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Møde den: 19. juni 2019 kl. 9 til 11 
Lokale 316 Bygning 1485  
Uddannelsesnævnsmøde Nordiske Studier og Oplevelsesøkonomi 
 
Deltagere:  
Undervisere: Inger Schoonderbeek Hansen (UN-formand), Stefan Kjerkegaard (afde-
lingsleder), Lasse Gammelgaard 
Studerende: Andreas Mølgaard Laursen/UN-næstformand, Kirstine Boas, Line Kri-
stensen 
 
Observatører: Sabrina Bækkelund Larsen (afdelingskonsulent), Louise Gjedsted 
(studenterstudievejleder) og Mette Olesen (referent, SNUK) 
 
Fraværende: Pernille Hermann, Dorthe Refslund Christensen, Bodil Marie Thomsen, 
Cecilie Knudsen, Anna Korr Gregersen, Kristine Kold Vestergaard Strandsby, Nicklas 
Toustrup Nielsen, Marie Birkkjær Jacobsen 
 
1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat fra seneste møde 
UN godkendte dagsorden til dagens møde og fulgte op på referatet fra UN-mødet den 
22. maj 2019. 
 
Årgangsmødet var gået godt. Der var 39 deltagere. Den tidsmæssige placering af mø-
det er vanskelig, men fremmødet var positivt. 
 
UN drøftede kort situationen, når speciale afleveres som 2. og 3. prøveforsøg – også i 
forhold til, hvor meget der skal ændres i specialet. Afdelingsleder Stefan Kjerkegaard 
(SK) oplyste, at 28 ud af 44 tilmeldte har afleveret speciale til 1. prøveforsøg. 
 
2. Forslag fra studenterrepræsentanterne (herunder fra Nordisk Fag-

udvalg og OØ-studerende)  
Der havde været afholdt et kort fagudvalgsmøde – primært for at vælge ny formand - 
Silke Flodin blev valgt til formand og Andreas Mølgaard Laursen (AML) blev næstfor-
mand. SK opfordrede fagudvalget til at støtte op om ”Nordisk seminar”, der vil blive 
afholdt på fredage fra kl. 14 til 16 – ca. 10 gange - med en uformel ramme. AML vil 
tage fat i cheftutorerne i forhold til at få de nye studerende med til aktiviteterne.  
 
Der var generel enighed om, at det er meget vigtigt, at alle hjælper med til at skabe 
opmærksomhed på arrangementerne om fredagen – mundtligt, pr. mail – med bille-
der og en sigende overskrift o.l.  
 
3. Årsberetninger fra censorformandskaber og intern censur (drøftel-

sespunkt) 
UN drøftede indkomne årsberetninger fra censorformandskaberne (CFM) og intern 
censur. 
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UN-formand Inger Schoonderbeek Hansen (ISH) indledte med at sige, at kommunikati-
onssituationen omkring censorårsberetningerne er lidt uklar, da organisationsstrukturen 
på de forskellige universiteter er noget forskellige; ikke mindst AU skiller sig ud ved at 
have afdelingsledere som 'lokalt' varetager studielederens planlægningsopgaver. Det er 
derfor uklart, hvem der på AU er den korrekte modtager af censorindberetningerne, og 
hvem der har beslutningskompetencen i forhold til at behandle dem. 
  
Fra beretningen fremhævede ISH censorformandskabets afsnit om, at bedømmerne 
skal opbevare noterne fra eksamen i mindst et år, eller indtil en eventuel klagesag er 
afsluttet. Derudover er der i beretningen beklagelse af nedskæring af ekstern censur, 
der kun bruges til det angivne minimum.  
ISH oplyste, at censorformandskaberne desuden inddrages ved udarbejdelse af nye 
studieordninger.  
 
SK oplyste, at han havde kontaktet censorformandskabet pga. fordelingen af censo-
rer, der i et konkret tilfælde resulterede i, at en underviser til 12 bacheloropgaver 
havde 10 forskellige censorer. 
 
ISH gjorde opmærksom på et notat om intern censur, der var lagt i mødemappen som 
bilag, og opfordrede til, at det – via afdelingsledere – bliver taget videre til evt. opda-
tering på instituttet.  
 
Fra studerende blev det nævnt, at en del studerende tror, at når der er intern censur, 
er der altid en anden intern censor end underviseren; underviser er derimod den 
samme som eksaminator. Imidlertid tilknyttes en intern censor kun, når forskellige 
forhold gør sig gældende – f.eks. når der er tvivl om bedømmelsen eller når den stu-
derende står til at dumpe. 
 
I censorårsberetningen nævnes noget om et online kursus i censur. På den baggrund 
blev der spurgt, om der måske mangler oplæring for underviserne i forhold til, hvor-
dan man skal forholde sig som hhv. eksaminator og censor. Evt. kunne er også laves 
en vejledning til studerende om reglerne om intern censur.  
 
4. Status på udvikling af studieordninger 
Der blev under dette punkt givet status på nye studieordninger med ikrafttrædelse fra 
1.9.2020. 
 
Oplevelsesøkonomi 
SK orienterede 
Arbejdsgruppen består af:  
Britta Timm Knudsen (Oplevelsesøkonomi) 
Per Blenker (BSS) 
Eva Eriksson (Informationsvidenskab) 
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Aftagerforummøde er afholdt. 
Der afholdes styregruppemøde i august.  
Studiediagrammet bliver færdigt i september. 
Studerende har været med til arbejdsgruppemøde 
 
BA-tilvalg:  
Kreativ og professionel skrivning 
Der var indsendt skriftlig orientering vedr. denne arbejdsgruppe, der består af 
Tore Rye Andersen (formand, litteraturhistorie) 
Dan Ringgaard (nordisk) 
Esben Bjerggaard Nielsen (retorik) 
Birgitte Stougaard Pedersen (ÆK) 
Anne Myrup Munk (litteraturhistorie) 
Hans Lind (litteraturhistorie) 
Mette Grandahl (studenterrepræsentant fra litteraturhistorie) 
 
Der er afholdt 2 møder i arbejdsgruppen og planlagt aftagermøde. 
 
Begivenhedskultur 
SK orienterede.  
Arbejdsgruppen består af:  
Dorthe Refslund (Oplevelsesøkonomi) 
Carsten Stage (Nordisk) 
Britta Timm Knudsen (Oplevelsesøkonomi) 
Stefan Kjerkegaard (Nordisk) 
 
Der har været afholdt 2 arbejdsgruppemøder og planlægges møde med aftagere.  
Der er endnu ikke studerende involveret.  
Der blev spurgt, hvordan Kunst i brug kommer til at indgå.  
 
Konflikt og fortælling 
Meol orienterede 
Arbejdsgruppen består af:  
Hans Lauge Hansen (HLH) fra Tysk/Romansk (formand for arbejdsgruppen) 
Leonardo Cecchini, Tysk/Romansk  
Jan Ifversen, Globale studier  
Sara Dybris Mc Quaid, Engelsk 
Simona Zetterberg Gjerlevsen, Nordisk og Oplevelsesøkonomi 
Stefan Iversen, Nordisk og Oplevelsesøkonomi 
 
Der har været afholdt et arbejdsgruppemøde.  
 
Studieoversigt og kompetenceprofil er under udarbejdelse og skal forelægges en 
gruppe af aftagere i august.  
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To studerende fra UN på TYSKROM – Alexander Ulrich Thygesen (AUT) og Sarah 
Kramer Gassem (SKG) – har sagt ja til at deltage i et arbejdsgruppemøde i septem-
ber.  
 
Fagene på tilvalget er:  
Konfliktbegreber og konfliktfortællinger, Konflikterindring, Migrationskonflikter og 
konfliktmigration og Konfliktdynamikker og konflikttransformationer.  
 
5. Eksamenssprog (drøftelses- og beslutningspunkt) 
Af de generelle regler fremgår, at:  
”Eksamenssproget følger undervisningssproget, som er dansk eller engelsk. Stude-
rende kan endvidere efter aftale med underviser aflægge eksamen på dansk, engelsk, 
norsk eller svensk i alle fag på uddannelsen, medmindre det er en del af prøvens for-
mål at dokumentere den studerendes færdigheder i dansk.” 
 
For bacheloruddannelsen i Nordisk sprog og litteratur står der derudover: ”Det gæl-
der fagene: Mundtligt og skriftligt dansk, Grammatik og tekst samt Sprogbrugsana-
lyse, hvor eksamens- og undervisningssproget altid er dansk.” 
For bachelortilvalget i Nordisk sprog og litteratur står der derudover: ”Det gælder fa-
gene: Mundtligt og skriftligt dansk 1 og 2, hvor eksamens- og undervisningssproget 
altid er dansk.” 
 
For kandidattilvalget i Nordisk sprog og litteratur står der derudover: ”Det gælder fa-
gene: Grammatik og tekst samt Sprogbrugsanalyse, hvor eksamens- og undervis-
ningssproget altid er dansk.” 
 
UN drøftede, om flere fag skulle omfattes af den undtagelse, der gælder de sproglige 
fag. Det er UN’s holdning, at det er en del af det at være nordisk studerende at beher-
ske dansk (nordisk sprog).  
 
Undervisere, der er i tvivl på dette punkt, kan kontakte afdelingslederen.  
 
6. Holdstørrelser 
SK orienterede om de meget store hold. Som en ekstra udfordring er der otte ex-
change studerende, der også gerne vil deltage på holdene.  
 
UN drøftede – bl.a. på baggrund af et referat fra studienævnets møde i maj – situatio-
nen og hvad der evt. kunne gøres i forhold til de store holdstørrelser.  
 
De studerende gav udtryk for, at der er store problemer med de store hold, og at når 
holdstørrelsen nærmer sig 50, er der reelt ikke længere tale om et hold.  
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Det blev nævnt, at store hold kan give anledning til frafald. Undervisningslokaler i 
Nobel er desuden for små til at rumme hold af den størrelse; allerede på nuværende 
tidspunkt er de ikke store nok (hold på > 40). 
 
Det blev foreslået at arbejde med instruktorer til at have små grupper. Til det blev det 
fra underviserside nævnt, at underviser har brug for at lære holdet at kende.  
 
UN drøftede, hvad der kræver holdundervisning, og hvilken undervisning, der kan 
gennemføres som forelæsninger. I forelæsninger sikres det, at alle studerende får det 
samme udgangspunkt – det er sværere i forhold til holdundervisningen. I andre fag, 
hvor det snarere er de analytiske færdigheder der skal oparbejdes, er det pædagogisk-
didaktisk fatalt med så store hold; frafald vil øges yderligere. 
 
Af studienævnsreferatet fremgår, at det er afdelingslederen, der i samarbejde med in-
stitutledelsen fastlægger holdstørrelsen. Der blev lagt op til at undersøge, om der kan 
oprettes flere hold – evt. ved at pege på andre afdelinger, hvor det kan lade sig gøre at 
køre med holdstørrelser på 30 studerende.  
 
Til foråret skal der laves nye fordelinger. Der lægges primært op til at forsøge at løse 
problemerne der, da planlægning af undervisning for E19 allerede er afsluttet.  
 
 
7. Forslag til kommende møder 
7.1 Forslag til kommende UN-møder 
Nedenstående emner blev nævnt:  
Evaluering af efterårets eksamen. Kunne tages op i januar/februar – med særligt 
henblik på holdstørrelsen. 
Kulturen på holdene – at turde at sige noget! 
Studiegruppeworkshop. Kunne tages op i september/oktober – evt. sammen med 
evaluering af studiestart 
 
7.2 Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 
 
8. Meddelelser/Nyt fra 
8.1 Meddelelser / nyt fra afdelingsleder/undervisere/fagudvalg 
SK oplyste, at mange studerende gerne vil i praktik – også nogle i egne virksomheder. 
Der skal i den forbindelse være opmærksomhed på, at disse studerende skal være til-
knyttet et start-up sted som f.eks. studentervæksthuset.  
 
SK oplyste også, at der er ekstra opmærksomhed på uddannelsestitler for tiden og at 
ansøgningen om titelændring fra Nordisk sprog og litteratur p.t. ligger på dekanens 
bord.  
 
 



 
 

  
  

Side 6/6 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

 

8.2 Meddelelser / nyt fra UN-formand, UN-næstformand og SN-repræsentanter 
Pernille Hermann, der er SN-repræsentant, havde indsendt mail om, at studienævnet 
på mødet i maj behandlede BIAS i evalueringer og at dette evt. kunne tages op i UN. 
ISH lagde op til at behandle problematikken i sammenhæng med BIAS i forbindelse 
med eksamen, som DPU har arbejdet med i form af anonymisering af eksamensopga-
ver.  
 
8.3 Meddelelser/nyt fra de studerende 
 
8.4 Meddelelser / nyt fra studievejledere 
 
8.5 Meddelelser / nyt fra Arts studier 
8.5.1 Nyhedsbrev fra Arts Studier 
UN får tilsendt Nyhedsbrev fra Arts Studier, der derudover sendes til afdelingsle-
dere, institutsekretariatsledere og studienævn på Arts. De forskellige modtagere kan 
så behandle eller videreformidle nyhederne.  
 
ISH opfordrede til, at valgfag behandles på UN-møde i august, hvis muligt.  
 
9. Evt. 
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