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Ad 1. Status for sociologiuddannelsen, herunder præsentation af ny studieordning for kandi-
datuddannelsen samt eventuelle overvejelser om justeringer på bacheloruddannelsen 
v/Jakob Skjøtt-Larsen (bilag vedlagt). 

Der udbydes 155 studiepladser på bacheloruddannelsen i 2018. (mod 167 i 2017). Der udbydes 

50 studiepladser på kandidatuddannelsen i 2018. De kommende år forventes følgende udbud: 

  

Retskravsbachelorer optages fortsat. 

Optaget på KA var i 2018: 58 (mod 66 i 2017).  

 
Frafald BA: Frafald på første studieår 2017: 23 %.  

Ca. 30 % af en årgang falder fra i løbet af bacheloruddannelsen. Ca. 20 pct. på 1. studieår. 
Frafald KA: Frafald på første studieår 2017: 5 pct. 

10 % af en årgang falder normalt fra. 
 
Dimittendledighed iflg. Uddannelseszoom 

Dimittendledigheden i seneste opgørelse fra uddannelseszoom opgjort til 23 %. Tallet er for 
højt. Der arbejdes intensivt med blandt andet karriereforløb for i højere grad at orientere de stu-
derende efter arbejdsmarkedet allerede fra starten af deres kandidatuddannelse. Der opfordres 
endvidere til at indgå i praktikforløb, hvilket næsten alle studerende gør. Det bemærkes i øvrigt 
at arbejdsløsheden efter 10 år er på 2 %. 
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Arbejdsmarkedet for sociologer: 

Der er ikke ét, men mange arbejdsmarkeder for sociologer. Af seneste dimittendundersøgelse 
fremgår: 
 
- 80 % har en akademisk stilling. 
- 22% ansat i privat virksomhed (typisk konsulent/analyse) Øvrige: kommune, stat og region. 
- 41% mener, at jobbet ligger inden for uddannelsens traditionelle fagområde (yderligere 35 

% trækker på generelle faglige kompetencer). 
 
Den største diskrepans mellem tillærte og efterspurgte kompetencer gælder sociologisk teori. 
Her bemærker panelet dog, at den teoretiske ballast de studerende har med sig ofte fungerer 
som en teoretisk baggrund eller et særligt blik, snarere end som eksplicit inddragelse af speci-
fikke teorier.  
. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
Væsentlige ændringer: Der indføres specialiseringsspor, ugeeksaminer på emnespecialiserin-

ger erstattes af portfolioeksamen. praktikforløb flyttes til 9. semester og kortes ned til 25 ECTS,  
praktikperioden forkortes så lidt som muligt (efter anbefaling fra panelet) og 5. og 6. semester 
vælger valgfag fra kandidatudbuddet. 
 
Kandidatuddannelsen giver den studerende mulighed for at vælge mellem forskellige faglige 
profiler. Dette sker gennem valg af specialiseringsspor. Der udbydes 4 specialiseringsspor: 1) 
Arbejdsliv, organisation og Human Resource Management; 2) Sociale fælleskaber og sociale 
forskelle; 3) Sundhed, sygdom, steder og rum; 4) Hverdagsliv, kultur og samtidsdiagnoser. 
Hvert specialiseringsspor består af to emnespecialiseringer. Specialiseringsspor vælges samti-
dig med, at den studerende tilmelder sig fag på uddannelsens 1. semester. Der skal i studiefor-
løbet udarbejdes mindst ét projekt, der er en individuel eller fælles opgave med tilhørende kur-
ser af en størrelse på 20 ECTS-point. Projektet skrives inden for en sociologisk emnespecialise-
ring. Et studieforløb skal endvidere indeholde mindst to metodespecialiseringer (20 ECTS), 
hvoraf mindst én skal være kvantitativ metode. Endelig skal mindst 30 ECTS-point gennemføres 
inden for ét af de 4 specialiseringsspor. Valgfag har et omfang af 25 ECTS-point. Der udbydes 
et projektorienteret forløb (praktik) med et omfang på 25 ECTS-point, som kan læses som valg-
fag. De 25 ECTS point valgfag kan i stedet afløses af valgfrie emne- og metodespecialiseringer 
samt eventuelt tilhørende projektarbejde (disse kan indgå i kombination med samlæste bache-
lorvalgfag a 5 ECTS-point for samlet at opnå 25 ECTS point). Det specialeforberedende kursus 
har et omfang af 5 ECTS-point. Kandidatspeciale har et omfang af 30 ECTS-point. Hvis en stu-
derende allerede har gennemført eksamen inden for en emnespecialisering, afløses dette af 
projektarbejde inden for specialiseringens emne. Projektarbejdets eksamen vil i dette tilfælde 
udgøre 10 ECTS-point. 
 
Kommentarer fra Panelet: Der efterlyses eksamensformer som i højere grad afspejler ar-

bejdsopgaver. Eksempelvis efterlyses korte skriftlige eksamener 4-7 timer. Eller mundlige ek-
samener, fordi det reelt minder mere om det der foregår hos arbejdsgiveren.  

 
 

Ad 2.   

 - Inputs til ny specialisering i kvalitativ metode/etnografisk metode (hvad er behovet fra 

et aftagerperspektiv?). 

Et kursustilbud i kvalitativ metode kunne med fordel inddrage aktuelle og mere tidsøkonomiske 
tilgange som eksempelvis mønstergenkendelsesworkshop. Samtidig peges på væsentligheden 
af konkrete metodefærdigheder som eksempelvis brug af NVivo. 

 
Det vil være en fordel at specificere kurset eksempelvis gennem brug af den specifikke beteg-
nelse etnografisk metode. Indholdsmæssigt bør fokuseres i dybden frem for i bredden. Flere 
emner i det tidligere valgfagsudbud kunne sløjfes (eks fængselsetnografi). Feltarbejdet er vig-
tigt. Omsættelse af etnografisk metode i konkrete analyser er vigtigt. Inddragelse af nye felter 
og teknologier er vigtigt.  
 

- Inputs til ny specialisering i kvantitativ metode (hvad er behovet fra et aftagerperspek-
tiv?). 

 Fokus på datahåndtering er væsentligt og bør generelt styrkes på uddannelsen. Indholdsmæs-
sigt kan en metodespecialisering pege i flere retninger. Multilevel analyse er relevant for nogle. 
Andre mertoder vil være relevante for andre. Generelt er det endvidere væsentligt, at de stude-
rende opnår kendskab til forskellige relevante statistikpakker. 



 
 

 
 
Ad 3.   Generelle kommentarer og forslag til sociologiuddannelsen fra aftagerpanel 

- Metodekurser bør altid inddrage oplægsholder fra praksis/erhvervslivet. 

- Der peges på relevansen af Excel, som hos nogle udgør den eneste/væsentligste platform 

for analyse.  

- Der bør fokuseres på præsentationen af data. Her vil Excel ofte være et godt redskab.  

- Uddannelsen bør fokusere på de styrker som sociologen har. Sociologen kan omsætte ana-

lyse til praksis, tage kritisk stilling og have overblik. Økonometriske modeller er relevante, 

men ikke nødvendigvis en sociologisk kernekompetence. Øget fokus på fortolkning og præ-

sentation af analyser. 

- Mere fokus på inddragelse af nye typer data – eks indsamling af fælles mobildata e. lign. 

- Mere fokus på redskaber til kvalitative analyser. De studerende skal være bedre til eksem-

pelvis Nvivo. Det er et redskab der anvendes – Øget fokus på inddragelse i konkrete analy-

ser/projekter.  

- Øget fokus på behov i den private sektor: Forretningsforståelse (eks. Business antropologi). 

Mindre tidskrævende/omkostningstunge analysemetoder (eks mønstergenkendelseswork-

shop)  

- Diskussion af balancen mellem generelle og konkrete færdigheder. På den ene side ønsker 

aftagere konkrete omsættelige færdigheder – på den anden side skal det ikke ske på be-

kostning af generelle akademiske færdigheder og forståelse. Nogle færdigheder tilegnes i 

arbejdslivet. 

- Det skal præciseres i studieordningen, hvordan stave- og formuleringsevne vægtes i be-

dømmelsen af opgaver.  

- Fremadrettet bør anvendes skype for business, da der igen har været problemer med Uni-

versitets opkobling til Campus København via videolink. 


