
På andet semester udarbejder de studerende også et projekt inden for temaet - form og funktion i elektroniske 
tekster. Her studerer de studerende forholdet mellem de trykte og de elektroniske (multimodale) tekster med 
udgangspunkt i sprogvidenskabelige og it-didaktiske metoder, som de har erhvervet sig i de forgående modu-
ler. Projektet skal kombinere mindst 2 af fagområderne – sprogundervisning og it, formel grammatik, funkti-
onel grammatik og digital kommunikation.  
 
Som eksempel på et konkret projekt nævner universitetet - et projekt, som kunne tage afsæt i en undren over, 
at tekster, som ved første øjekast handler om det sammen emne, alligevel udformes helt forskelligt i forskel-
lige medier fx madopskrifter – som i trykt form gør langt mere brug af sproglig indforståethed (brugen af 



 

 
 

25

deiksis og udeladelser af led) end det er tilfældet i nettekster, som er formuleret så alle vil kunne læse dem 
(Supplerende oplysninger). 
 
De studerende har på uddannelsens 3. semester mulighed for yderligere fordybelse inden for enten lingvistik 
eller it. Uddannelsen afsluttes med et masterprojekt (Ansøgning, s. 26). 
 
Akkrediteringspanelet har tidligere interesseret sig for koblingen mellem den sprogteoretiske forskning og 
understøttelsen af de studerendes læring i krydsfeltet mellem lingvistisk og it-didaktisk. Panelet har villet 
sikre sig, at der var en tilstrækkelig forskning netop i dette krydsfelt til at kunne sikre de studerende en til-
strækkelig undervisning og vejledning i at kunne arbejde mellem de forskellige fagområder. 
 
Universitetet har redegjort for, at der aktuelt er forskere, som forsker i krydsfeltet mellem sprogteori og it-
didaktik – og som derfor kan varetage undervisning og vejledningen af de studerende. Universitetet har også 
med konkrete eksempler vist, at tilrettelæggelsen af de lingvisttunge fagelementer vil inddrage it fx i form af 
datavisualiseringsprogrammer, grammatikundervisning vha. af elektroniske tavler og og brugen af undervis-
ningsvideoer. Endeligt vil vejledningen af de studerende gennemføres med flere vejledere, hvis ekspertice 
samlet dækker krydfeltet mellem sprogundervisning, lingvistik og it (Universitetets høringssvar). 
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at der er faglig progression fra første til sidste semester. 

Sammenhæng mellem fagelementernes læringsmål og uddannelsens kompetenceprofil 
Sammenhængen mellem fagelementernes læringsmål og uddannelsens kompetenceprofil vises ved eksem-
pler i et skema. Skemaet vises i uddrag nedenfor. 
 

 
Note: Skemaet viser sammenhængen mellem læringsmål i de enkelte fagelementer (kolonnen yderst til højre) og målene 
i uddannelsens kompetenceprofil (kolonnen yderst til venstre). 
Kilde: Ansøgning, Bilag 4a. 
 
Akkrediteringspanelet har gennemgået hele bilaget, og finder at alle kompetencemålene i uddannelsens 
kompetenceprofil er understøttet af læringsmål i uddannelsens fagelementer. 
 
Eksempelvis understøttes kompetencemålet i uddannelsens kompetenceprofil - ” tilegnet sig viden på højeste 



 

 
 

26

Internationale forskningsbaserede niveau om teori, metode og praksis vedrørende it-understøttet læring og 
sprogundervisning (herunder teorier om multimodalitet)” - af læringsmål i modulerne ” Sprogundervisning 
og it” og ” Grundlæggende digital kommunikation og didaktik” (Bilag 4a).  
 

De studerende får i de to moduler blandt andet viden om didaktiske handlemuligheder indenfor receptive og 
produktive arbejdsformer samt viden om læringsredskaber og læremidler til sprogundervisning, herunder 
præsentationsværktøjers rolle i sprogundervisningen, kommunikation og sociale medier i sprogundervisnin-
gen. De studerende tilegner sig også viden om elektroniske multimodale tekster i et didaktisk design og un-
dervisningen veksler mellem analyser af elektroniske multimodale tekster og produktion af multimodale 
tekster med relevante medieteknologier (Studieordning, s. 8). 
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sammenhæng mellem fagelementernes læringsmål og uddannelsens 
kompetenceprofil. 

Prøveformer 
Uddannelsens moduler udprøves enten via mindre skriftlige opgaver eller gennem en kombination af egen-
produktion af elektroniske tekster og en skriftlig fremstilling. De to projekter, henholdsvis 1. års projektet og 
masterprojektet udprøves med en mundtlig prøve på baggrund af en projektrapport (Ansøgning, s. 27). 
 
Akkrediteringspanelet noterer sig, at de studerende fx i modulet ”Grundlæggende digital kommunikation og 
didaktik” blandt andet udprøves på baggrund af produktioner af elektroniske tekster, som også omfatter an-
vendelse af lyd, billede og animationer samt blogs.  
 
Ifølge universitetet vil beskrivelsen af uddannelsens prøverformer blive gjort endnu tydeligere - således, at 
det bliver klart, at de allerede beskrevne skriftlige prøver også vil kunne omfatte brugen af chat eller logging 
(Universitetets høringssvar). 
 
Akkrediteringspanelet lægger særligt vægt på, at uddannelsen sigter mod at give den studerende nye kvalifi-
kationer til at bruge it i forhold til at understøtte elevers indlæring af sprogkundskaber, og at universitetet vil 
søge, at implementere endnu flere elektroniske prøveformer i uddannelsen.   
 
Akkrediteringspanelet vurderer derfor, at uddannelsens prøveformer i tilstrækkelig grad udprøver centrale 
elementer i uddannelsens kompetenceprofil. 

Kvalificeret og pædagogisk afvikling af undervisningen  
Udviklingen af pædagogiske kompetencer er formaliseret gennem AAU Learning Lab, som blandt andet 
udbyder det obligatoriske adjunktpædagogikum og står for ”Grundkursus for Universitetsundervisere". Der- 
udover tilbyder AAU Learning Lab brugerdefinerede workshops og individuelle vejledningsforløb. Også 
PBL Akademiet er et tværgående initiativ, som på tværs af universitetets organisatoriske enheder skal sikre 
en fortsat udvikling af den problembaserede læring på Aalborg Universitet (Ansøgning, s. 28). 
 
Universitetet peger videre på, at der for den konkrete uddannelse vil blive afholdt mindst er årligt lærersemi-
nar med deltagelse af alle undervisere både fra Aalborg Universitet og de professionsskoler som leverer un-
dervisning til uddannelsen (Ansøgning, s. 28). 
 
Den løbende undervisning af de studerende understøttes af den elektroniske platform Moodle.  
 
Akkrediteringspanelet noterer sig, at en standard-brug af fx Moodle til fordelingen af undervisningsmateriale 
ikke vil være i overensstemmelse med uddannelsens sigte og ambition - om at give de studerende kvalifika-
tioner til at kunne anvende it som et didaktisk redskab, der kan motivere indlæringen af sprogkundskaber.  
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De studerende vil i løbet af eller i forlængelse af hvert kursus lave en kort kvantitativ evaluering af kurset. 
De studerende laver også en kvalitativ evaluering af kurset direkte i dialog med kursusholder. Endeligt eva-
lueres hvert semester. Denne evaluering har 3 niveauer: 
 

1. En kvantitativ evaluering af semesterets generelle forløb og faglige udbytte  
2. En kvalitativ bearbejdning af semesteret i plenum 
3. En opsamlende skriftlig rapport med handlingsmål og anbefalinger til studienævnet.  

 
Akkrediteringspanelet bemærker, at universitetet ikke tydeligt beskriver, hvordan underviserne sikres at have 
de nødvendige kvalifikationer til at kunne gennemføre virtuel undervisning og evaluering af de studerendes 
indlæring. Men panelet lægger dog vægt på, at det ifølge universitetets kvalitetssikringspolitik er obligatorisk 
for alle undervisere at deltage i opkvalificering, og at der følges op den enkeltes kvalifikationer via de årlige 
medarbejderudviklingssamtaler. 
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen sikrer en kvalificeret og pædagogisk afvikling af undervis-
ningen. 
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen vil evaluere den pædagogiske afvikling af undervisningen, 
og at der vil blive fulgt op på evalueringerne. 

Fysiske forhold 
Uddannelsen er tilrettelagt som et online-forløb med 2 seminarer af 2 – 2½ dags varighed pr. semester (An-
søgning, s. 29). 
 
Seminarene vil blive afviklet på: 

− Masteruddannelsesfaciliteterne på Aalborg Universitetsbibliotek 
− Faciliteter på Professionshøjskolen UCN 
− Faciliteter på Aalborg Universitet - Campus Sydhavnen 
− Faciliteter på Professionshøjskolen UCC. 

 
Akkrediteringspanelet noterer sig, at universitetet ikke har beskrevet, hvordan brugen af universitetets tekni-
ske infrastruktur sikrer en tilstrækkelig afvikling af den løbende virtuelle undervisning.  
 
Platformen, Moodle anvendes som en standard platform til afvikling fjernundervisningen på masteruddan-
nelser på Aalborg Universitet. Universitetet skriver, at den ansøgte masteruddannelse vil anvende platfor-
mens it-didaktiske muligheder – som fx indbyggede chat- og debatfunktioner blive brugt som erstatning for 
tilstedeværelsesundervisningens muligheder for debat om fagligt stof med medstuderende og underviser. 
Ved hjælp af platformenens afstemings- og quizværktøjer vil den studerende eksempelvis kunne afklare, 
hvorvidt det gennemgåede stof er forstået, og ved hjælp af wiki- og glossaryfunktionerne til selv at arbejde 
med faglige begreber, deres brug og definitioner (Universitetets høringssvar).  
 
Universitetet skriver på sin hjemmeside (studiemiljoe.aau.dk) at status på undersøgelsen er, at der er udsendt 
spørgeskemaer i foråret 2011, og at de indkomne svar er blevet behandlet. Universitetet skriver også, at der 
er udarbejdet handlingsplaner både på universitets- fakultets- og skoleniveau, og at de konkrete initiativer nu 
bliver iværksat. 
 
Akkrediteringspanelet bemærker, at både undersøgelsen af de studerendes vurdering af studiemiljøet og de 
identificerede indsatsområder og handleplaner er offentliggjort på universitetets hjemmeside. Akkredite-
ringspanelet noterer sig videre, at alle masteruddannelser fra 2013/2014 omfattes af universitetets undervis-
ningsmiljøvurderinger (Universitetets høringssvar). 
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Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen sikrer, at der er tilstrækkelige fysiske rammer på uddannel-
sen. 
 

Studieophold i udlandet 
De studerende har mulighed for, at udskifte valgmodulerne på uddannelsens 3. semester med et studieophold 
i udlandet. Universitetet skriver også, at de studerende vil gennem studievejledning blive gjort opmærksomt 
på muligheden for at gennemføre dele af uddannelsen som et studieophold i udlandet (Ansøgning, s. 29). 
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens struktur giver de studerende mulighed for at tage på studie-
ophold i udlandet. 

Samlet vurdering 
Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 4 samlet set er tilfredsstillende opfyldt.  

Dokumentation 
Ansøgning, s. 25 – 29.   
Bilag 4a: Sammenhæng mellem kompetenceprofil og moduler 
Bilag 4b: Strategi for udviklingen af undervisernes pædagogiske kompetencer ved Aalborg Universitet 
Bilag 4c: Opkvalificering i forbindelse med gruppeeksamen 
Supplerende dokumentation af 21. August og 6. september 2013 
Universitetets høringssvar. 
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Kriterium 5: Løbende kvalitetssikring af uddannelsen 

Kriterium 5 er opfyldt: 
 

 tilfredsstillende 
 delvist tilfredsstillende 
 ikke tilfredsstillende 

Begrundelse 

Akkrediteringspanelet vurderer samlet set, at Det Humanistiske Fakultets beskrevne kvalitetssikringssystem 
lever op til de europæiske standarder for intern kvalitetssikring, jf. bilag 1. 

Kvalitetssikring af uddannelsen 
For så vidt angår masteruddannelsen i sprogundervisning, lingvistik og it, vurderer Akkrediteringspanelet, at 
universitetets beskrevne kvalitetssikringssystem vil blive udmøntet på uddannelsen. 
 
Masteruddannelsen vil indgå i følgende elementer af kvalitetssikringssystemet for skolen (School of Com-
munication, Art and Technology): 
 
Universitetet peger på den interne selvevaluering af uddannelserne som en central aktivitet, der skal sikre 
kvaliteten af uddannelsen. Evalueringen skal foregå hvert 3. år og tage udgangspunkt i Det Humanistiske 
Fakultets og CAT-skolens strategier og visioner. Evalueringen skal sikre, at alle skolens uddannelser: 

− Har et højt fagligt niveau 
− Tager aktivt fat om uddannelsernes problemstillinger og udfordringer 
− Følger fakultets og skolens strategiske overvejelser 

(Ansøgning, s. 34). 
 
Universitetet skriver, at den interne evaluering gennemføres under inddragelse af følgende data: 

− Tilbagemeldinger fra censorer og censorformandskab 
− Tilbagemeldinger fra aftagerpaneler 
− Analyse af aftager- og kandidatundersøgelser specifikt for Det Humanistiske Fakultets uddannelser 

(hvert 4. år) 
− Nøgletal for gennemførselsprocenter, frafald og studietider de seneste 3 år 
− Udviklingen på uddannelsens arbejdsmarked og beskæftigelsestal 
− Undervisnings- og semesterevalueringer 
− Undervisningsmiljøvurderinger 

(Ansøgning, s. 35). 
 
I tillæg hertil peger universitetet på de elektronisk undervisnings- og semesterevalueringer, hvor de stude-
rendes oplevelse af undervisningen evalueres løbende og efter hvert semester. De studerendes spørges blandt 
andet til, om de oplever sammenhæng mellem undervisningen og læringsmålene for modulet. Desuden fore-
tages der altid semesterevalueringer, hvor der bl.a. spørges ind til sammenhæng i semesteret, studiemiljø mv.  
 
Akkrediteringspanelet noterer, at det ikke er tydeligt beskrevet, hvordan uddannelsesledelse vil sikre kvalite-
ten af den undervisning der leveres af undervisere fra professionshøjskolerne UCN og UCC. Men panelet 
lægger i sin vurdering vægt på, at der er tale om enkelte undervisningsbidrag på bestemte moduler, og at 
uddannelsens styregruppe også indeholder chefer fra de to professionshøjskoler. Akkrediteringspanelet fin-
der derfor, at der er en ledelsesmæssig kontakt der gør det muligt at følge op på kvaliteten af den leverede 
undervisning.   
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Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsesledelsen via kvalitetssikringsarbejdet løbende og systematisk 
vil kunne tage hånd om identificerede problemer på uddannelsen. 

Samlet vurdering 
Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 5 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. 

Dokumentation 
Dokumentationsrapport, s. 30 – 35.  
Bilag 5a: Status på CAT-skolens 1. årige delmål i strategi og handlingsplanen 
Bilag 5b: Procedure for intern selvevaluering af uddannelserne på Det Humanistiske Fakultet 
Bilag 5c: Dagsorden for studieledermøde, 12. maj 2012. 
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Bilag 1: Institutionens system for kvalitetssikring 

Institutionens politik for kvalitetssikring 

Af Aalborg Universitetets strategi – Strategi for AAU 2010 til 2015 fremgår det blandt andet, ”(...) at AAU 
vil være anerkendt for høj kvalitet i undervisningen og for at uddanne kandidater med høje faglige og sociale 
kompetencer. Universitetet vil stræbe efter, at der er balance mellem undervisning og eksamenskrav således, 
at uddannelserne gennemføres på normeret tid med høje gennemførelsesprocenter. Universitetet vil løbende 
udvikle den problembaserede projektarbejdsform i forhold til aktuelle krav og forventninger, ligesom AAU 
vil sikre udvikling af det videnskabelige personales didaktiske kompetencer i forhold til den problembase-
rede og projektorganiserede undervisning” (Strategi for AAU 2010 – 2015, s. 7).  
 
Derudover fastsætter strategien blandt flere et strategisk mål om, at universitet ”(...) vil være det universitet, 
der samlet har den højeste andel af studerende, der gennemfører på normeret tid og kan måle sig med de 
bedste i forhold til kvalitet og imødekommelse af arbejdsmarkedets behov” (Strategi for AAU 2010 – 2015, 
s. 7).  
 
Universitetet beskriver på deres hjemmeside at den overordnede kvalitetssikring omfatter følgende doku-
menter:  
 
Generelle dokumenter: 

− Det teoretiske grundlag for kvalitetsledelse på Aalborg Universitet 
− Beskrivelse af kvalitetsorganisationen (herunder koordinering og samordning på administrativt ni-

veau og kvalitetskonsulentens og prodekangruppens opgaver) 
− Den administrative kvalitetshåndbog (under udarbejdelse). 

 
Dokumenter der vedrører kvalitetssikringen af uddannelser: 

− Overordnet politik for kvalitetssikring og -udvikling på uddannelsesområdet 
− Interne procedurer for akkreditering af eksisterende og nye uddannelser 
− Procedurer for uddannelses- og undervisningsevalueringer 
− Procedurer for opfølgning på undervisningsevalueringer 
− Strategi for udvikling af undervisernes pædagogiske kompetencer 
− Principper for problembaseret læring ved Aalborg Universitet 
− Beskrivelse af arbejdet med undervisningsmiljøvurderinger 
− Fælles regelsæt for studieordninger på fakulteterne 
− Procedure for studienævnsrapporter 
− Procedure vedrørende frafaldstruede studerende. 

      
Den teoretiske baggrund for universitetets kvalitetssikringspolitik fremgår af universitetets hjemmeside og 
bygger på en målsætning om at opnå overensstemmelse mellem krav, proces og resultater. Væsentlige ele-
menter for at opnå denne overensstemmelse er forståelsen af, at kvalitetsarbejdet omfatter både kvalitetssik-
ring og kvalitetsstyring. Kvalitetssikring omhandler de strukturelle betingelser, herunder en specificering af 
hvilken kvalitet, der ønskes opnået inden for rammerne, og kvalitetsrevision i form af anvendelse af monito-
reringsdata med henblik på kontrol/opfølgning og udpegning af områder med særlig ledelsesmæssig op-
mærksomhed. Kvalitetsstyring omfatter kvalitetsudvikling gennem planlægning, motivation og incita-
mentstruktur og kvalitetsforbedring samt gennem medarbejdernes selvstændige ansvar for kvalitet.  
 
Universitetets overordnede politik for kvalitetssikring og -udvikling på uddannelsesområdet indeholder: 

− Formål med kvalitetsarbejdet ved Aalborg Universitet 
− Grundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet 
− Direktionens mål, der rummer den overordnede kvalitetssikring på Aalborg Universitet.  
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Følgende seks mål defineres i politikken jf. hjemmesiden: 
1. Aalborg Universitet skal indfri bestyrelsens udviklingskontrakt med Videnskabsministeriet og imple-

mentere det strategiske ledelsesgrundlag 
2. Løbende og systematisk forbedring af antallet af studenterårsværk og gennemførelse/færdiggørelse 
3. Aftagerundersøgelse og aftagerpaneler 
4. Ingen uddannelse ved Aalborg Universitet må afvises pga. manglende kendskab til akkrediterings-

kriterier iht. bekendtgørelsen om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om 
sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser 

5. Løbende og systematisk kvalitetssikring af undervisning og uddannelser ved Aalborg Universitet 
6. De studerende opnår optimal faglig og personlig vejledning ved AAU. 

 
Det bemærkes, at universitetets beskrivelse af den overordnede kvalitetssikring er fordelt på en række doku-
menter, som fremstår individuelt uden tydelig reference til hinanden.     
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at universitet har formuleret en overordnet kvalitetssikringspolitik med tilhø-
rende mål/delpolitikker for universitetets kvalitetssikring på uddannelsesområdet, der samlet dækker kravene 
til en politik i de europæiske standarder (ESG). 

Ansvarsfordeling 

Universitetets beskrivelse af kvalitetssikringsorganisationen sondrer mellem det centrale og decentrale ni-
veau. Dernæst redegør universitetet for fordeling af ansvar og kompetencer: 

− Prorektor har det overordnede politiske ansvar for kvalitetssikring ved Aalborg Universitet 
− Direktøren er ansvarlig for den nødvendige backup i det administrative system f.eks. i forhold til ge-

nerering af de nødvendige monitoreringsdata 
− Dekanerne har det overordnede ansvar for at sikre kvalitet af uddannelser og undervisning, og for at 

kvalitetsudvikle hovedområdets uddannelser 
− Institut- og studieledere har tilsammen ansvaret for at sikre, at der er sammenhæng mellem institut-

tets forskning og undervisning (dvs. at der til uddannelserne er knyttet relevante forskningsmiljøer 
og kvalificerede undervisere), og opfølgning på både uddannelses- og undervisningsevalueringer 
sker i samarbejde med relevant(e) institutleder(e) 

− Studienævn og studieledere varetager den daglige ledelse af uddannelserne og har ansvar for at kva-
litetssikre og kvalitetsudvikle uddannelser og undervisning, og for at følge op på uddannelses- og 
undervisningsevalueringer. 

 
Aalborg Universitet er organiseret i en matrixstruktur med skoler og institutter. Skolerne er ansvarlige for 
uddannelserne, mens institutterne har personaleansvaret. En skole er et fagfællesskab, som består af et eller 
flere studienævn med fagligt beslægtede uddannelser. AAU's skoler ledes af en studieleder, som assisteres af 
et studieråd. Studielederen er formand for studierådet, som består af formænd og næstformænd for de studie-
nævn, der hører under den pågældende skole. Skole og studienævn rekvirerer forskere fra de enkelte institut-
ter til at varetage undervisningen på de enkelte kurser. Skole og studienævn er desuden ansvarlige for at gen-
nemføre og følge op på evalueringer. Kritiske evalueringer tager skolelederen op overfor institutlederen.  
 
AAU har aktuelt nedsat to ad hoc-grupper, som varetager kvalitetssikring og -udvikling af uddannelserne. 
Den ene gruppe består af universitetets prodekaner, mens den anden gruppe omfatter fakultetskontorernes 
kvalitetssikringsmedarbejdere, en økonomimedarbejder, studenterrepræsentanter samt en repræsentant fra 
universitetsbiblioteket. Bindeleddet mellem de to grupper er ledelsessekretariatets kvalitetskonsulent. (An-
søgning, s. 44). 
 
På baggrund af universitetets redegørelse vurderer panelet, at universitet har defineret klare ansvarsfordelin-
ger for det samlede kvalitetssikringsarbejde og for de enkelte kvalitetssikringsaktiviteter på de forskellige 
niveauer i organisationen. 
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Procedurer, der sikrer imødekommelsen af ESG 

Formelle mekanismer for udarbejdelse og monitorering af studieordninger 
Studieordningerne udarbejdes ved brug af rammestudieordninger og godkendes af dekanen. De enkelte fa-
kulteter har ansvaret for at udarbejde disse rammestudieordninger, der indeholder regler for uddannelsernes 
opbygning, struktur og organisering, regler om adgangsforhold, indskrivning og prøver mm. som vedrører 
studieordningen. Rammestudieordningerne har til formål at sikre, at alle studieordninger lever op til de ydre 
krav. Fakultetet er dermed ansvarligt for legalitets- og kvalitetskontrol af studieordninger. Dog er det ifølge 
universitetets redegørelse, de enkelte studienævn, som er ansvarlige for, at studieordningerne er i overens-
stemmelse med Den Danske Kvalifikationsramme (Ansøgning, s. 45).  
 
Monitorering af studieordninger sker som minimum hvert 5. år og ved bekendtgørelsesændringer, der på-
kræver ændringer. I monitoreringsøjemed forholder studienævnene sig systematisk til alle evalueringer og 
statistiske nøgletal, når disse foreligger. Den viden, studienævnene således akkumulerer om uddannelserne 
indgår i studieordningsrevisionerne, som foretages af studienævnene i samspil med fagmiljøer, skoler og 
fakulteter (Ansøgning, s. 45). 
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at universitetet har formelle mekanismer for udarbejdelse og monitorering af 
studieordninger. Der lægges i vurderingen vægt på, at alle studieordninger som minimum hvert 5. år skal 
gennemgå revision, og at det er fastlagt at studienævnet har ansvaret for at monitorere den enkelte studieord-
ning på baggrund af alle evalueringer og uddannelsesstatistiske nøgletal. Panelet lægger desuden vægt på at 
initiativpligten til at iværksætte en eventuel studieordningsrevision er tydeligt placeret hos studienævnet, 
med den undtagelse, at i spørgsmål om ændringer i det lovmæssige grundlag er det fakultetet, som er forplig-
tet til at sikre en revision af studieordningerne.    

Sikring af de studerendes eksamen vedr. krav, regler og procedurer 
De enkelte fakulteter udarbejder fælles eksamensregler, der regulerer den enkelte studerendes eksamen i hen-
hold til relevante bekendtgørelser. Fakulteternes eksamensordninger fremgår af hjemmesiderne knyttet til de 
enkelte fakulteter.  
 
Akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund, at universitetet har krav, regler og procedurer, der sikrer de 
studerendes eksamen.  

Procedurer, der sikrer undervisernes kompetencer og kvalifikationer  
Universitetet har udarbejdet en strategi for udvikling af undervisernes pædagogiske kompetence, hvor uni-
versitetet lægger vægt på, at det ”(…) både [er] uddannelserne som lærings- og undervisningsmiljø og den 
enkelte undervisers pædagogiske kompetence, der er i fokus.” (Strategi for udvikling af undervisernes pæda-
gogiske kompetencer, s.1). Strategien omhandler jf. hjemmesiden både den enkelte undervisers pædagogiske 
kompetencer og en fælles pædagogisk kultur. Den overordnede strategi for pædagogisk udvikling er, at  
 

1. Alle undervisere løbende skal deltage i pædagogisk opkvalificering. Dette sikres via et grundkursus 
for universitetsansatte, adjunktpædagogikum, udbud af pædagogiske enkeltmoduler samt fokus på 
pædagogiske kompetencer og kvalifikationer i den årlige medarbejderudviklingssamtale,  

2. Der udvikles en kultur og et miljø på universitetets uddannelser, hvor uddannelse og undervisning 
diskuteres, og hvor arbejdet med at udvikle uddannelser og undervisning professionaliseres. AAU 
Learning Lab skal fungere som ressourcecenter og vidensformidler. Det skal sætte fokus på specifik-
ke pædagogiske emner i en tidsbegrænset periode, som en del af fakulteternes handlingsplaner, og 
udarbejde handlingsplaner for alle uddannelser vedrørende pædagogisk kompetenceudvikling, med 
dekan, institutledere og studieledere som ansvarlige (Strategi for udvikling af undervisernes pædago-
giske kompetence ved Aalborg Universitet side 1f.). 

 
Akkrediteringspanelet vurderer, at universitetet har procedurer, der sikrer undervisernes kompetencer og 
kvalifikationer. 
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Systematisk sikring af tilstrækkeligt med ressourcer ud over underviserne, dvs. fysiske rammer, instrumenter 
og tutorer/undervisningsassistenter 
Universitetet anfører på hjemmesiden, at universitetet i gennem det seneste år har arbejdet på at skabe ”det 
gode studiemiljø” ved at udvikle, omstrukturere og synliggøre den systematiske sikring af studiemiljøet og 
dets mange facetter, herunder eksempelvis fysiske rammer, tutorer/undervisningsassistenter og de studeren-
des trivsel på uddannelsesstedet. Universitetet har i den forbindelse iværksat Studiemiljøprojekt 2010-2013, 
som jf. hjemmesiden har til formål at: 

− understøtte skolernes arbejde med at sikre gode studiemiljøer inden for hver enkelt skoles ansvars-
område. Det samme gælder AAU’s virksomhed inden for efter- og videreuddannelse 

− skabe ny viden om studerendes oplevelse af studiemiljøet og visioner/ønsker på området gennem 
bred inddragelse af de studerende 

− samle erfaringer og forslag til forbedringer fra de servicefunktioner universitetet stiller til rådighed 
for de studerende, samt fra de studerendes organisationer 

− gennemføre den næste lovpligtige SMV (UMV) i 2014, tre år efter den seneste undersøgelse i 2011 
(UMV 2011). For information vedr. UMV 2011, se følgende link: 
http://www.studiemiljoe.aau.dk/studiemiljoevurdering-p%C3%A5-aau/. 

− sprede eksisterende og ny viden som inspiration på tværs af universitetets skoler, institutter, fakulte-
ter og servicefunktioner 

− planlægge og organisere det fremtidige SMV-arbejde på universitetet, så det lever op til AAU’s stra-
tegiske målsætninger og lovgivningens krav 

− skabe grundlag for, at relevante forskningsmiljøer på AAU kan bidrage til forskningsbaseret udvik-
ling af studiemiljøet mhp. de bedst mulige rammer for de studerendes læreprocesser, trivsel og socia-
le studieaktiviteter. 

 
På universitetets hjemmeside findes yderligere information om organisering, ansvarsfordeling, opfølgning, 
projektplan og status på Studiemiljøprojekt 2010-2013. 
 
Det bemærkes kritisk, at universitetet gennemfører UMV’er på hhv. skole- og universitetsniveau, hvor der 
ikke er mulighed for at adskille de enkelte uddannelser i besvarelserne. 
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at universitetet sikrer ressourcer udover underviserne, idet universitetet har 
procedurer for systematisk at gennemføre undervisningsmiljøvurderinger (UMV), og at der er defineret klare 
ansvarsfordelinger og procedurer for opfølgning.  

Har institutionen systemer, der indsamler, analyserer og anvender relevant information i forhold til at kunne 
styre uddannelserne 
Det fremgår af dokumentationsmaterialet, at kvalitetssikringssystemet på universitetet anvender følgende 
metoder for indhentning af information om uddannelserne: 
 

− Aftager- og kandidatundersøgelser, som gennemføres hvert 4. år efter følgende plan: 
- 1. år – En specifik kandidatundersøgelse for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (2012)  
- 2. år – En specifik kandidatundersøgelse for Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det 

Sundhedsvidenskabelige Fakultet (2013) 
- 3. år – En specifik kandidatundersøgelse for Det Humanistiske Fakultet (2014) 
- 4. år – En aftagerundersøgelse, hvor de spørger virksomheder om deres behov for og/eller udbyt-

te af alumner fra AAU. Herudover laves der en generel tilfredshedsundersøgelse blandt et udvalg 
af alumner fra alle fakultetsområderne. 

- Og forfra. 
− Uddannelses- og undervisningsevalueringer 

- Undervisningsevalueringer for hvert modul samt semesterevalueringer, der suppleres af eva-
lueringsmøder 

- Uddannelsesevalueringer efter endt uddannelse 
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− Undervisningsmiljøundersøgelser, som gennemføres hvert 3. år 
(Ansøgning, s. 46-47). 
 
Aftager- og kandidatundersøgelser er tilgængelige på universitetets hjemmeside. Aalborg Universitet arbej-
der i øjeblikket på en ny model for aftager- og kandidatundersøgelser. Den nye model vil forkorte rullemo-
dellen, samt sikre at der fra efteråret 2013/foråret 2014 vil blive udarbejdet delrapporter på uddannelsesni-
veau. Undersøgelsen vil også fremadrettet udarbejdes på engelsk og sendes ud til de udenlandske studerende 
i det omfang, at det er muligt at indhente kontaktoplysninger. 
  
Undervisningsevalueringerne er kvalitative og/eller kvantitative, og de har fokus på de studerenes vurdering 
af, hvordan undervisningen bidrager til at de studerende opfylder de beskrevne læringsmål i studieordninger-
ne. Semesterevalueringerne har fokus på sammenhæng i semesteret, studiemiljø o.a. Studienævnene er an-
svarlige for at gennemgå evalueringerne samt fremlægge eventuelle problemer for studielederen, der er an-
svarlig for opfølgning (Ansøgning, s. 46-47). 
 
Uddannelsesevalueringerne gennemføres af studienævnene, som også står for opfølgning i samarbejde med 
studielederne.  
 
Derudover skriver universitetet, at der foretages løbende evalueringer blandt forskere og undervisere på mø-
der i studienævnene, samt på medarbejdermøder, ligesom aftagerpanelet inddrages i relevante drøftelser. 
 
Hvert år udarbejdes en oversigt over studieaktiviteten på universitetet, herunder produktion af STÅ/dimitten-
der, effektivitet, frafald og gennemførelse samt tilgang, og der udarbejdes prognoser. Disse informationer be-
handles af direktionen, der identificerer områder med høj bevågenhed, hvilket især vil være områder med fal-
dende søgning eller andre problemer. En af universitetets valgte standarder for målopfyldelse er i den forbin-
delse effektiviteten på den enkelte uddannelse, der ikke må være under 50 % eller falde uanset dens niveau i 
udgangspunktet. Det pålægges studienævn og institutter at forholde sig til det statistiske materiale og direk-
tionens beslutninger jf. universitetet kvalitetssikringspolitik.  
 
Via universitetets informationssystem QlikView følger det enkelte studienævn med i udviklingen på den 
enkelte uddannelse. Gennem QlikView kan de årlige studienævnsrapporter genereres. Fra foråret 2013 har 
hele universitetet følgende procedurer for anvendelsen af studienævnsrapporterne: 

- Studienævnssekretæren genererer efter afslutningen på efterårets eksamensperiode en studienævns-
rapport med nøgletal.  

- Nøgletallene dækker områderne: optag, studenterbestand, karakterstatistik, retningslister, STÅ-
produktion, studieaktivitet, frafald og dimittender.  

- QlikView kan nøgletallene på universitets-, fakultets-, skole-, studienævns-, campus- og uddannel-
sesniveau, ligesom systemet gør det muligt at identificere studerende/grupper af studerende, hvor en 
særlig indsats er påkrævet, eksempelvis frafaldstruede studerende. 

- Studienævnsformanden har ansvaret for, at den årlige studienævnsrapport drøftes i studienævnet på 
et møde i løbet af april måned.  

- Studielederen afholder i maj måned et statusmøde i studierådet, hvor studienævnsrapporterne samt 
opfølgning på rapporterne og evt. igangsatte tiltag drøftes.  

- Studielederen orienterer dekanen senest pr. 1. juli om både problemfyldte nøgletal, positive nøgletal 
samt overordnet om evt. igangsatte tiltag.  

 
Akkrediteringspanelet vurderer, at universitetet har systemer, der indsamler, analyserer og anvender relevan-
te informationer med henblik på at styre uddannelserne.  

Regelmæssig offentliggørelse af såvel kvantitative som kvalitative informationer 
Universitet offentliggør på deres hjemmeside (direkte link via www.lovgns.aau.dk) informationer om aktuel-
le uddannelser, værdigrundlag og pædagogisk udgangspunkt, karaktergivning, evalueringer, akkrediteringer, 
gennemførelse og frafald og kandidatundersøgelser. 



 

 
 

36

 
På den baggrund vurderer akkrediteringspanelet at universitetet har procedurer, som sikrer en regelmæssig 
offentliggørelse af såvel kvantitative som kvalitative informationer. 

Institutionens system for kvalitetssikring 

Akkrediteringspanelet vurderer samlet set, at universitetets beskrevne kvalitetssikringssystem lever op til de 
europæiske standarder for intern kvalitetssikring.  

Dokumentation 
Ansøgning s. 43 – 50. 
 
Hjemmesider:  
AAU kvalitetssikring: http://www.kvalitetssikring.aau.dk/ 
Overordnet politik for kvalitetssikring og -udvikling på uddannelsesområdet: 
http://www.kvalitetssikring.aau.dk/politik-for-kvalitetssikring/ 
Strategi for AAU 2010-15: http://www.aau.dk/digitalAssets/7/7005_strategi-for-aau-2010-2015.pdf 
Teoretisk grundlag for kvalitetsledelse på Aalborg Universitet: http://www.kvalitetssikring.aau.dk/politik-
for-kvalitetssikring/kvalitetsledelse-teoretisk-grundlag/ 
Kvalitetssikringens organisering: http://www.kvalitetssikring.aau.dk/kvalitetssikringsorganisation/ 
Koordinering og samordning på administrativt niveau: 
http://www.kvalitetssikring.aau.dk/kvalitetssikringsorganisation/koordinering-samordning/  
Kvalitetskonsulentens og Prodekangruppens opgaver: 
http://www.kvalitetssikring.aau.dk/kvalitetssikringsorganisation/opgaver/ 
Uddannelses- og undervisningsevalueringer: http://www.kvalitetssikring.aau.dk/kvalitetssikring-
uddannelser/uddannelsesevaluering/ 
Procedure for uddannelses- og undervisningsevalueringer på AAU: 
http://www.kvalitetssikring.aau.dk/digitalAssets/11/11078_procedure_for_uddannelses-
_og_undervisningsevalueringer.pdf 
Aalborg Universitets skoler: http://www.aau.dk/Om+AAU/Organisation/Skoler/  
Studiemiljøvurdering: http://www.studiemiljoe.aau.dk/studiemiljoevurdering-p%C3%A5-aau/   
Studiemiljøprojekt ”Det gode studiemiljø”: http://www.studiemiljoe.aau.dk/  
Projektplan for studiemiljøprojekt 2010-2013: 
http://www.studiemiljoe.aau.dk/digitalAssets/17/17154_projektplan-for-studiemilj--vurderingsprojekt--
september-2010.pdf 
Studieordninger: http://www.kvalitetssikring.aau.dk/kvalitetssikring-uddannelser/studieordning/ 
Undervisningsevalueringer samt procedurer for opfølgning på evaluering: 
http://www.kvalitetssikring.aau.dk/kvalitetssikring-uddannelser/uddannelsesevaluering-procedurer/ 
AAU Learning Lab: http://www.kvalitetssikring.aau.dk/kvalitetssikring-uddannelser/learninglab-aau/ 
Strategi for udvikling af undervisernes pædagogiske kompetencer: 
http://www.kvalitetssikring.aau.dk/digitalAssets/11/11064_strategi_for_p_dagogisk_kompetence.pdf 
Aftager- og kandidatundersøgelser: http://www.survey.karriere.aau.dk/ 
Centrale dokumenter vedr. kvalitetssikring: http://www.kvalitetssikring.aau.dk/centrale-dokumenter/  
Procedure for studienævnsrapport:  
http://www.kvalitetssikring.aau.dk/kvalitetssikring-uddannelser/Studien%C3%A6vnsrapport/ 
Procedure vedr. vejledning af frafaldstruede: 
http://www.kvalitetssikring.aau.dk/digitalAssets/69/69071_procedure-vedr.-vejledning-af-frafaldstruede.pdf 
Eksamensordning for Det Humanistiske Fakultet: 
http://www.fak.hum.aau.dk/uddannelse/eksamensordninger/ 
Eksamensordning for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet: 
http://www.fak.samf.aau.dk/digitalAssets/44/44573_eksamensordningdansk092011.pdf 
Eksamensordning for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og: 
http://www.sundhedsvidenskab.aau.dk/digitalAssets/68/68841_eksamensordning_220413.pdf 
Eksamensordning for Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet 
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http://www.tek-nat.aau.dk/digitalAssets/68/68837_eksamensordning_220413.pdf 
Indgang til universitetets offentliggørelse af kvantitative og kvalitative informationer: 
www.lovgns.aau.dk 
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Indstilling til UI om masteruddannelsen i sprogundervisning, lingvistik og it 

Titel/Betegnelse 

Masteruddannelsens titel indstilles til 
Dansk:  Master i sprogundervisning, lingvistik og it 
Engelsk:  Master of Language teaching, Linguistics and IT 

Danmarks Akkrediteringsinstitutions vurdering 
Universitetet har indledningsvis indstillet uddannelsens engelske titel – Master in Language teaching, Lingu-
istics and IT. Men ifølge Masterbekendtgørelsens § 5 skal masteruddannelsers engelske titler formuleres som 
Master of. Derfor er det Danmarks Akkrediteringsinstitutions vurdering, at uddannelsens engelske titel skal 
være: Master of Language teaching, Linguistics and IT.  

Uddannelsens normerede studietid 

Universitetet indstiller 
60 ECTS-point 

Danmarks Akkrediteringsinstitutions vurdering 
Ingen bemærkninger 

Tilskudsmæssig indplacering 

Universitetet indstiller 
Deltidstakst 2 

Universitetets begrundelse 
”Masteruddannelsen i sprogundervisning, lingvistik og it tilbyder studerende med praktisk erhvervserfaring 
en forskningsbaseret videregående uddannelse inden for feltet sprogundervisning, lingvistik og it. Formålet 
med uddannelsen er at bibringe den studerende teoretiske, analytiske, metodiske og didaktiske kompetencer i 
koblingen mellem sprogundervisning, lingvistik og it. Ved sprogundervisning forstås her både modersmåls- 
og fremmedsprogsundervisning. Det overordnede formål med masteruddannelsen er, at den studerende skal 
opnå viden, færdigheder og kompetencer til at analysere og vurdere elektroniske tekster og it-værktøjer til 
sprogundervisning sprogligt og læringsmæssigt og forestå såvel udvikling af læringskoncepter som under-
visning.” 
 
Danmarks Akkrediteringsinstitution havde indledningsvis fundet at uddannelsens konstituerende faglementer 
lå inden for det humanistiske hovedområde, og at uddannelsens kerne var lingvistik. Derfor havde Danmarks 
Akkrediteringsinstitution også over for Aalborg Universitet fastsat uddannelsens takstindplacering til takst 1.  
 
Universitetet anfører i imidlertid, at ”AAU ønsker at anholde denne takstindplacering, idet uddannelsen ikke 
er monofagligt fokuseret på lingvistik, men derimod tværfagligt fokuseret på forholdet mellem sprogunder-
visning, lingvistik og it. Alle uddannelsens moduler udforsker og integrerer it og it-værktøjer, som derfor 
skal være tilgængelige for både de studerende og forskerne. AAU tager til efterretning, at akkrediteringspa-
nelet foreslår mere brug af it i prøverne, og til dette behøves der it-udstyr (fx Smartboards, iPads og video-
konferenceudstyr) og software, herunder licenser til programmer som eksempelvis Tableau. Dertil kommer 
de studerendes egenproduktion af elektroniske multimodale tekster, der fordrer teknisk udstyr, der muliggør 
bl.a. videoproduktion og videooptagelse. Derfor er der tale om en laboratorietung uddannelse, som fordrer, at 
der kan eksperimenteres med, forskes, designes og undervises i de nyeste it-it-systemer og –software, hvilket 
umuliggøres af det lave taxameter.  
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Hvis vi ser på andre it-masteruddannelser, som fx Masteruddannelse i gymnasiepædagogik - speciale i IT og 
Master i pædagogisk IT er der tale om en takstindplacering på takst 2. Dette skyldes rimeligvis, at masterud-
dannelserne er laboratorietunge og derfor økonomitunge. Dette gælder også for SPLIT-uddannelsen.” (Uni-
versitetets høringssvar). 

Danmarks Akkrediteringsinstitutions vurdering 
På den baggrund har Danmarks Akkrediteringsinstitution ingen bemærkninger til takstindplaceringen på til 
takst 2, idet der lægges vægt på, at universitetet har redegjort for indholdet af it i forhold til uddannelsens 
lingvisttunge fagelementer og at tilsvarende beslægtede masteruddannelser takstindplaceres på takst 2. 
 
Danmarks Akkrediteringsinstitution indstiller derfor at uddannelsen indstilles til deltidstakst 2.  

Eventuel maksimumramme for tilgangen til uddannelsen 

Skal masteruddannelsen godkendes med en ministerielt fastsat maksimumsramme? 
Nej  

Danmarks Akkrediteringsinstitutions vurdering 
Ingen bemærkninger 
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Oplysninger til UI om masteruddannelsen i sprogundervisning, lingvistik og it 

Bekendtgørelsesforhold 

Bekendtgørelse nr. 1187 af 7. december 2009 om masteruddannelser ved universiteterne. 

Danmarks Akkrediteringsinstitutions vurdering 
Det vurderes, at uddannelsen kan omfattes af Masterbekendtgørelsen. 

Andre forhold 

Finder universitetet at der er andre forhold, der er relevante i forhold til legalitet? 
Nej  

Hovedområde 

Hovedvægten ligger inden for humaniora. 

Danmarks Akkrediteringsinstitutions vurdering 
Ingen bemærkninger 

Sprog 

Universitetet ønsker at udbyde uddannelsen på dansk. 

Danmarks Akkrediteringsinstitutions vurdering 
Ingen bemærkninger 

Udbudssted 

Uddannelsen udbydes på Aalborg Universitet i Aalborg. Uddannelsen udbydes ikke på andre universiteter. 

Tilknytning til censorkorps 

Universitetet anmoder om, at uddannelsen tilknyttes censorkorpset for humanistisk informatik 

Universitetets begrundelse 
”Som primære censorkorps tilknyttes Censorkorps for humanistisk informatik, idet der her er en humanistisk 
og anvendelsesorienteret tilgang til it, ligesom der er kompetencer inden for feltet it-understøttet læring, som 
den eksempelvis findes i uddannelsens it-kernemoduler. Da uddannelsen går på tværs af traditionelle faglig-
heder, og der ikke findes fagpersoner inden for feltet lingvistik og sprogdidaktik i ovennævnte censorkorps, 
ønsker uddannelsen ligeledes at trække på enkeltpersoner fra Censorkorpset for dansk og Censorkorpset for 
lingvistik, IT og kognition, hvor der er en række fagpersoner med indsigt i forskellige dele af lingvistikken og 
sprogdidaktik. Dermed er der også censortilknytning, der kan vurdere de lingvistiske kernemoduler”. 

Danmarks Akkrediteringsinstitutions vurdering 
Ingen bemærkninger 

Adgangskrav 

Hvilke bacheloruddannelser er adgangsgivende til masteruddannelsen? 
Følgende uddannelse(r) er direkte adgangsgivende til uddannelsen:  
− Bachelor- eller kandidatuddannelser i et af sprogfagene ved universiteterne fx dansk, engelsk, tysk, 

fransk og italiensk. 
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− Professionsbacheloruddannelse til folkeskolelærer med linjefag i et af folkeskolens sprogfag 
− Pædagogisk diplomuddannelse i dansk som andetsprog. 

Erhvervserfaring 
Desuden stilles krav om minimum to års relevant erhvervserfaring – efter gennemført adgangsgivende eksa-
men. Eksempelvis erfaring med sprog og sprogundervisning samt pædagogisk erfaring på forskellige niveau-
er i det formelle skole- og uddannelsessystem eller på førskoleområdet. 

Danmarks Akkrediteringsinstitutions vurdering 
Ingen bemærkninger. 

Adgangsbegrænsning for masteruddannelsen 

Ønsker universitetet at fastsætte adgangsbegrænsning for masteruddannelsen? 
Nej 

Særlige forhold 

Uddannelser som kan føre til udøvelse af lovregulerede erhverv 

Kan uddannelsen føre til udøvelsen af lovregulerede erhverv? 

Nej 

Uddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser 

Er masteruddannelsen rettet mod undervisning i de gymnasiale skoler? 
Nej  


