
 
 
Semesterbeskrivelse 1. semester BA Politik og Administration & Samfundsfag 
 

Institut: Institut for Politik og Samfund 
 
Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag 
 
Studieordning: Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik og Administration, 2022  
Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsfag, 2022 
 
Periode: Efterår 2022 
 
Semesterets organisering og forløb  
Semestret er opbygget af moduler, som skal give de studerende de grundlæggende forudsætninger for at 
kunne studere på BA-uddannelserne i Politik & Administration og Samfundsfag. Semestrets moduler består 
derfor af grundlæggende og introducerende moduler, som modulerne på de næste semestre bygger videre 
på.    
 
Semestret består af 2 kursusmoduler (Politologisk Grundkursus 15 ECTS og Sociologi 5 ECTS) samt et pro-
jektmodul (PBL og Projektmetode 10 ECTS), hvor der skal udarbejdes et mini-projekt (problemformulerings-
delen af et projekt). Semestret påbegyndes med kursusmodulerne i Politologisk Grundkursus og Sociologi, 
der er placeret i september, oktober og november. I november/december afvikles PBL og projektmetode 
med forelæsninger, øvelser og et mindre projektarbejde.   
 
Fra semesterstart er de studerende inddelt i administrative studiegrupper, hvori der laves øvelser på de to 
kursusmoduler. Eksamen på sociologikurset foregår også i disse grupper. Forud for opstart af PBL og Pro-
jektmetode-modulet inddeles de studerende på ny i administrative grupper, hvori miniprojektet laves. Mini-
projektet laves indenfor den faglige ramme af kursusmodulet Politologisk Grundkursus.  
 
Fra semesterstart og frem til medio oktober kører rusperioden, hvori ansatte ruskoordinatorer og frivillige tu-
torer hjælper de studerende godt fra start. Der er endvidere ansat et korps af hjælpelærere, der assisterer på 
øvelsesgangene på Politologisk Grundkursus.   
 
Semesterkoordinator og sekretariatsdækning 
Semesterkoordinator Ditte Shamshiri-Petersen 
Studiesekretær Line Merete Blak Pedersen 
 

 

Modulbeskrivelse: PBL og projektmetode  
Modultitel, ECTS-angivelse (og evt. STADS-kode) 
PBL og projektmetode  
PBLand Project Method 
BAPAS202201 
10 ECTS 
 
Placering  
1. Semester 
 
Modulansvarlig 
Lektor Ditte Shamshiri-Petersen 
Lektor Sanne Lund Clement 
 
Type og sprog 
Projektmodul  
Dansk 



 

 
Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
Det er målet at give den studerende indblik i det problemorienterede projektarbejde og den problembaserede 
læring (PBL). Særligt er det målet at kvalificere den studerende til selvstændigt og i samarbejde med andre 
at kunne tilrettelægge og gennemføre første trin i et problembaseret projektarbejde (problemformuleringen), 
hvor en politologisk problemstilling skal identificeres, fokuseres og begrundes samfundsvidenskabeligt. Det 
er endvidere målet at give den studerende overblik over de øvrige elementer og faser i det problemoriente-
rede projektarbejde, sådan at den studerende er i stand til at reflektere over, hvordan problemformuleringen 
kunne besvares, og senere på uddannelsen er i stand til at gennemføre et helt projekt, fra problemformule-
ring, teori, metodevalg, empiriindsamling, analyse og konklusion. Et element heri er også at kende til og 
kunne anvende relevante digitale redskaber, der understøtter det problemorienterede projektarbejde fx i rela-
tion til informationssøgning, -indsamling og -behandling samt kommunikation og formidling. 

Modulet består af to faglige elementer: 

1. En kursusrække der introducerer til det problemorienterede projektarbejde med særligt fokus på pro-
blemformulering, projektmetode samt PBL-principperne som forudsætningerne bag. 

2. Et projektarbejde i grupper der munder ud i et skriftligt produkt, hvor de studerende skal foretage en 
problemanalyse, dvs. identificere, begrunde, dokumentere og argumentere for en selvvalgt problem-
stilling. 

I tilknytning til det første faglige element udbydes undervisning i form af forelæsninger med tilknyttede øvel-
ser. Der introduceres til det problemorienterede projektarbejdes faser og faglige elementer, for på den måde 
at skabe en helhedsforståelse for vidensproduktion og -formidling, men der rettes størst opmærksomhed 
mod projektarbejdets første element, problemformuleringen. Det indebærer forelæsninger med fokus på 
identifikation af videnskabelige problemer, afsøgning og overblik over den relevante eksisterende viden på 
området (litteraturreview) med fokus på anvendelse af teoretiske perspektiver og begreber samt forskellige 
typer af empirisk materiale som argument for problemformuleringens relevans og faglige bidrag. Centralt er 
også kriterier for videnskabelighed og redskaber til at arbejde og argumentere videnskabeligt, herunder kil-
dekritik og vurdering af eksisterende videnskabelige analysers videnskabelige kvalitet, samt simpel tekst- og 
tabelanalyse. Der forelæses ligeledes i de læringsprincipper og -betingelser, der knytter sig til PBL samt i 
projektgruppers organisering af projekt- og gruppearbejde som et centralt element i PBL. 

I relation til det andet faglige element, udarbejdes der i grupper et skriftligt produkt på modulet, det består af 
formuleringen af et videnskabeligt problem, og de faglige elementer, der udgør en sådan formulering. Her 
skal de studerende således identificere, begrunde, dokumentere og argumentere for en selvvalgt problem-
stilling indenfor den faglige ramme af ’Politologisk Grundkursus’. Fra grundkurset trækkes der på relevante 
temaer, tilgange, teoridannelser og/eller begreber, som er med til at udgøre den eksisterende faglige viden, 
som problemformuleringen skal funderes i. 

 
Læringsmål 
 
V I D E N  

• Har grundlæggende viden om og forståelse for en selvvalgt problemstilling indenfor den faglige 
ramme af modulet ’Politologisk Grundkursus’. 

• Har viden til at identificere og argumentere for centrale tilgange, begreber og teorier i forhold til den 
selvvalgte problemstillings relevans 

• Har viden om de centrale krav til og muligheder for en videnskabelig problemformulering og viden 
om hvilken betydning problemformuleringen har for en undersøgelsesproces med henblik på at 
skabe samfundsvidenskabelig viden 

• Har grundlæggende viden om problemformuleringens betydning for øvrige elementer i en samfunds-
videnskabelig undersøgelse 

• Kan gengive baggrunden for PBL og de tilknyttede læringsbetingelser ved arbejde i en projektgruppe 
• Kan eksemplificere uhensigtsmæssige gruppedynamikker og redegøre for hensigtsmæssige redska-

ber til at forebygge og overkomme dem 
• Har viden om relevante digitale redskaber til brug i forbindelse med problembaseret projektarbejde 



 

• Kan formidle og argumentere i et videnskabeligt sprog 

F Æ R D I G H E D E R  

• Er i stand til ved hjælp af eksisterende viden (teoretisk og empirisk) at udarbejde en videnskabeligt 
relevant politologisk problemformulering samt argumentere for dens relevans 

• Kan på basalt niveau reflektere over, hvordan øvrige elementer i projektarbejdet kan inddrages til 
besvarelse af problemformuleringen 

• Kan reflektere over egen skabelse af viden og erkendelse og tilsvarende over læring i projektgrup-
pen samt enkle redskaber til at understøtte dette, herunder også betydningen af digitale redskaber. 

• Kan systematisk og bevidst inddrage, anvende og kildekritisk vurdere relevant videnskabelig littera-
tur og eksisterende empirisk viden/data 

• Kan formidle og argumentere i et klart og korrekt videnskabeligt sprog 

K O M P E T E N C E R  

• Kan indgå i et forpligtende samarbejde i en projektgruppe med henblik på at tilrettelægge og gen-
nemføre første trin i et problembaseret projektarbejde 

• Kan indgå i projektorienterede læringsmiljøer 
• Kan reflektere over projektgruppens og egen læring og handlemuligheder 

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 (1,5 time) 12 (svarende til 8 stk.) 
Øvelse (litteratursøgning) 4 
Projektarbejde 140 
Læsning/forberedelse til forelæsninger og eksamen 121 
Eksamen 3 

 
  
Deltagere 
1. Semester Politik og Administration 
1. semester Samfundsfag centralfag 
 
Deltagerforudsætninger  
Ingen udover de generelle adgangskrav til uddannelsen 
 
Modulaktiviteter (kursusgange med videre) 
8 dobbeltlektioner og 1 øvelsesdag med litteratursøgning. 
Derefter projektarbejde med vejledning og peer review i grupper og klynger. 
 
 
Eksamen 
Mundtlig på baggrund af projekt 
7-trinsskala 
Ekstern censur.  
 

 

Modulbeskrivelse: Politologisk grundkursus 
Modultitel, ECTS-angivelse (og evt. STADS-kode) 
Politologisk grundkursus 
Introduction to Political Science 
BAPAS202202 
15 ECTS 
 
Placering  



 

1. Semester  
 
Modulansvarlig 
Lektor Mads Peter Klindt  
Lektor Simon Laumann Jørgensen 
 
Type og sprog 
Kursusmodul  
Dansk 
 
Formål, fagindhold og sammenhæng 
Målet med modulet er at give den studerende grundlæggende viden om det videnskabelige studie af politik, 
politologiens hovedtemaer og centrale problemstillinger, herunder grundlæggende indføring i selvstændig og 
refleksiv brug af politologiens forskellige teoridannelser og begreber til analyse af politiske problemstillinger 
med samfundsmæssig relevans. 

Modulet introducerer til politologiens hovedtemaer og til studiet af politiske fænomener ved at belyse centrale 
problemstillinger indenfor politologiens domæner fra forskellige teoretiske vinkler. 
 
Læringsmål 
 

V I D E N  

• Har grundlæggende viden om og overblik over politologiens hovedtemaer og domæner (såsom 
magt, demokrati, institutioner og politiske processer i det moderne samfund) 

• Har grundlæggende viden om centrale politologiske grundbegreber, modeller og teoridannelser 
• Har grundlæggende viden om centrale begreber og positioner inden for politisk filosofi 
• Har grundlæggende viden om historiske og aktuelle politiske skillelinjer 

F Æ R D I G H E D E R  

• Kan på grundlæggende niveau selvstændigt og reflekteret anvende og sammenligne politikbegreber, 
teoretiske positioner og tilgange i relation til konkrete samfundsmæssige og politiske problemstillin-
ger 

• Kan på grundlæggende niveau selvstændigt og reflekteret anvende og sammenligne centrale politisk 
filosofiske begreber, positioner og argumenter i selvstændig analyse af normative politiske problem-
stillinger 

K O M P E T E N C E R  

• Kan selvstændigt udvælge, anvende og kritisk vurdere teorier og begrebsdannelser til analyse af 
samfundsmæssige og politiske problemstillinger inden for politologiens centrale temaer og områder 

• Kan selvstændigt reflektere over og kritisk forholde sig til normative vurderinger af samfundsmæs-
sige og politiske problemstillinger ved hjælp af den politiske filosofis hovedretninger og begreber 

Omfang og forventet arbejdsindsats 
15 ECTS svarer til en arbejdsindsats på 420 timer, og disse forventes fordelt på følgende måde: 
 

Aktivitet Varighed i timer 
Dobbeltforelæsninger (1,5 time) 39 (svarende til 26 stk.) 
Øvelser  22 
Læsning/forberedelse til forelæsninger og eksamen 323 
Eksamen 37 
  

 

Deltagere 
1. Semester Politik og Administration 
1. semester Samfundsfag centralfag 
5. semester Samfundsfag sidefag 



 

Tomplads 
 

Deltagerforudsætninger  
Ingen udover de generelle adgangskrav til uddannelsen 
 
Modulaktiviteter (kursusgange med videre) 
Forelæsninger og øvelser.  
Se Moodle for mere detaljeret kursusbeskrivelse.  
 
Eksamen 
Skriftlig individuel ugeopgave.  
Intern censur.  
7-trinsskala.  
 

 
 
Modulbeskrivelse: Sociologi  

Modultitel, ECTS-angivelse (og evt. STADS-kode) 
Sociologi 
Sociology 
BAPAS202203 
5 ECTS 
 
Placering  
1. Semester BA 
 
Modulansvarlig 
Christian Albrekt Larsen 
 
Type og sprog 
Kursusmodul  
Dansk 
 
Formål, fagindhold og sammenhæng 
Målet er at give den studerende en grundlæggende viden om og overblik over sociologiens klassiske og ny-
ere hovedtemaer og centrale problemfelter med de dertil hørende teoridannelser og begrebsanvendelser. 

Kurset introducerer til et bredt udvalg af sociologiens klassiske og nyere hovedtemaer og centrale problem-
felter og de dertil hørende teoridannelser og begrebsanvendelser. 
 
Læringsmål 
 

V I D E N  

• Har viden om og indsigt i sociologiens hovedtemaer 
• Har viden om kernebegreber og centrale forståelser inden for sociologiens hovedtemaer og centrale 

problemfelter 

F Æ R D I G H E D E R  

• Kan analysere en aktuel sociologisk problemstilling eller tematik ved hjælp af en eller flere af sociolo-
giens teoretiske grundpositioner og dertil hørende begrebsapparat 

• Kan sammenligne sociologiske teoridannelser og begreber 

K O M P E T E N C E R  

• Har kompetence til på selvstændigt grundlag at reflektere over centrale problemstillinger inden for 
sociologiens hovedtemaer 



 

• Kan selvstændigt udvælge teorier i forhold til en given problemstilling 

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 (1,5 time) 15 (svarende til 10 stk.) 
Øvelser (med konfrontationsmulighed) 14 
Læsning/forberedelse til forelæsninger og eksamen 95 
Eksamen 16 timer (2 arbejdsdage til en 48 timers opgave) 
  

 

Deltagere 
1. Semester Politik og Administration 
1. semester Samfundsfag centralfag 
1. semester Samfundsfag sidefag KA 
Tomplads 

 
Deltagerforudsætninger  
Ingen udover de generelle adgangskrav til uddannelsen 
 
Modulaktiviteter  
Forelæsninger og øvelser.  
Se Moodle for konkret lektionsbeskrivelse.  
 
Eksamen 
48 timers skriftlig gruppeeksamen 
7 trins skala 
Intern censur 
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