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Mødedato: 10. september 2020, 12.30-14.30 
Mødested: Zoom 
Mødeemne: Uddannelsesnævnet for Kandidatuddannelserne i pædagogisk antropo-
logi og AEG 
 
Deltagere:  
Medlemmer: Gritt B. Nielsen (forperson - mødeleder), Laura Gilliam (VIP),  
 
Observatører (til pkt. 1-5): Ida Wentzel Winther (afdelingsleder) 
 
Tilforordnede: Lise Skjøt Møller (VEST), Kim Behrens Jessen (SNUK - referat) 
 
Afbud: Jakob Krause-Jensen (VIP), Sara Christensen (stud, PA Aarhus– næstforper-
son), Sørine Hauge Bindzus (stud-supl), Lotte Fabrin (stud-supl), Natasja Thandi 
Kappel Pedersen (AAU), 
 
 
 
 
 

Referat 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
På trods af mandefald blev dagsorden fastholdt og dermed godkendt. 
 
 

2. Opfølgning på referat fra forrige møde  
Der var ingen opfølgning på det godkendte referat. 

 
 

3. Meddelelser 
a. Nyt fra Studienævnet  

Der var møde d. 31. august.  
- Drøftelse af erfaringer med zoom eksamen (bl.a. tek-

niske problemer og tid for eksamen) 
- Valg på AU (se punkt 10 nedenfor) 
- Diskussion af plagiatkontrol. 

b. Nyt fra afdelingsleder 
- Studiestart er forløbet rigtig fint trods omlægningen. 

Ca. 95 % af de studerende deltog. Der var i år to stu-
derende, som var kommet ind på AEG men troede de 
havde søgt pæd.antro. Det er i ansøgningssystemet 
åbenbart svært at adskille de to uddannelser på tit-
lerne. Der skal arbejdes for at dette ikke gentager sig. 
Ida og Kim går videre med dette hos Optag. 
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- Semesterstarten er også gået rigtig fint. Der er stor di-
versitet på AEG, hvilket er godt. På Pæd. Ant. er der 
også gået fint til trods for at der især i Aarhus har 
skulle omstruktureres på undervisningen ift at ikke 
alle må deltage fysisk på samme tid. 

- Studiegruppe-processen har været lidt udfordrende, 
bl.a. pga en sygemelding blandt underviserne. 

- Der arbejdes på at der sættes kameraer op i alle un-
dervisningslokaler (inkl. festsal), så al undervisningen 
kan streames, hvis de studerende ikke kan eller vil 
være med fysisk. 

c. Nyt fra studievejledningen 
- Der har været kommunikationsudfordringer ifb. med 

dannelse af studiegrupper, hvilket er blevet ekstra ud-
fordrende i en meget presset periode, hvor meget er 
blevet omlagt til zoom. 

- Der er lavet evalueringer af workshops i Aarhus. Disse 
udsendes snart. 

- Vejledningen er igen hjemsendt i Emdrup, så vejled-
ningen igen er online. 

- Frem til efterårsferien skal alle arrangementer fra stu-
dievejledningen omlægges til online, hvilket er i fuld 
gang. 

d. Nyt fra administrationen  
- Nyhedsbrev fra Arts Studier var udsendt.  

• Ny sprogpolitik på Arts. De studerende skal 
på forhånd vide hvilket sprog undervisning og 
eksamen foregår på. Dette skal fremgå af 
Kursuskatalog. Der skal derfor fremadrettet i 
samarbejde med UVAEKA laves tjek af ind-
holdet i kursuskataloget. Ida og Natasja går 
videre med dette. 

• Mindre ændringer i studieordningerne (opda-
tering af generelle regler og juridisk tjek). Se 
også punkt 8 nedenfor. 

e. Nyt fra de studerende og alumneforeningen 
- Der var ingen studerende til stede til mødet. 

 
 

4. Evaluering af undervisning F20 
UN behandlede to evalueringer af undervisning i F20 (Valgfag om Nymateria-
lisme og Etnografisk metode på AEG), som ikke var indsendt da punktet blev 
behandlet på forrige møde.  
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Der var følgende bemærkninger: 
- Processen for evalueringer vil blive indskærpet over for undervisere, så de 

fremsendes i tide og i den rigtige form. UN-forpersonen tager sig af 
dette. 

- Indholdsmæssigt er der ikke noget problematisk i evalueringerne. 
 
 

5. Godkendelse af Valgfag til F21 (beslutningspunkt) 
UN behandlede de udsendte beskrivelser af forslag til valgfag til F21. 
 
Der udbydes som følger: 
ANT: 
Emdrup:  
Sprog i etnografisk perspektiv – sproglig etnografi v. Lars Holm og Rianne H. 
Slingerland 
Nymaterialisme og Læring v/Cathrine Hasse 

 
Århus:  
Organisationsantropologi v/ Jakob Krause Jensen & Maja Hojer Bruun  
Livsbetingelser og livsmuligheder - diagnose og klasse som krydsfelt og analy-
tisk optik v/Dil Bach & Bjørg Kjær  

 
+ Valgfag B, Selvstuderet emne (koordinator: Dil Bach) 

 
AEG: (Emdrup) 
Anthropology of organisations v. Sue (Susan) Wright (obs: Sue har ændret tit-
len, men det går jeg ud fra er OK?) 
Etnicitet, diversitet i uddannelse. v/Laura Gilliam  

 
+ Elective module B, Selfstudy course (coordinator: Dil Bach) 
 
Der var følgende bemærkninger til de indsendte beskrivelser: 
- Studieordningsteksten i udbuddene skal være på det rigtige sprog. 
- Der er blanding af sprog i skabelonerne, hvilket er forvirrende. Der skal 

ryddes op i dette. 
- Der blev spurgt til, om der findes en skabelon på engelsk. Natasja spørges 

om dette. 
- Det er forkert angivelse af sted på Livsbetingelser og livsmuligheder, som 

skal foregå i Aarhus ikke i Emdrup. Dette skal rettes inden det sendes til 
SN. 

- Fagbeskrivelsen i Nymaterialisme er meget kort. Beskrivelsen skal være 
mere indførende til emnet og bedre forklare de studerende hvad kurset 
går ud på. Gritt går videre med dette. 
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- Der blev drøftet om der kan indgå litteratur på dansk i et kursus på en-
gelsk. Underviser skal overveje dette. 

 
UN godkendte de indsendte forslag med mindre bemærkninger eller præcise-
ringer. 
 
 

6. UN spørgsmål til undervisningsevaluering F21 og E21 
UN drøftede spørgsmål til undervisningsevalueringen for F2021 og E2021. 
 
Spørgsmål fra sidste år blev drøftet. Det blev besluttet at fastholde spørgsmå-
lene. 
 
Det der er markeret med rødt af Natasja skal blive stående.  
 
UN besluttede, at modulkoordinatorerne gerne må tilføje spørgsmål. 
 
 

7. Kvalitetssikring af intern bedømmelse 
UN drøftede intern bedømmelse efter SN’s retningslinjer. 
 
Spørgsmålet blev også drøftet (vintereksamen) på mødet 30. april.  
 
Stort set alle medarbejdere er i spil til intern bedømmelse. Der tilstræbes at ef-
terleve retningslinjerne, og de fleste steder er det lykkedes. Der er kun få ste-
der, hvor der har været udfordringer med sammensætningen. Bedømmelses-
mæssigt har der dog ikke været noget problematisk at bemærke.  
 
 

8. Orientering om studieordningsændringer 1.9.20 
UN blev orienteret om ændringer der trådte i kraft pr. 1. september 2020 for 
afdelingen:  
 
Uddannelse Ændring pr. 1. september 2020 
Pæd. Ant Skriftlige opgaver: fjernes af tegnangivelse i parentes 

Tilføjelse af mulighed for at inddrage erfaring i ansøgning om optag 
på uddannelsen. 

AEG Skriftlige opgaver: fjernes af tegnangivelse i parentes 
 
Herudover er der sket mindre ændringer (se nyhedsbrev fra Arts Studier). 
 
 
 

https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Uddannelsesnaevn/Uddannelse_og_Paedagogik/Antropologi/2020/Referat_uddannelsesnaevnsmoede_Paedagogisk_antropologi_og_AEG_30._april_2020_-_godkendt.pdf
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Underviserportal/Nyhedsbreve_Arts_studier/2020/09_september_2020_Nyhedsbrev_fra_Arts_Studier.pdf
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9. Status på handleplaner 
Afdelingsleder orienterede om handleplanernes status.  
- Efterårets spørgeskemaundersøgelser til Uddannelseszoom og Læringsba-

rometer.  
I uge 43 modtager universitetsstuderende og dimittender via e-Boks 
en invitation til at deltage i spørgeskemaundersøgelser, der giver data 
til Uddannelseszoom og Læringsbarometret og dermed også de data-
pakker som UN behandler i april/maj. Læringsbarometret afdækker 
de studerendes oplevelser af læringsmiljøet på deres uddannelse og 
deres egne tilgange til læring. 
Et af spørgsmålene drejer sig om studieintensitet. Her spørges de 
studerende ”Hvor mange timer bruger du på undervisning, selvstu-
dium og praktik på en typisk uge i dette semester?”. Spørgsmålet be-
svares pr. dag og de studerende opfordres til at prøve at huske det dag 
for dag, og udfylde for hver dag over hele ugen. Hvis der eksempelvis 
er dage, hvor man ikke bruger tid på undervisning, så behøver man 
ikke at skrive noget i feltet. ’Undervisning’ skal forstås som aktiviteter, 
der er initieret af uddannelsen, og forestås af underviser(e) eller stu-
denterunderviser(e). Aktiviteter som læsegruppearbejde, pensumlæs-
ning, specialeskrivning og andre opgaver skal derimod angives under 
’Tid til forberedelse/selvstudier’. 
Alt under 37 timer slår ud i vores evalueringer som opmærksomheds-
punkt.  
Der er kommet en pjece fra Ministeriet i dag som jeg tror er god at få 
ud og arbejde i afdelingen:   
Man kan læse mere her: https://ufm.dk/publikationer/2020/inspira-
tionskatalog-gode-eksempler-pa-videregaende-uddannelsers-arbejde-
med-studieintensitet 

- Der er bevilliget midler til Akademisk skrivning på begge uddannelser, 
som er iværksat og er påbegyndt i denne uge. 

- Tutorerne er blevet inddraget i at iværksætte sociale arrangementer, men 
pga. coronasituationen er mange tiltag blevet besværliggjort. Der vil dog 
være fokus på at få disse genstartet, så snart det kan lade sig gøre. 

- Hjemmesider skal læses igennem og der skal laves en mere præcis præ-
sentation især ift. AEG. Dette skal gøres i E20. 

- Der skal igangsættes dialog med PAF. Der skal overvejes om der skal være 
en PAF-koordinator blandt VIP-UN repræsentanterne. Dette skal aftales, 
når det nye UN konstitueres. 

 
UN drøfter på næste møde om der er flere handlinger, der skal sættes på ud-
dannelsesnævnets dagsordner til opfølgning i det kommende år. 
 
 

https://www.ug.dk/vaerktoej/uddannelseszoom/
https://ufm.dk/uddannelse/statistik-og-analyser/laeringsbarometer
https://ufm.dk/publikationer/2020/inspirationskatalog-gode-eksempler-pa-videregaende-uddannelsers-arbejde-med-studieintensitet
https://ufm.dk/publikationer/2020/inspirationskatalog-gode-eksempler-pa-videregaende-uddannelsers-arbejde-med-studieintensitet
https://ufm.dk/publikationer/2020/inspirationskatalog-gode-eksempler-pa-videregaende-uddannelsers-arbejde-med-studieintensitet
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10. Valg på AU (orientering og evt. beslutningspunkt) 
UN-forpersonen orienterede om valg på AU i efteråret 2020. UN besluttede, at 
UN-forpersonen står for opstilling af undervisere og UN-næstforpersonen står 
for opstilling af studerende. Det er vigtigt, at der orienteres om valget i under-
visningen især på de nye hold både i Aarhus og Emdrup. 
På undervisersiden skal der vælges ny forperson, da Gritt ikke genopstiller. 
Hvis de studerende har spørgsmål til valget er de velkomne til at kontakte 
Kim. 

 

11. Specialeevaluering 
UN behandlede evaluering af specialeforløbet. 
 
UN havde følgende kommentarer: 
- Evalueringen er kun udsendt på dansk, hvilket har gjort, at alle de interna-

tionale studerende ikke har kunne svare på den.  
- Spørgsmålene i evalueringen er ikke præcise nok ift Pæd. Ant og AEG, 

(især specialeforberedende forløb er ikke nemt at forstå på uddannel-
serne). 

- Der er etiske problemer i udsendelsen af svarene, da svarene kan være 
personhenførbare  

- Det har været et stort problem, at der ikke har været adgang til biblioteket 
under coronanedlukningen 

- Mange studerende har følelsen af at stå alene under coronanedlukningen 
- Flere påpeger vigtigheden af specialegrupper under specialeprocessen. 

Nogle har haft det – andre ikke. Vejledere skal gøres opmærksomme 
herpå og det skal overvejes om der evt kan dannes grupper på et tidspunkt 
i forløbet.  

 
Drøftelserne vil blive opsummeret i den udsendte skabelon, som videresendes 
til behandling på studienævnsmødet i september.  
 
 

12. Punkter til kommende møder 

Til info: Øvrige opgaver, der fortsat er i proces og drøftes på kommende møder 
• Evaluering af studiestart (oktobermøde) 
• Drøftelse af standard for undervisningsplaner 
• Idébank 
• Revision af studieordningerne  
• Drøftelse af kompetencer inden for formidling og kommunikation jf. punkt 

4 i referat fra UN-mødet i juni 2018 
• Drøftelse af optagelsesproceduren jf. punkt 3b i referat fra UN-møde den 

14. september 2018 
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• Drøftelse af standard for undervisningsplaner 
• Form og indhold på semestermøderne 
• Drøftelse af behov for feedback på Tematisk kursus inden for pædagogisk 

antropologi 
• Studiemiljødrøftelse på baggrund af input fra de studerende 
• Nedsættelse af studentergrupper ved studiestart til at organisere en læn-

gere studiestart og nogle flere sociale arrangementer 

 
13. Eventuelt 

Intet 
 


