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Essensen af PKL 

PKL tilbyder dig en strategisk tilgang til politik, kommunikation og ledelse. Uddannelsen giver dig et 
udgangspunkt for at indgå i organisationer, der er politisk styrede eller optræder i et politisk miljø. Med en 
kandidatgrad i ”Politisk kommunikation og ledelse” vil du være i stand til at agere i grænselandet mellem 
det politiske, erhvervslivet og det frivillige. Mange organisationer i dag agerer i dette krydsfelt mellem den 
offentlige, private og frivillige sektor og efterspørger medarbejdere med forståelse for 
grænsefladeproblemer. 

PKL giver dig en sådan kompetence. Du får en omfattende analysestrategisk træning, samtidig med at du 
tilegner dig en erfaring i tværfagligt samarbejde og kommunikation. Målet er, at du i slutningen af studiet 
har skabt sig en individuel professionel profil som analytiker og kommunikatør. 

PKL vil sætte dig i stand til at arbejde systematisk med komplekse organisatoriske problemstillinger. 
Opøvelsen af en grundlæggende analytisk evne vil kunne bruges i forhold til at indgå i sparring på 
ledelsesniveau samt i forhold til egentlig strategilægning. Her handler det om at udpege fremtidige 
udfordringer, formulere fælles omverdensbilleder og afkode sprogspil og videnssystemer. Alt sammen er 
det opgaver, der kræver analytisk distance koblet med forståelse for det kontekstspecifikke. 

PKL henvender sig til en flerhed af bachelorer fra både samfundsvidenskab og humaniora. Med et bredt 
indtag fra mange fagretninger sikres en bredde i tilgangen til politisk kommunikation og ledelse. Det 
pædagogiske princip er at integrere mange perspektiver med henblik på at afdække så mange aspekter af 
de sagsforhold, der analyseres som muligt. Uddannelsen bygger på en forudsætning om, at de studerende 
aktualiserer og integrerer deres bachelorviden i kandidatstudiet. Læringen søger at understøtte en 
individuel profil hos hver enkelt studerende ved at understøtte og udvikle de faglige såvel som 
intellektuelle og praksisrelaterede kompetencer, hver enkelt bringer med. Samtidig lægges der vægt på, at 
den enkelte studerendes individuelle toning sker på et baggrundstapet af fælles studieaktiviteter såsom 
gruppeprojektarbejde, studiekredse og diskussionsworkshops. 

Uddannelsen udvikler dig din iagttagelses-, handle- og refleksionskompetence i tilknytning til studiets tre 
grundkategorier: politik, kommunikation og ledelse. Uddannelsens fag er placeret, så disse kompetencer 
opbygges progressivt. Således er et første modul tilrettelagt med fokus på politik og kommunikation, mens 
et andet modul fokuserer på ledelse og strategi. Et tredje modul er opbygget som valgfagsmodul og et 
fjerde er afsat til arbejdet med afhandling. 

Første modul handler om at give dig et teoretisk grundlag for at se organisationer i et kommunikativt og 
politisk perspektiv. Udgangspunktet er en række samfundsdiagnoser, i hvilke der gives bud på nutidige 
udfordringer for organisationer i samfundet. I undervisningen arbejdes analytisk med de forskellige 
diagnoser med henblik på at iagttage, hvad de hver især bidrager med i konkret analyse. I studiets første 
større temaopgave om flerstemmet ledelse anvender du i en selvvalgt case et eller flere perspektiver i 
analysen af et problem. Formålet med undervisning og opgavearbejde i det første modul er at øve dig i at 
integrere flere perspektiver, idet de forskellige fagligheder og indlærte ”logikker”, du bringer med sig fra 
tidligere uddannelse, inddrages i undervisningen. 



I det andet modul er fokus rettet mod ledelse og strategi. I dette modul stilles skarpt på grænsen mellem 
organisation og omverden, og du trænes i at anlægge et systemisk blik på strategier samt at afdække 
diskursive og magtmæssige betingelser for sprog- og forhandlingsspil mellem organisationer. Samtidig 
skærpes kravet til empirisk indsigt i og forståelse for forskellige samfundsområders historisk-institutionelle 
udvikling. Du skal her skrive en temaopgave, der anlægger et system-, netværks- eller magtperspektiv på 
strategi i en konkret organisation eller i et organisatorisk felt. Desuden forventes du i temaopgaven at give 
konkrete handlingsanvisninger og bud på interventionsmuligheder ud fra de gennemførte analyser.    

Tilsammen tilvejebringer undervisningen på de to moduler en (tvær)faglig viden om komplekse 
ledelsesproblemer samt øvelse i videnskabelig analyse af nutidige samfundsforhold, organisatoriske 
betingelser for ledelse samt strategiske betingelser for kommunikation og politik. 

PKL bygger på et princip om at kombinere tilegnelse af empirisk viden med analytisk træning og praktisk 
arbejde med problemstillinger. Målet er, at du ved uddannelsens afslutning vil være i stand til at tegne sig 
en individuel profil som analytiker og kommunikatør.   
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