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Semestret består af tre konstituerende kursusmoduler samt valgfag svarende til 10 ECTS. 

Modul 15: Samfundsøkonomi og økonomisk politik (10 ECTS) 

Modul 16: Moderne politikbegreber og analysetilgange (5 ECTS) 

Modul 17: Evaluering af offentlig politik og administration (5 ECTS) 

Modul 18: Valgfag (10 ECTS) 

Semesterkoordinator og sekretariatsdækning 
Semesterkoordinator: Kristian Kriegbaum Jensen 

Studiesekretær: Line Blak Pedersen 

 

 
Modulbeskrivelse (en beskrivelse for hvert modul) 

Modultitel, ECTS-angivelse (og evt. STADS-kode) 
Modul 15: Samfundsøkonomi og økonomisk politik 

10 ECTS 

Placering  
4. semester 

Modulansvarlig 
Jan Holm Ingemann 

Type og sprog 
Konstituerende kursusmodul 

Dansk 

Mål 
Målet er at give den studerende en grundlæggende teoretisk og empirisk viden om samfundsøkonomi og øko-
nomisk politik med særlig vægt på de centrale paradigmatiske forskelligheder mellem centrale økonomiske 
teorier. 

Det er målet, at den studerende efter deltagelse i modulet har:  



 

Viden  

• en grundlæggende indsigt i og viden om samfundsøkonomi og økonomisk politik  

• viden om forskellige økonomiske teorier, herunder centrale samfundsøkonomiske grundbegreber og 
viden om konkrete økonomisk-politiske samfundsforhold  

• viden om de økonomiske og politiske aspekter af aktuel økonomisk politik  

• viden om centrale økonomisk-teoretiske konfliktflader med fokus på forholdet mellem stat og marked 
og de heraf følgende muligheder og begrænsninger for den økonomiske politik  

• viden om aktuelle samfundsøkonomiske problemkomplekser med vægt på institutionelle/strukturelle og 
politiske dimensioner  

Færdigheder  
• færdigheder i at kunne anvende ’økonomisk teori (begreber og årsagssammenhænge) til at forstå så-

vel aktuelle økonomisk-politiske problemstillinger som debatten herom i medierne  

• færdigheder i at analysere centrale aspekter af økonomisk politik – makroøkonomisk såvel som struk-
turpolitisk  

Kompetencer  
• kompetence til på selvstændigt grundlag at gennemføre analyser af samfundsøkonomiske problemstil-

linger i en økonomisk og politisk sammenhæng 

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
Grundlæggende behandling af udvalgte problemstillinger vedrørende samfundsøkonomi og økonomisk politik. 
Der lægges vægt på makroøkonomien, men mikroøkonomi inddrages, hvor det er relevant i forhold til analyse 
af politiskøkonomiske problemstillinger. Der lægges endvidere vægt på, at den studerende stifter bekendtskab 
med aktuelle tekster så som budgetredegørelser, finansredegørelser m.m. og centrale mediedebatter om øko-
nomiens tilstand og behovet for mulige økonomisk-politiske indgreb. 

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 50 

Øvelsesopgaver 50 

Læsning/forberedelse til forelæsninger og eksamen 179 

Eksamen 1 

  

Deltagere 
4. semester bacheloruddannelsen i Politik & administration 

4. 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, med ekstern censur.  

 



 

 

Modultitel, ECTS-angivelse (og evt. STADS-kode) 
Modul 16: Moderne politikbegreber og analysetilgange 

5 ECTS 

Placering  
4. semester 

Modulansvarlig 
Lektor Simon Laumann Jørgensen 

Type og sprog 
Konstituerende kursusmodul 

Dansk 

Mål 
Målet er at give den studerende en grundlæggende viden og indsigt i centrale teorier, begreber og tilgange 
inden for politisk teori og at styrke deres refleksive færdigheder. 

 

Det er målet, at den studerende efter deltagelse i modulet har:  

Viden  

• viden om 1) teoretisk-analytiske tilgange, der har præget moderne politologi, og 2) centrale omstridte 
politologiske begreber  

• viden om udviklingstræk og sammenhænge i klassisk og moderne politologisk teori  

• viden om grundlæggende videnskabsteoretiske og metodologiske positioner bag forskellige politik-
teoretiske tilgange, herunder viden om, at samfundsmæssige problemforståelser formes af teoretiske 
antagelser  

Færdigheder  
• færdigheder i at analysere og sammenligne forskellige teoretiske tilgange, begrebsforståelser og sam-

fundsteorier med henblik på ligheder og forskelle samt styrker og svagheder  

• færdigheder i at anvende omstridte begreber, teoretiske positioner og tilgange i relation til konkrete 
samfundsmæssige og politiske problemstillinger vedrørende magt, demokrati, institutioner og politiske 
processer i det moderne samfund  

• færdigheder i at anskue samfundsmæssigt grundlæggende begreber og fænomener ud fra forskellige 
teoretiske anskuelser og teorier  

• færdigheder i at forholde sig kritisk til egne teoretiske antagelser, begrebs- og fænomenforståelse  

Kompetencer  
• kompetence til at reflektere over og vurdere konkrete samfundsmæssige og politiske udviklinger i lyset 

af begreber og tilgange i moderne politologi  

• kompetence til at forholde sig kritisk og reflekteret i forhold til en flerhed af tilgange til forståelsen af po-
litik, samt til at formulere, analysere og besvare problemstillinger med afsæt i grundlæggende teoreti-
ske tilgange 

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
Undervisningen bygger videre på modul 3, Politologisk grundkursus, på 1. semester. Modulet anskuer grund-
læggende og aktuelle politologiske og samfundsmæssige begreber, fænomener og problemstillinger ud fra 
politisk teori. Centralt står 1) klassiske teoretiske politologiske tilgange samt en række nyere tilgange inden for 
studiet af politik, og 2) omstridte politologiske begreber. 

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 22,5 

Øvelsesopgaver 6 

Læsning/forberedelse til forelæsninger og eksamen 111,5 

  

Deltagere 
4. semester bacheloruddannelsen i Politik & administration 

4. 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 17: Evaluering af offentlig politik og administration 

5 ECTS 

Placering  
4. semester 

Modulansvarlig 
Professor Flemming Larsen og ph.d.-studerende Niklas Andreasen 

Type og sprog 
Konstituerende kursusmodul 

Dansk 

Mål 
Målet er at give den studerende en grundlæggende viden om evaluering af offentlig politik og administration 
samt redskaber til at foretage evalueringer af den offentlige sektors virksomhed. 

Det er målet, at den studerende efter deltagelse i modulet:  

Viden  

• har opnået en grundlæggende teoretisk, metodisk og empirisk viden om og forståelse af evalueringsfel-
tet og evalueringers politiske og praktiske anvendelse i styringen af den offentlige sektor  

• har opnået en grundlæggende teoretisk og praktisk viden om de mest anvendte typer af evaluerings-
modeller og deres styrker og svagheder  

• har en grundlæggende viden om samspillet imellem implementeringsprocesser og evaluering i den of-
fentlige sektor  

Færdigheder  
• kan analysere forskellige evalueringers (vidensformers) konsekvenser for politik og organisering i den 



 

offentlige sektor  

• kan selvstændigt anvende evalueringsteorier, -begreber og – modeller i forhold til konkrete problemstil-
linger og beslutningssituationer  

Kompetencer  
• kan foretage kritisk refleksion over anvendelsen af forskellige evalueringsformer og omsætte dette til 

strategisk praktisk handlen  

• kan gennemføre kvalificerede evalueringer af den offentlige sektors virksomhed på et systematisk me-
todisk grundlag 

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
Igennem modulet introduceres den studerende for grundlæggende evalueringsteorier, -begreber og metoder, 
udviklingstendenser i styringen og evalueringen af offentlig politik samt konkrete evalueringsmodeller. 

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 16  

Øvelsesopgaver 6  

Læsning/forberedelse til forelæsninger og eksamen 98  

Eksamen 20 (48 timers prøve) 

  

Deltagere 
4. semester bacheloruddannelsen i Politik & administration 

2. semester kandidatuddannelsen i Politik & administration 

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 eksamen med intern censur.  

 

Modultitel, ECTS-angivelse (og evt. STADS-kode) 
Modul 18: Development, Ecology and Climate Change 

5 ECTS 

Placering  
4. semester 

Modulansvarlig 
Adjunkt Malayna Raftopoulos 

Type og sprog 
Valgfrit kursusmodul 



 

Engelsk 

Mål 
Målet er at give den studerende mulighed for en supplerende faglighed, som kan indgå i en selvvalgt uddan-
nelsesprofilering. 

Students are expected to: 

• Acquire fundamental and systematic knowledge of various theoretical approaches to the study of ecol-
ogy/environment and climate change in a development and international relations perspective; 

• Enhance their ability to analyze aspects of economic, cultural, political, societal, and natural environ-
mental developments with an interdisciplinary approach. 

• Gain practical experience of working in an inter-cultural environment derived both from participation in 
the degree program at Aalborg University and from an interactions with international students; and 

• Develop individual understanding and stance on the issues related to environment- development dy-
namics as well as the skill to constructively discuss and communicate these issues with others. 

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
Introduction 
Poverty, ecological degradation, resource depletion, climate change and conflict prove to be the most important 
issues facing human life and nature today. Understanding and resolving the complexity and interrelatedness of 
these longstanding and looming developmental problems and environmental crises, as well as their attendant 
adverse social consequences, require not only advances in science and technology but also in social science 
studies. While there is a crucial need and urgent demand for cutting-edge studies to address these pressing 
global and transnational problems, one of the greatest challenges for social science is to understand the mutu-
ally constitutive relationship between development, ecology, and climate in critical, historical, and interdiscipli-
nary perspectives. The establishment of this optional course in Development, Ecology, and Climate (DEC) is a 
partial way to respond to these challenges and meet growing demands in teaching, research, and policy ad-
vice. 

Rationale 
Environmental degradation, the depletion of natural resources, and destruction of eco-systems are some of the 
most discussed themes today and becoming more and more a matter of urgency as it is increasingly being 
realized that people’s livelihoods and opportunities for development are seriously affected. Solving these prob-
lems is a difficult task as it intrinsically involves complex and multidimensional political and policy processes for 
transforming economy, technology, governance, and lifestyle into an environmentally benign and sustainable 
direction. Furthermore, in contrast to the past, emerging problems of the environment are more explicitly articu-
lated as transnational issues. Climate change is crucial in this relation that inevitably requires collective actions 
at global, regional, and local levels. 

It seems that the politics of the environment has developed into a highly professionalized field, which requires 
all actors and institutions—including the public and private sectors, civil society, and non-governmental sec-
tors—to be equipped with effective expertise. There are growing needs for new knowledge and skills, as well as 
an extensive understanding of a wide range of environmental problems, to analyze potentials and constraints of 
different models and scenarios. 

Three disciplines and problem areas are raised as inevitably interconnected elements: that is to say, there is 
mutual causal relationship between societal development and the system of natural-ecological environment and 
an inter-generational problem as well. Thus, approaching environmental solutions cannot be separated from 
understanding how human societal development and societies are organized as well as the normative explora-
tion of ways they should be re-organized. Moreover, considering that present environmental problems rest 
deeply in a transnational context DEC, from a social sciences perspective, need to comprise the scopes and 
move across spatial configurations of local, national, international, and global dimensions. Human-made cli-
mate change is therefore employed in this program as a core subject as it represents this multi-dimensionality 
in the political processes of environmental policy, regulation, and decision-making. 

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 19,5 

Øvelsesopgaver 4 

Læsning/forberedelse til forelæsninger og eksamen 96,5 

Eksamen 20 (48-timers prøve) 

  

Deltagere 
4. semester bacheloruddannelsen i Politik & administration 

4. semester bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag 

Deltagerforudsætninger  
Ingen udover de generelle adgangskrav til uddannelsen 

Modulaktiviteter (kursusgange med videre) 
Modulet afvikles som dobbeltforelæsninger med tilknyttede øvelser. Detaljeret beskrivelse findes i moodle. 

Eksamen 
Skriftlig eksamen med intern censur 

 

Modultitel, ECTS-angivelse (og evt. STADS-kode) 
Modul 18: Videregående kvantitativ metode 

5 ECTS 

Placering  
4. semester 

Modulansvarlig 
Henrik Lauridsen Lolle 

Type og sprog 
Valgfrit kursusmodul 

Dansk 

Mål 
Viden: 

• Bred viden om regressionsanalyse 

• Indgående viden om de i modulet gennemgåede avancerede analysemetoder, herunder viden om for-
udsætninger, muligheder og begrænsninger 

Færdigheder: 

• Færdigheder i at kunne benytte de gennemgåede analysemetoder på en række forskellige måder 

Kompetencer: 

• Kompetencer til at kunne anvende avancerede statistiske analysemetoder på selvvalgte problemstillin-
ger 

• Kompetencer til at kunne diskutere metodernes forudsætninger, muligheder og begrænsninger ift. 
selvvalgte problemstillinger 

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  



 

Studerende på 2. semester er blevet fortrolige med helt ordinær lineær regression og binær logistisk regressi-
on. De ordinære regressionsmodeller er anvendelige i en lang række af situationer. Imidlertid er der flere situa-
tioner, som disse analysemetoder ikke kan håndtere tilfredsstillende. Ved benyttelse af andre metoder kan man 
udnytte informationen i data langt bedre i analysen og dermed i konklusionen. Dette gælder for forskere såvel 
som studerende. 

Eksempelvis vil det ofte være tilfældet, at man ønsker at undersøge effekter på variabler, der hverken er inter-
valskalerede eller dikotome. I givet fald bør man i stedet benytte andre metoder end lineær regression og binær 
logistisk regression, som fx ordinal eller multinomial logistisk regression. 

Og er man fx interesseret i læring i folkeskolen og vil gerne benytte PISA-data, kan man ikke komme uden om 
at benytte multilevel analyse (MLA). Det samme gælder, hvis man har en problemstilling, der angår komparati-
oner af en række forskellige lande, og man fx gerne vil udnytte et af de store internationale datasæt som ISSP, 
World Values Survey, European Values Study og European Social Survey. 

Har man i sit projekt stor interesse i at undersøge, hvordan de kausale effekter arter sig i et helt stisystem i 
stedet for blot at se på en serie uafhængige variablers kontrollerede effekter på en afhængig variabel, er der 
store fordele forbundet ved at skifte fra klassiske regressionsmodeller til såkaldt strukturelle ligningsmodel-
ler (SEM). 

Ovennævnte analysemetoder vil igennem en serie lektioner udgøre kernen i kurset. Vi starter imidlertid kurset 
med en repetition af nogle af de klassiske regressionsmetoder, hvor vi også udvider mulighederne lidt og går 
dybere ned i nogle væsentlige detaljer. Derforuden vil vi også i en af lektionerne behandle forklaring af effekter 
via mediering af mellemkommende variabler mere formelt og dybdegående, end hvad der er blevet gjort tidlige-
re i uddannelsen. Endelig vil missing data og vægtningsproblematikker behandles særskilt i en lektion. 

Fokus i kurset vil være på forståelsen for de grundlæggende principper i metoderne samt færdigheder og kom-
petencer i praktisk anvendelse. Med formuleringen ”forståelsen for de grundlæggende principper” henviser vi 
til, at vi ikke går i dybden med det strengt statistiske og matematiske, men derimod fokuserer på praktisk an-
vendelse. Til alle analysemetoderne anvendes statistikprogrammet Stata. 

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 19,5 

Øvelsesopgaver 4 

Læsning/forberedelse til forelæsninger og eksamen 96,5 

Eksamen 20 (48-timers prøve) 

  

Deltagere 
4. semester bacheloruddannelsen i Politik & administration 

4. semester bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag 

Deltagerforudsætninger  
Ingen udover de generelle adgangskrav til uddannelsen 

Modulaktiviteter (kursusgange med videre) 
Modulet afvikles som dobbeltforelæsninger med tilknyttede øvelser. Detaljeret beskrivelse findes i moodle. 

Eksamen 
Skriftlig eksamen med intern censur 

 

 



 

Modultitel, ECTS-angivelse (og evt. STADS-kode) 
Modul 18: Politisk psykologi 

5 ECTS 

Placering  
4. semester 

Modulansvarlig 
Adjunkt Kristina Jessen Hansen  

Type og sprog 
Valgfrit kursusmodul 

Dansk 

Mål 
Det er målet, at de studerende opnår viden om og indsigt i politisk psykologi, herunder: 

• Viden om centrale begreber, problemstillinger, teorier og tilgange inden for politisk psykologi 

• Færdigheder i at sammenligne, diskutere og vurdere centrale begreber, teorier og tilgange indenfor po-
litisk psykologi 

• Færdigheder i at udvælge og anvende centrale begreber, teorier og tilgange inden for politisk psykologi 
til at besvare en given politologisk problemstilling 

• Kompetencer til kritisk at kunne diskutere styrker og svagheder ved et givent forskningsdesign. 

• Kompetencer til at præsentere eksisterende viden på en selvstændig, klar og overskuelig måde 

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
Politisk psykologi er inde i en hastig udvikling og disciplinen har fået stor betydning indenfor politologien i de 
seneste år. Det skyldes ikke mindst, at disciplinen kan hjælpe os med at kaste nyt lys over helt centrale polito-
logiske spørgsmål. For eksempel: Hvordan danner borgerne holdninger? Hvorfor bliver nogle mennesker høj-
reorienterede, mens andre bliver venstre-orienterede? Og hvorfor er vores politiske adfærd tilsyneladende ofte 
irrationel? For at blive klogere på disse (og mange andre) spørgsmål vil vi på dette valgfag dykke ned i en bred 
vifte af teorier og spændende ny forskning, der er vigtig for at forstå, hvordan vi mennesker træffer beslutnin-
ger, der har konsekvenser for det politiske liv. Vi skal for eksempel se på betydningen af følelser, person-
lighedstræk og såkaldte ”mentale genveje”. Disse koncepter fra psykologien kan bl.a. være med til at forklare, 
hvorfor det kan være så enormt svært for folk fra forskellige politiske partier at blive enige - selv når de har fæl-
les interesser. Hvorfor nogle mediehistorier som den om ”Dovne Robert” flytter befolkningens holdninger, mens 
andre budskaber slet ikke kan rokke folk. Og hvorfor vi altid føler, at det er alle de andre, der er fakta-
resistente, når vi diskuterer politik. Politisk psykologi har en bred relevans og indsigterne kan bruges i mange 
forskellige grene af politologien. Vi skal således også afslutningsvis i forløbet se på, hvordan politisk psykologi 
kan bruges til at belyse problemstillinger inden for offentlig forvaltning. 

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 19,5 

Øvelsesopgaver 4 

Læsning/forberedelse til forelæsninger og eksamen 47,5 

Eksamen 24 

  



 

Deltagere 
4. semester bacheloruddannelsen i Politik & administration 

4. semester bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag 

Deltagerforudsætninger  
Ingen udover de generelle adgangskrav til uddannelsen 

Modulaktiviteter (kursusgange med videre) 
Modulet afvikles som dobbeltforelæsninger med tilknyttede øvelser. Detaljeret beskrivelse findes i moodle. 

Eksamen 
Skriftlig eksamen med intern censur 

 

Modultitel, ECTS-angivelse (og evt. STADS-kode) 
Modul 18: Sociologi 

5 ECTS 

Placering  
4. semester 

Modulansvarlig 
Professor Christian Albrekt Larsen  

Type og sprog 
Valgfrit kursusmodul 

Dansk 

Mål 
Målet er at give den studerende mulighed for en supplerende faglighed, som kan indgå i en selvvalgt uddan-
nelsesprofilering. 
Formålet med kurset er at give den studerende en grundlæggende viden om sociologiens klassiske og nyere 
hovedtemaer og centrale problemfelter med de dertil hørende teoridannelser og begreber. Målet er, at den 
studerende efter deltagelse modulet: 

Viden: 

• har viden om og indsigt i sociologiens hovedtemaer 

• har viden om kernebegreber og centrale forståelser inden for sociologiens hovedtemaer og centrale 
problemfelter 

Færdigheder: 

• har færdigheder i at analysere en aktuel sociologisk problemstilling eller tematik ved hjælp af en eller 
flere af sociologiens teoretiske grundpositioner og dertil hørende begrebsapparat 

• kan sammenligne sociologiske teoridannelser og begreber 

Kompetencer: 

• har kompetence til på selvstændigt grundlag at reflektere over centrale problemstillinger inden for soci-
ologiens hovedtemaer 

• selvstændigt kan udvælge teorier i forhold til en given problemstilling 

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
Vinklingen af kurset vil – med baggrund i ovenstående formål – være rettet mod studerende, der læser på poli-
tik og administration eller samfundsfag. Kurset indledes med en grundlæggende indføring i sociologiens oprin-



 

delse, hvor fokus er på overgangen fra traditionelle samfund til moderne samfund. Denne overgang karakteri-
seres ved forandringer som følge af industrialisering, nationalisering samt rationaliserings- og individualise-
ringstendenser. Disse grundteorier om overgang til moderne samfund kædes i forelæsningerne samme med 
nutidige diskussioner om økonomisk ulighed (forelæsning 3) og nationalisme (forelæsning 4). Kurset introduce-
rer også teorier om funktionalisme (forelæsning 5) og social samhandlen (forelæsning 8), hvilket leder frem til 
det fundamentale spørgsmål om struktur-aktør-forklaringer (forelæsning 9), der har optaget mange nutidige 
sociologer. Endeligt giver kurset nogle nedslag blandt nutidige sociologer, der har efterladt markant aftryk i 
sociologien. Disse forelæsninger holdes af forskere, der har arbejdet intenst med den enkelte sociologs teorier. 
Kurset dækker Honneth (forelæsning 7), Foucault (lektion 10), Bourdieu (forelæsning 11) og Boltanski & Thé-
venot (forelæsning 12). Det forventes, at deltagere i forbindelse med kurset gennemfører tre mindre interviews 
med deres bedsteforældre (eller andre i samme aldersgruppe).  

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 26 

Øvelsesopgaver 6 

Læsning/forberedelse til forelæsninger og eksamen 96 

Eksamen 12 

  

Deltagere 
4. semester bacheloruddannelsen i Politik & administration  

4. semester bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag 

Deltagerforudsætninger  
Ingen udover de generelle adgangskrav til uddannelsen 

Modulaktiviteter (kursusgange med videre) 
Modulet afvikles som dobbeltforelæsninger med tilknyttede øvelser. Detaljeret beskrivelse findes i moodle. 

Eksamen 
Skriftlig eksamen med intern censur 

 


	Det er målet, at de studerende opnår viden om og indsigt i politisk psykologi, herunder:

