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Mødedato: 30. april 2020, 12.30-14.30 
Mødested: Zoom: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/68332060767 
Mødeemne: Uddannelsesnævnet for Kandidatuddannelserne i pædagogisk antropo-
logi og AEG 
 
Deltagere:  
Medlemmer: Gritt B. Nielsen (forperson - mødeleder), Laura Gilliam (VIP), Jakob 
Krause-Jensen (VIP), Sara Christensen (stud, PA Aarhus– næstforperson), Mikala Er-
lik (stud – supl), Sørine Hauge Bindzus (stud-supl), Lotte Fabrin (stud-supl) 
 
Observatører (til pkt. 1-5): Ida Wentzel Winther (afdelingsleder) 
 
Tilforordnede: Natasja Thandi Kappel Pedersen (AAU), Lise Skjøt Møller (VEST), Kim 
Behrens Jessen (SNUK - referat) 
 
Afbud: Kasper Kestenholz (stud AEG, Emdrup), Cathrine Schmidt (stud-supl), Ma-
thias Bødker Rubach-Larsen (stud.-supl.),  
 
 
 
 
 Referat 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev 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. 24. april.  
- En del punkter er på dagens dagsorden.  
- Herudover blev der drøftet DPU strategi. 
- Evaluering af specialemodulet blev drøftet – især om 

der skal gennemføres evaluering under nedlukningen 
eller om man skulle vente til en mere normal situa-
tion. Løsningen bliver nok, at der bliver suppleret 
med en række coronaspecifikke spørgsmål. 

- Der er udsendt nye retningslinjer for tildeling af di-
spensation til specialestuderende i grupper, som er 
coronaramte. Dette skal behandles i forretningsudval-
get i den kommende tid. 

b. Nyt fra afdelingsleder 

https://aarhusuniversity.zoom.us/j/68332060767
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- Mundtlige eksamener vil blive afholdt i Zoom (ikke 
aktuelt for afdelingen). 

- Der arbejdes på at findes løsninger for feltarbejde og 
projektorienteret forløb i E20, hvis der ikke bliver 
mulighed for fysisk tilstedevær. 

- Biblioteket er kommet med en ny udmelding om, at 
man får mulighed for at bestille pdf-udgaver af fysiske 
materialer. Der sendes snart mail ud fra biblioteket 
med nærmere oplysninger.  
De studerendes mulighed for at bestille materiale on-
line blev drøftet. Det blev aftalt, at der skal sendes en 
besked ud til alle om deres muligheder. Ida sender 
besked ud til undervisere og på Blackboard.  

c. Nyt fra studievejledningen 
- Der arbejdes med planlægning af Studiestart selvom 

det er uvist om det bliver muligt at afholde den. 
d. Nyt fra administrationen  

- Der arbejdes med løsninger på afholdelse af eksamen 
under coronanedlukning (ikke aktuelt for afdelingen). 

e. Nyt fra de studerende og alumneforeningen 
- Det var i starten meget vanskeligt at få fat i medstude-

rende under nedlukningen – men nu får UN stud. 
repr. flere henvendelser med bl.a. corona-relaterede-
spørgsmål 

- På baggrund af en studerendes henvendelse til UN 
stud.repr. drøftede UN spørgsmålet om forhåndsgod-
kendelse af specialer og hvilke muligheder, der er for 
dette. Der undersøges hvilke muligheder, der kan 
være. 

- De studerende har samlet underskrifter ind i forhold 
til udsættelse af speciale 

 
4. Drøftelse af Studiestart  

Der var møde i mandags mellem afdelingsleder, UN-forperson og tutorerne, 
hvor der blev drøftet studiestart, og hvilke muligheder der kan være for afhol-
delsen af den. I den nuværende situation er der tre scenarier: at det kan blive 
som det plejer, at nogle dele bliver virtuelle og nogle bliver med fysisk frem-
møde (fx i mindre grupper), eller at hele studiestarten bliver virtuel. 
Der er nedsat et hurtigt arbejdende udvalg på universitetet, som arbejder med 
forskellige muligheder. Der forventes at være nyt fra dem inden for en måneds 
tid. 
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5. Årlig Status  
UN drøftede årlig status. Handleplanerne 2019 var blevet gennemgået på UN-
mødet 2. april. Indikatorkortene blev gennemgået på mødet. Der var røde in-
dikatorer på AEG (7:studieintensitet), Pæd. Ant (1: Frafald Emdrup og 8: Sam-
let ledighed). Der blev på mødet drøftet følgende i relation til disse: 
 

• 1: Førsteårsfrafald. Høj på pæd. antro i Emdrup (ikke i Aarhus) – Det 
stigende frafald er en kombination af færre studerende og flere, der er 
faldet fra.  
- De studerende havde sammenholdt indikatorkort 2020, undervis-

ningsevalueringer om studieliv og egne erfaringer, og havde iden-
tificeret problematiske områder inden for studiemiljø og studiein-
tensitet. Der var forskellige forslag til tiltag som kan inkorporeres 
i handleplanen (se nedenfor). 

- Herudover blev der drøftet andre mere generelle tiltag for hele 
DPU, som måske kan hjælpe på dette (se nedenfor). 
 

• 7: Studieintensitet – tallene er fra sidste år, så de fortæller intet om 
forholdene på nuværende tidspunkt.  
De studerende havde nogle generelle refleksioner ift spsml om studie-
intensitet – især fra pæd.antro Aarhus. 
- De studerende på pæd.antro i Aarhus oplever, at der er udfordrin-

ger med studieintensiteten. Flere udtrykker at de ikke har behov 
for at læse for at følge med og der er blevet skabt, det der opleves 
som en uambitiøs kultur blandt de studerende. Dette er ikke et 
billede undervisere eller studievejledning kan genkende når de ser 
på evalueringer og de henvendelser de generelt får 

- De studerende foreslår at underviserne kommunikerer hårdere 
krav til deres studerende og at de ikke gennemgår læste tekster i 
undervisningen. Samtidig efterspørges der flere opgaver til de stu-
derende, så de ikke kan slippe af sted med at læse så lidt som mu-
ligt. 

- I forbindelse med det sidste punkt bør det fastslås at der er meget 
forskellige opfattelser blandt de studerende på tværs af holdene. 

 
• 8: Ledighed:  

- Ift pæd.antro hvor indikator er rød: Der kan gøres mere for at syn-
liggøre PAF. Forskelige tiltag er på vej, når det igen bliver muligt 
at afholde arrangementer 
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- Glædeligt at der er grønt flag ved ledighed på AEG. Natasja havde 
forud for mødet søgt information om datagrundlaget. Efter endt 
møde har vi fået følgende info:  
Dimittendpopulationen opgøres pr. årgang. Eksempelvis indehol-
der dimittendårgang 2017 alle dimitterede i perioden: 1/10 2016 – 
30/9 2017. I AEG’ens datapakke i år tages der afsæt i dimittendår-
gangene 2014-2017, som består af en samlet dimittend-population 
på 52. I denne dimittend-population indgår alle dimittender uan-
set statsborgerskab, dvs. også inkl. dimittender, som er kommet 
hertil som full degree-studerende. Dimittender, som så efterføl-
gende bosætter sig i udlandet eller begynder på en ny uddannelse, 
kan ikke optræde med en ledighedsgrad, da de ikke længere står 
til rådighed for det danske arbejdsmarked. De indgår derfor som 
”ikke ledige” i de kvartaler, hvor dette forhold gør sig gældende, 
men de indgår stadig i udgangspopulationen. Det betyder, at det 
kan trække ledighedstallet – der i AEG-opgørelsen er på 5,9% - 
lidt skævt, da de jo godt kan være ledige i udlandet.  

 
 

På mødet blev der drøftet en række ideer til handleplanerne:  
- Øget fokus på akademisk skrivning og studiegrupper, og få dette 

synliggjort i undervisningsplaner og informationsmateriale til de 
nye studerende. 

- Der skal gøres mere for at skabe et bedre socialt miljø. De stude-
rende mangler et socialt rum især fysisk i Emdrup men også virtu-
elt. Der foreslås, at der blandt de nye studerende kan vælges nogle 
ansvarlige, som kan arbejde med forskellige sociale arrangemen-
ter, fredagsbar mv. Her kunne udspillet komme fra tutorerne, som 
kunne forsøge at rekruttere nye studerende til en arbejdsgruppe. 
Dette tages også op på tværs af DPU. Der kunne også arbejdes 
mere sammen med PAF om fx bogcafeer og alumne arrangemen-
ter. 

- Der blev spurgt til, om sociale arrangementer kunne skemalæg-
ges, så det er synligt, hvilke muligheder der er. Der er dog allerede 
forskellige arrangementer, som er skemalagte og som de stude-
rende ikke deltager i. Det er derfor vigtigere at finde ud af hvordan 
man når de studerende, så det ikke blot laves flere tiltag, som ikke 
får effekt. 

- De studerende siger, at der er nogen på pæd.antro i Aarhus, der er 
faldet fra, fordi de synes det faglige niveau er for lavt. Som nævnt 
ovenfor, er det ikke noget, der er hørt om tidligere, og det er i 
modstrid med, hvad der meldes ind i undervisningsevalueringer, 
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hvor det ofte fremgår, at der er for meget læsestof og på for højt 
niveau. Det blev aftalt at dette skal op på et senere møde. 

 
 
På baggrund af drøftelsen laver Ida og Gritt udkast til handleplaner 
2020 for uddannelserne. Disse behandles på næste UN-møde, hvorefter de 
skal indstilles til godkendelse i Studienævnet i juni. 
 
 

6. Evaluering af intern bedømmelse 
UN evaluerede brugen af intern bedømmelse. 
Studienævnet har lavet retningslinjer for intern bedømmelse, som afdelingsle-
der til at fordele interne bedømmelse.  
 
Overordnet set er SN retningslinjerne overholdt. Til en enkelt eksamen om-
kring jul, var to Ph.D.’er sat sammen, men de blev da understøttet af en senior 
VIP. Ligeledes var en ph.d.studerende sat sammen med sin bi-vejleder – her 
blev det vurderet ok af både faglige og tidsmæssige grunde. 
UN var tilfredse med redegørelsen 
 
Dette meldes tilbage til SN, som drøfter dette i maj. 

  
 
 

7. Drøftelse af årsrapport fra censorformandskabet 
UN drøftede årsrapport fra censorformandskabet. 
Den var ganske kort og der var ikke noget særligt at bemærke, bortset fra en 
enkelte omprøve med et lavt gennemsnit hvilket skyldtes, at der kun var to til 
denne eksamen. 
 
SN drøfter denne sammen med intern censur på mødet i maj. 

 
 
 

8. Godkendelse af mødedatoer i E20 
Følgende datoer blev godkendt: 
- 20/8 kl. 12.30-14.30 (SN 31/8) 
- 10/9 kl. 12.30-14.30 (SN 25/9) 
- 8/10 kl. 12.30-14.30 (SN 20/10) 
- 5/11 kl. 12.30-14.30 (SN 18/11) 
- 3/12 kl. 12.30-14.30 (SN 17/12) 
- 14/1-21 kl. 12.30-14.30 

 
Kim booker disse datoer og booker formøder til de studerende. 
 
 

9. Nyt ift faglig fejring i Kbh/Aarhus 
Jakob gav en status på planlægningen af faglig fejring. Der planlægges efter, at 
det kan afholdes i september. 
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10. Drøftelse af tompladsudbud 
UN drøftede om uddannelserne vil fortsætte tidligere beslutning om, at der 
kan indskrives op til 5 studerende pr. modul. UN besluttede at forsætte med 
den nuværende ordning. 
 
 

11. Eventuelt 
Der var en kort drøftelse af online undervisningen i Etnografisk metode. Der 
har været bekymring om, der ville være et stort frafald pga. der ikke var så 
mange, der deltog i online undervisningen. Der har lige været deadline for 
indlevering af udkast til projektdesign, hvor 37 ud af 42 i Emdrup og 49 ud af 
52 i Århus har afleveret, hvorfor bekymringerne ikke længere er aktuelle. Der 
blev drøftet årsager til, hvorfor der ikke er så stor deltagelse i denne online un-
dervisning. Det blev aftalt, at dette skal tages op i evalueringen af undervisnin-
gen efter semesteret. De modulansvarlige er allerede via mail fra Natasja ble-
vet opfordret til at spørge ind til dette i evalueringen. 

 
Punkter til kommende møder 
Til info: Øvrige opgaver, der fortsat er i proces og drøftes på kommende møder 

• 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 
• 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 
 


