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 Oplysninger om semesteret 
Institut for Sociologi og Socialt Arbejde 
 Studienævn for Sociologi Studieordning: KA-2022 
 
 
 
Semesterets temaramme  
 
3. semester består af 25 ECTS-point valgfrie elementer samt et specialeforberedende forløb med et omfang af 
5 ECTS-point. Det typiske forløb for studerende på 9. semester er, at de valgfire elementer bruges på et pro-
jektorienteret forløb (praktikforløb). Vi vil gerne fra uddannelsens side opfordre til, at praktikken prioriteres, da 
det er en god mulighed for at komme ud og omsætte den sociologiske faglighed. Det er også værd at bemær-
ke, at praktikken kan være en rigtig god indgang til arbejdsmarkedet. Alternativt er der mulighed for at vælge 
mellem alle de specialiseringsfag, som udbydes på kandidatuddannelsen, så længe det IKKE er fag, man alle-
rede har fulgt. Det er også muligt at søge merit for fag på andre uddannelser eller søge merit for fag i udlandet. 
Kravet er i udgangspunktet, at disse fag skal svare til 25 ECTS-point. Ved udlandsophold kan der søges merit 
for op til 30 ECTS-point. 
 
Formålet med praktikken er, ”at den studerende opnår en arbejdsmæssig erfaring med løsning af sociologi-
ske opgaver af relevans for fagsociologer i organisationer under forudsætninger, der svarer til fremtidige 
arbejdsvilkår”. I det projektorienterede forløb indgår den studerende som praktikant i en konkret organisation 
og løser arbejdsopgaver på et akademisk niveau, der har afsæt i sociologiske relevante problemstillinger, 
metoder eller teorier og begrebsdannelser. 
 
Formålet med det specialeforberedende forløb er at give de studerende et afsæt til specialeskrivning på 10. 
semester gennem undervisning og seminararbejde samt at den studerende udarbejder et ideudkast til specia-
lets udformning.  
 

Semesterets organisering og forløb 
 

Praktikforløbet er hovedaktiviteten i et normalforløb. Ud over et praktikophold indbefatter det to obligatoriske 
praktikindkald samt forskellig karriereorienteret forløb. Arbejdet og stedet skal være af en art, som man kunne 
forestille sig som en relevant arbejdsplads for en færdiguddannet sociolog. Det indebærer imidlertid i praksis 
ret vide rammer, eftersom det sociologiske arbejdsmarked som helhed stadig er under udvikling i Danmark. 
Det er derfor den studerendes ansvar at få ind tænkt det sociologiske i en tværfaglig kontekst som et praktik-
forløb er. Under praktikperioden beskæftiger den studerende sig med én eller to hovedopgaver og 1-2 mindre 
opgaver – foruden ”det løse” (ad hoc, seminarer, kurser mv.) 
 
 
Det specialeforberedende forløb er placeret sidst i semesteret og er organiseret omkring en række fore-
læsninger, seminarer og klyngevejledninger der sigter mod at forberede den studerende på specialeskrivnin-
gen. Der udarbejdes et skriftligt produkt i forbindelse med forløbet.  
Semesterkoordinator og sekretariatsdækning 
 
Koordineringen af semesteret varetages af modulkoordinatorerne for de enkelte moduler. Koordinatorerne 
står for organiseringen af modulerne, herunder for evalueringen heraf. 
 
Se side 10 for yderligere kontakt muligheder. 
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Modulbeskrivelse  
Modultitel: Projektorienteret forløb 
EKA i STADS:  SFA990002F 
ECTS-angivelse 25 ECTS 
 
Placering  
3. semester – KA Sociologi 
 
Modulansvarlig 
Annette Quinto Romani & Inger Glavind Bo 

Type og sprog 
Praktikmodul inklusiv udarbejdelse af praktikrapport.  
Dansk 

Læringsmål: Det er målet studerende: 
 
VIDEN 

• opnår indsigt i det konkrete arbejde som sociolog i en arbejdsorganisation 
• opnår indsigt i praktiske teamsamarbejder, og hvorledes opgaveløsninger i tværfaglige miljøer plan-

lægges 
FÆRDIGHEDER 

• kan omsætte sociologisk teoretiske og metodiske problemstillinger til praktiske organisatoriske løs-
ninger 

• kan vurdere og argumentere for kvalitative og kvantitative metoders relevans for gennemførelse af 
konkrete praktiske sociologiske analyser 

• kan vurdere og argumentere for sociologiske teorier og begrebsdannelsers relevans for gennemførel-
se af konkrete praktiske sociologiske analyser 

• kan arbejde med flere opgaver på samme tid 
KOMPETENCER 

• har evnen til at udføre sociologisk arbejde i en arbejdsorganisation 
• kan reflektere over det problemorienterede projektarbejdes relevans for det praktiske sociologiske ar-

bejde, herunder også for betydningen af arbejdets organisering (projektstyring) og samarbejdsrelatio-
ner 

 
 

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
Formålet med Fokus i praktikken er, ”at den studerende opnår en arbejdsmæssig erfaring med løsning af so-
ciologiske opgaver af relevans for fagsociologer i organisationer under forudsætninger, der svarer til fremtidige 
arbejdsvilkår”. I det projektorienterede forløb indgår den studerende som praktikant i en konkret organisation og 
løser arbejdsopgaver på et akademisk niveau, der har afsæt i sociologiske relevante problemstillinger, metoder 
eller teorier og begrebsdannelser. 
I forlængelse af de tidligere semestres kurser i kvalitative og kvantitative metoder forventes, at den studerende 
er i stand til at vurdere og argumentere for disse metoders relevans i konkrete arbejdsmæssige sammenhænge 
og er i stand til at argumentere for gennemførelse af konkrete praktiske sociologiske analyser, hvorved der 
trækkes på viden om sociologisk teori og metode samt kompetencer oparbejdet gennem udarbejdelse af pro-
blembaserede projekter vedrørende aktuelle, sociologiske problemstillinger. 
 
Omfang og forventet arbejdsindsats 
Praktikforløbet strækker sig over hele semesterperioden og svarer omfangsmæssigt til 25 ECTS-point eller 4 
måneders fuldtidsarbejde, hvoraf 14 dage friholdes til at skrive praktikrapporten. Den studerende skal med 
udgangspunkt i praktikopholdet udarbejde en praktikrapport, der bedømmes særskilt. Deltagelse i obligatoriske 
praktikindkald er en forudsætning for at kunne gå til eksamen. 
 
Deltagere 
Modulet er målrettet studerende på kandidatuddannelsens 9. semester.  

 
Deltagerforudsætninger  
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Ingen særlige forudsætninger ud over dem der gælder for optag på kandidatuddannelsen. 
 
 
 

Modulaktiviteter  
Praktikforløbet består af følgende elementer: 

• To obligatoriske praktikindkald med oplæg fra undervisere, eksterne oplægsholdere og praktikstude-
rende. De to praktikindkald afholdes løbende gennem semesteret.  

• ”Praktikbørs” som optakt til matchning mellem den studerende og relevant praktiksted 
• 4 karriereindkald 
• Udarbejdelse af praktikrapport. 

 
Slides og øvrige ressourcer kan ses på Moodle. 

 
Forløb 
Før semesterstart indkaldes de studerende til seminar (Praktikbørs) som har til hensigt at matche de stu-
derende med relevante praktiksteder. 

 
Desuden består semesteret også af to praktikindkald, som har til formål at understøtte de læringsproces-
ser, der er relateret til ovennævnte læringsmål. Se dato og tid under afsnittet ”Praktiske informationer” 
på Moodle. 
 

  Formålet med to praktikindkald er at få de studerende til at koble deres sociologiske faglige kompetencer  
  med erfaringer i praktikken. 

 
Praktikindkald 1: Hvordan udarbejdes en praktikrapport? Introduktion til hjemmeopgave i form af sociologisk 
synopsis, der skal fremlægges på andet og sidste praktikindkald 

Praktikindkald 2 strækker sig over flere dage: Fremlæggelse af de studerendes udarbejdede synopsis og 
video. Samtlige dage bedes reserveres foreløbig, men der er kun tale om en enkelt dags deltagelse for hver 
studerende. 
 
Formålet med dagen er en kort fremlæggelse og diskussion samt sparring på medstuderendes fremlæg-
gelser. Det, som skal fremlægges er: 

1) Praktikerfaringer 
2) Erfaringer med at applicere sociologiske fagligheder på en arbejdsplads. 
3) Sociologisk problemstilling for praktikrapporten 

 
     Fremlæggelserne på dagen danner afsæt for udformningen af praktikrapporten. 

 
Endvidere udbydes i samarbejde med karrierecentret et karriereforløb - se dato, lokale og tidspunkt på 
Moodle. 
 
Essensen med karriereindkald er koblingen mellem de personlige kompetencer og praktikken. 
 
Herudover skal der udarbejdes en praktikrapport, som skal belyse et relevant sociologisk felt på grundlag af 
den studerendes erfaringer i praktikperioden og relevant sociologisk teori. Problemfeltet er inspireret af en 
eller flere af praktikstedets sociologiske arbejdsområder eller organisatoriske og kulturelle karakter. Det kon-
krete problemfelt skal løftes op på et højere abstraktionsniveau. Praktikrapporten udarbejdes løbende under 
og de sidste ca. 2 uger friholdes til sammenskrivning 
 
Hvad gør jeg hvis jeg ikke får en praktikplads? 
 
Langt de fleste studerende finder selv en praktikplads. Hvis det ikke er muligt for dig at finde en praktikplads, 
kan du søge råd hos praktikkoordinatorerne, Du har også mulighed for at sammenstykke et forløb på baggrund 
af efterårets fagudbud eller søge om merit for fag fra andre uddannelser i Danmark eller udlandet. 
  
Eksamen 
Oplægget på 2 praktikindkald er en del af eksamensbedømmelsen. Den studerende bliver eksamineret mund-
ligt med afsæt i den udarbejdede praktikrapport. 
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Deltagelse i den mundtlige eksamen forudsætter aktiv deltagelse i forløbet. Der forventes fremmøde og rele-
vant deltagelse ved de to praktikindkald. Ved manglende efterlevelse af krav til aktiv deltagelse stilles en afløs-
ningsopgave. 
 
 
Praktikrapport og eksamen 
 

Aflevering af praktikrapport 
Aflevering af praktikrapporten sker i Digital eksamen (DE), hvorigennem I også skal uploade til Det Digitale 
Projektbibliotek.  

Alle praktikrapporter/projekter plagiatscannes automatisk, når I afleverer i DE. 
I DE vælger I, om praktikrapporten skal være fortroligt eller ikke fortroligt. HUSK at tage stilling da det ikke 
kan ændres 

 

Forsiden til praktikrapporten skal indeholde: 

Navn 
Praktiksted 
Praktikvejleder 
Semester og årstal 
ECTS 
Antal ord 

Se beskrivelsen, som omhandler afviklingen af individuelle mundtlige eksamener for praktik på Moodle 

Omfang af praktikrapporten 
Omfanget af praktikrapporten er maksimalt 30.000 anslag. En normalside svarer til 2400 anslag (et bogstav, 
et tegn, et mellemrum udgør alle et anslag). Ved beregning af omfang af skriftlige opgaver og projekter ind-
går resumé, titelblad, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag ikke i beregningen. Alt andet indgår i bereg-
ningen, herunder også referencer til litteraturliste, noter, tabeller mv. 

Bilag: Alt øvrigt bilagsmateriale skal uploades på Digital Eksamen sammen med projektet. 
 

Afleveringen af praktikrapport 
Senest tirsdag d. 3. januar 2023 kl. 10.00 – i Digital Eksamen. 

 
Mundtlig eksamen 
Eksamen foregår i ultimo januar 2023 
 
Denne eksamination bedømmes med intern censur: bestået/ikke bestået. 
Deltagelse i den mundtlige eksamen forudsætter aktiv deltagelse i forløbet (se punktet ”eksamen” ovenfor) 

 
Der er indført et krav om deltagelse i 1. prøveforsøg for at få adgang til 2. prøveforsøg som reeksamen i 
samme eksamensperiode. 

 
Udebliver man ved 1. prøveforsøg, kan man alene tilmelde sig en efterfølgende ordinær ek- samen som 2. 
prøveforsøg. Derudover er det også dit eget ansvar at finde ud af, hvornår en eventuel omprøve finder sted 
(information vil være tilgængelig på Moodle). 

 
PRAKTISKE INFORMATIONER: 
 
  Praktikbørs 

Praktikbørsen finder sted tirsdag den 31. januar 2023  

Praktikindkald 

  Praktikindkald I:  I oktober måned – nærmere tidspunkt se på Moodle og i skemaet. 
  "Hvordan teoretiseres sociologisk og hvordan udarbejdes praktikrapporten? Introduktion til hjemmeopgave i 
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   form af en sociologisk synopsis. Denne skal fremlægges på 2. praktikindkald." 

  Praktikindkald II: I november måned– tidspunkter kommer på Moodle og i skemaet. 
 

  Fremlæggelse af de udarbejdede synopsis, diskussion og sparring af oplæggene (ca. 15 min individuelle 
  oplæg). 

  OBS! Hvis du grundet sygdom eller udlandsophold er forhindret i at deltage i praktikindkald I eller II skal du i 
  tillæg til praktikrapporten skrive 5 sider, hvor du får fremstillet din virksomhed og hvor du med udgangspunkt i  
  virksomhedsbeskrivelsen får argumenteret for dit valg af problemstilling. 
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SPECIALEFORBEREDENDE KURSUS 
Specialeforberedende kursus  
5 ECTS (SFA990001V) 
 

 

Placering  

 3. Semester, KA sociologi 
 
 

 

Fagkoordinator:  

Ninna Meier & Stine Tidemann Faber 
Institut for Sociologi og Socialt Arbejde 
Fibigerstræde 13, Aalborg 
 

 

Type og sprog 

Specialeforberedende kursus 
Sprog: Dansk 
 
 

 

Mål med specialiseringen 

Formålet med kurset er todelt. Det første delformål med dette kursus at give de studerende et afsæt til spe-
cialeskrivning på 10. semester gennem undervisning og seminararbejde med fokus på problemformulering, 
litteratursøgning, metodiske, teoretiske og analytiske refleksioner. Det andet delformål med kurset er, at de 
studerende efter dette kursus har et konkret ideudkast til specialets udformning med henblik på problemfor-
mulering og relevant litteratur, der kan danne et vidensgrundlag for specialet samt udkast til teoretiske og 
analytiske refleksioner. 
 
Mere specifikt er formålet at opnå følgende viden, færdigheder og kompetencer 
 

Viden - opnår dybtgående viden om en afgrænset sociologisk problemstilling 

(Herunder at opnå videregående indsigt i de valg, som ligger til grund 
for et større akademisk arbejde som et speciale. Dette handler særligt 
om formulering og afgrænsning af en sociologisk problemstilling, af-
grænsning og diskussion af relevant tidligere forskning og teori inden 
for området, samt hvordan undersøgelsen af problemstillingen indlø-
ses gennem valg ang videnskabsteori, teori, design, metode/r, og ana-
lyse).  

Færdigheder  - kan udforme og argumentere for en relevant problemformulering inden 
for et afgrænset sociologisk emneområde 

- kan vurdere og formidle centrale teorier i relation til den valgte pro-
blemstilling 

- kan vurdere og relatere relevante forskningsbidrag i relation til den ak-
tuelle problemstilling 

- kan redegøre for specialeprojektets organisering, herunder for pro-
jektdesign, en eventuel empiriindsamling, samarbejdsrelationer i pro-
jektarbejdet og tidsplan for specialet 

-  
Kompetencer  

 

- på selvstændigt grundlag kan redegøre for problemstillingens relevans 
ved hjælp af sociologisk forskningslitteratur og relatere dette til andre 
forskningstraditioner på området 

- kan planlægge og organisere et projektforløb 
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Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  

Kurset kræver ingen andre forudsætninger end adgangskravet til kandidatuddannelsen i sociologi. Der træk-
kes løbende på grundlæggende sociologiske begreber og metoder, der indgår som pensum på bachelorud-
dannelsen i sociologi. Ud over dette er der ikke andet overlap eller sammenhæng med tidligere moduler. 
 
Omdrejningspunktet for kurset er seminararbejde og klyngevejledning under følgende temaer: 
 
1) problemformulering 2) litteratursøgning 3) refleksioner ang. valg af teori, vid teori, design, metode og ana-
lyse for det aktuelle projekt.  
 
Der veksles mellem eget arbejde, plenumundervisning og seminararbejde i klynger á 6-8 studerende og en 
vejleder. De studerende arbejder under kurset med at indkredse det emne, samt de teorier og metoder, som 
de ønsker at arbejde med under specialeskrivningen. Med afsæt i kendskabet til problemorienteret projekt-
arbejde og sociologiske perspektiver, videnskabsteori, teori, design og metode fra de foregående semestre 
udarbejder de studerende undervejs for det første en beskrivelse af det ønskede emne for specialet, samt et 
udkast til problemformuleringen. For det andet udarbejdes på baggrund af en grundig litteratursøgning et 
review af den væsentligste litteratur i forhold til den valgte problemformulering, samt en litteraturliste med 
udvalgte væsentlige referencer. Desuden redegøres for de principper og strategier, der ligger til grund for 
litteratursøgningen (dvs. redegørelse for anvendte databaser og tidsskrifter samt søge- og udvælgelsesstra-
tegi). For det tredje udarbejdes videnskabsteoretiske, teoretiske, design/metodemæssige og analytiske re-
fleksioner i relation til den valgte problemformulering der kan danne grundlag for besvarelse af problemfor-
muleringen. 
 

 

Omfang og forventet arbejdsindsats 

 
Modulet har et omfang af 5 ECTS-point. Et ECTS-point svarer til 28 timers studiearbejde. Specialiseringens 
samlede timeomfang er derfor 140 timer.  
 

Aktivitet Antal Lektioner / Samlet time-
tal 

 Type 

Undervisning (U) 
Eget arbejde (E)  5 ECTS  

Plenum  14/28   U 

Klyngeseminar  10/20   U 

Selvstændigt arbejde samt 
forberedelse til seminar og 
feedback til andre stude-
rende 

 14/143 

 

 E 

Totalt antal timer  

 
 

 U = 48 

E=92 

T=140 

  
 

 
Kurset er bygget op således, at de studerende skal medvirke til at give hinanden konstruktiv feedback på de 
fremsendte refleksioner. Desuden modtages feedback fra vejlederen i klyngen. Kurset bestås ved en kombi-
nation af aflevering af skriftligt materiale til klyngevejledning samt fremmøde til plenumundervisning og klyn-
gevejledning. Alt skriftligt materiale skal afleveres til de meddelte frister. Fremmøde skal gives til minimum 7 
ud af de i alt 8 undervisningsgange/klyngevejledninger. 
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Deltagerforudsætninger  

Der kræves ingen andre forudsætninger end de generelle adgangskrav til uddannelsen for at deltage på 
dette specialeforberedende kursus, dvs. et grundlæggende kendskab til sociologiske teorier om metoder 
svarende til et bachelorniveau. 
 
 

 

Modulaktiviteter  

Plenum: 

• Undervisningsoplæg og diskussion akademisk skriveproces: struktur, sammenhæng og kvalitetskri-
terier, samt gode råd og tips til processen.  

Klyngevejledning: 

I alt 3 klyngevejledninger med præsentation og diskussion af skriftlige oplæg. Feedback fra klynge-
vejleder og medstuderende. 

 

Eksamen  

Der er afleveringspligt og mødepligt til undervisnings- og seminararbejde og kurset bestås ved fremmøde og 
aflevering af skriftligt materiale. 

 

 

 

 

   
Tilmeldingsperioder 
Undervisningstilmelding er ens for alle studerende: 

 
til Efterårssemesteret: Tilmeldingsperiode: 15. maj - 1. juni 
Eftertilmelding - for ny optagne kandidatstuderende, gæstestuderende mv.: 15. september - 1. oktober 

 
til Forårssemesteret: Tilmeldingsperiode: 15. november - 1. december 
Eftertilmelding - for ny optagne kandidatstuderende, gæstestuderende mv.: 15. februar - 1. marts 

 
Når du tilmelder dig undervisningen, er du automatisk tilmeldt eksamen. 
 
UNDTAGELSER TIL UNDERVISNINGSTILMELDING 
Studerende under Efter- og Videreuddannelse (EVU) skal ikke foretage tilmeldinger. Dette foregår automatisk. 
Du har dog stadig pligt til at sikre, at du bliver tilmeldt de rigtige under- visnings- og eksamensaktiviteter. 
 

 
Moodle som system til formidling af information mm. (Studiets intranet) 
 
Moodle er valgt som systemet hvori bl.a. informationer og opgaver i relation til kurserne og de enkelte seme-
stre, samt informationerne fra sekretærerne og underviserne m.m. vil være tilgængeligt. Moodle er webbase-
ret, hvilket bl.a. betyder at du kan tilgå det hvor som helst og når som helst når blot du har adgang til internet-
tet. 
 
Moodle finder du via følgende link: https://www.moodle.aau.dk/ 
 
For at bruge Moodle skal du logge ind, hvilket du gør med dit samf-brugernavn og tilhørende kode. Har du 
problemer med at logge ind skal du kontakte: support@its.aau.dk 

 
 
IT-support 
It-support via mail og telefon 

https://www.moodle.aau.dk/
mailto:support@its.aau.dk
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Vi har samlet langt de fleste supportfunktioner, så du let kan få fat i os via ét telefonnummer og én mailadres-
se: Tlf: +45 9940 2020 – mail: support@its.aau.dk  
 
Undervisere 
Find oplysninger om underviserne på følgende link: https://www.sociologi.aau.dk/ 
 
 
Koordinatorer – praktik  
Inger Glavind Bo, Fibigerstræde 13, lokale 120 
9940 8107 
inger@socsci.aau.dk  
 
og  
 
Annette Quinto Romani, Fibigerstræde 13, lokale 122 
9940 8117 
aqr@socsci.aau.dk  
 
Koordinatorer – Specialeforberedende forløb 

  Ninna Meier & Stine Tidemann Faber 
  Institut for Sociologi og Socialt Arbejde 
Fibigerstræde 13 
 
Sekretariatet: sekretær for praktik og 9.semester 
Henvendelse skal ske på mail: KA-sociologisekretariatet@socsci.aau.dk 
    
Charlotte Hansen, Fibigerstræde 5, lokale 20 
9940 8405  
charlotteh@id.aau.dk  
 
 
 
Semesterevalueringer 
Som en del af sociologiuddannelsens kvalitetssikring gennemføres der løbende evalueringer af alle kursusud-
buddene på uddannelsen. Det sker ved hjælp af skriftlige evalueringsskemaer, som udsendes elektronisk til 
studerende, således at I har nem adgang til at udfylde dem. 

 
Det er vigtigt, at I afsætter tid til at udfylde disse skemaer, da uddannelsen gerne vil bruge disse evalueringer 
til at sikre og løbende forbedre kvaliteten af kursusudbuddet og dermed af uddannelsen som helhed. I den 
forbindelse er jeres erfaringer og vurderinger et væsentligt redskab, og det er derfor vigtigt, at I udfylder eva-
lueringsskemaerne, når de bliver udsendt. 

 
 

mailto:support@its.aau.dk
https://www.sociologi.aau.dk/
mailto:inger@socsci.aau.dk
mailto:aqr@socsci.aau.dk
mailto:KA-sociologisekretariatet@socsci.aau.dk
mailto:charlotteh@id.aau.dk
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