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Mødedato: 24. august 2022 
Mødested: 4215-032 
Mødeemne: UN-møde Antropologi og Human Security 
 
Deltagere:  
Studentermedlemmer: ingen 
 
VIP-medlemmer: Susanne Højlund (forperson), Christian Gade, Janne Flora, Martin 
Demant Frederiksen 
 
Observatører: Line Kristiansen (afdelingskoordinator), Lykke Olivia Kjeldsen (stu-
denterstudievejleder), Sara Lei Sparre (VIP-repræsentant for Master i Sundhedsan-
tropologi), Trine Andersen (Referent, SNUK)   
 
Fraværende: Ellen Harpøth Lauersen (studentermedlem), Frederik Møller Chri-
stensen (studentermedlem) 
 
 

 
 
Referat 
1. Valg af ordstyrer 
Susanne Højlund blev valgt som ordstyrer 
 
 
2. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på godkendt referat  
UN godkendte dagsorden til dagens møde og fulgte op på det godkendte referat fra 
UN-mødet den 1. juni 2022: 
 
Afdelingsleder og UN-forperson, Susanne Højlund, fulgte op på punkter ang.  

- trivsel, og nævnte at hun i forbindelse med velkomsten til de nye BA-stude-
rende har haft fokus på emnet. 

- diversitet, hvilket drøftes af lærergruppen i øjeblikket. 
- forudsætningskrav, som kommer til at fylde en del i efteråret, hvor det faglige 

udviklingsarbejde kommer til at foregå. 
 
 
3. Godkendelse af fagbeskrivelser for valgfag (beslutningspunkt) 
Beslutning: 
UN havde fået tilsendt fagbeskrivelserne for valgfag og fag med skiftende emne som 
mødebilag og gennemgik disse: 
 
UN kommenterede på de faglige mål i de regionale temaer, hvor enkelte fag skal have 
tilføjet 1-2 specifikke faglige mål. I andre regionale temaer skal de foruddefinerede fag-
lige mål tilpasses, så regionen fremgår af dem. 
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Nogle regionale fag har for mange faglige mål ift. standarden. UN bad Trine Andersen 
om at undersøge, om disse faglige mål i fagene kan bevares, da dette vil give bedst fag-
ligt mening. 
 
Opfølgning: Line Kristiansen kommunikerer med underviserne om ovennævnte krav 
til ændringer og sikrer, at dokumenternes sprog ensrettes. 
 
 
Beslutning 
UN godkendte fagbeskrivelserne for F23 med ovennævnte forbehold og krav til æn-
dringer. 
 
Næste skridt 
Når fagbeskrivelserne er justeret jf. ovenfor, sender Susanne Højlund og Line Kristian-
sen fagbeskrivelserne til UVAEKA senest 14. september. 
 
 
4. Proces for studieordningsændringer (orientering) 
I foråret blev processen for nye studieordninger og ændringer hertil sat i gang i uddan-
nelsesnævnene. Uddannelsesnævnene har stadig mulighed for at indmelde ønsker om 
ændringer til eksisterende studieordninger. Dette kræver jf. uddannelseseftersynet, at 
studieordningen har haft et fuldt gennemløb. Der kan ved en studieordningsændring 
kun være tale om mindre ændringer, og det er ved en hver ændring vigtigt at relatere 
ændringen til uddannelsen som helhed. Ændringer inden en studieordnings fulde gen-
nemløb kan kun gennemføres, hvis der er tale om deciderede fejl, som bør rettes af 
hensyn til de studerendes retssikkerhed.  
Forslag til studieordningsændringer behandles i: 
- UN i oktober og UN indstiller til godkendelse i SN, osm behandler ændringerne i no-
vember. SN indstiller til godkendelse i dekanatet, som behandler forslagene til æn-
dringer i januar. 
Godkendte studieordningsændringer træder i kraft i studieordningen pr 01.09.2023 
 
Susanne Højlund orienterede om, at der arbejdes på ændringer i faget Nyere Antropo-
logiske temaer på Kandidatuddannelsen i antropologi (2019). UN har set forslaget til 
ændringen i prøveformen, og nu arbejdes der på at finpudse den.  
Opfølgning: Susanne Højlund og Line Kristiansen færdiggør beskrivelsen, som UN 
får til behandling i oktober. 
 
UN ønskede ikke at indstille den tidligere afviste ændring i Antropologisk vidensfor-
midling (BA Antro9pologi 2019), da indtrykket er, at problemerne med faget er løst på 
anden vis. 
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UN drøftede studieordningsændringer på Metode 1, herunder ændringer i de faglige 
mål og i beskrivelsen ift. individuel bedømmelse.  
Opfølgning: Det blev aftalt, at Trine Andersen sender skabelonen til studieordnings-
ændringer til Line Kristiansen, som koordinerer ændringsarbejdet med Susanne Høj-
lund og Sara Lei Sparre, hvorefter det går videre til behandling i UN i oktober. 
 
 
5. Orientering om kommende møde med aftagerpanel 
Susanne Højlund orienterede om planerne for det kommende møde med aftagerpane-
let på IKS. Mødet holdes 5. oktober 2022.  
 
 
6. Udbud til Summer University  
Susanne Højlund præsenterede et forslag til summer university-udbud ang. mikrofæ-
nomenologi og UN drøftede dette. 
UN var enige om, at det vil give god mening, at kurset udbydes på afdelingen som 
Summer University-fag, men vil gerne opfordre underviserne til at skrive ind i fagbe-
skrivelsen, hvordan kurset har relevans for/supplerer antropologien. 
Opfølgning: Line Birk tager UN’s drøftelse med videre til instituttet, med en be-
mærkning om, at UN gerne vil forholde sig til den fulde fagbeskrivelse. 
 
 
7. Valg til SN/UN 
Valg til UN/SN (drøftelse og beslutning)  
Susanne Højlund orienterede kort om, at der er valg på AU i efteråret 2022 for de stu-
derende. UN diskuterede kort, hvad der kan sættes i gang ift. rekruttering blandt stu-
derende. I den forbindelse blev det aftalt, at Studievejledningen inviterer Ellen Har-
pøth Laursen (UN-næstforperson og medlem af fagudvalget) til at komme til et af de-
res arrangementer med de nye studerende.  
 
Beslutning  
Da der ikke var studenterrepræsentanter til stede på mødet, besluttede UN at dagsor-
denssætte punktet igen i september, hvor der igen skal drøftes rekruttering af nye stu-
derende og det skal besluttes, hvem der er ansvarlige for opstillingslisterne. 
 
 
8. Behandling af undervisningsevalueringer fra forårets undervisning 

(beslutningspunkt)   
Undervisningsevalueringerne skal resultere i en skriftlig sammenfatning, underskrevet 
af underviseren og mindst én studerende. Sammenfatningerne drøftes fagnært i de en-
kelte uddannelsesnævn, hvor afdelingsleder og UN i samarbejde udarbejder evalue-
ringsrapporter for hver uddannelse eller en evalueringsrapport på afdelingsniveau.  
 

https://studerende.au.dk/fileadmin/ingen_mappe_valgt/Bilag_7.1_AFDELINGSLEDERS_OPSUMMERENDE_EVALUERINGSNOTAT.docx
https://studerende.au.dk/fileadmin/ingen_mappe_valgt/Bilag_7.1_AFDELINGSLEDERS_OPSUMMERENDE_EVALUERINGSNOTAT.docx


 
 

Referat 
 
 

 

Side 4/10 

UN behandlede evalueringerne uddannelse for uddannelse: 
 
Human Security: 
UN havde fået udleveret evalueringerne inkl. sammenfatninger som mødebilag. Chri-
stian Gade gennemgik dem i hovedpunkter og UN supplerede. 
 
Uddannelsen som helhed kører godt, men der er nogle få udfordringer på nogle af fa-
gene på 2. semester. UN drøftede disse udfordringer, som især omhandlede udfordrin-
ger i forbindelse med rekruttering af underviserteams. 
I et af fagene har de studerende haft mulighed for at give noget ekstra feedback, og 
dette i sammenhold med evalueringerne har resulteret i, at man arbejder på at lave 
nogle ændringer på kurset og i studieordningen. 
 
Der er generelt et ønske om mere kontinuitet i de teams, der underviser i fagene, da 
der har været mange udskiftninger. 
 
UN havde ikke yderligere kommentarer til evalueringerne. 
 
 
BA Antropologi 
UN havde fået tilsendt evalueringerne som mødebilag og Martin Demant Frederiksen 
gennemgik dem i hovedpunkter. UN supplerede. 
 
De studerende kommenterer særligt på praktiske forhold, herunder lokaler. 
 
Derudover har der været nogle som fulgte af problemer med læsegrupper, tilstedevæ-
relse af undervisere og usikkerhed blandt de studerende.  
UN opfordrede underviserne til at koordinere, hvor meget de er til stede/afstemme 
tidsforbruget.  
Opfølgning: Susanne Højlund tager dette med videre til underviserne. 
 
UN drøftede, hvordan gruppedannelsesprocessen kan faciliteters bedre af undervi-
serne/afdelingen, og om man kan lære noget af gruppedannelsesprocessen på Human 
Security.  
Opfølgning: Susanne Højlund og Christian Gade taler sammen om dette i løbet af ef-
teråret. 
 
Der er nogle overlap i undervisningen mellem de regionale fag og Metode 2. Line Kri-
stiansen orienterede om, at afdelingen kan melde ønsker ang. dette ind til UVAEKA. 
 
Kommentarer til specifikke fag: 
Metode 1: Underviserne foreslår på baggrund af evalueringerne, at der laves en mindre 
ændring i studieordning (se ovenfor). 
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Vidensformidling: Det lader til, at udfordringerne med eksamen fra tidligere år er løst. 
Der arbejdes derfor ikke videre med studieordningsændringer i dette fag )se ovenfor). 
 
Regionalt Tema: Niveauforskellen blandt de studerende (studerende fra 2. og 4. seme-
ster har undervisning sammen) har ikke givet nævneværdige udfordringer. 
 
UN havde ikke yderligere bemærkninger til evalueringerne. 
 
KA Antropologi 
UN gennemgik evalueringerne inkl. sammenfatninger, som de havde fået tilsendt som 
mødebilag. Janne Flora lagde ud med at præsentere hovedpunkterne fra evaluerin-
gerne, og UN supplerede: 
 
Generelt evalueres kurserne positivt. De fleste er vurderet til over 4 og/eller meget tæt 
på fakultetets gennemsnit. Responsraten er dog lav, og corona kan have haft betydning 
for dette. 
 
Undervisningsmiljøet vurderes lidt lavt, ligesom på bacheloruddannelsen. De stude-
rende kommenterer fx på temperaturen, skærmene m.v.  
 
Læringsudbyttet, relevans m.v. evalueres godt. 
 
Der er en udfordring på 2. semester, hvor de studerende føler sig meget pressede, bl.a. 
pga. feltarbejdet.  
Det blev foreslået at underviserne fremover besøger årgangen på teorikurset i efteråret 
for at forberede de studerende og forventningsafstemme ang. forårssemestret.   
 
De studerende efterspørger kommunikation om sammenhængen i uddannelsen, hvil-
ket ovennævnte initiativ kan afhjælpe. 
 
UN drøftede udfordringer ved processen for optag på kandidatuddannelsen herunder 
ventelister, fordeling og det tidsmæssige i processen.  
Opfølgning: Susanne Højlund tager kommentarerne med videre. 
 
Sociologi 
UN gennemgik evalueringerne inkl. sammenfatninger, som de havde fået tilsendt som 
mødebilag: 
 
Det er aftalt, at der fremover skal gøres mere ud af læsevejledninger og ’trimning af læ-
seplaner’. De studerende efterspørger desuden bedre forventningsafstemning.  
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Generelt er evalueringerne positive. 
Opfølgning: Susanne Højlund taler med VIP-teamet på tilvalget, så de nævnte kom-
mentarer tages med videre. 
 
UN havde ikke yderligere kommentarer til evalueringerne. 
 
 
Master i sundhedsantropologi 
UN gennemgik evalueringerne inkl. sammenfatninger, som de havde fået tilsendt som 
mødebilag. 
 
Evalueringerne viser generelt tilfredshed blandt de studerende. 
De nye møbler evalueres også positivt. 
 
UN havde ikke yderligere kommentarer til evalueringerne. 
 
 
Beslutning: 
Susanne Højlund udarbejder på baggrund af UN’s input evalueringsrapporter for hver 
uddannelse eller en evalueringsrapport på afdelingsniveau. Denne præsenteres for UN 
på septembermødet og sendes derefter til behandling i studienævnet.  
 
 
9. Undervisningspris 
UN skulle følge op på forårets beslutning om at kigge nærmere på indstilling til under-
viserprisen tidligt i semestret. UN havde besluttet at tage udgangspunkt i svarene fra 
undervisningsevalueringerne. 
 
UN-medlemmerne bemærkede at særligt to kurser stikker positivt ud i efteråret 2021. 
På det kommende UN-møde vil UN kigge nærmere på evalueringerne fra foråret 2022. 
 
UN drøfter på næstkommende UN-møde, om der ønskes mulighed for at indstille un-
derviserteams og undervisningsforløb. 

 
 
10. Meddelelser/Nyt fra 
10.1 Meddelelser / nyt fra afdelingsleder/fagene. 
 

Susanne Højlund orienterede: 
 

• Der er lavet en ny arbejdstidsaftale, og Susanne Højlund orienterede i hoved-
træk om aftalen og om konsekvenserne heraf. 
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• Forudsætningskravsprojektet på Arts fylder meget i drøftelser på fakultetet i 
øjeblikket. 

 
• Drøftelser af fakultetets og instituttets økonomi fylder også en del. 

 
• Kurset ”Gode arbejdsvaner” udbydes i november. 

 
• Institutledelsen opfordrer undervisere og forskere til at være mere til stede på 

sociale medier, især twitter. 
 

• Antropologi BA og KA skal uddannelsesevalueres i 2023 

 
• Kandidatuddannelsen i antropologi og det faldende optag skal drøftes på afde-

lingen 
 
 
10.2 Meddelelser / nyt fra UN-forperson, UN-næstforperson og SN-repræsentanter 
Referat fra seneste SN-møde er tilgængeligt på hjemmesiden   

 
10.3 Meddelelser/nyt fra de studerende 
Der var ingen nyheder fra de studerende 
 
10.4 Meddelelser/nyt fra fagrådet 
Der var ingen nyheder fra fagrådet 
 
10.5 Meddelelser / nyt fra studievejledere 
Der er ansat en ny studenterstudievejleder, som deltager i næstkommende UN-møde. 
Studievejledningen orienterede endvidere om kommende arrangementer. 
Der holdes et arrangement for 1. semesters kandidatstuderende på antropologi. Stude-
vejledningen opfordrede underviserne til at komme med input til arrangementet, da 
formatet skal gentænkes. 
 
Studievejledningen orienterede om deres oplevelse af årsager til det faldende optag på 
kandidatuddannelsen i antropologi, og UN drøftede dette: 

• En del af de studerende er i tvivl om, hvad de kan bruge uddannelsen til, sær-
ligt i begyndelsen af BA-uddannelsen. Metode 2-kurset afhjælper lidt af dette, 
men ikke helt. 

• Der efterspørges praktik på bacheloruddannelsen – dette er der fx mulighed 
for på KU’s bacheloruddannelse i antropologi. 

• Det kan overvejes at skabe mere fokus på karriereinitiativer på afdelingen og 
på muligheden for at samarbejde med eksterne i eksamensprojekter m.v. 

• UN drøftede, hvordan der bedre kan gøres opmærksom på, at der er mange 
antropologer i arbejde uden for universitetsverdenen.  

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/kultur-og-samfund/
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• Et øget fokus på Antropologis praksisdimensionen i antropologi kan også af-
hjælpe noget af dette. 

• Der blev holdt en lokal kandidatdag på antropologi sidste år, dette initiativ 
kan med fordel gentages, fx på 5. semester af bacheloruddannelsen.  

Opfølgning: 
UN drøfter Branding af kandidatuddannelsen på antropologi, herunder det faldende 
optag, på septembermødet. 
 
 
10.6 Meddelelser / nyt fra Arts studier 
Trine Andersen gennemgik kort nyhederne fra Arts Studiers nyhedsbrev: 

• ARTS indfører generelt adgangskrav om engelsk B til alle kandidatuddannel-
ser fra 2024 

• Ny studiestartsside på Studieportalen 
• Indmeldelse af Summer university udbud til 2023 

 
 
11. Forslag til kommende møder  
11.1 UN drøftede og reviderede listen med forslag til punkter til kommende UN-mø-

der. Ændringer er markeret med rødt. 
 

UN mø-
der  

Emne Status 

E22 Alumne området: 
-Udfordringer: Der mangler at følge timer/ressour-
cer med, som kunne være timer til at undervisere 
kan deltage/arrangere alumnearrangement.  
- Fagligt selskab / fagligt forum 
- Vi kunne lave en årlig karrieredag, hvor både alum-
ner og studerende er inviteret. Det ville gå en værdi 
også for vores nuværende studerende.  
 

 

Septem-
ber 

Branding af Kandidatuddannelsen i Antropologi (ge-
nerel linje) – der skal laves en handleplan for dette 
 

 

Septem-
ber 

Opfølgning på karrieredag på Human Secu-
rity og Antropologi (+ en generel drøftelse af di-
mittend- 
arbejdsløshed) + alumneområdet. Vi tænker at kar-
rieredagen kunne være et årlig alumnearrangement 
på sigt 
 
Alumne området: 

Blev berørt på 
aprilmøde 
2022 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/arts/til-undervisere-paa-arts
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-Udfordringer: Der mangler at følge timer/ressour-
cer med, som kunne være timer til at undervisere 
kan deltage/arrangere alumnearrangement.  
- Fagligt selskab / fagligt forum 
- Vi kunne lave en årlig karrieredag, hvor både alum-
ner og studerende er inviteret. Det ville gå en værdi 
også for vores nuværende studerende.  
 

Septem-
ber 

UN ønsker drøftelse af, hvordan integrationen på af-
delingen styrkes – både uddannelserne imellem men 
også mellem VIP og studerende (UN-møde marts 
22) 
 

 

Oktober   
Novem-
ber 

Bekymring vedr. kultur på hold (se referat fra juni 
2022) 
 

 

Decem-
ber 

  

 
UN fastsatte at initiativet vedr. Branding af kandidatuddannelsen skal dagsordenssæt-
tes på septembermødet.  
Til drøftelsen ønsker UN, at få mere information om, hvorvidt faldet i kandidatoptag 
er en generel tendens på Arts, eller om det kun gælder Antropologi.  
UN er også interesseret i ansøgertallet på de uddannelser, der normalvis har mange 
ansøgere og på KU’s antropologiuddannelse. 
Opfølgning: Susanne Højlund og Line Kristiansen 
 
 
11.2 UN’s forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 

SN-mø-
der  

Emne Status 

   

   

 
UN havde ikke punkter til behandling på kommende SN-møder. 
 
 
12. Eventuelt 
UN drøftede de studerendes trivsel, herunder hvad afdelingen og UN kan gøre for 
de studerende, som ikke trives. Underviserne efterspørger generelt mere viden 
om, hvad man gør for disse studerende. Studievejledningen og Susanne Højlund 
orienterede om forskellige tilbud på AU. 
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Opfølgning: Susanne Højlund går videre ift. at få lavet en liste med de tilbud, 
som er til de studerende på AU. 
UN besluttede derudover at følge op på initiativerne i handleplanen for undervis-
ningsmiljøvurderingen på næstkommende UN-møde. 
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