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Semesterbeskrivelse, 4. semester, kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt 
fag ved Aalborg Universitet F20 

Oplysninger om semesteret 
Institut: Institut for Politik og samfund 
Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag 
Studieordning: Kandidatuddannelsen med samfundsfag som centralt fag samt sidefag (gymnasielæ-
reruddannelse), 2013 
 
Semesterets organisering og forløb 
4. semester indeholder modul 14: Speciale. Desuden udbydes der i samarbejde med Karrierecentret 
et karrierekursusforløb. 
   
Semesterkoordinator og sekretariatsdækning 
Semesterkoordinator: Lektor Karen Nielsen Breidahl og Ole Jensen 
Sekretariatsdækning: Line Blak Pedersen  
 
 
Modulbeskrivelse:  
Modultitel, ECTS-angivelse (og evt. STADS-kode) 
Modul 14: Speciale/ Master Thesis, 30 ECTS 
Placering  
4. semester 
 
Modulansvarlig 
Lektor Karen Nielsen Breidahl og Ole Jensen 
Type og sprog 
Specialemodul 
Dansk 
Mål 
Det er målet, at modulet giver de studerende:  

- viden til at identificere og afgrænse en videnskabelig problemstilling inden for samfundsfags 
områder, som giver mulighed for selvstændig analyse, teoretisering og refleksioner  

- viden til at identificere, argumentere for og kritisk forholde sig til centrale tilgange, teorier, 
begreber og teorier på højt niveau  

- færdigheder i at anvende de valgte tilgange, teorier, begreber og metoder på en systematisk 
måde  

- færdigheder i på en dybdegående måde at analysere og kritisk vurdere andre tilgange, be-
greber og forskningsresultater inden for den valgte problemstililing  

- færdigheder til kritisk refleksion over og vurdering af analysens metodiske, teoretiske og em-
piriske grundlag  

- færdigheder i selvstændigt at kunne tilrettelægge og gennemføre en dybtgående undersøgel-
se af den valgte problemstilling  
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- kompetence til at styre og løse komplekse undersøgelses-, analyse-, udviklings- og undervis-
nings-visningsopgaver  

- kompetence til selvstændigt at igangsætte og gennemføre et samarbejde med andre fag-
grupper og indgå i projektorienterede læringsmiljøer  

 
Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
Det er målet, at de studerende får erfaring med selvstændigt at tilrettelægge og gennemføre et stør-
re arbejde, der skal sikre en dybdegående teoretisk og metodisk behandling af en afgrænset pro-
blemstilling, som ligger indenfor et eller flere af samfundsfags hovedområder.  
 
Der udarbejdes et speciale, hvor de studerende med anvendelse af relevante teorier og metoder 
analyserer en selvvalgt og afgrænset problemstilling.  
Omfang og forventet arbejdsindsats 
30 ECTS svarer til 840 timers arbejdsindsats, og disse forventes fordelt på følgende måde: 

Aktivitet Varighed i timer 
Specialeskrivning 810 timer 
Forberedelse til eksamen 29 timer 
Eksamen 1 time 

  
Deltagere 
4. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag 
 
Deltagerforudsætninger  
Der er en forudsætning, at alle tidligere eksaminer er bestået  
 
Modulaktiviteter (kursusgange med videre) 
Modulet afvikles som projektarbejde med tilknyttet vejledning og eventuelt specialeseminar  
 
Eksamen 
Mundtlig med ekstern censor  

 
 


