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Deltagere: Jakob Skjøtt-Larsen, Rolf Lyneborg Lund, Hanne Louise Jensen, Rasmus Juul Møberg,       
Melissa Rolle Bech Madsen, Mikkel Pedersen, Nanna Heiselberg Schierff, Cecilia Have Håkans-
son**, Emma Hviid Kristensen* & Mathilde Melgaard Sørensen*      ** suppleanter                 *studievej-
leder er med observatørstatus    

Afbud: Dianna Nyborg Leervad Korshøj, Karoline Hecht Krejbjerg* 

Øvrige deltagere: Mathias Bylov Damsgaard 4. sem. bestyrelse i SoFiA  

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: - 

Ingen meddelelser  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 
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Skriv opfølgningspunkt(er) 

4. Meddelelser fra studenterrepræsentanter/SoFiA/studievejledningen 

Bilag 1: - 

Da Mikkel, Nanna og Emma* deltager i sidste møde i dag, skal der findes suppleanter: ”Det er dekanen, 
der efter høring af Studienævnet, kan indstille et nyt medlem. I praksis vil det ofte være Studienæv-
net selv, der initierer processen og blot anmoder dekanen om at tage stilling til, om han/hun kan 
indstille den person, som Studienævnet har fundet.” 

Ina Fjordvald Christensen 6. sem. og Mathias Bylov Damsgaard 4. sem. indstilles som nye i studie-
nævnet.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Der skal indsendes indstilling til dekanen vedr. de nye repræsentanter i studienævnet 

5. Semesterbeskrivelser E22 til godkendelse 

Bilag 1: -  

Semesterbeskrivelser E22  
- 1. semester: Den nye struktur med nye fag skal indskrives. Der skal ændres nogle ting, derfor med på 

næste møde. 
- Valgfag 3. sem. Uddannelse og ulighed: Godkendt  
- Valgfag 3. sem. Kriminologi: Godkendt  
- 10. semester Specialer: Godkendt  

  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

6. Reform af BA-uddannelsen 

Bilag 1: Evalueringer 

Opsamling på præsentation ved JSL og efterfølgende diskussion 
 

udfordringer ved nuværende opbygning: 
- Opleves som knyttet til forskerkarriere, hvor vi i højere grad skal ruste til både forsknings- og praksis-

nært arbejde. 

- Metodeundervisere oplever et stærkt skel mellem kvantitative og kvalitative metoder. Desuden vil det 
være en fordel for de studerendes læring, hvis de tidligere får hands-on erfaring med dataanalyse 
(programmer og data). Der er en underliggende udfordring i at sikre kompetencer, som er efterspurgt 
på arbejdsmarkedet for sociologer 

- Der opleves overlap og gentagelser – særligt i det teoretiske. 

- Fint med fokus på klassikere – men de skal relateres direkte til aktive retninger/miljøer/perspektiver 

- Mere fokus på aktuelle udfordringer (missioner) 
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Mål med reformen: 

Indtænke nyere klassiske teorier i aktuelle perspektiver og udfordringer 

Øge metodiske færdigheder og data literacy på tværs af metodeparadigmer 

Gentænke teoretisk udbud i samspil med koordinatorerne 

Indtænke klimaperspektiver og digitalisering i nuværende streams 

PBL-kompetecer 

- Forberede de studerende til tværfagligt samarbejde og kommunikation 

- Sikre en kontinueret læringsproces 

- Fordre hyppigere erhvervssamarbejde 

Foreløbige hovedtræk: 

1. semester ændringer. De studerende skal allerede fra 1. sem. stifte bekendtskab med data, og få viden 
om datahåndtering og færdigheder i simpel dataanalyse. (Disse mål er allerede opfyld men det er muligt at 
udvide med en ny forelæsning) 

- Udvides med 1 forelæsning 

Forslag om at oprette et 5 ECTS-modul der vedrører R (databehandling) på 1. studieår. Metodemæssigt vil 
det være en stor gevinst for de studerende, men uklart hvad det evt. skal være på bekostning af.  

Det vil kræve min. 4 forelæsninger i R, hvis det skal kunne anvendes. 

2. sem.: Fokus på aktualisering i teorikurset– ikke konkretiseret.  

3. sem.: Er velfungerende og der skal ikke laves ændringer. 

4. sem.: Ingen ændringer på introduktion til kvantitative metoder: fag, program og eksamen er netop omlagt. 

Nyere sociologisk teori: 
Ændringer:  

- Alle streams skal have fælles format – fire til seks forelæsninger som afsluttes med et seminar hvor 
streamkoordinator tager en aktuel problemstilling vedr. teknologisering eller grøn omstilling op (tidli-
gere en række lidt usystematisk placerede øvelser nogle gange med øvelseslærer andre gange med 
en underviser). 

- Teknologi og grøn omstilling er indlagt i alle de aktualiserende seminarer – det bliver altså ikke til 
selvstændige streams – De studerende kan i nogle tilfælde få udleveret en artikel, men det kan også 
handle om at omsætte eksisterende perspektiver på en aktuel case.  

- Stream om forandrede modernitetsformer er hente fra 5. semester, hvor den udgår (obs at undgå 
overlap) 

- Stream om handlingsrationaler flyttes til 5. sem. 

- Øvelser er omlagt til seminarer – og der er reduceret med et par stykker. 

- Enkelte forelæsninger udgår (hvilket er tilstræbt). 

- Er der nødvendige perspektiver som ikke er repræsenteret? 

Konkret udkast indgår som bilag til studienævnsmødet i august. 
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5. semester: 

På teorisiden opleves gentagelser på og der skal laves en del omlægning. Der er meget fokus på klasse 
men ikke på etnicitet og køn. Nye modernitetsformer er i begrænset omfang i spil i projekter og opleves til del 
som gentagende.  

Kvantitative metoder:  - Der arbejdes på justeringer af kvantitative metoder sigtet er at undgå overlap med 
videregående kvantitative metoder samt at sigte mere på omsætning og forståelse (og mindre på meget 
avancerede modeller). 

Teori: 

 - Der er indlagt forelæsning om etnicitet og køn (med fokus på kvantitative metoder)  

- Stream om forandrede modernitetsformer er flyttet til 4. semester. 

 -Fra 4. semester er hentet stream om handlingsrationale – i forhold til tidligere slåes Becker og Coleman 
sammen til en forelæsning. Evt. kan praksisteori også klares på en forelæsning. Der indlægges et afslut-
tende seminar om handlingsrationaler som teoretisering og operationalisering. 

Konkret udkast indgår som bilag til studienævnsmødet i august. 
6. semester: Bør i højere grad foregå som et mix mellem generelle forelæsninger og mere seminar aktivitet 
rettet mod forskellige videnskabsteoretiske hovedlinjer/forskningsstilarter og klyngevejledning. Mere fokus på 
fremlæggelse, på samarbejde med omverdenen, på samarbejde med forskningsgrupper og på mixed me-
thods.  

Minikonference næste gang 28/4 2023. Fokus på fremlæggelser på Minikonference fremlæggelser. 

På KA fokus på fremlæggelser for alumner og aftagere (vi kan bruge den nye innovationsbygning). 

  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Rolf og Hanne Louise vil se om de kan lave udkast til et R-timedækning på 1. sem. eller måske på 2. sem. 

Jakob skal se nærmere på de forelæsninger på nyere sociologisk teori som muligvis skal omlægges. 

I velkomstbrevet bør der tilføjes, at de bør følge brush-up kursus i matematik, samt at de bør få installeret R 
ved at følge linket samt at de kan få hjælp dertil. 

Diskussionen skal op senere på et koordinatormøde. 
 

7. Eventuelt 

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 

Opfølgning på studienævnsmøderne: God atmosfære på studienævnsmøderne. God ide hvis en lille opfølg-
ning til slut med hvad vi har drøftet. Mødeledelsen kunne måske strammes lidt.  Alle er glade for at deltage 
både nuværende og afgående.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 
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