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Områdechef, Danmarks Evalueringsinstitut; Kristian Alstrup Baden (KAB), Kontorchef IT Projekt & 
Portefølje, Region Nordjylland, Anders Broholm (AB), Gymnasielærer, Frederikshavn Gymnasium, 
Sanne Lund Clement (SLC), Studieleder, Skolen for Statskundskab, Lene Dalsgaard (LD), 
Studienævnsformand, Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag, Lene Rævdal (LR), 
Studienævnssekretær, Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag, Dorthe Degenkolv 
(DD), Studiesekretær, Politik & Administration og Samfundsfag, Christina Lykke Jakobsen (CLJ), AC 
Fuldmægtig, Skolen for Statskundskab, referent  
Afbud: Anita Okkels Birk Thomsen, Tanja Biener Friis, Jens Kristian Munk, Jesper Hosbond Jensen, 
Niels Lykke Jensen, David Hedegaard Andersen, Per Henriksen. 
 

Dagsorden for mødet 
1) Nøgletal og status for uddannelserne 
2) Revision af bacheloruddannelsen 
3) Tiltag omkring employability 
4) Internationalisering af uddannelserne  
 
LD bød velkommen til mødet og indledte med en præsentationsrunde. Erik Møberg fra Rambøll 
Management Consulting er nyt medlem af panelet. Hans interesse i panelet er primært koblingen 
mellem politik, administration og digitalisering. Jakob Rathlev fra Danmarks Evalueringsinstitut deltog 
ligeledes for første gang. Jakob har en ph.d. fra Institut for Statskundskab, og har erfaring med 
ansættelse af scient.adm.’ere både fra den private konsulentbranche og således nu fra en 
statsinstitution. Kristian Alstrup Baden fra Region Nordjylland er uddannet cand.scient.adm. og er 
ligeledes primært optaget af koblingen mellem politik, administration og digitalisering. Herudover 
deltog Anders Broholm fra Frederikshavn Gymnasium, der har læst samfundsfag på Institut for 
Statskundskab, og hvis primære interesse er samfundsfagsuddannelsen og kravene til 
gymnasielærerne.   

Ad 1) Nøgletal og status for uddannelserne 
LD præsenterede nøgletal for uddannelserne. Studienævnene skal to gange årligt redegøre for 
uddannelsernes nøgletal ift. optag, frafald, overskridelse af normeret studietid og dimittendledighed. 
Fakultetet har fastsat grænseværdier for hvert nøgletal, og det er disse, uddannelserne måles op imod. 
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Optag 2016 
 
Politik & Administration 

 BA 104 studerende 
 KA 71 studerende 

 
Samfundsfag 

 BA 46 studerende 
 KA 17 studerende 

 
Det er først fra 2012, at vi har været i stand til at skelne mellem ansøgere til bacheloruddannelsen i 
politik & administration og ansøgere til bacheloruddannelsen i samfundsfag. Derfor kender vi ikke den 
præcise fordeling mellem uddannelserne indtil da, men det er vores opfattelse, at samfundsfag er 
vokset betydeligt. Vi har selvvalgt dimensionering af optaget, hvor vi har sat et loft på 140 studerende 
på politik & administration og 50 på samfundsfag. På samfundsfag er vi tæt på loftet. Generelt er 
optaget stigende igen efter at have dykket et par år som konsekvens af indførelse af krav om 
matematik på B-niveau. 
 

Frafald 
 
Politik & Administration 

 BA 15,6% 
 KA 11,6% 

 
Samfundsfag 

 BA 34,7% 
 12,5 % (2 studerende) 

 
Hovedparten af frafaldet ligger på 1. studieår. En del af de frafaldne er aldrig mødt op på studiet. Den 1. 
oktober opgøres, hvor mange af de optagne studerende, der rent faktisk er mødt op. De ikke 
fremmødte kontaktes ift. hvorvidt de ønsker fortsat at være indskrevet på studiet. Nogle melder sig ud 
og andre fortsætter som såkaldte spøgelsesstuderende, der aldrig møder op men formentlig hæver 
deres SU. Når studerende har været inaktive i et år, meldes de automatisk ud.  
 
Samfundsfag har et større frafald end politik & administration, og vi kan ikke finde nogen forklaring 
herpå. Frafaldstallene er generelt pæne. På samfundsfag dækker frafaldet over to studerende. Typiske 
årsager til frafald er sygdom og faglige vanskeligheder. 
 
JR: Tallene for politik & administration ligger pænt, og ift. landsgennemsnittet er samfundsfag på 
niveau.   
 

Overskridelse af normeret studietid 
 
Politik & Administration 

 BA 1,05 mdr. 
 KA 2,76 mdr. 

 
Samfundsfag 

 BA 5,35 mdr. 
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 KA 1,87 mdr. 
 
Overskridelsen af normeret studietid har været faldende inden for de sidste fem år. Overskridelsen på 
Samfundsfag er ikke korrekt, men et udtryk for en teknisk problemstilling ift. opgørelsesmetoden, der 
betyder, at når de studerende er på deres sidefag i fx dansk, så ser det i systemet ud som om, at de 
studerende ikke er aktive.  
 
Der er iværksat flere tiltag for at bedre nøgletallene. Et af tiltagene er ”Trafiklys”, som måles en gang 
årligt. De studerende, der mangler over 15 ECTS, er røde i systemet. Disse studerende kontaktes med 
opfordring om at kontakte studienævnsformanden for at få lavet en individuel studieplan, og det 
tilbud er der mange, der tager imod. Fremover vil vi sende samtidig sende dem en mødeindkaldelse 
med et konkret tidspunkt for samtale. Studerende der mangler over 5 ECTS er gule, og disse modtager 
en mail med opfordring om at kontakte studievejledningen mhp. en samtale. Hvorvidt ”de gule 
studerende” følger opfordringen, er vi lidt usikre på, da deres kontakt til studievejledningen er 
anonym.  
 
JR: Det er flotte tal ift. landsgennemsnittet. 
 

Ledighed (dimissionsår 2012/2013) 
 
Politik & administration 
21,9% målt i 4.-7. kvartal 
 
Samfundsfag 
19,9% målt i 4. – 7. kvartal (6 dimittender) 
 
LD fortæller, at ledigheden er høj for begge uddannelser. Efter 7. kvartal ser det bedre ud for vores 
dimittender, men ledigheden måles efter ministeriets opgørelsesmetode ift. 4.-7. kvartal. Der er 
iværksat forskellige tiltag, der vil blive beskrevet nærmere under punkt 3 omkring Employability.  
 
Alt i alt er vi tilfredse med tallene. I de senere år er der gjort rigtig meget for at bedre tallene generelt.  
 

Ad 2) Revision af bacheloruddannelsen 
SLC: Fællessemestret er afskaffet. Vi starter derfor allerede fra sept. med et helt nyt 1. semester, og det 
har naturligvis også indflydelse på resten af bacheloruddannelsen. Oversigt over bacheloruddannelsen 
uddeles. 
 
Overordnet har vi tilrettelagt bacheloruddannelsen således, at der er øget fokus på at styrke de 
studerendes metodiske kompetencer. Der er fx indført metodiske bindinger på projekterne. 
Herudover har vi styrket det internationale perspektiv i uddannelsen både med flere ECTS i 
internationale forhold men også ved at inkorporere den internationale dimension i de generelle 
kurser.   
 
Metodiske og faglige bindinger på projekterne gør det i højere grad muligt at tilbyde de studerende 
vejledere, hvis faglighed matcher projektarbejdet. Det er således også en mulighed for at sikre den 
forskningsbaserede undervisning samt den faglige spredning blandt de studerende. De studerende i 
studienævnet er meget positive over for denne del specifikt og ligeledes generelt ift. 1. semester.   
 
Vi har ligeledes øget fokus på progression i de studerendes analytiske og formidlingsmæssige 
kompetencer, ligesom vi har synlig progression i læringsmålene for projekterne.  
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1. semester 
10 ECTS metode bestående af to dele:  

 PBL, academic writing, etc.  
 Videnskabsteori & metoder 

 
10 ECTS Politologi bestående af to dele:  

 Et teoretisk tungt modul, hvor de studerende introduceres til de klassiske politologiske 
problemstillinger, og hvor deres identitet som studerende i Politik & Administration og 
Samfundsfag grundlægges.  

 Aktuelle politologiske problemstillinger i form af fire projektspor, som de studerende skal 
følge, hvorefter de skriver projekt inden for et af sporene. I efteråret 2017 er sporene: social 
kapital, digitalisering, samskabelse og international vælgeradfærd. 

 
10 ECTS projekt som skrives inden for et af de fire ovennævnte spor. 
 
2. semester 
10 ECTS: Videnskabsteori/normativ politisk teori/filosofi og kvalitative metoder. Et nyt kursus, der 
skal styrke de studerendes metodiske og analytiske kompetencer.  
10 ECTS: Grundlæggende organisationsteori, forvaltning, politiske institutioner 
10 ECTS: Projekt hvor kvalitative metoder skal anvendes. 
 
3. semester 
Samme opbygning. Her er det kvantitativ metode, der er i fokus. 
10 ECTS: Videnskabeligt design. Indsamling og analyse af kvantitative data. 
5 ECTS: Offentlig politik: velfærdsstaten og arbejdsmarkedet. 
5 ECTS: Politisk sociologi 
10 ECTS: Projektarbejde hvor kvantitative metoder skal anvendes. 
 
4. semester 
AAU: Der er truffet en overordnet beslutning om, at valgfag skal ligge på et forårssemester, da det så 
bliver lettere for de studerende at ”shoppe” rundt mellem de forskellige udbud. Det betyder, at de 
kurser, vi har valgt at lægge på dette semester også skal kunne findes i udlandet. 
10 ECTS: Samfundsøkonomi/markroøkonomi 
5 ECTS: International politik 
5 ECTS: Komparativ politik (og komparativ metode) er et nyt kursus. 
10 ECTS: Valgfag. Der skal vælges to valgfag a 5 ECTS.  
Forslag kunne være: 
Mikroøkonomi, Surveymetodologi, Udvidet interviewteknik/Nvivo, Registeranalyse, Politiske 
holdninger og deltagelse, International politisk filosofi, Digitalisering af velfærdsstaten, Ledelse i den 
offentlige sektor..  
 
5. semester 
Vi arbejder stadig med at finde den endelige form for dette semester, og input modtages meget gerne. 
5 ECTS: EU og europæisering 
5 ECTS: International økonomi 
5 ECTS: Evaluering af offentlig politik. Kurset er nu et valgfag, som vi efter opfordring fra bl.a. aftagere, 
gør obligatorisk. 
5 ECTS: Klassisk politisk og sociologisk teori. De studerende skal indføres i de store klassikere. Kurset 
er lagt lidt sent i uddannelsen, da de studerende skal kunne kapere det.  
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6. semester 
5 ECTS: Budgetlægning og økonomistyring. 
5 ECTS: Forvaltningsret 
5 ECTS: Politiske idéer, reformer og beslutninger. Et nyt tværfagligt kursus. 
15 ECTS: Bachelorprojekt, inkl. udvidet projektmetode. Metodekursus, der hidtil har været frivilligt, 
indskrives i studieordningen. Der vælges temakreds for BA-projektet, hvor der gives 2-3 lektioner + 
afholdes midtvejsseminar. 
  
Kommentarer fra aftagerpanelets medlemmer 
JR: Spændende og gode sigtelinjer. Det rykker i den rigtige retning. Taler ud fra den 
vidensproducerende del af arbejdsmarkedet. Metoder betyder utroligt meget. De generelle 
håndværksfag gør, at man er lettere afsættelig på arbejdsmarkedet. Sociologer/Politologer ligger 
mellem økonomer og antropologer i arbejdsmæssig sammenhæng. Særligt kvantitative kompetencer 
er i høj kurs. Man opruster meget på analysekontorer i ministerier, etc. så det er et voksende marked. 
 
EM:Vi rekrutterer også de metodisk stærke. Domæneviden er også væsentligt. En ret sikker hånd i det 
basale som rammerne omkring offentlig sektor produktion. Meget enig med Jakob. Efterspørgslen fra 
vores side går både på det kvantitative og kvalitative, men det kvantitative fylder mere og mere. 
Sortere og forstå i den store mængde data. 
 
AB: Den nye reform ændrer i de metodekompetencer, som gymnasieelever har p.t. Sådan noget som 
problemformuleringsteknikker får de ikke mere. Det er derfor rigtig fint, at I har stort fokus på metode 
fra start. De fire spor i har planlagt på 1. semester er også meget relevante og spændende. Et forslag 
kunne være, at udbyde klassisk politologi på 4. semester i stedet for på 5. semester.   
 
KAB:  
Vi ser i særlig grad et stigende behov for dataforståelse, og hvordan vi kan bruge data i vores 
organisation. De skal formå at tolke dataforståelsen ind i en organisatorisk udvikling. 
 
JR: Et forslag – kunne man lave en binding på valgfagene på 4. semester, således at det ene valgfag 
skulle omhandle metode. Blot et forslag til yderligere at styrke metodedelen.  
 
Formidling 
JR: Academic writing er super relevant men bestemt også generel formidling. Kandidaterne er typisk 
stærke i academic writing, hvorimod de har sværere ved at formidle i form af konsulentrapporter. Her 
vender vi argumentationen på hovedet i den forstand, at vi starter med pointen og udfolder så 
præmisser, etc. efterfølgende. Det fylder for de yngre kandidater, vi har ansat.  
 
SLC: De skal have mange flere øvelser i at skrive. De kunne godt få øvelser i at formidle – så selve 
formidlingsdelen bliver selve øvelsen. JR: Særligt i projektarbejdet er der god mulighed for at træne 
den del, hvor projektet ikke kun skal afspejle deres læringsproces men også selve formidlingsdelen. 
Det er en meget konkret skill/generiske kompetencer, som man kan anvende i rigtig mange 
jobfunktioner. 
LD: Det er bl.a. det, de trænes i ifm. deres projektorienterede forløb, og det er en stor udfordring for de 
studerende. 
EM: I har en udfordring i, at de skal kunne håndtere begge dele. Lige gyldigt hvad de skal ud at lave, så 
vil man have en forventning om, at de metodisk er i stand til at kommunikere. Jeg synes, at I skal tage 
kommunikationsfolk ind undervejs, tag nogle af de andre bedømmelseskriterier ind. Super god 
træning for dem. Meget enig med Rathlev. 
SLC: En mulighed kunne være at øge samarbejdet med projektvirksomheder, hvor de skal lave en 
klassisk academia rapport og så en konsulentrapport til virksomheden.  
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KAB: Når vi skriver til det politiske niveau – så er vores mantra: forstår din mor det her, og det er ikke 
på nogen måde ment nedsættende, men det er virkelig en udfordring at skrive klart og tydeligt. 
 
Forskning og uddannelse 
EM: I skal sørge for at uddannelsen også rammer ind i de strømninger, som er interessant for aftagere 
og studerende. Hvordan sikrer I, at disse strømninger også varetages forskningsmæssigt, således at 
det ikke kun er forskningsgrupperne, der definerer undervisningen. LD: Vi har indflydelse. Jeg synes, 
at når vi ser på ny-ansættelserne og nye forskningsprioriteringer på instituttet, så er vi med – 
deleøkonomi, hvad kommer efter new public management. Instituttet lytter til os. Jeg opfatter det ikke 
som et kæmpestort problem. Vi har i de seneste par år haft svært ved at dække undervisningen 
grundet for få faste VIP-ansatte. Det ser ud til at ændre sig. Fagligt set skal vi også vise, hvor vi har 
stærke forskningsmæssige kompetencer. SLC: Denne gang har vi vendt den – hvilke temaer er hotte, 
hvem har vi der kan dække det. Det kan vi gøre, fordi vi har en høj fastlærerdækning generelt, så vi kan 
hyre eksterne ind, der hvor vi selv mangler kompetencer. 
 
JR: Det er meget brede fagmiljøer I har, så jeg tænker ikke, at der er stor grund til bekymring. 
 
Omverdenen 
JR: Hvor meget følger I med i, hvad der sker på andre politologiske uddannelser? Hvor er de på vej 
hen? Den indsigt giver jer mulighed for at være first mover. SLC: Vi har sammenlignet nationalt. Vi har 
sammenlignet både med AU, KU og SDU, som bevæger sig i to retninger, hvor KU går meget 
internationalt. Vi opruster også på den front, men det bliver som en integreret del af kurserne. 
Hardcore IP har vi på en anden kandidatuddannelse. Der hvor vi vil være gode, er på de analytiske 
kompetencer og anvendt metode. I Århus går de lidt begge veje, og på SDU har de meget almen 
statskundskab med en meget bred bacheloruddannelse. Internationalt har vi ikke lavet en 
sammenligning.  
 
KAB: Jeg kan se, at projekterne stadig er højt prioriteret, og det synes jeg er meget positivt. 
Digitalisering positivt. Helt generelt har vi brug for dem, der kan se og forstå digitalisering.  
 
EM: Der er et område, jeg savner adresseret. Forandringshastigheden i offentlig sektor produktion er 
stigende. Hvordan produceres kandidater, som er i stand til at arbejde ind i et forandringsparadigme. 
Hvor ligger den type kompetencer – det ligger fx i analytiske kompetencer, etc. Det, der kommer ret 
stærkt, er robotteknologier, kunstig intelligens, etc. Efterspørgslen efter evnen til at agere i en 
transformation, forstå strømninger. SDU forsøger at trække stærkt på den del.  
 
SLC: Det er bestemt relevant, men primært for kandidatuddannelsen.  
 

Ad 3) Tiltag omkring employability 
LD: Ledigheden blandt vores færdige kandidater er for høj. 
 
Vi planlægger en registerundersøgelse, der skal give os et større indblik i årsagerne til de kritiske 
ledighedstal. Vi er usikre på, om noget af årsagen skal findes i de studerendes søgemønstre, hvor tesen 
er, at vores studerende kommer senere i gang med at søge job, og at de i første omgang koncentrerer 
søgningen til primært Nordjylland. Herudover er vi usikre på, om de søger bredt nok både i den 
private og offentlige sektor. Sådan en undersøgelse iværksættes hurtigst muligt.  
 
Studiet har herudover iværksat forskellige tiltag ift. at øge de studerendes employablility i samarbejde 
med Karrierecentret på Aalborg Universitet (bilag omdeles). Tiltagene skal øge de studerendes viden 
om egne faglige og personlige kompetencer, få dem hurtigere i gang med at søge deres første job samt 
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give dem et større indblik i de forskellige jobtyper, som de kan søge og værktøjer til at skrive 
ansøgningerne. Herudover skal de studerende bevidsthed om at skabe en attraktiv jobprofil i løbet af 
deres uddannelse øges således at de fx i højere grad fokuserer deres projekter på fremtidige 
jobønsker, overvejer relevante studiejobs/frivilligt arbejde, praktikforløb, etc.  
 
JR: Der bliver ikke flere stillinger af, at de kommer hurtigere i gang med at søge, men de kan hurtigere 
søge bredere. Det er også vigtigt, at I har fat i de overraskende cases – de gode eksempler, der kan 
inspirere. Jeg tænker, at der kan være et potentiale i at få flere akademikere ud i de mange SMV-er og i 
udkantskommunerne. Skab forbindelse til udkanterne og til SMV-erne.  
LD: Vi har et samarbejde med Skive og Thisted Kommuner. Vi opfordrer også de studerede til at søge 
praktikpladser i de mindre kommuner, hvor de får lov til at varetage en hel masse forskellige opgaver. 
Vi er helt enige i, at det er den vej, vi skal gå. 
 
EM: Når vi ansætter, ser vi naturligvis på, om de har rimelige karakterer. Det er for os meget 
interessant, hvad de har lavet i deres studiejob, og relevante studiejobs er meget vigtige. Uddannelsen 
kunne med fordel etablere kontakt til nordjyske kommuner, så de studerende får adgang til et 
studiejob. Det giver også de studerende selvtillid ift. jobsamtale. Jeg har svært ved at se, at I får ret 
mange afsat i den private sektor. Jeres kandidater kender ikke den værdikæde, der er i den private 
sektor. Heller ikke selvom den offentlige sektor faktisk har ret meget produktion. De skal have noget 
mere erhvervsøkonomi for at blive interessante for den private sektor.  
 
JR: Det er et rammevilkår, at flere og flere skal finde beskæftigelse i den private sektor. På 
statskundskab i Århus er fordelingen på offentlig/privat beskæftigelse nu fifty/fifty. Det, at skulle 
tænke kommercielt omkring det, man laver (fx i form af timeestimering), er et stort kulturchok for 
mange kandidater.  
 
AB: I kunne overveje at tage kontakt til de her erhvervshuse/erhvervskontorer rundt omkring. Tror nu 
bestemt, at fx Enggaard kunne have brug for kandidater, der kender rammevilkårene for den offentlige 
sektor, politikdannelse, osv. Sig til hvis I har brug for hjælp til at formidle kontakt. 
 
Mht. kandidater i samfundsfag så begynder det at lukke til for dem ift. at komme ud og blive 
gymnasielærere. Det er ikke et fag, der vokser, og gennemsnitsalderen blandt underviserne er relativt 
lav. Samfundsfag bliver yderligere presset af den nye reform. Kandidater med Historie som sidefag 
bliver stort set ubrugelige, ligesom kandidater med sidefag i Psykologi er meget svære at afsætte. Kan I 
hjælpe dem videre – åbne andre muligheder for dem? Tænker at de sagtens kunne sidde som 
planlæggere i regioner og kommuner. Engelsk er et stort fag og kunne være en god 
kombinationsmulighed. Et andet forslag kunne være at lægge mere praktik ind i uddannelsen, så 
kandidaterne får bedre fodfæste på arbejdsmarkedet allerede under studietiden.  
 
JR: Hvordan får I eksporteret jeres kandidater til studierelevante jobs? Undersøgelser viser, at vigtige 
parametre ift. fremtidig beskæftigelse er (og i nævnte rækkefølge): Studierelevantjobs, praktikforløb, 
udlandsophold. Hvordan får I eksporteret kandidater til studierelevante jobs på kandidatniveau, er en 
overvejelse værd. 

Ad 4) Internationalisering af uddannelserne 
LD: Vi har styrket den internationale dimension i uddannelsen som tidligere nævnt, men herudover er 
ikke internationale i den forstand, at vi fx udbyder kurser på engelsk. Vores studerende tager til 
udlandet, og i år har vi mellem 13-15 studerende, der tager ud, men vi tager ikke nogen den anden vej, 
da vi ikke har noget engelsksproget tilbud.  
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JR: I kunne overveje at dyrke den nordiske dimension. Den er meget nemmere, og I er sikre på, at de 
studerende kommer et godt sted hen at læse. De nordiske lande ligner hinanden – særligt inden for 
politologien. Skab en unik profil for uddannelsen, som dem med det særlige nordiske fokus. 
 


