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 Det Instrumentelle argument ikke så entydigt endda. 
 
af Rasmus Beltofte  
Forhandlingerne er afsluttet og resultatet efterhånden klart for alle. Kandestøberen har bekrevet 
2002-Studieordningen, gældende for nyoptagne på grund- og kandidatdelen fra næste semester. Såvel 
Processen som Resultatet. At sidstnævnte – uddannelsernes fremtidssikring og ramme – er  en inkre-
mentel ændring, forekommer ikke bemærkelsesværdigt. Indførelse af udelukkende karakterbedømte 
eksaminer, bortset fra Pol. Intro, er derimod væsentligt og signalerer samtidig et ”opgør” med instru-
mentelt tænkende studerende, på uddannelsen i almindelighed og kandidatdelen i særdeleshed.  
I baggrundsartiklerne (også sidste måned) om studieordningen nævnes ”free rider” problematikken 
eksplicit. Karakterbedømte eksaminer antages her at kunne løse skævheden i aktivitetsniveauet mel-
lem fx C-fags- og A-fagsstuderende på overbygningsseminarer. Skævheden har uundgåeligt negative 
konsekvenser for det faglige niveau – men er karakterer løsningen? Og hvad implicerer de endvide-
re? 
 
Min enighed begrænses til, at skævheden naturligvis er uhensigtsmæssig og skal søges elimineret. 
Hvad angår midlerne, er jeg mere kritisk. At ”bestået/ikke bestået” fag fordrer givetvis en spekulation 
i ”at springe over, hvor gærdet er lavest”, men gør modsat ikke nødvendigvis karakterer til løsningen 
på problemet omkring opgaveniveauet og aktiviteten på timerne. 
 
Den forventede ekstraindsats i fx C-fagene forudsættes nok ikke at ske på bekostning af A-fagene. 
Ekstratiden må findes andetsteds. Kan og vil vi studerende fravælge mere eller mindre studierelevan-
te jobs, fritidssysler, venner, kærester og tillige engagement i ikke-undervisningsrelaterede aktiviteter 
på IFSK, fx i vores foreninger? I en presset hverdag med tid som knap ressource må dette valg fore-
tages. Er det hensigtsmæssigt, hvis muligt, at lade studiet fylde endnu mere? Er vi villige hertil?  
Uden valget vil belastningen med stor risiko forflyttes til A-fagene, hvis ikke studietiden forlænges. 
Det vil være uhensigtsmæssigt for såvel niveauet på A-fagene som specialiseringen og fordybelsen. 
Med risiko for, at ”fordyberen” forsvinder i kvalitativ metodes studier af statskundskabelige studen-
tertyper. Belastningen af individuelle interesser så langt fremme i studiet må søges undgået.  
En umiddelbar løsning kunne være en sænkelse af bedømmelsesgrundlaget på seminaropgaver, med 
risiko for på længere sigt at devaluere uddannelsen som helhed. Alternativt risikeres, som nævnt an-
detsteds i bladet, at karakterniveauet på kandidatdelen sænkes. Dette er et komparativt problem, såvel 
ift. andre institutters kandidater som kandidater herfra - blot på en tidligere studieordning. Et generelt 
fald i karakterniveauet på kandidatdelen på eksempelvis 0,5 vil, øvrige forhold holdt konstante, ned-
kvalificere en kandidat fra 2002-ordningen sammenlignet med en ditto fra året før (96-ordningen). I 
hvert fald på kort sigt. Aftagerne af vores kandidater fokuserer nok på studieordningens prioritering 
af kernefag som fx økonomi, metode, offentlig forvaltning m.m., men desværre nok ikke på mindre 
synlige forhold – herunder spørgsmålet om karaktergivning på seminarerne. 
 
I undervisningen bør det endvidere påpeges, at flere forhold end karakterer spiller ind. De studeren-
des individuelle interesse i seminaret, absolut og relativt ift. semesterets øvrige seminarer.. Endvidere 
skal underviserens faglige kompetence, indlevelse, pædagogiske færdigheder samt den praktiserede 
undervisningsform inddrages. Underviseren er ikke en ”black box”. Disse forhold er måske ligeså 
essentielle i ABC-problematikken 
På opgavesiden fordrer kombinationen af instrumentelle studerende og eksamener uden karakterer 
utvivlsomt visse typer af opgaver – eksempelvis den meget rutineprægede og netop beståede. Modsat 
skal man dog ikke være blind for karakterrationalitets og risikoaversions betydning for opgaverne. 
Sammen med de studerendes opfattelse af den gode velstrukturerede opgave snarere samler end spre-
der det opgaverne niveaumæssigt. Færre risici forbundet med ”bestået/ikke bestået” vil øget denne 
spredning - flere opgaver er skrabede, men flere formentlig også alternative, hvad angår indhold og 
struktur. Herunder altså også de fornyende og unikke opgaver.  
Endvidere kan underviserinstrumentel adfærd ikke fornægtes. Som nævnt i sidste nummer føler klart 
størsteparten af disse, at undervisningen fylder for meget sammenlignet med forskningen, hvorfor det 
kunne være mange underviseres interesse med let sammenlignelige opgaver uden stor spredning – 
noget karaktergivning kan være med til at sikre. 
 
Dette er kun tænkte scenarier. Ovenstående vil altså blot argumentere for, at det instrumentelle kan 
antage flere former og synes forsimplet af aktørerne i studieordningsforhandlingerne. Karakterer er 
ikke nødvendigvis løsningen på den skitserede problematikken – og slet ikke alene! 
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 Sproget er et håndværk,  
der skal kunnes 

Om opgaver og skriveproblemer 
 
af Gorm Harste & Jørn Loftager 
 
Fra højere sted er det blevet bekendtgjort, at 
studenter skal kunne skrive korrekt. Eller 
sagt på en anden måde: Det skal trækkes fra 
i karakteren, hvis sproget grammatisk og 
syntaktisk er så mangelfuldt, at det går ud 
over det faglige. 
          Hvordan skal det så give sig udtryk 
her på studiet. Ja, det betyder, at man fra 
starten skal forsøge at være opmærksom på 
skriftlige færdigheder. Man skal altså gøre 
sig “umage”, som det engang hed. Ethvert 
skriftligt produkt bør ledsages af 2-3 
korrekturlæsninger, eller flere. Man skal 
selv læse korrektur, forfra, bagfra og fra 
siden. Man skal bruge word-korrekturen. 
Man skal prøve at læse sig selv “som 
Fanden læser Biblen” – uden at blive 
skrive- eller handlingslammet af den grund. 
Og man bør hjælpe hinanden så godt som 
muligt, side for side, sætning for sætning i 
læsegrupperne. Det er – Nota Bene – svært 
at læse korrektur på sig selv, fordi man let 
begynder at følge den faglige tråd frem for 
bare at se mere lige(-)gyldigt på det 
sproglige. 
          I sociologi-faget på 3.semester har vi 
lige læst 220 opgaver igennem. Det var stort 
set en fornøjelse. Der er mange, der skriver 
godt. En del skriver formidabelt godt, 
præcist, velargumenteret, elegant og endda 
morsomt. En lige så stor del kunne have 
gjort sig en smule mere umage, læst 
korrektur en gang til, eller fået en anden til 
det, men har måske haft for travlt, eller blot 
haft svært ved at læse en perfekt korrektur 
på sig selv. 
          Men der er også en gruppe på 10 – 
15%, der har klare grammatiske og 
syntaktiske problemer, som rækker ud over 

en let korrektur. Det er en gruppe, hvor 
skrivestilen begynder at trække opgaven 
ned. I nogle tilfælde er det ikke værre, end 
at der er tale om studenter, som efter et par 
års videre studier har fået lært håndværket. 
Men i en del tilfælde er grammatik, 
kommasætning, stavemåde og syntaks så 
fejlagtig, at det alt for ofte overlades til 
læseren at gætte, hvad der skal stå. Når 
læseren er en lærer, der godt ved, hvad der 
burde stå, er læreren imidlertid nødt til at se 
bort fra sin egen indforståelse med den 
behandlede problemstilling. Dermed 
kommer i værste fald et par blanke linier ind 
i teksten, et hul i argumentationen, som ma n 
må springe over. Og så begynder karakteren 
for alvor at blive trukket ned. I de værste 
tilfælde er op mod halvdelen af sætningerne 
så fejlagtige, at de falder ud. Det er af typen 
“I dem fæste tilfælde re opmod haldelen, af 
sætingene så så fejlagte at de flader ud.” 
Selv en dårlig korrekturlæser kan sikkert 
fange den slags fejl. Men måske kræver det 
ekstra aftenskoleundervisning.  
           Har man en uge-eksamen, så bør 
sproget være fuldstændigt i orden. Nogle 
har så travlt til slut, at korrekturen bliver 
lemfældig. Men det er egentlig ikke den 
type fejl, der er problemet. Problemet ligger 
meget mere i, at årevis med skriftlig sjusk 
skaber en lemfældig omgang med 
argumentationers opbygning. Der kommer 
med andre ord et skred i forholdet mellem 
grammatik og det, man kalder dybde-
grammatik og semantik, som er sprogets 
muligheder for at udsige noget med 
gyldighed og med klare betydninger. De 
fleste studenter øver sig næsten automatisk 
gennem årene i al opgaveskrivning så meget 
på det, at de bliver rigtig gode til at 
formulere sig skriftligt og en del bliver 
endda fremragende skribenter. For de 
øvrige: Lær håndværket hurtigst muligt.  
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DJØF’s dom: 
 Søg bredt ! 

Nedskæringer og ansættelsesstop er 
blevet hyppigt anvendte termer, efter den 
nye regering trådte til. Spørgsmålet er 
naturligvis, i hvilket omfang Thors 
”svingen med hammeren” vil ramme 
udsigterne for scient.pol.’erne. Jesper H. 
Pallesen fra DJØF var derfor medio 
februar blevet inviteret af PF til at 
komme med en vurdering af den sande 
tilstand, førend panikken begynder at 
brede sig.  
af Tanja Elisabeth Erbs 
 
Jesper H. Pallesen fra DJØF starter seancen 
med at præsentere de seneste tal, der 
bebuder, at omkring 100 DJØF medlemmer 
har mistet deres job, heraf var ca. de 80 
ansat i staten og størsteparten var ældre 
medarbejdere. Dette er til at overkomme, 
mener Jesper H. Pallesen, men det er klart, 
at statens nedskæringer også vil ramme 
nyuddannede scient.pol.’er. Det er dog 
endnu vanskeligt at danne sig et klart 
billede af, hvor massivt det vil slå igennem.  
 
Fortsatte fremtidige besparelser 
Forslaget til næste års finanslov opererer 
med en tiltagende hård besparelse. Inden for 
det enkelte ministerium sker der for det 
første det, at kursusaktiviteter skæres væk, 
nyansættelser stilles i bero, og de ældre 
medarbejdere sendes på pension. Som det 
næste skridt iværksættes de virkelig 
smertefulde tiltag – nemlig reduktionen i 
antallet af ansatte og en nedsættelse i 

brugen af  ekstern hjælp - 
konsulentbistanden. For det tredje rammer 
finansloven områder som militæret, 
ulands- og miljøområdet, hvor en del 
projekter bortfalder. Det er dog i større 
omfang faggrupper som ingeniører frem 
for scient.pol.’er der rammes af 
sidstnævnte udvikling, ifølge Jesper H. 
Pallesen.  
          Selv om der i øjeblikket er en lav 
ledighed for scient.pol.’er, står det dog 
helt klart, at den vedvarende beskæring af 
ressortområderne vil betyde en mindre 
efterspørgsel af nyuddannede scient.
pol.’er inden for centraladministrationen, 
eftersom de siddende medarbejdere 
beholdes, og dem, som normalt plejer at 
skifte stilling, bliver siddende.  
 
Flere søger arbejde i den private sektor 
Af de nyuddannede scient.pol.’er viser det 
sig, at 9 ud af 10 finder et job efter ét år. 
Mens 46 % af de nyuddannede finder job i 
staten, er der en fortsat større søgning hen 
imod den private sektor. For bare 5 år 
siden var det ikke udbredt i sammen grad 
at søge beskæftigelse inden for den private 
konsulentbranche. Hele 26% af de 
nyuddannede scient.pol.’er finder i dag job 
i den private sektor. Meget kunne tyde på, 
at det er en tendens, der vil fortsætte i takt 
med besparelserne inden for staten. Under 
alle omstændigheder er det en fordel at 
tænke kreativt, når man fremover skal ud 
at søge job. Det er blot ét af de råd, Jesper 
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 H.Pallesen giver videre. 
 
Råd nr. 1 : Søg bredt   
Med udgangspunkt i den aktuelle situation 
opfordres der først og fremmest til at søge 
bredt. De ofte populære områder, blandt 
statskundskabere som miljø og uland er 
netop områder, der står får skud under den 
nye finanslov. Derfor er det vigtigt at 
orientere sig meget bredere i forhold til ens 
interesser. Til gengæld er kommunerne et 
område i vækst, og her er mulighederne for 
indflydelse i øvrigt betydeligt bedre, end 
inden for staten. Kommunerne opretter pt. 
mange stillinger under titlen udviklings-
medarbejdere,  og navnlig i den forbindelse 
er det nemmere som enkelt medarbejder at 
være med til at præge og influere arbejdet. 
Sygehusene  - og som sagt den private 
sektor – nævnes som andre muligheder, 
hvor der samler sig flere og flere opgaver, 
der står at skulle løses. 
          Det handler som sagt om at tænke 
kreativt. Som scient.pol. besidder man 
meget vidtfavnende kompetencer, som 
sagtens vil kunne gøre gavn inden for 
erhvervs- og kommunikationsvirksomheder, 
ligesom eksempelvis et medicinalfirma, der 
efterspørger direktionssekretærer eller 
strategitænkere, vil finde velkvalificerede 
medarbejdere  i  sc ient .pol . ’erne .  
Ambitionen, om ansættelsen som 
fuldmægtig i udenrigsministeriet som det 
endegyldige mål bør derfor modereres, for 
en sådan stilling ligger ikke umiddelbart for 
i øjeblikket, forklarer Jesper H. Pallesen. 
 
Råd nr. 2 : Kom hurtigt i gang 
Et andet vigtigt råd, er betydningen af at 
komme i gang med jobsøgningen 
umiddelbart efter studieafslutning med det 
mål at komme hurtigt i beskæftigelse. Ens 

ansøgning begynder at virke mistænkelig, 
hvis ledigheden sniger sig op på et år. 
Derfor er det ikke nogen god idé at tage på 
en 3 måneders lang ferie efter 
specialeskrivningen, hvor fristende det end 
synes. Snarere bør man allerede under 
specialeforløbet overveje mere konkret: 
hvad er det jeg kan, og hvor er det jeg vil 
hen ? Selv om det ikke just er en ansættelse 
i kommunalt regi, der står øverst på listen 
over drømmejobs, så vil det alligevel være 
en platform, hvorfra der kan søges videre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konklusionen 
Det er således ikke den mest gunstige 
periode at søge job inden for staten lige nu. 
Alligevel er der dog ikke længere tale om 
noget ansættelsesstop, beroliger Jesper H.
Pallesen med henvisning til, at DJØF-bladet 
stadig annoncerer med stillinger inden for 
staten. Dog vil der være tale om en større 
intensitet om de resterende stillinger. Der er 
dermed ikke tale om en krise som den i 
starten af 90’erne, hvor dommen til 
statskundskabsstuderende var betydelig 
mere dyster. I dag vil der med andre ord 
altid være plads, men man skal blot ikke 
være så kræsen.  
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’Tænk kreativt og søg bredt’ er rådene 
fra DJØF til os kommende scient.pol.’er. 
De påpeger, at stadig flere ansættes inden 
for den private sektor, og anlægger 
derfor et optimistisk syn på vores 
jobmuligheder trods nedskæringer i den 
offentlige sektor. I den anledning besøgte 
undertegnede Karrieredagene d. 27. 
februar. 
Af Mette Lykke Kjeldsen og Hanne Petersen 
 
Karrieredagene er en messe arrangeret af 
foreningen AIESEC, hvor studerende og 
arbejdsgivere inden for både den private og 
den offentlige sektor har mulighed for at 
møde hinanden og tale om mulighederne for 
fremtidig ansættelse. 
Vi ønskede på messen at danne os et indtryk 
af de private virksomheders syn på 
statskundskabere.  
Det overordnede indtryk var positivt med 
hensyn til konsulentvirksomheder, men de 
øvrige virksomheder på messen syntes 
endnu ikke at have indset vores uundværlige 
kvaliteter. De fleste repræsentanter fra 
virksomhederne havde svært ved at forstå, 
hvad statskundskabs-uddannelsen helt 
nøjagtig indebærer. De rynkede på næsen af 
fag som sociologi, idéhistorie og 
international politik. Kun fag som statistik 
og økonomi kunne skabe lidt lys i øjnene 
hos virksomhedernes udsendte. Vi fandt da 
også hurtigt ud af, at økonomer var i særligt 
høj kurs på messen.  
 

Ifølge Jesper Pallesen fra DJØF bliver 
stadig flere scient.pol.’er ansat i den private 
sektor, heraf især inden for konsulent-
branchen. Vores besøg har bekræftet, at 
konsulentvirksomhederne er de primære 
aftagere, men måske er det i lyset af de 
offentlige nedskæringer på tide, at vi  
markedsfører os selv lidt bedre - også i 
forhold til andre private virksomheder.   
 
 
Karrieredagene er Danmarks eneste 
landsdækkende job- og informationsmesse, 
som for 17. gang blev arrangeret af udveks-
lingsorganisationen AIESEC. Messen for-
ventes afholdt igen næste år. For yderligere 
information se: www.karrieredagene.dk 

Indtryk fra Karrieredagene 

Fakta om AIESEC 
AIESEC: 
• er verdens største studenterorgani-

sation 
• har 50.000 medlemmer fordelt over 

84 lande 
• har kontakt med mere end 800 

universiteter verden over 
• arrangerer udveksling for tusinder af 

elever og nyuddannede hvert år 
• har en vision om fred og fuldendelse 

af menneskets potentialer 
 
                                   Kilde: www.aiesec.dk 
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Som omtalt i sidste nummer af 
Kandestøberen er der vedtaget en ny 
studieordning på IFSK. Blandt 
ændringerne i forhold til den gamle 
ordning er en afskaffelse af FLAPS som 
selvstændigt fag og en indførelse af 
karakterer i alle fag, bortset fra 
politologisk introduktionskursus. Her vil 
vi gerne redegøre for forløbet, og 
begrunde de ændringer, der er foretaget. 
 
af Jesper Poulsen, Marianne Pedersen, 
Martin Koch og Jesper Friis 
 
Lad os starte med begyndelsen: I 
begyndelsen var ordet, og ordet var Gud….
okay måske ikke så langt tilbage. Ideen om 
en revidering af studieordningen har spøgt 
siden 1999. Det var i 1999, at vi på hvert 
StatsRådsmøde havde et emne vedrørende 
studieordningen oppe at vende. Arbejdet lå 
brak frem til foråret 2001, hvor vi på en 
StatsRådsdag støvede referaterne af og 
sammenholdt dem med vores nuværende 
ideer, udfra dette fik vi lavet et oplæg til de 
emner, vi gerne ville se på i en eventuel 
revision: 
 
-         Der var et stærkt ønske om en 
mundtlig eksamen på grunduddannelsen for 
at tilgodese studerende med mundtlige 
færdigheder. Det var ydermere et ønske, at 
en sådan mundtlig eksamen skulle 
bedømmes efter trettenskalaen, så både 

mundtlige og skriftlige færdigheder blev 
afspejlet på eksamensbeviset.  
-         Det andet store ønske var at finde en 
løsning på smertensbarnet FLAPS. Det har 
haft rollen som et underligt fritsvævende 
fag, der ikke var særligt velfungerende. 
Dette skyldes hovedsageligt to ting: Dårlig 
koordination mellem IP, Kom.Pol. og 
FLAPS, det kan være svært at se koblingen 
fra FLAPS til de to hovedfag. Derudover 
dårlig deltagelse fra studenterside hvilket, 
formoder vi, skyldes den manglende 
selvstændige eksamen. Vores forslag var at 
splitte faget op og indkorporere det i Kom.
Pol. og IP. 
-         Vi ønskede at løse den såkaldte ABC-
problematik på overbygningen (dvs. 
problemet med den meget forskellige 
motivation mellem studerende, der har et 
fag som A-fag, og de der har det som B- 
eller C-fag). Vi havde på dette tidspunkt 
ikke umiddelbart en løsning på problemet, 
men var dog fuldt ud klar over, at vi stod 
med et motivationsproblem på studenter-
siden. 
-         Derudover var der lidt røster om 
problemer med klassikerfaget, der var dog 
langt fra enighed herom.  
-         Der kunne spores en generel 
opbakning til et mundtligt specialeforsvar. 
Det blev også overvejet at skære i længden 
på specialet (max. grænsen var 135 sider)  
-         Der var også generel enighed om, at 
man med fordel kunne slå halvårgangs- 

2002-ordningen,  
øhh.. hva’ er det for noget? 
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 forelæsningerne sammen til helårgangs og 
derved spare ressourcer uden væsentligt tab 
i undervisningskvalitet.  
-         Endelig var der et ønske om øget 
valgfrihed på sidefagsuddannelsen, her 
fandt mange det problematisk, at det ikke 
var muligt at følge Offentlig Forvaltning.. 
 

          På studienævnsmøde den 30. maj 
udvekslede studenter og undervisere i 
studienævnet deres ’lister’ over forhold/
problemer, som de kunne ønske ændret/løst 
ved en evt. reform af studieordningen. 
Undervisernes væsentligste emner var: 
Løsning af FLAPS-problemet, revision af 
klassikerfag, indførelse af instruktor-
undervisning i en række fag på grunddelen, 
løsning af ABC-problematikken og en 
række mindre reformer. Der var generelt 
stor enighed om, hvilke problemer der 
skulle tages hånd om, et af emnerne på 
undervisernes liste kræver dog særlig 
opmærksomhed; den øgede instruktor-
undervisning på grunddelen (der kommer 
instruktorundervisning i filosofikum, 
sociologi og afhængigt af hvad der er til 
rådighed af Phd’ere også i IP og Kom.Pol.). 
Hovedargumentet  var at  styrke 
overbygningen på grunduddannelsens 
bekostning. Seminarudbuddet på overbyg-

ningen har længe været utilfredsstillende, 
og der er et relativt stort forbrug af eksterne 
lektorer. Ideen er, at da vi kun har et 
endeligt antal undervisere, vil det være 
formålstjenesteligt, at de lægger deres 
hovedindsats på overbygningen, hvor man 
må formode, at de studerende har en større 
faglig ballast og derved vil få større udbytte 
af VIP’erne. Øget brug af instruktor-
undervisning kan selvfølgelig ikke 
umiddelbart siges at være i de studerendes 
interesser. Vi fandt dog, at en ændring vil 
medføre et større fagligt udbytte af 
undervisningen på grund af den styrkede 
overbygning. Det skal dog nævnes, at man, 
så vidt det er muligt, vil forsøge at gøre 
brug af Ph.D’ere, eksterne lektorer og 
undervisningsassistenter i de forløb, hvor 
holdtimerne varetages af instruktorer. 
Samtidig har instituttet lovet at stå for 
gennemførelsen af de såkaldte faglig dialog 
arrangementer, hvor undervisere her fra 
stedet en 3-4 gange pr. semester vil 
fremlægge deres nuværende forsknings-
projekt.  
          Selve arbejdet med revisionen kørte 
ved, at studienævnet havde talrige 
forhandlingsmøder. Studenterrepræsentanter 
havde derudover møde med en 
baggrundsgruppe, der var åben for alle 
studerende på IFSK. Her mødte mellem 10 
og 15 studerende, som gav baggrunds-
gruppen en bred sammensætning på tværs 
af årgangene. Under disse møder blev det 
forslået at indføre en gruppeeksamen, så der 
også blev stillet krav til samarbejdsevner på 
grunduddannelsen. Det var også under disse 
møder, at vi selv tog forslaget om mundtligt 
forsvar for specialet af bordet. Begrundelsen 

 
Hovedargumentet var at styrke 

overbygningen på grunduddannelsens 
bekostning. 
 Seminarudbuddet på overbygningen 
har længe været utilfredsstillende….. 

” 

” 
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 var, at det højst sandsynligt ville medføre 
faste eksamensterminer, og at man ville få 
en ekstra eksamen, der ville ligge et pænt 
stykke tid efter afleveringen, eventuelt efter  
man har fået arbejde. 
          Forhandlingerne med underviserne 
foregik i en meget positiv stemning, og vi 
må indrømme, at hele forhandlingsudvalget 
var meget overrasket over, at vi nåede at 
færdiggøre den nye ordning på et semester. 
Nedenfor er hovedelementerne i den nye 
reform ridset op. 
 
-         Videnskabsteori og politiske approac-
hes (det tidligere Kom.Pol. I) adskilles. 
Videnskabsteori lægges sammen med 
klassikerfaget på 2. semester, faget kommer 
sammen med idehistorie til at udgøre 
filosofikum. Faget slutter med en karakter, 
da ekstern censur var et krav ovenfra. 
-         De politiske approaches lægges 
sammen med den gamle Kom.Pol. fra 4. 
semester. Faget ligger på 3. semester og er 
tænkt som en grundgennemgang af de 
forskellige teorier inden for disciplinen. 
Faget kører videre på 4. semester, hvor 
teorierne skal anvendes på empirisk 
materiale. 4. semester vil indeholde 
elementer fra det hedengangne FLAPS, men 
der vil også være fokus på EU-teorier. Dette 
skulle meget gerne føre til et mere helstøbt 
forløb. Det udenrigspolitiske stof og andre 
relevante elementer fra FLAPS integreres i 
IP. 
-         Offentlig politik er et nyt fag, der har 
fokus på output siden af det politiske 
system, som det hedder i fagbeskrivelsen: 
”Offentlig politik er studiet af, hvordan, 
hvorfor og med hvilken effekt regeringer 

forfølger bestemte mål”. Faget var et ønske 
fra underviserne, men vi kunne godt se, at 
der manglede fokus på denne del af 
politologien på IFSK.  
-         Den mundtlige eksamen endte hos Ø-
fag og skal afholdes på baggrund af en 
opgave skrevet i grupper. Dette var af rent 
praktiske grunde, da belastningen ved at 
have en hel årgang oppe i et af de store 
grundfag ville være en urimelig byrde for de 
pågældende undervisere. Eksamen karakter-
bedømmes på grund af ovennævnte 
argumenter om, at det mundtlige element 
også skal afspejles på afgangsbeviset. 
-         Politologisk opgaveseminar tilføres en 
ekstra time, dette sker for at styrke 
metodeelementet i den enkelte opgave. Det 
vil sige, at den ekstra time skal bruges til at 
supplere det rent indholdsmæssige i det 
pågældende fag med relevante metodiske 
tilgange. 

 
-         Den s tore  omvæl tn ing  på  
overbygningen er selvfølgelig, at løsningen 
på ABC-problematikken blev karakterer i 
alle fag. Dette må siges at være en klar 
erkendelse af dårlig motivation hos de 
studerende. Har vi så ikke gjort 
overbygningen hårdere? Måske. Men vi 

Til gengæld vil vi indskærpe for 
underviserne, at en ændring til 3 

karaktereksamener pr. semester mod nu 1-2 
bør føre til, at bedømmelsesgrundlaget 
ændres – ellers vil denne ændring kunne 
forlænge folks studietid eller føre til, at 
man opnår væsentligt lavere karakterer 
…... 

” 

” 
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 mener også at vi sikrer et fagligt højere 
niveau. Det er samtidig den simpleste måde 
at løse ABC-problemet. Vi bevarer 
muligheden for at tage fag i udlandet, få 
godkendt praktik og få accepteret 
”samfundsfaglige” fag på samme niveau 
som før, men alle kandidatfag taget på IFSK 
skal karakterbedømmes. I begyndelsen 
havde vi lange overvejelser omkring at 
beholde de tre C-fag i uændret form, men 
fraveg det, fordi vi vurderede, at den eneste 
grund til at bibeholde disse fag er hensynet 
til en mindre arbejdsbelastning for de 
studerende, der vælger at tage alle fag på 
IFSK, noget af ABC problemet vil altså 
være til stede i denne model. Til gengæld 
vil vi indskærpe for underviserne, at en 
ændring til 3 karaktereksamener pr. 
semester mod nu 1-2 bør føre til, at 
bedømmelsesgrundlaget ændres – ellers vil 
denne ændring kunne forlænge folks 
studietid eller føre til, at man opnår 
væsentligt lavere karakterer end under den 
gamle ordning. Et begrænset fald i 
gennemsnittet på kandidatdelen er måske 
heller ikke det værste der kan ske – i 
øjeblikket er det på 9,5! Derudover vil 
presset ved den enkelte eksamen måske 
blive mindre i denne model, idet den enkelte 
karakter vil have relativt mindre betydning 
for den studerendes gennemsnit.  
-         Vi bestemte, at omfanget af en 
praktikrapport max. måtte være 10 sider. 
Begrundelsen var de store udsving i de krav, 
der blev stillet til de studerende. 
-         Vi afskaffede den mundtlige eksamen 
ved dobbeltseminarer. Belastningen ved 
både en mundtlig eksamen og en opgave af 
dobbelt længde er urimelig stor i forhold til 

at tage to enkeltseminarer, hvilket vi 
formoder er bidragende til den lave søgning 
til denne seminartype. 
-         Endelig foretog vi en generel 
nedjustering af ordgrænserne for opgaver. 
Dette var grundet i to forhold. Helt generelt 
gik vi for et par år siden  fra tegn til ord som 
beregningsmetode, hvilket havde øget 
opgavernes længde med en 10-15%. Mere 
specifikt omkring seminaropgaverne mener 
vi, at overgangen til karakterer i alle fag alt 
andet lige vil medføre en større belastning. 
Kortere hjemmeopgaver er en måde at lette 
denne arbejdsbyrde. 10-siders opgaver blev 
dog holdt på samme niveau, da der i 
forvejen ikke var meget plads at gøre godt 
med her. 
 
              Arbejdet med den nye ordning har 
været spændende, men også hård med den 
heftige mødefrekvens. Vi vil i den 
forbindelse gerne sige tak til baggrunds-
gruppen for deres indsats. Til gengæld 
mener vi også at have fået en ordning, der 
løser mange af de væsentlige problemer, der 
har været på studiet. Især det nye Kom.Pol.- 
forløb mener vi løser et af de væsentligste 
problemer, vi selv sad med på vores 
grunddel, nemlig et dårligt fungerende fag. I 
det hele taget tror vi, at både reformen med 
Kom.Pol. og Filosofikum vil føre til mere 
helstøbte forløb. Denne ændring, sammen 
med de andre, mener vi forbedrer studiet og 
styrker fagligheden væsentlig. God 
fornøjelse med 2002-ordningen.  
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”Biopirateri” 
 

- oprindelige folks patentrettigheder 
 

”Biopirateri” betegner firmaers jagt på lokale planter og viden i 
fattige lande. Det er blevet et af omdrejningspunkterne i 
debatten om Verdenshandelsorganisationen WTO‘s aftale om 
in te l l ek tue l l e  e jendomsre t t igheder  –  TRIPS . 
 
- Er det retfærdigt, at virksomheder optager patenter på 

planter, som oprindelige folk har kendt og brugt gennem 
flere hundrede år? 

 
- Hvordan opnås et rimeligt samarbejde, så både 

videnskabelig udvikling og oprindelige folk respekteres? 
 

Oplæg af:  
-   Vibeke Tuxen, Miljøorganisationen Nepenthes.  
-   Bo Hammer Jensen, Novozymes. 

 
Tid: Onsdag den 20. marts 19.00 
Sted: Røgfyldt kantine, statskundskab 

 
Arrangeret af: Globaliseringsgruppen, U-landsorganisationen Ibis  
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 ” 

” 

Den nye studieordning til debat 
- eller manglen på samme 

af Martin Skøtt 
Studerende på 6. semester 
   Efter nu i snart tre år at have haft en 
opfattelse af, at studenterpolitik kun drejer 
sig om at øge antallet af læsepladser på 
instituttet og læse evalueringsskemaer (hvor 
man ikke længere kan nøjes med at sætte 
krydser), er det med en vis forundring, man 
kan konstatere, at de selv samme mennesker 
også er medvirkende til at lave 
studieordningerne her på instituttet (se 
omtale af den nye studieordning i sidste 
nummer af Kandestøberen (Februar 2002)). 
Forundring, ikke mindst, fordi man første 
gang hører ordningen nævnt, efter at den er 
vedtaget (på studienævnsmødet, den 23. 
januar 2002). Det er altså åbenbart ikke 
meningen, at den slags ligegyldigheder får 
nogen videre debat her på instituttet, hvilket 
man så kan undre sig over i sit stille sind. 
   Nu skal jeg ikke afvise, at det måske kun 
kommer bag på mig og andre dødelige, der 
ikke dukker op til alle studienævnsmøderne. 
Ikke desto mindre mener jeg, at den nye 
studieordning på ret så væsentlige områder 
bryder med den gamle ordning, at det 
fortjener lidt omtale. Derfor dette indlæg, 
der er tillagt en knap så flatterende vinkel på 
den vedtagne studieordning, end den der 
fremstår efter læsning af interviewet med 
Martin Koch og Torben K. Jensen i 
ovennævnte udgave af Kandestøberen.  
 
   En af de centrale ændringer, der sker med 
den nye studieordning, er indførelsen af 

karakterbedømte eksamener efter alle fag 
(på nær pol.intro). Argumentet for det er 
den instrumentelle tankegang, der i 
overvejende grad præger de studerende i de 
ikke-karakterbedømte fag, så de, frem for at 
engagere sig i deres studie, ”free rider” med 
passivitet i undervisningen og en 
forventning om at få det hele serveret. 
   At der eksisterer et problem i, at alt for 
mange studerende vælger den lette løsning, 
og alene kommer for at modtage 
undervisning, frem for at være en del af den, 
er der næppe tvivl om. Det overraskende er 
blot, at dette alene søges løst i den nye 
studieordning ved at kigge på de 
studerendes indsats. Hvad der derimod 
fortrænges er, at god undervisning ikke kun 
er afhængig af engagerede studerende, men 
også af gode underviserer. Denne 
problematik opfanger den nye studie-
ordning ikke og tager således slet ikke fat på 
et problem, der, i mine ydmyge øjne, nok 
ikke har en helt uvæsentlig sammenhæng 
med de studerendes passivitet i 
undervisningen.  

 
 
 
 
 
 

Når man med fordel kunne overveje 
undervisernes rolle, hænger det bl.a. 
sammen med den pædagogiske indsats 
(eller mangel på samme), underviserne 

Hvad der derimod fortrænges er, 
at god undervisning ikke kun er 

afhængig af engagerede studerende, 
men også af gode underviserer. 

” 

” 
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 lægger for dagen, og dermed også det 
engagement de selv lægger i at gøre 
undervisningen engageret og udfordrende. 
Torben K. Jensen er selv inde på problemet 
i information & debat (11. februar 2002), 
idet manglen på professionel pædagogik på 
universitetet betyder, at mange undervisere 
ikke ofrer den fornødne energi på at blive 
bedre til at undervise. Der er med andre ord 
brug for, at undervisernes pædagogiske 
evner får en mere central placering i 
universitetsverdenen.  

Dernæst kan man spørge sig selv, hvilke 
revolutionerende fremskridt karakter-
bedømte eksamener vil føre med sig – 
udover muligheden for selv at vælge, om 
man vil gå efter et 10-tal eller et 7-tal – som 
Martin Koch så fristende fremstiller det? 
For det første er det i mine øjne tvivlsomt, 
hvor meget karakterbedømte eksamener vil 
betyde for engagementet i det store hele, 
hvis man ikke også tager underviserne med 
på råd. Det giver ingen mening, når Torben 
K. Jensen understreger, at undervisernes 
pædagogiske indsats er stærkt afhængig af 
de studerendes engagement, hvis det ikke 
også går den anden vej rundt. Hvis man er 
så overbevist om, at det alene er de 
studerende, der har et problem med at 
engagere sig, hvorfor så ikke indføre 
årskarakterer i alle fag (det fungerer efter 
sigende godt ude i folkeskolerne).     

   For det andet ændrer karakterbedømte 
eksamener ikke ved, at undervisningen på 
nogle seminarer er ualmindelig gammeldags 
og træg, mens der på andre seminarer ikke 
synes at være noget problem med de 
studerendes engagement. Hvorfor er der fx 
nogle underviserer, der stædigt holder fast i 
formen med oplæg fra de studerendes side, 
mens andre benytter sig af gruppedebatter? 
Hvorfor lægger nogle undervisere op til 
gruppearbejde, mens andre har en tendens 
til lange enetaler? Under alle omstændig-
heder er det svært at se, hvordan 
karakterbedømte eksamener skulle kunne 
løse denne forskel i engagementet og 
undervisningsform mellem de forskellige 
undervisere. 
  Set fra de studerendes side er problemet 
med den nye studieordning, at endnu en af 
oaserne til at være ”rigtig” studerende i 
forsvinder. Idet en kæmpe del af 
undervisningen i dag foregår efter minutiøse 
pensumlister, er der ikke mange muligheder 
tilbage for at være fordyber, endsige tænke 
sig ud over gennemsnittet.  
   Og dog. Muligheden for at fordybe sig i et 
”alternativt” emne, der lå udover 
pensumlisten og den klassiske caseanalyse, 
eksisterede i ’96-ordningens ikke -
karakterbedømte seminarer. Her var en 
mulighed for ikke bare at skrive den næste 
opgave i en endeløs række af enslydende 
opgaver, men derimod at gå lidt ud over det 
gængse, det traditionelle og det 
instrumentelle og fordybe sig i et anderledes 
emne (såfremt underviseren selvfølgelig er 
indforstået). 
 Den mulighed er, med den nye 
studieordning, i praksis svær at få øje på.  

   manglen på professionel  
pædagogik på universitetet 

betyder, at mange undervisere ikke 
ofrer den nødvendige energi på at blive 
bedre til at undervise. 

” 

” 
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 Man kan selvfølgelig vælge at gå efter en 
lavere karakter, idet man vælger 
fordybelsen, som Martin Koch pointerer 
som en mulighed. Men hvor mange vælger 
mon at udfordre skæbnen med den lidt mere 
risikable opgave frem for standardopgaven? 
 
Måske er det de incitamentsprægende 

løsningsmodeller, der skal til at løse 
problemet, her midt i moderniteten, hvor 
effektivitet synes at være mantraet frem for 
kvalitet. Hvorvidt det hjælper på 
engagementet er svært at sige, men det vil 
uden tvivl jokke yderligere på den smule 
fordybelse, der findes her på stedet.  

Pædagogik,  indlæring og undervisning 
hænger uløseligt sammen. Det er 
universitetsverdenen også ved at få 
øjnene op for. I Studienævnet og på 
universitetsplan er universitetspædago-
gik på dagsordenen, og for os studerende 
skaber det muligheder for at præge 
måden, undervisningen foregår på. 
 
af Martin Koch 
Næstformand i Studienævnet, 
TværPolitisk Liste 
 
Efterårets arbejde i studienævnet gik med 
den nye studieordning, som er vedtaget, og 
som nu skal implementeres. Studie-
ordningen er kun rammen om vores studie – 
nu skal rammen fyldes ud. Derfor vil 
forårets arbejde og diskussioner især sætte 
fokus på universitetspædagogik og 
seminarformer. God og spændende 
undervisning kræver alsidige undervisnings-
former. Studenteroplæg kan være en god 
måde at strukturere et undervisningsforløb 
på, men der er ingen lov, som foreskriver, at 
al undervisning skal foregå på den måde. F.
eks. er IT et vidunder, som vil være 
væsentligt at få inkorporeret i 

undervisningen.  
Studienævnet og StatsRådet vil i den 
kommende tid diskutere modeller til, 
hvordan især seminarundervisningen kan 
blive mere alsidig. På universitetsniveau er 
der også fokus på universitetspædagogik.  
Det er glædeligt, at man i universitets-
verdenen har fået øjnene op for, at man med 
simple pædagogiske instrumenter kan hæve 
kvaliteten i undervisningen. Det er en 
holdningsændring blandt underviserne, som 
studerende skal hilse mere end 
velkommen – og vi skal være med på banen 
for at få indflydelse på vores hverdag.  

God undervisning skabes ikke på en gang. 
Det er en proces, som hele tiden skal 
udvikles og formes. Derfor vil 
universitetspædagogik være en diskussion, 
som aldrig afsluttes, men derimod løbende 
viser sit ansigt. 

Universitetspædagogik 

Det er glædeligt, at man i 
universitetsverdenen har fået 

øjnene op for, at man med simple 
pædagogiske instrumenter kan hæve 
kvaliteten i undervisningen. 

” 

” 
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Det er spørgsmål som disse, der melder sig, 
og som denne artikel med garanti ikke kan 
svare fyldestgørende på. Jeg vil nøjes me d 
at lufte enkelte perspektiver og tanker på 
baggrund af et étdagskursus i emnet afholdt 
af UNI-C i januar. PC-vagten kan bevidne, 
at jeg ikke just er nogen computernørd, blot 
moderat interesseret i pædagogisk efterud-
dannelse. Men jeg har en åben holdning til 
spørgsmålet om netbaseret undervisning, 
fordi det kan give mere fleksibilitet ikke ba-
re for aftagersiden – altså studenterne – men 

så sandelig også for leve-
randørsiden, altså os lærere. 
Den nye teknologi binder os 
allerede mindre til vore 
kontorer. Det kan der siges 
både godt og skidt om; her 
skal man også medtænke 
TAP’erne. Ergo skal man 
gøre sig klart, at hverken 
fordele eller ulemper ved 
den nye teknologi er place-
ret ensidigt hos en af parter-
ne. 
 

Derfor bør man nok henholde sig til en af de 
indsigter, som UNI-C kursets to lærere fra 
det engelske Open University fremhævede: 
Fremtiden ligger ikke i en 100 % netbaseret 
undervisning, ejheller i en fuldstændig af-
visning af det, men i, at man blander elek-
tronisk undervisning med gammeldags kon-

Elektronisk undervisning  
i statskundskab?  

Internet-alderen giver mange nye mulig-
heder. Det skaber nye forventninger til 
blandt andet universiteterne om at udby-
de undervisning via nettet eller i hvert 
fald at åbne muligheden for fjernstude-
rende i forbindelse med efteruddannel-
seskurser o. lign. 
 
af Mette Skak 
 
Hvordan skal vort institut forholde sig til 
det? Er elektronisk undervisning noget, vi 
skal gå ind i? Hvilke muligheder og hvilke 
problemer ligger der i at kø-
re undervisningen elektro-
nisk? Hvilke særlige udfor-
dringer eller for den sags 
skyld potentialer ligger der i 
at drive undervisning på 
universitetsniveau via net-
tet? Egner vores fag sig til 
den slags? Hvordan laver 
man f.eks. netbaserede uni-
versitetseksaminer, der kan 
dokumentere kunnen på et 
niveau svarende til almi n-
delig undervisning? Hvor 
mange eller hvor få ressour-
cer skal man regne med at lægge i netbase-
ret undervisning som institut? Skal alle læ-
rere eller studenter partout sadle om til den 
type undervisning? Bliver fremtidens insti-
tut for statskundskab/AU et diffust åbent 
universitet beliggende i cyberspace?  
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 frontationstimer alt efter, hvad der er hen-
sigtsmæssigt i det enkelte undervisningsfor-
løb. Ideelt set skal såvel lærere som studen-
ter ”kunne” begge dele. Dog blev det anbe-
falet lærersiden at overlade alt det IT-
nørdede – design af websider osv. - til ud-
valgte studenter. For at være en effektiv 
”elektronisk” lærer skal man nemlig værne 
om sin uskyld som IT-bruger og frem for alt 
kunne sætte sig i brugerens sted -  selv af-
prøve om nu også det elektroniske undervis-
ningsforløb fungerer, om det træner og ud-
vikler de tilsigtede færdigheder inden for en 
passende tidshorisont.  
 

Nu kan man både som enkeltunderviser og 
institut lægge me get forskellige ambitioner i 
den netbaserede undervisning. Blandt de 
mere naive, men populære visioner i ameri-
kanske universitetsmiljøer er ’canned lectu-
res’, dvs. forestillingen om, at netbaseret 
undervisning går ud på simpelthen at over-
føre forelæsningerne til internettet og tjene 
klækkeligt på det. Men her løftede begge 
Open University-lærerne den pædagogiske 
pegefinger: hvis elektronisk undervisning 

for alvor skal fungere, kræver det, at såvel 
lærere som deres arbejdsplads sætter res-
sourcer ind på at specialdesigne forløb,  der 
fra starten er tænkt som rent elektroniske 
læringsforløb.  
Den opmærksomme læser vil have bemær-
ket, at jeg her skiftede terminologi til læ-
ring – et udskældt ord fra nutidens folke-
skole, som måske fortjener at bringes på ba-
ne netop i sammenhæng med universitets-
undervisning. Læring er – så vidt jeg har 
forstået – et ord, der bruges for at signalere 
den studerendes aktive medvirken og med-
ansvar som nødvendig forudsætning i mod-
sætning til undervisning, som i nogle pæda-
gogers ører lyder for meget af passiviseren-
de ”tankpasserpædagogik”, hvor pensum 
bare hældes på.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktivering af de studerende  – både indivi-
duelt og som gruppe – ser ud til at være alfa 
og omega i netbaseret undervisning. Det be-
tyder, at man som lærer skal være forberedt 
på at skulle kaste den sædvanlige metodiske 
”kronologi” fra lærebøgerne over bord ti l 
fordel for en mere konkret problemoriente-
ret undervisning. Meget sigende kunne en af 
kursusdeltagerne berette, hvordan hun hav-
de lagt en komplet forelæsningsrække ud på 

 
Men jeg har en åben holdning 
til spørgsmålet om netbaseret 

undervisning, fordi det kan give mere 
fleksibilitet ikke bare for aftager-
siden – altså studenterne – men så 
sandelig også for leverandørsiden, 
altså os lærere. Den nye teknologi 
binder os allerede mindre til vore 
kontorer. Det kan der siges både godt 
og skidt om…. 

” 

” 

Det betyder, at man som 
lærer skal være forberedt på 

at skulle kaste den sædvanlige 
metodiske ”kronologi” fra lære-
bøgerne over bord til fordel for en 
mere konkret problemorienteret 
undervisning... 

” 

” 
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 nettet samt relevant litteratur og nogle må-
neder senere spændt kontrollerede, hvor 
mange gange studenterne havde været inde 
på hendes specialoprettede hjemmeside. Det 
nedslående resultat var INGEN overhove-
det – måske fordi studenterne ikke oplevede 
hverken akut forpligtelse eller behov for at 
sætte sig ind i stoffet og bare afventede læ-
rerens strukturerende udspil - eller måske 
eksamen? 
 

Blandt andet af den grund duer ’canned lec-
tures’ ikke, selv om det lyder besnærende i 
ressourceforbrug. Så er der faktisk mere idé 
i de elementer af elektronisk undervisning, 
vi allerede praktiserer på instituttet: cirkula-
tion af links/ oplæg/ opgaver/ synopser på 
E-mail osv. Forskellige former for skriftlige 
arbejder inklusive løbende, procesrelateret 
kommunikation vil nok i første omgang bli-
ve essensen i netbaseret undervisning i hvert 
fald inden for vores fag. Men læreren og di-
daktikken vil fortsat være omdrejnings-
punktet.  
 
For instituttet betyder det et behov for at af-
klare instituttets policy på området ud fra 
cost-benefit-afvejninger: Hvor meget kan og 

 vil vi sætte ind på selv at udvikle elektroni-
ske undervisningsforløb, der helt eller delvis 
kan erstatte konfrontationstimer af forskel-
lig art? På kort sigt kan ressourceforbruget 
ved at have højere ambitioner end forelæs-
ninger på dåse forekomme gigantisk – no-
get, der smager af både frikøb og investerin-
ger på samme tid. Men fidusen ved at have 
høje ambitioner inden for så uopdyrket et 
område som netbaseret universitetsunder-
visning i statskundskab, er ifølge Open Uni-
versity-forelæserne, at man kan skræddersy 
ud fra ens egne behov modsat de tøvende, 
der vil være henvist til at spise af hånden 
hos andre pionerer.  
 
 
Man kan selvfølgelig vælge at lurepasse og 
håbe på, at andre tager sig af den nødvendi-
ge produktudvikling og måske knækker hal-
sen på det. Et mere fornuftigt og realistisk 
kompromis er dog nok at søsætte nogle eks-
perimenter – didaktisk-metodiske work-
shops, hvor studentermedhjælpere indgår 
som webdesignere - og i hvert fald ikke 
hæmme de ildsjæle, der måtte være. Nu 
kunne nogen tro, at jeg ser mig selv som en 
sådan ildsjæl. Men jeg har mine betænkelig-
heder ved de perspektiver, jeg har ridset op. 
Blandt andet frygter jeg, at netbaseret un-
dervisning i praksis vil ende med at blive 
meget lig den projektundervisning, der ken-
des fra AUC  og RUC osv. og som i givet 
fald ville underminere Århus-politologernes 
fornemme ry som særdeles kompetente ge-
neralister. At alt IT-halløjet afkvalificerer 
folk, som nogen allerede hævder med hen-
syn til lærere! 
 

 
Blandt andet frygter jeg, at 

netbaseret undervisning i praksis vil 
ende med at blive meget lig den 
projektundervisning, der kendes fra 
AUC  og RUC osv. og som i givet fald 
ville underminere Århus-politologernes 
fornemme ry som særdeles kompetente 
generalister. 

” 

” 
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Årets underviser 2001 
Traditionen tro blev årets forsker og 
årets underviser kåret ved julefesten 
(onsdag d. 12. december 2001). Dette 
indlæg sætter fokus på indehaveren af 
titlen som årets underviser og løfter 
sløret for hans mening om, hvilke krav 
der bør stilles til en god underviser og til 
en tilfredsstillende undervisning. 
Endvidere luftes holdninger om, hvad 
der i fremtiden kan styrke undervis-
ningen på IFSK.  
 
Af Stine Kristoffersen 
 
Kantinen var fyldt til bristepunktet og 
julestemningen var på sit højeste, mens 
mange af de fremmødte (både undervisere 
og studerende) gemte på en vis 
nysgerrighed og spænding…”skulle 
Frølund score hattrick og dermed erhverve 
sig titlen for tredje år i træk? Og hvis ikke, 
hvem havde så formået at slå Frølund af 
pinden???” 
   Alle studerende på IFSK havde haft 
mulighed for at stemme på én kandidat til 
titlen som årets underviser, hvilket foregik 
ved at sende en mail til Kanden med navn 
og eventuel en kort begrundelse for det 
respektive valg. Ved ”kåringen” offentlig-
gjorde Kanden nogle af de begrundelser, 
som de indløbne mails indeholdt….”En 
strukturel begavelse og lige til at notere 
ordret!”, ”.. udviser stort fagligt og 
personligt engagement i vejledningen, og 
han var god til at motivere samt inspirere 
os - væsentlige egenskaber ved en 

vejleder.” og ” .. har udmærket sig ved bl.a. 
sublim inddragelse af cases samt 
perspektivering til pensum - derudover kan 
han faktisk strukturere sin undervisning så 
en lektion varer 45 min. og en forelæsning 2 
gange 45 min... og det er i sandhed et 
særsyn på IFSK!!!”. Ja, hvem er personen, 
som bliver rost til skyerne af såvel 
studerende fra holdtimer, forelæsninger, 
seminarer og sågar specialestuderende?….
Jens Blom-Hansen er navnet på 
underviseren, som stolt og velfortjent kunne 
gå på podiet og få overdraget den ”fine” 
pokal, hvorefter få og meget beskedne ord 
lød fra prismodtageren (ingen på forhånd 
forberedt tale…). Beskedenheden kommer 
endnu engang til udtryk, idet han udtaler, at 
prisen kom som en overraskelse. 
 
Kodeordet for god undervisning 
Jeg besøger i februar Jens Blom på hans 
kontor for at få hans uforbeholdne mening 
og syn på, hvad der karakteriserer en god 
underviser og en god undervisning. 
Stemningen er afslappet og samtalen 
forløber roligt, som havde han hele dagen til 
at tale i…Apropos er netop stemningen det 
ord, som Jens Blom kraftigt betoner, da han 
beskriver sit syn på en god undervisning 
…”det har meget med stemningen at 
gøre..” Underviseren er ansvarlig for at få 
skabt en tryg og munter stemning samt 
pointere, at der ikke findes en eviggyldig 
sandhed. Dette er ifølge Jens Blom 
opskriften på at fastslå over for de 
studerende, at de alle kan bidrage med noget 
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 ” 

” 

anvender overheads og inddrager konkrete 
eksempler. Overordnet er kodeordet for en 
god undervisning ”variation”, hvilket er 
lettere at gennemføre på holdtimer og 
seminarer. Dog er variationen begrænset, 
idet hans undervisning byder på nogle 
grundlæggende træk. Eksempelvis forsøger 
han altid at skabe en dialog med de 
studerende og inddrage dem i beslutningen 
om, hvorledes undervisningen skal 
struktureres – dog præsenterer han altid selv 
et forslag og ofte bliver det også resultatet. 
Ydermere  t i l  spø rgsmå l e t  o m 
undervisningsform pointerer han, at 
overbygningen for underviseren byder på 
større frihedsgrader, men påpeger i samme 
åndedrag, at denne frihed kan vendes til en 
motivationsfaktor for underviseren på 
grunddelen. Hvormed han mener, at det 
mere eller mindre fastlagte pensum betyder, 
at man som underviser holder sig selv i 
gang og samtidig får indsigt i nye emner.  
 
Øget  samspil med kollegerne -en  gevinst 
Efter en kort tænkepause svarer Jens Blom 
på spørgsmålet om, hvad der kan forbedre 
hans undervisning, samt hvad han på 
nuværende tidspunkt anser for sin styrke. 
Det forekommer ham umiddelbart lettere at 
besvare førstnævnte, hvortil svaret lyder, at 
han gerne vil blive bedre til statistik, mens 
han mere vagt formulerer sin styrke som 
noget med, at han formår at inddrage nye 
ting i sin undervisning. Der er sikkert 
mange studerende (jf. de tidligere citerede 
mails), som kunne pege på flere styrker ved 
hans undervisning…. Derimod har Jens 
Blom en ganske klar holdning til, hvordan 
undervisningen generelt kunne blive bedre 

til undervisningen. I den forbindelse roser 
Jens Blom samtidig de studerende på IFSK 
for at være diskussionsivrige, selv om de til 
tider skal tvinges lidt i gang. I et forum som 
holdtimerne er det underviserens job at 
trække sig lidt i baggrunden og give de 
studerende rum. Jens Blom påpeger flere 
gange, at inddragelse af konkrete eksempler 
er yderst vigtigt både på holdtimer, 
seminarer og forelæsninger.  

Til spørgsmålet om, hvorvidt han 
foretrækker én undervisningsform 
(holdtimer vs. forelæsninger) fremfor andre 
udtaler han, at forelæsninger er en stor 
udfordring, idet envejskommunikationen 
begrænser mulighederne for variation i 
undervisningen. Hertil understreger han, at 
det derfor er vigtigt, at underviseren 
fremstår dynamisk (og ikke blot står på 
samme sted, men bevæger sig lidt rundt), 
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 på IFSK – nemlig ved at drage nytte af 
andre undervisere og etablere et tættere 
samarbejde herimellem. Jens Blom har selv 
ved både seminarer og forelæsninger prøvet 
at køre forløbet i samspil med kollegaer. 
Dette anser han for en stor gevinst, selv om 
det dog er noget, de alle skal blive bedre til 
at se fordelene i. En helt klar fordel ville 
være, at muligheden for at trække på 
hinandens erfaringer er mere åbenlyst til 
stede, men Jens Blom ser transaktions-
omkostninger som en barriere for, at 
sådanne undervisningsformer kan realiseres 
i den nærmeste fremtid.  
 
Stor efterspørgsel på EU-seminarer 
Jens Blom udbyder dette semester 
overbygningsseminaret ”EU og Danmark”, 
hvortil der har været stor søgning. Den store 
søgning må være et udtryk for en 
gennemgående tilfredshed hos de 
studerende, som umiddelbart er yderst 
tilfredse med såvel underviseren samt 
emnet.  

Jens Blom mener i øvrigt selv, at udbuddet af  
EU seminarer ikke matcher efterspørgslen 
(det er der sikkert noget om, men den 
føromtalte beskedenhed spiller vist også ind 
her..).  
Desuden beskæftiger Jens Blom sig, som 
flere andre på IFSK, med Magtudredningen. 
Det er beklageligt, at den forklarende faktor 
for hans vellidte undervisning ikke direkte 
kan fremsættes, men om det skyldes hans 
personlighed, tidligere ansættelse i central- 
administrationen, tidligere undervisnings-
erfaring fra Forvaltningshøjskolen, hans 
relativt unge alder, eller om det er en 
kombination af disse faktorer, må stå hen i 
det uvisse.  
Slutteligt roser Jens Blom traditionen med 
”kåring” af årets underviser, idet 
undervisning generelt ligger lidt i skyggen af 
forskning, og denne årlige nominering er 
ifølge Jens Blom medvirkende til at skabe en 
fin symmetri mellem undervisning og 
forskning. Tilbage er kun at sige tillykke med 
den velfortjente titel.  

Kandestøberen 
holder studenterredaktionsmøde tirsdag d.26. 
Marts kl. 13-14  i MII. Alle med en skribent i 

maven og blod på tanden opfordres til at komme 
forbi.  

Vel mødt ! 
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The IR Lost  
Rumours of a ‘Fourth Great Debate’ 
involving social constructivism drift from 
over the IR horizon. The battle hardened 
veterans of IR academia, sharpen their 
theoretical knives, and reinforce 
theoretical bastions first built in the 60’s. 
While many may be looking forward to 
the onslaught on the ‘Plains of 
Paradigms,’ I see it as one more step on 
the way to the complete annihilation of 
the IR raison d’être established at 
Aberystwyth in 1919. The point of this 
article is simple: IR academia needs to be 
rejuvenated by the more direct grounding 
of research and development in the 
practical challenges of IR policy-making.  
 
by William L.Mitchell , PhD student 
 
This critic is not directed against any 
specific institution but rather the “state of 
the art” in general, and this certainly 
includes myself for forgetting the lessons 
that I learned from my own theory/practice 
IR experience1. The critic is built on two 
main points laid down by policy-theory gap 
writers such as Miroslav Nincic2 and others. 
The first being that the field of international 
relations itself will be strengthened if it may 
help inform policy on matters of 
consequence; The second is that knowledge 
should be more than just a foil for academic 
debate and a vehicle for the promotion of 
academic careers. In this article, foreign and 
security policy (FSP), policy, and practice 
may be used interchangeably.  
 
‘Matters of Consequence’  
Research agendas in IR are initially driven  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
by questions of immediate FSP concerns 
originating from reality. Throughout the 
20th century, great IR theorists have had 
their work driven by real events such as the 
League of Nations, the inter-war years, a 
variety of  “isms”, the cold-war, and various 
combinations of “new world orders” or just 
‘great’ events. Yet despite having strong 
initial interests originating from the reality 
of the ‘international system,’ the field of IR 
has failed to establish a strong relationship 
to those who construct FSP. Here I am not 
talking about the odd IR academic acting in 
an advisor capacity – but specifically 
research and policy tool development. For a 
comparative example, consider the 
influence that public policy academic 
research has on domestic social policy or 
academic economic research on trade 
policies.  
 
In IR, academics worry that the policy-
makers’ need for predictability mi ght lead 
them to abuse the distinction between 
correlation and causation, eventually 
contaminating the means in relation to the 
goals sought after. On the other hand the 
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 policy-makers, especially those involved 
with FSP, are very reluctant to use 
knowledge that has very little prediction. As 
a result of these opposing positions IR 
academic research is less policy-relevant 
than it should be while policy-making itself 
is less coherent and conceptual than it 
should be. Confused? Just think of it this 
way – why should anyone be expected to 
waste time caring about the integrity of the 
means - if the goals do not matter – and/or 
vice-versa?  
 
 Are there grounds to worry about the 
politicisation of IR research? Yes – just as 
in the research programs of any other 
academic field. The difference is that IR, as 
compared with other sciences, has chosen a 
research agenda setting strategy of isolation, 
rather than one of engagement in order to 
manage the problem. IR does not examine 
the things that are already being used in 
FSP and for the most part, tends to examine 
things that cannot possibly be used by the 
makers of FSP. Most of the FSP-relevant 
work in IR focuses on the process not the 
substance, further reinforcing the 
dominance of the paradigmatic IR research 
agenda. For all the time and effort IR 
research has spent on paradigms, very little 
of it has ever been used by strategists in 
FSP construction or evaluation.  
  
The most common example pointed to by 
Nincic and others, concern the IR theories 
developed over the last 30 years arguing 
that systemic stability increases with the 
proliferation of nuclear weapons. If 
combined with IR stability theories that 
illustrate that a multi-polarity international 
system is more stabile than bi-polar system, 

it clearly suggests that the proliferation of 
nuclear weapons would produce a global 
peace. Despite 30 years of academic 
research, in the end common and moral 
sense easily prevailed over ‘sound’ 
methodology - there were very few 
academics that came out in favour of a 
policy of nuclear proliferation.     
 
The Foil for Debate and Vehicle for 
Careers  
IR “research” quality currently has more to 
do with institutional acceptance within IR 
academia by other IR ‘colleagues’ and/or 
institutions, than with providing useful FSP 
products for use in the outside world. IR 
academia has been hijacked by its own 
internal processes of ratification. The result 
is that the majority of research agendas are 
set by the IR academic community to 
produce products that can only be used by 
the IR academic community that in turn set 
the future research agendas of the IR 
academic community. End of story.  
 
Take the 1990’s fads of extensive IR 
research into ethnic based violence, Nato 
expansion, EU, FN, globalisation, or 
humanitarian intervention. The clear 
majority of the individual research 
programs in these theoretical ‘niches’ or 
strains produced very little - to nothing at 
all –in the way of policy tools for policy-
makers. This is very unfortunate since the 
number and type of international actors, 
(states, IGOs, and NGOs,) that need 
strategic policy advice has increased 
dramatically in the last 15 years. Why has 
this rich and diverse platform for extensive 
research on policy development tools been 
left essentially untouched?   
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Under the current self-insulating system 
there has been no need to connect IR to 
reality as long as funding is provided and 
the research product, constantly obscured by 
an aura of being ‘academic,’ remains 
unchallenged by policy-makers, leaving its 
illusionary importance intact within IR 
academia. But the maintenance of these 
walls is expensive and cracks are beginning 
to appear – take the recent example of 
COPRI3 here in Denmark. Danish policy-
makers find it no longer acceptable to 
finance research agendas that put forward as 
the most useful ‘product’ of their multi-
million DKK research program – an 
international reputation for conducting IR 
research4. Such a response by a research 
institute indicates that research has become 
a goal in itself, leaving me no choice but to 
agree with the policy-makers. (Oh how the 
tables have turned - it is now the politicians 
who are, granted inadvertently, protecting 
the methodological integrity of the goals-
means distinction from IR academia.) 
Besides, it is not necessary to disguise ‘a 
vehicle for career promotion’ as a social 
science research program. There are easier 
and more direct ways to buy one’s 
nationality an international academic 
reputation, if – sadly enough – that is what 
the ultimate goal of IR research has become.  
 
 
Conclusion 
On the eve of a ‘Fourth Great Debate’ in IR 
academia, the original IR raison d’être, 
established at the University College of 
Wales, Aberystwyth in 1919, on ‘finding 
the best means to promote peace between 
nations in order to make a better world’ 

draws nearer extinction. Finding the 
“means” to promote peace will become ever 
more difficult with the operational 
relationship diluted beyond recognition 
through the estrangement of the policy-
makers. As for IR academia’s contribution ‘ 
to making a better world,’ we conduct 
research agendas as if this part of the 
mission has already been brought to a 
successful conclusion - at least for IR 
academia. On a positive note –there is still 
hope. Not all IR scholars have given up 
resisting the allure of ‘academia’ with its 
“Great” debates and promised land of 
prestige, and so long as there are but a few, 
there is still a chance that we will find the 
IR lost.    
 
Notes : 
1) First in the military as a ‘practical’ instrument of 
the French FSP to my introduction to IR theory in a 
BA Political Science program. Returned to the field 
in a supportive FSP function in Vienna, Zurich, and 
Dublin, and other cities. I then went to England to 
under go an MA IR  “theoretical up-grade” at the 
University of Kent at Canterbury.  Next I was 
dropped back in it… the practical I mean… in N. 
Albania to evaluate Western FSP concerns about 
international crime – yet became side-tracked by the 
Kosovo crisis, Yugoslavian shells, and a flood of 
refugees. Fortunately I now find myself in a much 
more pleasant situation at the University of Århus 
undertaking a Ph.D.  
2) Miroslav Nincic is Professor of Political Science 
at the University of California and has argued for the 
closing of the policy-theory gap for several years, 
along with others such as Steven J. Brams, 
Alexander George, and Joseph Lepgold.  
3)COPRI – Copenhagen Peace Research Institute 
4) See “Thors Hammer,” Jyllands-Posten 02-12-
2001 by Sanne Gram, where COPRI answers the 
question on what DK gets for 9.4 million DKK/Year 
(the cost of COPRI.) 
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af Tina Nedergaard, cand. scient. pol fra 
1997 
Hun er valgt til Folketinget i Sæby– kredsen 
for venstre 
 
Kandestøberen har givet mig mulighed for 
at komme med et par betragtninger om det 
at være folketingsmedlem og samtidig 
uddannet på IFSK. Jeg har valgt at kalde 
mit indlæg: Godt begyndt er halvt fuldendt. 
Ganske enkelt fordi jeg ser statskundskabs-
studiet som begyndelsen til, at jeg begynd-
te at arbejde seriøst med politik (nogen vil 
mene det modsatte, men de er forhåbentligt 
færdige med studiet og læser derfor ikke 
dette!!)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der er ingen tvivl om, at mit valg af 
uddannelse har haft afgørende betydning for 
mit videre forløb, herunder mit valg til 
Folketinget. Selvfølgelig er det ikke nogen 
tilfældighed, at jeg har valgt statskund-
skabsstudiet, men jeg var dog en tur 
omkring HA-studiet, før jeg erkendte, at 

Godt begyndt er halvt fuldendt! 

stats-kundskab nok passede bedre til mine 
interesser end bogholderi og erhvervs-
økonomi. Og jeg blev ikke skuffet. Stats-
kundskab indeholder en lang række gode 
elementer, som styrker ens evne til at gen-
nemskue og skaffe sig overblik over store 
mængder fagligt stof. En evne, som er helt 
nødvendig som politiker. Generelt udvikler 
statskundskabere sig meget forskelligt fag-
ligt igennem studiet, hvilket jeg mener er en 
styrke, men én ting har vi til fælles: Vi er til 
kreative, utraditionelle tanker, mens f.eks. 
vores kolleger fra andre beslægtede studier 
måske nok er mere præcise. Denne præ-
cision er dog en evne, som snart erhverves 
ved gode jobs efterfølgende.  
 
Mit studieforløb var meget præget af 
studenterpolitik, og det fortryder jeg aldrig. 
Jeg var i studenterrådet og studienævnet for 
den radikal/liberale liste. Måske kostede det 
en karakter hist og pist (det er i hvert fald 
min egen forklaring), men at bruge studiet i 
praksis har givet mig gode mulighed for 
senere at forstå forskellige aktørers 
positioner, politisk såvel som fagligt. 
Endvidere gav den (på det tidspunkt?) 
særlige studenterpolitiske struktur et flot 
sammenhold på tværs af ideologier og 
opfattelser af  studie-metoder og indhold. 
Det har givet mig respekt for andres 
politiske ståsted. En respekt, som er 
afgørende for, at man kan lære også af sine 
politiske modstandere. 
Gennem studiet havde jeg også studenter-
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 Udenrigs- og EU-området, hvor jeg har 
trukket på den viden, som vi får gennem IP. 
Der går ikke mange sekunder, før man kan 
indplacere personer/organisationer i den 
realistiske, pluralistiske eller globalistiske 
retning. Det giver gode rammer for 
forståelse. Mht. EU og den forestående EU-
udvidelse udfærdigede jeg mit speciale om 
Polen og jeg var i praktik på ambassaden i 
Litauen. Min viden derfra har stor 
betydning for, at jeg kender de 
problemstillinger, som regionen står 
overfor. Samtidig har jeg plads i forsknings-  
og uddannelsesudvalget, og det er oplagt, at 
en grundlæggende interesse for disse felter 
blev sået i studietiden. Endelig er jeg netop 
blevet valgt ind i integrationsudvalget, hvor 
vi skal finde de bedst mulige løsninger for 
at få vores udlændinge i uddannelse og på 
arbejdsmarked. Her trækker jeg bredt på 
viden om økonomisk incitamentsstruktur, 
forståelse for andre kulturer m.v. 
 
Alle erfaringer er relevante i Folketinget. 
Folketingets bredde er en forudsætning for, 
at der træffes beslutninger på basis af viden 
om forskellige menneskers meget for-
skellige livsvilkår. Men en god teoretisk 
viden og studenter-politisk baggrund fra 
IFSK er ikke den værste baggrund, når 
bunkerne af politiske notater skal læses, og 
beslutninger skal træffes.  
 
Held og lykke med jeres studie, som jeg 
håber, at I vil drage stor nytte af!  
 
 
 

Statskundskab indeholder en lang 
række gode elementer, som styrker 

ens evne til at gennemskue og 
skaffe sig overblik over store 

mængder fagligt stof. En evne, 
som er helt nødvendig som 

politiker.  

” 

” 

relevante jobs, men det er helt klart studiet 
og dets indhold og studenterpolitikken, som 
jeg har trukket mest på professionelt. 
Umiddelbart efter, at jeg blev kandidat, blev 
jeg ansat som program-leder i en lille 
international organisation. Vi arrangerede 
studieture, konferencer m.v. i Danmark og i 
udlandet inden for en lang række forskellige 
emner, og her var den teoretiske baggrund 
fra studiet, herunder bredt kendskab til en 
række politiske områder, en kæmpe fordel i 
en ellers travl organisatorisk hverdag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senere blev jeg ansat i Dansk Arbejdsgiver-
forening, hvor statskundskabsstudiet har 
været forudsætningen for at håndtere de 
funktioner, som jeg har haft. Jeg har dels 
bidraget til analyser af uddannelsessyste-
met, dels været "talsmand" og forhandler 
for DA. Her har jeg anvendt en række af de 
instrumenter, som studiet giver os til ana-
lyse, overblik og naturligvis også "ræve-
kagerne" fra studenterpolitikken.  
 
For to år siden blev jeg opstillet til Folke-
tinget i Sæby-kredsen. Og er nu nyvalgt til 
Folketinget. I Folketinget beskæftiger jeg  
bl.a. med 

Statskundskab indeholder en 
lang række gode elementer, 

som styrker ens evne til at 
gennemskue og skaffe sig overblik 
over store mængder fagligt stof. 
En evne, som er helt nødvendig 

som politiker.  

” 

” 
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Rumænien  
- Østeuropas latinske enklave 
af Jørgen Møller, praktikant på 
ambassaden i Bukarest 
 
Hvordan man end afgrænser Centraleuropa, 
så falder Rumænien udenfor. Det er 
Østeuropa, ingen tvivl om det. Som et 
enormt landmassiv strækker landet sig fra 
Transsylvaniens bjerge over Valakiets 
lavland til Donau-deltaet. Det er porten til 
den ortodokse verden på den ene side, men 
samtidig den yderste grænse til det 
storrussiske folkehav på den anden. Der er i 
sandhed tale om et særegent land. Her 
omkranset af slaviske folkeslag lever godt 
20 mio. mennesker, der som navnet 
rumænere antyder, opfatter sig som direkte 
efterkommere af romerne.  
          Det nordlige Balkan er et lærerigt sted 
at opholde sig for en ung dansk praktikant. 
Det er svært ikke at kaste sin kærlighed på 
de varmblodede latinere for hvem 
gæstevenskabet fortsat synes at være 
ukrænkeligt. Men lige under overfladen 
lurer kulturkløften, og den medbragte 
danske universalisme bliver hurtigt sat på 
prøve. 
           
Sydlandsk gæstfrihed 
De unge rumænere er meget imøde-
kommende, og da mange af dem 
efterhånden også kan begå sig på engelsk, er 
der ingen undskyldninger for ikke at komme 
i kontakt med dem. Den ældre generation er 
noget mere mærkede af kommunismens åg, 
men heller ikke her fornægter den 

sydlandske gæstfrihed sig. Jeg var med en 
gruppe unge rumænere på besøg hos nogle 
bedsteforældre ude i et lille landsbysamfund 
i bjergene. De levede, som jeg forestiller 
mig Danmark i 20’erne. Ingen indlagt 
varme, grise og høns rundt om huset og 
hjemmebrændt blommebrændevin. Det 
eneste, der stødte Morten Korch idyllen, 
var, at de lige havde fået indlagt kabel-tv, 
hvorfor den 77-årige husherre stolt kunne 
fremvise Canal-X for os. Så kan I jo selv 
prøve at gætte, hvad der blev vist på den.  
 
Den store sammensværgelse 
I første omgang mærker man egentlig ikke 
kulturforskellen i omgangen med de unge 
rumænere. Den kommer til gengæld for fuld 
kraft, når mere sensitive emner bringes på 
banen. Selv blandt mange veluddannede 
unge er, hvad der lidt forenklet kan kaldes 
en ”Balkan-konspirationstankegang”, 
fremherskende. Groft sagt går den ud på, at 
stort set alle andre end rumænerne er skyld i 
landets ulykker:  

•    Kommunismen skyldtes Yalta. Det 
var et enorm forræderi mod 
rumænerne, der gennem århundreder 
havde holdt ’tyrken’ stangen, og 
dermed reddet ’Vesten’.  

•    EU vil aldrig optage Rumænien eller 
bidrage til landets udvikling, fordi 
det er en protestantisk og katolsk 
klub.  

•    USA er styret af en jødisk mafia, der 
stod bag 11. september, og som af 
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 kringlede årsager også vil holde 
Rumænien nede. 

Det er naturligvis ikke alle rumænere, der 
deler disse holdninger, men de er meget 
udbredte hernede. Ifølge opinions-
undersøgelser mener ca. 60 procent af 
rumænerne, at landets udvikling hindres af 
dets ’fjender’. Ofte går følelsen af at være 
underlagt udenvælts fjender hånd i hånd 
med en nationalisme, der må siges at være 
ret rabiat. Det Storrumænske parti (PRM) 
har en forholdsvis stabil opbakning fra 
omkring en fjerdedel af vælgerne. PRMs 
leder, den farverige nationalist Vadim 
Tudor, lovede under sidste valgkamp, at han 
ville oprette standretter på de lokale 
idrætsanlæg for at henrette sigøjnere. 
Desuden har han lige et lille 
mellemværende med Republikken Moldova 
og en del af Ukraine, der i hans øjne rettelig 
bør indlemmes i (Stor-) Rumænien. 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
Hvor stammer denne sammensværgelses-
teori så fra? Hvis vi skal følge Max Weber 
har det vel noget med det distancerede 
gudsforhold at gøre. Godt 1600 års 
ortodoksi har efter denne opfattelse sat sig 
visse spor i folkekarakteren. Afstanden til 
gud levner ikke meget plads til individet, 
men skaber derimod en udbredt 
magtesløshed. Sandt er det, at fatalisme er 
et karaktertræk, der passer på mange 
rumænere. En rumænsk anekdote beretter, 

at Sankt Peter efter verdens skabelse kom til 
Gud og sagde, at han havde forfordelt 
Rumænien - landet havde alt: bjerge, søer, 
skove og hav. Det kunne Gud jo sådan set 
godt se, så han kompenserede for det ved at 
skabe rumænerne. Selvironi: ja, til en vis 
grad; fatalisme: så afgjort.  
          Andre vil måske pege på Nicolai 
Ceausescus’ styre, der selv efter 
kommunistiske forhold var ret perverst. 
Som et synligt monument over hans 
magtfuldkommenhed står midt i Bukarest 
Folkets Hus, verdens største bygningsværk 
efter Pentagon. Dette vanvittige projekt 
kostede i en årrække omkring 20 procent af 
det rumænske statsbudget. I øvrigt blev 
Ceausescu lige nødt til at ødelægge 
Bukarests historiske centrum for at skabe 
plads til den grimme mastodont.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Byen, der i Mellemkrigstiden blev kaldt 
’Østeuropas Paris’, kan i dag snarere 
sammenlignes med Pyongyang. Der er 
givetvis også noget om denne forklaring. 
Civilsamfundet er endnu i sin vorden i 
Rumænien, og størstedelen af befolkningens 
formative år fandt sted under en benhård 
kollektivisme. 
          Hvorom alting er, så virker tendensen 
til at skyde skylden fra sig meget uforståelig 
og foruroligende på en sindig jyde. Når 
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 bølgerne går højest, føler man sig hensat til 
30’erne. I virkeligheden er det måske også 
den største barriere for fremskridt i 
Rumænien. For hvis man alligevel er 
prisgivet en ond skæbne og en international 
sammensværgelse, så nytter det jo ikke 
noget at udvise selvstændigt initiativ. 
 
Sigøjnerne – den rumænske arvesynd 
Det eneste område, hvor rumænerne 
virkelig er bevidste om indenlandske 
problemer, er når det gælder sigøjnerne eller 
Roma-folket, som det hedder, når man skal 
være politisk korrekt. Det er de for øvrigt 
ikke her på kanterne, lad det være sagt med 
det samme. Sigøjnerne udgør efter officielle 
tal omkring 400.000, men reelt er der op 
imod 2 millioner. De er samfundets 
absolutte underklasse, og man skal lede 
meget længe for at finde en rumæner, der 
har noget positivt at sige om dem. Faktisk 
får man det indtryk, at der ingen grænser er 
for deres nederdrægtighed. Beskyldningerne 
er selvfølgelig overdrevne, men dog ikke 
fuldstændig uberettigede. Der er store 
sociale problemer med sigøjnerne, og 
modstanden mod integration er på mange 
m å d e r  g e n s i d i g .  A l l i g e v e l  e r  
fremmedgørelsen lidt paradoksal, al den 
stund de rumænske sigøjnere trods alt er 
nogle af de mest integrerede i Europa. De 
taler rumænsk, og selv om de stort set er 
fraværende på de højere læreanstalter, så 
går de i folkeskole med rumænerne. 
Kommunisterne var ret kategoriske på de 
punkter. 
 
Hvad bringer fremtiden? 
Så hvordan ser fremtiden ud for denne 
latinske enklave i Østeuropa? Landet 
konfronteres af nogle meget store 

problemer, og de interne barrierer imod 
forandring er stærke. På mange måder kan 
man sige, at Rumænien ’tabte’ 6-8 år i 
begyndelsen af 1990erne. Det nye styre var 
helt domineret af den del af den gamle 
magtelite, der i tide havde distanceret sig fra 
Ceausescu. Magthaverne var ikke liberalt 
indstillede, og de havde berøringsangst med 
egentlige strukturreformer af økonomien.  
          I de sidste 6 år er der dog sket 
fremskridt. Reformkommunisternes 
tilbagevenden til magten i 2000 har ikke 
ændret afgørende på dette. Presset fra EU 
og multilaterale institutioner er en stor del 
af forklaringen på den positive udvikling. 
Men der er meget lang vej, og de 
nødvendige stigninger i energipriserne, 
privatiseringer og kampagner mod 
korruption kræver et opgør med den store 
fejltagelse, det økonomisk set er at føre 
socialpolitik over markedet. På kort sigt 
indebærer det omfattende ofre for en 
befolkning, der i forvejen har lidt gennem 
årtier. Det er politisk sprængstof, så det 
basker.  

Hvis Rumænien trods disse 
problemer holder sig på dydens smalle sti, 
så har det potentialet til at blive et nyt 
Polen. Landet har store naturressourcer, 
ligger strategisk mellem Vesteuropa og 
Centralasien, og har en veluddannet 
befolkning. På lang sigt (20-30 år) er det 
svært at forestille sig, at det ikke skal gå 
landet fornuftigt. Trods den udbredte 
skepsis hernede, så er Vesteuropa parat til at 
gøre meget for at hjælpe landet, og den nye 
generation, der er ’skolet’ efter 1989, er til 
syvende og sidst ikke lige så defaitistisk 
som den ældre. 
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Af Christian Sørensen 
 
Det er fast forældrelærdom, at man tager sig 
ekstra godt af det ældste barn, når nummer 
to kommer til verden, så det ældste barn 
ikke skal føle sig mindre elsket, selvom det 
uundværligt skal dele tilværelsen med en 
lille ny. Denne lærdom plager dog ikke 
Kandens redaktion. Trods PBs klumme-
skribenters mange søvnløse nætter for at 
levere public service klummer til IFSK 
højtærede studerende, bliver man straks 
degraderet til klumme nummer 2 (bagside 
til PF), så snart en lille ny kommer ti l 
verden (i øvrigt velkommen til PF-
klummen). Om det er kold oplagsratio-
nalitet, der styrer den redaktionelle linje, 
vides ikke, men den indre forfængelighed 
lider et knæk, når man  pludselig deler kø 
med Farum, det grå guld, Prins Henrik, 
Amdi, Aktuelt og alle de andre, der uden 
grund føler sig smidt bag i køen – snøft.  
 

Men denne klummeskribent har før spillet 
godt og tabt, så han giver sig ikke uden 
kamp. Vi husker alle, hvad der skete med 
Afghanistan, når man kilder en kæmpe uden 
at kende sin besøgstid.  
 

Derfor lanceres en ny mere moderne 
klumme indeholdende et nyt navn og et 
væld af spændende bogtilbud, der ikke lader 
satellitstyrede præcisionsbomber noget efter 

i effektivitet. Såvel klasse- som klumme-
kampen er død, så også PB går nu den tredje 
vej. 
 
Indledende skal vi kort glæde os over en 
vellykket semesterstart, hvor vores bravt 
kæmpende bogindkøber Svend endnu 
engang sikrede, at alt hvad der kunne gøres 
på forhånd, var gjort. At visse bøger er 
længe undervejs, og at man øger 
seminarantallet uden at dette videregives til 
PB er problemer, vi nok også må kæmpe 
med fremover.  
Der skal komme en opfordring til, at du 
køber dine bøger i god tid, inden du skal 
bruge disse. For – til medlemmernes fordel - 
at have bedst mulig økonomi, forsøger PB 
ikke at have et stort lager stående af titler, 
der solgte dårligt året før. Danske bøger kan 
skaffes hjem med 2-3 dages varsel og 
engelske med 8-10, så kom i god tid, hvis 
du vil være helt sikker på at have bogen.  
 
Månedens bog (billigt) 
Månedens bog henvender sig i denne måned 
til IP’erne. For en gangs skyld har vi fat i en 
lokal forsker. Med en vis stolthed 
præsenterer vi her: 
”Changes in statehood” af Georg Sørensen 

Pris: 200,- 
 
 
Månedens tilbud (uhyggeligt billigt) 

Den nye PB-klumme 
 

- Klummen der går bag om bøgerne og sætter verden i perspektiv 
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Bogudsalget rammer også den lokale 
bogformidling, der har hjemskaffet 
følgende: 
”Om lovenes ånd” af Montesquieu  
– to luksus bind i hardback.  
Pris: 150,-  
 
Mere end billigt: gratisbøger 
En tidligere PB-aktivist, der nu er aktiv i 
statsforvaltningen, har sikret PBs 
medlemmer en række gratisbøger, der alt 
efter interesse kan være attraktive. Der går 
mange varme hilsner til Susanne.  
Bøgerne er som følger og kan hentes på 
hylderne i PB: 

•    IM, ”Brugerbestyrelser – En undersø-
gelse af erfaring”, 1998. 

•    IM, ”Kommunale nøgletal”, 2001 
(Jylland og Øerne). 

•    Opgavekommissionen , ”Fordelingen af 
opgaver i den offentlige sektor – 
Betænkning I”, 1998. 

•    Ekspertudvalget nedsat af Regeringens 
Hovedstadsudvalg, ”Markedskræfter og 

politisk styring”, 1998. 
Bøgerne kan hentes i PB. 
 
Anmeld gratis bøger i Kanden igennem PB.  
Skulle du have lyst til anmelde en dansk 
bog i Kandestøberen, der er udgivet 
indenfor det seneste år (og få et 
frieksemplar), så kontakt Christian Sørensen 
med angivelse af titel og forlag (chr@ps.au.
dk). 
Vi ligger i øjeblikket inde med følgende 
bøger: 
• Jørgen Stamhus , ”Løndannelse 

mellem marked og institutioner”  
• Donald A. Schön , ”Den reflekterede 

praktiker” 
• Naomi Klein, ”No Logo – mærkerne, 

magten, modstanden”  
• Anette Borchhorst (ed.), ”Kønsmagt 

under forandring”  
 

Esben og Sidsel har intet at tilføje, så vi ses 
i PB mellem 12 og 13. 

(Dixi et salvavi animam meam) 

 

Generalforsamling 

 

PB afholder generalforsamling: 
Dato: 21. marts 
Sted: M3 
Tid: 16.15 
Gratis: Øl og vand 
Husk: Medlemsskab (studiekort) 
 
Hermed en opfordring til at MØDE OP og gøre din indflydelse gældende, se din bogformid-
ling efter i kortene eller bare udvise almindeligt studiemæssigt engagement.  
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Af Christian Sørensen 
 
”Den gode opgave – opgaveskrivning på 
de videregående uddannelser” af Lotte 
Reinecker og Peter Stray Jørgensen, 
Samfundslitteratur, 2000.  
Fælles for alle med profession ”studerende” 
er, at vores rolle i den sociale arbejdsdeling 
er at producere opgaver. Bogen, der her er 
under anmelderkniven, burde derfor være af 
interesse for enhver studerende, også på 
IFSK (især de af os som ikke kan frasige os 
en vis karakterforfængelighed).  
Formålet med bogen er at fabrikere en 
håndbog om det at skrive ”Den gode opga-
ve”. Dette gør den ved at præsentere en 
række temaer, der alle cirkulerer omkring 
omdrejningspunktet den gode (selvstæn-
dige) opgave. Bogen er skrevet af folk med 
tilknytning til Formidlingscenteret på 
Københavns Universitet, der alle ganske 
overbevisende bogen igennem afslører god 
erfaring med de emneområder, der 
præsenteres i bogen.  

 
Indholdet 
”Den gode opgave” introducerer sig selv 
som en opslagsbog, der ikke nødvendigvis 
skal læses i en helhed – og det har den ret i. 
De to første kapitler binder bogen sammen 
og er derfor mere eller mindre uundgåelige. 
De øvrige kan derimod fint læses efter 
behov. Endvidere er bogen lagdelt, så den 
kan læses i flere niveauer; fra en opsumme-

ring af de vigtigste råd i indledningen til 
hvert kapitel, til kommenterede eksempler 
taget fra konkrete opgaver.  
Det er ikke en let opgave at kondensere og 
fremstille pointerne i en bog, hvis formål er 
en kondenseret opremsning af en række 
pointer. Anmeldelsen skal her holde sig til 
en gengivelse af hovedemnerne, der i det 
store og hele også taler for sig selv: 
 
• Opgavetyper og kvalitetskriterier 
• Gode skriveprocesser, vejledning og 

håndtering af skriveblokeringer 
• Problemformulering og fokus i 

opgaven 
• Litteratursøgning, læsning og notat-

tagning 
• Teori, empiri og metode i opgaven 
• Argumentation 
• Indholdselementer og disposition 
• Akademisk sprog og formalia. 
 
Vurdering 
Den brede målsætning lyder i første om-
gang måske en kende for ambitiøst. Gene-
relt lykkedes det dog forfatterne at skrue et 
ret vellykket pot pouri sammen over de 
forskellige dele af opgaven. Valget af emner 
virker både velvalgt og kvalitativt afstemt, 
og samlet virker bogen både oplysende og 
anvendelig i praksis. Også målsætningen 
om at opfylde differentierede behov i rela-
tion til såvel emner som dybde syntes at 
fungere udmærket.  

Den gode opgave  
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 Bogen er meget letlæst og skrevet med en 
galoperende vilje til at være pædagogisk. 
Det bliver ind imellem for meget, men er til 
at bære over med i en bog af denne type. 
En særlig styrke ved bogen er, at den nøje 
gennemgår rækken af relevante begreber, 
der knytter sig til opgaveskrivningen, såsom 
problemformulering (redegørelse, analyse, 
diskussion, etc) og opgave typer (Afhand-
ling, rapport, synopse, bunden opgave etc). 

Herudover er der en række konkrete, nyttige 
råd til skriveprocessen, vejledning, pro-
blemformuleringen, skriveblokering, littera-
tursøgning, notattagning og ikke mindst et 
meget grundigt kapitel om argumentationen 
i en opgave. Endelig er der gode råd at 
hente i forhold til opgavens disponering og 
sproglige fremstilling.  
 
”Kend din vejleders vægtning” 
Indholdsmæssigt skal bogen udover det 
brede emnevalg have ros for at fokusere på 
det ”ømtålelige” emne om, at ”den gode 
opgave” ikke er en objektiv standard. Så 
langt sprogbrugen tillader at slå denne 
pointe fast, specificeres, at den gode opgave 
defineres i lyset af en blanding mellem det 
enkelte uddannelsessted, den bestemte 
forskningstradition og den enkelte under-
visers verdensbillede. Lærdommen er, at det 
karaktermæssigt bedst betaler sig at gøre 
som sin underviser, og at man skal være 
meget varsom med nytænkning, især hvis 

man trækker på andre traditioner. Eller som 
de siger i bogen: ”kend din vejleders 
vægtning af kvalitetskriterierne bedst 
muligt”.  
Negativt er det, at nogle afsnit ind imellem 
indeholder mere varm luft end konkrete 
gode råd. Heudover indebærer opslagsværk-
ambitionen, at der, når man læser bogen fra 
ende til anden, kommer en række genta-
gelser. Ingen af delene underminerer dog 
bogens relevans. 
Er jeg, der efterhånden er erfaren ud i det 
studentikose liv, blevet klogere af at læse en 
bred generel bog om, hvordan jeg skal 
skrive en opgave? Ja! Der er ingen 
revolutioner eller kaniner i hatten, men 
derimod gøres opmærksom på en række 
smutveje, ligesom der defineres en række 
kernebegreber, som vi alle har fået at vide, 
men som ofte glemmes i kampens hede. 
Husk dog: Man kommer ikke i form af at 
læse bøger om løbetræning - hertil kræves 
kilometer i benene. Derimod findes dårlige 
og gode træningsprogrammer, og ønsker 
man støtte til opgaveskrivningen, kan det 
anbefales at hente den her.  
God fornøjelse med opgaverne. Bogen kan i 
øvrigt købes i PB! 

Skulle du have lyst til at anmelde en 
dansk bog i Kandestøberen, der er 
udgivet indenfor det seneste år (og få et 
frieksemplar), så kontakt Christian 
Sørensen(chr@ps.au.dk)  med angivelse 
af titel og forlag. 

Bogen er meget letlæst og skrevet med 
en galoperende vilje til at være 

pædagogisk.  

” 

” 
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PF-Klummen   
Fester 
Denne februar måned bød på årets første PF-fest. Det var en tema-løs fest, men den var fyldt 
med sjov alligevel. Vi havde allerede udsolgt om torsdagen – så husk  kom tidligt, når du vil 
med til PF-fest.  I dette semester vil vi prisdifferentiere mere mellem medlemmer og ikke-
medlemmer. Det kan faktisk ikke betale sig at lade være med at være medlem længere. Et 
medlemskab koster kun 80 kr. og for denne lille sum sparer du mindst 30 kr. hver fest.  
Den næste fest bliver en tema-fest – vi kan ikke la’ vær’!. Kom og dans til Cut n’ Move, og 
soundtracket til Dirty Dancing. PF afholder sodavandsdiskotek i bedste Blå Mandag stil, så 
find konfirmationstøjet frem – til gengæld gemmer vi et fadølsanlæg i busken. Hvis du bliver 
for fuld, henter Niels far og Louises mor. Dette fabelagtige kalas afholdes i Økonomisk hal 
d.15.-3 og billetterne sælges fra onsdag d. 13.-3.    
Hvis du efter The Prom er blevet træt af Piesporter er vinsmagningen d.21.-3. noget for dig. 
Det handler om hvidvin – så find ud af om det sprøjt, du drikker, er Qualitätswein eller ej. 
 
Foredrag 
I starten af måneden arrangerede vi et foredrag, hvor Jesper Pallesen fra DJØF kom og 
fortalte om arbejdssituationen for scient.pol.’er efter regeringsskiftet. Der var mange, der 
deltog – og det var rigtig godt, at der var så mange fra overbygningen, der deltog. Oplægget, 
Jesper Pallesen gav, var meget à la studievejledning, men der var stor spørgelyst, og gennem 
diskussionen blev arrangementet løftet.  
Mandag d.4.-3. kom Pernille Blach Hansen forbi, hun fortalte om Socialdemokratiets 
overgang fra regeringsparti til oppositionsparti. Det var et rigtigt spændende oplæg med 
meget få tilhørere. Men dette gav til gengæld en intim stemning og ligefrem diskussion. Der 
var også rigeligt med kaffe og kage til alle, hvilket heller ikke er et dårligt indslag.  
Marts måned byder på tværfaglige indslag. Onsdag d. 13.-3 ser vi på Afghanistan i et 
historisk perspektiv. Antropologen Christian Dall, der har været med til at opbygge den 
aktuelle udstilling på Moesgaard, fortæller om Afghanistans nyere historie og hvilke 
udviklingslinier, der er i landet. Sammen med Statsrådet afholder vi faglig dag d.20.-3.  
Temaet er dansk udenrigspolitik i forhold til den 3. verden. Vi starter dagen med morgenmad 
i økonomisk kantine og fortsætter med foredrag resten af dagen– det bliver spændende og 
sjovt, og du behøver ikke engang  tage noter. 
 
Studietur 
Dette forår tager vi til Bruxelles på kort studietur, hvor der er plads til 36 deltagere.  Der er 
sammensat et rigtigt spændende fagligt program, hvor der blandt andet er besøg i 
parlamentet, hvor Jens Peter Bonde og Lone Dybkjær debatterer om EU’s fremtid. 
Derudover skal vi besøge EU-repræsentationen, hvor der bliver fortalt om, hvad Danmark 
kan bruge EU-formandskabet til. Ellers skal vi høre lidt om, hvad en landbrugslobbyist laver 
i EU og muligvis hvordan hverdagen ser ud som praktikant. Der er tilmelding fra d.11.-3. 
Turen foregår fra onsdag d.17.-4 til søndag d.21.-4 og koster mellem 850.- og 1100.- kr.  
 
Hav en god marts  
Venlig hilsen 
PF 
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StatsRådet og PF 
præsenterer 

Faglig Dag 
Dansk Udenrigspolitik i forhold til den 

3. verden. 
Onsdag d. 20/3 – 2002 

Kl. 8.30 – 15.00 
 

Traditionen tro afholder Politologisk Forening og StatsRådet Faglig 

Dag. Årets tema ligger inden for International Politik, og er Dansk Uden-

rigspolitik i forhold til den 3. verden. Dagens foredragsholdere og debatø-

rer vil belyse forskellige dimensioner af den vestlige verdens forhold til 

den tredje verden, for at give et mere nuanceret billede af dette. Vi har i 

dagens anledning samlet nogle af de største kapaciteter på området, der vil 

præsentere både teoretiske og empiriske aspekter af forholdet. 

Dagen er undervisningsfri, hvorfor alle har mulighed for at komme. Vi 

kan kun opfordre alle til at benytte denne enestående chance for at deltage 

aktivt i debatter og tilegne sig en viden om et område, der traditionelt ikke 

er i fokus på IFSK. Så fat programmet og mød op!! 

PF vil i forlængelse af dagens arrangementer afholde Faglig Dag-

Café, hvor man kan diskutere de forskellige foredrag, eller bare slappe af 
over en fyraftenspilsner. 
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   Personalia 
 
Bianca Albers har opsagt sin stilling som ph.d.-stipendiat pr. 1. april 2002. 
 
Jørgen Elkli t       er bevilget orlov uden løn i perioden 3.-16. februar 2002 (incl.). 
 
Berit Møller er bevilget orlov uden løn (orlov til børnepasning) i perioden 2. april - 11.  

august 2002. 

 

Bibliografisk Nyt 
v/Jørgen Elklit & Birgit Kanstrup 

Albæk, Erik, Peter Munk Christiansen & Lise Togeby (2002). Eksperter i medierne. 
Dagspressens brug af forskere 1961-2001, Århus: Magtudredningen, c/o Institut for 
Statskundskab, Aarhus Universitet, 68. pp. 

Andersen, Lotte Bøgh & Rikke Skou Jensen (2002). "Medarbejderne: Virkelighedens 
institutionsledere?", pp. 67-91 i Jens Blom-Hansen,  Finn Bruun & Thomas Pallesen 
(red.), Kommunale patologier. Traditionelle og utraditionelle organisationsformer i den 
kommunale verden, Århus: Systime. 

Blom-Hansen, Jens (2002). "Budget Procedures and the Size of the Budget: Evidence from 
Danish Local Government", Scandinavian Political Studies, vol. 25, no. 1, pp. 85-106. 
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 Bruun & Thomas Pallesen (red.), Kommunale patologier. Traditionelle og utraditionelle 
organisationsformer i den kommunale verden, Århus: Systime. 

Bruun, Finn (2002). "Fra råd til råd: Et lærestykke om kommunalpolitiske interesser", pp. 
20-46 i Jens Blom-Hansen,  Finn Bruun & Thomas Pallesen (red.), Kommunale 
patologier. Traditionelle og utraditionelle organisationsformer i den kommunale verden, 
Århus: Systime. 

Christensen, Anne Heeager, Jørgen Grønnegård Christensen & Morten Holm Jensen (2002). 
"Farven grå: Kommunale selskaber mellem demokrati og marked", pp. 119-138 i Jens 
Blom-Hansen,  Finn Bruun & Thomas Pallesen (red.), Kommunale patologier. 
Traditionelle og utraditionelle organisationsformer i den kommunale verden, Århus: 
Systime. 

Christiansen, Peter Munk, Birgit Møller & Lise Togeby (2002). "Køn og eliter", pp. 72-91 i 
Anette Borchorst (red.), Kønsmagt under forandring, København: Hans Reitzels Forlag.  

Enevoldsen, Martin (2001). "Rationality, Institutions, and Environmental Governance", pp. 
73-111 i Suzanne G. Beckmann & Erik Kloppenborg (eds.), Environmental Regulation 
and Rationality: Multidisciplinary Perspectives, Aarhus: Aarhus University Press. 

Hermann, Stefan (2001). Anmeldelse af Norman Fairclough, New Labour, New Language?, 
London: Routledge, 178 sider; Anthony Giddens, The Third Way and its Critics , 
Cambridge: Polity Press, 189 sider; Anthony Giddens, Runaway World. How 
Globalisation is Reshaping Our Lives, London: Profile Books, 104 sider; Anthony 
Giddens & Will Hutton (eds.), On the Edge. Living with Global Capitalism, London: 
Jonathan Cape, 241 sider, Politica, årg. 33, nr. 3, pp. 356-360. 

Hermann, Stefan (2001). "Flipping the Coin: The Necessary Modesty of Science - a 
Rhapsodic Reply", pp. 130-137 i Science under Pressure, Århus: Analyseinstitut for 
Forskning. 

Jepsen, Maya Bak, Asbjørn Sonne Nørgaard & Janne Duch Vinderslev (2002). "Forskrifter, 
forhindringer og farlige fristelser: Aktivering af ledige i stat og kommuner", pp. 163-187 i 
Jens Blom-Hansen,  Finn Bruun & Thomas Pallesen (red.), Kommunale patologier. 
Traditionelle og utraditionelle organisationsformer i den kommunale verden, Århus: 
Systime. 

Kristensen, Thomas Balle (2002). "Kommunestrukturens konsekvenser - politik, økonomi 
eller politisk økonomi?", pp. 47-66 i Jens Blom-Hansen,  Finn Bruun & Thomas Pallesen 
(red.), Kommunale patologier. Traditionelle og utraditionelle organisationsformer i den 
kommunale verden, Århus: Systime. 
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 Nielsen, Vibeke Lehmann (2002). "Offentligt tilsyn og forskelsbehandling - en kommunal 
og amtskommunal lidelse?", pp. 92-118 i Jens Blom-Hansen,  Finn Bruun & Thomas 
Pallesen (red.), Kommunale patologier. Traditionelle og utraditionelle 
organisationsformer i den kommunale verden, Århus: Systime. 

Odgaard, Liselotte (2002). Maritime Security between China and Southeast Asia: Conflict 
and cooperation in the making of regional order, Aldershot: Ashgate, 306. pp. 

Pallesen, Thomas (2002). "Udlicitering - den paradoksale kommunale patologi", pp. 207-224 
i Jens Blom-Hansen,  Finn Bruun & Thomas Pallesen (red.), Kommunale patologier. 
Traditionelle og utraditionelle organisationsformer i den kommunale verden, Århus: 
Systime. 

Serritzlew, Søren (2002). "Ritualer og realiteter i den kommunale budgetlægning", pp. 139-
162 i Jens Blom-Hansen,  Finn Bruun & Thomas Pallesen (red.), Kommunale patologier. 
Traditionelle og utraditionelle organisationsformer i den kommunale verden, Århus: 
Systime. 

Sørensen, Curt (2002). Social tænkning og social orden - politikvidenskabens forunderlige 
tilpasningsevne, Århus: Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. 138 pp. 

 
 
 

Nye specialer 
 
Brorholt, Line Friis, Den moderne strafinstitutions funktioner og dysfunktioner: en mulig 

tredimensionel forståelse. 
 
Christensen, Pernille, Forandring eller fortsættelse af den danske velfærdsstat: En analyse af 

ændringer i principper for tildeling af velfærdsydelserne: folkepension, 
arbejdsløshedsdagpenge, sygehusbehandling og børnepasning for årene 1995-2000. 

 
Høst, Dorthe, New Public Management reformer af ledelses- og organisationsstrukturer i 

sygehusvæsenet. Effekt eller flop? Fra amtspolitisk initiativ til daglig funktion og ledelse 
af den enkelte sygehusafdeling. Et sammenlignende case-studie af New Public 
Management reformer på Odense Universitetshospital og Århus Kommunehospital. 

 
Jensen, Dorthe Bjerrum, Offentlig regulering af Common-pool resources. 
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 Jensen, Nina Allin, EU og danske interesseorganisationers politiske deltagelse i Danmark - 
en komparativ analyse af landbrugs-, industri-, miljø- og forbrugerområderne. 

 
Jensen, Torben, Indvandringens økonomiske og kulturelle konsekvenser i Danmark. - Med 

særligt henblik på betydningen af velfærdsstaten og indvandringens sammensætning.  
 
Rafn, Katrine, Arkivering eller Anvendelse? - en komparativ analyse af evalueringens 

anvendelse på de videregående uddannelser. 
 
Rossen, Martin, Palestinian Governance - the contest between liberal democracy and neo-

patrimonialism.  
 
Schjønning, Louise, Japan-Korea-relationen; fortidigt, nutidigt og fremtidigt.  
 
Sørensen, Kirsten Hjørnholm, Bo Bedre? National identitet og bosættelsespolitik i Israel 

1967-2001. 
 
 

 
Materiale til gennemsyn hos  
Birgit Kanstrup: 
 
Opslag fra Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd: Samarbejde med erhvervsliv 
(LOK) og Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråds frie midler. 
 
Guide to Research Projects at the University of Silesia: Social Sciences. 
 
CfK NYT, 38, februar 2002. 
 
Nordiske Folkesundhedskonference, Odense, 26.-28. august 2002: Final Announcement.  
SSF-NYT, nr. 2, februar 2002. 
 
Opslag vedr.: The Descartes Prize; The Graduate School of Social Sciences at the University 
of Bremen is announcing 15 3-year dissertation fellowships. 
 
Det Danske Center for Menneskerettigheder: Kursus i menneskerettigheder, Århus, 17.-19. 
april 2002. 
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 Husk Eksamenstilmelding i perioden 
1.– 25. Marts 2002 

Tilmeldingen foregår på nettet på adressen 
www.au.dk/da/uddan 



43 

Marts 2002                                                                     Kandestøberen 

 
Redaktionelt 

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  
 
Studenterredaktion  
Mette Lykke Kjeldsen, Hanne Petersen, Kirsten Lorenzen, Peter Dinesen, Christian Atzen, 
Laura Glavind, Maj Søltoft, Jens Hørlück samt Henrik Piester, 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 
denne grænse (det er med andre ord skribentens opgave at overholde maksimumsgrænsen – 
ikke redaktionens!).  
Billeder af "god kvalitet", der er relevante i forhold til artiklen, modtages ligeledes meget 
gerne på en diskette eller tilsendt som fil.  
 
KANDESTØBEREN er hjemmehørende på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, 
8000 Århus C. E-mail: kanden@ps.au.dk. Tryk: Institut for Statskundskab. 
 
KANDESTØBEREN er  tillige tilgængelig på  internettet på www.ps.au.dk/kanden 

 
Forårets Deadlines  
Tirsdag d. 2. april, bladet udkommer onsdag d. 17. april 
Mandag d. 29. april, bladet udkommer mandag d. 13. maj 
 
Næste Studenterredaktionsmøde  
Tirsdag d. 26. marts kl. 13-14 I MII (besked herom senere!).  Alle er meget velkomne!! 
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KALENDEREN 

Marts: 

20.: Faglig Dag 
21.: Generalforsamling i PB 
21.: Vinsmagning arrangeret af PF 
24.: Sidste frist for eksamenstilmelding 
26.: Møde i Statsrådet 
26.: Studenterredaktionsmøde i Kandestøberen 
 

April: 

3. : Studienævnsmøde 
3. : PF arrangerer foredrag ved Niels Preisler - departementschef i                               
      Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration 
5. : PF-fest 
12.: Møde i Statsrådet 
17.: Studietur til Bruxelles arrangeret af PF 
24.: PF arrangerer debat: ”Den danske velfærdsstat: udfordringer  
       eller reformbehov” ved Jørgen Goul Andersen og Torben M.  
       Andersen 
24.: Studienævnsmøde 
25.:PF-café 
26.: Møde i Statsrådet 


