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Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Bilag 1: Dagsorden 

Godkendt  

2. Status for sociologiuddannelsen 

Bilag 1: powerpoint  

Der udbydes 160 studiepladser på Bacheloruddannelsen (BA). Der pt optaget 155. På kandidatuddannelsen 
(KA) udbydes 40 pladser, der er optaget 53. 

Generelt har der været faldende optag på KA de senere år, hvilket stemmer overens med dimensioneringen. 
Der er således tale om et ekstraordinært stort optag i år. 

Frafald: BA det har været omkring 20%, men det er heldigvis lidt faldende. I år bliver den måske lidt højere 
efter Covid19-situation. På KA er der generelt meget lavt frafald. 

Dimittendledigheden er iflg. Uddannelseszoom. er 27% ledighed efter 2 år, hvilket er for højt. Heldigvis ser der 
ud til at være nogen bedring på vej de kommende år. 



 

2 

 

Der gøres løbende en række indsatser på uddannelsen for at fremme overgangen til arbejdsmarkedet, herun-
der Karriereforløbet, udbredelsen af praktik til næsten alle studerende og satsning på projektsamarbejder med 
organisationer og virksomheder.  

Nedslag fra implementering af PBL-læringsmål. De væsentligste tiltag er gjort på BA 1. semester, hvor de 
studerende i højere grad forventes at reflektere eksplicit over PBL og gruppearbejde som arbejdsform. Endvi-
dere i praktikforløbet, hvor PBL skal overføres til projektstyringskompetencer i det praktiske sociologiske ar-
bejde.  

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 til-
stedeværelse – men også, at der under omstændighederne har været tilfredshed med den onlineundervisning, 
der er blevet givet. Mere specifikt opsummeres følgende punkter:  

 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 

 Den største positive læringsoplevelse for de studerende var online vejledning 

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

 

3. Præsentation og diskussion af digitaliseringsstrategi for sociologiuddannelsen 

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 lagt op til en bred definition af digitalisering, der 
både kan handle om online undervisning og om digitale indslag i undervisning med fysisk tilstedeværelse. 
Efterårssemesteret skal her ses om en periode, hvor vi kan prøve forskellige tiltag af men også en periode, 
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. 

En særlig forudsætning for digitaliseringsstrategien i efteråret er afstandskrav i undervisningen.  Der prioriteres 
tilstedeværelse på alle semestre - og i særlig grad på 1. semester af både kandidatuddannelser og bachelor-
uddannelser.  

Alle undervisere arbejder på at indføre forskellige typer af digitale indslag i dele af deres undervisning, med 
henblik på at skabe bedre formidling – alt fra kahoot over små videoindslag til egentlig flipped class room. 
Vejledning kommer fremover til at foregå vi Microsoft Planner. Endvidere overvejes det at indføre krav om brug 
af Nvivo til kvalitative analyser. Endelig indføres videooplæg som forudsætning for at gå til eksamen i klassisk 
sociologisk teori. Panelet bakker grundlæggende op om den lagte strategi. Det fremhæves at digital undervis-
ning vil være en forudsætning i fremtidens arbejds- og undervisningsliv – og at det handler om at finde det 
bedste mix af tilstedeværelse og online undervisning, samt at udvikle på begge undervisningsformer. Det 
fremhæves, at det på længere sigt vil være en god ide at blande undervisningen på de enkelte moduler – frem 
for at digitalisere hele moduler. Det fremhæves, at der er en væsentlig pointe i at styrke de studerendes evne 
til at præsentere korte budskaber på sociale medier, og at videoafleveringer kan være et redskab til at under-
støtte dette.  
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I forhold til kvantitative metoder fremhæves det, at det er mere generelle databehandlingskompetencer som 
er relevant – frem for at lære specifikke pakker. Der peges på STATA og R som relevante konkrete software-
pakker (Men SAS er stadig en afgørende platform nogle steder). Vigtigt med hands-on-erfaring, men egentlig 
programmering er ikke en sociologisk opgave.  

Det fremhæves at digitaliseringskompetencer har betydning, og at det efterspørges på arbejdspladserne. Der-
for er det væsentligt, at det inddrages både som fag – men også som konkrete arbejdsredskaber, som anven-
des af studerende i forbindelse med undervisningen. Generelt fremhæves det som vigtigt, at erfaringer med 
digitalisering under Corona bringes i anvendelse i digitaliseringsstrategien. 

Det fremhæves i øvrigt, at der bør være øget fokus på gode fremstillings/visualiseringsredskaber. Her er stu-
derende fra andre universiteter længere fremme end AAU.  

 

4. Evt. samt generelle kommentarer fra aftagerpanel 

Bilag 1: - 

Der er udfordringer i forhold til at tage kandidater ind og give dem tilstrækkelig sparring på grund af CORONA-
situationen. Obs, at det ikke bliver et problem for læringsprocessen.  

Onlinemøder med aftagerpanelet fungerer fint og effektivt. Men man misser lidt udvekslingen blandt hinanden. 
Derfor er det en fordel, at veksle mellem forskellige mødetyper. 

 ”  

 


