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Deltagere: Jakob Skjøtt-Larsen, Anders Petersen, Hanne Louise Jensen, Rasmus Juul Møberg,      

Dianna Nyborg Leervad Korshøj, Melissa Rolle Bech Madsen, Vera Kwederis, Mikkel Pedersen** & 

Frederik Hede Rohrberg*     ** suppleant      *studievejleder er med observatør status 

   

Afbud: Jonas Vestergaard Stadelhofer, Malthe Rosenkvist Andersen* 

Øvrige deltagere: - 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Bilag 1: Dagsorden 

Godkendt  

2. Godkendelse af referat 

Bilag 1: Bilag fra sidste møde 

Godkendt  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

3. Meddelelser 

Bilag 1: - 

1/3 var frist for tilmeldinger til fag E21 og der er tilmeldingsspor  

Fristen for tilmelding til specialiseringsspor var 1. marts. Der er max på 17, hvilket betyder, at der forhåndsop-
tages op til 25 på hvert spor. Som det ser ud, nu er der to studerende, som ikke vil få mulighed for forhånds-
optag (Jakob tager en snak med dem der får afslag, men hvis nogen melder fra kan de komme på igen). Der 
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er opbakning til reduktion, ikke mindst med henblik på at sikre differentierede profiler til forskellige dele af 
erhvervslivet. Der opfordres til at deadline for tilmelding til specialiseringsspor flyttes til 14 dage tidligere, så-
ledes at de studerende kan få besked om optag inden de søger kandidatoptag.  

Der er opbakning til ”Sociologisk salon”: hvor VIP kan læse værker sammen med studerende. Anders og 4 
andre vil gerne bidrage dertil og de studerende synes det er et godt initiativ. Der skal laves et Team der skal 
hedde ”sociologisk salon” 1 bog pr. måned og underviserne foreslår værket. Der kan laves tilmelding så man 
bliver opdelt i grupper.  

KA-studerende på valgfaget Nyere digital metoder: Der er et par forespørgsler fra studerende som ønsker en 
model som gør det muligt at tage del 2 af valgfaget evt i kombination med et andet fag. Jakob udarbejder 
model. Det understreges at der er tale om en midlertidig løsning, så længe de studerende ikke har mulighed 
for at planlægge sig til at tage begge fag på BA..   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Birthe sørger for der bliver oprettet Teams der skal hedde ”sociologisk salon”.  

Vera skal via SoFiA formidle budskabet ud vedr. ”sociologisk salon”. 

Jakob laver et udkast for en model vedr. Nyere digital metode 

4. Meddelelser fra studenterrepræsentanter/SoFiA/studievejledningen 

Bilag 1: - 

Studenterrepræsentanter siger der er stor utilfredshed på 6. sem. over der er gået lang tid inden de har fået 
vejleder tilknyttet. Det skal fremadrettet tilstræbes at vejledere kan fordeles inden vinterferien, da denne kan 
virke forsinkende på processen. 

Studievejledningen har åbent hus online 5/3. 

SoFiA har planlagt foredrag 27/4 de vil ikke afholde det, hvis det ikke kan være fysisk, men der er pt. kun 
udmelding fra AAU til og med 12/4 Corona-online. ”Rolf og monopolet” er afholdt og det var med stor tilslutning 
ca. 100 pers. og der var stor enighed om at det var en succes, næste gang bliver ultimo marts. Online virkede 
rigtig godt og der kom meget respons over chatten. 

 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

5. Udbud af valgfag foråret 2022. Herunder tilbagemelding fra de studerende 

Bilag 1: -  

Valgfagsudbuddet fastholdes for foråret 2022. 
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Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

6. Minikonference 8/10 

Bilag 1: - 

konspirationsteorier synes stadig at være godt tema. Der er reserveret aud. B i dagsforløbet, men om aftenen 
er der ikke kommet tilbagemelding fra Create pt. Måske Nordkraft eller studenterhuset kunne være en mulig-
hed.  

Hanne Louise, Jakob, Vera, Mikkel, Dianna og Melissa er med i udvalget.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Det skal undersøges med lokaler 

7. Forslag om udfasning af STATA til fordel for R 

Bilag 1: Baggrundspapir til diskussion om brugen af software på sociologiuddannelsen 

Det diskuteres om uddannelsen bør skifte softwarepakke statistisk databehandling fra STATA til R. Uddannel-
sen vurderer løbende, hvilke typer software der er mest fordelagtigt at anvende. Det skal først og fremmest 
være velegnet til formålet, relevant for aftagere, til at lære og til at betale. For R taler, at det er velegnet til 
mange formål, det er gratis – således at de studerende kan tage R med sig til en senere arbejdsgiver, og det 
kan anvendes til flere formål end STATA. Imod taler at R umiddelbart er mindre brugervenligt. Der er umiddel-
bart en positiv stemning i forhold til at igangsætte et skifte mod R. Sagen tages op senest på sommermøde 
og det skal inden da undersøges hvad holdningen hos aftagere er, ligesom det bør diskuteres på et lærer-
møde. Det diskuteres endvidere at Excel ved samme lejlighed bør vægtes højere på uddannelsen, da det 
mange steder er det mest anvendte program.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

8. Den aktuelle undervisningssituation under nedlukning. Herunder tilbagemelding fra studerende 

Bilag 1: - 

Studerende er stadig trætte af omstændighederne omkring Covid19. I forhold til forbedringer af onlineunder-
visningen peges på følgende områder: 1) Teknik: Der er forsat nogle der har problemer med at håndtere slides 
mv. 2) Flipped class room bliver ikke nødvendigvis positivt modtaget og der skal fokus på arbejdsbyrden og 
på klare retningslinjer/forventningsafstemning.  3) Struktur: overhold længde, pauser mv., redegør for planen 
med forelæsningen. 4) Inddragelse:  Vigtigt der er plads til dialog/debatter i forelæsningen især når det foregår 
over teams.  5) indslag: gerne quizzer og andre elementer som inddrager alle studerende samtidigt. 

Nogle studerende synes det er grænseoverskridende, når de får besked på at tænde mikrofon og slå kamera 
til, under en forelæsning. 

Rigtig mange synes dog at underviserne gør det godt. Det kan være et problem med breakout-rooms hvis man 
kommer i grupper, hvor ikke alle er forberedt (dog kan man vende tilbage til underviser, som kan flytte en til et 
andet rum). 

 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 
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Dianna har et dokument, hvor hun har indsamlet oplysninger fra studerende, som sendes ud efter mødet. 

Punktet skal drøftes igen til næste gang.  

9. Undervisning på engelsk 

Bilag 1: - 

Der vil de koordinatorerne på ”samtidsdiagnoser og afvigelser” gerne fremadrettet stoppe undervisningen på 
engelsk (har været i 5 år). Det opleves mindre relevant at undervise på engelsk, når alle er dansktalende og 
der er en oplevelse af, at faget undgås fordi der undervises på engelsk. Det diskuteres om der forsat bør være 
et udbud på engelsk, for at styrke de studerenes anvendelse af faglige begreber på engelsk. Hvis der skal 
ændres på sproget, så skal det godkendes af instituttet. 

Hvis der skal promoveres med engelsk på et fag, så skal det være dem der kan finde søgning fra udlandet.  

Der vides ikke pt. om der skal udbydes et fag på engelsk.   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Jakob forhører sig på instituttet om det er muligt at skifte til dansk.  

9. Eventuelt 

Bilag 1: - 

Ikke drøftet  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

 


