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 Er den faglige lidenskab her endnu ? 
 
af Tanja Elisabeth Erbs 
I dette års martsnummer af Københavns instituts blad (Statskundskab Kontakt) kunne 
følgende anekdote om de studerende læses :  
           
1950 : Underviseren kommer ind i auditoriet og siger ”Goddag”. De studerende rejser sig 
          halvt og mumler ”Goddag”.  
1968 :  Underviseren kommer ind i auditoriet og siger ”Goddag”. Én studerende rejser sig og 
          siger :”De studerende har i dag på plenum ikke diskuteret, hvorvidt det er en god dag”. 
2002 : Underviseren kommer ind i auditoriet og siger ”Goddag”. De studerende bøjer sig 
          over deres blokke og skriver ”Goddag”. 
 
Ovenstående beskriver udviklingen i de studerendes adfærd på studiet. Det sidste scenarium 
vil måske kalde smilet frem hos en del studerende på IFSK. Ikke dermed sagt, at vi ordret 
afskriver underviserens talestrøm (kun engang imellem?), men jo, der er flittigt gang i 
notatindsamlingen i løbet af undervisningen. Det er der i og for sig ikke noget galt i. 
Alligevel er anekdotens historiske vue over de studerendes adfærdsudvikling lidet 
flatterende. De studerende i år 2002 fremstilles som ureflekterende og automatiserede 
stræbere, der ukritisk noterer enhver af underviserens ytringer. Kan dette være et udtryk for 
en øget instrumentalitet som drivkraft hos de studerende ? 
 
Som studerende har vi fået bedre vilkår på universiteterne. Det autoritetstro forhold mellem 
undervisere og studerende er blevet afløst af et mere ligeligt samspil – eller således skulle 
det hedde sig rent formelt i hvert fald. Som studerende i dag har vi mulighed for at gå i 
dialog med ledelsen, og vi har dermed indflydelse på at indrette undervisningen.   
 
Spørgsmålet er, om vi har formået at udnytte de forbedrede vilkår til at dyrke den faglige 
lidenskab, som optimalt set burde være grundlaget for vores færden på IFSK? Er det ikke nu, 
at vi har de bedste betingelser for at dyrke det faglige engagement? Eller er det snarere 
sådan, at studerende i dag primært er drevet af instrumentaliteten og dernæst af oprigtig 
interesse? Instrumentaliteten synes at folde sig ud i fuldt flor i diskussionen om A,B og C-
fag, hvor det synes normen frem for undtagelsen, at i hvert fald én af eksamenerne må blive 
forsømt, på baggrund af en pragmatisk kalkulationslogik.  
 
I hvor høj grad er statskundskabsstuderendes indsats interessebetonet, og i hvor høj grad er 
den instrumentelt drevet? Kan den stærkt stigende interesse for statistisk metode, i form af 
øget efterspørgsel efter statistikrelaterede seminarer, mere konkret illustrere den 
instrumentielle adfærd ? For bare 10 år siden var der ikke den store efterspørgsel på netop 
statistikkurser. Det er der i dag, velsagtens i takt med at dette er blevet et samfundsmæssigt 
eftertragtet gode. Er instrumentalitet da i stand til at generere interesse ? 
 
Der er naturligvis ikke noget forkert i at opdatere ens faglige kvalifikationer. Men er det ikke 
at begræde, den dag instrumentaliteten synes at fortrænge lysten og engagementet? At lade 
den strategiske kalkule dirigere studieforløbet er vel heller ikke en garanti for, at output i 
sidste ende er af højere kvalitet!?  
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Statskundskab får i fremtiden mere plads 
at boltre sig på. Instituttet udvides til og-
så at omfatte de tre nederste etager i den 
tidligere økonomiske bygning 350.  Heraf 
tilfalder stueetagen de studerende, men 
hvad skal de mange kvadratmeter bruges 
til?  
af Mette Lykke Kjeldsen 
 
Statskundskabs indtagelse af halvdelen af 
bygning 350 er et led i de omfattende loka-
lerokeringer på Samfundsvidenskabeligt Fa-
kultet. Den øvrige del af planen er at flytte 
kantinen til Historisk Kantine, hvorved bib-
lioteket kan udvides opad og pladsproble-
met her løses. Så vidt er beslutningen truf-
fet, men derudover er der tilsyneladende in-
tet, der ligger fast endnu mht. kantinen og 
biblioteket.  
   Planerne for økonomisk bygning er langt 
mere fremskredne. Der er nedsat et udvalg, 
som over en lang periode har arbejdet med 
den konkrete lokalefordeling i de nye områ-
der. Rune Munch Christensen er de stude-
rendes repræsentant i dette udvalg. Han er 
medlem af Statsrådet og er desuden medlem 
af Institutbestyrelsen. Han fortæller om pro-
cessen: ”Det hele er blevet udskudt og ud-
skudt og udskudt. Det skulle oprindelig have 
været færdig for halvandet år siden.” Men 
nu ser det altså endelig ud til, at målet er 
ved at være nået. Efter planen skal lokalerne 
stå klar 1. august, hvorefter der er afsat en 
måned til at flytte ind og komme på plads. 
 
 

Fordeling af etager og lokaler 
De tre etager er fordelt mellem undervisere 
og studerende, så underviserne får kontorer 
på første og anden sal, mens stueetagen er 
forbeholdt de studerende. Det er altså først 
og fremmest denne etage, der er af interesse 
for Kandestøberens læsere. Den konkrete 
fordeling af lokaler på stueetagen ses på 
tegningen på modstående side.  
   Rune Munch fortæller, at Statsrådet tidli-
gere har sendt mails ud og opfordret stude-
rende til at fortælle, hvilke behov de synes, 
der hidtil har været underprioriteret på insti-
tuttet. I alt svarede omkring 70 studerende 
tilbage. ”Flere læsepladser og nogle læ-
segrupperum - det er de to hovedønsker, der 
har været”, fortæller han. 
 
Faglige hensyn  
De studerendes ønsker har i praksis udmø n-
tet sig i tre lokaler til læsepladser (i alt 40 
nye pladser), og derudover er planen at lave 
tre læsegrupperum. Det er et nyt koncept på 
IFSK, men meningen er, at lokalerne skal 
have nogenlunde samme funktion som For-
historisk Kantine har. Der vil blive opsat 
strategisk placerede stikkontakter, så der er 
mulighed for at tilslutte en bærbar comp u-
ter, men da lokalerne hidtil har været plaget 
af indbrud, vil der ikke blive opsat faste 
computere.  
 
Sociale hensyn 
Det sociale miljø tilgodeses med et opholds-
rum, der formentlig kommer til at fungere 
som en slags avisstue. Derudover bliver og-

Institut med vokseværk   
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 så foreningslivet på IFSK tilgodeset i pla-
nerne. Der er foreløbig afsat fire lokaler til 
kontor for de forskellige foreninger. Således 
får PB, PF og Statsrådet hver et kontor, 
mens det sidste kontor tilfalder ”øvrige for-
eninger” til deling. Det har herudover været 
foreslået, at tildele Kritisk Profil og Politica 
et fælles kontor, men det ligger endnu ikke 
fast.  
 
Bedste rammer 
Alt i alt skaber lokalerokeringerne nogle 
nye muligheder, og det lader til, at der er til-
godeset både faglige og sociale aspekter af 
studielivet. Kandens eneste kritikpunk i for-
bindelse med planerne er, at statskundskabs 
populære og meget læste blad (læs: Kan-
den) er blevet underprioriteret og fortjener 
at få et kontor, som kun er forbeholdt de 
hårdtarbejdende reportere. Men bortset fra 
det tegner planerne altså godt. Rune Munch 
Christensen er da også selv godt tilfreds 
med resultatet. ”Vi får nogle af de bedste 
rammer på hele universitetet”, slutter han.  
 
Fordeling af lokaler i bygning 350:  
114: PB 
116: PF-kontor 
118: Statsrådets kontor  
120: Fælles foreningskontor 
124: Læsesal 
126: Læsesal 
130: Læsesal  
119: Avisstue  
121: Læsegrupperum 
123: Læsegrupperum 
127: Læsegrupperum 
129: Distinktion og Politica 
131: PC-opbevaring 

Plan over stueetagen i bygning 350: 
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 Forfordelt, men uundværlig  

– om Kanden og lokalerne 
af Rasmus Beltofte, på vegne af 
studenterredaktionen 
 
Som nævnt er den igangværende 
lokaleudvidelsesproces langt om længe så 
fremskreden, at indflytningen formentlig vil 
kunne finde sted fra næste semesters 
begyndelse. Statskundskabs foreninger 
indtager som bekendt bygning 350’s 
stueetage, eller i hvert fald dele heraf. 
Andre lokaler skal bl.a. anvendes til 
læsegrupperum. Men noget mangler i dette 
billede…… 
 
Kandestøberen har i sin levealder fristet en 
småkummerlig tilværelse, hvad lokaleplads 
angår. Før i tiden anvendtes StatsRådets 
kontor efter aftale, af og til kantinen og ved 
festlige lejligheder computerlokalet. Det var 
tilstrækkeligt dengang. 
 
Situationen er blot en ganske anden nu. 
Efter efterårets sammenlægning er vi som 
bekendt hele instituttets interne debat- og 
meddelelsesorgan, og endvidere officielle 
ansigt ud ad til. Dette har haft to effekter. Et 
stærkt øget antal henvendelser fra såvel 
intern som ekstern hånd samt ikke mindst 
en opgradering af Kanden som institution på 
Statskundskab. Ikke at vi er i samme 
økonomiske boldgade som PB eller PF, men 
ganske enkelt fordi kanden optager flere 
personers dagligdag end førhen.  
 
Lokaleudvidelsesplanerne s t i l lede 
oprindeligt Kandestøberne et lokale i udsigt. 
Godt nok til deling, men de øvrige 
foretagender var i  særdeleshed 
sæsonbestemte, hvorfor kontoret i praksis 
var Kandens. Utilstrækkeligt lobbyarbejde 

fra vores eller ditto godt fra andres side har 
forrykket denne magtbalance. Nu tales der 
således om, at andre helårlige foretagender 
også skal huses i dette lokale – og diskursivt 
udtrykkes dette som ”øvrige foreningers 
kontor” eller fælles foreningskontor”. Fra 
Kandens Studenterredaktions side kan vi 
kun stille os uforstående over for denne 
tilsidesættelse af vores virksomhed. 
 
Er vi grådige? Nej! Har vi været forblændet 
af udsigten til blot at få en permanent 
adresse og ikke som før blot en hyldemeter 
samt en papkasse? Måske! Er Kanden det 
svageste led…? Nej, tværtimod finder vi 
ønsket om at blive lokalemæssig sidestillet 
med instituttets øvrige hovedforeninger 
ganske rimeligt. Kandens dagligdag vil 
endvidere lettes betragteligt med eget 
kontor, computer og telefon m. svarer. Men 
ikke nok med det. Henvendelser fra såvel 
intern som ekstern hånd vil bedre kunne 
serviceres, studerende såvel som 
undervisere vil lettere og hurtigere kunne 
komme i kontakt med os, ikke mindst hvis 
vi i eget kontor også kunne have faste 
åbnings- eller kontortider. I dag er 
kandestøberne for mange blot navne på 
papir. Ansigtsløse. Hvis man ikke kender os 
på forhånd, tager man derfor sjældent 
kontakt til os på instituttets støvede gange. 
Et kontor vil kunne rette op herpå og gøre 
bladet til et organ for alle – ikke kun de 
indviede. 
 
Fra Kandestøberens Studenterredaktion skal 
derfor lyde en klar opfordring til ikke 
længere at forfordele os. Sidestil os med 
IFSK’s øvrige centrale foretagender – og 
det med vores eget lokale! 
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 Kønsmagt og ligestilling  
anno 2002 

Hvordan har ligestillingen det i Danmark 
i dag, og hvordan trives denne inden for 
universiteternes mure ? Dette er blot 
nogle af de forhold, magtudredningens 
nye bog, ”Kønsmagt under forandring”, 
beskæftiger sig med. Redaktør for 
publikationen, lektor Anette Borchorst, 
og formand for magtudredningen, 
professor Lise Togeby, stillede op til et 
interview med Kandestøberen om 
kønsmagt anno 2002. 
af Tanja Elisabeth Erbs 
 
Hvorfor er det fortsat interessant at 
debattere kønsmagt: 
Mange vil måske mene, at kønsdebatten 
efterhånden er forældet og derfor ikke er 
berettiget yderligere opmærksomhed. I 
Danmark er kvinderne jo for længst kommet 
på arbejdsmarkedet, og udadtil er vi 
danskere da også netop berømte for vores 
ligestilling mellem kønnene. Men dette er 
kun den halve sandhed. ”Køn strukturerer 
fortsat, og det på inden for alle områder”, 
slår Anette Borchorst fast som noget af det 
første. ”Samtidig er der dog også en vældig 
dynamik i gang, og det er dette 
dobbeltperspektiv, vi har søgt at indfange i 
bogen”.  
 
Lise Togeby mener ligeledes, det stadigvæk 
er relevant at fokusere på forholdet mellem 
køn og magt. Selve hensigten med 
magtudredningsprojektet er at diskutere alle 
former for uligheder og magt, ikke blot 
magtrelationen mellem eksempelvis 

statsminister og folketing. Hvorfor så ikke 
også kønsmagt? ”Al forskning og almindelig 
dagligdag tyder jo på, at vi ikke har fuld 
ligestilling mellem kønnene”.  

Hvori består forandringen ? 
Forandringen af kønsmagt er ikke så 
omfattende, at den kan skitseres kort. 
Umiddelbart er det derfor fristende at 
konkludere, at der dermed ikke er forandret 
særligt meget. LT pointerer dog i den 
forbindelse, at det er vigtigt at fastholde 
dobbeltperspektivet, hvor der både tages 
højde for tilstandens positive og 
pessimistiske aspekter. ”Mens det 
pessimistiske består i, at der ikke er sket 
mere, så markerer det positive sig ved, at 
der trods alt sker noget. Der er forskel på, 
om det drejer sig om eksempelvis 1% 
kvinder eller 10% kvinder inden for toppen 
af et givent området”.  
 
Den danske kønsdebat     
Anette Borchorst finder det interessant at 
hæfte sig ved forståelsen af køn og magt. 
Mens den udbredte diskurs i Sverige bygger 
på opfattelsen af kvinden som undertrykt,    
er den overordnede konklusion i Danmark, 
at vi er tæt på at have ligestilling. På nogle 
områder er det mere legitimt at formulere 
krav om ligestilling end på andre. 
Eksempelvis er det helt legitimt at kræve, at 
politikerne i det danske folketing og 
regeringen skal afspejle befolkningens 
kønssammensætning, og det er også inden 
for politik, at kønsbalancen er mest ligelig, 
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 inden for universiteterne. AB forklarer, at 
det er et område, man har arbejdet på i 
mange år, uden at der er sket ret meget: 
”Den gennemgående konklusion på 
baggrund af mange af de områder, vi tager 
op, tegner et billede af, at der sker noget i 
de tilfælde, hvor man sætter fokus på 
ligestilling, og der hvor man ønsker at gøre 
noget ved det.” LT mener, at det delvist er 
et spørgsmål om at rette opmærksomheden 
og debatten hen på ansættelse af kvinder – 
og ansættelseskriterier i det hele taget.  
 
Kvinder, børn og karriere 
Trods det, at vi i Danmark altså selv har en 
forestilling, om at vi er langt fremme med 
ligestilling, børnepasningsordning, orlov 
etc, så er kravene om lighed inden for 
universiteter og private erhvervs-
virksomheder højere i eksempelvis USA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lise Togeby 
Her er det legitimt at forlange, at der leves 
op til lighedsnormerne. Den amerikanske 
model har bundet målsætninger om lighed 
op som betingelse for at opnå offentlig 
støtte. Ifølge LT fungerer ikke alene den 
økonomiske belønning som incitamentet for 
amerikanske vi rksomheder  e l ler  

selv om der dog er et stykke vej til 
ligestilling.  Derimod halter Danmark langt 
bagefter andre lande, når det drejer sig om 
andelen  af kvinder inden for det private 
erhvervsliv og inden for universiteternes 
rækker. 
 
 
 
 
 
 
 
Ligestillingen på universiteterne 
Universitetsverdenen forbliver et område 
domineret af mænd. Som AB bemærker, så 
”er det et af de områder, hvor der bare ikke 
er sket ret meget”. Universiteterne bedyrer 
ellers, at rekrutteringen orienterer sig efter 
kvalifikationer, og at køn ikke spiller en 
rolle. Ifølge AB er universiteterne – og de 
enkelte institutter – i stand til at lukke sig 
om en selvforståelse, der bygger på, at 
kvalifikationer er afgørende, ”men når det 
kommer til stykket, så har man nogle store 
undersøgelser, der viser, at der i mange 
tilfælde ikke vælges mellem ret mange 
kvalificerede kandidater, det gælder  fx en 
omfattende undersøgelse af stillings-
besættelser i 1995 og 1996”. Institutter er 
således kulturer, som i højere eller mindre 
grad er åbne overfor kønsblanding.  

LT påpeger ligeledes, at 
succesraten mellem forskellige fagområder 
varierer, og det ”er besynderligt at forestille 
sig, at kvinder fra samfundsvidenskabelige 
uddannelser skulle have et større ønske om 
at komme til tops end kvinder ansat på 
naturvidenskab”.  

Hverken AB eller LT har 
nemme løsningsforslag til problematikken 

 
Universitetsverdenen 
forbliver et område 
domineret af mænd. 

” 

” 
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 universiteters lighedsorientering, det ligger 
ligeså vel i ønsket om at leve op til de 
normer, som er genstand  for et stort 
offentligt fokus. 
          Alligevel implicerer den amerikanske 
model et trade off mellem karriere og 
familie, der ikke i samme omfang gør sig 
gældende i Danmark, fremhæver AB:”Det 
interessante omkring USA - som har langt 
flere kvinder i det private erhvervsliv - er, at 
kvinderne på toppen langt oftere end andre 
kvinder er fraskilt, og de har færre børn”. 
LT tilføjer, at samme mønster hersker 
indenfor den amerikanske universitets-
verden:” Det viser sig, at inden for et 
amerikansk professorkollegium, hvor der er 
langt flere kvinder end i Danmark,  har  
ingen af disse kvindelige professorer har 
børn. Det er helt uacceptabelt, at der er tale 
om et enten-eller.”  
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anette Borchorst 
 
AB og LT er begge eksempler på, at børn 
og en topkarriere kan forenes. Og dette er 
måske en af den danske models styrker, at 
familien ikke nødvendigvis må frasiges, til 
fordel for karrieren. Ifølge AB bør dette dog 
ikke gøres til debattens kardinalpunkt, da 
det altså ikke er en umulighed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Derfor er det fortsat relevant at 
diskutere kønsmagt og ligestilling: 
Kønsmagtens forandring er altså ikke 
ligefrem iøjnefaldende – i hvert fald ikke 
inden for bestemte sektorer som 
universitetsverdenen og det private 
erhvervsliv. Netop derfor er der måske 
desto mere grund til at fokusere på 
debatten. ”Der er masser af kvinder, der 
gerne vil til tops, men som ikke kommer 
det”, og dermed får AB sidste ord i denne 
omgang. 
 
 
 
Læs anmeldelsen af bogen ”Kønsmagt 
under forandring ” i næste nummer af 
Kandestøberen. 
 
 

Trods det, at vi i Danmark 
altså selv har en 

forestilling om, at vi er langt 
fremme med ligestilling, 
børnepasningsordning, orlov etc, 
så er kravene om lighed inden for 
universiteter og private erhvervs-
virksomheder højere i 
eksempelvis USA.  

” 

” 
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 Magtens rugekasse? 

af Morten Homann, nyvalgt FT-medlem for 
SF 

Uddannelsen i statskundskab har ry for både 
at være en uddannelse for både toppolitikere 
og -embedsmænd. Selvforståelsen er til at 
tage at føle på. Da jeg begyndte på studiet, 
blev de nye studerende med slet skjult 
selvhøjtidelighed budt velkommen til 
"magtens rugekasse".  

Inden for det sidste år har jeg både oplevet 
at være studerende ved IFSK, at være 
embedsmand og at være politiker. Det giver 
nogle muligheder for at sætte forholdet 
mellem embedsmænd, politikere og 
samfundsvidenskab i perspektiv - og at se 
selvforståelsen i et andet lys. 

Uddannelsen i statskundskab kvalificerer 
hævet over enhver tvivl til embeds-
mandsstillinger. Men nej, statskundskab er 
ikke en politiker-uddannelse - og heldigvis 
for det. Man lærer ganske vist en mængde 
relevante fakta og en række nyttige 
analyseværktøjer inden for f.eks. økonomi, 
sociologi og forvaltning. Men det er ikke 
det, der skaber en god politiker. Det er 
derimod evnen til at tegne en vision, at 
vinde folk for sine ideer - og at kunne 
omsætte dem til virkelighed. 

 

Samfundsvidenskab er politik 

Man kan altså ikke uddanne sig som 
politiker gennem en uddannelse i 
statskundskab. Men samfundsvidenskaben 
har alligevel en vigtig rolle at spille i 
politik. For det første fordi statskundskaben 
kan være med til at udvikle nye 
udviklingsveje for samfundet. Ikke bare 

inkrementelle justeringer. Men egentlige 
nye bud på, hvordan velfærdssamfund, 
internationalt samkvem, marginalisering 
osv. kan organiseres. 

For det andet fordi samfundsvidenskaben 
har en lang tradition for at bidrage med en 
kvalificeret kritik af samfundet, som det ser 
ud. En kritik, der kun forholder sig til 
incitamentproblemer og tekniske ind-
vendinger, er ikke så interessant. Men en 
kritik, der retter sig mod magtforhold, 
indgroede sociale strukturer og mønstre osv. 
er nødvendig, hvis samfundet ikke skal gro 
fast i selvbekræftelse. 

Ligeledes har samfundsvidenskaben 
traditionelt set været god til at stille alle de 
kritiske spørgsmål til de til enhver tid 
siddende magthavere. Det er en funktion, 
der er helt essentiel for et demokrati. Og det 
er en funktion, der vanskeligt kan varetages 
uden videnskaben. Den dag, forskning og de 
høje uddannelser ikke forholder sig kritisk 
til magten, er et vigtigt bolværk mod det 
totalitære samfund forsvundet.  

 

Kvalificerede "smagsdommere", tak! 

For tiden står hverken eksperter eller 
videnskabsfolk i høj kurs - særligt ikke, hvis 
man formaster sig til at tage del i den 
offentlige debat. Men problemet er ikke, at 
der er for mange "smagsdommere", der på 
et fagligt grundlag giver sit besyv med. 
Tværtimod kunne man ønske, at der var 
flere, der tog bladet fra munden - også når 
synspunkterne går regeringen (uanset farve) 
imod.  

Det er farligt for et pluralistisk, demokratisk 
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 samfund, hvis synspunkterne er for 
sammenspiste i den samfundsmæssige elite. 
Og samfundsvidenskaben har nogle unikke 
muligheder for at forholde sig kritisk til 
politikerne og regeringsmagten. Men 
spørgsmålet er, om samfundsvidenskaben 
også lever op til den rolle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styringsdiskursen - et eksempel 

Der er en tendens i politik anno 2002 til, at 
politikere reducerer deres egen rolle til et 
spørgsmål om styring. Bag dette kodeord 
ligger en dagsorden, der mere fokuserer på 
at håndtere og justere det eksisterende 
samfund end at forandre og forny. Og denne 
dagsorden er i stigende grad fælles mellem 
politikere og embedsmænd. 

Det er, som om mange politikere i stadig 
større grad opfatter sig selv som 
embedsmænd, der skal beskæftige sig med 
politikkens detaljer. Resultatet er, at 
visionerne og de store linier enten overlades 
til  embedsmændene eller forsvinder helt. 
Det fører til et samfund, der afpolitiseres og 
dermed afdemokratiseres. Vi har brug for de 
grundlæggende debatter og ideer om, hvor 
vi skal bevæge os henad. 

 

Skidt for samfundsvidenskaben 

Det ensidige fokus på styring er altså 
ødelæggende for politikken. Men det er 
også skidt for samfundsvidenskaben. 
Selvfølgelig har samfundsvidenskaben også 
en rolle at spille, når det kommer til at 
udvikle nye modeller for, hvordan 
administrationen af økonomi og jura kan 
organiseres. Men styringsdiskursen har også 
været med til afpolitisere samfunds-
videnskaben.  

Ikke i den forstand, at der ikke foregår 
samfundsvidenskabelig forskning, der er 
politisk og værdibaseret, for i en vis 
(weberiansk) forstand er al forskning 
politisk. Men en samfundsvidenskab, der er 
mere bevidst og åben om sine politiske 
grundpræmisser, og som ser sig selv som 
politisk aktør og sin rolle som kritiker af 
den sociale orden. 

Styringsmanien fører også til en faglig 
vægtning af en forvaltningsdisciplin, der 
tilsyneladende - men også kun tilsyne-
ladende - er befriet fra værdipræmisserne. 
Det sker på bekostning af de mere kritiske 
grene af samfundsvidenskaben, som ser det 
som sin opgave at analysere de mere 
grundlæggende sociale spørgsmål og 
konflikter. 

Det er gødning for en kultur, der ser sig selv 
som "magtens rugekasse" - et sted, hvor 
man lunt og beskyttet kan forberede sig på 
en hævdvunden ret til at varetage og 
bekræfte samfundsmagten. Men det kan 
være, der er behov for i fremtiden også at 
introducere de nye studerende til en anden 
og mindst lige så vigtig kultur: "magtens 
onde ånd" - hvor øvelsen består i at forholde 
sig kritisk til de til enhver tid siddende 
magthavere. 
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af Martin Koch, Næstformand i 
Studienævnet, TværPolitisk Liste 
 
I det forrige nummer af Kandestøberen 
(Marts 2002) er Martin Skøtt forundret 
over, at den nye studieordning ikke kom til 
debat blandt de studerende, da den efter 
hans mening på grundlæggende områder 
bryder med 96-ordningen.  
 
At Martin Skøtt har fået den opfattelse, at 
studenterpolitik kun omfatter læsepladser, 
kaffeautomater og kantinens priser på øl, 
men også vores studieordning, er yderst 
beklageligt. Det er med en vis forundring, at 
førnævnte person først hører om den nye 
studieordning i Kandestøberens udgave af 
februar 2002, da ordningen har været til 
debat blandt de studerende.  For det første 
har de seneste to valgkampe til såvel 
StatsRåd som Studienævn haft etablering af 
en ny studieordning som tema. For det 
andet opfordrede studienævnsgruppen flere 
gange i efteråret 2001 via alle stud. mail 
studerende til at deltage i åbne møder vedr. 
tilblivelsen af en ny studieordning. I 
gennemsnit deltog 15 studerende på tværs af 
årgange og hold i møderne, der forløb hele 
efteråret.  
Det er selvfølgelig beklageligt, at 
valgkampene og opfordringerne til at 
deltage i diskussionen er fløjet hen over 
hovedet på Martin Skøtt og andre 
studerende, men den nye studieordning har 

været til debat blandt de studerende.  
 
Martin Skøtt beklager, at der er indført 
karakterer i alle fag med undtagelse af pol. 
intro. Begrundelsen er bl.a., som han selv 
fremhæver, ”free rider” problematikken 
blandt de studerende i ikke-karakterbedømte 
fag. Engagement og deltagelse i 
undervisningen skabes ikke kun ved 
indførelse af karakterer. Martin Skøtt har 
fanget en væsentlig pointe, at god 
undervisning skabes i et samspil mellem 
underviseren og de studerende. Det er en af 
årsagerne til, at studienævnet  har igangsat 
et arbejde vedr. universitetspædagogik (jf. 
artikel af undertegnede i Kandestøberen af 
marts 2002). Det er en naturlig forlængelse 
af intentionerne i den nye studieordning, at 
undervisning og tilegnelse af lærdom skabes 
af underviseren og de studerende i 
fællesskab.  
I forlængelse af diskussionen om 
undervisernes pædagogiske evner eller 
mangel på samme, hører en diskussion om 
undervisningsformer. Her har Studienævns-
gruppen i samarbejde med StatsRådet 
igangsat et arbejde, der skal udmunde i et 
forslag til underviserne om alternative 
undervisningsformer. Dette arbejde er langt 
fra færdigt, så her vil der være en god 
mulighed for, at Martin Skøtt og andre, der 
synes, de blev forbigået i etableringen af 
studieordningen, i at deltage i StatsRådets 
møder, hvor emnet vil være på dagsordenen. 

De studerendes engagement i debatten om 

den nye studieordning 

- eller manglen på samme  
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 StatsRådets dagsorden kan læses på tavlen 
ved StatsRådslokalet og i lokalet med 
elevatoren. Dagsordenen kan også blive 
tilsendt, ved at kontakte 
 

StatsRådssekretæren.  
Endelig kan jeg henvise til artikel om 
studieordningens tilblivelse og intentionerne 
med den i Kandestøberens nummer af marts 
2002. 

Stillingsopslag til StatsRådssekretærfunktionen 
 
Stillingsbeskrivelse: 
Pr. 1/8-2002 er stillingen som StatsRådssekretær ledig til besættelse. Stillingen er 
aflønnet med 7 timer pr. uge i 10 måneder af Institut for Statskundskab. De 7 ti-
mer er et gennemsnit, det skal således påregnes, at arbejdsbelastningen er stærkt 
varierende i løbet af året.  
 
Stillingen består dels af sekretariatsopgaver for StatsRådet (jf. StatsRådets statut) 
og dels af administration af de ordninger og aftaler, der er opnået med Institut for 
Statskundskab, det vil sige: 
- Udarbejdelse af to årlige evalueringsrapporter i forbindelse med den mundtlige 

evaluering  
- Administration af holdrepræsentant-ordningen      
- Administration og koordination af pensumgrupper  
- Sekretærfunktionen for arrangementet Faglig dag  
- Revisorfunktion for rusarrangementet 
- Kontortid på StatsRådets kontor 
 
Derudover deltager StatsRådssekretæren i den overordnede planlægning af Stats-
Rådets arbejde i samarbejde med de andre StatsRådsmedlemmer samt forefalden-
de arbejde. 
 
Kvalifikationer: 
Stillingen kan kun søges af studerende ved Institut for Statskundskab, Aarhus Uni-
versitet. 
Ansøgeren skal besidde et godt overblik og være i stand til at systematisere sit ar-
bejde, herunder have en god ordenssans.  
Der vil ved ansættelsen blive lagt afgørende vægt på, om ansøgeren kan bestride 
funktionen i hele perioden.  
 
Ansøgningsfrist: 
Ansøgningen fremsendes til StatsRådet senest mandag den 31. maj 2002 klokken 
12:00. Ansøgningen stiles til StatsRådets ansættelsesudvalg.  
 
Er der spørgsmål i forbindelse med stillingen kan StatsRådssekretær Thea Frydland 
kontaktes i StatsRådets åbningstid eller på mail: statsraad@ps.au.dk  
 
Mvh  
StatsRådet 
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af Jesper Poulsen,  
Studienævnet, Aktivlisten 
 
I sidste nummer af kandestøberen (marts 
2002) havde Martin Skøtt et indlæg om 
(manglen på) debat om den nye studieord-
ning. Som en af de studerende, der var in-
volveret i arbejdet med den nye studieord-
ning, synes jeg, at der er et par af Martin 
Skøtts indvendinger, der ikke bør stå ukom-
menterede. 
 
For det første kritiseres det, at der ikke er 
blevet informeret tilstrækkeligt godt om, at 
arbejdet med en ny ordning var i gang. Ja, 
man kan jo sige, at hvis der har været stude-
rende, der ikke har opdaget det, så er det et 
tegn på, at informationen har været util-
strækkelig. Imidlertid er der en grænse for, 
hvor længe man kan blive ved med at infor-
mere, før man beslutter noget. Som det 
fremgår andetsteds i martsnummeret af 
Kandestøberen, så har diskussionen om ny 
studieordning kørt et par år i StatsRådsregi, 
før den kom op i studienævnet. Det er klart, 
at studerende der har det indtryk, at studen-
terpolitik kun handler om læsepladser og 
evalueringsordninger, og som ikke interes-
serer sig for disse emner, ikke nødvendigvis 
følger med i, hvad Statsrådet foretager sig 
Derfor valgte vi at orientere alle studerende 
via mail om, at arbejdet gik i gang – og in-
vitere dem til at deltage i det.  
Her kan det selvfølgelig indvendes, at på det 
tidspunkt hvor vi indkaldte de studerende, 
var debatten om studieordningen ikke så in-
teressant – den var nemlig endnu ikke speci-

elt kontroversiel med sit fokus på en afskaf-
felse af FLAPS og indførelse af en mundtlig 
eksamen på grunddelen. Når vi valgte ikke 
at kaste forslaget om flere karakterer ud til 
en særskilt debat, så var det, fordi en studie-
ordning er en helhed – og processen var i 
gang. Det var på ingen måde en hemmelig-
hed, hvad der foregik i forhandlingerne, 
men at gøre en ekstra indsats for at informe-
re alle studerende – som jo allerede var ble-
vet inviteret til at deltage – ville efter vores 
mening forsinke processen unødigt meget. 
Derudover var det heller ikke, fordi vi var 
specielt vilde med flere karakterer – det fo-
rekom blot at være den eneste realiserbare 
løsning på et problem, vi insisterede på at 
behandle – nemlig det meget varierende en-
gagement fagene imellem.  
 
For det andet er Martin Skøtt bekymret 
over, at muligheden for fordybelse forsvin-
der med indførelsen af karakterer. Det er jeg 
kun delvis enig i. Det er rigtigt, at mulighe-
den for at opprioritere et fag på bekostning 
af andre bliver forbundet med større om-
kostninger – men det er vel også meningen, 
at man skal have et kendskab til de fag, der 
står på ens eksamensbevis, som ligger lidt 
ud over det minimum, som er nødvendigt 
for akkurat at bestå en opgave? 
 
Endelig nævner Martin Skøtt, at undervise-
ren og undervisningen har større betydning 
for de studerendes engagement end bedøm-
melsesformen ved eksamen. Det håber og 
tror jeg, er rigtigt. Nu er det bare sådan, at 
god undervisning ikke er noget, man skriver 

Studieordningsdebat. 



15 

April 2002                                                                      Kandestøberen 

 ind i en studieordning. Ved at bedømme alle 
fag ens fjernes en strukturel årsag til varie-
rende engagement fagene imellem. Hvis et 
fag eller seminar ikke fungerer, må årsagen 
skulle søges inden for selve faget og ikke i 
så høj grad i forhold til prioriteringen af an-
dre fag. Derved spilles bolden tilbage til fa-
gets/seminarets deltagere, når det kommer 
til at sikre et godt forløb.  
 
Studienævnet vil, i forbindelse med imple-

menteringen af den nye studieordning, foku-
sere på universitetspædagogik. Her er kon-
struktive forslag fra studerende særdeles 
velkomne – både til alternative måder at af-
vikle seminarer på, nye eksamensformer el-
ler mere varierende holdundervisning. Vi er 
sandsynligvis ikke som studerende enige 
om, hvad god undervisning er, men vi har 
formentlig alle sammen en holdning. Giv 
den endelig til kende. 

Fra statskundskab i København: 
 
Studievejledningens ”Undersøgelse om sammenhængen 
mellem specialeemne og første ansættelse for kandidater 
fra Institut for Statskundskab, Københavns Universi-
tet” (dec 2001) kan downloades fra  
 
http://www.polsci.ku.dk/studievejledning/studievejledning/
forside/studievejledningen.htm 
 
Undersøgelsen viser bl.a., at studiejob og faglig specialise-
ring var blandt de vigtigste årsager til at respondenterne fik 
jobbet. 32 %  angiver, at specialeemnet har haft betydning 
for den første ansættelse - blandt specialer i forvaltning var 
andelen 57% , mens det blandt statskundskabsspecialer kun 
var 14%. 
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Af Hans Carl Madsen 
 
Om hvad man kunne have gjort ved kandi-
datuddannelsen og reglerne for seminartil-
deling. 
 
Den nye studieordning, som den blev be-
skrevet i sidste udgave af Kandestøberen, 
ser ud til at kunne løse en række af 96-
ordningens problemer, og ændringerne i 
Flaps, Komp.Pol. og indførelsen af Offent-
lig Politik rummer klare forbedringer. Over-
gangen fra 12 til 20 fag med karaktergiv-
ning på hele uddannelsen vil dog utvivlsomt 
øge arbejdspresset for de studerende – også 
selv om ordgrænsen for hjemmeopgaver 
sættes ned. Det tegner altså til at blive en 
mere krævende, men bedre uddannelse. På 
Kandidatuddannelsen havde jeg imidlertid 
gerne set mere grundlæggende ændringer – 
bl.a. i reglerne for seminartildeling. Jeg er 
stødt på tre påstande på kandidatuddannel-
sen, som efter min mening er misforståelser, 
man bør gøre op med. 
 
Påstand 1. Det er ikke seminarets emne, 
men processen med at håndtere med sto-
re mængder information, der er vigtig. 
Både informationshåndteringen og semina-
rernes emner er centrale for uddannelsen – 
dvs. både mængde og indhold. Det er et 
stort ansvar og kræver meget arbejde at ud-
vælge de rigtige emner, grundbøger og ar-
tikler til et seminar. Med de nuværende reg-
ler for fagfordeling er undervisere sikret 
deltagere til seminarerne og de kan, inden-

for visse rammer, vælge de emner, som de 
personligt finder interessante eller kender 
meget til. Det giver visse fordele mht. enga-
gement og kompetence i undervisningen, 
men jeg så gerne, at udbudet af seminarer 
var mere efterspørgselsorienteret. Hvilke 
fag ønsker de studerende? Hvad er der be-
hov for på de studerendes kommende ar-
bejdspladser? Ved næste reform af studiet 
ville det kunne styrke resultatet ikke alene 
at starte en debat blandt studerende, men 
også at kontakte arbejdsgivere for cand.
scient.pol’ere for at høre, hvad de gerne så 
ændret ved uddannelsen.  
 
Påstand 2. At lære er at læse - og at lære 
meget er blot at læse meget.  
Læsning er kun en del af læreprocessen og 
når evnen til at håndtere store mængder in-
formation nu er så central for statskundska-
bere, bør det i øvrigt få konsekvenser for 
undervisningens opbygning. Studietekniske 
elementer kunne i langt højere grad inddra-
ges i undervisningen, og den håndværks-
mæssige side af ”at studere” kunne der med 
fordel lægges flere kræfter i fra instituttets 
side. Undervisningen kunne også forbedres. 
På overbygningen er seks timers undervis-
ning om ugen næppe ideel for studerende, 
der skal beherske 3x1200 siders pensum. 
Flere små opgaver (hver 2. eller 3. uge), 
mere applikation, mere gruppearbejde og 
flere undervisningstimer ville skabe højere 
aktivitet, bedre studiemiljø og ikke mindst 
bedre indlæring på overbygningen.  
 

Den faglige tombola fortsætter.. 
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 Påstand 3.  Fagspredning er nyttig fordi 
den sikrer, at en kandidat er uddannet 
som generalist. 
I sin nuværende form er fagspredningskra-
vet for elastisk til at give nogen ”generalist-
effekt”, idet mange fag har to anvendelses-
muligheder. Desuden er denne generalisme 
slet ikke ønskværdig på overbygningen, og 
for de studerende er fagspredningskravet  
ofte mere til gene end til gavn. Sammen 
med de øvrige regler for prioritering og se-
minartildeling fremmer det den studerendes 
oplevelse af overbygningen som noget, man 
kunne fristes til at kalde resultatet af en 
”faglig tombola”; og når der i jobsamtalen 
spørges om kandidatens faglige profil, vil 
en længere udredning om tilfældighed og 
fagspredning vel næppe opfattes positivt? I 
stedet for generalismen, som vi får så rige-
ligt af på grunduddannelsen, burde man ef-
ter min mening sikre et fagligt fokus på 
overbygningen. 

Citat fra 96-ordningen 

 
Statskundskabstudiet er muligvis ikke stort 
nok til at bære flere adskildte overbygnin-
ger, som vi kender det fra mange andre stu-
dier. En mulighed ville dog være at oprette 

For at bestå 
kandidateksamen skal 

den studerende have en 
fagspredning i de politologiske 
A.-fag, således at seminarer 
svarende til 30 ECTS skal 
vælges indenfor forskellige 
områder,... 

” 

” 

tre kerneområder på overbygningen: Poli-
tikvidenskab, International Politik og Of-
fentlig forvaltning. Hvert kerneområde kun-
ne have to obligatoriske fag. De øvrige fag 
kunne så udbydes og vælges som under den 
nuværende ordning, men med den væsentli-
ge forskel, at studerende med samme kerne-
område som et givet seminar fik fortrin ved 
tildelingen af pladser på seminaret. De to 
obligatoriske fag ville give flere redskaber 
og en dybere indsigt inden for et kerneom-
råde –  en vigtig udbygning af den basale 
viden, som den studerende har med fra hhv. 
Kom.pol., IP eller OF. Blandt valgfagene 
kunne man desuden overveje at indføre et 
pligtudbud – dvs. at underviserne forpligter 
sig til at udbyde visse centrale seminarer 
hvert (eller hvert andet) semester. Det kun-
ne f.eks. gælde et seminar om EUs politiske 
system eller et om moderne demokratiteori. 
 
Et opgør med de tre påstande kunne bane 
vejen for et studium, hvor ikke alene grund-
uddannelsen, men også overbygningen, ud-
gør et samlet forløb - uden den nuværende 
slinger i valsen på uddannelsens sidste år. 
Studieordningen for 2002 ser lovende ud for 
grunduddannelsen, men som studerende på 
overbygningen kan man ærgre sig lidt over, 
at undervisernes forhandlingsgevinster 
(færre undervisningstimer, kortere eksa-
mensopgaver) ikke blev koblet til krav om 
forbedringer på overbygningen. Måske kan 
enkelte forbedringer stadig nås, når rammer-
ne skal udfyldes, men ellers må vi blot 
krydse fingre for den næste reform.  
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Mulighed for udvikling 
Klemt inde på et lille kontor over for 
PF’s enemærker, sidder instituttets nye  
Ph.D’er Erik Hagen Jørgensen. Vi 
mødtes til en snak om hans projekt og 
Ph.D -uddannelsens muligheder.  
af Hanne Petersen. 
 
Erik Hagen Jørgensen har med både en 
journalistuddannelse og en kandidatgrad fra 
IFSK fået en grundig eksamen i det, han 
med egne ord kalder avanceret avislæsning. 
Det er da også af denne grund, at han har 
valgt at prøve kræfter med et Ph.D-
stipendium. Erik Hagen Jørgensen mener 
således, at de følgende tre år vil være en 
mulighed for at kombinere de to generalist 
orienterede uddannelser, noget der nok ikke 
ville være muligt andre steder. ”Jeg vil ikke 
ligefrem kalde en Ph.D-afhandling for 
journalistik, men grundlæggende er der 
visse fællestræk i form af styret research, 
bearbejdning og fremstilling”.  
 
Projektet 
På trods af, at Erik Hagen Jørgensen er 
kandidat fra IFSK, ligger hans Ph.D-projekt 
ikke i direkte forlængelse af hans speciale. 
Hvor specialet omhandlede institutionel 
teori og demokratiseringsprocesser, har han 
nu valgt at koncentrere sig om en 
komparativ analyse af velfærdsstater i 
Østeuropa. Erik Hagen Jørgensen ønsker, at 
projektet bliver aktuelt og empirisk 
orienteret. Et rent teoretisk idéhistorisk 
projekt ligger ham fjernt, sandsynligvis 

grundet den journalistiske baggrund og 
socialisering.  
At Østeuropa blev studiets genstands-
område skyldes ud over en generel interesse 
for aktuelle regimetransitioner og velfærds-
statsreformer, at Erik Hagen Jørgensens 
vejleder, Ole Nørgaard, p.t. er i gang med et 
stort projekt, der peger i denne retning. På 
denne måde håber Erik Hagen Jørgensen at 
kunne læne sig op ad et bredere 
forskningsmiljø, således at han løbende kan 
deltage i diverse workshops og måske på 
denne måde undgå Ph.D-stipendiets 
omdiskuterede ensomhed. Han påpeger i 
denne sammenhæng ligeledes, at det er op 
til den enkelte at opsøge kontakt og dermed 
undgå isolation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mulighed for udvikling 
Som allerede nævnt har Erik Hagen 
Jørgensen valgt Ph.D - uddannelsen for om 
muligt at kunne kombinere sine to 
uddannelser. Han mener dog, at valget ville 
have været endnu mere oplagt, hvis han 
havde været statskundskaber med hud og 
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 hår, og at det derfor med hans blandede 
baggrund kan synes som lidt af et 
eksperiment. Uanset hvad, regner han dog 
med at få en masse ud af stipendiet, og går 
det godt, vil en fortsat karriere inden for 
universitetsverdenen bestemt ikke være 
utænkelig.  
En yderligere grund til valget af et Ph.D-
stipendium bunder i den frihed, stillingen 
medfører. Idet Erik Hagen Jørgensen bor og 
har familie i Ålborg, er de fleksible 
arbejdstider et vigtigt plus, ligesom 
muligheden for faglig udvikling og 

 fordybelse er langt større end i en markeds-
styret medieverden med daglige deadlines. 
Han mener i denne sammenhæng, at det er 
for kortsigtet et perspektiv udelukkende at 
fravælge et Ph.D-stipendium på grund af 
lønnen. Der er behov for at anskue andre og 
mere langsigtede parametre. 
 
Der er ingen tvivl om, at Erik Hagen Jør-
gensen vil være et frisk pust på IFSK’s gan-
ge. Tilbage er kun at sige: Velkommen! 

FEUDALISM: You have two cows. Your lord takes some of the milk. 
FASCISM: You have two cows. The government takes both, hires you to take 
care of them, and sells you the milk. PURE COMMUNISM: You have two cows. 
Your neighbours help you take care of them, and you all share the milk. 
AMERICAN DEMOCRACY: The government promises to give you two cows if 
you vote for it. After the election, the president is impeached for speculating in 
cow futures. The press dubs the affair "Cowgate." The cow sues you for breach 
of contract. BRITISH DEMOCRACY: You have two cows. You feed them 
sheep's brains, and they go mad. The government doesn't do anything. 
EUROPEAN DEMOCRACY: You have two cows. At first, the government 
regulates what you can feed them and when you can milk them. Then, it pays 
you not to milk them. After that, it takes both, shoots one, milks the other and 
pours the milk down the drain. Then, it requires you to fill out forms accounting 
for the missing cows. BRIXTOFTE LIBERALISM: You have two cows. You 
expect very soon to sell three of them to your own listed company. Make use of 
guaranties made by your brother-in-law from the bank to conduct a debt/equity 
swap enabling a repurchase of all four cows with derived tax-deduction 
possibility for five cows. Milking rights to the six cows are transferred via a 
mediator to a secret company the majority of which is owned by a holding 
company consisting of your friends. This company then sells all seven cows back 
to your listed company committing themselves to sponsorship agreements for 
your favourite cow. The Annual Report confirms that the company owns eight 
cows with the option to buy yet another one. 



20 

Kandestøberen                                                                       April 2002 

 

Af Kim Fischer  
 
Er græsset virkelig grønnere på den anden 
side – af de gule mure? Efter 2 måneders 
praktik på ambassaden i Pretoria, Sydafrika 
har jeg i hvert fald ikke fortrudt, at jeg 
valgte at rejse fra Århus for en tid og prøve 
noget andet end eksamen og pensum-
rammer. 
 
Af motiver for at søge i praktik er der 
mange, men hovedsagelig er ”min flugt” 
netop på dette tidspunkt i høj grad et 
udtryk for en generel ”mæthed” over for 
teoretiske begreber, der simpelthen til sidst 
bare ikke hang ved længere. Misforstå det 
endelig ikke – jeg brænder stadig for 
politik, men jeg var nok nået dertil i mit 
studie, hvor glæden ved fordybelse 
manglede totalt. Og som naturligt afledt 
funktion heraf meldte sig den over-
vældende følelse af, at studiet efterhånden 

kun var en sur pligt. Da ”aha-oplevelserne” 
udeblev i  store perioder, blev tanken ”hva’ 
er det i grunden lige, jeg laver her – spilder 
jeg bare min og andres tid?” noget jeg 
brugte uforholdsmæssigt meget tid på at 
tænke over. Frasen om at jeg valgte at søge 
ud, for at få muligheden for at få afprøvet 
noget af den teori, der efter 3½ års studier 
var blevet banket ind i hovedet på mig (eller 
i hvert fald blevet forsøgt) i praksis, holder 
altså kun til dels vand i mit tilfælde. Hvis 
jeg skal være helt ærlig var det i højere grad 
muligheden for ikke at skulle tænke i 
begreber og fagtermer hele tiden, der var 
”drivet” for at komme lidt væk. 
 
Hvad det præcis var, der afgjorde, hvor jeg 
skulle søge hen, var Sydafrikas mange 
forskellige facetter. For på den ene side har 
man i Sydafrika problemer, der i høj grad 
minder om et U-lands dog med den forskel, 
at man har fornemmelsen af, at man her er 

Livet på den anden side…. 

Store dele af 
Sydafrikas sorte 
befolkning lever 
stadig i shanties 
a f  s ø r g e l i g 
standard. 
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 på vej mod noget større – Sydafrika vil 
spille en rolle i verden i fremtiden og ikke 
bare være passiv tilskuer på sidelinjen. 
Samtidig har man så bekvemmelighederne 
af at være i et I-land. Nogle vil måske 
synes, at det er dobbeltmoral, så det batter, 
at være i et udviklingsland og så alligevel 
ikke, men jeg indrømmer blankt, at jeg nok 
ikke er frelsertype nok til at bosætte mig et 
halvt år i Burkina Faso - men sådan er vi jo 
som bekendt så forskellige. 
 
Men lad mig dog slå det fast med det 
samme – det kræver dog lidt tilvænning at 
bo her i landet. Især kriminaliteten gør, at 
man er nødt til at være mere på vagt, men 
det er kun et spørgsmål om vaner (man 
kører med sin bildør låst, sover med 
tremmer for vinduerne og dens slags 
småting). Men kriminaliteten er for mig 
ganske forståelig, for Sydafrika er på mange 
måder kontrasternes land i ekstrem grad, og 
problemerne synes at stå i 
kø. Intet sted i verden er 
forskellen mellem rig og 
fattig (det vil i princippet 
sige mellem hvid og sort…) 
så stor som her, intet andet 
land har højere kriminalitet 
end Sydafrika (der bliver 
slået over 20.000 mennesker 
ihjel hvert år, men hvor er 
FN-styrkerne?) og intet 
andet land i verden har flere AIDS-ramte 
indbyggere end Sydafrika (man skønner ca. 
4,3 mill. eller 10% af befolkningen!). Man 
huser samtidig den sydlige halvkugles 
største shoppingcenter, samtidig med at 
uendeligt mange af den sorte befolkning 
stadig bor i townships af sørgelig standard – 

kontrasterne og problemer synes uendelige 
både i antal og i størrelse.  
 
Mange af de problemstillinger, man bliver 
stillet overfor i dette land, er relativt 
komplekse – hvorfor frigiver Sydafrika ikke 
AIDS-medicin, når de kan få det gratis 
stillet til rådighed af forskellige 
medicinalfirmaer, hvorfor går Mbeki ikke 
ud og udtaler sig imod Mugabe, når det er 
så åbenlyst, at valget ikke var fair og frit 
(lad det være denne måneds quiz, hvor 
førstepræmien for et tilnærmelsesvis 
fornuftigt svar vil være en pose ”billtongs”- 
tørret, krydret kød, som afrikaanerne spiser 
som chips hernede…mmm)? Det tager 
noget tid helt at gennemskue logikken bag 
dele af den politik, regeringen fører, og det 
skyldes i høj grad, at man er nødt til både at 
overveje ”traditionel” afrikansk lederskab 
(nepotisme, troen på lederens ufejlbarlighed 
og den slags) med den mere vestlige 

lederstil.  
 
Mit virke her på ambassaden 
har været lidt af en blandet 
affære her i begyndelsen. I de 
første to måneder har der været 
lidt for enhver smag. Det har 
strakt sig lige fra slet ingenting 
at have at lave  til hvad man nok 
bedst kan kalde overkva-
lificerede sekretær-opgaver 

(egentlig rimelig tumpet slavearbejde – 
arkivering og den slags!!), og til 
selvstændige opgaver af forskellig politisk 
karakter som fx forskellige indrappor-
teringer til UM, research af forskellige 
politiske emner og den slags. Så både min 
tålmodighed og mit intellekt er blevet 

 
        det kræver 

dog lidt tilvænning at 
bo her i landet. Især 
kriminaliteten gør, at 
man er nødt til at 
være mere på vagt 

” 

” 
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 udfordret. Men det er nu ikke fordi, der har 
været helt vildt travlt – men det bliver der 
med overvejende sandsynlighed snart, når 
først forberedelserne til World Summit for 
alvor går i gang. Jeg har ofte (især i 
eksamensperioderne) stillet mig selv 
spørgsmålet, hvad det præcis er, man lærer 
på IFSK, som man kan bruge i ”det 
virkelige liv” sådan mere overordnet altså, 
hvis det nu er sådan, at man ikke lige 
nødvendigvis har store ambitioner om at 
blive Ph.D’er i IP efter kandidatdelen. Mit 
bedste bud må være: ”Kompleksitets-
reduktion” – skriv på ti (/tyve) sider, hvad 
du har brugt 1200 sider på af finde ud af. 
Jeg skal indrømme, at jeg mange gange har 
revet mig håret i frustration over 
nødvendigvis at skulle begrænse mig selv, 
klippe sætninger fra, når man lige havde 
noget spændende at skrive, men det er i 
grunden et meget brugbart redskab at lære. 
Det er i hvert fald, hvad jeg bruger næsten 
hver dag hernede – skriv lige et referat på 
max en side af et femtimers møde eller lav 
et udkast til en indrapportering om valget i 
Zimbabwe på ca. 1½ side og den slags - det 
er ikke altid helt nemt lige at ramme plet. 
Toppen af min karriere tror jeg, jeg nåede i 
sidste uge, hvor jeg blev sent af sted til et 
”ambassadør-møde” (ambassadøren og 
ministerråden var begge forhindret), så der 
sidder jeg pludselig til bords med ca. 25 
ambassadører og er til workshop om New 
Economic Partnership of African 
Development (NEPAD). Denne slags 
oplevelser kan man næsten kun tage fra den 
humoristiske side og bare spille med – lade 
som om man er en hel del vigtigere, end 
man nok i virkeligheden er. Men det er bl.a. 
også den slags oplevelser, der er meget 

interessante at opleve på tæt hold.  Men jeg 
indrømmer gerne, at jeg bliver lidt brødflov, 
når Mbekis politiske rådgiver spørger til, 
hvad de skandinaviske lande (dvs. mig???) 
synes om projektet…øh, vi synes, det er et 
godt projekt….  
 
Der er selvfølgelig både gode og mindre 
gode ting ved Sydafrika. Det er ikke mit 
ærinde at agere reklamekonsulent i denne 
omgang, men man bør dog ikke glemme, at 
hvis noget afrikansk land nogensinde skulle 
blive til et rigtigt I-land, ja, så bliver det helt 
sikkert Sydafrika. Potentialet er for mig se 
tilstede, men det udnyttes langtfra til fulde. 
Infrastrukturen er de fleste steder af næsten 
europæisk standard og befolkningen (i hvert 
fald dele af den) er meget veluddannede. De 
negative historier, der synes at være alt, 
hvad der når de danske medier, er i mine 
øjne ikke helt retfærdig. Der findes ingen 
biler med skudsikre vinduer eller med 
flammekastere i sidedørene, selvom det 
engang blev bragt som en nyhed i en dansk 
avis. Ja, Sydafrika har et problem med 
kriminaliteten, men nej der ligger ikke lig i 
bunker i gaderne. Hvis nogle engang skulle 
besøge Sydafrika, vil man møde et meget 
smukt land, der på mange måder kunne 
være Europa eller Australien med alt der 
dermed hører med af bekvemmeligheder. 
Og så er det også værd at tage med, at solen 
n æ s t e n  a l t i d  s k i n n e r ,  o g  a t 
leveomkostningerne hernede er ca. det halve 
af, hvad de er i Danmark. For en sjælden 
gangs skyld er SU’en næsten 
tilstrækkelig…. Jeg kan forestille mig, at 
det for mange lyder nok som et Utopia, men 
man kan faktisk få 8 store fadøl for en flad 
50’er på en bar hernede.  Skål! 
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Arbejdsmiljø og sikkerhed 
af Mette Skak 
 
Blandt de emner, som optager lærere og 
studerende på statskundskab, rangerer eget 
arbejdsmiljø og sikkerhedsforhold næppe 
højt. Det skal ingen høre for, da det siger 
noget om, at den slags bare tages for givet. 
Forholdene forventes at være i orden – hvis 
ikke, forventes det, at der tages hånd om 
alvorlige problemer; subsidiært regner man 
slet ikke universitetet som en specielt farlig 
arbejdsplads. 
 
Der er heller ikke for at blæse i 
dommedagstrompeterne, hvad angår 
arbejdsmiljø og sikkerhed på instituttet, at 
jeg har begået dette indlæg. Men formelt 
sorterer begge emner under sikker-
hedsudvalget på fakultetsniveau, og i sidste 
instans under universitetets ledelse. I disse 
år indgår jeg sammen med Flemming 
Sørensen i denne formelle struktur som 
instituttets sikkerhedsgruppe fra hhv. A- og 
B-siden.  
 
Selv om ”A” principielt henviser til 
arbejdslederrollen og ”B” til arbejds-
tagerrollen, er det svært at tage disse 
kasketter alvorligt; i hvert fald skal de ikke 
hindre nogen i at henvende sig, hvis der 
opstår problemer med relation til 
arbejdsmiljø og sikkerhed på instituttet, 
tværtimod. Vi kan jo ikke være over alt og 
er afhængige af, at andre hjælper med at 
gøre opmærksom på eventuelle forhold, der 
kræver en indgriben af den ene eller anden 

slags. Men vi er ikke noget arbejds-
miljøpoliti – fri os for det!  
 
Statskundskab hører til blandt de såkaldt 
tørre fakulteter, hvilket lyder som en 
studentervits, men er arbejdsmiljøjargon for, 
at vi ikke bruger laboratorier med alskens 
farligt stads som de gør på de 
naturvidenskabelige fag. Umiddelbart gør 
det sikkerhedsproblematikken hos os mere 
overskuelig og indskrænker de over-
hængende farer og risici til noget i stil med 
det, som artiklens illustration viser den 
korrekte løsning på. 
 
Generelt er det altså snarere arbejds-
miljøproblemer, der kan plage forsknings- 
og undervisningsinstitutioner frem for 
akutte og utallige faresituationer. Som 
arbejdsplads er universitetet typisk en 
kontorarbejdsplads med den type problemer 
i fokus: indeklima, problemer med EDB-
udstyr, museskader osv. Eller problemer 
med det psykiske arbejdsklima: stress, 
sexchikane, mobning, faglig isolation osv.  
 
Sikkerhedsrepræsentationen tager i sit 
arbejde udgangspunkt i en såkaldt 
arbejdspladsvurdering;  noget, alle 
arbejdspladser over en vis størrelse er pålagt 
at lave. I tilfælde af flytning af hele 
arbejdspladsen, ombygning eller andre 
væsentlige ændringer er man tillige pålagt at 
tage arbejdspladsvurderingen op til revision 
og undersøge, om den tager højde for de 
nye eller evt. midlertidige forhold  
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 (byggerod for eksempel). Dette er selvsagt  
aktuelt for os på grund af den delvise 
flytning til 350. 
 
Studerendes arbejdsmiljø er kun så 
småningom via undervisningsministeriet 
ved at blive taget op, modsat de ansatte på 
universitetet – hvad enten de er VIP, TAP 

HUSK nemlig at bruge ELEFANTFOD, STIGE el. lign. STABILT opstigningsredskab, når 
du skal hente bøger, mapper o.lign. ned fra hylder, du ikke selv kan nå. Brug aldrig af ren 
og skær  dovenskab eller stress en kontorstol med hjul under - det er en næsten sikker 
opskrift på alvorlige faldulykker! 

eller studentermedhjælpere: deres 
arbejdsvilkår sorterer under beskæftigelses-
ministeriet. Selv om studerende som 
uddannelsessøgende således befinder sig i 
lidt af en arbejdsmiljøjuridisk gråzone, bør 
det ikke afholde jer fra at henvende jer, hvis 
I registrerer arbejdspladsproblemer, som der 
bør og kan gøres noget ved.  
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Er det umuligt at begrunde karakterer,  
eller eksisterer der blot en generel 
modvilje herimod? I forhold til 
forvaltningsret synes der at være 
grundlag for at stille krav – måske endda 
i højere grad end normalt – om en 
individuel begrundelse ved klager over 
karakterer. Praksis er imidlertid en 
ganske anden.   
af Laura Glavind 
 
For mange forbindes jura ikke ubetinget 
med noget positivt men måske snarere med 
det tvungne forvaltningsret eller jura-
studerende i almindelighed. Juraen har 
imidlertid stor betydning for os som 
studerende på en offentlig uddannelses-
institution. Med fare for at afsætte læseren 
med fagsprog og kedsommelige lektioner i 
forvaltningsret skal her kort præciseres en 
række forhold omkring klager over 
eksamensafgørelser.  
 
Forvaltningsret og eksamenskarakterer  
Inden for forvaltningsretten er hensynet til 
borgerne og disses retssikkerhed meget 
tungtvejende hensyn. Generelt gælder der 
en pligt for forvaltningsmyndigheder til i al 
almindelighed at vejlede borgerne og give 
disse de bedste muligheder og rettigheder i 
deres anliggender med forvaltnings-
myndigheder. Dette medfører eksempelvis, 
at alle såkaldte afgørelser skal ledsages af 
en individuel begrundelse til de relevante 
borgere. Begrundelser tjener flere formål bl.
a. borgerens tillid til forvaltningen, 

grundighed i behandlingen af den 
pågældende sag og muligheden for borgeren 
til at vurdere, om man vil klage over en 
afgørelse.  
Primært grundet administrative hensyn (det 
enorme besvær ved at give skriftlige 
begrundelser over hver eneste karakter) er 
karakterer ikke afgørelser i forvaltnings-
lovens forstand og skal altså ikke i første 
omgang ledsages af en begrundelse. Så 
meget desto mere er der grund til at påpege, 
at der kan klages over eksamenskarakterer, 
og at alle afgørelser af disse klager skal 
ledsages med en individuel begrundelse, 
med mindre man får fuldt medhold. Dette 
gælder, uanset om karakteren forhøjes eller 
ej, hvilket skal ses på baggrund af, at 
karakterer altså ikke ledsages med en 
begrundelse i første omgang, og man ikke 
kan sige, hvilken karakter klageren gør krav 
på at få. For klager over eksamenskarakterer 
gælder de særlige krav, at klagen skal være 
skriftlig og begrundet (normalt ingen krav), 
ligesom klagefristen kun er 2 uger (normalt 
4 uger). På baggrund af alle disse særlige 
forhold synes kravet om begrundelse ved 
afgørelser af klager over eksamens-
karakterer særligt vigtigt.  
 
De mangelfulde begrundelser 
”Efter en vurdering af de i klagen fremførte 
argumenter og den revurdering af opgavens 
indhold, der er sket i den anledning, tillige 
med en fornyet vurdering af opgaven i 
forhold til andre opgaver, der har opnået 
karaktererne 7 og 8, mener vi, at 

Om det svære i at blive klogere  
eller hvorfor jura kan være gavnligt 
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 opgavebesvarelsen med rimelighed godt kan 
vurderes til karakteren 8”. 
 
Ovenstående er et eksempel på den fulde 
begrundelse og svarskrivelse på en klage og 
er et illustrerende eksempel på de 
standardiserede og mangelfulde begrundel-
ser på en klage, som man i praksis finder. 
Kort sagt fastslår svaret vel blot, at man har 
fulgt den praksis, der forventes ved klager, 
dvs. man har læst klagen og revurderet 
opgaven. Når det tages i betragtning, at 
klager ofte – hvilket fremgår af de 
studerendes udtalelser – er meget lange og 
indeholder en række begrundelser, er det 
ikke en tilstrækkelig begrundelse at henvise 
til klagens indhold.  
Et andet eksempel, hvor klagen blev anket 
videre og dermed blev behandlet i et 
klagenævn, lyder svaret således:  
 
”Med skrivelse af 29. september er der 
nedsat et ankenævn vedr. klage fra 
e k s a m e n s n u m m e r  x x x / y y y  o v e r  
bedømmelsen af eksamensopgave i metode. 
Under henvisning hertil kan jeg meddele, at 
ankenævnet besluttede at forhøje karakteren 
til 10. Under voteringen deltog den 
studerende ikke”. 
 
Svaret nævner ingen begrundelse for at 
forhøje karakteren, og den studerende opnår 
ingen viden om, hvorfor ankenævnet i 
modsætning til de to oprindelige censorer 
har besluttet at forhøje karakteren.  
Uden at være i besiddelse af et stort antal 
klager (det er fortsat ikke så udbredt at 
klage) må man selvfølgelig være forsigtig 
med hensyn til at vurdere, hvordan praksis 
er. Men umiddelbart tyder de begrundelser, 

som jeg har fået kendskab til, på at denne i 
høj grad er standardiseret og mangelfuld. 
Når karakteren forhøjes, er begrundelsen 
fuldstændigt fraværende. Hvis karakteren 
fastholdes, er der som regel en begrundelse 
herfor, men denne er langt fra 
fyldestgørende og virker nærmest som om, 
man har forsøgt at slippe lettest muligt om 
ved begrundelseskravet. I de begrundelser, 
der forefindes, er der tale om begrundelser 
af typen ”på side 23, andet afsnit er der ikke 
gjort nok rede for valget af korrelations-
koefficienten”, eller der er taget udgangs-
punkt i et enkelt af mange punkter i den 
studerendes klage, som man tilbageviser. I 
begge tilfælde vægtes én eller ganske få 
elementer i opgaven. Der er ikke tale om 
nogen generelle overvejelser over opgavens 
styrker og svagheder, der 
 begrunder forsvaret af den pågældende 
karakter.  
 

 
Kampen for at lære 
Er det simpelthen umuligt at begrunde 
karakterer? 
Selvfølgelig er det forståeligt, at en fuld 
forklaring og begrundelse af en bestemt 
karaktergivning er umulig at tilvejebringe. 
Men dette forhindrer vel ikke, at man kan 
begrunde de grundlæggende styrker og  

Hvis karakteren fastholdes, er der 
som regel en begrundelse herfor, 

men denne er langt fra fyldestgørende og 
virker nærmest, som om man har forsøgt 

at slippe lettest muligt om ved 
begrundelseskravet. 

” 

” 
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 svagheder ved en opgave – i hvert fald ud 
over, hvad ovennævnte eksempler 
illustrerer. De to censorer må vel have en 
eller anden idé om, hvorfor de giver 8 og 
ikke 7 eller 9?  
 
 
 
 
 
 
 
 
Begrundelsernes væsentlighed skal ses i 
relation til en række elementer. For det 
første overvejer de fleste studerende meget 
nøje, om de vil klage over en karakter. Og 
det er vel ikke helt forkert at sige, at en 
klage er udtryk for, at den studerende er 
mere end almindeligt uforståelig overfor 
karaktergivningen dvs. der er et øget behov 
for at begrunde denne. Hertil kommer det 
mere generelle problem, at nogle studerende 
opfatter karaktergivningen som værende 
delvist arbitrær. For at afkræfte dette, må 
det vises, at der ligger grundige overvejelser 
bag karaktergivningen.  
For det andet ligges der et stort stykke 
arbejde i at skrive klagen. Og efter at have 
ventet i nogle uger på svaret – eller for 
ankenævns tilfælde i flere måneder – må 
man føle sig lidt skuffet over den indsats, 
der er gjort for at begrunde karakteren. 
Derudover har man meget ringe grundlag 
for at vurdere, om man vil anke afgørelsen 
videre.  
Endeligt og vigtigst er det forhold, at 
evaluering af opgaver ikke just er det, der 
gøres mest ud af på statskundskab - i hvert 

fald ikke på bacheloruddannelsen. Dette kan 
synes besynderligt, idet de fleste eksamener 
jo består i opgaveskrivning. Som studerende 
er man selvfølgelig velkommen til at 
kontakte censor efter eksamen for at få en 
udtalelse om ens eksamensopgave. Denne 
tilbagemelding er dog meget varierende. 
Den erfaring jeg selv har, og har erfaret via 
andre, er, at man altid kommer ud med et 
indtryk af, at censor har et meget begrænset 
kendskab til ens opgave – ja, man er vel 
nærmest ”misforstået”. Og det er vel ikke så 
underligt taget i betragtning af, at man selv 
har brugt en uge på at skrive opgaven og 
tilnærmelsesvist kender indholdet af alle 
afsnit. En anden ting er, at ordningen ikke er 
formelt etableret, hvilket da sikkert afholder 
en del studerende fra at udnytte denne. Ved 
opgaven i klassikerfag var det endvidere 
således, at kun personer, der var dumpet, 
kunne få en udtalelse om opgaven. 
Resultatet af disse forhold er, at man faktisk 
først hen på 2. eller 3. år får en rimelig 
sikker rutine i opgaveskrivning. Derfor kan 
det da også kun bifaldes, at der nu – efter 
forlydender – indføres en samlet 
gennemgang af en eksamensopgave.  
 
På baggrund af alle disse forhold er behovet 
for begrundelser over eksamenskarakterer 
ved klage endnu mere udtalt. Og det er for 
så vidt ligegyldigt, om man finder det 
hensigtsmæssigt eller ej – for det står altså 
direkte i loven.  
 
 

De to censorer 
må vel have en 

eller anden idé om, 
hvorfor de giver 8 og 
ikke 7 eller 9?  

” 
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Snushane: Peter Thisted Dinesen 
 
Du ser dem overalt. De har infiltreret flere 
organer på instituttet. De ligner almindelige 
mennesker. Der er mindst én i din 
læsegruppe. Man fristes selvfølgelig til at 
tro, at der her tales om folk, der har haft en 
uheldig oplevelse med broccoli i kantinens 
salat, men det er faktisk noget så banalt som 
en tilhænger af Det Radikale Venstre. 
Rusundersøgelser og afstemninger ved 
forskellige PF-arrangementer har gentagne 
gange vist, at det Radikale Venstre er det 
største parti på IFSK med godt 30% af 
stemmerne. Set i forhold til befolkningen 
som helhed er dette selvfølgelig en 
bemærkelsesmæssig tendens, men også set i 
forhold til søsteruddannelserne Økonomi og 
Jura, er der tale om en afgørende forskel. 
Her er man i overvejende grad højre-
orienterede, mens vi, fra at have været 
meget venstreorienterede for 25 år siden, i 
dag yder støtte til det lille midterparti. Det 
er selvfølgelig rart at vide, hvad der får 
sidemanden til at stemme på de radikale, 
men i tillæg til dette er det også interessant 
at vide, om folk er radikale før de begynder 
på IFSK, eller om det er egenskaber ved 
studiets opbygning, der producerer radikale 
vælgere. 
For at belyse de radikales popularitet på 
IFSK har undertegnede snushane sat en af 
instituttets eksperter i politisk sociologi, 
professor Jørgen Elklit, stævne. Da der ikke 
tidligere er lavet dybtgående undersøgelser 
over, hvad der former IFSK’ernes 

vælgeradfærd, er en vurdering af de 
radikales popularitet på IFSK i sagens 
natur -som Elklit selv understreger det- rent 
spekulativ. 
 
Som udgangspunkt nævner Elklit, at de 
radikales socialliberale profil og den heraf 
følgende centrumplacering i dansk politik er 
appellerende for statskundskabsstuderende. 
Når dette ses i sammenhæng med en 
statskundskabers fornemste dyd, at se en 
problemstilling fra mange sider, fore-
kommer det plausibelt, at man stemmer på 
et parti, der balancerer holdninger fra begge 
sider af det politiske spektrum. Den 
balancerende funktion stemmer således godt 
overens med mange IFSK’eres pragmatiske 
opfattelse af politik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På spørgsmålet om instituttets betydning for 
de radikales popularitet vurderer Elklit, at 
dette kan være af nogen betydning. Der er et 
stort radikalt netværk på instituttet, hvilket 
skaber et betydeligt fokus på radikal politik. 
Dette betyder igen, at nye studerende alt 
andet lige bliver meget bevidste om, hvad 

Den radikale syge 

Rusundersøgelser og 
afstemninger ved 

forskellige PF-arran-
gementer har gentagne 
gange vist, at det Radikale 
Venstre er det største parti 
på IFSK med godt 30% af 
stemmerne. 

” 

” 
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 der er radikal politik, hvilket sandsynligvis 
giver partiet en del stemmer. En vis 
reproduktion af radikale værdier gennem 
netværk på instituttet synes altså at være 
plausibel. Elklit mener derimod ikke, at 
underviserne udøver nogen direkte politisk 
påvirkning af de studerendes holdninger, 
idet der siden grundlæggelsen af IFSK har 
været en lang tradition for politisk 
pluralisme. Vi sse undervisere har 
selvfølgeligt meldt ud rent politisk (qua 
efterårets artikler i Kandestøberen), men en 
påvirkning af de studerende mener Elklit 
ikke eksisterer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som nævnt har IFSK tidligere haft ry for at 
være ekstremt rødt, men har altså ændret sig 
til at være en højborg for de radikale. 
Spørgsmålet er så, om dette er et 
forbigående fænomen, eller om man i de 
kommende år, under antagelse af, at det er 
de ”samme” typer mennesker, der går på 
IFSK, kan forvente en udvikling mod højre, 
som det har været tilfældet i samfundet 
generelt. Mindre forskydninger mellem den 
midterste del af det politiske spektrum, som 
følge af den generelle udvikling i 
samfundet, forekommer ifølge Elklit relativt 
plausibelt. Forskydninger mod yderpartierne 
finder Elklit  derimod temmelig 
usandsynligt, igen med henvisning til 

statskundskabens beskæftigelse med 
samfundsproblemer på en nuanceret og 
reflekterende vis, og de studerendes heraf 
følgende pragmatiske politiske holdninger.   
 
Ud fra det ovenstående synes det at være 
svært at tegne et entydigt billede af den 
radikale IFSK’er. Der er øjensynlig visse 
træk ved de radikale, der appellerer til 
statskundskabsstuderende. Samtidigt er 
der visse elementer i det sociale miljø på 
instituttet, der åbner de studerendes øjne 
for midterpartiet.  En hvis socialiserende 
effekt synes således sandsynlig, men det 
står stadig i høj grad hen i det uvisse, 
hvorvidt der er tale om radikale studerende 
der starter på IFSK, eller om det er unge 
naive studenter, der i løbet af rusugen 
socialiseres til en radikal overbevisning af 
partiets glubske netværk. Som i enhver 
statskundskabsopgave til en tocifret 
karakter må svaret være: ”Der er tale om 
en kompleks problemstilling med mange 
indvirkende faktorer…..” 
 
Alternative forklaringer på at folk på IFSK 
stemmer radikalt.  

-     Marianne Jelveds sexappeal 
-     De fleste studerende er sønner/

døtre af husmænd  
-     N i e l s  H e l v e g s  u t a l l i g e  

”spændende” foredrag i PF-regi 
-     CD er for ekstreme  
-     RU’er Lars Dyrhagen går ind for 

ændret CPR-nummer for opererede 
transseksuelle. 

-     Der er ikke bedre politiske 
alternativer. 

 

Som nævnt har 
IFSK tidligere 

haft ry for at være 
ekstremt rødt, men 
har altså ændret sig 
til at være en højborg 
for de radikale.  

” 
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Den ny PB-klumme 
- tager aktivt del i foråret 

af Christian Sørensen 
 
Torsdag den 21. marts løb PB’s årlige 
generalforsamling af stablen. Deltagerne var 
for langt størstedelens vedkommende 
personer med relationer til PB forstået 
således, at kun et meget beskedent antal 
medlemmer følte trang til komme med 
bemærkninger til PB’s status og drift. 
Blandt IFSK-studerende - man ikke kan 
forvente vil side en voice-mulighed 
overhørig - må denne ganske massive 
tavshed tolkes som et signal om, at det ikke 
er helt galt, det vi tilbyder nede i bogbiksen. 
Vi tager det ingenlunde som en sovepude, 
men det er undertegnedes umiddelbare 
fortolkning af medlemmernes melding til 
PB. Hermed også en opfordring til at give 
din stemme til kende hvis du har noget på 
hjerte. Kom ned i PB, send en mail til 
bestyrelsen (står på opslagstavlerne), eller 
giv lyd ad andre kanaler. 
 
Stort eksternt fremmøde eller ej, general-
forsamlingen blev gennemført i såvel god 
stemning som efter alle principielle 
spilleregler. De kritiske revisorer godkendte 
regnskabet og udtalte sig positivt om både 
resultatet og ånden i regnskabet. 
Revisorerne udtrykte ligefrem lettere 
overraskelse over, at selv tomme flasker var 
posteret i regnskabet. Et andet vigtigt punkt 

var valg til den ny bestyrelse, hvor tre nye 
medlemmer skulle findes. Lysten til at 
deltage var så stor, at det blev til kampvalg 
blandt fem kandidater. Efter en knivskarp 
demokratisk proces kan der hermed siges 
tillykke og velkommen til Søren Lund (6. 
sem.), Rikke Knudsen (6. sem.) og Anne 
Svanholm (4.sem.), der de næste to år 
figurer i inderkredsen af PB-juntaen. 
Endelig gav den afgåede formand en 
beretning om årets gang i foreningen, og der 
skal på den øvrige forenings vegne lyde en 
stor tak til Jesper for det store engagement, 
han har lagt i PB til glæde for såvel 
medlemmer, som aktivister. Efter mødet var 
der spisning og fest og aftenen sluttede – 
kan der her posthumt konstateres - på et 
eller andet tidspunkt.  
 
I skrivende stund har den nye bestyrelse 
endnu ikke konstitueret sig og fundet en 
opgavefordeling. Så der er også lidt fløde til 
næste klumme. 
 

Bogudstilling 
Cambridge University Press holder i løbet 
af april måned en stor bogudstilling i PB, 
hvor de præsenterer et stort og bredt udbud 
af deres allernyeste bøger. Her er alt fra IP 
til kom.Pol., fra feminisme til EU og fra 
gamle kirkefædre som Augustin til moderne 
kirkefædre som Lomborg. Kort sagt noget 
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 for enhver smag af det allernyeste og alt det 
frække, de netop ikke havde på sexmessen – 
KIG IND. 
 

Månedens bog 
Som forårsbudbringer gives ordet til en 
historisk sociolog, der har skrevet en 
statsvidenskabelig ny-klassiker. En bog der 
henvender sig bredt til alle studerende og 
vel især FLAPS og Komp.Pol.-studerende. 
Månedens bog er: 

 ”Social Origins of Dictatorship and 
Democracy” af Barrington Moore, Jr,  

Bogen sælges til den ekstraordinært gode 

pris af 125 kroner. Sælges så længe lager 
haves. 
 
Tilbage er ikke mere, udover at det endnu 

engang skal nævnes at ”per aspera ad 
astra”, nu da jeg sidste gang - som Marx - 
fik ”talt og reddet min sjæl”. 
PS: Det skal for en god ordens skyld (måske 
usolidarisk overfor andre foreninger) 
nævnes, at PB ikke aflyser den vante 
åbningstid mellem 12-13 – kig ind! 

PF-Klumme 

Aflysninger og atter aflysninger er, hvad PF 
har budt jer det seneste stykke tid. Vi er ær-
ligt talt også lidt trætte af det selv. Vi und-
skylder mange gange, men vi vil prøve kort 
at forklare, hvorfor. Først skulle der have 
været nordisk konference for statskundska-
bere fra Oslo, Reykjavik, Uppsala, Turku og 
Helsinki fra d. 4 april – vi var nødt til at af-
lyse dette arrangement til stor ærgrelse for 
os selv og de andre skandinaver. På trods af 
ihærdige forsøg kunne vi ikke få nok penge 
til projektet. Organisationen, der har inspi-
reret til samarbejdet, hedder IAPSS 
(International Association of Politcal Sci-
ence Students) Det er upolitiske foreninger 
som PF, der er medlemmer, og vi vil opfor-
dre jer til at kigge på hjemmesiden www.
iapss.org .  
Derefter har der været flyttet grundigt rundt 
på fester og caféer i april. Vi har flyttet PF-

festen til torsdagen før bededag (d.25.-4.). 
Denne flytning er et resultat af, at festerne 
her i foråret muligvis har ligget for tæt. Vi 
tror f.eks., at dette forklarer, at Prom Night 
ikke blev helt udsolgt. For at forhindre, at 
april ikke skulle blive for lang, afholdt vi 
også café d.11.-4. Se i øvrigt PFs hjemme-
side www.polfor.dk for datoer og billeder 
fra fester. 
Den sidste uheldige aflysning er på den fag-
lige front. Et af forårets helt store arrange-
menter; velfærdsstatsdebatten med Jørgen 
Goul Andersen og Torben M. Andersen 
d.23.4., bliver udskudt. Goul Andersen har 
meldt afbud, og kan først igen i september, 
hvor vi prøver igen. Det er derfor ikke helt 
en aflysning, men en meget uheldig æn-
dring. Marts bød på faglig dag og Prom 
Night. Faglig dag som PF arrangerede sam-
men med Statsrådet var rigtig vellykket, og 
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 vi var glade for, at der var så mange, der 
deltog. Prom Night var skæg og ballade he-
le vejen, på trods af at den ikke var helt ud-
solgt. Folk var rigtig fine, det lignede næ-
sten juras gallafest – som billederne på 
hjemmesiden bevidner. 
Kommende arrangementer 
Den 30. april er der et helt nyt arrangement 
på banen. I samarbejde med Ph.d.erne fra 
offentlig forvaltning afholder PF en mini-
konference om kommunale patologier – den 
tager afsæt i bogen af samme navn. Der vil 
være 5 diskussions- oplæg : 
Introduktion: Almægtighedsmodellen og 

alle de andre organisationsformer 
Lotte Bøgh Andersen, ph.d. stipendiat, 
cand. scient. pol. 
Kommunestrukturen: Tiebout or not tie -
bout   
Thomas Balle Kristensen, fuldmægtig, cand. 
scient. pol., ekstern lektor 
Privat eller offentlig: Produktivitet og 
kvalitet i leveringen af offentlige ydelser 
Lotte Bøgh Andersen, ph.d. stipendiat, 
cand. scient. pol. 

Ritualer og realiteter i den kommunale 
budgetlægning 
Søren Serritzlew, ph.d. stipendiat, cand. sci-
ent. pol. 
 
Medarbejderne: Virkelighedens instituti-
onsledere? 
Rikke Skou Jensen, kandidatstipendiat, 
cand. scient. pol. 
I maj skruer PF ned for blusset og lader jer 
passe jeres læsning, hvis det virkelig er det I 
vil. Der er virkelig andet derude end stats-
kundskab, selvom det kan være svært at se, 
hvis man nærmest er flyttet ind på læsesa-
len. Husk, at der også skal være tid til at ha-
ve det rart. Traditionen tro, er der metodeca-
fé, på den dag metodeeksamen udleveres 
(d.13.-5). I juni runder vi eksamenshelvedet 
af med bespisning af masserne. Vi gentager 
med andre ord sidste ord absolut hyggelig-
ste fest – SOMMERFESTEN. Dette sker 
den 21.-6. Der vil være kød til alle når Slag-
teren fra Hou ruller grillen frem i juragår-
den. Information om billetsalg følger. 

God april fra PF 

Materiale til gennemsyn hos Birgit Kanstrup: 
Nyhetsbrev fra NorFA: Viktiga NorFA-frister våren 2002. 
Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd: Orientering om international opslag: Inte-

ressetilkendegivelse til EU’s 6. rammeprogram (2002-2006); Ansøgninger til 
ESF’s EUROCORES-projekter; Ansøgninger til ESF’s Exploratory Work-
shops. 

Den kalde krigen, militærmakt og det sivile samfunn. Den 4. kald krig konferansen på Norsk 
Luftfartsmuseum, 12.-13. september 2002. 

Dansk byplan laboratorium: Kulturmiljøet i planlægningen, 23.-24. maj 2002 i Haderslev. 
Dansk byplan laboratorium: Lyons byrum, 12.-14. juni 2002. 
Sundhedsvæsenet i et spændingsfelt, Nordisk hälso- och sjukvårdskonferense 28.-31. august 

2002 i Danmark. 
The 4th Triple Helix Conference: Breaking Boundaries – Building Bridges, November 6th-

9th, 2002, Copenhagen and Lund. 
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samfund i dag belyst ved inddragelse af protektoraterne i Kosovo og Østtimor. 
Nielsen, Ditte Kirstine Nørtoft, Det før-transitionelle regimes betydning for transitionen til demokra-

ti – Hvordan overvindes den institutionelle arvs begrænsninger? 
Nielsen, Rune Ahlmann, Forligsdannelse i Folketinget – strategisk eller normstyret adfærd? 
Pace, Katja Kirkegaard, Forligsdannelse i Folketinget – strategisk eller normstyret adfærd? 
Pedersen, Thomas, Den danske udliciteringspraksis – set i partipolitisk perspektiv. 
Sørensen, Brian A., Judassamfundet. En sociologisk analyse af den fremmedes bidrag til det moderne 

samfunds integration. 
Wamberg, Kasper, Social ulighed i sundhed – sådan kan det forklares.  
 
 

Personalia 
Vivi S. Mikkelsen er ansat som IT-medarbejder (25 timer ugentlig) for perioden 14. marts – 

11. august 2002 (vikar for Berit Møller). 
Kutsal Yesilkagit er ansat som amanuensis (halvtids) for perioden 1. august 2002 – 31. juli 
2003. 
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Ansvarshavende redaktører  
Tanja Elisabeth Erbs (ansvarlig for fælles redaktion) tlf. nr. 86169198 & 
Rasmus Beltofte Sørensen  (ansvarlig for studenterredaktion) tlf.nr. 87410920  
 
Kontaktperson for VIP’erne 
Adjunkt Christoffer Green-Pedersen  tlf.nr. 89421297  
 
Fællesredaktion  
Lektor Mette Skak, adjunkt Christoffer Green-Pedersen, Birgit Kanstrup, Hans Salling 
Petersen, Tanja Elisabeth Erbs og Rasmus Beltofte  
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Mette Lykke Kjeldsen, Hanne Petersen, Kirsten Lorenzen, Peter Dinesen, Christian Atzen, 
Laura Glavind,  Hans Salling, Stine Hegelund Kristoffersen, Tanja Erbs og Rasmus Beltofte  
 
KANDESTØBEREN udkommer 4 gange pr. semester i et oplag på ca. 1000 eksemplarer. 
Indlæg modtages gerne - på mail eller i Kandestøberens dueslag! Meninger, der 
tilkendegives under navn, kan ikke tages til udtryk for redaktionens holdning.  
Debatindlæg bedes begrænset til 600 ord, øvrige artikler til 1200 ord. Redaktionen 
forbeholder sig ret til at redigere, forkorte eller tilbagesende artikler, hvis omfang overstiger 
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ikke redaktionens!).  
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Forårets Sidste Deadline 
Mandag d. 29. april, bladet udkommer mandag d. 13. maj 
 
Næste Studenterredaktionsmøde (sidste i dette  semester!) 
Mandag d. 22.-4. april kl. 12-13 I MII (besked herom senere!).  Alle er meget velkomne!! 
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KALENDEREN 

April: 

17.: Studevejledningen afholder informationsmøde om studieophold i      

       udlandet  

17.: Studietur til Bruxelles arrangeret af PF 
22.: Studenterredaktionsmøde i Kanden 
23.: DJØF arrangerer kandidatvejledning for kommende kandidater 
 
24.: Studienævnsmøde 
25.: PF-fest 
26.: Møde i Statsrådet 
29.: Deadline for Kandestøberens majnummer (semesterets sidste!) 
 

Maj: 
1.: Frist for ændring af eksamensform ved 7-dages  
       hjemmeopgaver 
8.: Studienævnsmøde  
29.: Studienævnsmøde 
 


