
 
Semesterbeskrivelse 7. semester Politik og Administration E22 

 
Beskrivelse af semester 

Oplysninger om semesteret 
Institut: Institut for Politik og Samfund 
Studienævn:  Politik & Administration og Samfundsfag 
Studieordning 
Studieordning for kandidatuddannelsen i politik og administration, 2022 

Semester: 1. semester 
Periode:  Efterår 22 
 
Semesterets organisering og forløb 
 
Kandidatuddannelsen i Politik & Administration er opdelt i 3 specialiseringer: Politik & Institutionel Forandring, 
Ledelse og Forvaltning eller Social Data Science. Semestret påbegyndes med en fælles introduktionsdag, 
hvor de studerende introduceres for og derefter vælger sig ind på en af de tre specialiseringer.  
 
På hver specialisering følger man på semestret et specialiseringsmodul på 10 ECTS, et metodemodul på 10 
ECTS og har et projektarbejde på 10 ECTS. På de to første specialiseringer følger man det samme metode-
modul, mens man på specialiseringen i SDS følger et modul i kvantitativ tekstanalyse i politisk videnskab. Se 
oversigt nedenfor.  
 
Specialiseringsstruktur og moduler på 7. semester:  
Politik og Institutionel Forandring Ledelse og Forvaltning Social Data Science 

Policy Lab1: 
Policy-analyse og politikudvikling 

Management Lab: 
Styring og Ledelse i den offentlige 

sektor 

Social Data Science 1 

Videregående metode og undersø-
gelsesdesign 

Videregående metode og undersø-
gelsesdesign 

Kvantitativ tekstanalyse i politisk 
videnskab 

Projekt Projekt Projekt 

 
 
Semestret er organiseret på en måde, hvor der både skal tages højde for, at der er et samlet hold af studerende 
på årgangen, hvis fællesskab det er vigtigt at sikre, men der skal samtidig være rum til, at de enkelte speciali-
seringer kan afholdes som de modulansvarlige finder bedst. Det er derfor tilstræbt, at der afholdes undervis-
ning og eksamen på specialiseringsmodulerne på nogenlunde samme tidspunkter og at det er muligt at danne 
grupper på tværs af specialiseringerne.    
 
Derudover arbejdes der på flere af modulerne med seminargange/hele undervisningsdage frem for et større 
antal forelæsninger og med øget studenterinddragelse for at højne læring og arbejde mere i dybden med PBL-
modellen. Derudover prioriteres virksomhedshedsbesøg og samarbejde med det omgivende samfund.    
 
Semesterkoordinator og sekretariatsdækning 
Semesterkoordinator: Mads Peter Klindt 
Specialiseringskoordinator for Social Data Science: Christoffer Koch Florczak 
Specialiseringskoordinator for Politik og Institutionel Forandring: Mads Peter Klindt 
Specialiseringskoordinator for Ledelse og Forvaltning: Christian Lindholst 
Studiesekretær: Dorthe Degenkolv 
 

https://studieordninger.aau.dk/2022/35/3530?lang=da-DK
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Modulbeskrivelse Social Data Science 1 

Modultitel, ECTS-angivelse (og evt. STADS-kode) 
Social Data Science 1 – Dataanalyse med Python 
Social Data Science I: Data Analysis with Python 
10 ECTS 
 
Placering  
1. semester KA 
 
Modulansvarlig 
Lektor Rolf Lyneborg Lund, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde 
 
Type og sprog 
Kursusmodul 
Dansk 
 
Formål, fagindhold og sammenhæng 
Formålet med modulet er, at den studerende tilegner sig en anvendelsesorienteret forståelse for computatio-
nelle og dataintensive metoder med fokus på analyseteknikker, datahåndtering, datavisualisering og dataud-
forskning, der kan anvendes på strukturerede og ustrukturerede data, der er relevante i undersøgelser af 
samfundsvidenskabelige fænomener og problemstillinger. Målet er, at de studerende tilegner sig de nødven-
dige computationelle kompetencer, der sætter dem i stand til at vælge, analysere og præsentere relevant 
datasæt samt opbygge en forståelse for, hvordan databehandling og -analyse fungerer i praksis – her særligt 
med fokus på dataudforskningsteknikker og visualisering med relevante Python-biblioteker. 

Kurset giver en indføring i computationel tænkning med særlig fokus på dataintensive metoder og digitale 
data. Datahåndtering introduceres i programmeringssproget Python, hvorefter en række udvalgte metoder 
gennemgås; herunder klyngeanalyseteknikker, mapping-metoder samt simple tekstanalyseteknikker. Fokus 
er på sammenhængen mellem valg af relevant datasæt, dataanalyse, datavisualisering og metoder til identi-
fikation af relevante samfundsvidenskabelige problemstillinger. 

 
Læringsmål 
V I D E N  

• Opnår viden om metoder og teknikker til at analysere og visualisere strukturerede datatyper med 
henblik på samfundsvidenskabelige analyser 

• Opnår viden om strukturerede og ustrukturerede datatyper 
• Opnår viden om relevante computervidenskabelige koncepter inden for dataintensive teknikker og 

metoder 
• Opnår grundlæggende indsigt i nyere digitale metoder, deres grundbegreber, teoretiske ophav og 

deres praktiske anvendelse 
• Opnår viden om metodernes samspil med sociale data og sociale fænomener 

F Æ R D I G H E D E R  

• Kan gengive og redegøre for grundbegreber og centrale forståelser inden for nyere digitale metoder 
• Kan anvende nyere digitale metoder til dataudforskning 
• Kan reflektere over og analysere en aktuel samfundsvidenskabelig problemstilling eller tematik ved 

hjælp af nyere digitale metoder 
• Kan relatere, sammenligne og diskutere styrker og svagheder ved nyere digitale metoder og deres 

forskellige analysestrategier 
• Kan kritisk vurdere og vælge den passende analyseteknik til strukturerede datasæt 

K O M P E T E N C E R  

• Har evnen til at udvælge, belyse, diskutere og analysere problemstillinger med inddragelse af rele-
vante metodiske tilgange og digitale metoder 



 

• Har evnen til at identificere og diskutere udfordringer og løsninger i arbejdet med dataudforsknings-
teknikker 

Omfang og forventet arbejdsindsats 
 
10 ECTS svarer til 280 timers arbejdsindsats, og disse forventes fordelt på følgende måde: 

Aktivitet Varighed i timer 
Dobbeltforelæsninger, inkl. øvelser  34,5 timer (23 stk.) 
Seminargange 18 timer (3 stk. af 6 timer) 
Læsning og anden forberedelse til forelæsninger, øvelser og eksamen, inklusiv ek-
samensopgave 

227,5 timer 

 
  
Deltagere 
1. semester KA Politik & Administration (specialisering i Social Data Science) 
Studerende fra KA i sociologi kan også følge kurset som valgfag.  
 
Deltagerforudsætninger  
Det anbefales, at den studerende har grundlæggende forståelse for kvantitative metoder og erfaring med 
databehandling på grundlæggende niveau. Der kræves ikke forhåndskendskab til computationelle metoder 
eller Python. 
 
Modulaktiviteter (kursusgange med videre) 
Kurset afvikles som en kombination af forelæsninger, øvelser og e-læring  
Detaljeret beskrivelse findes i Moodle. 
 
Eksamen 
Skriftlig prøve  
7 trins skala 
Intern censur 

 
 
 
Modulbeskrivelse: Kvantitativ tekstanalyse i politisk videnskab 

Modultitel, ECTS-angivelse (og evt. STADS-kode) 
Kvantitativ tekstanalyse i politisk videnskab 
Quantitative Text Analysis in Political Science 
10 ECTS 
 
Placering  
1. semester KA 
 
Modulansvarlig 
Phd. Adjunkt Christoffer Koch Florczak 
 
Type og sprog 
Kursusmodul 
Dansk 
 
Formål, fagindhold og sammenhæng 
 
Kvantitativ tekstanalyse bliver en stadig større del af forskningen inden for flere grene af politologien, men 
denne type analyser er baseret på radikalt anderledes fremgangsmåder end de gængse i feltet. Der er derfor 
to formål med faget. Først skal den studerende opnå teoretisk forståelse for flere analysestrategier i feltet, 
således at den studerende kan forholde sig til resultater og tekstanalytiske modeller i videnskabeligt arbejde 
fra de dominerende tidsskrifter indenfor politisk videnskab. Dernæst skal den studerende opbygge praktisk 
erfaring, der tillader den studerende at anvende disse metoder i praksis. Dette indbefatter tre elementer. Den 
studerende skal lære data scraping og rensningsteknikker specifikt ift. generering af store tekst datasæt. 
Den studerende skal dernæst lære at forholde sig til og implementere en række både simple og avancerede 
teknikker, eksempelvis ordbogsmodeller og klassificering med machine learning. Den studerende skal lære 



 

at anvende disse metoder konkret i forhold til en selvvalgt problemstilling og fremstille dette i et skriftligt pro-
dukt, således at den studerende demonstrerer evnen til at kombinere gængse akademiske færdigheder med 
de nye metoder. 

Først og fremmest udvider kurset på de tekstanalytiske kompetencer, der udvikles i Social Data Science 1, 
og substantielt drejes fokus over på emner specifikt indenfor politisk videnskab med henblik på at målrette 
brugen af social data science approaches til dette genstandsfelt. Dette gøres gennem introduktionen af en 
række forskellige modeltyper og dertilhørende konkrete eksempler på anvendelse i den politologiske littera-
tur. Kurset vil bygge bro mellem metoderne og deres specifikke anvendelse, således at den studerende kan 
kombinere en computationel logik og klassisk socialforskningslogik og derigennem udvide deres metodiske 
værktøjskasse. Kursets opbygning afspejler, at den studerende skal levere et skriftligt produkt, som skal 
kombinere de nye tekstanalytiske metoder med gængse akademiske kompetencer fra sit bachelor og kandi-
datstudium. Derfor vil faget også indeholde elementer, der fokuserer på udvikling af forskningsspørgsmål, 
hypoteser, forskningsdesign og akademiske argumentations- og diskussionsevner, der derefter sættes i spil 
ift. big data, machine learning og computationelle metoder. 

 
Læringsmål 
VIDEN 

• Opnår viden om den dominerende forskningslitteratur inden for politisk videnskab, der gør brug af 
kvantitativ tekstanalyse. 

• Opnår viden om datahåndtering og generering i relation til ’tekst-as-data’ – og de etiske og juridiske 
problemstillinger disse datatyper giver. 

• Opnår viden om hensigtsmæssig brug af forskellige kvantitative tekstanalyseteknikker og deres kon-
krete anvendelse. 

• Opnår viden om hvordan disse nye teknikker kan kombineres med gængse metoder inden for poli-
tisk videnskab og være med til at bryde barriere mellem kvantitative og kvalitative analyseteknikker. 

• Opnår viden om hvilke problemstillinger kvantitativ tekstanalyse kan medvirke til at besvare – både 
for forskere men også for praktikere i eksempelvis den offentlige sektor. 

FÆRDIGHEDER 

• Kan identificere problemstillinger, der hensigtsmæssigt kan besvares ved hjælp af kvantitativ tekst-
analyse. 

• Kan identificere og diskutere fordele og ulemper i relation til forskellige tekstbaserede datakilder som 
grundlag for forskellige tekstanalyser i relation til relevante problemstillinger. 

• Kan reflektere over styrker og svagheder ved kvantitative tekstanalysestrategier i relation til alternati-
ver fra klassisk politologisk forskning. 

• Kan kritisk vurdere andres anvendelser af kvantitative tekstanalyser, og give konstruktiv feedback 
der tillader at forbedre andres brug af disse metoder i relation til politiske eller administrative pro-
blemstillinger. 

KOMPETENCER 

• Har evnen til at producere eller udvælge relevant tekstanalytisk data til at besvare videnskabelige 
problemstillinger inden for politisk videnskab. 

• Har evnen til at bearbejde og forholde sig kritisk og konstruktivt til store mængder tekstdata. 
• Har evnen til at analysere tekstdata til både akademisk og praktisk brug. 

Omfang og forventet arbejdsindsats 
 
10 ECTS svarer til 280 timers arbejdsindsats, og disse forventes fordelt på følgende måde: 

Aktivitet Varighed i timer 
Dobbeltforelæsninger, inkl. øvelsesarbejde 40,5 timer (27 stk. kursusgange) 
Eksamen 37 (ugeopgave) 
Læsning og anden forberedelse til forelæsninger, øvelser og eksamen 202,5 timer 

 



 

  
Deltagere 
1. semester KA Politik & Administration (specialisering i Social Data Science) 
 
Deltagerforudsætninger  
Kurset kan i princippet følges af alle, men kvalifikationer inden for almen statistik, kodning (erfaring med ek-
sempelvis R gennem Rstudio eller Python gennem Jupiter Labs) og almen forståelse for datasæt og data-
strukturer er en fordel. Der arbejdes i R, og R og Rstudio forventes forsøgt installeret på egen maskine inden 
første kursusgang. Modulet bygger på modulet ’Social Data Science 1’, hvorfor det er en fordel at have fulgt 
dette modul. 
 
Modulaktiviteter (kursusgange med videre) 
Kurset afvikles som en kombination af forelæsninger, øvelser og e-læring  
Detaljeret beskrivelse findes i Moodle. 
 
Eksamen 
Skriftlig gruppeprøve  
Ugeopgave 
7 trins skala 
Intern censur 

 
 
 
Modulbeskrivelse Policy Lab 1 

Modultitel, ECTS-angivelse (og evt. STADS-kode) 
Policy Lab 1: Policy-analyse og politikudvikling 
Policy Lab 1: Policy Analysis and Policy Formulation 
10 ECTS 
 
Placering 
1. semester KA 
 
Modulansvarlig 
Lektor Mads Peter Klindt 
 
Type og sprog 
Kursusmodul  
Dansk 
 
Formål, fagindhold og sammenhæng 
Målet med modulet er at kvalificere den studerende til, i samarbejde med andre, at kunne analysere politik 
og politiske processer (f.eks. dagsordensfastsættelse, beslutningstagning, implementering og evaluering) 
samt at kunne bidrage til politikudvikling og kommunikation af politiske beslutninger inden for et eller flere 
udvalgte politikområder. Forløbet er på den måde både problem- og løsningsorienteret. 

Forløbet lægger vægt på inddragelse af både teoretiske perspektiver og empiriske cases i forhold til at ana-
lysere politik og politiske processer, og inddrager i den forbindelse det komplekse samspil mellem politi-
ske/parlamentariske forhold, institutionelle rammer, aktørinteresser, forholdet mellem politikere og embeds-
mænd, og vidensbaserede input til den politiske proces. 

Det forudsættes, at undervisningen hovedsageligt relateres til et eller flere politik- eller sagsområder inden 
for velfærdsstaten, f.eks. social- og arbejdsmarkedspolitik, pension, sundhedspolitik, ældrepolitik, uddannel-
sespolitik, og når det er relevant inddrager samspillet mellem politisk regulering og private institutioner som 
f.eks. arbejdsmarkedets aftalesystem. 

 
Læringsmål 
 

V I D E N  



 

• Om et eller flere konkrete politik- eller sagsområder, herunder viden om områdets historie, politikud-
viklinger over tid, institutionelle rammer, væsentlige aktører og interessemodsætninger. 

• Om en eller flere aktuelle politiske processer inden for politikområdet. 
• Om teorier, begreber og metoder, der kan anvendes til at gennemføre analyser inden for politikområ-

det. 

F Æ R D I G H E D E R  

• I at identificere politiske processer og i samarbejde med andre at kunne afgrænse et eller flere pro-
blemer, der knytter sig hertil. 

• I at, bl.a. ved hjælp af digitale redskaber, afsøge og identificere relevant forskningsbaseret viden på 
højeste akademiske niveau inden for et politikområde med henblik på analyse og policy-formulering 
inden for området. 

• I at argumentere for valg og fravalg af teoretisk grundlag samt valg og fravalg af empiri, der kan knyt-
tes til analyse og policy-formulering inden for et politikområde. 

K O M P E T E N C E R  

• Til at arbejde problem- og løsningsorienteret i forhold til politiske processer. 
• Til at beskrive et politisk sagsområde og opstille forskellige typer af analysestrategier for frembrin-

gelse og fortolkning af relevant viden. 
• Til under inddragelse af parlamentariske, institutionelle, interessemæssige og økonomiske forhold at 

skitsere lovgivnings- og/eller aftalebaserede løsninger på politiske problemstillinger, herunder til at 
arbejde med strategisk kommunikation af disse. 

Omfang og forventet arbejdsindsats 
 
10 ECTS svarer til 280 timers arbejdsindsats, og disse forventes fordelt på følgende måde: 

Aktivitet Varighed i timer 
1 introseminar, 1 teori-seminar og 4 policy-seminarer  56 timer 
Øvelsesopgaver  16 timer 
Læsning og anden forberedelse til forelæsninger, øvelser og eksamen 160 timer 
Eksamen 48 timer 

 
  
Deltagere 
1. semester KA Politik & Administration (specialisering i Politik og Institutionel forandring) 
 
Deltagerforudsætninger  
Ingen ud over de generelle adgangskrav til uddannelsen.  
 
Modulaktiviteter (kursusgange med videre) 
Kurset afvikles i form af en række seminarer, med forelæsninger, gæsteforelæsninger, flipped classroom og 
øvelser. Detaljeret beskrivelse findes i Moodle. 
 
Eksamen 
Skriftlig gruppebaseret 48 timers prøve med intern censur. 
7-trinsskala.  
 

 

 
Modulbeskrivelse: Management Lab 

Modultitel, ECTS-angivelse (og evt. STADS-kode) 
Management Lab: Styring og ledelse i den offentlige sektor 
Management Lab: Public Management and Governance’ 
10 ECTS 
 



 

 
Placering 
1. semester KA 
 
Modulansvarlig 
Lektor Marie Østergaard Møller 
 
Type og sprog 
Kursusmodul  
Dansk 
 
Formål, fagindhold og sammenhæng 
 
Formål 
Målet med forløbet er at kvalificere den studerende til, i samarbejde med andre, at kunne gennemføre analy-
ser af problemstillinger, der vedrører styring, ledelse og organisering i den offentlige sektor, samt at kunne 
arbejde løsningsorienteret ud fra forskellige styringsrammer for offentlig opgavevaretagelse, ledelse af fag-
professionelle og borgerinddragelse. Forløbet er på den måde både problem- og løsningsorienteret. 

Indhold 
Management Lab kurset handler om at forstå hvordan strukturer, aktører og processer kan påvirke at politik 
bliver til virkelighed ude i de organisationer, som udgør velfærdsstatens frontlinje. Forløbet lægger vægt på 
inddragelse af både teoretiske perspektiver og empiriske cases og inddrager teorier om styring, ledelse, or-
ganisering og viden med henblik på at opnå en dybdegående forståelse af sammenhænge mellem demokra-
tiske idealer om borgerinddragelse, værdiskabelse og forvaltningsorganisering. 
Undervisningen fokuserer på styring og organisering inden for forskellige politik- og sagsområder såvel som 
på samspillet mellem forskellige forvaltningsniveauer (EU, stat, region, kommune, sektor, afdeling, team) og 
på relationer mellem civilsamfund, marked og offentlig forvaltning. 

I arbejdet med modulet får de studerende mulighed for at anvende de forskellige teoretiske perspektiver som 
modulet har præsenteret på et gruppebaseret arbejde i en udvalgt organisation og i en efterfølgende skriftlig 
gruppeopgave. De studerende skal arbejde i organisationen mellem seminardagene og forberede en række 
oplæg, som skal fremlægges og diskuteres i fælles management lab forløb. Disse opgaver mellem seminar-
dagene knytter sig eksplicit til de teoretiske emner, der udlægges på de enkelte seminardage.  

 
Læringsmål 
V I D E N  

• Om styring, organisering og ledelsespraksis inden for forskellige dele af velfærdsstaten og den of-
fentlige sektor, herunder betydningen af inspiration fra andre lande og private virksomheder og kend-
skab til nogle af de dilemmaer/krydspres offentlige ansatte befinder sig i. 

• Om overgangen mellem (historisk) forskellige styringsparadigmer og de udfordringer og dilemmaer 
det skaber både samfundsmæssigt og konkret i de offentlige organisationer 

• Om samspillet mellem politik, styring og vidensanvendelse i den offentlige forvaltning og hvordan 
viden kan bruges til at understøtte politiske mål. 

F Æ R D I G H E D E R  

• I at identificere og afgrænse styrings- og ledelsesmæssige problemstillinger i den offentlige sektor og 
i samspillet mellem offentlige og ikke-offentlige aktører. 

• I at, bl.a. ved hjælp af digitale værktøjer, afsøge og identificere relevant forskningsbaseret baseret 
viden på højt akademisk niveau inden for et forvaltningsområde, der kan anvendes til analysear-
bejde og problemløsning inden for området. 

• I at argumentere for valg og fravalg af teoretisk viden og teoretiske begreber samt valg og fravalg i 
forhold til inddragelse af empiriske sagsforhold, der knytter sig til analyse og problemløsning inden 
for et forvaltningsområde. 

• I at mundtligt og skriftligt formidle ovenstående. 



 

K O M P E T E N C E R  

• Til at arbejde både problem- og løsningsorienteret i forhold til styring, ledelse og organisering i den 
offentlige sektor. 

• Til at beskrive et forvaltningsområde og opstille forskellige typer af analysestrategier for vidensan-
vendelse. 

• Til at skitsere løsningsforslag eller –tilgange i forhold til konkrete styrings- eller ledelsesmæssige 
problemer med blik for både lovgivningens intentioner, institutionelle forhold, økonomiske rammer og 
ledelsesmæssige dilemmaer. 

Omfang og forventet arbejdsindsats 
 
10 ECTS svarer til 280 timers arbejdsindsats, og disse forventes fordelt på følgende måde: 

Aktivitet Varighed i timer 
10 seminardage á 6 timer 60 timer 
Lab arbejde/aktiviteter mellem seminardage  111 timer 
Pensumlæsning* 75 timer 
Eksamen 34 timer 

*Pensum=1506 sider, hvor det forventes at den studerende læser 20 sider i timen 
  
Deltagere 
1. semester KA Politik & Administration (specialisering i Ledelse og Forvaltning) 
 
Deltagerforudsætninger  
Ingen ud over de generelle adgangskrav til uddannelsen.  
 
Modulaktiviteter (kursusgange med videre) 
Lektioner, seminarer og labarbejde. På alle seminardage vil der være elementer af envejs-undervisning (lek-
tioner), studenteroplæg og systematisk feedback og udvikling af analytiske forståelser og synopser i fælles-
skab. Detaljeret beskrivelse findes i Moodle. 
 
Prøver og eksamen 
Skriftlig gruppebaseret 48 timers prøve med intern censur. 
7-trinsskala. 
 

 

Modulbeskrivelse: Videregående metode og undersøgelsesdesign 
Modultitel, ECTS-angivelse (og evt. STADS-kode) 
Videregående metode og undersøgelsesdesign 
Advanced Methods and Research Design 
10 ECTS 
 
Placering 
1. semester KA 
 
Modulansvarlig 
Postdoc Camilla Bjarnøe Jensen 
 
Type og sprog 
Kursusmodul  
Dansk 
 
Formål, fagindhold og sammenhæng 
 
Modulet bygger videre på metodeundervisningen fra bacheloruddannelsen i Politik og Administration og har 
til formål at styrke de studerendes evne til at udvikle og gennemføre undersøgelser til udforskning af politiske 
og forvaltningsmæssige problemstillinger. Modulet består af to dele. En design-del, som alle studerende del-
tager i, og en metode-del, hvor studerende vælger enten et kvalitativt eller kvantitativt spor. Herudover gen-



 

nemføres fælles workshops til udvikling af de metodiske aspekter af semesterprojekter. På design-delen op-
når de studerende et større kendskab til bredden af undersøgelsesdesigns og typer af data. Fokus er på 
case, eksperimentelle, longitudinale og ’mixed methods’ designs set fra henholdsvis et kvalitativt og kvantita-
tivt perspektiv. Endvidere diskuteres det hvordan store datasæt og maskinlæring kan bidrage til samfundsvi-
denskabelig forskning. Formålet er en dybere forståelse for hvilken type af viden forskellige undersøgelses-
designs og data kan bidrage med, og hvordan det sætter rammerne for hvilken slags spørgsmål, der kan le-
veres svar på. Dette diskuteres inden for rammerne af videnskabsteoretiske positioner og forskningskriterier. 
Vælges herefter det kvalitative metodespor får man en indføring i videregående interviewmetoder, indsam-
ling af digitale kvalitative data samt videregående metoder til tekst- og procesanalyse. Sporet lægger vægt 
på at diskutere, hvordan disse data og metoder kan anvendes inden for rammerne af forskellige designs, 
men særligt de, som design-delen behandler. Vælges det kvantitative metodespor indføres man i databe-
handling af store datasæt samt videregående metoder til at estimere kausale effekter. De studerende lærer 
at rengøre og strukturere data, så det får en form, som tillader analyse, samt hvordan paneldata kan analy-
seres med henblik på at vurdere effekten af eksempelvis policy-ændringer, begivenheder eller ændringer i 
kontekst. De studerende lærer endvidere grafiske metoder til at diskutere forudsætninger for, at en given 
kausal effekt kan identificeres. 

Faget lægger vægt på, at de studerende opnår evne til kritisk stillingtagen og kan forholde fagets indhold til 
de typer af undersøgelser, der gennemføres i den offentlige forvaltning og andre organisationer med henblik 
på at understøtte autoritative beslutninger. 

 
Læringsmål 
V I D E N  

• Har viden på et højt niveau om forskellige typer af kvalitative og kvantitative undersøgelsesdesigns. 
• Forstår på et højt niveau hvordan design-valg sætter rammerne for hvilken type spørgsmål, som un-

dersøgelsen kan besvare. 
• Har viden om forskellige kvalitative og kvantitative undersøgelsesdesigns styrker og svagheder i for-

hold til gængse forskningskriterier og videnskabsteoretiske positioner. 
• Har viden om forståelser for god forskning inden for kvalitative og kvantitative forskningstraditioner 
• Har viden om hvordan kvalitative og kvantitative metoder kan kombineres med henblik på at styrke 

undersøgelser 
• Det kvalitative metodespor: 

o Har viden om de aktuelle videregående interviewmetoder, som introduceres. Herunder 
grundbegreber, teoretiske ophav og praktiske anvendelse. 

o Har viden om hvordan kvalitative digitale data indsamles og struktureres samt hvilke former 
for kvalitative analyser, de kan anvendes til 

o Har viden om hvordan tekst analyseres forskelligt alt efter typen af undersøgelsesspørgs-
mål. 

• Det kvantitative metodespor: 
o Har viden om hvordan store datasæt rengøres og struktureres, så de er klar til analyse. 
o Har viden om aktuelle metoder til at estimere kausaleffekter på baggrund af paneldata. Her-

under grundbegreber, teoretiske ophav og praktiske anvendelse. 

F Æ R D I G H E D E R  

• Kan på højt niveau diskutere styrker og svagheder ved forskellige undersøgelsesdesigns i relation til 
en given problemstilling 

• Kan kritisk diskutere hvordan valg af design, herunder teori, data og analysemetode, påvirker en un-
dersøgelses muligheder for at levere analyser, der opfylder kriterier for god forskning 

• Kan kritisk forholde diskussioner om design-valg til de typer af undersøgelser, som gennemføres i 
den offentlige forvaltning 

• Det kvalitative metodespor: 
o Kan sammenligne og diskutere styrker og svagheder ved de aktuelle kvalitative metoder, 

som introduceres. 
o Kan analysere en aktuel samfundsvidenskabelig problemstilling eller tematik ved hjælp af de 

aktuelle kvalitative metoder, som introduceres. 
• Det kvantitative metodespor: 



 

o Kan sammenligne og diskutere styrker og svagheder ved de aktuelle metoder for estimering 
af kausale effekter, som introduceres. 

o Kan forberede store datasæt og gennemføre en analyse af en aktuel samfundsvidenskabe-
lig problemstilling eller tematik ved hjælp af de aktuelle metoder for estimering af kausale 
effekter, som introduceres. 

K O M P E T E N C E R  

• Til selvstændigt at udvikle et undersøgelsesdesign, som kan danne grundlag for valide og etisk for-
svarlige analyser i forhold til en given problemstilling på højt niveau. 

• Det kvalitative metodespor: 
o Kan udvælge en problemstilling, som kan analyseres med inddragelse af de aktuelle meto-

der, som introduceres, og herefter gennemføre undersøgelsen. 
• Det kvantitative metodespor: 

o Kan udvælge, analysere og diskutere problemstillinger med inddragelse af de aktuelle meto-
der for estimering af kausale effekter, som introduceres. 

Omfang og forventet arbejdsindsats 
10 ECTS svarer til 280 timers arbejdsindsats, og disse forventes fordelt på følgende måde: 

Aktivitet Varighed i timer 
Dobbeltforelæsninger  24 (cirka 16 stk.) 
Øvelser/Øvelsesopgaver 8 (4 øvelser pr. spor) 
Synopsisworkshop, læsning/forberedelse til forelæsninger og eksamen + selve eksamen 240 
Workshops knyttet til semesterprojekt 8 

 

Deltagere 
1. semester Politik & Administration (specialisering i Politik & Institutionel Forandring og Ledelse og Forvaltning) 
 
Deltagerforudsætninger  
Et grundlæggende kendskab til samfundsvidenskabelige undersøgelsesmetoder fra en BA-uddannelse. 
 
Modulaktiviteter (kursusgange med videre) 
Kurset afvikles som forelæsningsrækker med øvelser samt workshops.  
 
Eksamen 
Mundtlig individuel, men med forudgående aflevering af skriftlig synopsis.  
Intern censur 
7-trinsskala 
 

 

Modulbeskrivelse: Projektarbejde 1 
Modultitel, ECTS-angivelse (og evt. STADS-kode) 
Projektarbejde 1 
Project Work 1 
10 ECTS 
 
Placering 
1. semester KA 
 
Modulansvarlig 
Lektor Mads Peter Klindt og lektor Christian Lindholst  
 
Type og sprog 
Projektmodul  
Dansk 
 
Formål, fagindhold og sammenhæng 



 

Modulet indeholder problembaseret projektarbejde med tilhørende aktiviteter. Målet er at kvalificere den stu-
derende til selvstændigt og i samarbejde med andre på et fagligt højt niveau at tilrette og gennemføre et pro-
blembaseret projektarbejde på en selvvalgt problemstilling indenfor den studerendes specialiseringsmodul 
på semestret. Hensigten er derfor at sammenknytte viden og færdigheder opnået gennem specialiserings-
modulerne med undersøgelse af et reelt problem. Projektarbejdet skal således ses i tæt sammenhæng med 
semestrets specialiseringsmodul, og læringsmålene skal følgelig forstås og implementeres i dette lys. 

 
Læringsmål 
V I D E N  

• om et eller flere felter fra specialiseringsmodulerne af detaljeret og konkret karakter og på højt ni-
veau. 

F Æ R D I G H E D E R  

• Kan på højt niveau og i samarbejde med andre afgrænse problemer der kan anses for relevante og 
samtidigt mulige at undersøge på relevant niveau og i hensigtsmæssig form. 

• Kan på højt niveau udvælge metoder af relevans for problemet og formidling af undersøgelsens re-
sultat. 

• Kan på højt niveau tilrettelægge og udføre projektarbejde i samarbejde med andre. 
• Kan på højt niveau identificere styrker og svagheder i projektsamarbejdet. 
• Kan identificere og reflektere over interessenter og institutionelle rammer i relation til givne problem-

felter. 
• Kan inddrage denne refleksion i forhold til undersøgelse og skriftlig såvel som mundtlig formidling i et 

forpligtende samarbejde med andre. 

K O M P E T E N C E R  

• Til at tilrettelægge dybtgående undersøgelser på højt niveau under hensyn til problemets karakter, 
relevante interessenter og formidling af resultater. 

• 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 
Gruppedannelse og semesterprojekt seminar 8 
Projektarbejde og vejledning 260 
Eksamen og eksamensforberedelse 12 
  
  

 

Deltagere 
1. semester kandidatuddannelse i Politik & Administration (alle specialiseringer) 
 
Deltagerforudsætninger  
Der er en forudsætning for at skrive projektet, at deltagerne har fulgt deres specialiseringsmodul.  
 
Modulaktiviteter (kursusgange med videre) 
Studenterdrevet med vejledning. Det forudsættes at vejlederne i samarbejde med projektgrupperne inddra-
ger undervisningsmetoder som f.eks. seminarer, workshops og klyngemøder for at skabe et læringsrum der 
befordrer samspil mellem semestrets moduler. 
 
Eksamen 
Mundtlig pba. Projekt (gruppebaseret) 
7 trins skala 
Ekstern censur 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


