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Studienævnet for social data science  

M Ø D E R E F E R A T  NOVEMBER 2020 

Forum Studienævnet for social data science  

Møde afholdt 18. november 2020, kl. 8:45-9  

Sted Over Zoom  

Referent Tea Malthesen  

Til stede 

Medlemmer: Søren Kyllingsbæk, Nikolaj Arpe Harmon, Anders Blok, Asger 

Hans Thomsen, Lykke Sterll Christensen, August Lohse og Martin Lund 

Trinhammer. 

Observatører: Andreas Bjerre-Nielsen (studieleder), Louise Marie Lausten 

(studieadministrativ medarbejder på SDS), Steffen Bargum Pedersen 

(studievejleder). 

Afbud 

Rebecca Adler-Nissen. Morten Axel Pedersen og Olivia Norma Jørgensen. 

Dagsorden 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

 

Ad 2) Godkendelse af referat af sidste studienævnsmøde  

Referatet af studienævnsmødet 3. november blev godkendt. 

 

Ad 3) Drøftelse af studieleders forslag til studieordningsændringer  

Studieleder foreslår, en ny studieordning skal træde i kraft september 2021 

for de nye studerende. De allerede indskrevne studerende skal fortsætte på 

den studieordning, som er vedtaget med ikrafttrædelse februar 21.  



 

SIDE 2 AF 3 Normalt skal ændringer som disse af studieordninger, der træder i kraft i 

september, være færdige i januar, så de studerende bliver varslet i god tid 

om ændringerne. Undervisergruppen har ønsket at få lov til at arbejde med 

ændringerne frem til og med d. 12 februar hvor de skal på internat. Fakultet 

har givet lov til dette, under forudsætning af, at studienævnet beslutter og 

melder tilbage, hvilke former for ændringer, der vil blive arbejdet på med 

denne nye revision. Studienævnet skulle på mødet beslutte, hvilke former 

for ændringer, der skal arbejdes med i den kommende 

studieordningsrevision. 

 

Når studienævnet har besluttet rammerne for studieordningsændringen 

meldes disse til fakultetet og undervisergruppen og studienævnet vil 

arbejder med de konkrete ændringer frem til midt februar.  

 

Der var en diskussion af mere formel indføring til kvalitativ metode. 

Der blev foreslået følgende: 

 Teorifaget placeres tidligere  

 Der arbejdes med måden kvalitativ metode behandles i alle 

metodefag med fokus på synergien mellem kvalitativ og kvantitativ 

metode. 

 En mere formel introduktion til kvalitativ metode placeres i Base 

Camp 

 Der laves en mere formel introduktion til øvelsen med kvalitativ 

metode i introforløbet eller en anden rammesætning af denne øvelse 

 Der oprettes et valgfag på 3. semester med om kvalitativ metode. 

 Hver torsdag eftermiddag er der et miniforløb om metoder. Det om 

kvalitativ metode kan formaliseres. 

 Introforløbet overvejes nedkortet, så der frigives en uge, der kunne 

indeholde formel introduktion til kvalitativ metode. 

Det blev derudover også nævnt, at nogen studerende har efterspurgt kodning 

på et højere niveau. Måske kan dette afhjælpes med en udstrækning af base 

camp over første semester. Til forskel fra nu hvor der ikke arbejdes med 

kodning i blok 2. 

 

Det blev aftalt, at Andreas og Anders snakker samme og forbereder et oplæg 

til underviserinternatet 12. februar, hvor der skal arbejdes videre med 

kvalitativ metode. 

 

Det blev aftalt, at en opdateret version af indkredsningen af emner, der skal 

arbejdes med i studieordningen frem til næste revision, sendes rundt til 

kommentering i studienævnet inden den sendes til fakultetet.  

(En opdateret version af indkredsningen blev sendt rundt til studienævnet til 



 

SIDE 3 AF 3 kommentering. Der blev ikke sendt yderligere kommentarer fra 

studienævnsmedlemmerne.)  

 

 

Ad 4) Eventuelt 
Der blev spurgt til status på valget af studerende til studienævnet. 

(Der er fem studerende, der har stillet op til studienævnet. Da det ikke er 

flere end der skal bruges, skal der ikke være afstemning.) 

 

Ad 8) Feedback på mødeafviklingen 

Det kunne med fordel fremgå tydeligere af dagsorden hvad studienævnet 

skulle beslutte. 
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