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Udkast 

 

Referat af møde i studienævn for sociolog 

Onsdag den 7. oktober 2020 

Online teams 

Aalborg Universitet 
Postboks 159 
9100 Aalborg 
 
Sagsbehandler: 
Birthe Black  Andersen 
Telefon: 9940 8136 
Email: bba@sociologi.aau.dk 
 
Dato: 07-10-2020 
Sagsnr.: 2020-017-0130 

  

 

 

Deltagere: Jakob Skjøtt-Larsen, Anders Petersen, Hanne Louise Jensen, Rasmus Juul Møberg,      

Dianna Nyborg Leervad Korshøj,  Melissa Rolle Bech Madsen, & Mathilde Vorre Damhus*                                 

*studievejleder er med observatør status    

Afbud: Malthe Rosenkvist Andersen*, Heidi Christina Gram Wallin, Jonas Vestergaard Stadelhofer, 

Øvrige deltagere: - 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Bilag 1: Dagsorden 

Godkendt  

2. Godkendelse af referat 

Bilag 1: Bilag fra sidste møde 

Godkendt  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

3. Meddelelser 

Bilag 1: - 

Status hos sekretariatet: Jannie Hoffmann Christensen er ansat 1 år og Lotte R. er startet op igen med få 
timer, og Charlotte Hansen er pt. ansat på barselsvikariat.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 
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- 

4. Meddelelser fra studenterrepræsentanter/SoFiA/studievejledningen 

Bilag 1: - 

SoFiA: I går var der fyraftens team-møde, men der var nærmest ikke tilslutning dertil. Der er 2 uger til der skal 
meldes ind med studenterrepræsentanter til AAU. SoFiA vil gerne lave en kort video ang. hvad der foregår i 
studienævnet, derfor vil de gerne, at nogle af underviserne vil deltage i videoen (alle tilkendegiver de gerne vil 
være med). 

Studievejledningen: Studiepraktik (studerende fra ungdomsuddannelserne) er kortet ned i år pga. Corona til 
online introduktion.15/10 valgfagspræsentation, der ønsker næsten alle at deltage.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

5. Godkende kommende budget 

Bilag 1: - 

Der er ikke modtaget budget.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

6. Evalueringer F20 

Bilag 1: Evalueringer 

2. semester: Der er stor tilfredshed med teoridelen og der er stor deltagelse og bedre forberedelsesgrad. 
Gode tilbagemeldinger ang. øvelseslærerne. Metodefaget får også gode evalueringer, dog syntes nogen ek-
samensopgaven var svær. Videnskabsteori: Der er gode evalueringer og højere forberedelsesgrad end tidli-
gere. Der er dog en del, der har ringe forberedelsesgrad. Der bør rettes opmærksomhed mod tendenser til 
polarisering i forbindelse med at undervisningen i højere grad er online. Evaluering godkendt. 

4. semester: Den er meget kortfattet evaluering. Der er få besvarelser. Pædagogisk form vurderes rimeligt. 
Der er udtrykt nogen kritik af formuleringen af eksamensopgaven. På metodesiden angiver 64 % at de er 
tilfredse med det faglige udbytte. Der efterspørges flere øvelseslærere. I øvrigt udtrykkes kritik af lærerbogen, 
der opfattes som for svær. Handling: Eksamensopgaver bør altid læses igennem af to undervisere. Der er 
afsat én time til gennemlæsning og kommentarer. Det bør løbende diskuteres om lærerbøger, der kritiseres, 
skal udskifte. Agresti er svær – men den vurderes at svare til det niveau der ønskes på 5. semester. Evaluering 
godkendt. 

Studiemiljø: Sociologi, Studiemiljø, Forår 2020 

I alt 76 studerende har besvaret spørgsmål til studiemiljøet. 28 fra 2. semester, 21 fra 4 semester og 15 fra 6. 
semester. Der er 12 besvarelser fra kandidatuddannelsen.  

Fysisk studiemiljø: 6o % erklærer sig enige i, at lokalerne er velegnede til den undervisning, der foregår. 51 % 
angiver, at der er studiearbejdspladser, der understøtter det faglige miljø og 44 %, at der er gode pausefacili-
teter.  Mange kommenterer på manglende grupperum samt at rummene lider af vandskader. Samlet set ser 
det ud til, at det særligt er grupperum og udsmykning af pausefaciliteter, der efterspørges. Endvidere kom-
menterer mange, at der kunne gøres mere for at gøre Fib 13 mere imødekommende – eks med kunst på 
væggene etc. Handling: Dette meldes videre til Instituttet. 
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Psykisk/socialt studiemiljø: Der ser ud til at være nogle udfordringer i forhold til det psykiske studiemiljø på 
uddannelsen. Det er særligt det sociale miljø som kunne forbedres .76 % angiver at de trives på deres uddan-
nelse. 51 oplever et godt socialt fællesskab blandt de studerende. 6o % oplever at der er et godt fagligt fælle-
skab på uddannelsen. Blandt de kvalitative kommenterer er der mange der angiver at der mangler fælleskaber, 
der gå ud de små grupper som studerende skriver projekt i. Der efterspørges flere faglige og sociale arrange-
menter. Det ser ud til at oplevelsen af manglende socialt fælleskab er størst på de sene semestre.  Der er dog 
også studerende som har positive kommentarer. Handling: Antallet af sociale arrangementer bør normalise-
res, så snart der er mulighed for dette (Corona). 

Krænkende adfærd: I alt 5 studerende angiver at have oplevet krænkende adfærd. 3 har oplevet krænkelser 
fra medstuderende og 2 fra undervisere. To har oplevet sig krænket på grund af etnisk baggrund én på grund 
af køn og én har følt sig mobbet. De oplevede krænkelser har fundet sted på forskellige semestre. 

I udgangspunktet er det altid alvorligt, at nogen på uddannelsen oplever krænkelser. Der er ikke noget fast 
mønster i krænkelserne, der fordeler sig på forskellige typer og forskellige semestre. Handling: Krænkelser 
tages op som generelt tema til kommende lærermøde. 

 

Generelt:  

- Der bør være en praksis for, at forelæsningerne ligger fhv. tidligt og der bliver tid til projekterne til sidst 
i semesteret. Samtidig skal der foretages en samlet vurdering af den ugentlige timebelastning, så 
arbejdspukler mindskes. 

- Ønskeligt, at svarprocenterne bør være bedre for nærmest alle semestre. 

  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Krænkende adfærd skal tages op som et punkt på kommende lærermøde 

7. Undervisningssituationen 

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 

Ud fra den plan der er lagt, så går man tilbage til ”normal” undervisningsform (50/50 fremmøde) fra 9/10. Der 
har i denne periode været færre fysik til forelæsningerne. 

Overvejelser ang. Forårssemesteret: Vi må forvente samme rammer som dette efterår. Der planlægges efter 
følgende model: Store semestre 50/50 model. Valgfagene overvejende online (men gerne med enkelte fore-
læsninger onsite. 6. semester: Her bør forelæsninger op til + gruppedannelse være onsite – øvrige online.  
KA- afhænger at auditorieudbud.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

8. Eventuelt 

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 

ingen  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

 


