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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: - 

Optag: der har været noget af et fald af ansøgninger med prioritet 1, men status pt. så har 130 studerende 
takket ja til start på BA, på KA er der 49 studerende. Sociologiuddannelsen skal fremover promoveres på 
ungdomsuddannelserne.  
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Der er ny studieordning der træder i kraft på både BA og KA i år. På 1. sem. er der igen 3 eksaminer. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

4. Meddelelser fra studenterrepræsentanter/SoFiA/studievejledningen 

Bilag 1: - 

SoFiA: Det næste års tid skal der fokus på trivsel. SoFiA har forlænget deres samarbejde med DM og arbejder 
med kommende foredrag. De vil også gerne have mere samarbejde med tutorerne, så de kan få fat i de 
kommende studerende tidligt. 

 

Studievejledningen: KA-studietur der er etableret Aalborgkommune fredag eftermiddag hvorefter turen fort-
sætter til Århus.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

5. Rammer for samarbejde mellem SoFiA og Uddannelsen. (Hvordan kan vi forbedre rammerne for 
samarbejde med SoFiA?) 

Bilag 1: -  

Vigtigt at forbedre samarbejdet. SoFiA, fordi foreningens arbejde er betydningsfuldt for det sociale og faglige 
miljø på uddannelsen. Det aftales, at SoFiA skal inddrages i processer som minikonference og studiestart 
tidligere i planlægningsprocessen. Endvidere aftales det, at der under studienævnets ”meddelelser fra SoFiA 
skal udveksles informationer om forestående arrangementer.   

Studentersamfundet står kun for studiestartsfesten. Det der ellers skal foregå på KA, står SoFiA for at arran-
gere. (fællesspisning og gerne noget der foregår, når undervisningen er slut første dag). 

På 1. sem. BA kommer SoFiA og laver oplæg.  

SoFiA vil gerne have mere tekst ind på sociologis hjemmeside. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

SoFiA vil gerne have mere tekst ind på sociologis hjemmeside, de sender teksten til Birthe 

6. Semesterstart og studieaktivitetsmodel. Opfølgning på tiltag i studiestartart samt fokus på 
studieaktivitetsmodelen. 

Bilag 1: - 

Generelt er der fine evalueringer på studiestarten, dog skal der øget fokus på at introducere de studerende til 
studieaktivitetsmodellen. Punktet er på dagsordenen til koordinatormøde i august. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Studieaktivitetsmodel skal indskrives i semesterbeskrivelserne. Dianna laver udkast dertil. 

7. Semesterbeskrivelser E22 

Bilag 1: semesterbeskrivelser 
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1. semester. Godkendt 
 
3. semester: Planlægning af kvalitative evalueringer, de skal ligge sammen med normal ”normal undervis-
ning”. Et 5 og 25 ECTS-fag som er opdelt på moodle men fagene opdelt men i STADS fremgår det som 1 
fag (som det er i den her studieordning). Sidste side der skal laves overskrift til valgfag. Skal til gennemsyn 
hos koordinatorerne 
 
5. semester: forelæsningsrækken på de sidste 2 lektioner skal byttes rundt, ellers godkendt. 
 
7 og 5 semesters valgfag: indledende del i rammen for KA om semesteret der skal tages udgangspunkt i 
2022 på side 4. Der er også noget på læringsmålene der skal ændres. 
  
9. semester Projekt orienteret forløb: Der mangler koordinator på det specialeforberedende kursus pt. 
 
 
Fremadrettet bør der ændres i alles semesterbeskrivelser: Hvor meget vejleder har af antal timer, bør æn-
dres til forventet konfrontationstimer/antal vejledningsmøder med vejleder afhængigt af gruppestørrelse (pt 
oplyses de studerende om tildelte timer til vejleder, hvilket inkluderer både forberedelse og eksamen, og der-
for ikke er relevant). 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Studieaktivitetsmodel ind på alle semesterbeskrivelser 

Jakob skal følge op på nogle lektioner på 5 semester samt ændring med ”overskrift” valgfag på sidste side. På 
7. semester skal semesterbeskrivelsen tage udgangspunkt i nyeste studieordning. Jakob tilpasser.  

SoFiA laver ny tekst som bør tilføjes på alle semesterbeskrivelserne 

8. Rapport vedr. studiemiljø fra EVA (2 bilag) 
 

Bilag 1: EVA rapport 

EVA gruppens rapport blev diskuteret. Studiegruppen er holdepunktet for mange studerende. Det skal tilstræ-
bes at administrativt nedsatte grupper er forskellige, således at man får flere grupper med nære bekendtska-
ber. Dette er særligt relevant på 2. semester, hvor sekretariatet opfordres til at være opmærksomme på, at 
grupperne ikke sammenfaldende mellem semestre og mellem 1. semester og 2. semester. På 4. semester bør 
opfordres til at lave studiegrupper på introduktionsdagen.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

9. Evalueringer F22 

Bilag 1: Evalueringer F22 

2. semester: God evaluering generelt, der er dog stadig et problem ift. besvarelsesprocenten som bør være 
bedre. Klyngevejledning kritiseres som mindre relevant end gruppevejledning. Studienævnet bakker op om 
klyngemodellen, og opfordrer til, at koordinator i endnu højere grad afsætter tid til at uddybe læringspotentia-
let ved klyngevejledning. Koordinator (Rasmus) forsøger fremover at lave input til introduktionen af klynge-
vejledningen. Øvelsestekster er pensum og det bør koordinatorerne påpege. Godkendt. 
 
4. semester: Ej modtaget kommer først på 7/9 
 
6. semester: Forelæsningsrækken får positiv kritik, men der peges også på gentagelser fra tidligere, ligesom 
der udtrykkes ønske om mere projektrelevans og større kobling til aktuelle debatter. Positiv feedback på pro-
jektdelen, og positive tilbagemeldinger om uddannelsen. Det opleves at sociologiuddannelsen har et højt 
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fagligt niveau samt at man opnår kompetencer der er relevante for arbejdsmarkedet. Forelæsningsrækkeføl-
gen på ”akademisk skrivning” bør lægges tidligere. På baggrund af de kvalitative evalueringer er der allerede 
tænkt en større projektorientering ind i det kommende kursus på 6. semester (BA-reform). Godkendt. 
 
8. semester: Her kunne svarprocenten også være bedre. Der er generelt tilfredshed med studiet og under-
visning samt ros til flere undervisere. Der er lidt kritik af manglende tværgående samarbejde. Her kan man 
dog ønske en større opbakning til de tværgående sociale arrangementer som faktisk afholdes. På grund af 
den store valgfrihed på uddannelsen, er det svært at planlægge eksamen på en måde som er hensigtsmæs-
sig for alle. Det er noget der bør behandles ved et fremtidigt gennemsyn af KA. Der er nogen kritik af de digi-
tale kompetencer hos undervisere. Af de kvalitative uddybelser ser det ud til, at rette sig mod manglende on-
line og video-undervisning. Det er et bevidst valg at studerende og undervisere så vidt muligt møder fysisk 
frem til undervisningen. Det er gjort med henblik på at sikre det sociale og faglige miljø på uddannelsen. 
Godkendt. 
 
Valgfag Surveymetodik: generelt god evaluering. Der er opsummering af karakteren og underviserne sy-
nes ikke helt de studerende er så dygtige som de plejer at være. Underviserne skal fremadrettet køre et 
stærkere parallelt forløb. Godkendt. 
 
Valgfag Demografi: Ej modtaget kommer først på 7/9 
 
Valgfag Miljø- og klima sociolog: Mundtlig evaluering og der var stor forskel i, hvad de ønsker. Der lægges 
ikke op til ændringer. Godkendt.  
 
Valgfag Evalueringsteori: Der er tilrettet i pensum ift. sidste gang, hvilket er positivt. Det bliver generelt 
godt evalueret, selvom nogle studerende føler, det er et krævende fag. Godkendt.  
 
Valgfag Socialpsykologi: Der er skal følges op på: Det klassiske socialpsykologiske stof, vedrørende grup-
peforskning var der interesse for blandt flere af de studerende, og nogle var skuffede over, at den eksperi-
mentelle del af det socialpsykologiske stof ikke fyldte mere på kurset. Studienævnet opfordrer til at tage stil-
ling til en udvidelse af det eksperimentelle perspektiv. Det er generelt et meget populært fag. Godkendt. 
 
Valgfag 6 semester 5 ECTS eller 8. semester 10 eller 20 ECTS: 
Kun 6 semester: Nyere digitale metoder i samfundsvidenskab I: Generelt god evaluering, det er dog et 
noget krævende kursus af de studerende. Godkendt. 
 
Samtidsdiagnoser & afvigelser: Der er en opfattelse på, at der har været en god opsamling på faget. Ge-
nerel god evaluering. Godkendt. 
 
Rummets sociologi: Meget kort evaluering, men generelt tilfredshed med kurset og stor tilfredshed med 
byvandring. Godkendt. 
 
Moderne arbejdsliv og HRM: Forelæsningsindholdet minder meget om organisationssociologi, hvilket man 
skal have koordineret, så det undgås. Koordinatorer opfordres til at være tydeligere i forhold til planlagte æn-
dringer på faget. Godkendt. 
 
Køn, Migration & protester: Stor tilfredshed med faget. Der er lidt påpegning på kvantdelen. Forelæsning 
om ”køn og seksualitet” kunne med fordel udbydes til hele uddannelsen. Godkendt. 
 
Videregående kvalitativ: Generelt velevalueret forløb. Der bør læses før forelæsningen, hvilket også bør 
kommunikeres til de studerende. Godkendt. 
 
Videre gående kvantitativ metode: Der er generelt tilfredshed med kurset og ros til underviserne. God-
kendt. 
 
10. semester: Der bør afholdes en egentlig gruppedannelse i forbindelse med det specialeforberedende kur-
sus, derfor skal koordinatorerne kontaktes på det specialeforberedende kursus. Der mangler kvant-vejleder 



 

5 
 

ift. klyngerne, det bør der rettes op på, så der min. er 1 person. Der er højt fagligt niveau og stor tilfredshed. 
Positive kommentarer til undervisere bør fremgå af evalueringen fremadrettet. Godkendt.  
 

Generelt fra uddannelseszoom viser det sig at gennemsnitlige timetal forbrug for den studerende er 31 timer, 
hvor der bør anvendes 41,3 timers arbejde pr. uge. Dette bør italesættes for de studerende og giver rum for 
at fastholde eller øge det forventede arbejdsomfang på BA-uddannelsen. 

De eksterne karakterer viser generelt, at vores studerende er godt med. 

Det er vigtigt at de mundtlige evalueringer bliver drøftet på de forskellige fag.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Fremhæve ved studiestart vigtigheden i at studerende laver evalueringer. 

Der nedsættes en lille taksforce til at udforme kvantitative spørgsmål, så de enkelte undervisningsmoduler 
også kan evalueres kvantitativt. Jakob vil undersøge om det er muligt at få sådanne spørgsmål sendt ud ge-
nerelt. Mini tasforce gruppe bestående af Jakob, Rasmus og Rolf, laver en rework om, hvad der sendes ud ift. 
kvalitative- og kvantitative evalueringer. 

Der var i år sammenfald mellem tutorgrupper ift. 2 sem. projektgrupper, dette bør undgås fremadrettet. 
 

10. Reform BA-uddannelsen. (på mødet skal tages beslutninger som kan danne ramme for et 
færdigt udkast til ændringer på BA – efterfølgende høring blandt berørte koordinatorer + 
lærermøde. Endeligt program over ændringer vedtages på studienævnsmøde i septem-
ber) 

Bilag: - 

Diskussion af nedenstående forslag vedr. 1.-6. semester.:  

• Baggrund: Modulnavn på 1. sem.: 

• Introduktion til sociologi (5 ECTS) 

• Det danske samfund i sociologisk belysning (5 ECTS) 

• Grundlæggende sociologi PBL, design og metode projekt (20 ECTS) (projekt udgør 15 ECTS) 

• 1. semester ændringer 1:  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). Der var på studienævnsmødet enighed om at 
udvide forelæsningsrækken i PBL og Metode med 3-4 forelæsninger om datahåndtering i R. 
Derudover skal der indarbejdes elementer om datahåndtering på 2. semester. Der lægges end-
videre op til at R kan erstatte Nvivo på 3. semester som det foretrukne databehandlingsværktøj. 
Dette skal vendes på lærermøde. 

• 1. semester ændringer 3: Forelæsning om GDPR, gruppearbejde og digitale data. Der er nedsat en 
arbejdsgruppe på fakultetet som forhåbentlig vil kunne bidrage.  

 

På 2. semester:  
- Større ændringer netop gennemført på projektdesign, videnskabsteori og metode. Datahåndtering fra 
1. semester integreres 

- For alle klassiske teorier gælder at der skal trækkes linjer til nyere perspektiver og analyser. 
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På 3. semester: Det er velfungerende, og der skal ikke laves ændringer. Der skiftes i udgangspunktet til R fra                 
Nvivo. 

 

På 4. semester: 

• Ingen ændringer på introduktion til kvantitative metoder. Fag, program og eksamen er netop 
omlagt. 

• Ændringer på nyere sociologisk teori (15 ECTS): 

• 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/eller grøn omstilling indføres 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 hentes fra 5. semester, hvor den udgår (obs at undgå over-
lap) 

• Stream om handlingsrationaler flyttes til 5. sem. 

• Øvelser er omlagt til seminarer – og der er reduceret med et par stykker. Stream koordinator afholder 
seminaret eller bemander det med fagperson der kan dække temaer vedr. grøn omstilling/teknologi 
på tværs af streamens perspektiver. 

• Enkelte forelæsninger udgår (hvilket er tilstræbt). 

• Er der nødvendige perspektiver som ikke er repræsenteret? 

Ugeeksamen er der stor tilslutning til. Der skal følges op på streams vedr. om der kan være genganger i 
indhold. De enkelte stream-ansvarlige bedes overveje, om der kan være relevante aktuelle bidrag, som ikke 
er repræsenteret – og som kan erstatte eksisterende. 
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På 5. semester: 

• På teorisiden opleves gentagelser, og der skal laves en del omlægning. Der er meget fokus på klasse 
men ikke på etnicitet og køn. Stream om forandrede modernitetsformer erstattes af stream om hand-
lingsrationale. Der skæres en smule i omfang.  

• Kvantitative metoder:  - Der arbejdes allerede med koordinatorer om justeringer af kvantitative me-
toder. Sigtet er at undgå overlap med videregående kvantitative metoder samt at sigte mere på om-
sætning og forståelse (og mindre på meget avancerede modeller). 

• Teori: 

•  - Der indlægges forelæsning om etnicitet og køn (med fokus på kvantitative metoder)  

• - Stream om forandrede modernitetsformer flyttes til 4. semester. 

•  - Fra 4. semester er hentet stream om handlingsrationale – i forhold til tidligere slås Becker og Cole-
man sammen til en forelæsning. Evt kan praksisteori også klares på en forelæsning. Der indlægges 
et afsluttende seminar om handlingsrationaler som teoretisering og operationalisering. 

• - Ny titel ”social differentiering og social handling i sociologisk analyse” (tidligere ”social forandring og 
social differentiering”) 

 

 

På 6. semester: 

• 6. semester bør i højere grad foregå som et mix mellem få generelle forelæsninger og mere semina-
rieaktivitet centreret om fx 2-3 forskningsstilarter. Mere fokus på fremlæggelse, på samarbejde med 
omverdenen, på samarbejde med forskningsgrupper og på mixed methods.  

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

Forslag til kursusrækkefølge: 

• - Introduktion til semestret samt forelæsning: Videnskabsteori i praksis 

• - Positivisme og metodediskussionen efter positivismen 

• - Fænomenologi 

• - Hermeneutik 

• - Strukturalisme og poststrukturalisme 

• - Socialkonstruktivismer 

•  - Realisme og kritisk realisme 

• - Seminar 1 med studenteroplæg i klynger: Realisme vs konstruktivisme i forskningsarbejdet 

• - Metodekombinationer: Formål, betingelser og fremgangsmåder 

• - Metodologiske perspektiver 

• - Sandhed, relativisme og objektivitet 

• -Seminar 2: metodologiske perspektiver, mixed methods og gyldighedskriterier i forskningsarbejdet 

• - Videnskabsteori i projektsamarbejde: Om at formidle og forhandle sit metodologiske og videnskabs-
teoretiske standpunkt i mødet med andre perspektiver. 

• - Formidling og skrivestil i det akademiske arbejde + øvelser 

• - Seminar 3: Akademisk formidling til omverdenen: Afsluttende workshop med fokus på formidling til 
kolleger og samarbejdspartnere (Minikonference) 
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Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Jakob prøver at kontakte fakultetet ift. det vedr. GDPR-information 

Studievejledningen skal undersøge om man kan promovere sociologiuddannelsen hos HHX, STX og højsko-
ler, dette skyldes, at studiet gerne vil have flere 1. prioritets studerende. 

11. Eventuelt 

Bilag 1: - 

Diverse beslutningspunkter: 

• Ændre opgørelsen af vejledningstimer til forventeligt antal møder. 

• Max længde på de to eksamensopgaver 1. semester (7200 anslag/3 normalsider). 

• Procedure for formulering af eksamensopgave udsendes i forbindelse med opgaveformuleringen. 

• Tiltag til at fremme søgning til BA. Studievejledning undersøger muligehder for at møde de nordjyske 
gymnasiers uddannelsesmesser. Gerne fokus på forskerbesøg på ungdomsuddannelserne (Rasmus 
undersøger om der kan gennemføres indsamling af surveydata på gymnasier). 

• Placering af valgfagseksaminer – obs skal de flyttes til eksamensperioden? – Fastholdes. 

• På KA undersøges muligheder for fremlæggelser for alumner og aftagere (vi kan bruge den nye inno-
vationsbygning). 

• Der skal være opmærksomhed på proceduren for sygemeldinger, således at der gives tilstrækkelig 
information til sekretariat, studieledelse og studerende. 

• Forslag at få mediestuderende til at lave videoer ang. sociologistudiet  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Studievejledningen tager kontakt til personer der vil være med i filmen angående sociologistudiet. De laver 
også til Jobbanken under projekt et opslag om, at studiet søger nogen, der kunne tænke sig at lave projekt/vi-
deo ang. sociologi. 
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