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Referat af censorårsmøde for det landsdækkende censorkorps for antropologi 
Fredag den 30. januar 2015. Tivoli Hotel & Congress Center, København. 
 
Deltagere: Der deltog 43 (ud af 82) censorer i årsmødet. Herudover deltog repræsentanter for 
studieledelserne på KU, AAU og SDU. Studiesekretariaterne på KU og AU var repræsenteret på 
mødet. 
 
Referent: Kristoffer Brix Bertelsen 
 
Dagsorden: 

1. Velkomst 
2. Censorårsberetning 
3. Faglig diskussion 
4. Nyt fra fagmiljøerne 
5. Faglig diskussion af formålsbeskrivelser/læringsmål på baggrund af konkret opgave 

på Teknoantropologi, 3. semester 
6. Opsamling på diskussioner og afslutning 

 
Ad 1. Velkomst 
Censorformanden bød velkommen. Der var ikke tilføjelser til dagsordenen.  
 
Ad 2. Censorårsberetning & Ad 3. Faglig diskussion 
Formanden fremlagde årsberetningen. Den lave afleveringsfrekvens på censorindberetningerne 
blev fremhævet som ikke tilfredsstillende. Særligt frekvensen på AU var særdeles lav (11,8 %). 
Censorformanden vil rette henvendelse til studieadministrationerne for at sikre, at frekvensen bliver 
højere, eksempelvis ved at censorvederlag først bliver udbetalt efter aflevering af 
censorindberetning. 
 
Der var følgende bemærkninger i forlængelse af fremlæggelsen af årsberetningen: 

 Studieordningernes målbeskrivelser giver i mange tilfælde fortsat anledning til tvivl og åben 
fortolkning. Problemet bunder typisk i en manglende beskrivelse af, hvad læringseffekten er i 
den enkelte prøve. Derfor blev det foreslået, at der på det næste censorårsmøde blev 
gennemført en diskussion af målbeskrivelserne på de eksternt bedømte eksaminer på alle 
antropologiuddannelser. Diskussionen skal bidrage til at identificere særligt problematiske 
målbeskrivelser og give forslag til forbedringer/præciseringer. 

 Prøver, der består af flere adskilte elementer som f.eks. de nye specialeformer på Institut for 
Antropologi, KU, bør udformes sådan, at det af studieordningen fremgår, hvordan 
enkeltelementer skal vægtes ved bedømmelsen. Dette ændrer ikke ved, at bedømmelsen ved 
specialer fortsat sker på grundlag af en samlet vurdering af skriftlig og mundtlig præstation, 
men det er ønsket at skabe større sikkerhed for bedømmelsen af de enkelte dele af specialet. 

 Det blev bemærket, at der ikke var oplistet specialer på Master i Sundhedsantropologi i 
årsberetningens lister fra henholdsvis KU og AU. Dette vil der blive rettet op på.   

   
 
Ad 4. Nyt fra fagmiljøerne 
a. Institut for Antropologi v/ Hanne O. Mogensen 

 Studiefremdriftsreformens forskellige krav har betydet, at studieordningen for 
kandidatordningen er under revision. Feltarbejdet overvejes flyttet til 3. semester, og 
metodespørgsmål/gentænkning af feltarbejdet er på dagsordenen.  

 På bacheloruddannelsen er der ikke længere ekstern censur på faghistorie-faget. I stedet er 
der ekstern censur på metode-faget. 

 På kandidatuddannelsen er vinteroptaget blevet afskaffet. 
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 På Master i Sundhedsantropologi blev der optaget 30 deltagere i 2014. 
 
b. Afdeling for Antropologi v/ Ole Høiris Nielsen (fremlagt af Kristoffer Brix Bertelsen) 

 En ret negativ arbejdspladsvurdering førte i 2014 til ledelsesændringer på AU. Man er vendt 
tilbage til afdelingsorganisation med tilhørende afdelingsleder, lærermøder og uddannelses- og 
forskningsudvalg. Fra 1. januar 2015 er Jens Seeberg afdelingsleder. 

 Kandidatuddannelsen er som følge af studiefremdriftsreformen under ændring for at kunne 
leve op til kravet om afslutning på normeret tid. Det vil betyde ændringer på feltarbejdsdelen, 
som for tiden bliver overvejet af en arbejdsgruppe. 

 Dimensioneringen af antropologioptaget vil formentlig kunne håndteres uden fyringer af VIP, da 
der vil være en del naturlig afgang fra afdelingen i 2015. 

 
c. Market and Management Anthropology v/ Dorthe Brogård Kristensen 
[Dorthe Brogård Kristensen var med kort varsel blevet bedt om at give en status på MMA] 

 SDU har fået afslag på at oprette en kandidatuddannelse i MMA som udløber af 
dimensioneringssagen. De studerende kan ikke søge ind på KU eller AU. 

 Man afventer afleveringen af de første BA-projekter, der bliver skrevet på engelsk. 

 Man overvejer at tilbyde mere træning i skriftlige færdigheder/opgaveskrivning.  

 Underviserne på MMA vil gerne indgå i en mere fast dialog med censorkorpset for at få bedre 
indtryk af antropologiens særtræk i Danmark. Underviserne på MMA vil derfor gerne fremover 
deltage i censorårsmødet og anmoder om, at mødet så vidt muligt afvikles på engelsk, da man 
har fem ikke-dansktalende VIP på uddannelsen. 

 
d. Teknoantropologi v/ Kathrin Otrel-Cass 

 Uddannelsen overvejer for tiden konsekvenserne af, at de studerende kommer til uddannelsen 
med meget forskellig baggrund. Man er meget fokuseret på at håndtere det forhold, at de 
studerende kan have meget forskellige interesser – nogle er meget antropologisk orienterede; 
andre er teknologisk orienterede. Forventningsafstemning med de studerende er helt 
afgørende i denne sammenhæng.   

 Uddannelsen arbejder fortsat med sin ”in between-ness” som “anthropological work in a 
technological way”, hvor antropologjen anvendes til at beskrive teknologiske processer. Der 
lægges vægt på at udvikle de studerendes evne til at arbejde med et antropologi-drevet 
teknologisk design, som er andet og mere end at anvise teknologiske løsninger. Uddannelsen 
ønsker at skærpe opmærksomheden på ”core ideas” i såvel antropologi som 
teknologividenskab. Det vil være muligt for de studerende at opbygge en specifik antropologisk 
kompetence gennem et længerevarende forløb på uddannelsen. 

 Uddannelsen tager sit afsæt i AAUs traditioner inden for teknologiforståelse/-analyse, men 
lægger derudover også vægt på etiske og ansvarlighedsaspekter af teknologianalyse. Målet er 
at skabe sin egen identitet. 

 
 
Ad 5. Faglig diskussion af formålsbeskrivelser/læringsmål på baggrund af en konkret 
opgave på Teknoantropologi, 3. semester 
[Punktet blev ledet af næstformand Mikkel Bille. Kathrin Otrel-Cass deltog i diskussionen] 
Indledningsvis blev der afgivet votering af den udsendte, anonymiserede opgave, hvilket gav 
følgende karakterfordeling: 12: ingen, 10: 2, 7: 5, 4: 21, 02: 3, 00: ingen, -3: ingen. Opgaven havde 
ved eksamen fået karakteren 4. 
 
Diskussionen drejede sig især om opgavens problemstilling, dens forståelse af tværfaglighed og 
dens argumentation, herunder dens anvendelse af antropologiske begreber, metoder og litteratur. 
Desuden blev målbeskrivelsens anvendelse af termen ”antropologisk” diskuteret/kritiseret: for 
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antropologicensorer betegner anvendelsen af ”antropologisk” foran perspektiver, metoder, 
undersøgelser etc. en bestemt forpligtethed på en faglig horisont, hvilket ikke bliver honoreret i 
særlig mange opgavebesvarelser på Teknoantropologi. Dette giver anledning til spørgsmålet: 
Hvori består egentlig det antropologiske i uddannelsen teknoantropologi?  Diskussionen gav 
anledning til, at ønsket om at gennemføre en særlig diskussion af målbeskrivelser ved næste 
censorårsmøde blev bekræftet. 
 

 
Ad 6. Opsamling på diskussioner og afslutning 
Formanden takkede de fremmødte for gode diskussioner og mindede om, at næste årsmøde finder 
sted fredag den 29. januar 2016. Eva Gulløv og Laura Gilliam orienterede til slut om publikationen 
Antropologiske Studier på Aarhus Universitet.  


