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Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Bilag 1: Dagsorden 

Godkendt  

2. Godkendelse af referat 

Bilag 1: Bilag fra sidste møde 26/6 & 10/6 

Godkendt  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

3. Meddelelser 

Bilag 1: - 

Endelig optagelsestal 53 på KA og 155 på BA, begge tal er tilfredsstillende. 

Der har været fhv. mange klager på skiftlige eksaminer, og begrundelsen er stort set karakteren.  



 

2 

 

Der er gennemført undersøgelser af de studerendes oplevelse af online undervisning i forbindelse med ned-
lukningsperioden. Overordnet set er billedet at de studerende meget klart foretrækker undervisning med tilste-
deværelse – men også at der under omstændighederne har været tilfredshed med den onlineundervisning, 
der er blevet givet. Mere specifikt opsummeres følgende punkter:  

 Den største positive læringsoplevelse for de studerende var online vejledning 

 De studerende foretrækker traditionelt gruppearbejde (74%) og traditionel undervisning 
(60%) 

 De studerende oplever, at deres studiefællesskab har været stærkt udfordret (79%) 

 Den største udfordring for de studerende har været at motivere sig selv til at studere (58%) 

 Optaget undervisning i forskellige former genhøres eller –ses og de studerende har ønske om 
yderligere optagelse af livestreamet forelæsninger 

 Vigtigt med en ekstra god struktur for undervisningen, når den foregår digitalt, herunder indlagte 
små pauser 

  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

4. Meddelelser fra studenterrepræsentanter/SoFiA/studievejledningen 

Bilag 1: - 

Studievejledningen arbejder på KA-studieturen den 9/10, men det er fhv. problematisk at komme ind på ar-
bejdspladser i Aarhus. Forslag måske videolinks. Måske koble noget på fra minikonferencen den 2/10, kunne 
være et forslag. Måske koble sig på ”rummets sociologi” som foregår i Aalborg kunne være et forslag.  

SoFiA er med på livestream 21/8 kl. 10.00-10.45 sammen med studievejledningen og Jakob. SoFiA mangler  
tilslutning i bestyrelsen, hvor der pt. kun er 5 personer. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

5. Semesterbeskrivelser E20 

Bilag 1: semesterbeskrivelser 1., 3., 9. semester & 5./7. sem. valgfag 

1. semester. De har nye læringsmål inde. Forventelig arbejdstid skal indgå. 

3. semester: Mangler at få tilføjet nye læringsmål, men det gør Jakob. Forventeligt antal arbejdstid skal indgå. 

5. sem. & 7. sem. valgfag: Mangler at få tilføjet nye læringsmål, men det gør Jakob 

9. semester (praktik og specialeforberedende kurser): Mangler at få tilføjet nye læringsmål, men det gør 
Jakob 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Covid-19 skal tjekkes for om det indgår i alle semesterbeskrivelser. 

Det skal fremgå af Moodle hvilke moduler der er online. 
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6. Evalueringer valgfag F20 

Bilag 1: Evalueringer 

Der bør være lavet evaluering før eksamen, da der er så lille en svarprocent. Ønskeligt at del 1 sker mens der 
stadig er undervisning. 

Klima og miljø sociologi: Der er 11 besvarelser ud af 33. Blandet evaluering 73 % er tilfredse med valgfa-
get og 54 pct. med det faglige udbytte af forelæsningerne. 93 pct. er dog tilfredse med den pædagogiske 
form – og flere forelæsere fremhæves positivt. Det er særligt eksamensopgaven som fremhæves som pro-
blematisk, fordi det blev oplevet, at den tog udgangspunkt i et ”ikke kendt begreb”. Herudover fremhæves 
gentagelser.  Evalueringen godkendes med koordinatorernes kommentarer. 

Speciale: Lav svarprocent – kun 10 har besvaret. Besvarelserne er præget af koronakrisen – og man har 
savnet information om situationen. Der savnes også uddybet information om statusseminarene. Dette rettes 
der op på. I øvrigt tilfredshed med både specialeforløb og med uddannelsen generelt. Der er også tilfredshed 
med det sociale miljø på kandidatuddannelsen. Der efterspørges en større rød tråd mellem semestrene på 
uddannelsen. Evalueringen godkendes 

Rummets sociologi: Kun 4 besvarelser – overvejende positive. Evalueringen godkendes. 

Evalueringsteori: generelt er der rimeligt positive tilbagemeldinger – dog er der en række spidse reaktioner 
på speak to slides, som ikke bliver opfattet som en tilfredsstillende undervisningsform. Dette må tilskrives 
midlertidige COVID 19 forhold. Bør dog være opmærksomhed om undervisningsformen ved en eventuel fort-
sættelse af situationen. Evalueringen godkendes. 

Demografi: Blandet evaluering. 73 pct. angiver at være tilfredse med kurset. 61 pct. er tilfredse med det fag-
lige indhold. Kurset var særdeles godt evalueret sidste år. Årets evaluering giver anledning til at indføre flere 
mindre øvelser i forløbet. 16 ud af 65 har besvaret skemaet. Evalueringen godkendes. 

Socialpsykologi: Generelt positiv evaluering. Evalueringen godkendes. 

Videregående kvalitativ metode: De studerende forholder sig meget til Corona-perioden og synes det har 
været svært. Der er stor svar procent. Generelt tilfredshed med faget. Studerende opfordrer til portfolio eksa-
men for alle studerende. 5 ECTS studerende hidtil ikke været med til øvelserne, men det kommer de fremad-
rettet. Evalueringen godkendes 

 

Alle kurser er godkendte  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Jakob bør sørge for at semesterdelens del 1 bør forgå inden sidste forelæsning. 

7. Plan for efterårets undervisning 

Bilag 1: Overordnede rammer for undervisning og eksaminer E20. Afvikling af undervisning med begrænset lokalekapaci-
tet. 

På kandidaten vil der blive fuldt fremmøde på 7. semester. På praktiksemesteret vil første indkald foregå on-
line og andet indkaldt vil foregå med fremmøde.  

På bacheloruddannelsen vil introduktion til det danske samfund – sociale strukturer og social forandring 
samt valgfag på 3. semester foregå online. Øvrig undervisning på semestrene vil forgå efter 50/50 modellem. 
(halvt fremmøde halvt Teams) 
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Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

8. Digitaliseringsstrategi på sociologi 

Bilag 1: - 

Dekanatet har stillet studienævnene opgaven, at bringe erfaringerne fra forårets nedlukningsperiode i spil i 
efterårets undervisning. 

Når det gælder undervisning er der fra dekanatets side er der lagt op til en bred definition af digitalisering, 
der både kan handle om online undervisning og om digitale indslag i undervisning med fysisk tilstedevæ-
relse. Efterårssemesteret skal her ses om en periode, hvor vi kan prøve forskellige tiltag af men også en pe-
riode, hvor der forventes væsentlige digitale tiltag på uddannelserne (25 pct.). 

Når det gælder de studerendes digitale kompetencer forventes at digitaliseringsstrategien at udmøntes i nye 
læringsmål i studieordningen. 

Der lægges op til at det er de enkelte undervisere der skal udvælge undervisningsgange, hvor de vil arbejde 
med digitalisering.  

Herudover vil al vejledning på instituttet komme til at foregå i Teams Planner. 

Der bliver 13/8 afholdt webinar og efterfølgende digitaliseringsseminar vedr. digitalisering for underviserne.   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Jakob undersøge om de studerende kan ønske online eksamen. 

Jakob hører censorkorps om det kan være muligt at afklare om eksamen er online/fysisk inden der findes censor. 

 

9. Nyt valgfag på sociologi 

Bilag 1: Udkast til beskrivelse af kursus computationel samfundsvidenskab juni 2020 

Nyt valgfag på 6. semester: Computationel samfundsvidenskab: Nyere digitale metoder og moderne prædik-
tion af det sociale. 

Kurset giver en videregående indføring i computationel tænkning med særlig fokus på dataintensive metoder 
og prædiktive modeller. Datahåndtering af forskellige datatyper introduceres i programmeringssproget Python, 
hvorefter en række udvalgte metoder gennemgås; herunder tekstanalysemetoder, klyngeanalyseteknikker, 
random forests og simple neurale netværk. 

Valgfaget kan ses som led i digitaliseringsstrategi og en fælles satsning for alle uddannelser på Fakultetet. 
Faget udbydes for alle Fakultetets uddannelser som et 5+5 ECTS kursus. På sociologi er det tænkt ind som 
et valgfag på 6. semester.  

Indholdsmæssigt bør kurset leve op til de gængse retningslinjer for metodefag – herunder at der også kigges 
kritisk på de grundlæggende (videnskabsteoretisk funderede) antagelser og begrænsninger i metoden. 

Faget udbydes fra F2021.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 
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10. Studienævnets rolle 

Bilag 1: - 

I forbindelse med Covid 19 situationen har studienævnet ved flere lejligheder oplevet at andre instanser har 
være inde over beslutninger som almindeligvis hører hjemme i studienævnene.  Det gælder eksempelvis ek-
samensafholdelse, men også og en række andre beslutninger. 

Historisk set har der været en rigtig god afgrænsning af studienævnets rolle. Fortolkningsrummet i forhold til 
implementering af løbende strategier bør opretholdes og dette bør afklares med Instituttet. Studienævnsmø-
derne er den væsentligste instans for studenterindflydelse og faglig indflydelse på undervisningen.   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Jakob skal tage studienævnets pointe med på kommende studierådsmøde, hvor alle studienævnsformænd er 
indkaldt. 

11. Det sociale miljø & fastholdelse 

Bilag 1: - 

Livestream som er afholdt på 1. semester har været et positivt tiltag som skal fastholdes SoFiA mangler frivil-
lige til bestyrelsesposter. Muligvis skal studievejlederne i højere grad inddrages i de sociale arrangementer.   

Der afvikles pt. bodyordning for særlig udsatte. Måske der kunne laves Facebook grupper i tutorgrupperne 
desangående. 

Måske SoFiA kunne lave en undergruppe, hvor man uformelt kunne koble sig på til de uformelle sociale rela-
tioner.  

Tutorordningen bør måske forlænges ind i oktober måned, men måske der kunne laves efterfølgende et tutor-
råd, det kunne være RUS-koordinatorerne.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Jakob følger op på trivsels bodyordning hos Thi Meriete Le for om noget af deres kan inddrages. 

Hanne Louise forhører sig hos RUS-koordinatorerne om de ville være med i tutorrådet. 

12. Frivillig indsatsen 

Bilag 1: - 

Generel diskussion om de frivillige kræfter, studerende og uddannelsen.  

Det tyder på, at der er en høj faglig forventning mellem de studerende, men samtidig tyder det på de kun har 
”vennegrupper” på 2-5 personer.  

Det er vigtigt at der nedsættes festudvalg på hvert semester og at der følges op på at de ikke dør hen i løbet 
af året. Koordinatorerne opfordres til at følge op på dette. 

SoFiA skal være bedre til at markedsføre sig især over for de kommende studerende, og der arbejdes derpå.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 
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13. Studiestart  

Bilag 1: - 

1.dag: De begynder i Aud. A og efterfølgende skal de i 2 seminarrum sammen med tutorerne, hvor de b.la. 
ser en video med Rektor og Thomas Kastrup Larsen. SoFiA og studievejledningen kommer også derover. 
Tutorerne har lånt højtalere og fået bevilliget penge af 4 fagforeninger.  

RUS-turen i Sæby aflyses sandsynligvis, men derfor skal der findes andre arrangementer senere på seme-
steret forhåbentligt.   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

14. Minikonference status 

Bilag 1: minikonference status 

Der er ingen lokaler til rådighed derfor er selve konferencen online. De 2 oplægsholdere kontaktes snarest.  

Gode ideer modtages gerne.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Hanne Louise forhører sig hos Skanse hallen, Høloftet & Nordkraft om de har ledig lokaler. 

15. PBL status på  implementering af PBL i studieordninger 

Bilag 1: Overordnede rammer for undervisning og eksaminer E20 

Der er nu implementeret PBL i E20 og især på 1. semester kommer det til udtryk ved at man skal skrive i 
grupper samt at der skal indgå refleksionsafsnit om PBL. Et andet væsentligt sted er i praktikrapporten samt i 
praktikindkald.   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

16. Ny struktur på 2. semester 

Bilag 1: forslag til ændring af 2. sem. 

Klassisk sociologisk metode slås sammen med videnskabsteori og forskningsdesign til et samlet kursus på 15 
ECTS. Klassisk sociologisk teori udvides ved samme lejlighed til 15 ECTS, der er en mere passende opgørelse 
af ECTS på dette kursus. 

De Vaus er altid svært at inddrage i grupperne især på det kvalitative område, hvilket skal overvejes.   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Rasmus indkalder de forelæsere, der har videnskabsteori på BA, så de kan få talt pensum igennem. 
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17. Eventuelt 

Bilag 1: - 

Dianna har lavet et skriv som forslag til 1. semesters semesterbeskrivelse, som måske kan indføjes. Det er op 
til koordinatorerne om de vil bruge dokumentet. 

Tak til Frederik Hede Rohrberg, som stopper som studievejleder.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

 


