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Møde den: 10. oktober 2022 kl. 9 til 11 

Lokale 414, Bygning 1485 

Uddannelsesnævnsmøde Nordiske Studier og Oplevelsesøkonomi 

 

Deltagere:  

Undervisere: Stefan Kjerkegaard (Afdelingsleder, UN-forperson og SN-repræsen-

tant), Dorthe Refslund Christensen, Pernille Hermann 

 

Studerende: Mette Marie Pedersen (SN-repræsentant og UN-næstforperson), Lizette 

Midtiby 

 

Observatører: studerende Mathilde Karoline Winther Nielsen, studerende Rasmus 

Maagaard Krog, studerende Isabell Andersen, afdelingskonsulent Sabrina Bækkelund 

Larsen, studenterstudievejleder Emma Riis Ramsdahl og studiekoordinator Mette 

Olesen (Arts Studier/referent) 

 

Fraværende: Karoline Spanggaard Hagsten, Ellen Trøst Simonsen, Bodil Marie 

Stavning Thomsen 

 

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat fra seneste møde 

UN-forperson Stefan Kjerkegaard (SK) bød velkommen til mødet. UN godkendte her-

efter dagsordenen til dagens møde og fulgte op på referatet fra UN-mødet den 21. 

september 2022 

 

SK nævnte, at i forhold til studerende med rammeudvidelse vil der blive arrangeret 

en workshop i foråret. SK nævnte også, at Bodil Marie Stavning Thomsen havde sendt 

nogle linjer, som var blevet tilføjet evalueringsrapporten for F23. Evalueringsrappor-

ten var efterfølgende sendt til behandling i studienævnet.  

 

2. Forslag fra studenterrepræsentanterne (herunder fra Nordisk Fag-

udvalg og OØ-studerende)  

UN-næstforperson Mette Marie Pedersen (MMP) oplyste, at der er ved at være styr 

på fællesfaglig dag.  

 

MMP gav også status på opstillingen til valget – se mere under pkt. 4. 

 

3. Status på handleplaner fra årlig status (drøftelses- og evt. beslut-

ningspunkt)  

SK indledte punktet og nævnte, at handleplanerne fra årlig status nu er godkendt af 

studieleder. SK lagde op til at fokusere på studieintensitet på tværs af alle uddannel-

ser, og havde inden mødet fremsendt link til inspiration fra Uddannelses- og Forsk-

ningsministeriet med gode eksempler på videregående uddannelsers arbejde med 

studieintensitet. 
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SK nævnte, at når studerende melder ind vedr. studieintensitet, angiver de færre end 

37 timer pr. uge, men at det frem for at se på tallet vil være mere frugtbart, at se på, 

hvad der reelt påvirker studieintensiteten.  

 

I forbindelse med mødet blev det undersøgt, hvordan og hvornår den undersøgelse, 

som spørgsmålet om studieintensitet indgår i fremsendes, og hvordan og hvad man 

kan skrive til de studerende om udfyldelse af den. Spørgsmålet om studieintensitet 

indgår i Danmarks Studieundersøgelse, der udsendes fra Uddannelses- og Forsk-

ningsministeriet hvert andet år (om efteråret) – næste gang i 2023 og herefter i 2025. 

Undersøgelsen udsendes via et brev i studerendes E-boks.  

 

I undersøgelsen viser indikatoren gennemsnittet af de studerendes svar på spørgsmå-

let: "Hvor mange timer bruger du på undervisning, selvstudium og praktik på en ty-

pisk uge i dette semester?” Uddybende angives forskellig vejledning – f.eks. angives 

inden for forberedelse/selvstudium læsning, læsegruppe, eksamenslæsning, projekt-, 

bachelor-, specialeskrivning, hjemmeopgave osv.  

 

Studerende nævnte, at det er vigtigt, at der bliver gjort opmærksom på, at der er 

mange ting, der hører ind under ”selvstudium” – f.eks. gruppearbejder, kulturelle op-

levelser osv. Det blev også nævnt, at man tænker meget mere som fagperson end man 

tror.  

 

Der var ikke derudover handlinger til opfølgning i uddannelsesnævnet. 

 

4. Valg på AU (status) 

UN samlede op vedr. opstilling af studerende til AU valget E22.  

Listeansvarlig Mette Marie Pedersen (MMP) oplyste, at listen med studerende til SN-

valget 2022 var ved at være klar, og at Ellen Trøst Simonsen bliver opstillet som SN-

repræsentant.   

 

Det er forsøgt at finde en studerende fra Oplevelsesøkonomi, der vil stille op til SN og 

dermed til UN. SK går videre med dette. Sidste frist for indsendelse af kandidatlister 

er fredag den 14. oktober 2022 kl. 12. MMP oplyste, at hun indsender kandidat-

listen om morgenen denne fredag. 

 

5. Aktivitetskrav og forudsætningskrav - De bedste rammer for de stu-

derendes fremmøde og engagement i undervisningen 

SK indledte med at fortælle om forudsætningskrav (f.eks. undervisningsdeltagelse) og 

aktivitetskrav, der fjernes pr. 1.9.2023. Der kan på den baggrund ikke stilles krav om 

deltagelse.  
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SK havde i en mail inden mødet bedt de studerende UN-medlemmer om at overveje, 

hvordan der med den baggrund kan skabe de bedste forudsætninger for at de stude-

rende deltager i undervisningen og de bedste rammer for engagement og motivation i 

timerne. Udgangspunktet er, at engagement og motivation i undervisningen er et fæl-

les ansvar, ikke kun underviserens ansvar.  

 

Studerende nævnte, at på uddannelsen i nordisk sprog og litteratur er der ikke et rig-

tigt eller et forkert svar, og det er ikke sådan, at hvis man ikke kommer til undervis-

ningen, kan man ikke selv finde svarene hjemme. Studerende nævnte også, at der 

gerne må være en konsekvens af ikke at komme til undervisningen. Undervisere kan 

f.eks. lade være med pr. automatik at lægge slides ud på Brightspace.  

 

Det blev foreslået, at studievejledningen ved studiestart kunne lave en form for intro-

duktion til, hvordan man opfører sig på et universitetsstudium og deltager i undervis-

ningen. En slags forventningsafstemning i forhold til at læse på universitetet. Det blev 

nævnt, at mange studerende, der kommer fra gymnasiet, længes efter at blive be-

handlet som voksne mennesker og selv bestemme, om man møder op. Men samtidig 

er det et skift, og derfor kunne der være brug for en markering af, hvordan samarbej-

det foregår på universitetet og på uddannelsen. Der kunne også henvises til den for-

ventningsafstemning, der foregår på fagene.  

 

Undervisere nævnte, at der – ikke i starten af studiet – men ofte senere i studiet kan 

være stort frafald. Her kan man som underviser opleve, at de studerende virker umo-

tiverede og lidt anklagende i forhold til ting, de ikke har hørt – selvom de ikke har 

deltaget i undervisningen. Denne problematik falder tilbage på underviseren, der skal 

undervise med få studerende, og som skal sætte grænser i forhold til at fylde huller 

for de studerende, der har valgt ikke at deltage i undervisningen. Undervisere nævnte 

også, at universitetet er landets højeste læreanstalt, og at det virker paradoksalt, hvis 

de studerende ikke kan indremotivere sig selv til at komme til undervisningen. En 

krølle på situationen er, at ved evalueringen oplever underviserne, at det er dem, der 

er under evaluering, selvom det principielt er undervisningen, der evalueres.  

  

I SN’s obligatoriske spørgsmål til undervisningsevaluering er der et par spørgsmål, 

der går på den studerendes egen rolle i forhold til forberedelse og deltagelse i under-

visningen. Det blev nævnt, om flere af disse spørgsmål kunne rettes mere mod de stu-

derende. Der blev også foreslået at vende en del at evalueringen, så det blev undervi-

serens evaluering af de studerendes deltagelse.  

 

Fra studievejledningen blev det nævnt, at de studerende har vænnet sig fra at komme 

på universitetet hver dag, og at det er en af grundene til, at det kniber med fremmø-

det. Måske kunne der ligge motivation i at arbejde i grupper – og f.eks. at lade det 

være uvist, hvilken gruppe, der skal fremlægge i løbet af undervisningen.  
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6. Forslag til kommende møder 

6.1 Forslag til kommende UN-møder 

Studerende nævnte anonyme eksamener, der er på UN’s listen over punkter. 

 

6.2 Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 

Det blev aftalt, at SN-repræsentanterne skal tage nedenstående spørgsmål med til 

SN:  

Evalueringskultur og IKK SNs obligatoriske spørgsmål til undervisningsevaluering 

i lyset af fjernelse af forudsætningskrav på Arts. 

 

7. Meddelelser/Nyt fra 

7.1 Meddelelser / nyt fra afdelingsleder/undervisere/fagudvalg 

SK oplyste, at Pernille Hermann fra 1. februar 2023 overtager afdelingslederposten 

for Nordiske Studier og Oplevelsesøkonomi.  

Det er meningen, at Kathrine skal tilbage som SN-repræsentant.  

7.2 Meddelelser / nyt fra UN-forperson, UN-næstforperson og SN-repræsentanter 

7.3 Meddelelser/nyt fra de studerende 

7.4 Meddelelser / nyt fra studievejledere 

7.5 Meddelelser / nyt fra Arts studier 

7.5.1 Nyhedsbrev fra Arts studier 

 

Link til oktober måneds nyhedsbrev fra Arts studier på underviserportalen. 

Mette Olesen (Meol) nævnte overskrifterne fra nyhedsbrevet:  

Handleplaner fra årlig status 2022 er nu godkendt 

 

ARRANGEMENTER 

Information om udlandsophold på tilvalgsåret 

 

VIGTIGE DEADLINES  

Indmeldelse af Internationaliseringsvalgfag på IKK og IKS Indkaldelsen af næste om-

gang internationaliseringsvalgfag (IV-fag), som skal udbydes E23/F24 er sat i gang.  

Deadline for indmelding er senest den 21. november 2022. 

 

8. Evt. 

 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/

