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Mødedato: 16. januar 2020, 12.30-14.30 
Mødested: Aarhus: lokale 1483-556 (Inspiratorium), København: lokale D118, Virtu-
elt mødelokale: 1010@vmeet.au.dk 
Mødeemne: Uddannelsesnævnet for Kandidatuddannelserne i pædagogisk antropo-
logi og AEG 
 
Deltagere:  
Medlemmer: Gritt B. Nielsen (forperson - mødeleder), Laura Gilliam (VIP), Jakob 
Krause-Jensen (VIP), Mathias Bødker Rubach-Larsen (stud. – næstforperson), Mikala 
Erlik (stud)  
 
Observatører (til pkt. 1-5): Sara Christensen (stud, PA Aarhus), Kasper Kestenholz 
(stud AEG, Emdrup), Lotte Fabrin (stud, PA Emdrup) 
 
Tilforordnede: Natasja Thandi Kappel Pedersen(AAU), Kim Behrens Jessen (SNUK - 
referat) 
 
Afbud: Ida Wentzel Winther (afdelingsleder), Lise Skjøt Møller (VEST), Cathrine 
Schmidt (stud) 
  
 
 
 
 

Referat 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 

2. Opfølgning på referat fra forrige møde  
Referat fra møde d. 3. december var godkendt. Der var ingen opfølgning. 
 

3. Meddelelser 
a. Nyt fra Studienævnet  

Gritt orienterede fra seneste SN-møde. Her drøftede man bl.a. den 
nye strategi for DPU, som især de studerende blev bedt om at komme 
med input til. De studerende ønskede bl.a. at være tættere på fagmil-
jøerne ex. ved at blive inddraget i forskningsprojekter og -arrange-
menter. Alle opfordres derfor til at overveje, hvad der kan gøres i 
denne forbindelse. Der blev påpeget, at det som studerende kan være 
vanskeligt at navigere i vigtigheden i at deltage i forskellige arrange-
menter, og at det på de nuværende kommunikationsplatforme kan 
være svært at opdage relevante arrangementer.  
Et andet punkt er studiemiljø, som også løbende drøftes.  
Der er Arts uddannelsesdag d. 25. februar (i Aarhus), hvor alle opfor-
dres til at deltage. Rejseudgifter refunderes. 

b. Nyt fra afdelingsleder (afbud) 
c. Nyt fra studievejledningen (afbud) 
d. Nyt fra administrationen  
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o Nyhedsbrev fra Arts studier december og januar (bilag 3.1 og 3.2). 
o De studerende påpegede, at Arts Uddannelsesdag falder oven i 

Company dating i Nobelparken, hvilket er meget uheldigt, da 
mange gerne vil deltage i begge arrangementer. Kim melder 
dette tilbage. 

e. Nyt fra de studerende og alumneforeningen 
• De studerende havde holdt formøde, hvilket var givtigt. 
• Der har været udfordringer med datoer for specialeopstart 

med indlevering af vejledningsplaner, opstartsmøder mv. Det 
blev aftalt, at underviserne på felt- og analyse modu-
lerne undersøger, om det fremadrettet kan koordineres så-
ledes at deadline for vejledningsplan ligger efter bedømmel-
sesfrist på feltrapporten, så udformning af vejledningsplan og 
feedback på feltrapport kan foregå på samme møde. 

 
4. Drøftelse af evalueringer af undervisning efteråret 2019 

UN drøftede evalueringerne af efterårets undervisning. 
 
Der er stadig udfordringer med stor forskellighed i tilbagemeldingsformatet 
på evalueringerne, hvilket Gritt og Natasja går videre med.  
 
De studerende havde følgende overordnede kommentarer til evalueringerne: 

• Der er en tværgående problematik på begge uddannelser ift. studie-
grupper og dannelse af disse og den efterfølgende gruppedynamik. 
Der har været meget varierende motivation og tilfredshed for delta-
gelse i grupperne (især størrelserne), hvilket der ikke har været nogen 
opfølgning på. Laura påpegede, at der fra undervisers side på pæd.an-
tro er blevet spurgt ind til studiegrupperne i anonyme undersøgelser. 
Det var disse, der var baggrunden for at lave ændringer i grupperne i 
København, mens der i Aarhus ikke blev vurderet at være et problem. 
Det er derfor svært at give en entydig løsning, da det er meget af-
hængig af gruppedynamikken, som ikke kan afgøres på forhånd. Der 
blev opfordret til, at de studerende tager en samlet drøftelse af 
studiegrupper og kommer med forslag til, hvad der kan/skal 
gøres. Dette kan UN så drøfte og evt. implementere og senere evalu-
ere.      

• Noget tyder på at der har været et stort frafald i Emdrup i år. Dette 
skal følges op efter forårssemesteret.  

• Der er disharmoni mellem de kvalitative og de kvantitative besvarelser 
bl.a. i forhold til studerendes oplevelse af travlhed. 

• Der er super godt, når underviserne laver opsummeringer fra gang til 
gang. Det hjælper meget på forståelsen og overblikket. Det blev af 
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AEG studerende foreslået, at studiegrupperne også kunne anvendes til 
dette, da der så vil være et konkret formål med gruppearbejdet.  

• Der er forvirring om status på videnskabsteori, da de studerende ople-
ver, at der er forskellig vægtning i tilgangen til dette. Dette drøftes 
også løbende i undervisergruppen. 

De ovenfor indikerede punkter vil blive præsenteret for lærergruppen på 
et kommende afdelingsmøde. 

 
Samlet: 

• Evalueringerne påpegede, at der er ofte er meget store mængder stof, 
der skal nås i undervisningen, hvilket bl.a. resulterer i korte eller 
manglende pauser, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Underviserne bør 
derfor nøje overveje, hvor meget der lægges ind både i undervisningen 
og mellem gangene – især når der er meget kort tid til forberedelse 
mellem gangene. 

• Der er spørgsmål i evalueringen, som er meget ledende, hvilket giver 
de studerende forkerte opfattelser af indhold af forløbene og deres 
egen indsats. UN drøftede, om dette ikke kunne tages op f.eks. i stu-
dienævnet. 

 
 

5. Drøftelse af produktspeciale 
De studerende ønskede at tage en drøftelse af produktspeciale og udfordrin-
gerne i den forbindelse. Der har været forvirring om hvorvidt studerende 
kan/bør vælge denne eksamensform, hvad den indbefatter og hvilken form for 
vejledning der tilbydes. Nogle undervisere har givet udtryk for, at de fraråder 
denne eksamensform. Dette har ført til frustration hos studerende, som havde 
planer om dette og allerede havde indsamlet materiale til dette. Studieordnin-
gen er også meget uklar bl.a. i forhold til vejledningen, hvilket har skabt forvir-
ring. 
Gritt understregede, at det er en helt legitim prøveform, som de studerende 
gerne må benytte, og fagligt set er der ingen problemer med vejledning ift prø-
veformen. Teksten i studieordningen bør dog muligvis præciseres, så det er 
klart, at det er til det tekniske, at der ikke gives/kan gives vejledning (som det 
står på AEG). Gritt går videre med dette. 
Der afholdes snarest muligt en workshop om produktspecialer med oplæg fra 
tidligere specialeskrivere og vejledere. Gritt går videre med dette i samar-
bejde med de studerende.  
 

6. Konstituering 
UN (kommende medlemmer) konstituerede sig for det kommende år jf. For-
retningsorden. 
 

https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/Uddannelse_og_Paedagogik/170925_Forretningsorden_for_uddannelsesnaevnene_DPU_med_tilfoejelser_af_2501___1210___141016___250917pdf.pdf
https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/Uddannelse_og_Paedagogik/170925_Forretningsorden_for_uddannelsesnaevnene_DPU_med_tilfoejelser_af_2501___1210___141016___250917pdf.pdf
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Ordinære medlemmer (3 VIP og 3 stud): 
Gritt B. Nielsen (VIP, forperson) 
Laura Gilliam (VIP) 
Jacob Krause Jensen (VIP) 
Sara Christensen (stud, næstforperson) 
Kasper Kestenholz (Stud) 
3. medlem afventer pga. sygdom  
 
Suppleanter (2 Vip og 2 stud): 
Bjørg Kjær (VIP) 
Sørine Hauge Bindzus (stud) 
Mathias Bødker Rubach-Larsen (stud) 
Sidsel Juul Carlsen (stud) 
Mikala Erlik (stud)  
Cathrine Porsbjørn Schmidt (stud) 
 
Observatør: 
Lotte Fabrin (stud) 
 
Emilie G. Wille havde meldt sit kandidatur fra. 
 
Mødeplanen for det kommende år er som følger: 

• Torsdag 6/2 kl. 12.30-14.30 (uge 6) 
• Torsdag 5/3 kl. 12.30-14.30 (uge 10) 
• Torsdag 2/4 12.30-14.30 (uge 14) 
• Torsdag 30/4 12.30-14.30 (uge 18) 
• Mandag 8/6 12.30-14.30 (uge 24) 

 
Der var ønske om, at der bookes lokaler til formøder til de studerende på 
begge campi. Kim sørger for dette. 
De studerende melder tilbage, hvis datoerne ramler sammen med undervis-
ning. 
 

7. Eventuelt 

Stillingsopslag til tutor annonceres snart med ansøgningsfrist til 14. februar. Na-
tasja sender ud. De studerende må meget gerne finde interesserede, som opfor-
dres til at søge. 
 
 
Punkter til kommende møder 
Til info: Øvrige opgaver, der fortsat er i proces og drøftes på kommende møder 

• Revision af studieordningerne  
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• 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 

• 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 


