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1. semester 

 
Skolen for Sociologi og Socialt Arbejde 

Studienævnet for Sociologi 

Studieordning for Bacheloruddannelsen i sociologi ved Aalborg Universitet, september 2013 

med ændring 2014, 2015, 2018 og 2019.  

Link til studieordning: https://studieordninger.aau.dk/2019/14/728 

 
Semesterets temaramme 

Formålet med 1. semester er at give en grundig introduktion til sociologiske nøglebegreber og 

grundtemaer samt til problembaseret projektarbejde, design og metoder i sociologien. Desuden 

giver semestret en indføring i det kontemporære danske samfund i et sociologisk perspektiv. 

Modulerne på semesteret introducerer de studerende til teorier og metoder, som de får en 

grundigere indføring i og kendskab til på bacheloruddannelsens efterfølgende semestre. 

 
Semesterets organisering og forløb 

Semesteret består af tre moduler om hhv. ’Introduktion til PBL, design og metode’, ’Introduktion 

til Sociologi’ og ’Det danske samfund i sociologisk belysning’. Semestret omfatter desuden 

projektarbejde i tilknytning til disse kurser, som skal give praktisk erfaring med at formulere 

og analysere en konkret sociologisk problemstilling i en projektrapport med brug af relevante 

sociologiske teorier, design og metoder. 

 
Elementerne i modul 1 danner grundlaget for en introduktion til de kompetencer, de 

studerende skal anvende i modul 4s projektarbejde, både om PBL som læringsteoretisk 

udgangspunkt og om videnskabeligt design og metoder. Modul 1 er således struktureret og 

aktiviteterne tidsmæssigt placeret, så læringen følger progressionen i projektarbejdet i modul 

4: de studerende introduceres til projektarbejdets elementer og fagets design og metoder, når 

disse skal anvendes konkret i deres projektarbejde. 

Modulerne 2 og 3 fokuserer på dels sociologiske grundtematikker, dels et sociologisk blik på 

samfundet, og det er intentionen, at introduktionen til de sociologiske kernebegreber og til 

interessante sociologiske tematikker skal virke som inspiration til projektarbejdet og samtidig 

udstyre de studerende med sociologiske begreber og teorier, de kan anvende i det konkrete 

arbejde. 

 
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, at sociologi som fuldtidsarbejde 

i 10 måneder per år. Første semesters omfang er illustreret nedenfor. Inkluderet er både 

undervisning og de studerendes egne aktiviteter og forberedelser. Tidsforbruget er sat til 28 

https://studieordninger.aau.dk/2019/14/728
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timer per ECTS, hvilet giver en månedlig arbejdstid på ca. 160 timer fra semesterstart til 

eksamensafslutning (5 måneder). 

At studiet er et fuldtidsstudie indebærer, at det forventes, at de studerende arbejder cirka otte 

timer hver dag. Aktiviteterne er tidsmæssigt hovedsageligt placeret på hverdage mellem 

klokken 8.00 og klokken 18.30, og det forventes, at de studerende arbejder med forberedelse 

til forelæsninger eller projektarbejdet, når der ikke er fastlagte aktiviteter i semesterplanen. 

 
Aktivitet Antal Varighed Samlet timetal 

   (U/S*) 
Forelæsninger    

Modul 1 15 2 30 (U) 
Modul 2 9 2 18 (U) 
Modul 3 13 2 26 (U) 

Øvelser i modul 1 og 2    

Modul 1 (inkl seminar, 2 timer) 6 2 12 (U) 
Modul 2 4 2 8 (U) 

Spørgetid 1 2 2 (U) 
Projektvejledning 10 2 20 (10=U/10=S) 
Problemfeltsseminar, inkl. forberedelse 1 14 14 (7=U/7=S) 
Gruppedannelse (10 timer), plenum, 1 stk. 1 12 12 (U) 
Semesterintroduktion 2 2 4 (U) 
Projekteksamen 1 1 1 (S) 
Eksamen, modul 2+3 1 6 6 (S) 

    Copyright, litteratursøgning og studieteknik 1 9 9 (6=U/3=S) 
Læsning, forberedelse til forelæsning 38 6 228(S) 
Eksamensforberedelse, oplæg m.v. 2 45 90 (S) 
Projektarbejde (24 timer/ECTS) 15 24 360 (S) 

 
Totalt antal timer på semesteret  840 (U=135, S=705) 

* U=Undervisning, S= Studerendes arbejde 

 

 
Semesterkoordinator og sekretariatsdækning 

 

Koordinator 

Hanne Louise Jensen 

Fibigerstræde 13,  

Lokale 83 

Tlf. 9940 7290 

hannelj@socsci.aau.dk 

Koordinator 

Katrine Buus 

Fibigerstræde 13,  
Lokale 79 

Tlf. 9940 8101 

katrinebuus@socsci.aau.dk 

Studiesekretær 

Lotte Roed Spangenberg 

Fibigerstræde 13,  

Lokale 44 

Tlf. 9940 9626 
BA-sociologisekretariatet@socsci.aau.dk 

mailto:hannelj@socsci.aau.dk
mailto:katrinebuus@socsci.aau.dk
mailto:BA-sociologisekretariatet@socsci.aau.dk


6  

Modul 1. Introduktion til PBL, design og metode 
Module 1. Introduction to PBL, design and methods 

 
Modulet er placeret på 1. semester og har et omfang på 5 ECTS. 

Modulet afvikles som en forelæsningsrække med dertil hørende øvelser. 

Modulet gennemføres på dansk. 

STADS-kode: SFA160008D 

 
Modulansvarlige: Koordinatorer Katrine Buus og Hanne Louise Jensen 

 
Mål 

Målet for modulet er at give den studerende en grundlæggende indføring i problembaseret 

projektarbejde, design og sociologiske metoder, som er grundlæggende værktøjer for forståelse 

for de øvrige fagelementer på bacheloruddannelsen i sociologi. 

Det er målet, at den studerende efter modul 1:  

 
VIDEN 

 opnår en grundlæggende forståelse for problembaseret læring 

 opnår en grundlæggende forståelse for design i sociologiske undersøgelser 

 opnår en grundlæggende forståelse for sociologiske metoder 

 
FÆRDIGHEDER 

 kan identificere videnskabelige problemstillinger 

 kan vurdere hensigtsmæssigheden af forskellige designs 

 kan differentiere mellem forskellige kvalitative og kvantitative metoder 

 
KOMPETENCER 

 kan udarbejde en videnskabelig problemstilling og lave et forskningsdesign hvorfra 
problemstillingen løses ved hjælp af kvalitative eller kvantitative sociologiske metoder 

 
Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre 

Formålet med kurset er at give den studerende en grundlæggende indføring i problembaseret 

projektarbejde, design og sociologiske metoder, som er grundlæggende værktøjer på 

bacheloruddannelsen i sociologi. Kurset giver en introduktion til det problemorienterede 

projektarbejde, forskningsdesign og kvalitative og kvantitative metoder med en særlig 

opmærksomhed på forholdet mellem problemformulering, design og valg af metode. 
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Omfang og forventet arbejdsindsats 

Modulet er organiseret som en forelæsningsrække med 15 forelæsninger og 6 øvelser. Antallet 

af konfrontationstimer er således 30. Hertil forventes det, at studerende bruger 6 timer på 

forberedelse pr. dobbeltlektion. Kurset eksamineres i forbindelse med projekteksamen i modul 

4. 

 
Øvelserne foregår i 3 øvelseshold. I disse diskuteres i mindre grupper en række 

øvelsesspørgsmål stillet i sammenhæng med og forlængelse af temaerne i de tilhørende 

forelæsninger. Bagefter er der fælles opsamling på øvelsen forestået af de tilknyttede 

øvelseslærere.  

 

Øvelsesopgaverne bliver lagt på Moodle forud for øvelserne. Information om øvelseshold, 

øvelseslærer og lokaler findes ligeledes på Moodle. Information om tidspunkter fremgår af 

Moodles kalender og af semesterplanen. 

 
Deltagerforudsætninger 

Der kræves ingen andre forudsætninger end de generelle adgangskrav til uddannelsen for at 

deltage på modulet. 

 
Modulaktiviteter 

 
Grundbøger 

 Holgaard, Jette E. et al. (2014): PBL – Problembaseret læring og projektarbejde ved de 

videregående uddannelser. København: Samfundslitteratur. 

 Bryman, Alan (2015): Social Research Methods. New York: Oxford University Press. 

1. Faglig introduktion samt PBL og projektarbejdet på AAU 

v/ Hanne Louise Jensen og Katrine Buus 

 
2. Problemformuleringen, eksisterende forskning og kildehåndtering i problemfeltet (+øvelse) 

v/ Hanne Louise Jensen og Katrine Buus 

 
3. Teorier og begreber i projektet 

v/Anders Petersen 

 
4. Empiri, metode, projektopbygning og etik 

v/ Hanne Louise Jensen og Katrine Buus 

 

5. Forskningsdesign 

v/Rolf Lund 
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6. Anvendelse af eksisterende empiri (+ øvelse) 

v/Rolf L. Lund 

 
7. Projektsamarbejde og konflikthåndtering 

v/ Hanne Louise Jensen og Katrine Buus 

 
8. Samfundsvidenskabelige metoder og kombination af metoder 

v/ Jeppe Fuglsang & Rolf L. Lund 

 
9. Metodeteknik: Spørgeskemaet (+ øvelse) 

v/Rolf L. Lund 

 
10. Metodeteknik: Interview (+ øvelse) 

v/Katrine Buus 

 
11. Metodeteknik: Observation og feltarbejde 1 
v/Hanne Louise Jensen og Katrine Buus 

 
12. Metodeteknik: Observation og feltarbejde 2  

v/Hanne Louise Jensen og Katrine Buus 

 
13. Analyse af kvalitative data (+ øvelse) 

v/Katrine Buus 

 
14. Analyse af kvantitative data (+ øvelse) 

v/Rolf L. Lund 

 
15. Konklusion, kvalitetskriterier og afrapportering 

v/Hanne Louise Jensen og Katrine Buus 

 
Eksamen, modul 1 

Modulet eksamineres mundtligt i forbindelse med projekteksamen i modul 4. 

 
Pensum omfatter kursuslitteraturen til ”Modul 1: Introduktion til PBL, design og metode”. De 

mundtlige spørgsmålene kan besvares ud fra pensum. Det forventes ikke, at der inddrages 

supplerende litteratur, men det er tilladt. 
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Modul 2. Introduktion til sociologi 
Module 2. Introduction to sociology 

 
Modulet er placeret på 1. semester og har et omfang på 5 ECTS. 

Modulet afvikles som en forelæsningsrække med dertil hørende øvelser. 

Modulet gennemføres på dansk. 

STADS-kode: SFA11005D 

 
Modulansvarlige: Koordinatorer Katrine Buus og Hanne Louise Jensen 

 
Mål 

Målet for modulet er at give den studerende en grundlæggende indføring i sociologi. 

Det er målet, at den studerende efter modul 2: 

VIDEN 

 opnår en grundlæggende forståelse for sociologiske betragtningsmåder 

 opnår en grundlæggende forståelse for sociologiske nøglebegreber  

 opnår en grundlæggende forståelse for mikro- og makrosociologi 

 
FÆRDIGHEDER 

 kan skelne mellem mikro- og makrosociologi, samt er i stand til at integrere disse perspektiver 

 kan vurdere anvendelsen af forskellige sociologiske begreber 

 kan identificere sociologiske problemstillinger 

 
KOMPETENCER 

 kan anvende sociologiske teorier og begreber til at udarbejde en videnskabelig problemstilling og 
anvende det sociologiske begrebsapparat til at analysere empiriske fænomener  

 
Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre 

Kurset omfatter en grundlæggende indføring i sociologi. Modulet giver en introduktion til 

sociologiens vigtigste nøglebegreber og temaer både i et mikrosociologisk og makrosociologisk 

perspektiv. Kurset giver en grundlæggende indsigt i centrale sociologiske tematikker og de 

dertilhørende relevante teoridannelser og begrebsdannelser. 

 
Omfang og forventet arbejdsindsats 

Modulet er organiseret som en forelæsningsrække med 9 forelæsninger og 4 øvelser. Antallet 

af konfrontationstimer er således 26. Hertil forventes det, at studerende bruger 6 timer 
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på forberedelse pr. dobbeltlektion. Eksamen har en varighed af 6 timer, mens spørgetid har en 

varighed af 2 timer (fælles med Modul 3). 

 
Øvelserne foregår i 3 øvelseshold. I disse diskuteres i mindre grupper en række 

øvelsesspørgsmål stillet i sammenhæng med og forlængelse af temaerne i de tilhørende 

forelæsninger. Bagefter er der fælles opsamling på øvelsen forestået af de tilknyttede 

øvelseslærere. 

 

Øvelsesopgaverne bliver lagt på Moodle forud for øvelserne. Information om øvelseshold, 

øvelseslærer og lokaler findes ligeledes på Moodle. Information om tidspunkter fremgår af 

Moodles kalender og af semesterplanen. 

 
Deltagerforudsætninger 

Der kræves ingen andre forudsætninger end de generelle adgangskrav til uddannelsen for at 

deltage på modulet. 

 
Modulaktiviteter 

 
Grundbøger 

 Andersen, Heine (red.)(2011): Sociologi – en grundbog til et fag 

 McIntyre, Lisa J. (2013): The Practical Skeptic – Core Concepts in Sociology 

 
1. Introduktion til sociologien som videnskab 

v/Lars Skov Henriksen 

 
2. Sociale strukturer på makroniveau – sociale systemer og institutioner 

v/Lars Skov Henriksen 

 
3. Sociale strukturer på mikroniveau – grupper, interaktion, roller 

v/Hanne Louise Jensen 

 
4. Social afvigelse og social kontrol (+ øvelse) 

v/Sune Qvotrup Jensen 

 
5. Social differentiering, ulighed og klasse (+ øvelse) 

v/Trond Beldo Klausen 

 
6. Kultur og subkultur (+ øvelse) 

v/Sune Qvotrup Jensen 

7. Socialisering (+ øvelse) 

v/Inger Glavind Bo
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8 Identitet 

v/Sune Qvotrup Jensen 

 
9. Social forandring og sociale bevægelser 

v/Lars Skov Henriksen 

 
Eksamen, modul 2 

Modulet eksamineres sammen med modul 3 med en individuel skriftlig prøve af 6 timers 

varighed. Se øvrig beskrivelse under Eksamen, Modul 3. 



12  

Modul 3. Det danske samfund i sociologisk belysning 
Module 3. The Danish society in a sociological perspective 

 
Modulet er placeret på 1. semester og har et omfang på 5 ECTS. 

Modulet afvikles som en forelæsningsrække. 

Modulet gennemføres på dansk. 

STADS-kode: SFA160005D 

 
Modulansvarlige: Koordinatorer Katrine Buus og Hanne Louise Jensen 

 
Mål 

Målet for modulet er at give den studerende en grundlæggende indføring i det kontemporære 

danske samfund i et sociologisk perspektiv. 

Det er målet, at den studerende efter modul 3:  

VIDEN 

 opnår en grundlæggende forståelse for det danske samfund i et sociologisk perspektiv 

FÆRDIGHEDER 

 kan differentiere mellem sociologiske fænomener på hhv. mikro-, meso-  og makroniveau 

KOMPETENCER 

 kan identificere sociologisk interessante spørgsmål, som kan være genstand for en videnskabelig 
problemstilling og som kan analyseres ved hjælp af sociologiske teorier og metoder 

 

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre 

Modulet giver en indføring i det danske samfund i et sociologisk perspektiv. Centrale 

institutioner, strukturer og systemer bliver behandlet ud fra et mikro-, meso- og 

makrosociologisk perspektiv. Modulet giver de studerende en indsigt i og overblik over en 

række emner og problemstillinger i det danske samfund – bl.a. arbejde, familie, kriminalitet og 

medier – og belyser Danmarks placering i det internationale samfund i forhold til disse. 

Emnerne kontekstualiseres historisk og komparativt, samt belyses i et mikro-, meso- og 

makrosociologisk perspektiv. Forelæsningerne inddrager i vid udstrækning empiriske 

eksempler og virker dermed som inspiration til projektarbejdet på semestret (Modul 4). 

 

Omfang og forventet arbejdsindsats 

Modulet er organiseret som en forelæsningsrække med 13 forelæsninger. Antallet af 

konfrontationstimer er således 26. Hertil forventes det, at studerende bruger 6 timer på 

forberedelse pr. dobbeltlektion. Eksamen har en varighed af 6 timer, mens spørgetid har en 

varighed af 2 timer (fælles med Modul 2), samt eksamensforberedelse 25 timer. 
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Deltagerforudsætninger 

Der kræves ingen andre forudsætninger end de generelle adgangskrav til uddannelsen for at 

deltage på modulet. 

 
Modulaktiviteter 

Grundbøger 

 Greve, Jørgensen & Elm Larsen (red.): Det danske samfund. København: Hans Reitzels 

Forlag. 

 Andersen, Heine (red.)(2011): Sociologi – en grundbog til et fag. København: Hans 

Reitzels Forlag 

 

 
1. Det danske arbejdsmarked og arbejdets betydning 

v/Bjarke Refslund 

 
2. Politisk sociologi og deltagelse 

v/Lars Skov Henriksen 

 
3. Kønssociologi 

v/ Morten Kyed 

 
4. Multikulturalitet og kulturmøder 

v/ Jeppe Fuglsang Larsen 

 
5. Familie og barndom 

v/Lene Tølbøll 

 
6. Religion 

v/Ole Riis 

 
7.  Velfærdsstatens sociologi 

v/Karen Nielsen Breidahl 

 
8. Sygdom og sundhed 

v/Claus D. Hansen 
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9. Levekår, ulighed og marginalisering 

v/Lars Skov Henriksen 

 
10. Bolig og steder 

v/Hanne Louise Jensen 

 
11. Uddannelse og karriere 

v/Trond B. Klausen 

 
12. Kriminalitet 

v/Christian Klement 

 
13. Medier 

v/Jakob Skjøtt Larsen 

 

 
Eksamen, modul 3 

Modulet evalueres sammen med modul 2 med en individuel skriftlig prøve af 6 timers varighed. 

Eksamen gennemføres i Digital Eksamen. Vejledninger til Digital Eksamen findes på: 

http://www.de.aau.dk/ 

http://www.de.aau.dk/studerende/ 
 

Den skriftlige opgave bliver tilgængelig i Digital Eksamen på tidspunktet for eksamens 

begyndelse. Opgaven skal uploades i Digital Eksamen inden eksamens afslutning. 

 
Der gives karakter efter 7-trinsskalaen.  Bedømmelsen sker med intern censur.  Karakterer 

opslås på STADS senest fire uger efter aflevering. 

 
Eksamen finder sted fredag den 8. januar 2021, kl. 9.00-15.00. 

 

Eksamensopgaven besvares med udgangspunkt i stillet opgave på baggrund af kursernes 

pensum. 

 
Pensum omfatter kursuslitteraturen til ”Modul 2: Introduktion til sociologi” og ”Modul 3: Det 

danske samfund i sociologisk belysning”. 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. 

 

http://www.de.aau.dk/
http://www.de.aau.dk/studerende/
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Eksamensregler 

Teorieksamen afholdes efter reglerne i Eksamensordningen for Det Samfundsvidenskabelige 

Fakultet. De studerende anbefales at orientere sig grundigt heri.  

https://www.studieservice.aau.dk/digitalAssets/639/639752_eksamensordning-for-

aalborg-universitet-01.09.2019.pdf 

 
Sygeeksamen og re-eksamen. 

Afleveres der senere end kl. 15.00, betragtes det som ’ikke-afleveret’. Hvis man afleverer for 

sent, udebliver eller dumper, betyder det, at man har brugt 1 af i alt 3 prøveforsøg. Skyldes 

fravær sygdom, skal man indsende en lægeerklæring til studiesekretæren. Man bliver derved 

registeret som syg, og har ikke brugt et prøveforsøg. For at deltage i 2. prøveforsøg i samme 

eksamensperiode, SKAL man have deltaget i 1. prøveforsøg. Udebliver man ved 1. prøveforsøg 

opfyldes reglen om deltagelsen i førsteårsprøverne ikke og man kan ikke gå op til 2. 

prøveforsøg. 

 
Information om tilmelding til 2. prøveforsøg meddeles via Moodle. 2. prøveforsøg afholdes 

inden udgangen af semesteret. Dato meddeles via Moodle 

https://www.studieservice.aau.dk/digitalAssets/639/639752_eksamensordning-for-aalborg-universitet-01.09.2019.pdf
https://www.studieservice.aau.dk/digitalAssets/639/639752_eksamensordning-for-aalborg-universitet-01.09.2019.pdf
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Modul 4. Projekt i ’Grundlæggende sociologi’ 
Module 4. Project in Basic sociology 

 
Modulet er placeret på 1. semester og har et omfang på 15 ECTS. 

Modulet afvikles som projektarbejde med tilhørende vejledning. 

Modulet gennemføres på dansk. 

STADS-kode: SFA11006H 

 
Modulansvarlige: Koordinatorer Katrine Buus og Hanne Louise Jensen 

 
Mål 

Målet for modulet er at give den studerende mulighed for gennem projektarbejde at 

dokumentere kendskab til og anvendelse af sociologisk teori og metode samt demonstrere 

samspil mellem teori og empiri i relation til en konkret problemstilling fra det moderne danske 

samfund. 

Det er målet, at den studerende efter modul 4: 

 
VIDEN 

 opnår grundlæggende forståelse for en problemstilling fra det moderne danske samfund 

 opnår grundlæggende forståelse for et eller flere hovedtemaer eller centrale problemfelter i 
relation til det moderne danske samfund 

 
FÆRDIGHEDER 

 kan udarbejde en sociologisk problemformulering – dvs. dokumentere, begrunde og afgrænse en 
problemstilling 

 kan redegøre for og belyse udvalgte og for projektet relevante aspekter ved det moderne danske 
samfund 

 kan vurdere og anvende videnskabelig litteratur 

 Kan redegøre for og begrunde anvendte samarbejds- og læringsformer 

 
KOMPETENCER 

 I samarbejde kan planlægge og gennemføre en undersøgelse af en sociologisk problemstilling ved 
brug af relevant sociologisk teori og videnskabelige metoder 
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Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre 

Modulet består af et projektarbejde, hvorigennem den studerende i relation til en konkret og 

afgrænset problemstilling skal anvende relevante sociologiske teorier, begreber og metoder til 

belysning og analyse. Projektet udarbejdes individuelt eller i grupper. 

 

Rammen for udarbejdelsen af projektet på 1. semester er relativt åben; projektarbejdet skal 

således ifølge studieordningen belyse et emne og en problemstilling inden for ’Grundlæggende 

sociologi’. Dette skal forstås sådan, at projektarbejdet skal tage udgangspunkt i et eller flere af 

sociologiens hovedtemaer, eller i et eller flere af de emner og sociologiske hovedtemaer, der 

behandles i de to teorimoduler. Igennem projektarbejdet skal de studerende altså demonstrere 

evne til at belyse og analysere en aktuel sociologisk problemstilling i det moderne danske 

samfund ved hjælp af sociologiske teorier og begreber, som de bliver præsenteret for i ’Modul 

2: Introduktion til sociologi’ og ’Modul 3: Det danske samfund i sociologisk belysning’. Projektet 

skal desuden tage udgangspunkt i og anvende indsigter fra ’Modul 1: PBL, design og metode’. 

Projektrapporten skal således dokumentere kendskab til og anvendelse af grundlæggende 

sociologisk teori, metode og design samt demonstrere samspil mellem teori og empiri i 

belysning og analyse af en konkret sociologisk problemstilling. 

 
Projektemner og projektarbejde 

For inspiration til projektemne, se pensum til kurset ’Det danske samfund i sociologisk 

belysning’, som behandler relevante sociologiske emner og problemstillinger. Se desuden 

’Idékatalog’ med forslag til projektemner udviklet af vejledergruppen på 1. semester, som 

lægges på Moodle før projektemnevalg og gruppedannelsesforløb. 

 
I et projektarbejde skabes resultater løbende. Disse skabes og formes i den kontinuerlige 

udveksling og bearbejdning af ideer, som sker mellem gruppens medlemmer, andre studerende 

og vejledere. De studerendes diskussioner af hinandens oplæg, gruppens arbejdspapirer og 

drøftelserne med vejlederen udvikler projektet. 

 
Et væsentligt aspekt ved projektarbejdet er, at man som studerende lærer at tage ansvar for 

egen læring. Langt hovedparten af læringen foregår uden, at en underviser er til stede. En 

forudsætning for at kunne tage ansvar for egen læring er, at projektgrupperne og den enkelte 

studerende udvikler bevidstheden om egne læreprocesser. Denne bevidsthed skal opøves og 

udvikles gennem projektgruppens tilbagevendende vurderinger af såvel eget projektarbejde 

som gennem vurderinger af andres – f.eks. i forbindelse med projektseminaret i uge 41. 

Desuden er evner til at indgå i gruppearbejde - både som praktisk færdighed og som indsigt i 

gruppedynamiske fænomener – vigtige at opøve og kunne reflektere over. Refleksioner over 

egen læring ift. projektarbejde og gruppesamarbejde skal indgå i projektrapporten (se mere 

herom nedenfor). 
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Projektrapportens form og indhold 

Projektrapporten skal have en klar og velargumenteret struktur og sammenhæng (en rød tråd) 

mellem problemstilling/problemformulering, teorier/forklaringer, empiriske undersøgelser 

og konklusion. 

Projektrapporten skal formidles i et sagligt og præcist sprog. Formelle videnskabelige krav til 

dokumentation (kildeangivelse, litteraturliste) og præsentation (citater, tabeller og figurer) 

skal være opfyldt. Referencer og litteraturliste følger retningslinjerne fra tidsskriftet Dansk 

Sociologi, se nedenfor. 

 
Projektrapporten bør i hovedtræk indeholde følgende elementer (rækkefølgen er ikke 

bindende og afspejler ikke afsnit eller kapitler i projektet): 

 
1) Et problemfeltsafsnit, det vil sige: 

 
- En redegørelse for det valgte emne 

- En præsentation og diskussion af eksisterende forskning, og hvordan temaet er belyst 

ud fra sociologisk og anden relevant litteratur 

- En begrundelse for og afgrænsning af projektets hovedspørgsmål eller problemstilling; 

herunder en argumentation for de valg og fravalg, der er truffet. 

- En præcisering af projektets centrale teoretiske tilgange og begreber samt en diskussion 

af hvordan disse forholder sig til fremherskende teorier og forklaringer på området 

 
Problemstillingen skal munde ud i en præcis problemformulering, det vil sige en kort og klar 

formulering af det spørgsmål, som projektet søger svar på. I forbindelse med 

problemformuleringen bør projektet indeholde: 

- En diskussion af problemformuleringens sociologiske relevans. Hvorfor er den 

sociologisk interessant, hvem er den relevant for, og hvad er projektets særlige bidrag 

til belysning af emnet? 

- Dokumentation for de empiriske forhold og påstande, som projektet tager 

udgangspunkt i. 

 
2) Projektet skal indeholde en operationalisering af problemformuleringen. Det vil sige en 

redegørelse for, hvordan analysen af problemformuleringen gribes an, og hvad der er 

argumenterne for denne fremgangsmåde. Denne diskussion skal omfatte følgende metodiske 

overvejelser: 

- Argumentation for valg af undersøgelsesmetode og projektdesign, det vil sige en 

redegørelse for den metodiske opbygning af projektet. 

- Argumentation for valg og fravalg af empiri og type af empiri (primær/sekundær, 

kvantitativ/kvalitativ). Såfremt der gennemføres en selvstændig empirisk 

dataindsamling, skal der argumenteres særskilt for relevansen heraf. 

- Argumentation for valg og fravalg af teorier og begreber i projektet 
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3) Projektet skal indeholde sociologiske teorier og begreber, som kan medvirke til at forklare 

projektets problemformulering. 

 

4) I analysen lægges der vægt på en fyldestgørende præsentation og dokumentation af 

projektarbejdets resultater. Hvis det er relevant, kan data præsenteres i tabeller og 

diagrammer. Analysen bør desuden indeholde teoretisk diskussion, dvs. fortolkning og 

vurdering af empirien i lyset af de udvalgte sociologiske teorier og begreber samt eksisterende 

forskning. 

 
5) En konklusion, der samler op på undersøgelsens væsentligste resultater. 

 
6) Projektet bør også indeholde en kritisk vurdering af styrker og svagheder ved det anvendte 

datamateriale og kilder i forhold til at belyse problemformuleringen. 

 
7) Læringsrefleksion: Et væsentligt aspekt ved at arbejde problem- og projektbaseret er at lære 

at tage ansvar for egen læring. En forudsætning for at kunne tage ansvar for egen læring er, at 

projektgrupperne og den enkelte studerende udvikler bevidstheden om egne læreprocesser og 

reflekterer over disse, både løbende og i forbindelse med projektarbejdets afslutning. For at 

sikre refleksion over egen læring skal projektrapporten indeholde et afsluttende 

diskussionsafsnit, hvori følgende refleksionsspørgsmål besvares: 

 
 Hvad har I lært? Herunder, hvilke kompetencer/færdigheder har I tilegnet jer under 

projektarbejdet? 

 Hvordan har I lært det? Herunder, hvordan det at arbejde problembaseret har hjulpet 

jer til at tilegne jer disse kompetencer/færdigheder? 

 Hvorfor har I lært det? Herunder, hvorfor disse kompetencer/færdigheder er vigtige 

for jer at kunne? 

 
Projektrapporten skal have en klar struktur og være formuleret i et sagligt og præcist sprog. 

Formelle krav til dokumentation (kildeangivelse, litteraturliste) og præsentation (citater, 

tabeller og figurer) skal være opfyldt. Referencer og litteraturliste følger retningslinjerne fra 

tidsskriftet Dansk Sociologi, se nedenfor. 

 
Regler for vejledning og gruppearbejde 

 
Der er på sociologiuddannelsen udarbejdet et regelsæt for vejledning og gruppearbejde. Dette 

kan findes på sociologis hjemmeside: http://www.sociologi.aau.dk/bacheloruddannelse/ 

http://www.sociologi.aau.dk/bacheloruddannelse/
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Retningslinjer for henvisninger og litteraturliste 

Henvisninger og referenceliste laves efter principperne fra tidsskriftet Dansk Sociologi. 

Henvisninger i brødteksten til anvendt litteratur laves efter følgende principper: 

Henvisninger angives i parentes, helst i slutningen af den sætning, hvor de påkaldes, og efter 

det citat, det handler om, og efterfølges i så fald altid af et punktum. Fx ”(Hansen 1996).” eller: 

”(Hansen 1995, 1996; Petersen 1996).” med semikolon mellem forfatterne. Henvisninger kan 

indskrænkes til årstal og evt. sidetal, hvis forfatternavnet er integreret i teksten, og kan da 

placeres ”frit” i sætningen, fx: ”som Hansen (1996:33) har argumenteret for”. Hvis der i artiklen 

indgår flere kilder med samme forfatter fra samme år, alfabetiseres de således: ”(Hansen 1996a, 

1996b:33).” Hvis der indgår flere forfattere med navnet Hansen, skal et tilstrækkeligt antal 

forbogstaver eller fornavne anføres for at sikre entydighed. 

 
Så vidt muligt skal der angives sidetal ved referencen, og altid ved citater, således: (Hansen 

1996:33) eller (Hansen 1996:22-35). ”Løse” henvisninger som fx (Parsons), (Marx) eller 

(Luhmann passim) accepteres ikke. Man kan forkorte et flerforfatterværk – både i henvisningen 

og litteraturlisten – med forkortelsen; ”et al.” fx: (Hansen et al. 1996:33). 

 
Litteraturlisten laves efter følgende principper: 

- Bøger/monografier: Her kursiveres titlen på bogen, hvorefter anføres trykkested og 

forlag. Fx: Hansen, Erik Jørgen & Bjarne Hjorth Andersen 2009: Et sociologisk værktøj. 

Introduktion til den kvantitative metode. København: Hans Reitzel 

- Artikler i tidsskrifter: Titlen på artiklen sættes i anførselstegn. Tidsskriftets navn 

kursiveres. Nummer og årgang skrives i tal adskilt fra tidsskriftets navn med et komma 

[dvs. uden at skrive ”Vol.” eller ”Årgang”]. Fx: Bloch, Charlotte 1994: ”Skam, stolthed og 

sociale bånd”. Dansk Sociologi, Nr. 4, 1994:56-70. 

- Artikler i samleværker: Generelt kombinerer man retningslinjerne fra artikler med 

retningslinjerne for bøger. Her er det bogen, der kursiveres, mens artiklens titel sættes i 

anførselstegn. Fx: Mortensen, Nils 1990: ”Normer”, i Gundelach, Peter et al. (red.): 

Sociologi under forandring. København: Gyldendal. 

 
For nærmere detaljer se følgende link: 
http://dansksociologi.dk/for-forfattere/om-noter-henvisninger-og-referencer/ 

 
Omfang og forventet arbejdsindsats 

Modulet er organiseret som projektarbejde udført enten i gruppe eller individuelt og med 

vejledning. Vejledningsnormeringen afhænger af gruppestørrelse og er inklusive vejlederens 

forberedelse og afholdelse af eksamen: 

 

- Individuelle studerende: 12 timer 

- Grupper med 2 studerende: 18 timer 

- Grupper med 3-4 studerende: 30 timer 

- Grupper med 5-6 studerende: 36 timer 

http://dansksociologi.dk/for-forfattere/om-noter-henvisninger-og-referencer/
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Ud over tid til vejledning og eksamen forventes den studerende at arbejde med projektarbejde 

i 24 timer pr. ECTS; i alt 360 timer. Hertil kommer gruppedannelsesaktiviteter (10 timer), 

problemfeltseminar med forberedelse (7 timer) samt eksamensforberedelse (25 timer). 

 
Deltagerforudsætninger 

Der kræves ingen andre forudsætninger end de generelle adgangskrav til uddannelsen for at 

deltage på modulet. 

 
Modulaktiviteter 

Der arrangeres en række aktiviteter for at støtte op om projektarbejdet 

 
Plenum vedr. projektemnevalg og gruppedannelse 

Der afholdes to plenum om projektemnevalg og gruppedannelse. Koordinatorer og vejledere på 

semesteret deltager, så de studerende har mulighed for at diskutere deres projektideer med 

vejledere allerede på dette tidlige tidspunkt i arbejdet. Målet er at danne grupper på 5-6 

personer (6 personer er maksimum antal). De studerende præsenteres også for ideer til 

projektemner i et Idékatalog udviklet af vejledergruppen (findes på Moodle). 

 
1) Tirsdag, den 15. september 2020 Studenterhuset. 

Klokken 8.00-12.00: Hold 1 

Klokken 13.00-17.00: Hold 2 

2) Onsdag, den 16. september 2020 

Klokken 08.15-12.00 seminarrum 51, Fibigerstræde 13 

 
Valg af projektemne og gruppedannelse skal være afsluttet og gruppesedler med information 

om projektemne, samt tilmelding til litteratursøgningskurset skal være afleveret til 

sekretariatet senest torsdag den 17. september kl. 13.00. Gruppesedler udleveres i 

forbindelse med plenum i Studenterhuset eller ved henvendelse til studiesekretæren. 

Tilmelding til litteratursøgning foregår elektronisk via link under studiesekretariatet på 

Moodle.  

 
Projektvejledning 

Vejledere bliver - i det omfang det er muligt - tildelt, så vejlederens faglige interesser og 

gruppens emne matcher hinanden. 

 
Vejlederfordelingen kan ses på Moodle senest tirsdag, den 22. september. 

 
Der henvises til de generelle retningslinjer for samarbejde mellem studerende og vejledere ved 

Sociologiuddannelsen i Studiehåndbogen på sociologis hjemmeside:  

https://www.sociologi.aau.dk/bacheloruddannelse/Regler+og+retningslinjer+for+gruppearb

ejde+p%C3%A5+Sociologiuddannelsen/ 
 

Mere detaljeret om forventninger til vejledning kan ses nedenfor. 

https://www.sociologi.aau.dk/bacheloruddannelse/Regler+og+retningslinjer+for+gruppearbejde+p%C3%A5+Sociologiuddannelsen/
https://www.sociologi.aau.dk/bacheloruddannelse/Regler+og+retningslinjer+for+gruppearbejde+p%C3%A5+Sociologiuddannelsen/
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Problemfeltsperiode og -seminar 

Perioden efter projektemnevalg og gruppedannelse er afsluttet d. 16. september og frem til d. 1. 
oktober er ’problemfeltsperiode’. Her forventes det, at grupperne arbejder intensivt med at udarbejde 
projektets problemfeltsafsnit som munder ud i en problemformulering. Alle grupper afleverer et 
skriftligt ’problemfeltsafsnit’ senest torsdag d. 1. oktober (skal sendes til vejleder, opponentgruppe og 
opponentvejleder). 

 
I uge 41 afholdes der projektseminarer. Her skal grupperne hver især fremlægge, dokumentere 

og argumentere for sit problemfelt og sin problemformulering, samt diskutere hvordan 

projektet skal gennemføres (overvejelser om teorier, metoder og empiri). Hver projektgruppe 

skal desuden opponere på 1-2 anden projektgruppes arbejde. Seminaret har desuden deltagelse 

af egen vejleder samt en opponentvejleder. 

 
På seminaret skal grupperne hver især fremlægge, dokumentere og argumentere for deres 

problemfelt og deres problemformulering, samt diskutere, hvordan de tænker, at projektet skal 

gennemføres (indledende overvejelser om teorier, metoder og empiri). Det vil med andre ord 

sige, at det er gruppernes første udkast til projektets indledning, der skal diskuteres på 

seminaret. 

 
Gruppen har ca. 5 minutter til at præsentere, supplere og uddybe det fremsendte skriftlige 

materiale (jf. nedenfor). Herefter er det opponentgruppens opgave at give en fremadrettet 

konstruktiv kritik af gruppens skriftlige og mundtlige præsentation, og gruppen får lejlighed til 

at svare. Resten af tiden er afsat til vejledernes kommentarer. Alle studerende er ansvarlige for 

at læse alt skriftligt materiale, forberede opponentindlæg og for at deltage aktivt i seminaret. 

 
Før projektseminaret forventes grupperne at fremsende max 10 sider med ’første udkast til 

indledning’ til projektet + indholdsfortegnelse og litteraturliste (den litteratur, I foreløbig har 

fundet/bruger). Indledningen bør indeholde følgende: 

· Opbygning af problemfelt: indkredsning og diskussion af problemstilling og 

udarbejdelse af (arbejds-)problemformulering, herunder dokumentation, 

argumentation og afgrænsning. 

· Eksisterende forskning på området. Hvad viser denne? Hvordan bygger jeres 

projekt videre på denne? 

· Hvad er den sociologiske relevans af problemstillingen? Med andre ord: hvorfor 

er dette vigtigt for jeres fag? 

 
De tre punkter skal ikke besvares slavisk/ét af gangen men de er alle ting, som skal indgå i jeres 

udarbejdelse af problemfelt eller ”tragt”! 
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Ift. at vurdere om jeres problemformulering er ’forskningsbar’ (om I kan nå frem til en 

konklusion) bør en (færdig) indledning også indeholde en operationalisering af 

problemformuleringen (overvejelser over hvordan projektets undersøgelse skal 

tilrettelægges). Derfor vil det i det skriftlige materiale også være godt at skrive lidt om jeres 

overvejelser om følgende (NB: Så langt I er kommet!): 

· Designovervejelser - hvordan skal undersøgelsen af problemformuleringen 

foregå? Med andre ord: hvordan vil I oversætte problemformuleringen til en 

konkret fremgangsmåde i projektarbejde? 

· Hvilke teorier og begreber har I tænkt på at anvende i projektet? Overvejelser om 

operationalisering; dvs. hvordan disse teorier og begreber bringes i anvendelse i 

projektet. 

· Hvilken empiri (datamateriale) skal projektets analyser baseres på? 

Eksisterende? Egen? Type (fx kvantitativ/kvalitativ)? Hvilken? 

· Metodeovervejelser – med hvilke metoder har I tænkt jer at undersøge 

problemformuleringen? (i brug af eksisterende data eller fremstilling af ege 

data). Hvilke problemer og udfordringer er der i det? 

 
Vægten i det fremsendte skriftlige materiale bør lægges på udarbejdelse af problemfelt, dvs. de 

tre øverste ’bullets’. Nogle af de sidste punkter (om tilrettelæggelse af projektets undersøgelse) 

kan evt. blot skrives i stikord og diskuteres mundtligt på seminaret. Husk at medsende 

litteraturliste. 

Brug seminaret som en anledning til at få skrevet første udkast til projektets indledning - som I 

under alle omstændigheder skal skrive. Seminaret skal gerne kunne give jer sparring, der hvor I 

er i jeres projektarbejde på det tidspunkt, hvor I afleverer materiale til seminaret. 

Det må meget gerne af det skriftlige materiale fremgå, hvilke problemer, gruppen især står over 

for, hvad er I usikre på osv. Det er således klogt at bruge seminaret til at få sat fokus på det, som 

I finder særligt vanskeligt. Det giver de øvrige seminardeltagere mulighed for at overveje dette 

og forberede sig på dette på forhånd - og bidrage med gode ideer og konstruktive forslag på 

seminaret. 

 
Aflevering af materiale: senest torsdag d. 1. oktober kl. 12. Der afleveres pr. mail til: 

· Egen vejleder 

· Opponentvejleder 

· Supplerende gruppe(r). 

 
Mailadresser på grupper og vejledere findes i ”Gruppe-/vejlederfordeling”, som kan findes på 

Moodle, så snart denne er på plads. 
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Eksamen, modul 4 

Modulet ’Projekt i grundlæggende sociologi’ 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 pensum fra semesterets tre kurser. Prøven bedømmes individuelt efter 7-trins 

karakterskalaen med ekstern 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 1. semester vil blive afholdt i uge 4 og 5, 2020. 

Eksamensplan vil blive lagt på Moodle i begyndelsen af januar 2021 

 
Medbring AAU-card til eksamen. 

 
Projektomfang og -aflevering 

 
Afleveringsfrist: Torsdag den 17. december 2020, kl. 10.00 på Digital Eksamen  

 
Projekteksamen E2020 
Uge 3: Mandag den 18. januar til fredag den 22. januar 2021 
Uge 4: Mandag den 25. januar til fredag den 29. januar 2021 

 
Aflevering senere end kl. 10.00 i Digital Eksamen er ikke muligt. Hvis man afleverer, men 

udebliver til den mundtlige eksamen eller dumper, er det muligt at tilmelde sig en reeksamen. 

Men det vil i så fald betyde, at man har brugt 1 af i alt 3 prøveforsøg. Reeksamen er 2. 

prøveforsøg. Udebliver man pga. sygdom, skal man indsende en lægeerklæring til 

studiesekretæren, og man har mulighed for at tilmelde sig reeksamen i samme 

eksamensperiode. Så bliver man registeret som syg, og har ikke brugt et prøveforsøg. For at 

deltage i 2. prøveforsøg i samme eksamensperiode, SKAL man have deltaget i 1. prøveforsøg. 

Udebliver man ved 1. prøveforsøg opfyldes reglen om deltagelse i førsteårsprøverne ikke, og 

man kan ikke gå op til 2. prøveforsøg i samme eksamensperiode. 

 
Information om tilmelding til 2. prøveforsøg vil blive meddelt via Moodle. 

2. prøveforsøg afholdes inden udgangen af semesteret. Dato meddeles via Moodle 

 

http://sociologi.samf.aau.dk/index.php?id=9046
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Forsiden til projektet skal indeholde: 
 Gruppenummer og navn(e) 
 Semester og årstal 
 Vejlederens navn 
 Projekttitel 
 Antal anslag 

 
Omfanget for projektrapporter på 1. 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 

 
Som anslag tæller 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. Overtrædelse af opgavens grænse for omfang betyder, at opgaven betragtes som 

’ikke afleveret’, og der vil være brugt et prøveforsøg. Et projekt kan forsynes med bilag. Bilag vil 

typisk ikke være eksaminandens egen tekst, men præsentation/reproduktion af kildemateriale, 

og indregnes ikke i sidetallet, men stå i rimeligt forhold til projektets opfang. Der må max 

vedlægges 10 siders bilag/appendiks til papirudgaverne af projektet, der placeres sidst i 

projektet. Alt øvrigt bilagsmateriale skal uploades på Digital Eksamen. 

 
Ved overskridelse af alle ovenstående opgavers max-grænse (omfang) vil opgaven/projektet 
blive afvist, og der vil være brugt et eksamensforsøg. 

 
Aflevering i Digital Eksamen 
Når I uploader jeres projekt i Digital Eksamen (DE) skal I også huske at klikke på den blå kasse 
"Gå til Projektbibliotek", udfylde felterne. Det er først herefter, at jeres projekt er registreret 
som afleveret. 

 
Når der afleveres projekter i DE, skal en person fra gruppen invitere alle gruppemedlemmer, 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 

Introduktion til semestret indeholder dels en velkomst og dels en faglig intro, som varetages 

af semesterets koordinatorer. 

 
Velkomsten finder sted tirsdag den 1. september Kl. 8:15 (Hold 1) og kl. 12:30 (Hold 2). 

Den faglige intro finder sted onsdag d. 2. september kl. 10:15-12:00 via MS Teams 

 

Grundet COVID19 vil information om studiestartens program – herunder tidspunkt og sted – blive meldt 
ud i august. 

 
Rusperiode, ruskoordinatorer og rustur 

For at sikre at man som ny studerende på sociologistudiet får en god start, både fagligt og 

socialt, er der ansat to ruskoordinatorer, som fungerer som tovholdere på en række aktiviteter 

i rusperioden. Foruden disse, er der tilknyttet en række frivillige tutorer. Disse er, ligesom 

rusinstruktørerne, sociologistuderende på senere semestre. Grundet COVID19 er det ikke 

muligt at afholde rustur i år, men tutorerne har fundet på en lang række af sjove aktiviteter og 

arrangementer i rusperioden. 

 
Information om studiestartsdagen og øvrige planlagte aktiviteter i rusperioden findes på 

Moodle og på studies hjemmeside fra sidst i august. 

 

Litteratursøgningsvejledning 

På 1. semester udbydes vejledning i litteratursøgning. Aalborg Universitetsbibliotek (AUB) har 

mange, både elektroniske og andre, ressourcer, som er helt uundværlige i projektarbejdet og 

studiet i det hele taget. Vejledningen gives af AUBs medarbejdere og er målrettet 

projektgruppernes emner. Vejledningen finder sted i uge 39 på AUB, Kroghstræde 3, og 

understøtter således gruppernes arbejde med udarbejdelse af problemfelt og 

problemformulering til projektet. Nærmere information om tid og tilmelding følger. 

 
Kursus: COPYRIGHT og PLAGIAT for sociologistuderende 

Torsdag d. 24. september, kl. 10.15-12.00, online på MS Teams 

Som studerende er vigtigt at sikre sig, at man overholder ophavsret og undgår plagiat. 

Derfor byder semestret på en introduktion til regler på dette område, hvor du kan lære 

hvordan du undgår bøder og anklager om plagiat, når du studerer. Må du f.eks. bruge andres 

billeder og grafer i din opgave? Må du genbruge tekst fra dine egne opgaver? Og hvad må du 

med den litteratur, du bygger dine projekter på? Få svarene, og mere til, på dette kursus, 

afholdt af Copyright Teamet på AAU. 
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Semesterets plenum og spørgetime 

Mandag d. 16. november kl. 10:15-12:00 

Undervejs i semesteret afholdes et plenum sammen med semesterets koordinatorer. Plenum er 

dels en spørgetime til den kommende eksamen, dels er det 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. 

 
Introduktion til Studentersamfundet, Studievejledningen, Studenterpræsterne og 
Studenterhuset 
Dig og din studiestart – kom godt gennem studiet! 

Onsdag d. 2. september kl. 12:30-14:15 online på MS Teams 

 
Aalborg Universitet lægger stor vægt på at skabe et godt fysisk, psykisk og socialt studiemiljø, 

så alle studerende på Aalborg Universitet får en studiestart og en studietid med et godt 

studiemiljø. Det starter med, at der bliver taget godt imod de nye studerende. Der er tradition 

for, at Studentersamfundet, Studenterhuset og Studenterpræsterne er vigtige 

samarbejdspartnere, når det gælder arbejdet for det gode studiemiljø. Ved dette 

introarrangement kan de nye studerende møde de fire organisationer og blive informeret om 

de mange muligheder, de fire organisationer stiller til rådighed, når det gælder sociale, faglige, 

kulturelle, studenterpolitiske eller vejlednings- og samtalemæssige tilbud – tilbud, der alle har 

til formål at give de studerende et bedre studieliv. Arrangementet byder også på et oplæg ved 

uddannelsens studievejledning, der bl.a. vil give de studerende nyttige råd og redskaber til god 

studieteknik og trivsel i det nye studieliv. 

 

Sociologisk Minikonference 
AFLYST grundet COVID19 

 

Hvert år afholder Sociologiuddannelsen i løbet af efterårssemestret en konference for 

studerende og undervisere. Under det årlige tema inviteres oplægsholdere, der repræsenterer 

forskellige interessante perspektiver indenfor temarammen. I forlængelse af oplæggene drøftes 

disse perspektiver under en paneldebat, hvor det er muligt at stille spørgsmål til 

oplægsholderne. Konferencen danner også ramme for en række studenteroplæg, hvor 

studerende kan præsentere deres projekter for medstuderende og undervisere. Projekternes 

præsenteres enten ved mundtligt oplæg eller ved deltagelse i konferencens posterkonkurrence. 

Bedste poster kåres ved afstemning og udstilles efterfølgende permanent på uddannelsen. 

Projektemnerne ligger både indenfor og udenfor temarammen og giver dermed et bredt indblik 

i de mange spændende emner, der arbejdes med på tværs af semestrene, samt i de afsluttende 

bachelorprojekter og specialer. Konferencen afsluttes med en stor fest for alle deltagere. 
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SoFiA 
 
SoFiA (Sociologisk Forening i Aalborg) er en forening for alle sociologi-studerende ved Aalborg 

Universitet. Vi består af en bestyrelse, et eventudvalg og et studenterpolitisk udvalg. Sammen 

arbejder vi for at skabe og støtte et godt socialt studiemiljø ved at arrangere sociale og faglige 

arrangementer på tværs af semestrene. Derudover samarbejder vi med studieforeninger på 

tværs af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, hvor vi skaber et bedre sammenhold med de 

andre samfundsvidenskabelige uddannelser, hvilket kan forøge dit sociale netværk som 

studerende på Aalborg Universitet. SoFiA har altså mange gøremål og der vil derfor være noget 

for alle, både for den politisk-aktive, den fællesskabsorienterede og den studerende, der gerne 

vil have større indflydelse på sit studie. 

 

Vi afholder introaften torsdag d. 1. oktober kl. 17:00. Lokale vil blive meldt ud umiddelbart i 

starten af semesteret, dette vil blive sendt ud via AAU-mail og Facebook. Introaften er for dig, 

som ønsker en hyggelig aften med dine medstuderende. Herudover vil du få information om 

SoFiA generelt, men også hvad det vil sige at være frivillig og hvorfor det måske er den helt 

rigtige beslutning for dig. Som frivillig får du mulighed for at lære studerende på tværs af 

semestrene at kende, det er godt på CV’et og du har mulighed for at modtage et frivilligbevis, 

når du enten stopper som frivillig eller er færdig på studiet. Også hvis du bare har inputs til 

forbedringer på universitetet, så er du mere end velkommen til at møde op og dele dem med os.  

 

Hvis du ønsker at støtte det gode studiemiljø, bidrage med dine idéer eller bare er interesseret 

i at høre mere, er du velkommen til vores generalforsamling: onsdag d. 21. oktober kl. 17:00. 

Lokalet vil blive offentliggjort senere, grundet COVID-19. Dette vil blive sendt ud per AAU-mail, 

gennem Moodle og på Facebook. Til generalforsamlingen kan du få svar på hvad SoFiA og dens 

udvalg står for og hvad det indbefatter at være medlem af SoFiA. Du forpligter dig ikke til at 

blive menigt bestyrelsesmedlem eller medlem af udvalgene ved at deltage til 

generalforsamlingen, derfor håber på at se så mange som muligt. SoFiA vil til 

generalforsamlingen sørge for pizza og drikkevare til alle fremmødte. Vi håber at se så mange 

nye ansigter som muligt, som vil være med til at støtte op om det gode studiemiljø og blive en 

del af foreningen.  

 

For at få mere information om SoFiA’s gøremål kan du finde os på Facebook (søg på SoFiA 

AAU – eller følg linket: 

https://www.facebook.com/SoicologiskForeningIAalborg/?modal=admin_todo_tour) og 

SoFiAs Facebookgruppe, hvor der primært deles praktikpladser og eventuelle jobmuligheder 

(søg på SoFiA – Sociologisk Forening i Aalborg). 

 

  

https://www.facebook.com/SoicologiskForeningIAalborg/?modal=admin_todo_tour
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Praktiske informationer og nyttig viden 

 
Undervisningslokaler og grupperum 
Oplysningerne om hvor de enkelte forelæsninger og øvelser afholdes kan ses i kalenderfunktionen på 
Moodle. 
Til øvelserne er grupperum booket, men grupperne skal selv booke grupperum til projektarbejdet. 

 
Grupperum bookes via elektronisk bookingsystem. Adgang hertil fås ved aflevering af 

ansøgningsskema til studiesekretæren. Ansøgningsskema findes på Moodle i rummet for 

Studiesekretariatet - Bachelor. 

 
Der kan først søges om bookingadgang til grupperum i forbindelse med projektemnevalg og 

gruppedannelse. Hver gruppe har én fælles bookingadgang. Bookning af grupperum kan ske, 

når vejlederfordelingen er offentliggjort. 

 
Vejledning til booking af gruppearbejdspladser findes på Moodle, ligeledes i rummet for 

Studiesekretariatet - Bachelor. Se også hjemmesiden: 

http://www.sociologi.aau.dk/praktisk-information/ 

 
Undervisningslokaler 

 Forelæsninger foregå fortrinsvis i auditorierne på Campus, Aalborg Ø – øvelserne afholdes i 

seminarrum med brug af grupperum. Lokale fremgår af Moodle kalenderen.  

 

Undervisningslokaler – COVID-19 

 Undervisningssituationen tilpasses myndighedernes anbefalinger. Ved afstandskrav på 1 

meter gennemføres auditorieundervisningen med halvt fremmøde og halvt Teams 

transmission. Holdene roterer, så der er fremmøde hver anden gang. Øvelser i forlængelse af 

forelæsninger afvikles efter samme model. Enkelte Forelæsninger og forelæsningsrækker på 

bacheloruddannelsen gennemføres fuldt online. Der gives præcise udmeldinger om dette ved 

studiestart. Der tages forbehold for løbende ændringer grundet COVID-19 situationen. 

 
Litteratur og bogpakke 

Følgende grundbøger anvendes på semesteret: 

 

- Holgaard, Jette E. et al. (2014): PBL – Problembaseret læring og projektarbejde ved de 
videregående uddannelser. København: Samfundslitteratur. 

- Bryman, Alan (2015): Social Research Methods. 5. Udgave, New York: Oxford University Press.(*) 

- McIntyre, Lisa J. (2013): The Practical Skeptic – Core Concepts in Sociology 

- Andersen, Heine (red.)(2011): Sociologi – en grundbog til et fag. København: Hans Reitzels Forlag. 

- Greve, Jørgensen & Elm Larsen (red.): Det danske samfund. København: Hans Reitzels Forlag. 

 
Bøgerne kan købes som en samlet bogpakke ved universitetets boghandel FACTUM BOOKS, 

Fibigerstræde 16, 9220 Aalborg Ø fra cirka en uge inden semesterstart. Link til bogpakke: 

http://www.sociologi.aau.dk/praktisk-information/
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https://factumbooks.dk/?booklist=3&id=343 

 

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 1. semester bliver automatisk tilmeldt de kurser i Moodle, som er relevante. For 

hvert kursus findes beskrivelsen af kursusgangenes mål, indhold 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 AAU-brugernavn og tilhørende kode. 

Er der problemer med at logge ind, kontakt support@its.aau.dk Generel introduktion til Moodle 

findes på www.its.aau.dk/itstart (se også nedenfor under IT-support information om hjælp til 

Moodle og IT i spørgehjørner). 

 
Kalenderfunktion i Moodle (Cal.Moodle) 

Der er 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 desk (adresser kan findes her: 

http://www.its.aau.dk/support/ ). 
 

Diverse vejledninger til opsætning af din AAU-mail, opsætning af printer, wifi, Moodle og meget 

mere kan du finde på https:// www.its.aau.dk/itstart 

 

Studiestart 

På https://www.studiestart.aau.dk/ er der samlet vigtige informationer om din studiestart, it-

systemer, boligmuligheder, semesterplaner, boglister, kontaktinfo på sekretærer og anden 

studieadministration. Klik på den uddannelse du er blevet optaget på og læs mere. Bemærk: 

Siden opdateres løbende frem mod studiestart. 

 
Digital Eksamen – AAUs eksamenssystem 

I forbindelse med semesterets eksamen og projektaflevering anvendes AAUs platform Digital 

Eksamen; 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 

eksamensbesvarelsen og projekt inden for opgavens tidsfrist. Efter afleveringsfristen kan 

eksamensbesvarelsen og projekt downloades. På platformen findes endvidere FAQs samt 

vejledninger, hvor funktionerne præsenteres. 

https://factumbooks.dk/?booklist=3&id=343
http://www.moodle.aau.dk/
mailto:support@its.aau.dk
http://www.its.aau.dk/itstart
http://www.its.aau.dk/support/
http://www.its.aau.dk/itstart
https://www.studiestart.aau.dk/
http://www.de.aau.dk/
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Vejledninger til Digital Eksamen findes på hjemmesiden http://www.de.aau.dk/ eller 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. 

 
Hvis man afleverer for sent, udebliver eller dumper, betyder det, at man har brugt 1 af i alt 3 

prøveforsøg. Skyldes fravær sygdom, skal man indsende en lægeerklæring til studiesekretæren. 

Man bliver derved registeret som syg, og har ikke brugt et prøveforsøg. For at deltage i 2. 

prøveforsøg i samme eksamensperiode, SKAL man have deltaget i 1. prøveforsøg. Udebliver 

man ved 1. prøveforsøg opfyldes reglen om deltagelsen i førsteårsprøverne ikke og man kan 

ikke gå op til 2. prøveforsøg. 

 
En beskrivelse af alle regler vedrørende eksamen kan ses på hjemmesiden 

http://www.sociologi.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: teamlegalitet@id.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 2020 
Forår/Sommereksamen: senest den 10. marts 2020 

Oplysninger om hvilke betingelser der skal med i dispensationsansøgningen kan findes på 

hjemmeside www.sociologi.aau.dk under studienævn. 

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. 

http://www.de.aau.dk/
http://www.sociologi.aau.dk/eksamen/
mailto:teamlegalitet@id.aau.dk
http://www.sociologi.aau.dk/

