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Semesterbeskrivelse: 4. semester BA sociologi 
Oplysninger om semesteret 

 

Skole: Sociologi og socialt arbejde 

Studienævn: Sociologi 

Studieordning: Bachelorstudieordningen 2013, med ændringer 2014 og 2015  

 

Semesterets temaramme  

 

Nyere sociologiske teorier og introduktion til kvantitative metoder 

Formålet med kurset i kvantitative metoder er at give en introduktion til anvendelsen af kvantitative metoder 

i sociologisk forskning og praksis. Kurset skal sikre kendskab til både simple og mere avancerede statistiske 

metoder. Formålet med kurset i nyere sociologiske teorier er at give indsigt i nyere sociologiske teorier både 

på mikro- og makroniveau.  

 

Semesterets organisering og forløb 

Semesteret er opbygget omkring to obligatoriske kurser samt to valgfag. 

Metodekurset tager afsæt i klassisk sociologisk metode og giver en introduktion til forskellige simple og 

mere avancerede statistiske analyser. Kurset består af 12 forelæsninger med tilhørende øvelser. Undervejs 

afholdes der en øvelsesdag i STATA og til slut en opsamling på kurset. 

Kurset har et omfang på 5 ECTS. 

 

Kurset i nyere sociologiske teorier giver en bred introduktion til nyere sociologiske teorier inden for forskel-

lige emneområder. Der bliver givet 3-7 forelæsninger inden for hvert område med tilhørende seminarer og 

øvelser. Kurset består af 32forelæsninger i alt samt en introduktion og opsamling. Kurset har et omfang af 15 

ECTS. 

 

Endelig skal de studerende vælge to ud af de internt udbudte valgfag (à 5 ECTS) eller tage et tilsvarende an-

tal valgfags-ECTS (10) på andre uddannelser.   

 

Semesterkoordinator og sekretariatsdækning 

Semesterkoordinatorer: Anja Jørgensen, Annette Quinto Romani og Claus D. Hansen 

Sekretær: Lotte Roed Spangenberg 

 

 

Modul 12 

Nyere sociologiske teorier (modul 12) 

Contemporary sociological theories 

15 ECTS 

 

Placering  

4. Semester 

 

Modulansvarlig 

Anja Jørgensen, Annette Quinto Romani og Claus D. Hansen 

 

Type og sprog 

Kursusmodul 
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Dansk 

 

Mål 

 

Viden  - opnår viden om nyere sociologisk mikroteori 

- opnår viden om nyere sociologisk makroteori 

 

Færdigheder  - kan formulere, vurdere og formidle teoretiske problemstillinger 

- kan argumentere på et teoretisk, videnskabeligt grundlag 

- kan sammenligne og vurdere forskelle og ligheder mellem forskellige teori-

dannelser 

 

Kompetencer  - på selvstændigt grundlag kan reflektere over centrale problemstillinger in-

den for nyere sociologisk teori  

 

 

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  

Kurset i nyere sociologiske teorier giver en bred introduktion til nyere sociologiske teorier inden for seks for-

skellige emneområder: ”Kapitalisme, kritik og anerkendelse”, ”Værdiforandringer og værdimæssige oriente-

ringer”, ”Systemer, kolonisering, governmentality og styring”, ”Mobilitet, globalisering og netværkssam-

fund”, ”Handlings- og samhandlingsteori” og ”Emotionssociologi”. Kurset bygger videre på introduktion til 

sociologi (1. semester) og klassisk sociologisk teori (2. semester).   

 

Omfang og forventet arbejdsindsats 

 

Aktivitet Antal Varighed 

i timer 

Samlet 

timetal 

Undervisning (U)– 

Eget arbejde (E) 

Semesterintroduktion 1 2 2 U 

Forelæsninger 32 2 64 U 

Forberedelse til forelæsninger 32 7 224 E 

Øvelser/seminar 9 2 18 U 

Semesterevaluering 1 1 1 E 

Eksamensforberedelse 3 14          

42 

E 

Eksamen (7 dage) 7 10 70 E 

Totalt antal timer   421 U=84, E=337 

 

Deltagere 

Studerende på 4. semester 

 

Deltagerforudsætninger  
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Der kræves ingen andre forudsætninger end de generelle adgangskrav til uddannelsen for at deltage på mo-

dulet. Men det er en fordel af have tilegnet sig kompetencerne på uddannelsens modul (1-10) før, man påbe-

gynder kurset.   

 

Modulaktiviteter (kursusgange med videre) 

 

Titel: Introduktion til semestret v/Annette Q. Romani, Anja Jørgensen og Claus D. Hansen 

 

Stream 1: Kapitalisme, kritik og anerkendelse v/Anders Petersen  

 Den nye kapitalismes ånd - Anders Petersen  

+ Øvelser/seminar – Anders Petersen 

 Social Acceleration - Anders Petersen  

+ Øvelser/seminar Anders Petersen 

 Anerkendelse - Anders Petersen  

             + Øvelser/seminar - Anders Petersen 

 

 

Stream 2: Værdiforandringer og værdimæssige orienteringer v/Hanne Louise Jensen  

 Ronald Inglehart - Jakob Skjøtt-Larsen  

 Laurent Thévenot og Luc Boltanski - Mathias Herup Nielsen  

 Kosmopolitanisme-Ulrich Beck - Hanne Louise Jensen  

 Mike Savage - Jakob Skjøtt-Larsen  

+ Øvelser/seminar Jakob Skjøtt-Larsen  

 

 

Stream 3: Systemer, kolonisering, governmentality og styring v/Lars Skov Henriksen  

 Systemer, funktionel differentiering og kompleksitet - Lars Skov Henriksen  

 Samfund som system og livsverden - Claus D. Hansen 

 Governmentality 1 – magt og viden som styringsteknologi – Andreas Møller Jørgensen 

o Øvelser/Seminar 1 – v. Lars Skov Henriksen, Claus D. Hansen & Andreas Møller Jørgensen 

  

 Tillid som kompleksitetsreducerende mekanisme i funktionelt differentierede samfund - Lars Skov 

Henriksen  

 Demokrati og folkesuverænitet som kommunikativ magt - Claus D. Hansen  

+ Øvelser/seminar - Claus D. Hansen og Lars Skov Henriksen  

 Governmentality 2 – kritik og modmagt - Andreas Møller Jørgensen 

 +  Øvelser/seminar - Claus D. Hansen, Lars Skov Henriksen & Andreas Møller Jørgensen 

  

 

 

Stream 4: Mobilitet, globalisering og netværkssamfund v/Anja Jørgensen  

 Mobilitet som en ny ”divide” i sociologien - Anja Jørgensen  

 Manuel Castells og Saskia Sassen – Netværkssamfund og ny ulighed - Anja Jørgensen 

 Bruno Latour – Aktør-Netværks Teori som nybrud i sociologien – Andreas Møller Jørgensen  

+ Øvelser/seminar Andreas Møller Jørgensen  

  

 Risiko, frygt og moralsk panik i det globaliserede samfund - Michael Hviid Jacobsen  

 Mike Savage – Globalisering, mobilitet og tilknytning - Anja Jørgensen  

 

 

Stream 5: Handlings- og samhandlingsteori v/Annette Quinto Romani  

 Gary S. Beckers rationel choice teori - Annette Q. Romani  

 Colemans rational choice perspektiv - Annette Q. Romani  
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 Rationel handlen med begrænsninger – Raymond Boudon - Trond Beldo Klausen  

 Relative risk aversion – relativitet i et rational action perspektiv - Rolf Lyneborg Lund  

 Habitus og Handlingsteori – Bourdieu – Jakob Skjøtt-Larsen  

 Sociologisk praksisteori – makro – Morten Kyed 

 Sociologisk praksisteori – mikro  – Morten Kyed 

+ Øvelser/seminar - underviser Annette Q. Romani og Rolf Lyneborg Lund  

 

 

Stream 6: Emotionssociologi v/Michael Hviid Jacobsen  

 Følelser i klassisk sociologi I– fra Karl Marx til Max Weber - Michael Hviid Jacobsen 

 Følelser i klassisk sociologi II – fra Georg Simmel til Erving Goffman – Michael Hviid Jacobsen 

 Følelsernes sociologi – med vægt på de religiøse følelser - Ole Preben Riis 

 Interaktionsritualer og sympatifølelser – Randall Collins og Candace Clark – Morten Kyed 

 Terapeutiseringen af dagligdagen og den emotionelle kapitalisme - Morten Kyed  

 Følelser på arbejde – Beyond Hochschild - Morten Kyed  

 Civilisation, følelseskultur og postemotionalisme - Michael Hviid Jacobsen  

 

 

Evalueringsplenum Anja Jørgensen, Annette Quinto Romani og Claus D. Hansen  

 

  

Eksamen 

 

Vurderingskriterier 

For karakteren 12: 

Gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående læringsmål demonstrerer en udtøm-

mende opfyldelse af kursets målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler. 

For karakteren 02: 

Gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læringsmål for kurset.  

Prøveform 

Modulet evalueres i en individuel skriftlig prøve af en uges varighed. Besvarelsen bedømmes efter 7-skalaen 

med ekstern censur.    

 

Eksamensopgave findes på Digital Eksamen, http://www.de.aau.dk/. Opgaven afleveres og bedømmes under 

studienummer, som skal fremgå på opgaven. 

 

Omfanget af opgavebesvarelsen er max 36.000 anslag. En normalside svarer til 2400 anslag .Et anslag udgø-

res af et bogstav, et tegn, et mellemrum mv. Ved beregning af omfang af skriftlige opgaver og projekter ind-

går resumé, titelblad, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag ikke i beregningen. Alt andet indgår i bereg-

ningen, herunder også referencer til litteraturliste, noter, tabeller mv. 

 

For at deltage i et eventuelt 2. prøveforsøg i samme eksamensperiode, skal man have afleveret blankt i Digi-

tal Eksamen, være ikke-bestået eller udeblevet pga. sygdom. Udebliver man ved 1. prøve-forsøg, kan man 

således ikke gå op til 2. prøveforsøg (re-eksamen). Hvis man har afleveret for sent, udeblevet, afleveret 

blankt eller ikke bestået, betyder det, at man har brugt 1 ud af i alt 3 prøveforsøg. 

 

Såfremt opgaven afleveres for sent, betragtes det som udeblivelse og man kan i det tilfælde ikke gå til re-ek-

samen. Hvis sen aflevering skyldes særlige forhold (eks IT-problemer), bør man straks kontakte studiesekre-

tariatetet: socio-logisekretariatet@socsci.aau.dk, og eventuelt indsende begrundet dispensationsansøgning til 

studienævnet efterfølgende: bba@id.aau.dk 
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Skyldes fravær sygdom, skal man indsende en lægeerklæring til studiesekretæren. Man bliver derved regi-

streret som syg, og har ikke brugt et prøveforsøg 

 

 

 

Modul 11 

Introduktion til kvantitative metoder (modul 11) 

Introduction to quantitative methods 

5 ECTS 

 

Placering  

4. Semester 

 

Modulansvarlig 

Anja Jørgensen, Annette Quinto Romani og Claus D. Hansen 

 

Type og sprog 

Kursusmodul 

Dansk 

 

 

Mål 

 

Viden  - opnår viden om kvantitative sociologiske metoder på et grundlæggende ni-

veau 

 

Færdigheder  - kan redegøre for kvantitative metoder, herunder statistiske metoder 

- kan formulere, vurdere og formidle centrale problemstillinger inden for den 

kvantitative metodes begreber, anvendelse og begrænsninger 

- kan anvende og selvstændigt gennemføre analyser ved hjælp af kvantitative 

metoder 

 

Kompetencer  - på selvstændigt grundlag kan reflektere over centrale problemstillinger in-

den for anvendelsen af grundlæggende kvantitative metoder i sociologien  

 

 

 

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  

Kurset giver en introduktion til principper for operationalisering af sociologiske teorier og begreber, indsam-

ling og beskrivelse af data samt forskellige simple og mere avanceret statistiske analyser. Kurset bygger vi-

dere på design, PBL og metode (1. semester) og klassisk sociologisk metode (2. semester).   

 

Omfang og forventet arbejdsindsats 

 

Aktivitet Antal Varighed 

i timer 

Samlet 

timetal 

Undervisning (U)– 

Eget arbejde (E) 

Forelæsninger 15 2 30 U 
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Forberedelse til forelæsninger 12 4 48 E 

Øvelser/seminar 14 2 28 U 

Opsamling 4 2 8 U 

Forberedelse til eksamen 1 10 10 E 

Eksamen (1 dag) 1 16 16 E 

Totalt antal timer   140 U=64, E=76 

 

 

Deltagere 

Studerende på 4. semester 

 

Deltagerforudsætninger  

 

Der kræves ingen andre forudsætninger end de generelle adgangskrav til uddannelsen for at deltage på mo-

dulet. Men det er en fordel af have tilegnet sig kompetencerne på uddannelsens modul (1-10) før, man påbe-

gynder kurset.   

 

Modulaktiviteter (kursusgange med videre) 

 

I - Kvantitativ tilgang og grundlæggende statistiske begreber 

 

 Introduktion til den kvantitative tænkemåde med afsæt i klassisk sociologiske metode - Rolf Lyne-

borg Lund  

 Måleniveauer, gennemsnit, median, spredning og standardafvigelse, herunder enkle univariate analy-

ser - Rolf Lyneborg Lund  

+ Øvelser – Rolf Lyneborg Lund  

 Sandsynlighed, normalfordeling og den centrale grænseværdisætning - Annette Q. Romani Øvelser – 

Annette Quinto Romani  

 Punkt- og intervalestimation herunder sikkerhedsintervaller - Claus D. Hansen 

 + Øvelser - Claus D. Hansen 

 Hypoteseteori –Rolf Lyneborg Lund  

 + Øvelser - Rolf Lyneborg Lund 

 Introduktion til STATA - Rolf Lyneborg Lund 

+ Øvelser - Rolf Lyneborg Lund 

 

II - Simple analyser og introduktion til elaborering 

 

  

 Sammenligning af to eller flere grupper – Annette Q. Romani 

             + Øvelser - Annette Q. Romani 

 Krydstabeller og sammenhænge mellem kategoriske variable - Claus D. Hansen 

+ Øvelser (Titel: Krydstabeller, chi og gamma) - Claus D. Hansen 

 Elaborering: statistisk kontrol for tredje variabel herunder interaktion og indirekte sammenhænge – 

Claus D. Hansen 

+ Øvelser - Claus D. Hansen 

 

III - Regressioner 
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 Bivariat regression – intervalskalerede variable - Annette Q. Romani 

+ Øvelser (Titel: Simpel OLS regression) Annette Q. Romani 

 Multipel regression – intervalskalerede variable - Annette Q. Romani 

+ Øvelser (Titel: Multipel OLS regression) - Annette Q. Romani 

 Multivariat lineær regression – intervalskalerede variable - Annette Q. Romani 

+ Øvelser - Annette Q. Romani 

 Lineær regression: forudsætningerne og variabel transformation - Annette Q. Romani 

+ Øvelser (Titel: variabel transformation) - Annette Q. Romani  

 Opsummering på metodekurset 

 

Til alle øvelserne vil der være en hjælpelærer tilknyttet. 

 

Eksamen 

 

Vurderingskriterier 

For karakteren 12: 

Gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående læringsmål demonstrerer en udtøm-

mende opfyldelse af kursets målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler. 

For karakteren 02: 

Gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læringsmål for kurset.  

Prøveform 

Modulet evalueres i en individuel skriftlig prøve af 24 timers varighed. Besvarelsen bedømmes efter 7-ska-

laen med ekstern censur.  

Eksamensopgave findes på Digital Eksamen, http://www.de.aau.dk/. Opgaven afleveres og bedømmes under 

studienummer, som skal fremgå på opgaven. 

 

Omfanget af opgavebesvarelsen er max 18.000 anslag. En normalside svarer til 2400 anslag 

 Et anslag udgøres af et bogstav, et tegn, et mellemrum mv. Ved beregning af omfang af skriftlige opgaver 

og projekter indgår resumé, titelblad, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag ikke i beregningen. Alt an-

det indgår i beregningen, herunder også referencer til litteraturliste, noter, tabeller mv. 

 

Modul 13 

Valgfag (Modul 13) 

Optional course 

2 x 5 ECTS = 10 ECTS  

 

Placering  

4. semester 

 

Modulansvarlig 

Den til enhver tid aktuelle valgfagsudbyder (Sociologi udbyder til sammen ca. 15 valgfag)   

 

Type og sprog 

Kursusmodul 

Dansk 

 

Mål 
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Viden  - opnår viden om et sociologisk valgfag på et grundlæggende niveau 

Færdigheder  - kan formulere, vurdere og formidle centrale problemstillinger inden for 

valgfagets emneområde 

- kan belyse, diskutere og analysere aktuelle problemstillinger inden for valg-

fagets temaramme i et sociologisk perspektiv 

 

Kompetencer  - på selvstændigt grundlag kan reflektere over centrale problemstillinger in-

den for valgfagets tema herunder konkurrerende perspektiver, metoder og 

anvendelsesområder 
 

 

 

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  

Valgfag er et valgfrit emne inden for den gældende studieordning. Den studerende kan frit vælge mellem alle 

de interne valgfag, der udbydes på bacheloruddannelsen i sociologi. Da de interne valgfag har et omfang af 5 

ECTS, skal to sådanne vælges. Den nedenstående beskrivelse af de studerendes tidsforbrug er baseret på den 

samlede arbejdsmængde for to interne valgfag. Hvis man vælger kurser på andre uddannelser som valgfag, 

så vil udbyders specifikationer (herunder tidsforbrug) være gældende.  

 

Omfang og forventet arbejdsindsats 

Hvert valgfag består typisk af 10 dobbelt forelæsninger (20 timer) og repræsenterer en samlet arbejdsindsats 

på 140 timer. 

Et ECTS-point svarer til 28 timers studiearbejde. Valgfagets samlede timeomfang er derfor 140 timer.  

 

Deltagere 

Studerende på 4. semester 

 

Deltagerforudsætninger  

Der kræves ingen andre forudsætninger end de generelle adgangskrav til uddannelsen for at deltage på mo-

dulet. Men det er en fordel af have tilegnet sig kompetencerne på uddannelsens modul (1-10) før, man påbe-

gynder kurset.   

Eksamen 

 

Vurderingskriterier 

For karakteren 12: 

Gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående læringsmål demonstrerer en udtøm-

mende opfyldelse af kursets målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler. 

For karakteren 02: 

Gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læringsmål for kurset.  

Prøveform: 24 timers skriftlig individuel prøve der bedømmes internt og ud fra 7-trinskalaen.   

Modulet evalueres efter de til enhver tid gældende regler for bedømmelse. 

 

 Offentliggøres i Digital Eksamen kl. 10.00 

 Afleveres i Digital Eksamen den efterfølgende dag senest kl. 10.00 

 

Valgfaget Surveymetodik er dog en mundtlig gruppeeksamen, der ligeledes bedømmes internt og efter 7-

trinskalaen.  
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Med undtagelse af valgfaget Surveymetodik udgør omfanget af en opgavebesvarelse max 15.000 anslag. En 

normalside svarer til 2400 anslag Et anslag udgøres af et bogstav, et tegn, et mellemrum mv. Ved beregning 

af omfang af skriftlige opgaver og projekter indgår resumé, titelblad, indholdsfortegnelse, litteraturliste og 

bilag ikke i beregningen. Alt andet indgår i beregningen, herunder også referencer til litteraturliste, noter, ta-

beller mv. 

 

 

Semestrets andre aktiviteter  

Introduktion 

Introduktion til semestret finder sted Mandag, den 1. februar 2021 kl. 12.30-14.15 i Fib. 15 aud. 1.67 

Informationsmøde vedr. Kandidatuddannelsen 

Der afholdes informationsmøde for 4. og 6. semester vedr. Kandidatuddannelse i Sociologi v/studienævns-

formand Jakob Skjøtt-Larsen og studievejlederne på Sociologi, Frederik og Malthe, on 

d. 15. februar 2021, kl. 13.00-15.50 via teams i AUD B.  

Informationsmøde vedr. specialiseringer på 7. semester og 9. semester samt valgfag på 5. og 6. 

semester. 

Onsdag, den 15. februar 2021, kl. 14.30-16.15, vil der blive afholdt et infomøde omkring de specialiserings-

spor og specialiseringer, der udbydes på 7. og 9. semester i efteråret 2021 og på 8. semester i foråret 2022. 

Specialiseringerne udgør også valgfag for studerende på 5. semester og 6. semester. Arrangementet afhol-

des i AUD B. De forskellige koordinatorer vil holde oplæg omkring deres specialiseringer/valgfag, for der-

ved at give jer større indsigt i de forskellige fag, der udbydes. 

Tilmeldingsfrist til valgfag i efteråret 2022 er mandag, den 22. februar 2021. Tilmelding sker via en formu-

lar på Sociologiuddannelsens hjemmeside: http://www.sociologi.aau.dk/tilmeldingsblanketter/   

 

I forbindelse med valg af fag (valgfag eller specialiseringer) gør vi opmærksom på, at valget er bindende. 

Det kan altså ikke ændres efterfølgende.  

 

Derfor er det vigtigt, at I sætter jer godt ind i fagene, inden I tager beslutningen.  

 

Når beslutningen er taget skal I meddele jeres valg 2 steder:  

 

1) På Sociologiuddannelsen ved at udfylde formularen på hjemmesiden  

2) I ISTADS selvbetjening ved undervisningstilmelding/eksamenstilmelding  

 

Vær opmærksom på at dette er 2 forskellige steder på Universitetet, og begge steder skal udfyldes. 

Karrieredag på Sociologi  

Den 27. januar 2021 kl. 12.00-14.00 online Karrierdag på Sociologiuddannelsen. Arrangementet afhol-

des i samarbejde med SoFiA, Studievejlederen og Sociologiuddannelsen. Program og informationer ud-

sendes senere. 

Karrieredag på AAU 

Karrieredag på AAU. Arrangementet afholdes online. Program og information udsendes senere. 

 

SoFiAs generalforsamling  

SoFiA (Sociologisk Forening i Aalborg) er en forening for alle sociologi-studerende ved 

Aalborg Universitet. Her planlægges og forestås sociale og faglige arrangementer på 

tværs af semestrene. SoFiA har både en Facebookside; søg på SoFiA og en person; søg på 

SoFiA Aalborg 

http://www.sociologi.aau.dk/tilmeldingsblanketter/
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Vil du høre mere er du mere end velkommen til vores generalforsamling: I foråret vil So-

FiA invitere alle studerende der har lyst til at deltage til SoFiAs generalforsamling – dato 

vil blive 

oplyst via Moodle. På mødet vil den kommende bestyrelse blive valgt. Samtidig er der mu-

lig- hed for at få mere at vide om, hvad SoFiA står for, og hvad det indbefatter at være 

medlem af denne forening (enten menig medlem eller ved bestyrelsespost). Du forpligter 

dig ikke til at blive medlem ved at møde op til generalforsamlingen. 
 

Eksamen – Modul 11 og Modul 12 

Modul 11: Introduktion til kvantitative metoder 

Modulet evalueres i en individuel skriftlig prøve af 24 timers varighed. Besvarelsen bedømmes efter 7-ska-

laen med ekstern censur. 

 

24-timers prøve 

Mandag d. 31. maj 2021, opgave tilgængelig i Digital Eksamen kl. 10.00 

Torsdag d. 1. juni 2021, opgave afleveres i Digital Eksamen inden kl. 10.00 

Karakterer offentliggøres via STADS senest 4 efter prøvens afslutning. 

Modul 12: Nyere sociologiske teorier  

Modulet evalueres i en individuel skriftlig prøve af en uges varighed. Besvarelsen bedømmes efter 7-skalaen 

med ekstern censur. 

7-dages ugeopgave 

Fredag d. 4. juni 2021, opgave tilgængelig i Digital Eksamen kl. 10.00  

Fredag d. 11. juni 2021, opgave afleveres i Digital Eksamen inden kl. 10.00  

Karakterer offentliggøres via STADS senest 4 uger efter prøvens afslutning 
 

Tilmelding til undervisning/eksamen  

Forud for hvert semester skal du tilmelde dig undervisning og prøver i STADS, se evt. mere her: 

http://www.stads.aau.dk/studerende/services/service/undervisning--og-eksamenstilmelding.cid139873    

Når du er tilmeldt undervisning, tilmeldes du automatisk til 1. prøveforsøg uden mulighed for afmelding af 

denne Tilmelding til undervisning og 1. prøveforsøg kan dog frameldes, hvis framelding sker inden udløb af 

eftertilmeldingsperioden. 

Du skal selv indsende tilmeldingsblanket for tilmelding til 2. og 3. prøveforsøg. Tilmeldingsblanket findes på 

Moodle. Blanketten indsendes til BA-sociolocisekretariatet@socsci.aau.dk 

Der er indført et krav om deltagelse i 1. prøveforsøg for at få adgang til 2. prøveforsøg som reeksamen i 

samme eksamensperiode.  

Udebliver man ved 1. prøveforsøg, kan man alene tilmelde sig en efterfølgende ordinær eksamen som 2. 

prøveforsøg. Derudover er det også dit eget ansvar at finde ud af, hvornår en eventuel omprøve finder sted 

(information vil være tilgængelig på Moodle). 

 

I forbindelse med valg af fag (valgfag eller specialiseringer) gør vi opmærksom på, at valget er bindende.  

Det kan altså ikke ændres efterfølgende. 

http://www.stads.aau.dk/studerende/services/service/undervisning--og-eksamenstilmelding.cid139873
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Derfor er det vigtigt, at I sætter jer godt ind i fagene, inden I tager beslutningen. 

Når beslutningen er taget, skal I meddele jeres valg 2 steder: 

1) På Sociologiuddannelsen ved at udfylde formularen på hjemmesiden  

2) I STADS-Selvbetjening ved undervisningstilmelding/eksamenstilmelding 

Vær opmærksom på at dette er 2 forskellige steder på Universitetet og begge steder skal udfyldes! 

Tilmeldingsperioder 

Undervisningstilmelding er ens for alle studerende: 

til Efterårssemesteret 

Tilmeldingsperiode: 15. maj - 1. juni 

 Eftertilmelding - for nyoptagne kandidatstuderende, gæstestuderende mv.: 15. september - 1. oktober 

til Forårssemesteret 

Tilmeldingsperiode: 15. november - 1. december 

 Eftertilmelding - for nyoptagne kandidatstuderende, gæstestuderende mv.: 15. februar - 1. marts 

Du får en kvittering på at tilmeldingen er modtaget.  

BEMÆRK – Det er dit eget ansvar, at du er tilmeldt inden for tilmeldingsperioden. 

 

Dispensationsansøgninger om særlige eksamensvilkår 

Ved behov for at søge om særlige eksamensvilkår skal der indsendes en dispensationsansøgning til 

Studienævnet for Sociologi. Ansøgningen sendes som mail til teamlegalitet@id.aau.dk. Dispensationen 

gælder kun for den pågældende ordinære eksamen samt en eventuel reeksamen.  

 

Af dispensationsansøgningen skal fremgå, hvilken/hvilke eksamener der søges dispensation for i det 

pågældende semester.  

 

Frist for indsendelse af ansøgninger er:  

 

Efterår/vintereksamen: senest den 10. oktober 2021 

Forår/sommereksamen: senest den 10. marts 2021 

 

Oplysninger om hvilke betingelser, der skal med i dispensationsansøgningen kan findes på hjemmesiden 

www.sociologi.aau.dk under Studienævn.  

 

Grupperum 

Grupperum til projektarbejdet bookes via elektronisk bookingsystem. Adgang hertil fås ved aflevering af 

ansøgningsskema til studiesekretæren. Ansøgningsskema findes på Moodle i rummet for Studiesekretariatet - 

Bachelor. Hver gruppe har én fælles bookingadgang.  

 

Vejledning til booking af gruppearbejdspladser findes på Moodle, ligeledes i rummet for Studiesekretariatet - 

Bachelor.  Se også hjemmesiden: http://www.sociologi.aau.dk/praktisk-information/  

 

mailto:teamlegalitet@id.aau.dk
http://www.sociologi.aau.dk/
http://www.sociologi.aau.dk/praktisk-information/
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Grupperum kan KUN bookes via det elektroniske bookingsystem. Booking foregår ved at gå ind på 

http://book.webbook.dk/auc/studbook - Hver gruppe kan booke op til 10 enheder af gangen.  

 

 

Moodle - Studiets intranet 

Moodle er systemet, hvori bl.a. informationer og opgaver i relation til kurserne og de enkelte semestre samt 

informationerne fra sekretærerne og underviserne m.fl. vil være tilgængelige. For hvert kursus findes beskri-

velse af kursusgangens formål, indhold og pensum. 

Moodle findes via følgende link: https://www.moodle.aau.dk/ eller via studiets hjemmeside. For at bruge 

Moodle skal man logge ind. Dette foregår med samf-brugernavn og tilhørende kode. Er der problemer med 

at logge ind, kontakt support@its.aau.dk.   

 

Kalenderfunktion i Moodle  

Her er det muligt at se en samlet skema med datoer/tider for de aktiviteter og forelæsninger, som du er 

tilmeldt i Moodle. 

Kalenderen findes i Moodle i øverste bjælke ved ’Mit hjem’ og øverst på siden for hvert kursus. Kalenderen 

bliver løbende opdateret med eventuelle ændringer i semesterets aktiviteter. 

 

IT-support 

IT-support kan kontaktes på telefonnummer 99 40 20 20, via mail (support@its.aau.dk) eller ved personlig 

henvendelse ved ITs service desk (adresser kan findes her: http://www.its.aau.dk/support/)  

 

Semesterevalueringer 

Som en del af sociologiuddannelsens kvalitetssikring gennemføres der løbende evalueringer af alle kursusud-

buddene på uddannelsen. Det sker ved hjælp af skriftlige evalueringsskemaer, som udsendes elektronisk til 

studerende, således at I har nem adgang til at udfylde dem.  

Det er vigtigt, at I afsætter tid til at udfylde disse skemaer, da uddannelsen gerne vil bruge disse evalueringer 

til at sikre og løbende forbedre kvaliteten af kursusudbuddet og dermed af uddannelsen som helhed.  

I den forbindelse er jeres erfaringer og vurderinger et væsentligt redskab, og det er derfor vigtigt, at I udfyl-

der evalueringsskemaerne, når de bliver udsendt. 

 

Eksamensordning for det Samfundsvidenskabelige Fakultet  

Eksamensordning gælder for alle eksamener under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Uni-

versitet. Eksamensordningen henvender sig til dig som studerende og er ment som en hjælp til at få overblik 

over, hvad du skal foretage dig, og hvordan du skal forholde dig, når du deltager i eksamen på Aalborg Uni-

versitet. Det er dit ansvar at sætte dig ind i reglerne, før du går til eksamen. Eksamensordningen bygger på 

gældende love og bekendtgørelser på området. Eksamensordningen opdateres løbende, når der sker ændrin-

ger i bekendtgørelser. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem gældende bekendtgørelser og denne eksa-

mensordning, vil det altid være bekendtgørelsen, der gælder.  

Du finder eksamensordningen her: http://www.fak.samf.aau.dk/uddannelse/bekendtgoerelser  

 

 

 

Modultitel, 5 ECTS 

Modul 13 

Demografi  

http://book.webbook.dk/auc/studbook
https://www.moodle.aau.dk/
mailto:support@its.aau.dk
http://www.its.aau.dk/support/
http://www.fak.samf.aau.dk/uddannelse/bekendtgoerelser
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Placering  

4. semester  

Modulansvarlig 

Lene Tølbøll 

Type og sprog 

Modulet er et kursusmodul, der afvikles som en forelæsningsrække med enkelte øvelser. Der undervises på 

dansk. 

Mål 

Formålet med dette valgfag er, at de studerende får et grundlæggende kendskab til demografiske kernebegre-

ber og -metoder samt en forståelse for komponenterne i befolkningers udvikling: Fødsler, dødsfald og van-

dringer, som de demografiske metoder er udviklet til at beskrive og følge. Desuden skal de kunne se den de-

mografiske viden som væsentlig i sammenhæng med samfundsvidenskabelig forskning, idet den muliggør en 

beskrivelse af og en analyse af konsekvenser af demografiske fænomener for andre samfundsmæssige fæno-

mener.  

Det er et væsentligt formål, at de studerende skal kunne vurdere forskelligheden af de demografiske mål og 

benytte dem korrekt i det videre forløb af studiet.  

Viden - Opnår viden indenfor valgfagets temaområde på 

et grundlæggende niveau 

Færdigheder - Kan formulere, vurdere og formidle centrale 

problemstillinger inden for valgfagets emneom-

råde 

- Kan belyse, diskutere og analysere aktuelle pro-

blemstillinger inden for den valgfagets tema-

ramme i et sociologisk perspektiv 

Kompetencer - På selvstændigt grundlag kan reflektere over 

centrale problemstillinger inden for valgfagets 

tema herunder konkurrerende perspektiver, me-

toder og anvendelsesområder. 

 

 

 

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre 

Dette valgfag giver kendskab til demografiske grundbegreber og beregningsmetoder, samt hvorledes disse 

skal forstås og fortolkes.  

Forelæsningerne er opbygget tematisk, med præsentationer af både det teoretiske grundlag for de anvendte 

mål, deres indbyrdes sammenhæng og forskelligheder, samt aktuel, især dansk, empiri, der belyser såvel 

tolkningen af målene som den demografiske udvikling op til seneste år. Demografien kan være meget beskri-

vende, og der inddrages derfor undervejs også viden fra andre discipliner, såsom historie, epidemiologi og 

sociologi, der kan bidrage med bud på forklaringer. I forelæsningerne introduceres aktuelle demografiske 

problemstillinger, de mest basale beregninger de væsentlige såkaldte demografiske komponenter, mortalitet, 

fertilitet og migration samt forhold, der relaterer sig til dem præsenteres og diskuteres.  
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Til enkelte forelæsninger er knyttet øvelsestimer, hvis formål er at øge forståelsen af det gennemgåede stof 

gennem mindre beregningsøvelser inden for temaet. 

De demografiske problemstillinger har betydning for fænomener, der indgår i og studeres inden for forskel-

lige sociologiske specialiseringer, f.eks. konsekvenser af den stigende andel ældre, balancen mellem familie-

liv og erhvervsarbejde samt ægteskaber og skilsmisser. Det er derfor væsentligt at lære at vurdere og tolke en 

demografisk udvikling som empirisk basis i et projektarbejde. 

Omfang og forventet arbejdsindsats 

Et ECTS-point svarer til 28 timers studiearbejde. Valgfagets samlede timeomfang er derfor 140 timer.  

Deltagere 

Deltagere på kurset er studerende på sociologiuddannelsens 4.  

Modulaktiviteter 

Valgfaget er tilrettelagt som en kombination af forelæsninger, diskussioner og øvelser. 

Forelæsningerne har følgende overskrifter: 

1.Introduktion til demografien og dens beregningsprincipper 
    Mortalitetsudviklingen 
2. Mortalitetsudviklingen, overlevelsestavlen og middellevetiden + Øvelser 
3. Den anden demografiske transition og familiemønstre  
4. Fertilitetsmønstre 
5. Sundhedsdemografi + Øvelser 
6. Den geografiske side af demografien + Øvelser 
7. International og national migration 
8. Fremskrivninger og verden rundt om.. 
 

Underviserne er Andreas Lindegaard Jakobsen og Lene Tølbøll  

Eksamen 

Modulet afsluttes med en individuel skriftlig prøve af 24 timers varighed. Prøverne bedømmes internt efter 

7-trinskarakterskalaen. 

Vurderingskriterier: 

Karakteren 12: Gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående læringsmål demonstrerer 

en udtømmende opfyldelse af kursets målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler. 

Karakteren 02: Gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læringsmål for kur-

set.  

Eksamensperiode  

 Offentliggøres på Digital Eksamen den 13. april 2021 kl. 10.00 

 Afleveres i Digital Eksamen den 14. april 2021 kl.10.00 

Evt. ændringer i forbindelse med aflevering af valgfagseksamen offentliggøres på Moodle under ”Studiese-

kretariat – Valgfag BA”.  
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Modultitel, 5 ECTS  

Modul 6 

Evalueringsteori 

 

Placering  

4. semester 

 

Modulansvarlig 

Niklas Andreas Andersen & Rasmus 

 

Type og sprog 

Modulet er et teoretisk og praktisk kursusmodul, der afvikles som en forelæsningsrække og med inkludering 

af casebaserede øvelser undervejs.  

Der undervises på dansk. 

 

Mål 

Formålet med valgfaget er at give de studerende en grundlæggende forståelse for evalueringsteori og metode, 

herunder den historiske udvikling og de nyeste tendenser inden for feltet. Faget skal samtidig give de stude-

rende praktiske kompetencer til at designe og vurdere evalueringer af offentlige indsatser (politikker, pro-

grammer, projekter og lignende) i forhold til såvel deres tilrettelæggelse, gennemførelse som anvendelse. 

Gennem kursusrækken opøves de studerendes evne til at reflektere kritisk over de forskellige evalueringsmo-

dellers muligheder og begrænsninger samt at overføre denne viden til aktuelle sociologiske problemstillin-

ger.  

 

Viden - har opnået en grundlæggende teoretisk, meto-

disk og empirisk viden om og forståelse af eva-

lueringsfeltet og evalueringers politiske og prak-

tiske anvendelse i styringen af den offentlige 

sektor  

- har opnået en grundlæggende teoretisk og prak-

tisk viden om de mest anvendte typer af evalue-

ringsmodeller og deres styrker og svagheder  

- har en grundlæggende viden om samspillet imel-

lem implementeringsprocesser og evaluering i 

den offentlige sektor 

Færdigheder - kan analysere forskellige evalueringers (videns-

formers) konsekvenser for politik og organise-

ring i den offentlige sektor  

- kan selvstændigt anvende evalueringsteorier, -

begreber og – modeller i forhold til konkrete 

problemstillinger 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 syste-

matisk metodisk grundlag 
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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 12 forelæsninger, forbere-

delse/læsning samt eksamen. Eksamination afvikles som en 24-timers eksamen. 

 

Deltagere 

Deltagere på kurset er studerende på sociologiuddannelsens 4. semester. 

 

Deltagerforudsætninger 

Der kræves ingen andre forudsætninger for deltagelse i modulet end de generelle adgangskrav til uddannel-

sen for at deltage på modulet 

 

Modulaktiviteter 

Kurset afvikles som dobbeltforelæsninger med tilknyttede øvelser. Detaljeret beskrivelse findes i moodle.  

Eksamen 

Modulet afsluttes med en individuel skriftlig prøve af 24 timers varighed. Prøverne bedømmes internt efter 

7-trinskarakterskalaen. 

 

Vurderingskriterier 

karakteren 12: 

 

Gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående læringsmål demonstrerer en udtøm-

mende opfyldelse af kursets målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler. 

 

karakteren 02: 

Gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læringsmål for kurset.  

 

Eksamensaflevering  

 Offentliggøres på Digital Eksamen den 28. april 2021 kl. 10.00 

 Afleveres i Digital Eksamen den 29. april 2021 kl.10.00 

Evt. ændringer i forbindelse med aflevering af valgfagseksamen offentliggøres på Moodle under ”Studiese-

kretariat – Valgfag BA”.   

 

Modultitel, 5 ECTS  

Modul 13  

Miljø- og klimasociologi 

 

Placering  

4. semester 

 

Modulansvarlig 

Anders Petersen, Anja Jørgensen, Annette Q. Romani og Hanne Louise Jensen 

 

Type og sprog 

Modulet er et teoretisk kursusmodul der afvikles som en forelæsningsrække. 

Der undervises på dansk. 
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Mål 

Det er målet, at de studerende efter valgfaget Brug og ikke-brug af naturen i det senmoderne samfund: 

 

Viden - Opnår viden indenfor valgfagets temaområde på 

et grundlæggende niveau 

Færdigheder - Kan formulere, vurdere og formidle centrale pro-

blemstillinger inden for valgfagets emneområde 

- Kan belyse, diskutere og analysere aktuelle pro-

blemstillinger inden for den valgfagets tema-

ramme i et sociologisk perspektiv 

Kompetencer - På selvstændigt grundlag kan reflektere over cen-

trale problemstillinger inden for valgfagets tema 

herunder konkurrerende perspektiver, metoder og 

anvendelsesområder. 
 

 

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre 

Dette kursus stiller skarpt på forskellige teoretiske og empiriske tilgange til analysen af forholdet mellem det 

enkelte menneske, sociale relationer og naturen og særligt på hvilke konsekvenser forskellig brug og ikke-brug 

af naturen kan have på individ og samfundsniveau. Det senmoderne samfund kan i højgrad karakteriseres ved 

en stærk migration mod byerne og et urbant liv. Valgfaget fokuserer på menneskers behov for kontakt til 

naturen og på hvordan dette er foreneligt med et senmoderne liv og samfund. Herudover har vi fokus på de 

miljø- og klimapolitiske spørgsmåls som vi står overfor i det senmoderne samfund. 

Omfang og forventet arbejdsindsats 

Valgfag består af 11 dobbelt forelæsninger (22 timer) og repræsenterer en samlet arbejdsindsats på 140 ti-

mer. 

Et ECTS-point svarer til 28 timers studiearbejde. Specialiseringens samlede timeomfang er derfor 140 timer.  

 

 

Deltagere 

Deltagere på kurset er studerende på sociologiuddannelsens 4. semester. 

 

 

 

Deltagerforudsætninger 

Der kræves ingen andre forudsætninger for deltagelse i modulet end de generelle adgangskrav til uddannel-

sen for at deltage på modulet 

 

Modulaktiviteter 

 

Biophiliske steder (AJ) 

Naturen som et fælles gode (LSH) 

Outmovers og naturen i den senmoderne by (HLJ) 

Danske økosamfund (AJ) 

Afskåret fra naturen og sociale diagnoser (AQR) 

Steder og sundhed (AQR) 

Sociale relationer og naturen (AQR) 

Klimaforandring og følelser (AP) 

Grønt lokalt engagement, fællesskab og tilhørsforhold (MAF) 

Bæredygtigt forbrug og social forandring (ARH)(Anders Rhiger Hansen – AAU-SBI) 

Gæsteforelæsning 

Kapitalisme og klima (AP) 
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Seminar (AJ, AP, HLJ & AQR) 

 

Eksamen 

Modulet afsluttes med en individuel skriftlig prøve af 24 timers varighed. Prøverne bedømmes internt efter 

7-trinskarakterskalaen. 

 

Vurderingskriterier 

karakteren 12: 

 

Gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående læringsmål demonstrerer en udtøm-

mende opfyldelse af kursets målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler. 

 

karakteren 02: 

Gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læringsmål for kurset.  

 

Eksamensaflevering  

 Offentliggøres på Digital Eksamen den 6. april 2021 kl.10.00 

 Afleveres i Digital Eksamen den 7. april 2021 kl.10.00 

Evt. ændringer i forbindelse med aflevering af valgfagseksamen offentliggøres på Moodle under ”Stu-

diesekretariat – Valgfag BA”.  

 

 

 

 

Modultitel, 5 ECTS  

Modul 13  

Socialpsykologi 

 

Placering  

4. semester 

 

Modulansvarlig 

Inger Glavind Bo 

 

Type og sprog 

Modulet er et teoretisk kursusmodul der afvikles som en forelæsningsrække. 

Der undervises på dansk. 

 

Mål 

Hensigten med dette valgfag er, at de studerende opnår et bredt indblik i det socialpsykologiske felt for der-

igennem at få en mulighed for at anvende en række socialpsykologiske teorier på aktuelle problemstillinger 

særligt i relation til menneskets identitets- og meningsskabelse. De studerende opøves således gennem kur-

susrækken i evnen til at reflektere over sådanne socialpsykologiske teorier og anvende disse i relation til 

konkrete socialpsykologiske problemstillinger. 

Viden - Opnår viden indenfor valgfagets temaområde på 

et grundlæggende niveau 

Færdigheder - Kan formulere, vurdere og formidle centrale 

problemstillinger inden for valgfagets emneom-

råde 
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- Kan belyse, diskutere og analysere aktuelle pro-

blemstillinger inden for den valgfagets tema-

ramme i et sociologisk perspektiv 

Kompetencer - På selvstændigt grundlag kan reflektere over 

centrale problemstillinger inden for valgfagets 

tema herunder konkurrerende perspektiver, me-

toder og anvendelsesområder. 
 

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre 

I socialpsykologien beskriver man, hvordan menneskers sociale relationer og samhandling er grundlag for 

skabelse af identitet, hverdagsliv og samfund. Socialpsykologien ligger i grænseområdet mellem sociologi 

og psykologi, og valgfaget vil således trække på begge fagområder. Socialpsykologiens bidrag til sociologien 

er, at sociologen bliver bedre rustet til at forstå, hvad der foregår i det sociale liv på det ”menneskenære” ni-

veau. Det er forskelligt, hvor grænserne trækkes og hvilke teoretikere, der inddrages i det socialpsykologiske 

område. Det afhænger af, om der er tale om en sociologisk orienteret eller en psykologisk orienteret social-

psykologi. Dette valgfag vil introducere centrale tematikker og problemstillinger inden for socialpsykolo-

gien, hvor hovedvægten vil ligge på den sociologiske socialpsykologi. I forelæsningsrækken vil et kerneom-

råde være skabelse af identitet, hvilket vil blive belyst både via forskellige teorier om identitet, via socialise-

ring, kognition, læring, sociale normer og gruppeprocesser. 

 

Omfang og forventet arbejdsindsats 

Hvert valgfag består af 10 dobbelt forelæsninger (20 timer) og repræsenterer en samlet arbejdsindsats på 140 

timer. 

Et ECTS-point svarer til 28 timers studiearbejde. Specialiseringens samlede timeomfang er derfor 140 timer.   

 

Deltagere 

Deltagere på kurset er studerende på sociologiuddannelsens 4. semester. 

 

Deltagerforudsætninger 

Der kræves ingen andre forudsætninger for deltagelse i modulet end de generelle adgangskrav til uddannel-

sen for at deltage på modulet 

 

Modulaktiviteter 
 

1. Introduktion til det socialpsykologiske område 

2. Identitetsdannelse 1 – G.H. Mead og symbolsk interaktionisme 

3. Identitetsdannelse 2 – Mening og kropslighed 

4. Identitetsdannelse 3 – Fokus på narrativer  

5. Tillid og tilknytning og den nyere barndomsforskning 

6. Socialisering og sociale normer 

7. Afvigelsernes socialpsykologi 

8. Gruppeforskning og gruppeprocesser – identifikations- og differentieringsprocesser 

9. Emotion, motivation og kognition 

10. Dødens socialpsykologi 

Eksamen 

Modulet afsluttes med en individuel skriftlig prøve af 24 timers varighed. Prøverne bedømmes internt efter 

7-trinskarakterskalaen. 

 

Vurderingskriterier 

karakteren 12: 

 

Gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående læringsmål demonstrerer en udtøm-

mende opfyldelse af kursets målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler. 
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karakteren 02: 

Gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læringsmål for kurset.  

 

Eksamensaflevering  

 Offentliggøres på Digital Eksamen den 5. maj 2021 kl. 10.00 

 Afleveres i Digital Eksamen den 6. maj 2021 kl.10.00 

Evt. ændringer i forbindelse med aflevering af valgfagseksamen offentliggøres på Moodle under ”Studiese-

kretariat – Valgfag BA”.  

 

 

 

Modultitel, 5 ECTS  

Modul 13 

Surveymetodik 

 

Placering  

4. semester  

 

Modulansvarlig 

Claus D. Hansen og Rasmus Juul Møberg  

Type og sprog 

Modulet er et metodekursusmodul, der afvikles som en forelæsningsrække kombineret med videoer, prakti-

ske øvelser og seminarer. 

Der undervises på dansk. 

 

Mål 

En af de væsentligste forudsætninger for at kunne udføre kvantitative sociologiske undersøgelser er sur-

veymetoden. I dette kursus undervises de studerende i alle relevante aspekter af surveymetoden. Dette gøres 

gennem en praktisk tilgang, der sætter de studerende i stand til selv at designe, udforme, indsamle og bear-

bejde data fra et spørgeskema til brug i et senere projekt eller ifm. forskellige undersøgelser, der gennemfø-

res senere i arbejdslivet. 

 

Kurset består af i alt 10 undervisningsgange, 4 seminarer, 5 øvelsesgange samt en række videoer. Mere spe-

cifikt er formålet at opnå følgende læringsmål fordelt på hhv. viden, færdigheder og kompetencer. 

 

Viden – Opnå viden om surveymetodens historie, brug i sociologi og væsentlige dan-

ske studier, der anvender survey 

– Opnå viden om teoretiske perspektiver på surveymetoden og spørgsmålsfor-

mulering 

– Opnå viden om sampling og design af surveyundersøgelser 

Færdigheder  

 
– Kan operationalisere sociologiske fænomener 

– Kan formulere spørgsmål til brug i survey 

– Kan vurdere forskellige aspekter af kvaliteten af et survey kritisk herunder: 

– Spørgeskemaopbygning og spørgsmålsformuleringer 

– Bias relateret til non-response, sampling-frame, svar-mode 

Kompetencer  

 

– Kan designe en surveyundersøgelse 

– Kan opsætte spørgeskema i SurveyXact, indsamle og udtrække data herfra 

– Kan lave efterbehandling af data 
 

 

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre 

Formålet med valgfaget er at give de studerende en udvidet forståelse af surveymetoden, der ligger ud over 
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de elementer, der introduceres til på kurserne på 4. og 5. semester i kvantitativ metode. Samtidig er valgfaget 

tilrettelagt sådan, at de studerende kan indsamle empiri, der kan anvendes til projektarbejdet på 5. semester. 

 

Omfang og forventet arbejdsindsats 

Valgfaget består af 10 dobbelt forelæsninger (20 timer), 4 seminarer (8 timer) og 8 øvelser (16 timer) og re-

præsenterer en samlet arbejdsindsats på 140 timer 

Et ECTS-point svarer til 28 timers studiearbejde. Valgfagets samlede timeomfang er derfor 140 timer. 

 

Aktivitet Antal Varighed 

i timer 

Samlet 

timetal 

Undervisning (U)– 

Eget arbejde (E) 

Forelæsninger/undervisningsgange 10 2 20 U 

Øvelser i metode 5 2 10 U 

Seminar 4 2 8 U 

Forberedelse til undervisning 10 5 50 E 

Se videoer herunder øvelser 25 0,5 12,5 U 

Forberedelse til øvelser/seminar  4 16 E 

Forberedelse til eksamen 3 7,5 22,5 E 

Mundtlig Eksamen  1 1 1 E 

Totalt antal timer på kurset   140 U=38, E=102 

 

Deltagere 

Deltagere på kurset er studerende på sociologiuddannelsens 4. semester og kurset er tilrettelagt efter dem. 

Studerende fra andre semestre og studieretninger kan også deltage.  

 

Deltagerforudsætninger 

Der kræves ingen andre forudsætninger for deltagelse i modulet end de generelle adgangskrav til uddannel-

sen for at deltage på modulet 

 

Modulaktiviteter 

1. Introduktion til surveymetodik  

2. Teoretiske perspektiver på survey  

3. Kvantitative tilgange til survey data  

4. Design af surveyundersøgelser  

5. Operationalisering og konceptualisering 

6. Spørgeskemakonstruktion: Formulering af spørgsmål og spørgsmålsrækkefølge 

7. Spørgeskemakonstruktion: Indsamling af svar og satisficing  

8. Spørgeskemakonstruktion: Kvalitativ evaluering af spørgsmål  

9. Spørgeskemakonstruktion: Total Survey Error model - repræsentationssiden herunder sampling 
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10. Efterbehandling og oprensning af data + opsamling på kursus 

Derudover er der 4 seminarer og øvelser til 8 af forelæsningsgangene. 

Eksamen 

Der arbejdes gennem hele kurset i grupper af ideelt set 3-4 personer (og max 4 personer). Grupperne sam-

mensættes af de studerende selv på baggrund af det de gerne vil lave et spørgeskema om. Grupperne dannes i 

forbindelse med de første 1-2 undervisningsgange. Grupperne arbejder i hele perioden på en portfolio, der 

opsamler erfaringer fra de øvelser og seminarer, der har været gennem kurset.  

 

Der udleveres spørgsmål ifm. øvelserne som indgår i portfolioen og sammenfattes ud fra den skabelon, der 

bliver præsenteret ved kursets start. Spørgsmålene handler om den spørgeskemaundersøgelse, der bliver ud-

arbejdet som en del af kurset og berører følgende tematikker: 1) design af undersøgelse og forskningsspørgs-

mål, 2) operationalisering af koncepter, 3) formulering af spørgsmål og kritisk forholden sig til kvaliteten af 

disse og 4) udarbejdelse og opsætning af spørgeskema i SurveyXact. I forbindelse med spørgsmål 4 skal de 

studerende angive et link til det spørgeskema, de har udarbejdet som en del af kurset.  

Portfolioet må max fylde 18.000 anslag for enkeltstuderende og derefter 9.000 anslag pr. ekstra studerende, 

dog max 45.000 anslag.  

 

Kurset evalueres gennem en mundtlig gruppeeksamen der tager udgangspunkt i portfolioen. I forbindelse 

med eksamen trækker hver studerende ligeledes et individuelt spørgsmål fra pensum, som de eksamineres i 

som en del af gruppeeksamen. Eksamen er 20 minutter for enkeltstuderende og derefter 10 min ekstra pr. stu-

derende.  

 

Bedømmelsen er intern og sker efter 7-trinskarakterskalaen. 

 

Vurderingskriterier 

karakteren 12: 

 

Gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående læringsmål demonstrerer en udtøm-

mende opfyldelse af kursets målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler. 

 

karakteren 02: 

Gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læringsmål for kurset.  

 

Aflevering af portfolio 

Portfolio/synopsis afleveres i Digital Eksamen den 19. maj 2021 

Mundtlig eksamen 

Mundtlig eksamen afholdes d.  – Oplyses på Moodle 

 

 

 


