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Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Bilag 1: Dagsorden 140819 

Godkendt  

2. Godkendelse af referat 

Bilag 1: Bilag fra sidste møde 

Godkendt. Med mindre ændring.  

3. Meddelelser 

Bilag 1: - 

Søgningen til bacheloruddannelsen er stigende, og vi har rundet 190 1. prioritetsansøgere. 180 er tilbudt en plads 
og 160 forventes at starte på uddannelsen. Der er samlet optaget 44 på KA-uddannelsen, hvilket er lavere end 
tidligere, men på niveau med den eksterne dimensionering.   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Skriv opfølgningspunkt(er) 
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4. Meddelelser fra studenterrepræsentanter/SoFiA/studievejledningen 

Bilag 1: - 

SoFiA: Der skal skabes mere opmærksomhed om organisationens arbejde. Det skal være naturligt at være med-
lem af studenterforeningen og det skal være naturligt og nemt at deltage i SoFiA og i arrangementer. Særligt 
fokus på 1. semester. Der er 2 fra SoFiA, der er valgt som tutorer. I alt er der 20 tutorer til 1. semester i år. 

Mentorordning fra studerende til studerende. Der arbejdes på at få den på skinner, men der mangler frivillige til 
det tekniske. 

Webinar afholdes 20/8 med de kommende 1. sem. studerende, hvor SoFiA, studievejledning og studienævnsfor-
mand er til stede.  

5. Semesterbeskrivelser E19 

Bilag 1: 1. semester, 3. semester og 5. semester 

Koordinatorerne opfordres til at markere forandringer fra tidligere udgave, så det gøres nemt at overskue æn-
dringer. Ellers lige skrive til slut om der er væsentlige ændringer. 

1. semester der er ingen ændringer, men der er ny studieordning og eksamensform, den er lagt på nettet.  

3. semester der er ændring af studieordning og timenormer og omfanget. 

5. semester studieordning og timeordning skal ændres.  

6. Evalueringer F19 

Bilag 1: Evalueringer foråret 2019 

Der ønskes generelt et meget mere enkelt spørgeskema og med lang færre spørgsmål. Dette vil medvirke til 
at højne svarprocenten. Fremadrettet bliver de løbende studenterevalueringer samlet under det samlede 
institutsekretariat. Det er vigtig at der gives tilbagemeldinger til undervisere.  

På tværs af evalueringerne melder de studerende om mangel på studenterarbejdspladser. Og grupperum-
mene står øverst på prioritetslisten over forbedringer af det fysiske studiemiljø. 

 2. semester: Der er forslag om ændringer til semesteret fremadrettet. De studerende føler sig presset 
og forberedelsesgraden er ikke tilstrækkelig. Stor tilfredshed med øvelseslærerne. Der har desværre 
været en del aflysninger på kurserne. Evalueringen er godkendt. 

Det foreslås at studievejledningen i deres oplæg om studieteknik peger på den gode prioritering, når 
man ikke kan nå at læse al pensum. I øvrigt lægges der op til ændringer på semesteret, som vil sænke 
arbejdsbyrden noget fra F2021. Endelig lægges op til, at forelæsere gerne må prioritere læsestoffet, hvor 
det er muligt. Særligt på 1. og 2. semester.  

 6. sem: Generelt tilfredshed med det faglige niveau. Tilfredsheden med øvelserne kunne værre højere, 
men da kurset lægges sammen med projektskrivningen skal disse også have en ny form. Der er stor 
utilfredshed med de manglende grupperum. Der var kritik af formuleringen af eksamensopgaven. Opga-
ven blev opfattet som svær og for omfattende. Der er god trivsel og studiemiljø. Vejledning er der generel 
tilfredshed med. Kombinationsmetoder bør stå stærkere på det videnskabsteoretiske kursus fremadret-
tet, ligesom der skal inddrages PBL og skrivekursus.  

 10. sem. Det er 42 der blev færdige. Der er tilfredshed med koordineringen af forløbet, men der er flere 
der peger på beskæringen af statusseminaret som problematisk. Det vurderes dog i studienævnet at 
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forløbet godt kan gennemføres på en god måde som det er, men at det skal klargøres at den studerende 
aktivt skal udvælge de dele der skal indgå i seminaret. (halvering af sidetal og opponent tiden). Studie-
miljø har fået en meget bedre vurdering end tidligere år.  

 Surveymetodik: generel tilfredshed med kurset. Der er kun en underviser på til hver seminar, hvilket er 
acceptabelt. 

 Demografi: Der er høj tilfredshed med kurset og høj deltagelse og forberedelse. 

 Socialpsykologi: Stor tilfredshed med kurset og den pædagogiske form.  

 Samtidsdiagnoser og afvigelser: Stor tilfredshed med kurset og pædagogiske form. Lidt kritik af op-
gave formuleringen og lidt forskellig vurdering af, at det foregår på engelsk. 

 Rummets sociologi: tilfredshed med kurset desværre uklarhed ang. Portfolioformen var ikke entydig 
hos underviserne i begyndelsen. Der var lidt bøvl omkring busturen, men stor tilfredshed med det faglige 
oplæg, og turen bør fastholdes. 

 Moderne arbejdsliv og HRM: tilfredshed med kurset dog ønskes der mere HRM. Der er stort arbejds-
pres synes de studerende. 

 Køn, migration & protester: Der er få besvarelser. Koordinatorerne oplever både niveauforskel mellem 
BA og KA studerende samt dalende fremmøde blandt BA-studerende i forløbet.  

 Videregående kvalitativ Rimelig tilfredshed med kurset. De studerende oplever stor arbejdspres. Der 
skal måske være mere fokus på andet end etnografiskmetode fremadrettet, det kan diskuteres. Diskurs-
analyse burde måske også indgå på kurset. Der må gerne opsøges andre undervisere til kurset, som 
fremover kan indgå. 

 Videregående kvantitativ metode: Blandet tilfredshed med kurset måske især fordi forventningerne til kur-
set har været så forskellige. Fremadrettet ønskes en mere klar rødtråd i undervisningen. Der var lidt usikker-
hed i, hvordan eksamensopgaven skulle være, da det er er første gang kurset er afholdt, så dette forventes 
også at falde på plads fremadrettet. 

 Udsat til næste gang pga. ikke indkommet: 

 4. sem.  

 Miljø & klima sociologi 

 Evalueringsteori  

7. Sociologisk relevans  

Bilag 1: - 

Diskussionen ang. specialiseringen sociologisk relevans er ikke så oplagt pt.  Ensidig specialisering er ikke ønsk-
værdig og derfor vigtig, at de ikke bliver for specialiseret i sporene. Vægtningen mellem kvalitative- og kvantitative 
fag er vigtigt. Deskriptiv metode bør have en plads på en sociologisk uddannelse – vigtigt at sociologer ikke 
betragter statistiske analyser som en facitliste.    

- Der skal være mulighed og i undervisningen lægges op til brug af både kvantitative og kvalitative meto-
der. 

- Samfundsforståelse  og tværfagligforståelse bør fremmes på uddannelsen på 1-6 semester   

8. Tværfagligt samarbejde 

Bilag 1: - 

Vigtigt at tænke over model for tværfaglighed har eksisteret i mange år på AAU, men man fandt ud af 
det var vigtigt at man husker at ens uddannelse som sociolog er det vigtigste. Et eksempel på tværfaglig 
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samarbejde er ”grønt forbrug”. Ressourcemæssigt er det pt. Svært at finde tid til tværfaglig samarbejde 
ikke mindst i disse nedskæringstider.   

9. PBL-læringsmål 

Bilag 1: Bilag PBL-læringsmål 140819 

Fra fakultetets side lægges op til udprøvning langs fire dimensioner. 

 at kunne identificere, analysere, formulere og behandle autentiske problemer på eksemplarisk vis.  

 interpersonelle kompetencer, der gør det muligt at arbejde med komplekse problemer og udføre profes-
sionel praksis i forskelligartede samarbejdsrelationer.  

 strukturelle kompetencer, mshp. projektorganisering, da det problembaserede arbejde, i lighed med 
anden professionel praksis, skal organiseres.  

 meta-kognitive kompetencer, der muliggør at arbejde problemorienteret med udviklingen af egne kom-
petencer, i forbindelse med udførelsen af givne opgaver.  

Det diskuteres at PBL læringsmål skal have et rimeligt niveau – og ikke overskygge de øvrige læringsmål. 

Det diskuteres at ikke alle delmål skal udprøves ved hver eksamen, men at man skal søge at eksaminere de 
delmål der giver bedst mening i konteksten. 

STNF udfærdiger udkast til konkrete læringsmål til næste studienævnsmøde. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

STNF laver nogle konkrete læringsmål, som kommer med på næste lærermøde.  

10. BA-studieordning evt. ændringer 

Bilag 1: Bilag punkt 10 

2. semester:  

På baggrund af oplæg fra semesterkoordinatorerne besluttes nedenstående ændringer på 2. semester: På 2. 
semester planlægges en omstrukturering, så klassisk sociologisk teori udvides til 15 ECTS, klassisk sociologisk 
metode (10 ECTS) beskæres og lægges sammen med videnskabsteori og projektdesign, der udvides fra 10 til 
15 ECTS. Ændringerne træder i kraft fra 2021.  

Der indføres dobbelteksamen på klassisk sociologisk teori. Første del skal bestå i upload af videopræsentation 
af et teoretisk perspektiv – eller modstilling af to perspektiver. 

De eksisterende kurser er velevaluerede men det skønnes at metodeundervisningen med udgangspunkt i klas-
siske cases er mere metodologisk end metodisk – og at disse cases vil kunne belyses bedre i sammenhæng 
med videnskabsteori og design. Samtidig vil sammenlægningen kunne lette arbejdsbyrden på de studerende. 
Denne opfattes som særligt tung på 2. semester.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Jakob skriver ændringerne ind i den nye bachelorstudieordning, som indleveres i oktober. 

11. KA-studieordning evt. tilpasninger 

Bilag 1: - 

Portfoliomodellen:  

De studerende melder hyppigt tilbage at portfolio er godt for læringen, men at der er stort arbejdspres forbundet 
med modellen.  
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Portfoliomodellen fra Det civile samfund har været inspirationskilde, men den opleves af de fleste koordinatorer 
som for arbejdskrævende på større hold. 

Det diskuteres, om det nødvendigvis er koordinator, der skal stille spørgsmålene, eller om det i højere grad kan 
lades op til de studerende selv.  

Arbejdspresset burde falde en smule, da undervisningsperioden er udvidet. – der skal dog være opmærksomhed 
på, at afleveringstidspunkter ikke bør være sammenfaldende mellem de forskellige specialiseringer.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Det skal diskuteres på næste koordinatormøde, om der skal ske tilpasninger og eventuelt ensretning af portfolio-
modellen. 

12. FN´s verdensmål 

Bilag 1: Bilag punkt 12 FN´s verdensmål 140819 

Der er opbakning til at integrere verdensmålene som en naturlig ramme om undervisning og projektskrivning på 
sociologiuddannelsen. Langt de fleste mål kan uproblematisk passes ind på kandidatuddannelsens specialise-
ringer og målene kan være et naturligt oplæg til at orientere projekternes problemformuleringer mod relevante 
problemstillinger. Uddannelsen bør også profilere målene på hjemmesiden.   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Jakob tager emnet op på næste lærermøde 

13. Klyngevejledning 

Bilag 1: - 

Udsættes til nyt tidspunkt pga. tiden.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Skriv opfølgningspunkt(er) 

14. Eventuelt 

Bilag 1: - 

Ingen  

 


