
 
Semesterbeskrivelse, 2. semester, bacheloruddannelsen i Politik & Administration  
og Samfundsfag, forår 2021  

 
Semesterbeskrivelse 
Oplysninger om semesteret 
Institut: Institut for Politik og Samfund 
Studienævn: Politik & Administration og Samfundsfag 
Studieordning: Studieordning for bacheloruddannelsen i politik og administration ved Aalborg Universitet  
September 2017 med ændringer 2018 (juni og august) 
 
Semesterets organisering og forløb 
Semestret består af tre kursusmoduler samt et semesterprojekt – alle aktiviteter er konstituerende. 
Modul 6: Videnskabsfilosofi og politisk filosofi (5 ECTS) 
Modul 7: Samfundsvidenskabelig metode: Forskningsdesign, indsamling og analyse af kvantitative data (10 
ECTS) 
Modul 8: Politisk sociologi (5 ECTS) 
Modul 9: Semesterprojekt: Politisk sociologi samt kvantitative metoder (10 ECTS) 
Semesterkoordinator og sekretariatsdækning 
Semesterkoordinator: Lektor Ditte Shamshiri-Petersen 
Studiesekretær: Line Blak Pedersen 
 
 
 
Modulbeskrivelse (en beskrivelse for hvert modul) 
Modultitel, ECTS-angivelse (og evt. STADS-kode) 
Modul 6: Videnskabsfilosofi og politisk filosofi 
5 ECTS 
Placering  
2. semester 
 
Modulansvarlig 
Lektor Simon Laumann Jørgensen og lektor Jan Holm Ingemann 
Type og sprog 
Konstituerende kursusmodul 
Dansk 
Mål 
Målet er at give den studerende en grundlæggende viden og indsigt i centrale temaer og positioner inden for 
videnskabsfilosofi og politisk filosofi samt på det grundlag at stimulere kritisk refleksion.  
 
Det er målet, at den studerende efter deltagelse i modulet:  
Viden  
• har viden om centrale begreber og positioner inden for videnskabsfilosofi og politisk filosofi  
• har viden om relevante udviklingstendenser inden for videnskabsfilosofi og disse tendensers samspil med 
samfundsmæssig kontekst  
• har viden om politisk filosofiske spørgsmål af nutidig relevans  
• har viden om spændinger indenfor og mellem normative politiske værdier  
Færdigheder  
• kan analysere og sammenligne centrale begreber, politiske ideer, filosofiske positioner og argumenter  
• kan anvende centrale argumenter og begreber inden for politisk filosofi i diskussion af normative politiske 
problemstillinger  
• kan anvende centrale argumenter og begreber inden for videnskabsfilosofi til kritisk analyse af, hvorledes der 
hensigtsmæssigt kan skabes viden om samfundsmæssige problemstillinger  
Kompetencer  
• er i stand til kritisk at reflektere over normative forestillinger om legitimitet og grundværdier ved hjælp af den 
politiske filosofis hovedretninger og begreber  



 

• er i stand til kritisk at reflektere over og vurdere kvaliteten af viden, der inddrages i analyse af samfundsmæs-
sige problemstillinger 
Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
Grundlæggende behandling af centrale positioner og traditioner. For videnskabsfilosofien lægges særlig vægt 
på dennes betydning for samfundsvidenskab, herunder dens betydning som grundlag for at kunne forstå og 
forklare samfund samt disses udvikling og styring. Den politiske filosofi beskæftiger sig med forestillinger om 
muligheden for politisk legitimitet og med normative værdier som frihed, lighed og retfærdighed. Der tages af-
sæt i, hvordan sådanne forestillinger og værdier diskuteres i den politiske filosofi. 
Omfang og forventet arbejdsindsats 
5 ECTS svarer til en arbejdsindsats på 140 timer, og disse forventes fordelt på følgende måde: 
 

Aktivitet Varighed i timer 
Dobbeltforelæsninger 15 
Øvelsesopgaver 9 
Læsning/forberedelse til forelæsninger og eksamen 91 
Eksamen 25 

  
Deltagere 
2. semester bacheloruddannelsen i Politik & administration 
2. semester bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag 
6. semester bacheloruddannelsen i Samfundsfag som sidefag 
Deltagerforudsætninger  
Ingen udover de generelle adgangskrav til uddannelsen 
Modulaktiviteter (kursusgange med videre) 
Kurset afvikles som dobbeltforelæsninger med tilknyttede øvelser. Detaljeret beskrivelse findes i moodle. 
Eksamen 
Skriftlig, individuel eksamen med intern censur.  
 

 

Modultitel, ECTS-angivelse (og evt. STADS-kode) 
Modul 7: Samfundsvidenskabelig metode: Forskningsdesign, indsamling og analyse af kvantitative data 
10 ECTS 
Placering  
2. semester 
 
Modulansvarlig 
Lektor Henrik Lolle 
Type og sprog 
Konstituerende kursusmodul 
Dansk 
Mål 
Målet er at give den studerende omfattende viden om forskningsdesign og kvantitative metoder vedrørende 
såvel indsamling af empiri som analyse af data. Det er endvidere målet at give den studerende praktiske fær-
digheder til selvstændigt og i samarbejde med andre at foretage en kvantitativ undersøgelse fra start til slut på 
baggrund af en selvstændig udarbejdet samfundsvidenskabelig problemstillinger. Herunder skal den studeren-
de kunne vurdere og diskutere forskellige metodiske tilgange i forskellige konkrete situationer og træffe valg ud 
fra faglige kriterier. 
 
Det er målet, at den studerende efter deltagelse i modulet:  
Viden  
• har viden om forskellige typer af forskningsdesign samt en forståelse for forskellen mellem forskningsdesign 
og indsamlings- og analysemetoder  
• har en omfattende viden om de metodemæssige faser i en kvantitativ samfundsvidenskabelig undersøgelse  
• har en viden om det statistiske grundlag for kvantitativ metode, herunder statistisk inferens  
• har en forståelse for problematikker knyttet til kvantitative undersøgelser bredt set samt mere specifikt vedrø-
rende analyser og konklusioner om kausale sammenhænge  
Færdigheder  
• formår at reflektere over styrker og svagheder ved forskellige typer af undersøgelsesdesign og metoder på 
baggrund af en konkret problemstilling og teoretisk grundlag  



 

• formår at argumentere metodisk og statistisk for valg af metodikker og analysemetoder i forbindelse med be-
svarelse af en konkret problemformulering og på baggrund af et givet undersøgelsesdesign  
• evner kritisk metodisk at diskutere usikkerheden ved egne og andres analyser, herunder analysernes validitet 
og reliabilitet  
• kan anvende de i modulet gennemgåede metodikker og analysemetoder i forskellige konkrete situationer  
• har evner til, såvel skriftligt som mundtligt, at formidle analyser og resultater fra kvantitative analyser  
Kompetencer  
• har kompetence til selvstændigt at besvare samfundsvidenskabelige problemstillinger med afsæt i viden og 
indlærte færdigheder fra modulet, såvel designmæssigt som metodisk 
Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
Igennem forelæsningsrækken gennemgås forskellige typer af forskningsdesign med fokus på kvantitative un-
dersøgelser. Designgennemgangen vil dog hovedsagelig være integreret i de øvrige hovedtemaer for modulet: 
stikprøveudtræk, spørgeskemakonstruktion, indsamlingsmåder og analysemetoder, hvor sidstnævnte rent 
tidsmæssigt vil have den største vægt. 
Omfang og forventet arbejdsindsats 
10 ECTS svarer til en arbejdsindsats på 280 timer, og disse forventes fordelt på følgende måde: 
 

Aktivitet Varighed i timer 
Dobbeltforelæsninger 28,5 
Øvelsesopgaver 24 
Læsning/forberedelse til forelæsninger og eksamen 187,5 
Eksamen 40 

  
Deltagere 
2. semester bacheloruddannelsen i Politik & administration 
2. semester bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag 
Deltagerforudsætninger  
Ingen udover de generelle adgangskrav til uddannelsen 
Modulaktiviteter (kursusgange med videre) 
Kurset afvikles som dobbeltforelæsninger med tilknyttede øvelser. Detaljeret beskrivelse findes i moodle. 
Eksamen 
Skriftlig, individuel eksamen med intern censur.  
 

Modultitel, ECTS-angivelse (og evt. STADS-kode) 
Modul 8: Politisk sociologi 
5 ECTS 
Placering  
2. semester 
 
Modulansvarlig 
Lektor Ditte Shamshiri-Petersen 
Type og sprog 
Konstituerende kursusmodul 
Dansk 
Mål 
Målet er at bibringe den studerende en grundlæggende viden om og forståelse for teoridannelser og begrebs-
anvendelser inden for politisk sociologi, ligesom den studerende skal blive i stand til at forbinde konkrete poli-
tisk sociologiske problemstillinger med relevante teoretiske tilgange, reflektere videnskabeligt og formidle den 
erhvervede viden på et grundlæggende videnskabeligt niveau. 
 
Det er målet, at den studerende efter deltagelse i modulet:  
Viden  
• har forståelse for centrale tematikker inden for den politiske sociologi  
• har indsigt i konkrete samfundsmæssige problemstillinger og de politisk sociologiske relevante tilgange til 
disse  
• har viden om centrale grundbegreber og teoridannelser inden for den politiske sociologi  
Færdigheder  
• formår at iagttage og problematisere politiske fænomener og reflektere over deres politisk sociologiske rele-
vans  
• er i stand til at forholde sig kritisk til og diskutere forskellige teoridannelser og begrebsanvendelser inden for 



 

politisk sociologi op imod hinanden  
• kan anvende af ét eller flere af den politiske sociologis grundbegreber og teoridannelse til at analysere politi-
ske fænomener  
• er i stand til at udvælge og anvende relevant empirisk materiale til, i samspil med grundbegreber og teorier, at 
analysere politiske fænomener  
Kompetencer  
• har kompetence til selvstændigt at analysere politisk sociologiske problemstillinger med afsæt i viden og ind-
lærte færdigheder fra modulet 
Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
Modulet bygger ovenpå de introducerende forelæsninger fra ”Politologisk grundkursus” på 1. semester, og vil 
især fokusere på teorier og begreber inden for følgende områder; 1) Social integration og differentiering i poli-
tisk identitet, politisk kultur, holdninger og politisk adfærd; 2) Dannelse og forandring af politisk politiske hold-
ninger; 3) Udviklingen i den politiske deltagelse samt nye og gamle skillelinjer i deltagelsen; samt 4) Konse-
kvenser ved forandringer i politisk identitet, politisk kultur, holdninger og politisk adfærd. 
Omfang og forventet arbejdsindsats 
5 ECTS svarer til en arbejdsindsats på 140 timer, og disse forventes fordelt på følgende måde: 
 

Aktivitet Varighed i timer 
Dobbeltforelæsninger 15 
Øvelsesopgaver 4,5  
Læsning/forberedelse til forelæsninger og eksamen 104,5 
Eksamen 16  

  
Deltagere 
2. semester bacheloruddannelsen i Politik & administration 
2. semester bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag 
Deltagerforudsætninger  
Ingen udover de generelle adgangskrav til uddannelsen 
Modulaktiviteter (kursusgange med videre) 
Kurset afvikles som dobbeltforelæsninger med tilknyttede øvelser. Detaljeret beskrivelse findes i moodle. 
Eksamen 
Skriftlig, individuel eksamen med intern censur.  
 

Modultitel, ECTS-angivelse (og evt. STADS-kode) 
Modul 9: Semesterprojekt: Politisk sociologi samt kvantitative metoder  
10 ECTS 
Placering  
2. semester 
 
Modulansvarlig 
Semesterkoordinator Ditte Shamshiri-Petersen 
Type og sprog 
Konstituerende kursusmodul 
Dansk 
Mål 
Målet er at kvalificere den studerende til selvstændigt og i samarbejde med andre at kunne tilrettelægge og 
gennemføre et problembaseret projektarbejde inden for centrale udviklingstendenser og forandringer i politiske 
institutioner, politiske kulturer og politisk identitetsdannelse. 
 
Det er målet, at den studerende efter deltagelse i modulet:  
Viden  
• har en grundlæggende viden om og forståelse for en selvvalgt problemstilling inden den faglige ramme af 
modul 8  
• har viden til at identificere og argumentere for centrale tilgange, begreber og teorier i forhold til den selvvalgte 
problemstilling  
Færdigheder  
• på et grundlæggende niveau kan udarbejde en videnskabelig problemformulering, herunder argumentere for 
valg og fravalg og for problemformuleringens relevans  
• kritisk kan reflektere over valg og fravalg og diskutere disses konsekvenser for besvarelsen af problemformu-
leringen  



 

• kan argumentere for og udvælge relevante kvantitative metoder til besvarelsen af problemformuleringen  
• kan anvende kvantitative metoder i en analyse  
• kan formidle analysen i et klart og korrekt sprog  
Kompetencer  
• kan indgå selvstændigt og konstruktivt i et forpligtigende samarbejde i en projektgruppe med henblik på at 
tilrettelægge og gennemføre et problemorienteret projektarbejde  
• kan indgå i projektorganiserede læringsmiljøer 
 
Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
Der udarbejdes en projektrapport, hvor den studerende ud fra en selvvalgt problemstilling skal udfolde, reflekte-
re over og anvende relevante tilgange og begreber inden for feltet med anvendelse af kvantitative metoder. 
Omfang og forventet arbejdsindsats 
10 ECTS svarer til en arbejdsindsats på 280 timer, og disse forventes fordelt på følgende måde: 
 

Aktivitet Varighed i timer 
Gruppe- og projektarbejde 260 timer 
Eksamen 20 timer 

  
Deltagere 
2. semester bacheloruddannelsen i Politik & administration 
2. semester bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag 
Deltagerforudsætninger  
Ingen udover de generelle adgangskrav til uddannelsen 
Modulaktiviteter (kursusgange med videre) 
Modulet afvikles som projektarbejde med tilknyttet vejledning. Detaljeret beskrivelse findes i moodle. 
Eksamen 
Mundtlig prøve med udgangspunkt i projekt og med ekstern censur. 
  
 


