
 
Semesterbeskrivelse 8. semester Politik og Administration F23 

 
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 
Studieordning for kandidatuddannelsen i sociologi, 2022 (Social Data Science II) 

Semester: 8. semester 
Periode: Forår 2023 
 
Semesterets organisering og forløb 
Specialiseringsstruktur og moduler på 8. semester:  

Politik og Institutionel Forandring Ledelse og Forvaltning Social Data Science 

Policy Lab 2: Multi-level Governance – Inter-
nationalization of Danish Policy 

Innovation Lab Innovation and Digitali-
zation in the Public Sector 

Social Data Science II: Machine 
Learning in Social Science 

Politologisk Emneseminar -Topical Seminars in Political Science 

Projektarbejde 2 Project Work 2 

 
På 8. semester fortsætter de studerende på den specialisering, de valgte på 7. semester. De 3 specialiserin-
ger har hvert et 10 ECTS fagmodul kun for deltagerne på specialiseringen. Derudover samlæses Politologisk 
Emneseminar på tværs af de 3 specialiseringer og alle specialiseringer har et 10 ECTS projektarbejde.  
 
Ligesom på 7. semester er dette semester 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 specialiseringer kan afholdes som de modulansvarlige finder bedst. Det er derfor 
tilstræbt, at der afholdes undervisning og eksamen på specialiseringsmodulerne på nogenlunde samme tids-
punkter 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.    
 
Der planlægges også ekstra curriculære aktiviteter med employabilityfokus.  
 
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 
 

 
Modulbeskrivelse Social Data Science 2 

Modultitel, ECTS-angivelse (og evt. STADS-kode) 
Social Data Science II: Machine Learning i samfundsvidenskaben 
Social Data Science II: Machine Learning in Social Science 

https://studieordninger.aau.dk/2022/35/3530?lang=da-DK
https://studieordninger.aau.dk/2022/35/3367?lang=da-DK


 

10 ECTS 
Modulet er hjemmehørende i studieordningen for kandidatuddannelsen i Sociologi, Institut for Sociologi og 
Socialt Arbejde  
 
Placering  
2. semester KA 
 
Modulansvarlig 
Lektor Rolf Lyneborg Lund, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde 
 
Type og sprog 
Kursusmodul 
Dansk 
 
Formål, fagindhold og sammenhæng 
 
Formålet for modulet er, at den studerende tilegner sig en anvendelsesorienteret forståelse for computationelle og data-
intensive metoder med fokus på prædiktive algoritmer og machine learning. Metoderne kan anvendes på strukturerede 
og ustrukturerede data i form af numerisk data, tekstdata og billeddata, der er relevante i undersøgelser af samfundsvi-
denskabelige sociale fænomener og problemstillinger. Målet er, at de studerende tilegner sig den nødvendige viden om 
computationelle metoder, der sætter dem i stand til at vælge, analysere og præsentere samfundsvidenskabelige pro-
blemstillinger med prædiktive metoder samtidig med, at de vil være i stand til at forstå forskellen mellem modellernes 
output og mulighederne for explainability. 

Kurset giver en videregående indsigt i computationel tænkning med særlig fokus på dataintensive metoder og machine 
learning. Ved brug af Python introduceres til en række udvalgte metoder; herunder NLP, random forests, anomalidetek-
tion og neurale netværk. Fokus er på sammenhængen mellem samfundsvidenskabelige problemstillinger og mulighe-
derne/begrænsningerne i machine learning modeller. 

 
Læringsmål 
V I D E N  

• Opnår viden om metoder og teknikker til at lave prædiktioner i samfundsvidenskaben 
• Opnår viden om specifikke analysemodeller til prædiktioner på strukturerede og ustrukturerede datatyper 
• Opnår viden om relevante machine learning modeller  
• Opnår indsigt i model explainability og de potentielle begrænsninger der kan forekomme ved brug af machine 

learning 
• 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 i prædiktive modeller 
• Kan anvende nyere digitale metoder til dataudforskning og prædiktion 
• Kan reflektere over og analysere en aktuel samfundsvidenskabelig problemstilling eller tematik ved hjælp af ny-

ere 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 
• Kan nedbryde de kritiske elementer i modellerne og implementere model explainability 

  

K O M P E T E N C E R  

• Har evnen til at udvælge, belyse, diskutere og analysere problemstillinger med inddragelse af relevante metodi-
ske tilgange og digitale metoder 



 

• Har evnen til at identificere og diskutere udfordringer og løsninger i arbejdet med dataudforskningsteknikker 

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

Aktivitet Varighed i timer 
Dobbeltforelæsninger  28  
Øvelser 26  
Eksamen, inklusiv forberedelse 80  
Læsning og anden forberedelse til forelæsninger og øvelser 146 

 
  
Deltagere 
2. semester KA Politik & Administration (specialisering i Social Data Science) 
Studerende fra KA i sociologi kan også følge kurset som valgfag.  
 
Deltagerforudsætninger  
Modulet ”Social Data Science II” forudsætter, at modulet ”Social Data Science I” er bestået. 
 
Modulaktiviteter (kursusgange med videre) 
Kurset afvikles som en kombination af forelæsninger, øvelser og e-læring  
Detaljeret beskrivelse findes i Moodle. 
 
Prøver og eksamen 
Skriftlig prøve  
7 trins skala 
Ekstern prøve 

 
 
Beskrivelse af modul: Policy Lab 2: MULTI-LEVEL GOVERNANCE – INTERNATIONALISERING AF 
DANSK POLITIK 

Modultitel, ECTS-angivelse (og evt. STADS-kode) 
POLICY LAB 2: Multi-level governance – internationalisering af dansk politik  
Policy Lab 2: Multi-level Governance – Internationalization of Danish Policy 
10 ECTS 
Placering  
2. semester KA 
 
Modulansvarlig 
Søren Dosenrode og Christian Albrekt Larsen 
 
Sprog 
Dansk og engelsk 
 
Formål, fagindhold og sammenhæng 
 
Målet med forløbet er at kvalificere den studerende til, i samarbejde med andre, at kunne analysere og tilrettelægge poli-
tik og politiske processer i et multi-level governance perspektiv, dvs. i styringsarenaer hvor magten er spredt mellem for-
skellige regeringsniveauer (f.eks. FN, EU, nationalt og lokalt niveau). Forløbet er på den måde både problem- og løsnings-
orienteret. 

Multi-level governance perspektivet udfoldes ved at udbygge forståelsen af forskellige internationale organisationer 
(f.eks. FN, EU, NATO) og institutioner og ved at beskrive samspillet mellem international, europæisk og national lovgiv-
ning og politik samt ved introducere til udvalgte aktuelle internationale politiske problemstillinger og policy-processer. I 
den forbindelse vises det, hvorledes nationale politikker er indlejret i den internationale og europæiske kontekst. 

 
Læringsmål 



 

V I D E N  

• Om centrale internationale organisationer samt deres funktionsmåde, historie og tilblivelse. 
• Om europæisk politik og EU samt indsigt i centrale teorier om europæisk integration og europæisering. 
• Om multi-level-governance. 
• Om aktuelle problemstillinger i international og europæisk politik. 

F Æ R D I G H E D E R  

• I at identificere politiske processer i multi-level governance perspektiv og, i samarbejde med andre, at kunne 
afgrænse et eller flere problemer, der knytter sig hertil. 

• I at, bl.a. ved hjælp af digitale værktøjer, afsøge og identificere relevant forskningsbaseret viden på højeste aka-
demiske niveau inden for et internationalt 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 knyttes til ana-
lyser i multi-level governance perspektiv. 

K O M P E T E N C E R  

• Til at arbejde problem- og løsningsorienteret i forhold til politiske processer der på tværs af nationale af supra-
nationale politiske arenaer. 

• Til at beskrive et internationalt politisk sagsområde og opstille forskellige typer af analysestrategier for frembrin-
gelse og fortolkning af relevant viden. 

• Til under inddragelse af både internationale og nationale politiske forhold at skitsere og vurdere løsninger på 
politiske problemstillinger, herunder til at arbejde med strategisk kommunikation af disse. 

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

Aktivitet Varighed i timer 
4 seminardage  30 
3 øvelsesdage + 2 dages virtuel studietur 35 
Læsning/forberedelse til forelæsninger, øvelser og eksamen 195 
Eksamen 20 timer (48 timers eksamen) 
  

 

Deltagere 
2. semester KA Politik & Administration (specialisering i Politik og Institutionel Forandring) 
 
Deltagerforudsætninger  
Ingen.  
 
Modulaktiviteter (kursusgange med videre) 
Forelæsninger, seminarer og workshops, herunder tæt samspil med semestrets projektarbejde. Det forud-
sættes endvidere, at der løbende arbejdes med inddragelse af relevante former for IT-understøttelse.  
Detaljeret beskrivelse findes i Moodle. 
 
Prøver og eksamen 
Skriftlig eller mundtlig prøve (aktuelt er skriftlig, gruppebaseret valgt) 
7 trins skala 
Intern prøve 

 
 
 
Beskrivelse af modul: Innovation lab: Innovation og digitalisering i den offentlige sektor 

Modultitel, ECTS-angivelse (og evt. STADS-kode) 
Innovation lab: Innovation og digitalisering i den offentlige sector 
Innovation Lab: Innovation and Digitalization in the Public Sector 
10 ECTS 



 

Placering  
2. semester KA 
 
Modulansvarlig 
Christian Lindholst 
 
Sprog 
Dansk 
 
Formål, fagindhold og sammenhæng 
 

Målet med modulet er at kvalificere den studerende til, i samarbejde med andre, at kunne gennemføre analyser af pro-
blemstillinger, der vedrører forandring i offentlig forvaltning af politik, samt at kunne arbejde løsningsorienteret med in-
novation i forskellige organisatoriske, ledelsesmæssige, forvaltningsmæssige og politiske kontekster. Forløbet er på den 
måde både problem- og løsningsorienteret. Forløbet vil have et særligt fokus på digitalisering, men vil også berøre andre 
typer af forandrings- og innovationsprocesser. 

Forløbet lægger vægt på inddragelse af både teoretiske perspektiver og empiriske cases. Der inddrages teorier om foran-
dring, innovation, digitalisering og vidensanvendelse, og der præsenteres empiriske eksempler på, hvordan sådanne vi-
densbaserede forandringsprocesser kan realiseres i praksis. Det er hensigten at opnå en dybdegående forståelse af sam-
menhænge mellem (teknologiske og videnskabelige) innovationer og værdiskabelse i den offentlige forvaltning. Værdi-
skabelse, herunder problematiseringen af hvad dette kan bestå af i en offentlig forvaltning, er således også et fokusom-
råde. 

Undervisningen fokuserer på innovation og digitalisering inden for forskellige politik- og sagsområder såvel som på sam-
spillet mellem forskellige videnstyper (algoritmer, erfaringer, evidens og praksisviden) og på relationer mellem teknologi, 
viden og magt i den offentlige forvaltning. 

 
L Æ R I N G S M Å L  

V I D E N  

• Om teorier, begreber og metoder, der kan anvendes til at gennemføre analyser af innovations- og digitalise-
ringsprocesser. 

• Om aktuelle udfordringer og problemstillinger i innovations- og digitaliseringsprocesser. 
• Om konkrete innovations- og digitaliseringsprocesser i den offentlige sektor, herunder viden om processernes 

historie, institutionelle rammer, aktører og interessemodsætninger. 

 F Æ R D I G H E D E R  

• I at identificere problemstillinger i forbindelse med implementering af innovations- og digitaliseringsprocesser 
på tværs af forskellige sektorområder. 

• I afsøgning og identifikation af relevant forskningsbaseret viden på højt internationalt akademisk niveau, bl.a. 
ved hjælp af digitale redskaber, med henblik på at kunne analysere innovations- og digitaliseringsprocesser. 

• Til at kunne begrunde valg og fravalg af teoretisk viden og teoretiske begreber samt valg og fravalg i forhold til 
inddragelse af konkrete kontekstuelle sammenhænge i analyse af innovations- og digitaliseringsprocesser. 

• Til mundtligt og skriftligt at kunne formidle problemer og løsninger med udgangspunkt i modulets teorier, be-
greber og metoder. 

K O M P E T E N C E R  

• Til at arbejde både problem- og løsningsorienteret i forhold til innovations- og digitaliseringsprocesser. 
• Til at beskrive innovations- og digitaliseringsprocesser og opstille analysestrategier ved hjælp af modulets teo-

rier, begreber og metoder. 



 

• Til at skitsere innovations- og digitaliseringsprocesser, der adresserer konkrete udfordringer i den offentlige sek-
tor. 

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  32 
Øvelser 30 
Læsning/forberedelse til forelæsninger og eksamen 190 
Eksamen 20 (48 timers eksamen) 
  

 

Deltagere 
2. semester KA Politik & Administration (specialisering i Ledelse og Forvaltning) 
 
Deltagerforudsætninger  
Ingen.  
 
Modulaktiviteter (kursusgange med videre) 
Forelæsninger, seminarer og workshops, herunder tæt samspil med semestrets projektarbejde. Det forud-
sættes endvidere, at der løbende arbejdes med inddragelse af relevante former for IT-understøttelse.  
Detaljeret beskrivelse findes i Moodle. 
 
Prøver og eksamen 
Skriftlig eller mundtlig prøve 
7 trins skala 
Intern prøve 

 

Beskrivelse af modul: Politologisk Emneseminar 
Modultitel, ECTS-angivelse (og evt. STADS-kode) 
Politologisk emneseminar  
Topical Seminars in Political Science 
10 ECTS 
 
Placering  
2. semester KA 
 
Modulansvarlig 
Lanciné Eric Nestor Diop 
 
Sprog 
Dansk 
 
Formål, fagindhold og sammenhæng 
 
Formålet med dette modul er at give de studerende viden om centrale emner og aktuelle temaer indenfor det 
politiske, administrative og forvaltningsmæssige felt samt give dem færdigheder til at analysere og forstå 
centrale og aktuelle problemstillinger her indenfor med afsæt i relevante tilgange, teorier, begreber og meto-
der. Emnerne kan variere fra år til år og kan fx tage afsæt i aktuelle forskningsemner, der bedrives af for-
skere på instituttet.     
 
I foråret 2023 er et tema omkring immigration valgt. Her er fagindholdet som følger:  
Den stigende immigration har introduceret betydelig etno-kulturel heterogenitet i de udviklede lande, og dette 
har omformet europæiske samfund og politik. Det strukturelle pres fra immigration mærkes af de fleste udvik-
lede økonomier; alligevel er de nordiske velfærdsstater særligt sårbare på grund af deres relative generøse 
omfordelingsordninger og høje lønniveau. Nogle hævder også, at kulturel mangfoldighed er særligt proble-
matisk for den nordiske velfærdsstat, fordi kulturel ensartethed skaber den tillid og solidaritet, der får bor-
gerne til at acceptere en stærk, interventionistisk stat med et højt skattetryk. 
 



 

Formålet med dette emneseminar er at give de studerende viden om centrale udfordringer på forskellige ni-
veauer (både nationalt og lokalt niveau) i relation til integration/assimilation af indvandrere, samt forskellige 
politiske og administrative initiativer. Derudover er formålet også at give de studerende konceptuelle og prak-
tiske værktøjer til at forstå og analysere migrationsrelaterede udfordringer, deres årsager og politiske tiltag 
med et specifikt fokus på modtagelse, integration og assimilering 

 
Læringsmål (for det generelle emneseminar) 
 

V I D E N  

• om et givent emne indenfor det politologiske fagområde 
• om relevante tilgange, teorier, begreber og metoder til at forstå og analysere problemstillinger indenfor emnet 

F Æ R D I G H E D E R  

• til at identificere og afgrænse relevante problemstillinger indenfor emnet 
• til at udvælge og anvende relevante tilgange, teorier, begreber og metoder til at forstå og analysere problem-

stillinger indenfor emnet 

 K O M P E T E N C E R  

• til at arbejde selvstændigt og refleksivt med problemstillinger indenfor et givent emne baseret på både empirisk 
og teoretisk viden 

 

L Æ R I N G S M Å L  F O R  D E T  S P E C I F I K K E  E M N E S E M I N A R  I  F 2 3  

V I D E N  

• De studerende tilegner sig viden om begreber og teorier om integration og assimilering af indvandrere 
• De studerende lærer om relevante tilgange og metoder til at forstå og analysere problemer relateret til integra-

tion og assimilering af indvandrere 

F Æ R D I G H E D E R  

• Er i stand til at identificere og afgrænse et relevant problem inden for det overordnede emne "integration og 
assimilering af indvandrere " 

• Analysere data om indvandrere integration og assimilering ved hjælp af metodologisk erhvervet i deres respek-
tive specialisering 

• udvælge og anvende relevante tilgange, teorier, begreber og metoder til at forstå og analysere problemer inden 
for emnet "integration og assimilering af indvandrere " 

K O M P E T E N C E R  

• til at arbejde selvstændigt og refleksivt med problemstillinger indenfor det overordnede emne "integration og 
assimilering af indvandrere " baseret på både empirisk og teoretisk viden 

 
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) 33 
Øvelser  12 
Læsning/forberedelse til forelæsninger og eksamen 195 



 

Eksamen 40 
  

 

Deltagere 
2. semester KA Politik & Administration (alle specialiseringer) 
 
Deltagerforudsætninger  
Ingen.  
 
Modulaktiviteter (kursusgange med videre) 
Forelæsninger, seminarer og øvelser.   
Detaljeret beskrivelse findes i Moodle. 
 
Prøver og eksamen 
Skriftlig eller mundtlig prøve 
7 trins skala 
Intern prøve 

 

Beskrivelse af modul: Projektarbejde 2 
Modultitel, ECTS-angivelse (og evt. STADS-kode) 
Projektarbejde 2  
Project Work 2 
10 ECTS 
Placering  
2. semester KA 
 
Modulansvarlig 
Mads Peter Klindt 
 
Type og sprog 
Projektmodul  
Dansk 
 
Formål, fagindhold og sammenhæng 
Modulet indeholder problembaseret projektarbejde med tilhørende aktiviteter. Målet er at kvalificere den studerende til 
selvstændigt og i samarbejde med andre på et fagligt højt niveau at tilrette og gennemføre et problembaseret projektar-
bejde på en selvvalgt problemstilling indenfor den studerendes specialiseringsmodul på semestret. Hensigten er derfor at 
sammenknytte viden og færdigheder opnået gennem specialiseringsmodulerne med undersøgelse af et realt problem. 
Projektarbejdet skal således ses i tæt sammenhæng med semestrets specialiseringsmodul, og læringsmålene skal følgelig 
forstås og implementeres i dette lys. 

 
L Æ R I N G S M Å L  

V I D E N  

• om et eller flere felter fra specialiseringsmodulerne af detaljeret og konkret karakter og på højt niveau 

F Æ R D I G H E D E R  

• I på højt niveau og i samarbejde med andre til at afgrænse problemer der kan anses for relevante og samtidigt 
mulige at undersøge på relevant niveau og i hensigtsmæssigform. 

• I på højt niveau at udvælge metoder af relevans for problemet og formidling af undersøgelsens resultat. 
• I på højt niveau at tilrettelægge og udføre projektarbejde i samarbejde med andre. 
• I på højt niveau at kunne identificere styrker og svagheder i projektsamarbejdet. 
• I at identificere og reflektere over interessenter og institutionelle rammer i relation til givne problemfelter 
• I at inddrage denne refleksion i forhold til undersøgelse og skriftlig såvel som mundtlig formidling i et forplig-

tende 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 
2. 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 

 


