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Studienævnsmedlemmer: Tilstede: 

Fraværende 
m/afbud: 

Fraværende 
u/afbud: 

Stine Rasmussen (Studienævnsformand) x   

Mads Peter Klindt   x  

Susi Meret x   

Niels Nørgaard Kristensen  x   

Jan Holm Ingemann x   

Kristian Kongshøj x   

Jacob Werner Krath Hansen (næstformand) x   
Jens Christian Gaard-Frederiksen x   

Linea Toftgaard  x   

Adam Alexander Faust Spies x   

Studievejleder Ida Lykkegaard Linneberg x   

Line Blak Pedersen/Dorthe Degenkolv (ref.) x   
 

Dagsorden studienævnsmøde 16/2 2022 

1. Konstituering/valg af næstformand  

• Der var i efteråret valg for studerende til de kollegiale organer for de studerende. Derfor skal de 
studerende indstille en studienævnsnæstformand.  

 

2. Orientering om reformarbejdet + digitale læringsmål 

• De nye Studieordninger kan findes her:  
o BA PA: https://studieordninger.aau.dk/2022/32/3528 
o BA Samfundsfag: https://studieordninger.aau.dk/2022/32/3531 
o KA PA: https://studieordninger.aau.dk/2022/35/3530 
o KA Samfundsfag: https://studieordninger.aau.dk/2022/35/3532 

 

3. Kvalitetsstatus: Behandling af datapakke og status på implementering af indsatser i studienævnets 
handleplan 
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• Som et led i kvalitetssikringsarbejdet skal studienævnet en gang om året behandle en datapakke 
med nøgletal for vores uddannelser samt give en status på de initiativer der arbejdes med i 
handleplanen (datapakke og udkast til revideret handleplan er vedhæftet). Ift. handleplan så er nye 
ændringer skrevet ind med track changes. Vi gennemgår datapakken og initiativer i handleplanen 
sammen.   

 

4. Mulighed for fortsættelse af online undervisning (punkt ønsket af de studerende) 

5. Mulighed for mentorordning på 2. semester (punkt ønsket af de studerende) 

6. Evt.  
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1. Konstituering/valg af næstformand  

SR informerede om, at der skal vælges en ny næstformand blandt de studerende på baggrund af valg i 
november 2021. Der var enighed om at udpege Jens Christian til posten. Studienævnet takker Jacob for sin 
indsats som næstformand. Derudover har der været lidt udskiftning på studentersiden, hvorfor Adam er 
kommet ind i stedet for Søren, som ikke genopstillede til Studienævnet. 
 
 
2. Orientering om reformarbejdet + digitale læringsmål 

Reformarbejdet 
SR opsummerede at vi på de seneste studienævnsmøder i december og januar har haft 
uddannelsesreformerne på dagsordenen. De er godkendt i studienævnet. 20. januar var der deadline for at 
sende de nye studieordninger til godkendelse/legalitetskontrol hos Uddannelsesjura og Prodekanen. Alt er 
godkendt primo februar og de nye Studieordninger ligger nu klar på hjemmesiden. 
 
Links til de nye Studieordninger kan ses i punkt. 2. under dagsordenen. 
 
Herfra udestår selve planlægningen af – i første ombæring - E22 hvor der skal opstartes et nyt 1. semester 
på BA samt et 1. semester på KA PA med en ny specialisering. Der arbejdes i øjeblikke på en bemandingsplan 
for dette. 
 
Digitale læringsmål 
I forbindelse med reformarbejdet er der også skrevet digitale læringsmål ind i de nye studieordninger.  
 
SR bad Jan fortælle om baggrunden for de digitale læringsmål. JHI fortæller, at de var et krav fra Rektoratet 
i forbindelse med den tidligere Strategiplan. Det var også i sammen forbindelse at CDUL (Center for digitalt 
understøttet læring) blev oprettet, hvor Birgitte Egeskov sidder som vores centrale læringskonsulent. Der 
blev i foråret igangsat et arbejde på alle uddannelser/i alle studienævn, hvor der skulle indskrives digitale 
læringsmål i studieordningerne. Studienævnene kunne selv beslutte, hvordan de ville gå til opgaven.  
 
SR orienterede om, at der i foråret blev truffet en aftale med institutledelse og prodekan om, at PAS ikke 
skulle indskrive digitale læringsmål i de eksisterende studieordninger, men kun i de nye studieordninger. SR 
fortalte, at på grund af det store reformarbejde, som har fyldt rigtig meget og hvor der har været nedsat 
forskellige arbejdsgrupper af undervisere, så er arbejdet med de digitale læringsmål faldet mere i 
baggrunden. SR har undervejs sparret med den digitale læringskonsulent og har – ved reformarbejdets 
afslutning – indskrevet digitale læringsmål i de nye studieordninger. Disse er godkendt af den digitale 
læringskonsulent og prodekan.  
 
JHI informerede om, at de digitale læringsmål primær har en symbolsk værdi, hvorimod det som instituttet 
gerne vil satse på, er det praktiske/konkrete og at de digitale kompetencer bliver udviklet både hos 
underviserne og de studerende. På baggrund af disse ønsker, er der afsat midler til, at de decentrale 
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læringskonsulenter kan få videreuddannelse indenfor feltet. På Digitaliseringsuddannelserne er der bl.a. et 
projekt, som er finansieret af IT Vest, der primært handler om synliggørelse af vores studerendes 
kompetencer, herunder de digitale af slagsen. Tanken er, at projektet løbende skal dokumenteres i USU 
således at, alle Studienævn på instituttet kan få gavn af det. 
 
3. Kvalitetsstatus: Behandling af datapakke og status på implementering af indsatser i studienævnets 
handleplan 

Som et led i kvalitetssikringsarbejdet skal studienævnet en gang om året behandle en datapakke med 
nøgletal for vores uddannelser samt give en status på de initiativer der arbejdes med i handleplanen.  
 
Den gældende handleplan er påbegyndt i 2017, hvor der dengang blev defineret en række 
udfordringer/opmærksomhedspunkter og en række mål, som man derefter en gang om året gør status på, 
hvordan går det med at indfri disse mål. JHI informerede om, at der snart skal startes forfra på en ny plan og 
dette kommer til at foregå i et nyt system og på nogle nye præmisser, da der er kommet et nyt 
kvalitetssikringssystem. I det nye system revideres planen kun af den centrale kvalitetsenhed hvert andet år, 
mens den de andre år revideres af den lokale vice institutleder. Handleplanen fra 2017 behandles derfor nu 
sidste gang i studienævnet og i den nye plan, vil der blive defineret nye opmærksomhedspunkter og nye mål.  
 
SR gennemgik herefter datapakken, som er leveret af kvalitetssikringsteamet. Tallene viser bl.a. en 
udfordring i forhold til frafald på 1. studieår samt frafald på normeret tid + 1 år, selv om vi fra studiets side 
arbejder med trafiklyssamtaler og samtaler hos studievejledningen. Flere af tallene her ligger over fakultetets 
grænseværdier. SR mener at tallet på Samfundsfag i høj grad kan forklares med, at vi har mange der skifter 
studie til politik og administration. Corona situationen og online undervisning har formodentlig også spillet 
en rolle i, at mange er faldet fra. SR vil prøve at undersøge nærmere, hvorfor der er så mange der 
studieskiftere fra samf til pol adm. JHI tilføjede at frafald under Corona er noget, som man ser på langt de 
fleste uddannelser og derfor er det en meget plausibel forklaring på tallene.  
 
Tallene i datapakken viser bl.a. også at vi ligger over fakultetets grænseværdier ift. antallet af 
undervisningstimer. JHI redegør for, at det primært handler om en ændret opgørelsesmetode hos 
administrationen og ikke en ændring i det faktiske antal undervisningstimer. Fremadrettet skal studienævnet 
dog være opmærksom på at højne antallet af undervisningstimer, så vi ikke går i rød.  
 
SR gennemgik også tal i datapakken for det typiske tidsforbrug, forskningsdækning og ledighedstal.  
 
Herefter gennemgik SR handleplanen og redegjorde for, hvad der er blevet skrevet til i nyeste version.  
 
Fx så er der ift. første punkt om at nedbringe frafaldet skrevet til i handleplanen, at vi – udover de andre 
igangsatte indsatser – også arbejder med at give bedre information til de studerende om muligheden for at 
benytte sig af SPS-støtte og Studie- og Trivselsvejledningen. Der er også skrevet til, at vi har mentorer 
tilknyttet 1. semester, som bidrager positivt til fastholdelse på studiet. I den nye reform sætter vi også mere 
fokus på at opøve akademiske skrivefærdigheder.  
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Ift. udfordringerne med at fastholde samfundsfag, så er der skrevet til i handleplanen, at vi arbejder med at 
give de studerende en bedre identitetsfølelse helt fra studiestart og igangsætter derfor en række tiltag til 
dette. Det er på dagsordenen hos den nye samfundsfagskoordinatorgruppe bestående af Susi Meret 
(centralfag) og Ivan Lind Christensen (sidefag). Endvidere er det aftalt med Studievejledning at de skal afholde 
flere arrangementer for Samfundsfag startende fra 1. semester med gentagelse ved hver opstart på nyt 
semester. 
 
I handleplanen er job og karriere også et opmærksomhedspunkt. Der er allerede igangsat en række 
employabilitytiltag, som er løftet ud af studienævnet og op på institutniveau. Derudover påpegede SR, at de 
nye specialiseringer vil være med til at give de studerende en stærkere faglig profil og det kan smitte positivt 
af på beskæftigelsestallene. Endnu et tiltag er at Samfundsfagsstuderende på kandidaten nu kan komme i 
praktik udenfor gymnasieskolen og det kan forventeligt give bedre beskæftigelsesmuligheder efter endt 
uddannelse. 
 
Som afrunding på punktet, orienterer SR om, at hun færdiggør handleplanen og derefter deltager i et 
kvalitetsstatusmøde med institutledelsen, hvor den færdigbehandles og godkendes.  
 
4. Mulighed for fortsættelse af online undervisning (punkt ønsket af de studerende) 
 
Ultimo januar besluttede SR, at der i februar måned skulle tilbydes et digitalt alternativ til den fysiske 
undervisning. Årsagen var, at i januar måned fik alle uddannelser et pålæg fra DSUR om at tilbyde det digitale 
alternativ til 5. februar, frem til at COVID-19 ikke længere blev kategoriseret som en samfundskritisk sygdom. 
Da regeringen et par dage efter ophævede dette, så blev pålægget fra DSUR fjernet igen, men SR vurderede, 
at der var brug for et digitalt alternativ, da smittetallene i Aalborg var meget høje.  
 
Jens Christian fremsatte et ønske om at bibeholde onlineundervisningen sideløbende med den fysiske 
undervisning, også efter februar. Adam påpegede at det ville give god mening, da flere stadig sidder hjemme 
med Corona. Han påpegede også at det er nemmere for studerende at stille spørgsmål på Teams i stedet for, 
at gøre det foran en stor fysisk forsamling. SR spurgte herefter ind til hvordan fremmødet er, hvor Adam 
vurderede at størstedelen møder fysisk frem og at dem der sidder hjemme, har en valid grund dertil. SR har 
dog hørt fra flere undervisere, at fremmødet på visse semestre er forholdsvist lavt.  
 
KK udtrykte en bekymring for, at de studerende som i forvejen ikke læser og som derfor har ekstra brug for 
en god forelæsning vælger at sidde med på Teams og derved rykker længere væk fra studie og bliver mindre 
studieaktive. SM foreslog, at man som løsning på problemet med studerende som er utilpasse med at stille 
spørgsmål på store forsamlinger, kunne have en anden digital platform, som man kunne stille skriftlige 
spørgsmål på. Herved undlader man også at forstyrre underviseren i tide og utide. 
 
SR rundede af med at fortælle, at hun fortsat er i tvivl om, hvorvidt det digitale alternativ skal fortsætte. Det 
er på den ene side en fleksibel løsning for de studerende og en fornuftig mulighed i tid med høj smitte, men 
omvendt så betyder det digitale alternativ, at vi kan være med til at skabe en kultur, hvor det er OK at være 
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passer modtager af undervisning. SR vurderer, om der fortsat er behov senere på måneden, når vi har 
kendskab til, hvor høj smitten er .  
 
 
5. Mulighed for mentorordning på 2. semester (punkt ønsket af de studerende) 
 
Vi har i øjeblikket mentorordning på 1. semester. Sidste år blev mentorordningen forlænget ind på 2. 
semester pga. udfordringerne med corona og meget digital undervisning og for at skabe bedre trivsel på 
årgangen. Jens Christian fremførte et ønske fra de studerende om mere permanent at videreføre ordningen 
til også at gælde 2. semester. Adam tilføjede, at mange havde været rigtige glade for ordningen på 1. 
semester og at den derfor manglede i forhold til projektskrivningen på det nuværende 2. semester. 
 
SR fortalte om baggrunden for ordningen, som blev indført i 2017 på 1. semester i forbindelse med den nye 
Studieordning. Grundet Corona blev ordningen ekstraordinært videreført til 2. semester i F21. Ligeledes fik 
hjælpelærerne på samfundsøkonomi på 4. semester en udvidet mere social rolle i F21 og denne er videreført 
i F22. Linea fortalte, at hun syntes at det var rart at kunne støtte sig lidt op ad de ældre mere erfarne 
studerende da hun selv gik på 2. semester og havde gavn af ordningen. 
 
SR opsummerede at hun vil tage en snak med Ditte (semesterkoordinator på 1. og 2. semester) om hvorvidt, 
det giver faglig mening at ansætte mentorer nu hvor semestret er i gang og ansættelsesprocessen godt kan 
være lang. Dernæst skal det undersøges om Studienævnet har pengene til det. Det kunne også være en 
mulighed at de hjælpelærere, som allerede er ansat på Modul 7 på 2. semester, får en udvidet rolle. Når alle 
disse ting er undersøgt, vil SR komme med en tilbagemelding på, hvorvidt det kan lade sig gøre at etablere 
på det nuværende 2. semester. Senere på foråret vil SR tage stilling til, om det skal være en permanent 
ordning på 2. semester. 
 
6. Evt.  

Intet til eventuelt. 
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