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2. semester 
 

Institut for Sociologi og Socialt 
Arbejde 
Studienævnet for Sociologi 
Studieordning for Bacheloruddannelsen i sociologi ved Aalborg Universitet, Studieordning 
for bacheloruddannelsen i sociologi, 2020: https://studieordninger.aau.dk/2020/20/1809   
 
Semesterets temaramme 
Formålet med 2. semester er for det første at give de studerende en indføring i og oversigt 
over sociologiens teorihistorie og klassiske sociologiske teorier.  For det andet skal semesteret 
give den studerende en indføring i sociologiens videnskabsteoretiske grundlag samt give 
konkrete projektdesign og metodevalg en videnskabsteoretisk forankring.   

 
Semesterets organisering og forløb 
Semesteret består af to moduler om hhv. ’Klassisk sociologisk teori’ og ’videnskabsteori, 
projektdesign og metode’. Til kurset i klassisk sociologisk teori er der tilknyttet øvelser, mens 
der er knyttet projektarbejde til modulet ’videnskabsteori, projektdesign og metode’. De to 
moduler afvikles og eksamineres som selvstændige enheder. Der tilstræbes dog en vis grad af 
synergi mellem modulerne, således at der i forelæsninger om klassisk sociologisk teori kan 
henvises til videnskabsteoretiske forudsætninger, ligesom der i forelæsninger samt 
projektarbejde om videnskabsteori og forskningsdesign kan henvises til den klassiske 
sociologis paradigmatiske værker.  

 
Semesterets omfang og den forventede arbejdsindsats 
Et fuldtidsstudium på sociologistudiet er normeret til 840 arbejdstimer per semester, hvilket 
indebærer, at arbejdsmængden er tilpasset en forventning om en arbejdsindsats svarende til 
et fuldtidsarbejde i 10 måneder per år. Andet semesters omfang er illustreret nedenfor. 
Inkluderet er både undervisning og de studerendes egne aktiviteter og forberedelser. 
Tidsforbruget er sat til 28 timer per ECTS, hvilet giver en månedlig arbejdstid på ca. 168 
timer fra semesterstart til eksamens afslutning (5 måneder). 
At studiet er et fuldtidsstudie indebærer, at det forventes, at de studerende arbejder i 
gennemsnit otte timer hver dag. Aktiviteterne er tidsmæssigt hovedsageligt placeret på 
hverdage mellem klokken 8.00 og klokken 18.15, og det forventes, at de studerende arbejder 
med forberedelse til forelæsninger og med gruppearbejde, når der ikke er fastlagte aktiviteter 
i semesterplanen. 

https://studieordninger.aau.dk/2020/20/1809
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 Aktivitet Varighed antal U* (timer) S* (timer) 
Forelæsninger         

Modul: Klassisk soc teori 27 2 54 
       

Modul: Videnskabsteori, projektdesign og 
metode 20 2 40   

Øvelser          
Modul Klassisk soc teori 11 2 22  
          

Semesterintroduktion og plenum 3 2 6   
Projektvejledning (klynge) 3 4 12  
Projektvejledning (gruppemøde) 2 1 2  

Projektvejledning, forberedelse 3 4  12 
Projekteksamen 1 2 2  

    Videopræsentationer (teori) 15 2  30 
Eksamen, modul Klassisk soc teori 1 60  60 
Læsning, forberedelse til forelæsning (teori) 27 8  216 
Læsning, forberedelse til forelæsning (metode) 20 7  140 
Eksamensforberedelse, oplæg m.v. 1 44  44 
Projektarbejde 1 200   200 
*U=Undervisning (antal timer)     138   
*S= Studerendes arbejde (antal timer)       702 
Totalt antal timer på semesteret       840 

 
 

Semesterkoordinator og sekretariatsdækning 
 

Koordinator 
Anja Jørgensen 
Fibigerstræde 13, lokale 71A 
Tlf: 9940 8133 
Mail: anjaj@socsci.aau.dk  
 

Koordinator 
Lars Skov Henriksen 
Fibigerstræde 13, lokale 81 
Tlf: 9940 8142 
Mail: larsskov@socsci.aau.dk 

 
 

 

BA-Studiesekretariatet 
Fibigerstræde 5, lokale 18 
Tlf: 9940 9626 
Mail: BA-sociologisekretatiatet@socsci.aau.dk 
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Modul Klassisk sociologisk teori 
Module  Classical Sociological Theory 

 
Modulet er placeret på 2. semester og har et omfang på 15 ECTS. 
Modulet afvikles som en forelæsningsrække med dertil hørende øvelser. 
Modulet gennemføres på dansk. 
STADS-kode: SFA160011B 

 
Modulansvarlige: Koordinatorer Anja Jørgensen og Lars Skov Henriksen 
 

I 
Mål 
Målet med modulet er at give den studerende en indføring i og oversigt over sociologiens teo- 
rihistorie og klassiske sociologiske teorier. 

 
Det er målet, at den studerende efter modulet 

Viden: 
- opnår viden om fagets hovedtraditioner og repræsentanter herfor samt de mest cen- 
   trale teorier og begreber fra disse 

 
Færdigheder: 
- kan redegøre for forskelle og ligheder mellem diverse hovedtraditioner, forfattere, teo-  
   rier og begreber 
- kan argumentere på et teoretisk, videnskabeligt grundlag 

 
Kompetencer: 
-  kan vurdere, formulere og formidle teoretiske problemstillinger 

 
Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre 
Modulet giver en grundig indføring i sociologiens hovedtraditioner, vigtigste teoretikere, teo- 
rier og begreber. Herunder inddrages og belyses den samfundsmæssige kontekst og det mo- 
derne samfunds opkomst og udvikling på en måde, som danner udgangspunkt for en forståel- 
se af den moderne sociologi. Faget giver således en indføring i den sociologiske teoritradition, 
som nyere sociologisk teori typisk ligger i forlængelse af eller markerer en forskel til. 

 
Omfang og forventet arbejdsindsats 
Modulet er organiseret som en forelæsningsrække med 27 forelæsninger og 11 øvelser. 
Antallet af konfrontationstimer er således 76. Hertil forventes det, at studerende bruger 8 
timer på forberedelse pr. dobbeltlektion. Eksamen har en varighed af 60 timer. 
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Øvelserne foregår i mindre grupper, hvor en række øvelsesspørgsmål stillet i 
sammenhæng med og forlængelse af temaerne i de tilhørende forelæsninger diskuteres. 
Bagefter er der fælles opsamling på øvelsen forestået af tilknyttede øvelseslærere.  
Øvelsesopgaverne bliver lagt på Moodle forud for øvelserne. Information om 
øvelsesgrupper, øvelseslærer og lokaler findes på Moodle. Information om tidspunkter 
fremgår af Moodles kalender. I tillæg til øvelsesspørgsmålene arbejdes i hver gruppe med 
to videoafleveringer. Video 1 skal være en præsentation af en sociologisk teoretiker/et 
teoretisk perspektiv med udgangspunkt i pensumlitteraturen og de spørgsmål, der stilles 
til den pågældende øvelsesgang (ca. 5 min.). Video 2 skal være en kritik af en sociologisk 
teoretiker. Kritikken skal komme fra et specifikt teoretisk standpunkt (ca. 3 min). Hvis der 
ikke afleveres gruppevis, kræves individuel upload af samme videoer. Videoafleveringerne 
kan løbende diskuteres med øvelseslærerne i forbindelse med øvelserne (se specifikke 
krav under punktet ”eksamen modul klassisk sociologisk teori”). 

 
Deltagerforudsætninger 
Modulet indgår som obligatorisk kursus på sociologiuddannelsens 2. semester. Der kræves 
ingen andre forudsætninger end de generelle adgangskrav til uddannelsen for at deltage på 
modulet. 

 
Modulaktiviteter 
Grundbøger 
- George Ritzer: Sociological Theory (11. udgave). New York: McGraw Hill. 
- Michael Hviid Jacobsen, Mikael Carleheden & Søren Kristiansen (red.)(2001/2010): Traditi- 
on og Fornyelse - en problemorienteret teorihistorie for sociologien. Aalborg: Aalborg Universi- 
tetsforlag. 
- Max Weber (1995): Den protestantiske etik og kapitalismens ånd. Købehavn: Nansensgade 
Antikvariat. 
- Émile Durkheim (2008): Selvmordet. Gyldendal, Oslo. 

 
Heine Andersen & Lars Bo Kaspersen (2013): Klassisk og moderne samfundsteori (5. udgave), 
København: Hans Reitzels Forlag anbefales til evt. supplerende læsning. 

 
Forelæsningsrække for modul: Klassisk sociologisk teori 
En gældende og opdateret forelæsningsrække kan findes på moodle. 
https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=45135 
Her vil oplysninger om pensum til de enkelte forelæsninger være tilgængelig. 

 

 

Eksamen, modul “klassisk sociologisk teori” 
Deltagelse i den skriftlige eksamen i klassisk sociologisk teori forudsætter aktiv deltagelse i 
forløbet. Aktiv deltagelse indbefatter som minimum upload af to videopræsentationer pr. 
øvelsesgruppe (se også punktet ’omfang og forventet arbejdsindsats’ ovenfor). Hvis videoer 
ikke uploades gruppevis, kræves individuel upload af samme videoer. Formålet med 
videoafleveringer er først og fremmest at øve præsentationsformer i digitale formater, som er 

https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=45135
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relevante i en sociologisk praksis. 
 

Krav til video 1: Præsentation af sociologisk teoretiker eller teoretisk perspektiv. Videoen skal 
indeholde en kort præsentation af den valgte teoretiker, en gengivelse af centrale teoretiske 
bidrag eller begreber samt en kort diskussion af styrker og svagheder. Præsentation bør tage 
udgangspunkt i pensumlitteraturen, men må gerne bevæge sig ud over denne. Man kan lade 
øvelsesspørgsmålene guide præsentationen, men den skal ikke ses som en afrapportering af 
disse. 

 
Krav til video 2: Kritik af en sociologisk teoretiker. Kritikken skal komme fra et specifikt 
teoretisk standpunkt. Videoen skal indeholde en kort præsentation af den teoretiker eller det 
teoretiske perspektiv som kritiseres, en kort præsentation og modstilling af jeres teoretiske 
udgangspunkt for kritikken samt en kortfattet diskussion af ét udvalgt kritikpunkt. 

 
Modulet evalueres i en individuel skriftlig prøve af en uges varighed. Opgaven skrives under 
studienummer (det vil sige uden navn), og der gives karakter efter 7-trinsskalaen med ekstern 
censur. Eksamensopgaven besvares med udgangspunkt i stillet opgave på baggrund af kursets 
pensum. 

 
Omfanget af opgaven er maksimalt 24.000 anslag. En normalside svarer til 2400 anslag 
(bogstav, tegn eller mellemrum). 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. 
Overtrædelse af opgavens grænse for omfang betyder, at opgaven ikke bedømmes, og der vil 
være brugt et prøveforsøg 

 
Pensum omfatter kursuslitteraturen til ”Modul: Klassisk sociologisk teori”. Opgaven kan 
besvares ud fra pensum. Det forventes ikke, at der inddrages supplerende litteratur, men det er 
tilladt. Al anvendt litteratur skal fremgå af en samlet litteraturliste.  
Referencer til anvendt litteratur i brødteksten følger retningslinjerne for tidsskriftet Dansk 
Sociologi (se nedenfor for nærmere angivelser). 

 
I forbindelse med eksamen anvendes AAUs platform Digital Eksamen; www.de.aau.dk. Se 
information herom nedenfor.  
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Opgaven frigives på Digital Eksamen onsdag d. 31. maj 2023 kl. 10.00. 
Opgaven afleveres på Digital Eksamen onsdag d. 7. juni 2023 kl. 10.00. 
 
Opgaven skal være uploadet i Digital Eksamen SENEST kl. 10.00.  
 
Hvis man afleverer for sent, udebliver eller ikke består, 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. Studienævnet udbyder kun reeksamen, Såfremt en eller flere studerende 
er syge ved, udebliver fra eller ikke består 1. prøveforsøg som en ordinær prøve.  
 
Skyldes fravær sygdom, skal man indsende en lægeerklæring til studiesekretæren. Man bliver derved 
registreret som syg, og har ikke brugt et prøveforsøg  
 
Information om tilmelding til 2. prøveforsøg meddeles via Moodle. 2. prøveforsøg afholdes inden 
udgangen af semesteret. Dato meddeles via Moodle 
 
Såfremt opgaven afleveres for sent, betragtes de som udeblivelse. Hvis forset aflevering skyldes 
særlige forhold (eks IT-problemer), bør man straks kontakte studiesekretariatetet: 
sociologisekretariatet@socsci.aau.dk , og eventuelt indsende begrundet 
dispensationsansøgning til studienævnet efterfølgende: bba@id.aau.dk 
 

 
Karakterer opslås på STADS senest fire uger efter afleveringsdatoen. 
Information om dato for og tilmelding til andet prøveforsøg vil meddeles ved opslag på 
Moodle og afholdes inden udgangen af semesteret. 

 
Re-eksamen 
For at deltage i 2. prøveforsøg i samme eksamensperiode, skal man 
have været tilmeldt periodens ordinære eksamen. Hvis man har afleveret for sent, er udeblevet, 
afleveret blankt eller ikke har bestået, betyder det, at man har brugt 1 ud af i alt 3 prøveforsøg. 
 
Tidspunkter for re-eksamen oplyses senere. Der udbydes kun reeksamen, hvis der er 
studerende, som ikke har bestået den ordinære prøve. 

mailto:sociologisekretariatet@socsci.aau.dk


9  

Modul Videnskabsteori, projektdesign og metode  
   Theory of Science, Project Design and Methods  

Modulet er placeret på 2. semester og har et omfang på 15 ECTS. 
Modulet afvikles som en forelæsningsrække med tilhørende udformning af miniprojekt. 
Modulet gennemføres på dansk. 
STADS-kode: SFA160013K 

 
Modulansvarlige: Koordinatorer Anja Jørgensen og Lars Skov Henriksen 

 
Mål 
Målet med modulet er at give den studerende en indføring i sociologiens videnskabsteoretiske 
grundlag samt at give konkrete projektdesign og metodevalg en videnskabsteoretisk 
forankring. 
 

 
Det er målet, at den studerende efter modulet 

Viden: 
- opnår viden om fagets videnskabsteori, designtyper og metoder 

 
Færdigheder: 

- kan redegøre for forskelle og ligheder mellem forskellige videnskabsteoretiske 
positioner, projektdesign og metoder 

- kan vurdere, formulere og formidle videnskabsteoretiske, designmæssige og 
metodiske problemstillinger 

- kan udvikle projektdesign og vælge metoder til belysning af konkrete 
problemstillinger og give disse et videnskabsteoretisk perspektiv 

 
Kompetencer: 

- kan reflektere over og anvende videnskabsteori, projektdesign og metoder til at belyse 
sociologiske problemstillinger 

 
 

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre 
Modulet giver en grundig indføring i videnskabsteoretiske hovedpositioner og deres 
grundproblemer, de væsentligste typer af forskningsdesign og de mest anvendte metoder. 
Modulet skal sikre kendskab til og indsigt i de for sociologien mest centrale 
videnskabsteoretiske retninger og deres grundproblemer samt de mest anvendte 
forskningsdesign og metoder. 

 
Omfang og forventet arbejdsindsats 
Modulet er organiseret som en forelæsningsrække med 20 forelæsninger. Hertil forventes det, 
at studerende bruger 7 timer på forberedelse pr. dobbeltlektion. 
I tillæg til forelæsningsrækken udformes et ’miniprojekt’. Ud over tid til klynge- og 
gruppevejledning og eksamen forventes den studerende at arbejde med projektarbejde i 200 
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timer. 

Hertil kommer eksamen, der har en varighed af 20 minutter pr. studerende i gruppen 
(fem-seks studerende pr. gruppe); det vil sige cirka 2 timer. 

 
Deltagerforudsætninger 
Modulet indgår som obligatorisk kursus på sociologiuddannelsens 2. semester. Der kræves 
ingen andre forudsætninger end de generelle adgangskrav til uddannelsen for at deltage på 
modulet. 

 
Modulaktiviteter 
 Grundbøger De Vaus, David (2001): Research Design in Social Research, Sage Publications. 
 Juul, Søren og Kirsten Bransholm Pedersen (red.) (2012): Samfundsvidenskabernes 

videnskabsteori – En indføring København: Hans Reitzels Forlag 
 

Forelæsningsrække på modul: Videnskabsteori, forskningsdesign og metodologi 
En gældende og opdateret forelæsningsrække kan findes på moodle. 
https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=45134 
Her vil oplysninger om pensum til de enkelte forelæsninger være tilgængelig. 
 
Mini-projekt i ’Videnskabsteori, projektdesign og metode’ 
Formålet med miniprojektet er at udarbejde et oplæg til gennemførelse af en sociologisk 
undersøgelse af en relevant problemstilling på baggrund af overvejelser over 
forskningsdesign, videnskabsteori og metodemæssige forudsætninger. 

 
Miniprojektet udformes i administrativt nedsatte grupper på 4-6 personer og skal indeholde 
følgende elementer: 

- Udformning af problemformulering inden for et sociologisk relevant tema 
   (godkendes af vejleder). 
- Kort redegørelse for teorivalg og relevant litteratur på baggrund af litteratursøgning 
   (2-3 sider) 
- Udarbejdelse af et forsknings- og projektdesign, herunder diskussion af den valgte for- 
   klaringstype og for det valgte design i relation til problemstillingen. 
- Redegørelse for valg af metode/metoder samt en detaljeret plan for dataindsamling. 
- Integration af og refleksion over videnskabsteoretiske overvejelser og positioner i     
  relation til projektdesignet, herunder en diskussion af ontologiske og episte- 
  mologiske antagelser. 
- Diskussion af styrker og svagheder med hensyn til validitet, reliabilitet og generaliser- 
   barhed i det valgte design/valgte metoder. 

 
Til hjælp for udformningen af miniprojektet afholdes vejledning i alt fem gange. Der afholdes tre  
klyngeseminarer, hver med deltagelse af tre grupper (15 studerende). Endvidere afholdes 
vejledning to gange á en times varighed for hver gruppe alene med vejleder. Tre grupper udgør 
således en klynge; hver klynge tildeles en vejleder. Oplysning om grupper, klynger, vejleder og 
tidspunkter for både klynge- og individuel vejledning findes på Moodle.  

https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=45134
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Såvel klyngevejledning som vejledning af grupperne hver for sig foregår på fastlagte datoer. 
Forud for hvert møde fremsender klyngevejleder en oversigt over, hvad der forventes 
produceret samt frister for aflevering af materiale i klyngen. 
 
Vejledningen foregår efter følgende plan: 
 
1. Miniprojektet igangsættes ved afholdelsen af første klyngeseminar. Her har man 

mulighed for at diskutere indhold og form på miniprojektet med klyngevejlederen og de 
to andre grupper i klyngen.  

 
2. Anden vejledning afholdes med grupperne hver især. Vejledningen har til formål at 

afklare den valgte problemstilling, valg af design og videnskabsteoretisk perspektiv 
 
3. Tredje møde afholdes som klyngevejledning. Vejledningen fokuserer på 

problemformulering, litteraturoversigt, teori, design og metodeovervejelser. Grupperne 
giver hinanden feed-back på materiale, der er fremsendt på forhånd til klyngevejlederen 
samt øvrige grupper i klyngen. Alle grupper fungerer som opponentgrupper for 
hinanden, og alle er forpligtet til at læse projektudkast og give konstruktiv kritik. Den 
tilknyttede klyngevejleder bidrager også med kritik, forslag og inputs til de enkelte 
grupper, og kan tage mere generelle eller tværgående problemstillinger op. 

 
4. Fjerde møde afholdes som klyngevejledning efter samme model som 3. vejledning. 

Vejledningen fokuserer især på integration af videnskabsteoretiske overvejelser i forhold 
til den valgte problemformulering og forskningsdesign. 

 
5. Femte vejledning afholdes med grupperne hver især i den afsluttende del af arbejdet med 

miniprojektet. Vejledningen er rettet mod at sikre sammenhæng, konsistens og 
færdiggørelse af miniprojektet. 

 
 

 
Projektvejledning: 
Vejlederfordelingen kan ses på Moodle den 1. februar. 

 
Der henvises til de https://www.soc.aau.dk/digitalAssets/994/994752_regler-og-
retningslinjer-ifm-projektarbejde-og-vejledning-paa-sociologiuddannelsen.pdf 
for samarbejde mellem studerende og vejledere ved Sociologiuddannelsen i 
Studiehåndbogen på sociologis hjemmeside:  

 
 
  

https://www.soc.aau.dk/digitalAssets/994/994752_regler-og-retningslinjer-ifm-projektarbejde-og-vejledning-paa-sociologiuddannelsen.pdf
https://www.soc.aau.dk/digitalAssets/994/994752_regler-og-retningslinjer-ifm-projektarbejde-og-vejledning-paa-sociologiuddannelsen.pdf
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Eksamen, Videnskabsteori, projektdesign og metode 
Modulet ’Videnskabsteori, projektdesign og metode’ evalueres gennem en mundtlig eksamen 
ved semesterets afslutning. Eksamen foregår som gruppeeksamen. Det vil sige, at alle projekter, 
der er udarbejdet i grupper, vil blive eksamineret ved, at alle gruppemedlemmer er inde til 
eksamen samtidig, men med individuel karakterfastsættelse. Prøven tager udgangspunkt i 
projektrapporten og en mundtlig fremlæggelse efterfulgt af fælles diskussion med inddragelse af 
modulets pensum. 
 
Prøven bedømmes individuelt efter 7-trins karakterskalaen med intern censur. For nærmere 
information og regler om gruppeeksamen se retningslinjer fra Skolen for Sociologi og Socialt 
Arbejde og fra sociologistudiet på hjemmesiden 
(http://sociologi.samf.aau.dk/index.php?id=9046) 
 
Projektgruppeeksamener på 2. semester vil blive afholdt i perioden 20.-29. juni 2023. 
Eksamensplan vil blive lagt på Moodle ultimo maj 2023. 

 
 
HUSK: Medbring AAU-card til eksamen. 
 

Projektomfang og -aflevering 
Fristen for aflevering af miniprojektet er tirsdag, den 23. maj 2023 kl. 10.00 i Digital 
Eksamen, hvor upload til Det Digitale Projektbibliotek også skal ske. I skal altså kun uploade 
uét sted digitalt.  

 
Alle projekter plagiatscannes automatisk når I afleverer i DE. 
I DE vælger I om projektet skal være fortroligt eller ikke fortroligt. HUSK at tage stilling, 
da det ikke kan ændres! 
 
Forsiden til projektet skal indeholde: 

- Gruppenummer og navn(e) 
- Semester og årstal 
- Vejlederens navn 
- Projekttitel 
- Antal anslag 

 
Miniprojektets omfang: 
1 studerende max 42.000 anslag 
2 studerende max 60.000 anslag 
3-6 studerende max 72.000 anslag  
 
Som anslag tæller bogstav, tegn eller mellemrum. 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. Der kan vedlægges et bilag på max 10 sider (som ikke medregnes i omfang). 
Antal anslag skal anføres på forsiden. 

http://sociologi.samf.aau.dk/index.php?id=9046
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For at deltage i 2. prøveforsøg i samme eksamensperiode, skal man have afleveret blankt i 
Digital Eksamen, være ikke-bestået eller udeblevet pga. sygdom. Udebliver man ved 1. prøve-
forsøg, kan man således ikke gå op til 2. prøveforsøg (re-eksamen). Hvis man har afleveret for 
sent, udeblevet, afleveret blankt eller ikke bestået, betyder det, at man har brugt 1 ud af i alt 3 
prøveforsøg. 
 
Såfremt opgaven afleveres for sent, betragtes den som ikke-afleveret og man vil få en marke-
ring som udeblevet, og man kan i det tilfælde ikke gå til re-eksamen. Hvis sen aflevering skyl-
des særlige forhold (eks IT-problemer), bør man straks kontakte studiesekretariatetet: socio-
logisekretariatet@socsci.aau.dk, og eventuelt indsende begrundet dispensationsansøgning til 
studienævnet efterfølgende: bba@id.aau.dk 
 
Skyldes fravær sygdom, skal man indsende en lægeerklæring til studiesekretæren. Man bliver 
derved registreret som syg, og har ikke brugt et prøveforsøg 

 
Information om tilmelding til andet prøveforsøg vil blive meldt ud på Moodle. Andet 
prøveforsøg afholdes inden udgangen af semestret. 

 
Aflevering i Digital Eksamen 
Når I uploader jeres projekt i Digital Eksamen, DE, skal I på den side, hvor I printer kvitterin- 
gen herfor også huske at klikke på den blå kasse "Gå til Projektbibliotek", udfylde felterne 
tjekke, at I får en kvittering. Det er først herefter, at jeres projekt er registreret som afleveret. 
 
Når der aflevereres projekter i DE, skal en person fra gruppen invitere alle gruppemedlem- 
mer, og alle gruppemedlemmer skal acceptere invitationen, før projektet er endeligt afleveret. 

 
Mere information om upload i Digital Eksamen – herunder gruppeaflevering, supplerende info 
til projektbiblioteket mm findes på http://www.de.aau.dk/studerende 
 
 

http://www.de.aau.dk/studerende
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Semesterets andre aktiviteter 
 

Introduktion 
Den faglige introduktion til semestret varetages af semesterets koordinatorer og finder sted 
onsdag, den 1. februar 2023 kl. 8.15-10.00 i Auditorium A 
 
Informationsmøde om valgfag, Efteråret 2023 
Der afholdes informationsmøde om valgfag mandag, den 13. februar 2023, 10.15-12.00 i 
Aud. B. 

 
Til 3., 5. og 6. semester vælger den studerende ét sociologisk valgfag på 5 ECTS. Til 4. semester 
skal den studerende vælge valgfag på i alt 10 ECTS. 

 
Der er tilmeldingsfrist til valgfag onssdag, den 1. marts 2023. Tilmeldinger sker via en 
https://www.soc.aau.dk/uddannelser/info-studerende-faq/valgfag/, som findes på 
hjemmesiden 

 
I forbindelse med valg af fag (valgfag eller specialiseringer) er valget bindende. Det kan altså 
ikke ændres efterfølgende. Derfor er det vigtigt, at I sætter jer godt ind i fagenes indhold, in- 
den I tager beslutningen. 

 
Når beslutningen er taget, skal I meddele jeres valg 2 steder: 
 
1) På Sociologiuddannelsen ved at udfylde formularen på hjemmesiden 
2) I STADS selvbetjening ved undervisningstilmelding/eksamenstilmelding i tilmeldings-
perioden. 
 
Vær opmærksom på at dette er 2 forskellige steder på Universitetet og begge steder skal ud- 
fyldes. 

 
Karrieredag på Sociologi 
6. marts 2023 kl. 10.15-14.00 online Karrierdag på Sociologiuddannelsen. Arrangementet 
afholdes i samarbejde med SoFiA, Studievejlederen og Sociologiuddannelsen. Program og 
informationer udsendes senere. 
 
Karrieredag på AAU 
Dato udmeldes senere afholdes der Karrieredag på AAU. Program og information udsendes 
senere. 
 
Minikonference 
Fredag d. 28. april minikonference. Program og information udsendes senere. 
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SoFiA og generalforsamling 
SoFiA (Sociologisk Forening i Aalborg) er en forening for alle sociologi-studerende ved 
Aalborg Universitet. Her planlægges og forestås sociale og faglige arrangementer på tværs af 
semestrene. SoFiA har både en Facebookside; søg på SoFiA og en person; søg på SoFiA 
Aalborg 

 
Vil du høre mere er du mere end velkommen til vores generalforsamling: I foråret vil SoFiA 
invitere alle studerende der har lyst til at deltage til SoFiAs generalforsamling – dato vil blive 
oplyst via Moodle. På mødet vil den kommende bestyrelse blive valgt. Samtidig er der mulig- 
hed for at få mere at vide om, hvad SoFiA står for, og hvad det indbefatter 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. 

 
 

Semesterets plenum 
Plenum er de studerendes mulighed for at evaluere og gøre status på semesteret sammen 
med koordinatorerne og sidstnævntes mulighed for at få et indblik i de studerendes faglige 
og sociale trivsel. Tidspunkter for afholdelse af plenum fremgår af kalenderen.
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Praktiske informationer og nyttig viden 
 

Undervisningslokaler og grupperum 
Oplysningerne om hvor de enkelte forelæsninger og øvelser afholdes kan ses i Cal.Moodle. 
Til øvelserne er grupperum booket. Til projektarbejde skal grupperne selv booke 
grupperum. 

 
https://www.soc.aau.dk/uddannelser/info-studerende-faq/grupperum via elektronisk 
bookingsystem. Adgang hertil fås ved aflevering af ansøgningsskema til 
studiesekretæren. Ansøgningsskema findes på Moodle i rummet for Studiesekretariatet 
- Bachelor. Hver gruppe har én fælles bookingadgang. 
 
Vejledning til booking af gruppearbejdspladser findes på Moodle, ligeledes i rummet for 
Studiesekretariatet - Bachelor.  

 
Litteratur og bogpakke 
Følgende grundbøger anvendes på semesteret: 

 

- De Vaus, David (2001): Research Design in Social Research, Sage Publications. 

- Juul, Søren og Kirsten Bransholm Pedersen (red.) (2012): Samfundsvidenskabernes 
videnskabsteori – En indføring København: Hans Reitzels Forlag 

 
- George Ritzer: Sociological Theory (11. udgave). New York: McGraw Hill. 

- Michael Hviid Jacobsen, Mikael Carleheden & Søren Kristiansen 
(red.)(2001/2010): Tradition og Fornyelse - en problemorienteret teorihistorie for 
sociologien. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. 

- Max Weber (1995): Den protestantiske etik og kapitalismens ånd. Købehavn: Nansensgade 
Antikvariat. 

- Émile Durkheim (2008): Selvmordet. Gyldendal, Oslo 

 

Bøgerne kan købes i boghandlen FACTUM BOOKS, Fibigerstræde 16, 9220 Aalborg Ø fra cirka 
en uge inden semesterstart. Bøgerne kan købes inden semesterstart, som en samlet bogpakke 
og enkeltvis ved universitetets boghandel FACTUM BOOKS på Fibigerstræde 15, 9220 Aalborg 
Øst. Se åbningstider mv. på deres hjemmeside:  
http://ftu.dk/?centent=menu&amp;menu=6 
 

 

https://www.soc.aau.dk/uddannelser/info-studerende-faq/grupperum
http://ftu.dk/?centent=menu&amp;menu=6
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Moodle - Studiets intranet 
Moodle er systemet, hvor blandt andet informationer og opgaver i relation til kurserne og de 
enkelte semestre, samt informationerne fra sekretærerne og underviserne m.m. er 
tilgængelige. Studerende på 2. semester bliver automatisk tilmeldt de kurser i Moodle, som er 
relevante. 

 
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  

 
Kalenderfunktion i Moodle 
Dertil er der en kalenderfunktion i Moodle. Her er det muligt at se en samlet plan med datoer, 
tidspunkter, undervisere og lokaler for de kurser, man er tilmeldt. Kalenderen findes i øverste 
bjælke ved ’Mit hjem’ og øverst på siden for hvert kursus. Kalenderen bliver løbende 
opdateret med eventuelle ændringer i semesterets aktiviteter. 

 
IT-support 
IT-support kan kontaktes på telefonnummer 9940 2020, via mail (support@its.aau.dk ) 
eller ved personlig henvendelse ved ITs service desks (adresser kan findes her: 
http://www.its.aau.dk/support/ ) 

 
Digital Eksamen – AAUs eksamenssystem 
I forbindelse med semesterets skriftlige eksamener anvendes AAUs platform Digital Eksamen,  
https://www.de.aau.dk/ . 

 
Platformen Digital Eksamen indeholder information om den givne prøve samt oplysning om 
afleveringsfrist. Platformen giver endvidere mulighed for at redigere og slette eksamensbe- 
svarelsen og projekt indenfor opgavens tidsfrist. Efter afleveringsfristen kan eksamensbesva- 
relsen og projekt downloades. På platformen findes endvidere FAQs samt vejledninger, hvor 
funktionerne præsenteres. 

 
I tilfælde af spørgsmål om Digital Eksamen skal du sende en mail til  support@its.aau.dk 
eller ringe på telefon 9940 2020, ligesom du kan også er velkommen til at kontakte din 
studiesekretær. 

 
Tilmelding til undervisning og eksamen 
På 1. studieår er man automatisk tilmeldt undervisning og tilhørende eksamener første gang, 
disse udbydes. Som førsteårsstuderende skal man deltage i prøverne første gang, de udbydes. 
Det vil sige, at det ikke er muligt at framelde sig eksamen. 

https://www.moodle.aau.dk/
mailto:support@its.aau.dk
mailto:support@its.aau.dk
http://www.its.aau.dk/support/
https://www.de.aau.dk/
mailto:support@its.aau.dk
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Regler for deltagelse i et evt. andet prøveforsøg er beskrevet under hvert modul. En 
beskrivelse af alle regler vedrørende eksamen kan ses på hjemmesiden 
https://www.studieservice.aau.dk/eksamen/ 

 
Dispensationsansøgninger om særlige eksamensvilkår 
Ved behov for at søge særlige eksamensvilkår skal der indsendes en 
dispensationsansøgning til Studienævnet for Sociologi. Ansøgningen sendes som mail til 
sociologisekretariatet@socsci.aau.dk  

Dispensationen gælder kun for den pågældende ordinære eksamen samt en eventuel 
re- eksamen. 

Af dispensationsansøgningen skal fremgå, hvilke eksamener der søges dispensation for, 
til det pågældende semester. 

Frist for indsendelse af ansøgningen er:  

Efterår/Vintereksamen: senest den 10. oktober 2023 

Forår/Sommereksamen: senest den 10. marts 2023 
Oplysninger om hvilke betingelser der skal med i dispensationsansøgningen kan findes på 
https://www.soc.aau.dk/uddannelser/info-studerende-faq/dispensationer#504541 

 

 
 

Semesterevalueringer 
Som en del af sociologiuddannelsens kvalitetssikring gennemføres der løbende evalueringer 
af alle kursusudbuddene på uddannelsen. Det sker ved hjælp af skriftlige evalueringsskemaer, 
som udsendes elektronisk til studerende. 

 
Det er vigtigt, at skemaerne besvares, da uddannelsen bruger disse evalueringer til at sikre og 
løbende forbedre kvaliteten af kursusudbuddet og dermed af uddannelsen som helhed. I den 
forbindelse er studerendes erfaringer og vurderinger et væsentligt redskab. 

 
Retningslinjer for henvisninger og litteraturliste 

 
 
Du bestemmer selv hvilket referencesystem du vil benytte til henvisninger og referenceliste i de 
skriftlige opgaver på Sociologiuddannelsen, så længe det samme system anvendes konsekvent 
gennem en opgave. Vi anbefaler brugen af den amerikanske psykologforenings referencesystem 
APA, fordi det er velbeskrevet, og fordi det ofte anvendes inden for samfundsvidenskaberne. Du 
kan finde en kort guide til brugen af APA på Irwin Valley College Librarys hjemmeside: 
https://www.ivc.edu/files/library/docs/IVCLIB-APA-Citation-Guide-111814.pdf Du kan også 
finde en udførlig og opdateret gennemgang på APAs egen hjemmeside: https://apastyle.apa.org/ 

https://www.studieservice.aau.dk/eksamen/
mailto:sociologisekretariatet@socsci.aau.dk
https://www.soc.aau.dk/uddannelser/info-studerende-faq/dispensationer#504541
https://www.ivc.edu/files/library/docs/IVCLIB-APA-Citation-Guide-111814.pdf
https://apastyle.apa.org/
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