
 

1 
 

Semesterbeskrivelse, 2. semester, kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt 
fag ved Aalborg Universitet F2021 

 
Oplysninger om semesteret 
Institut: Institut for Politik og Samfund 
Studienævn: Studienævnet for Politik og samfund 
Studieordning: Studieordningen for Kandidatuddannelsen i Samfundsfag 2020 
 
Semesterets organisering og forløb 
Semestret omhandler kursus med tilhørende projektarbejde på 15 ECTS. Sidefaget afsluttes med 15 
ECTS i semestret 
 
Kursusmodulet "Nyere sociologisk begrebsdannelse og problemstillinger" evalueres gennem et pro-
jektmodulet ’Nyere sociologisk begrebsdannelse og problemstillinger’ pba. en mundlig eksamen.  
 
Semesterkoordinator og sekretariatsdækning 
Semesterkoordinator: Lektor Karen Nielsen Breidahl/Ole Jensen 
Sekretariatsdækning: Dorthe Degenkolv  
 
 
Modulbeskrivelse: SDC880001P 
Modultitel, ECTS-angivelse (og evt. STADS-kode) 
Nyere sociologisk begrebsdannelse og problemstillinger 

Placering  
2. semester 
 
Mål 
 
Modulet giver den studerende et overblik over og indsigt i nyere sociologiske begrebsdannelser og 
problemstillinger i forlængelse af det grundlæggende sociologikursus på bacheloruddannelsen. Må-
let med modulet er at give den studerende en videregående indsigt i nyere sociologiske hovedtema-
er på både mikro-, meso- og makroniveau og centrale problemstillinger med dertil hørende teorier 
og begreber  
 
Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
 
LÆRINGSMÅL  
 
VIDEN • Om nyere sociologiske begrebsdannelser og problemstillinger på mikro, meso- og makroni-
veauet.  
FÆRDIGHEDER • I at formulere, vurdere og formidle teoretiske problemstillinger ud fra sociologisk 
teori samt argumentere på et teoretisk, videnskabeligt grundlag. • I at sammenligne og vurdere for-
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skelle og ligheder mellem forskellige teoridannelser. • I at anvende relevante teoretiske begreber 
inden for den nyere sociologi i analyse af en konkret samfundsmæssig problemstilling.  
KOMPETENCER • Til selvstændigt at reflektere over nyere centrale sociologiske problemstillinger. • 
Til at løse komplekse udrednings-, analyse-, og undervisningsopgaver inden for den faglige ramme af 
modulet. 
 
Afhænger konkret af det godkendte valgfag  
Omfang og forventet arbejdsindsats 
5 ECTS svarer til 140 timers arbejdsindsats.  
 
Deltagerforudsætninger  
Ingen udover de generelle adgangskrav til uddannelsen.  
 
Eksamen 
Modulet evalueres via projektmodulet   

 
 
 
Modulbeskrivelse: SDC880001P 
Modultitel, ECTS-angivelse (og evt. STADS-kode) 
PROJEKTARBEJDE: NYERE SOCIOLOGISK BEGREBSDANNELSE OG PROBLEMSTILLINGER  
 
Placering  
2. semester 
 
Modulansvarlig 
Lektor Karen Nielsen Breidahl og Ole Jensen 
Type og sprog 
Kursusmodul 
Dansk 
 
Mål 
 
Målet med modulet er at kvalificere de studerende til selvstændigt at kunne tilrettelægge og gen-
nemføre et problembaseret projektarbejde inden for den faglige ramme i modulet "Nyere sociolo-
gisk begrebsdannelse og problemstillinger". Der udarbejdes en projektrapport, hvor de studerende 
på en selvvalgt aktuel problemstilling skal udfolde, reflektere over og anvende tilgange og begreber 
inden for den faglige ramme i ovenstående modul. 
  
Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
 
LÆRINGSMÅL VIDEN •  
Om identifikation og afgrænsning af en videnskabelig problemstilling. • Om centrale tilgange, begre-
ber og teorier fra modulet "Nyere sociologisk begrebsdannelse og problemstillinger", der kan anven-
des til at analysere, formulere og behandle en selvvalgt problemstilling.  
 
FÆRDIGHEDER •  



 

3 
 

I at anvende de valgte tilgange, teorier, begreber og metoder på en systematisk måde. • I kritisk re-
fleksion over og vurdering af analysens metodiske, teoretiske og empiriske grundlag. • I at afgrænse 
og formulere en videnskabelig problemstilling. • I selvstændigt og i forpligtende samarbejde med 
andre at kunne tilrettelægge og gennemføre en dybtgående undersøgelse af et problem gennem 
projektarbejde.  
 
KOMPETENCER •  
Til at styre og løse komplekse undersøgelses-, analyse-, udviklings- og undervisningsvisningsopgaver 
• Til at igangsætte og gennemføre et samarbejde med andre faggrupper og indgå i projektorientere-
de læringsmiljøer • Til at reflektere over egen læring og tage ansvar for egen faglig udvikling.  
 
Omfang og forventet arbejdsindsats 
10 ECTS svarer til 280 timers arbejdsindsats, og disse forventes fordelt på følgende måde: 

Aktivitet Varighed i timer 
Projekt- og gruppearbejde 255 
Eksamen 25 timer  

 

Deltagere 
- 2. semester kandidatuddannelsen i samfundsfag som centralt fag 

 
Deltagerforudsætninger  
Ingen udover de generelle adgangskrav til uddannelsen. 
 
Modulaktiviteter (kursusgange med videre) 
Projektarbejde med tilknyttet vejledning og seminarer.  
 
Eksamen 
Mundtlig, intern projektprøve med udgangspunkt i projekt. 
 
 


