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Oplysninger om semesteret 
Institut: Institut for Sociologi og Socialt Arbejde 
Studienævn: Studienævn for Sociologi 
Studieordning: 2013 med ændringer fra 2014, 2015, 2018 og 2019 
(https://studieordninger.aau.dk/2019/14/728) 

Semesterets temaramme 
Formålet med undervisningen på 5. semester er at give de studerende en grundig indføring i centrale teorier og 
begreber om det aktuelle, moderne samfunds sociale strukturer, differentiering og forandring. Endvidere vil de 
studerende med 5. semester få en grundig indføring i multivariate statistiske teknikker til analyse af kategoriske og 
kontinuerte data. 

Semestrets organisering og forløb 
5. semesteret er opbygget omkring et teorimodul (Modul 14 - Strukturel forandring og social differentiering) på 16 
kursusgange, et metodemodul (Modul 15 - Kvantitativ metode og statistik) på 17 kursusgange med dertilhørende 
øvelser og spørgetid samt et valgfag. I forbindelse med modul 14 og 15 skal der udarbejdes et projekt under 
temarammen ”Sociale strukturer under forandring”, som de studerende går til mundtlig gruppeeksamen i, hvor 
projekt og pensum evalueres samlet. 
Samlet set understøtter de to moduler udviklingen af den studerendes kompetencer til at gennemføre analyser ved 
hjælp af multivariate statistiske teknikker og på et selvstændigt grundlag at kunne reflektere over centrale 
problemstillinger inden for anvendelsen af multivariate statistiske teknikker. 
De studerendes arbejdsindsats på 5. semester forventes at fordele sig som det fremgår af nedenstående skema: 

Aktiviter Antal Varighed 
i timer 

Samlet 
timetal 

Undervisning (U)/ 
eget arbejde (E)  

Teoriforelæsninger/seminar 16  2 32 U 
Forberedelse til teoriforelæsninger 16 5 80 E 
Metodeforelæsninger 17 2 34 U 
Forberedelse til metodeforelæsningerne 17 5 85 E 
Metodeøvelser 11 2 22 U 
Spørgetimer 20 2 40 U 
Gruppedannelser 2 2 4 U 
Projektarbejde   322 E 
Projektvejledning 4 2 8 U 
Eksamensforberedelse   50 E 
Statusseminar 2 5 10 U 
Forberedelse til statusseminar 2 10 20 E 
Projekteksamen 1 2 2 U 
     
Semesterevalueringer   1 U 
Valgfagsforelæsninger 10 2 20 U 
Forberedelse til valgfagsforelæsninger 10 5 50 E 
Eksamensforberedelse og øvelser 1 46 46 E 
Forberedelse til valgfagseksamen 1 24 24 E 
Total antal timer på semesteret   850 U=173 E=677 

 

Semesterkoordinator og sekretariatsdækning 
Semesterkoordinatorerne er Annette Q. Romani og Claus D. Hansen. 
Sekretariatsdækning via BA-sociologisekretariatet (BA-sociologisekretariatet@socsci.aau.dk) i Fibigerstræde 5 
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Modul 14, Strukturel forandring og social differentiering 
(Structural changes and social differentiation) 

Placering 
5. semester 

Modulansvarlig 
Annette Q. Romani og Claus D. Hansen 

Type og sprog 
Modulet er et teoretisk kursusmodul der afvikles som en forelæsningsrække. 
Der undervises på dansk. 

Mål 
Målet med modul 14 er at give de studerende en grundig indføring i centrale teorier og begreber om det aktuel- 
le, moderne samfunds sociale strukturer, differentiering og forandring. 

 
Det er målet at den studerende efter modulet har opnået viden om teorier om strukturel forandring og social 
differentiering. Ligesom det også er et mål af den studerende efter modulet har opnået færdigheder til at belyse 
og analysere problemstillinger på strukturniveau med anvendelse af relevant teori, operationalisere teorier til 
anvendelse i empirisk analyse, og til at argumentere på et teoretisk, videnskabeligt grundlag. Yderligere 
er det et mål, at den studerende efter modulet har opnået færdigheder til at sammenligne og vurdere forskelle 
og ligheder mellem forskellige teoridannelser. Herudover er det målet af den studerende efter modulet har op- 
nået kompetencer til på selvstændigt grundlag at gennemføre teoretiske analyser af det aktuelle, moderne sam- 
fund ud fra et mikro- og makrosociologisk perspektiv. 

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre 
Modulet ’Strukturel forandring og social differentiering’ er en del af bacheloruddannelsens udbud af teorimo- 
duler. Modulet er etableret med sigte på at give de studerende en grundig indføring i centrale teorier og begre- 
ber om det aktuelle, moderne samfunds sociale strukturer, differentiering og forandring. Dette er en vigtig brik i 
den samlede bacheloruddannelse fordi det omhandler et af de helt centrale fagområder inden for den sociologi- 
ske forskningstradition. 

Omfang og forventet arbejdsindsats 
Modulet består af 15 dobbeltforelæsninger og et enkelt seminar, hvortil der er knyttet maksimum 50 siders 
litteratur til hver forelæsning. Der er således 32 konfrontationstimer knyttet til modulet 
Modulaktiviteter (Forelæsninger, øvelser mv.) 

Introducerende plenum (Annette Q. Romani og Claus D. Hansen) 

Strukturel forandring – emne perspektiv 
• Frivillighed (Hans-Peter Qvist) 
• Arbejdsmarkedet (Anna Diop-Christensen) 
• Nye politiske konfliktdimensioner (Jakob Skjøtt-Larsen) 



• Geografi/flytning (Rolf L. Lund) 
• Uddannelse (Annette Q. Romani) 
• Sundhed (Claus D. Hansen) 

 
Strukturel forandring- forandringsperspektiver 

• Modernitet som strukturel forandring (Michael Hviid Jacobsen) 
• Anthony Giddens og senmodernitet (Michael Hviid Jacobsen) 
• Zygmunt Bauman og flydende modernitet (Michael Hviid Jacobsen) 
• Afstandardisering (Trond B. Klausen) 

 
Social differentiering 

• Klassernes transformation 1 (Trond B. Klausen) 
• Klassernes transformation 2 (Jakob Skjøtt-Larsen) 
• Mikro-klasser (Trond B. Klausen) 
• Diskussion omkring social differentiering (Trond B. Klausen og Jakob Skjøtt-Larsen) 
• Intersektionalitet (Ann-Dorte Christensen og Jakob Skjøtt-Larsen) 

 
Opsamlende plenum (Annette Q. Romani og Claus D. Hansen) 

Deltagere 
Deltagere på kurset er studerende på sociologiuddannelsens 5. semester. 

Deltagerforudsætninger 
Der kræves ingen andre forudsætninger for deltagelse i modulet end de generelle adgangskrav til uddannelsen 
for at deltage på modulet. 

Eksamen 
Modulet evalueres gennem projektarbejde ved mundtlig prøve efter 7-skalaen med intern censur. 

 

 

 

Modul 15: Kvantitativ metode og statistik (Quantitative methods and statistics) 

Placering 
5. semester 

Modulansvarlig 
Annette Q. Romani og Claus D. Hansen 

Type og sprog 
Modulet er et metodisk kursusmodul, der afvikles som en forelæsningsrække med øvelser. 
Der undervises på dansk. 



Mål 
Målet med modul 15 er at give den studerende en grundig indføring i multivariate statistiske teknikker til ana- 
lyse af kategoriske og kontinuerte data. 



 
Det er målet at den studerende efter modulet har opnået viden om multivariate statistiske teknikker. Ligesom 
det også er et mål af den studerende efter modulet har opnået færdigheder til at gennemføre analyser ved hjælp 
af multivariate statistiske teknikker. Herudover er det målet at den studerende efter modulet har opnået kompe- 
tencer til på selvstændigt grundlag at reflektere over centrale problemstillinger inden for anvendelsen af multi- 
variate statistiske teknikker. 

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre 
Modulet ’Kvantitativ metode og statistik’ er en del af bacheloruddannelsens udbud af metodemoduler. 

 
’Kvantitativ metode og statistik’ bygger videre på den viden og de kompetencer og færdigheder som den stude- 
rende har opnået på 4. semester og giver den studerende indblik i og oversigt over almindelige multivariate 
statistiske teknikker anvendt i sociologisk forskning, herunder regressions-, varians- og faktoranalyse. 

Omfang og forventet arbejdsindsats 
Modulet består af 18 dobbeltforelæsninger med 12 øvelser, hvortil der er knyttet maksimum 50 siders litteratur 
til hver forelæsning. Der er således 60 konfrontationstimer knyttet til modulet 
Modulaktiviteter (Forelæsninger, øvelser mv.) 

 
Introduktion 

• Præsentation af national og international data til kvantitative analyser v/ Rolf Lyneborg Lund 
• 4. semester opsummering v/Annette Q. Romani 

+ Øvelser 
• Interaktion v/ Annette Q. Romani 

+ Øvelser 
• Opperationalisering 1 v/Rasmus Juul Møberg 
• Opperationalisering 2 v/Rasmus Juul Møberg 
• Total Survey Error Model v/Claus D. Hansen 

 
Eksplorativ metode og variabel konstruktion 

• Skala, indeks og sammensatte mål v/Annette Q. Romani 
+ Øvelser  

• Klyngeanalyse v/Rolf L.Lund  
+ Øvelser 

• Eksplorativ faktoranalyse/Principal Components Analysis v/Rolf L. Lund 
+ Øvelser  

Regressions modeller 
• Lineære sandsynlighedsmodeller v/Annette Q. Romani 

+ Øvelser 
• Logistisk Regression 1 v/(Henrik Lolle 

+ Øvelser 
• Logistisk Regression 2 v/Henrik Lolle 

+ Øvelser 
• Ordinal logistisk regression v/Henrik Lolle 

+ Øvelser 



• Multinomial logistisk regression v/ Henrik Lolle 
+ Øvelser 

• Opsamling på lineærsandsynlighedes modeller og logistisk 
regression v/Annette Q. Romani & Henrik Lolle 

 
Selektionsproblemer og kausale sammenhænge 

• Omitted variable bias, selektion bias, økonometriske metoder, kausale effekt v/Annette Q. Romani 
+ øvelser 

• Totale effekter, overkontrol, kausal rækkefølge v/Annette Q. Romani 
+ Øvelser 

• Opsamling/diskussion v/Annette Q. Romani 

• Opsamlende plenum (Annette Quinto Romani og 

Claus D. Hansen)  

Deltagere 
Deltagere på kurset er studerende på sociologiuddannelsens 5. semester. 

Deltagerforudsætninger 
Der kræves ingen andre forudsætninger for deltagelse i modulet end de generelle adgangskrav til uddannelsen 
for at deltage på modulet. 

Eksamen 
Modulet evalueres gennem projektarbejde ved mundtlig prøve efter 7-skalaen med intern censur. 

 

Semestrets andre aktiviteter 
 

Introduktion 
Introduktion til det kommende semester foregår fredag den 2. september kl. 08.15-10.00 i AUD 1.217, Fibiger- 
stræde 15. I forbindelse med introduktionen introduceres undervisere, vejledere og hjælpelærere, ligesom der tages 
hul på den indledende gruppedannelse. 

Lokaler 
Forelæsninger foregår på Campus, Aalborg Ø. 
Øvelser i metode foregår primært i seminarrum og grupperum i Kroghstræde 7 og Fibigerstræde 13. 
 

Gruppedannelse 
Til støtte for projektvalg og gruppedannelse er der reserveret tid til Gruppedannelse på følgende tidspunkter: 
Gruppedannelse I: Onsdag, den 7. september 2022, kl. 10.15 – 12.00 i AUD 1.67, Fibigerstræde 15 
Gruppedannelse II: Mandag, den 12. september 2022, kl. 12.30-14.15 i AUD 1.217, Fibigerstræde 15 
Gruppedannelse og projektemner diskuteres.  

 
Gruppedannelse, valg af problemstilling og vejlederønske skal være på plads og indleveret senest onsdag, den 
14. september 2022 kl. 15.00. Til det formål ligger der link til et Microsoft Forms spørgeskema i 5. semesters 
moodlerum, som gruppen skal udfylde. I får besked om vejledertildeling via Moodle i uge 38. 

 



Tilmelding til valgfag 
Tilmeldingen til valgfag via STADS foregår i perioden 15. november – 1. december. (se under ”tilmelding til 
undervisning/eksamen”) 

 

Projektarbejde 
Projektarbejdet er hovedaktiviteten på semesteret. Projektet skal analysere en selvvalgt problemstilling inden for 
temarammen, og skal indeholde empiriske analyser af den valgte problemstilling ved hjælp af kvantitative metoder. 
Derudover kan projektet inddrage og bearbejde relevant teoretisk stof, herunder de temaer, der er gennemgået i 
løbet af semesteret. De specifikke krav til projektet er at finde i kravbeskrivelsen til projektet som er at finde på 
Moodle. 

Tilmelding til undervisning/eksamen 
Forud for hvert semester skal du tilmelde dig undervisning og prøver i STADS,  
Når du er tilmeldt undervisning, tilmeldes du automatisk til 1. prøveforsøg uden mulighed for afmelding af 1. 
prøveforsøg. Tilmelding til undervisning og 1. prøveforsøg kan dog frameldes, hvis framelding sker inden udløb 
af eftertilmeldingsperioden. 
Du skal selv foretage tilmelding til 2. og 3. prøveforsøg. 
 

Sygeeksamen og re-eksamen. 
 

Aflevering senere end kl. 10.00 i Digital Eksamen er ikke muligt. Hvis man afleverer for sent, udebliver, 
afleverer blankt eller ikke består til den mundtlige eksamen, betyder det, at man har brugt 1 af i alt 3 
prøveforsøg. For at deltage i 2. prøveforsøg i samme eksamensperiode, SKAL man have været tilmeldt 
periodens ordinære eksamen.  
 
Skyldes fravær sygdom, skal man indsende en lægeerklæring til studiesekretariatet  
BA-sociologisekretariatet@socsci.aau.dk . Man vil i så fald blive registreret som værende syg, og har ikke 
brugt et prøveforsøg. Re-eksamen er i så fald 1. prøveforsøg. 

 
Studienævnet udbyder kun reeksamen, såfremt en eller flere studerende har været syge, afleveret blankt, 
udeblevet fra eller ikke bestået 1. prøveforsøg ved den ordinære prøve. Afleveres der senere for sent, 
betragtes det som ’ikke-afleveret/udeblevet’.  
 
Såfremt opgaven afleveres for sent, betragtes den som ikke-afleveret og man vil få en markering som 
udeblevet. Hvis sen aflevering skyldes særlige forhold (eks IT-problemer), skal man umiddelbart kontakte 
studiesekretariatetet, og eventuelt indsende begrundet dispensationsansøgning til studienævnet 
efterfølgende: BA-sociologiseskretariatet@socsci.aau.dk  
 
 
Information om tilmelding til 2. prøveforsøg meddeles via Moodle. 2. prøveforsøg afholdes inden 
udgangen af semesteret. Dato meddeles via Moodle 

Undervisningstilmelding er ens for alle studerende: 

Til efterårssemesteret 
- Tilmeldingsperiode: 15. maj - 1. juni 
- Eftertilmelding - for nyoptagne kandidatstuderende, gæstestuderende mv.: 15. september - 1. oktober 
 
Til forårssemesteret 
-  Tilmeldingsperiode: 15. november - 1. December 
-  Eftertilmelding - for nyoptagne kandidatstuderende, gæstestuderende mv.: 15. februar - 1. marts 
 

https://www.studieservice.aau.dk/eksamen/
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Vejleder 
Der tildeles vejleder til projektarbejdet efter følgende normer (timerne er inklusiv eksamen): 
- Individuelle studerende: 12 timer 
- Grupper med 2 studerende: 18 timer 
- Grupper med 3-4 studerende: 27 timer 
- Grupper med 5-6 studerende: 32 timer 

 
På Sociologis hjemmeside henvises der til ”Retningslinjer for samarbejde mellem studerende og vejledere ved 
Sociologiuddannelsen: https://www.soc.aau.dk/uddannelser/info-studerende-faq/projekteksamen#527877 

 
 

Omfanget for projektrapporter på 5. semester er følgende: 
1 studerende:  max. 90.000 anslag 
2 studerende: max 120.000 anslag 
3 studerende: max 140.000 anslag 
4 studerende: max 160.000 anslag 
5-6 studerende: max 180.000 anslag 

 
Et anslag udgøres af et bogstav, et tegn, et mellemrum mv. Ved beregning af omfang af skriftlige opgaver og 
projekter indgår resumé, titelblad, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag ikke i beregningen. Alt andet indgår 
i beregningen, herunder også referencer til litteraturliste, noter, tabeller mv. Et projekt kan forsynes med bilag. 
Der må der max. vedlægges 10 siders bilag/appendiks til papirudgaverne af projektet, der placeres sidst i 
projektet. Alt øvrigt bilagsmateriale uploades i digital eksamen. 
 
Ved overskridelse af alle opgavers max-grænse (omfang) vil opgaven/projektet blive afvist, og der vil være brugt et 
eksamensforsøg. 
 

Projekteksamen 
Ved afslutningen af 5. semester eksamineres modul 14 og 15 gennem mundtlig projekteksamen. Denne foregår 
som en gruppeeksamen med individuel karakterfastsættelse efter 7-skalaen med intern censur. Eksamenspen- sum 
udgøres af pensum fra modul 14, 15 samt projektrapport. Projekteksamen foregår i grupper. Det vil sige, at alle 
projekter, der er udarbejdet i grupper, vil blive eksamineret ved, at alle gruppemedlemmer er inde til eksa- men 
samtidig. Eksamen bedømmes individuelt med karakter efter 7-trins-karakterskalaen. 
 
Retningslinjer for mundtlig eksamen og mundtlige oplæg til eksamen findes på:  
https://www.soc.aau.dk/uddannelser/info-studerende-faq/projekteksamen#527877 

 
Afleveringsfrist: onsdag, den 21. december 2022, kl. 10.00 på Digital Eksamen 
Projekteksamen 2022 
Uge 2: Mandag d. 9. januar til fredag den 13. januar 2023 
Uge 3: Mandag den 16. januar til fredag den 20. januar 2023 

 
Opgaven skal være afleveret SENEST kl. 10.00 i Digital Eksamen. 
 
Afleveres der senere end kl. 10.00, bruger man et eksamensforsøg. Skyldes fravær sygdom, skal man ind- sende 
en lægeerklæring til studiesekretæren. Så bliver man registeret som syg og har ikke brugt et eksamens- forsøg. 
 

Forsiden til projektet skal indeholde: 
• Gruppenummer og navn(e) 
• Semester og årstal 

https://www.soc.aau.dk/uddannelser/info-studerende-faq/projekteksamen#527877
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• Vejlederens navn 
• Projekttitel 
• Antal anslag 

 
Aflevering i Digital Eksamen 

Når I uploader jeres projekt i Digital Eksamen, DE, skal I på den side, hvor I printer kvitteringen herfor også 
huske at klikke på den blå kasse "Gå til Projektbibliotek" og udfylde felterne. Det er først herefter, at jeres pro- 
jekt er registreret som afleveret. 
 
OBS! 
Vær opmærksomme på, at I modtager kvitteringer fra Digital Eksamen på, at projektet er afleveret både i 
Digital Eksamen og i projektbiblioteket – det er jeres eget ansvar og samtidig jeres garanti for, at projektet 
er afleveret korrekt. Er projektet ikke det, kan I ikke gå til eksamen. 
 

Når der aflevereres projekter i DE, skal en person fra gruppen invitere alle gruppemedlemmer, og alle gruppe- 
medlemmer skal acceptere invitationen, før projektet er endeligt afleveret. 
 
Mere information om upload i Digital Eksamen – herunder gruppeaflevering, supplerende info til projektbiblio- 
teket mm findes på http://www.de.aau.dk/studerende/ 
 
Har du spørgsmål om Digital Eksamen er du velkommen til at kontakte IT, tlf. 99 40 20 20 eller din studiese- 
kretær. 
 
Reeksamen projekt 
Reeksamen i et projektmodul kan foregå på én af følgende måder: 
1. Den studerende genindleverer det samme projekt og eksamineres mundtligt med samme udgangspunkt som til 

den ordinære eksamen. 
2. Den studerende afleverer inden en fastsat frist som er aftalt med vejleder en projektrapport, der i forhold til den 

oprindelige rapport er revideret og/eller udbygget. Den studerende eksamineres mundtligt i det senest 
afleverede produkt. 

3. Den studerende bedømmes på baggrund af et nyt projekt. Her vil den studerende typisk afvente 
førstkommende ordinære eksamen. Studienævnet kan bevilge yderligere vejledningstimer. 

 
Det er studienævnet der på baggrund af indstilling fra vejleder fastsætter, hvilken form reeksamen tager. Den 
studerende kan dog uanset denne fastsættelse, vælge at genindlevere det samme projekt til en eventuel reeksamen. 
Studerende, der ikke består en mundtlig eksamen på baggrund af et skriftligt projekt, har krav på en kortfattet 
tilbagemelding på det skriftlige produkt og den mundtlige præstation. Tilbagemeldingen skal sigte mod at den 
studerende ved en eventuel reeksamen, bedst muligt kan leve op til fagets læringsmål. Som en del af tilbagemel-
dingen skal indgå en indstilling til den mest hensigtsmæssige form for reeksamen. Tilbagemeldingen gives af 
vejleder og kan foregå skriftligt eller mundtligt. Hvis der er enighed mellem vejleder, studerende og studienævn 
kan reeksamens form aftales mundtligt. Ved uenighed træffer studienævnet beslutning på baggrund af skriftlig 
indstilling fra vejleder. Tidspunkt for reeksamen fastsættes af studienævnet. 
 

Booking af grupperum 
Grupperum til projektarbejdet bookes via et elektronisk bookingsystem.  
 
Hver enkelt gruppe har én fælles bookingadgang. Der bliver først givet bookingadgang til grupperum efter 
vejlederfordelingen er offentliggjort. 
Se vejledning for booking af grupperum mm.  
Grupperum kan KUN bookes via det elektroniske bookingsystem. Booking foregår ved at gå ind på 
http://book.webbook.dk/auc/studbook 
 

http://www.de.aau.dk/studerende/
https://www.soc.aau.dk/uddannelser/info-studerende-faq/grupperum
http://book.webbook.dk/auc/studbook


Moodle - studiets intranet 
Moodle er systemet, hvor bl.a. information og opgaver i relation til kurserne og de enkelte semestre samt 
information fra sekretærerne og underviserne mv. er tilgængeligt. For hvert kursus findes beskrivelse af de enkelte 
kursusgange og pensum. 
 
Moodle findes via følgende link: https://www.moodle.aau.dk/ eller via studiets hjemmeside. For at bruge Moodle 
skal man logge ind. Dette foregår med samf-brugernavn og tilhørende kode. Er der problemer med at logge ind, 
kontakt support@its.aau.dk. 

 
IT-support 

It-support kan kontaktes via telefon tlf.: +45 9940 2020 og mail support@its.aau.dk eller ved personlig 
henvendelse ved ITs service desks (adresser kan findes på https://www.its.aau.dk/support). 
 

 
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 forbin- 
delse er jeres erfaringer og vurderinger et væsentligt redskab. 

 
Dispensationsansøgninger 

Ved behov for at søge særlige eksamensvilkår skal der indsendes en dispensationsansøgning til Studienævnet for 
Sociologi. Ansøgningen sendes som mail: bba@id.aau. dispensationen gælder kun for den pågældende ordinære 
eksamen samt en eventuel reeksamen. 
 
Frist for indsendelse af ansøgningen er: 
 
Efterår/vintereksamen: senest den 10. oktober 
Forår/sommereksamen: senest den 10. marts 
 
Oplysninger om hvilke betingelser der skal med i dispensationsansøgningen kan findes på hjemmesiden: 
http://www.sociologi.aau.dk/studienaevn/ 
 

SoFiA (Sociologisk Forening i Aalborg) 
SoFiA er en forening for alle sociologistuderende ved Aalborg Universitet. Her planlægges og bestyres både 
sociale og faglige arrangementer på tværs af semestrene. SoFiA har både en Facebook side; Søg på SoFiA og 
en person; Søg SoFiA Aalborg. 
Vil du høre mere, er du mere end velkommen til vores generalforsamling. SoFiA inviterer alle studerende, der har 
lyst til at deltage til SoFiAs generalforsamling. På mødet vil den kommende bestyrelse blive valgt. Samtidig er der 
mulighed for at få mere at vide om, hvad SoFiA står for, og hvad det indebærer at være medlem af denne forening 
(enten menigt medlem eller ved bestyrelsespost). Du forpligter dig ikke til at blive medlem ved at møde op til 
generalforsamlingen. 
Dato for generalforsamlingen meldes ud via Moodle. 
 
Modulbeskrivelser for valgfag 
På 5. semester valgfag skal man samlæse med kandidatuddannelsen, dog kun svarende til 5 ECTS. 

http://www.moodle.aau.dk/
http://www.moodle.aau.dk/
mailto:support@its.aau.dk
mailto:support@its.aau.dk
https://www.its.aau.dk/support
mailto:bba@id.aau.
http://www.sociologi.aau.dk/studienaevn/


Man kan vælge mellem følgende: 

Sociologisk emnespecialisering:  
Civilt samfund og sociale bevægelser 
Organisationssociologi 
Hverdagsliv, kultur og emotioner 
Sundheds- og sygdomssociologi 

 
Sociologisk metodespecialisering: 

Biografisk metode 
Korrespondanceanalyse 

 
Beskrivelse af de enkelte moduler kan ses i semesterbeskrivelsen for 7.-9. semester 

https://www.soc.aau.dk/uddannelser/studienaevn/sociologi/#501362
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