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Referat af møde i aftagerpanel for sociolog den 25. august 2021 
 
Deltagere: Lene Tølbøll, Jakob Skjøtt-Larsen, Henrik Torp Andersen, Jeppe Ingemann Lyng, Anker 
Lund Vinding, Pernille Bjørnholt Nielsen, Torben Krogh Kjeldgaard, Søren Bang-Kristjansen, Louise 
Bank, Sabine Elm Klinker, Jens Storm & Magnus Kamstrup Mortensen                                           
*studievejleder er med observatør status  

Afbud: Bente Bjørnholt, Marie Brink, Karoline Hecht Krejbjerg,* Emma Hviid Kristensen*& Frederik 
Hede Rohrberg*      

Øvrige deltagere: - 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Bilag: dagsorden 

Godkendt 

Ad 2. Status for sociologiuddannelsen 

Bilag: Referat fra sidste møde 

Optagelse på bacheloruddannelsen er blevet dimensioneret yderligere til 140 gældende fra i år (sidste år 160), 
Optag på KA ligger med 54 noget over det forventede. Der ventes dog et mindre fald inden den endelige opgø-
relse pr. 1. oktober.  

Det forventes, at alle medarbejdere og studerende kan møde ind som sædvanligt. Der planlægges således 
med fuldt fremmøde til undervisningen det kommende år.  

Der skiftes til R fra STATA i den kvantitative metodeundervisning. Implementeres på 4. semester i foråret 2022 
og følger denne årgang gennem semestrene. 

Tema for minikonference i efteråret: ”Konspirationsteorier”. Studerende kommer også og præsenterer deres 
projekter. 

På uddannelsen arbejdes der på følgende tiltag: 

Digitalisering 

- Nye digitale læringsmål i studieordningen (gældende fra efterår 2022) 

- To nye udbud i social data science/maskinlæring. Udbuddet sker i samarbejde med politik og samfund. 
Erstatter et mindre BA udbud. 
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- Øget fokus på teknologi/digitalisering eks via stream på 4. semester 

- Der arbejdes med at implementere videoafleveringer som led i undervisning/eksamen (2. semester, 
praktik, specialeforberedende kursus). 

- Der arbejdes generelt med digitale tiltag i undervisningen (flipped class room, små hjælpevideoer mv.). 
Der er dog også fokus på betydningen af fysisk fremmøde. Det digitale supplerer det fysiske frem-
møde. 

- Der arbejdes fokuseret på digitalisering af undervisningen på 4. semester i forbindelse med overgan-
gen til R.  

Øget samarbejde med omgivelserne 

- Se nedenfor 

Grøn omstilling 

- Se nedenfor 

Ad 3. Præsentation og diskussion af social data science strategi 

Bilag: - 

Der lægges op til at udbyde 2x10 ECTS metodespecialisering i Social Data Science.  

Modul 1 vil indeholde følgende elementer:  

- Basal computerkundskab og Python programmering: 

- ”Data Carpentry” 

- Introduktion til eksplorative analyser og visualisering af data 

Modul 2 vil indeholde følgende elementer: 

- Usuperviseret machine learning 

- Superviseret machine learning (Neurale netværk/AI) 

- Model explainability – black box og tilbage igen – hvordan forstår vi de sammenhænge, der skabes i 
AI-processer? 

Aftagerpanelet peger på Social Data Science som den mest udbredte og relevante term (eller Big Data and 
Machine Learning)  

Aftagerpanelet fremhæver at Social Data Science bør forankres i en sociologisk faglighed. Social Data Sci-
ence/maskinlæring er nyt, og der er efterspørgsel efter kandidater med disse kompetencer. Men det er er ikke 
på bekostning af traditionelle kvantitative kompetencer – og det er væsentligt, at det er redskaber som funderes 
i en sociologisk faglighed og kobles til de generelle analytiske kompetencer, som sociologer besidder. Det bifal-
des, at vi har mulighed for at lade sociologer undervise i faget. Der peges på potentielle arbejdspladser inden 
for det private område, hvor Social Data Science færdigheder kan være afgørende. 
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Ad 4. Præsentation og diskussion af strategi for øget projektsamarbejde med omverdenen 

Bilag: - 

Der lægges op til mere samarbejde med omverdenen på bacheloruddannelsen. Det skal ske ved at øge antal-
let af Megaprojektsamarbejder (organiseret på AAU niveau) samt projektsamarbejder med organisationer og 
virksomheder på 6. semester. 

Tiltag: 

6. semester består af videregående videnskabsteori (5 ECTS) samt bachelorprojekt (25 ECTS). 

Øget fokus på projektsamarbejde og deltagelse i megaprojekter på 6. semester (som normen for et projekt). 

Øget fokus på mødet mellem akademiske kriterier og sociologiens praksis samt på mødet mellem forskellige 
videnskabsteoretiske traditioner. 

Øget fokus på formidling af resultater: Workshop samt fremlæggelse på minikonference. 

Øget fokus på gode samarbejdspartnere 

 

Panelet fremhæver: 

- Få kommunikeret ud til samarbejdspartnere og studerende hvad dette forløb skal indebære.  

- Overvej øget inddragelse af eksterne undervisere, der hvor det giver mening.  

- Det vil blive taget godt imod at inddrage BA-studerende med virksomheder, men det kræver, at der kan 
”ses” akademisk læringsmål & behov. Det er en vanskelig proces at forene virksomheders behov med 
akademiske læringsmål. Det skal understøttes.  

- Der skal større fokus på formidling af resultater til virksomhederne. 

 

Ad 5. Præsentation og diskussion af strategi for en styrkelse af mål om bæredygtighed (særligt grøn 
omstilling) 

Bilag: - 
 

Kandidatuddannelsen er sammensat af fire specialiseringsspor samt en række metodefag. Det forudsættes, at 
alle specialiseringsspor udvides med forelæsninger, som er relateret til grøn omstilling. 

For at opnå betegnelsen ”med særligt fokus på grøn omstilling” kræves som minimum: 

- At man har skrevet og fået godkendt specialiseringsprojekt inden for emnet ”grøn omstilling”.  

- At man har skrevet og fået godkendt specialeafhandling inden for emnet ”grøn omstilling” 

Nogle studerende ser grøn omstilling som et bærende ord, når de skal ud og søge arbejde. Vi har et valgfag på 
BA som omhandler bæredygtighed men ikke på KA, så det vil betyde, at undervisningen på specialiseringsspor 
(rummets sociologi, sociale bevægelser, kultur og værdier) skal øges desangående.  
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Aftagerpanelet fremhæver, at der pt. kun er et begrænset arbejdsmarked for kandidater, der alene er speciali-
seret i grøn omstilling. Det er de generelle sociologiske kompetencer, specialiseringsspor og specialeemne 
som er i fokus. En tekst om grøn omstilling kan være fin, men den bør ikke stå alene.  

Ad 6. Evt. samlet generelle kommentarer fra aftagerpanel 

Bilag: - 

Region Midt har årligt 10-15 praktikanter (Pernille Bjørnholt) de har manglet praktikanter der har praktisk erfa-
ring med indsamling af data. Derfor vil de gerne, at det kunne inddrages mere på sociologi. 

 

Hum.- og samf. fakulteterne bliver lagt sammen pr. 1/1 2022 og dette åbner for nye samarbejdsflader, men 
mere konkret ved vi ikke på uddannelsen pt. hvordan det lander. Der er dog en forventning om samarbejde på 
tværs af SSH uddannelser og på tværs af SSH-STEM uddannelser.   

 


