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I sidste nummers artikel om fremtidsforskning manglede der beklageligvis to åbningscitater, som bl.a. 
forklarer artiklens titel (‘At gå med både bælte og seler’):
“Mottoet, for den måde vi ser vores arbejde på, er: Vi kan alt, men ved i udgangspunktet ingenting.” 
(fremtidsforsker og cand.scient.pol. Anne Skare Nielsen i DJØF-bladet, nr. 16 2006), og: 
“How can you trust a man who wears both a belt and suspenders? The man can’t even trust his own pants.” 
(Frank i C’era una volta il West, 1968). Med venlig (men bestemt) hilsen, Thor Hvidbak. 
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Hej, jeg hedder Thit, og jeg er Inaktiv Studerende. Det er ikke skamfuldt for mig at indrømme, 
men da jeg tror der går mange skabs-IS’ere rundt derude, vil jeg skrive for, og til, de 
undertrykte masser.

Når jeg ser mig omkring på Statskundskab skærer det mig i øjnene, hvor meget de Aktive 
Studerende fylder! De er overalt! Man kan ikke engang gå til fredagsbar uden at få hældt sin 
hårdttjente fadøl op af en grinende, overkæk og superengageret Troels Lund Poulsen-kopi med 
dårlig Kim Schumacher-frisure og mintyfresh ånde. Hvor er de Inaktive Studerende? 
Jeg har ledt og ledt, men ingen steder møder jeg ligesindede. Jeg har ledt i de mørkeste hjørner 
af Forhistorisk, hvor jeg sidder og skuler til horderne af moderigtige AS’ere der spæner rundt og 
hænger plakater op. Jeg har ledt på foreningsgangen, hvor jeg mødes af de mest perverterede 
afarter af Aktive Studerende. Jeg har ledt højt og lavt; på pigetoilettet og i kantinen, ved 
frikadellerne. Ingen Inaktive Studerende. Kun hobetal af radikale, Jack Johnson-lyttende, 
weissbier-drikkende Lotte Hansen-trunter med Mulberry tasker og noget på hjerte!

Undervisningen udgør blot endnu en ørkenvandring. Lige meget om det er til økonomi-
forelæsninger, hvor en über-fersk Bjørn Lomborg-paryk griner ’udlicitering’, eller til holdtimerne 
hvor oplæg på oplæg formidles af klassekammerater, der sender vidende blikke til hinanden, når 
de siger ’Anne er sygdomsfikseret’ og skriver stolpe op og ned om Habermas og diskursanalyse. 
Det gør ondt i sjælen for en gammel Inaktiv Studerende. 
Og ja, trods mine år, er jeg gammel i gårde. Jeg kom til IFSK med en konfliktfyldt fortid som Inak-
tiv Studerende på Medicinstudiet i bagagen, og lad mig sige: kampen er kun blevet mere nødven-
dig! På IFSK er politik med i hverdagen - og ikke kun i omnibusformat - hvilket gør det endnu 
sværere at undgå. Årets underviser, midtvejsevaluering og valgkamp - jeg magter det ikke! Pis nu 
af med jeres gode intentioner, sunde interesser og oprigtige engagement! Giv mig bare nogle 
bøger, jeg kan få ondt i hovedet over, at jeg ikke læser. Giv mig en læsegruppe, jeg kan 
misvedligeholde og nogle kantinedamer, der laver filtertjære, der sparker til mit mavesår. 

Inaktive Studerende foren Jer! Ignorer den overmagt af Aktive Studerende, der prøver at pådutte 
Jer dygtige forelæsere, bedre holdundervisere og vildere PF-fester. I behøver ikke at lade som om 
længere. Jeg er her. Jeg forstår! Og jeg ville lave en forening med en hjemmeside og det hele, men 
jeg gider sgu ikke. 

Af Thit Gaarskjær

Forresten...
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Kære Georg! 

Hermed giver jeg stafetten videre til dig og 
spørger: Hvad er efter din mening den vigtig-
ste teori på dit felt i dag? 

Baggrunden for mit spørgsmål er simpel 
uvidenhed. Men jeg kunne godt tænke mig at 
få at vide, hvordan et forskningsområde rea-
gerer, når udviklingen trækker det empiriske 
tæppe væk under dets teoretiske konstruk-
tioner, som det – i hvert fald i nogen ud-
strækning – må være sket for IR i forbindelse 
med Sovjetunionens kollaps og murens fald.

Med venlig hilsen
Peter

Kære Peter!

Tak for dit spørgsmål. Du har ganske ret i, at 
Sovjets sammenbrud og afslutningen af den 
kolde krig gav anledning til nybrud i disci-
plinen International Politik (IP). Samtidig må 
det dog huskes, at ikke alting blev forandret; 
andre forskningsområder var der både før og 
efter murens fald. Det gælder nord-syd rela-
tionerne, som især involverer ud-
viklingsspørgsmålet og forholdet mellem rige 
og fattige lande; vest-vest relationerne, som 
særlig drejer sig om regionalt og andet sa-
marbejde mellem liberale demokratier; og 
måske ikke mindst det globale kapitalistiske 
verdenssystem, som endog yderligere blev 
udvidet med planøkonomiernes exit. På alle 
disse områder var der forskningsprogram-
mer og teoridannelser, som ikke blev specielt 

Udfordringsstafet
I anden udgve af Kandens udfordringsstafet, hvor instituttets professorer på skift udfor-

drer hinanden med spørgsmål om stort og småt, har Peter Nannestad udfordret Georg 

Sørensen med spørgsmålet: 

Hvad er den vigtiste teori i International Politik? 

Udfordringsstafet

rystet af den kolde krigs afslutning. Skal man 
endelig tale om granatchok på grund af et 
sammenbrudt verdensbillede, var det især 
hos de sovjetologer og andre specialister i 
planøkonomiske samfund, som havde forsi-
kret os om, at her var tale om systemer af 
stor styrke, som på ingen måde kunne bryde 
sammen. 

Den relativt mest berørte teori inden for IP er 
neorealismen, repræsenteret ved folk som 
Kenneth Waltz og John Mearsheimer. Teorien 
er systemisk og fokuser på magtbalancen 
mellem stormagterne. Det er lidt af en udfor-
dring når den ene af polerne i det, der var 
anset som en stabil bipolær magtbalance, 
falder væk. Neorealismens umiddelbare 
reaktion var da også, at når Rusland nu over-
tog forgængerens kernevåbenarsenal så var 
der blot tale om ”bipolarity in an altered 
state”, som Waltz formulerede det. Andre 
indså, at det ikke var et tilstrækkeligt svar og 
der udspinder sig derfor en omfattende de-
bat om, hvad der sker med magtbalancen i 
disse år. Et hovedspørgsmål er, om andre 
stormagter vil begynde at balancere mod 
USA. Det mener Waltz, mens andre forsøger 
at forklare, hvorfor unipolaritet kan være en 
stabil form for ’balance’ over længere tid. In-
ternational terrorisme er en anden udfordring 
til neorealismen, som aldrig har lagt særlig 
vægt på ’ikke-statslige aktører’.

Neorealisterne er blevet udfordret af social-
konstruktivister. Socialkonstruktivisme er en 
grundlagsteori a la rational choice; den op-
fatter den sociale verden som baseret på 
ideer, mens materielle forhold er sekundære. 
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Udfordringsstafet

“
Ifølge den Engelske Skole 
udgør staterne et interna-
tionalt samfund snarere 
end et internationalt sys-
tem. Påstanden er, at der er 
kommet ’mere samfund’ i 
det  internationale sam-
fund efter den kolde krig. 

“

Udfordreren Den udfordrede

Dermed rykker aktørerne og deres etablering 
af venskab og fjendskab centralt ind i bille-
det; ”anarchy is what states make of it”, som 
Alexander Wendt udtrykker det. Socialkon-
struktivismen har medført en stigende inter-
esse for, hvor meget normer, værdier og 
ideer kan forklare i IP. I sin mest ekstreme 
form bliver den til postmodernisme, som helt 
løsriver ideer fra materielle forhold; det find-
er jeg mindre nyttigt. Vejen frem er snarere 
analyser, der både inddrager strukturer og 
aktører, både det materielle og 
ideerne; mange er heldigvis 
enige i det synspunkt. 

Murens fald gav også ny kraft 
til den såkaldte Engelske 
Skole i IP. Den kombinerer et 
realistisk fokus på magtbal-
ance med en rationalistisk 
understregning af, at staterne 
opbygger adfærdsnormer og 
spilleregler imellem sig. De 
udgør et internationalt sam-
fund snarere end et interna-
tionalt system. Påstanden er, 
at der er kommet ’mere sam-
fund’ i det internationale 
samfund efter den kolde krig. 
Landene har kunnet enes om en mere aktiv-
istisk linje for globalt samarbejde, herunder 
en række humanitære interventioner. 
Spørgsmålet nu er, om amerikansk unilater-
alisme og den hårdnakkede satsning på en 

’krig mod terror’ er ved at sætte en stopper 
for det. 

International Politisk Økonomi (IPØ) er den 
del af IP, der især fokuserer på forholdet 
mellem økonomi og politik. Fokus i de senere 
år har været på den økonomiske globaliser-
ing, dens nærmere indhold og konsekvenser 
for staterne. Der er efterhånden enighed om, 
at globalisering er en blanding af gammelt og 
nyt; f.eks. er udlandsinvesteringer ikke noget 

nyt, men de foregår i dag inden 
for rammerne af globalt inte-
grerede produktionskæder, 
og det er nyt. Samtidig er glo-
baliseringen ulige – den er 
med til at skabe vindere og 
tabere. Hvem der bliver hvad, 
er ikke mindst afhængigt af 
de nationale økonomiske og 
politiske forudsætninger i de 
enkelte lande. 

Den liberale tradition i faget 
har haft stærk medvind efter 
den kolde krig. Selvom man 
næppe kan sige, at ”historien 
er slut”, fik Fukuyama vel ret i 
den begrænsede forstand, at 

liberale politiske og økonomiske ideer står 
stærkere end nogensinde før. Det liberale 
forskningsprogram er særdeles omfattende: 
(a) Demokrati og demokratisering; hvilke 
lande er kommet hvor langt i processen; hvil-
ke interne og eksterne faktorer styrker hhv. 
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Følg med næste gang i udfordrings-

stafetten, hvor Georg Sørensen ud-

fordrer Professor i Islamiske Studier 

Mehdi Mozaffari med spørgsmålet: 

Hvad er din vurdering af terror-

truslen?

“
Der kan ikke peges på en teori 
i IP, der er den vigtigste. Feltet 
er nu præget af samme situa-
tion som andre samfunds-
videnskabelige områder, hvor 
et antal teoridannelser mere 
eller mindre venskabeligt 
konkurrerer om opmærksom-
heden. 

“

svækker demokratisering; hvad er implika-
tionerne for IP, især: gyldighedsområdet for 
den demokratiske fredstese (demokratier går 
aldrig i krig med hinanden)? Der er i øvrigt 
også øget interesse for ”demokratisk krig”, 
dvs. de nærmere betingels-
er, hvorunder demokratier 
går i krig, hvad enten det nu 
er i Irak, Afghanistan, ex-
Jugoslavien eller andre sted-
er. (b) Internationale institu-
tioner og orden; det 
internationale samarbejde 
udvikler sig fortsat, men er 
der mulighed for en stabil 
orden under amerikansk he-
gemoni? (c) transguverne-
mentale og transnationale 
relationer; nogle liberale 
forskere argumenterer for, 
at disse netværk i sig selv 
udgør spiren til en ny liberal 
orden. 

Men de liberale fremskridt 
har også øget opmærksomheden om grun-
dlæggende spændinger i liberalismen. Det 
liberale frihedsbegreb er stærkt tvetydigt; det 
rummer både mulighed for en orden i ’nega-
tiv frihed’ baseret på staters autonomi og 
gensidig respekt; og for en orden i ’positiv 
frihed’, som kræver omfattende handling og 
indgriben rundt om i verden, for at men-
nesker kan komme til at leve ’det gode liv’. 
Den aktivistiske liberalisme vil ”defend liberty 
and justice because these principles are right 
and true for people everywhere” (fra USA’s 
nationale sikkerhedsstrategi 2002); den til-
bageholdende liberalisme vil lade de andre 
være i fred og søger ligeværdigt samarbejde. 
Hvilken liberal orden skal fremmes? Det er 
liberal værdikamp så det batter. 

Endelig er det sket det, at disciplinen har fået 
et mere reflekteret forhold til den analytiske 
grundenhed, den suveræne stat. Staterne fo-
randrer sig på forskellig måde; i den ene 
ende af systemet—vi kunne kalde det OECD-
verdenen—bliver staterne stadig tættere in-

tegreret økonomisk og politisk. Nogle af os 
taler om en transformation fra moderne til 
postmoderne stater (i mangel af et bedre ud-
tryk). Voldelig konflikt mellem sådanne stater 
er ikke længere en reel risiko. I den anden 

ende af systemet er en række 
svage stater blevet til mere 
eller mindre ’failed states’. 
De omfattende, voldelige 
konflikter er primært interne 
og det kræver ny analyser i 
en disciplin, der er vant til at 
fokusere på konflikt imellem 
stater. Min bog fra 2001, 
Changes in Statehood. The 
Transformation of Interna-
tional Relations, er et forsøg 
på at analysere hele denne 
statstransformation og dens 
konsekvenser for internatio-
nale forhold. 

Svaret på dit spørgsmål er 
således, at der ikke kan 
peges på en teori i IP, der er 

den vigtigste eller den entydigt dominerende. 
Realismen har mistet sin særstatus med afs-
lutningen af den kolde krig. I den forstand er 
IP nu præget af samme situation som andre 
samfundsvidenskabelige områder, hvor et 
antal teoridannelser mere eller mindre ven-
skabeligt konkurrerer om opmærksom-
heden. 

De bedste hilsner, 
Georg



Samarbejdspartnere:

Vil du lege 
  med de bedste?

Bliv optaget i Moment Talent
Første netværksgruppe i det eksklusive 
talentnetværk Moment Talent er MTA 06. 
Optagne i MTA 06 får adgang til talent-
udvikling, networking med nøgleperson-
er i attraktive virksomheder, personlige 
jobtilbud og meget mere. 

Er du blandt de bedste fra din årgang, 
og læser du enten på sidste semester på 
bachelordelen, eller har du afsluttet din 
uddannelse inden for de sidste to år, så 
læs mere og søg om optagelse på 
www.moment.dk/talent.

Fordele for dig
• Personlig og faglig udvikling 

• Et stort og alsidigt netværk af 
fagligt stærke personer 

• Deltagelse i kompetencegivende
     kurser og faglige arrangementer 

• Invitationer til virksomhedsevents 
specielt for talenter 

• Eksponering som talent over for 
     attraktive virksomheder 

• Personlige jobtilbud
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Foredragsrækken ”Religion og Politik” afsluttes med tre foredrag af hhv. Jørgen Poulsen og Tina Magaard 

fra Institut for Statskundskab samt Uffe Østergård fra DIIS. Et medlemskab af Kritisk Profil koster 30 kr. 

per semester, mens et enkelt foredrag koster 15 kr. Alle medlemmer af DJØF/stud.samf. har fri adgang 

til foreningens arrangementer.

Kritisk Profil

Jørgen J. Poulsen, 
Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet:

Guds eget land: religion i USAs politiske kultur
Onsdag d. 15. november kl. 16.15-1�.00 i aud. A1, bygn. 1333

Sammenlignende undersøgelser viser, at ameri-
kanerne er mere religiøse end andre mennesker. Til 
gengæld er de religiøse på en særlig økumenisk og 
multikulturel måde.

Dette har givet anledning til dannelse 
af begrebet ‘civil religion’. Man kan 
ikke forstå USAs politiske kultur, 
hvis man ikke forstår den særlige 
rolle, som religionen spiller. I dette 
foredrag skal vi betragte årsager 
såvel som konsekvenser af dette 
fænomen. 

Uffe Østergård, DIIS: 
Sekulariserng og statdannelse 

– kirker og nationalstater i Europa
Onsdag d. 22. november kl. 16.15-1�.00 i aud. A1, bygn. 1333

Foredraget vil behandle den europæiske statsdan-
nelsesproces, hvor sekulariseringen har spillet en 
særlig rolle. Forholdet mellem kirke og nationalstat 
bliver diskuteret, og her vil der drages paralleller til 
lutherdommen og udviklingen af den danske 
velfærdsstat. 

Tina Magaard, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
Islamisme – en udfordring for Europa
Onsdag d. 29. november kl. 16.15-1�.00 i aud. A1, bygn. 1333

I marts 2006 annoncerede Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE) et charter, der skulle være “som 
en forfatning, som Europas muslimer forventes at adlyde”, og som skulle regulere forholdene mellem muslimer 
og ikke-muslimer i Europa. Denne udfordring til EU’s verdslige juridiske rammer er ikke ny: det første forfat-
ningsudkast til et islamisk Europa blev offentliggjort i 19�1 af Islamic Council for Europe. Disse tiltag placeres 
i et større historisk og politisk perspektiv.

Islamismens ideologiske rødder udredes i den specifikke strømning af islamisk idéhistorie som Ibn Hanbal, al-
Ghazali og Ibn Taymiyya er eksponenter for. Derefter diskuteres, hvordan islamismen som politisk bevægelse 
udspringer af samme historisk-politiske forhold som mellemkrigstidens eu-
ropæiske totalitarismer, med hvilke den har væsentlige ideologiske fællestræk. 
De vigtigste islamistiske bevægelser præsenteres, med specifikt fokus på det 
Muslimske Broderskab, grundlagt af Hassan al-Banna i 1928, og i dag repræsen-
teret i Europa af FIOE.

Med udgangspunkt i fremtrædende islamistiske ideologers egne skrifter præsen-
teres bevægelsens samfundssyn og menneskesyn: relationer mellem kønnene, 
relationer mellem muslimer og ikke-muslimer, økonomi, straffelov og legitim 
krigsførelse. Disse forhold anskues ud fra reformbegrebet, som er en vigtig nø-
gle til forståelse af islamismens ideologiske struktur.
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Der forskes faktisk meget i, hvordan vi som studerende bedst internaliserer viden, og hvordan 
undervisningen kan tilrettelægges, så den aktive læring kommer til at stå i centrum. Desværre 
kommer den gode viden ikke altid ud til de ellers engagerede undervisere og instruktorer, der 
skal varetage undervisningen i praksis. Resultatet kan derfor ofte stik mod intentionerne være, at 
man som studerende bliver pacificeret og indifferent. Det er ikke nødvendigvis undervisernes 
skyld. Men det er synd, for der er utallige måder at strukturere undervisningen på, der kan sikre, 
at vi studerende reelt deltager aktivt i undervisningen og lærer at bruge de teorier og kompe-
tencer i praksis, vi læser os til i løbet af året. Noget bliver allerede gjort, men der er stadig rum 
for forbedring.
Kanden har derfor taget bolden op og har snakket med Hanne Leth Andersen, der i september 
modtog en pris for sin forskning i undervisning, med Torben K. Jensen, leder af Center for Ud-
dannelse og Læring på det samfundsvidenskabeligt fakultet, med studieleder Thomas Pallesen, 
med studenterpolitikerne og med en række studenterundervisere på instituttet for at sætte spot 
på idealerne for god undervisning og for at afdække forholdene, som de er i dag.

På de kommende sider kan du læse: 
>> Læring om læring side 10
>> Den ideelle holdtime - og virkelighedens ditto side 12
>> Aktive undervisningsformer side 14
>> Ny evalueringsordning skal sikre bedre undervisning side 15

Undervisningskvalitet
     hvordan undgår vi pacificering?
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Hvad sker der, når man tager undervis-

ningspædagogik med ind bag univer-

sitetets mure? Er det blot en erkendelse 

af, at de studerende er en flok krævende 

bæster, der vil tages i hånden og føres 

hele vejen til eksamen? Eller kan pæda-

gogik og universitetsundervisning 

forenes og sammen tjene formålet højere 

undervisningskvalitet… 

Forskningskvalifikation er en nødvendig, men 
ikke tilstrækkelig betingelse for at kunne le-
vere god undervisning. Ud over den høje fa-
glighed må universitetets undervisere være i 
besiddelse af vigtige fagdidaktiske fær-
digheder. Center for Læring og Udvikling 
(CLU) har platforme på alle Aarhus Univer-
sitets fakulteter, hvorfra de søger at forene 
viden om undervisningspædagogik med den 
traditionelle undervisningskultur, hvor for-
skningsbaseret undervisning er nøgleordet. 

Ifølge Torben K. Jensen, leder for CLU ved det 
samfundsfaglige fakultet, findes der to nød-
vendige fagligheder: fagligheden indenfor 
det givne forskningsfelt, og den pædago-
giske og fagdidaktiske viden og kompetence 
til at anvende den. Det er den sidstnævnte, 
jeg her vil fokusere på. 

Didaktik eller ”læring om læring” er et af de 
væsentligste elementer, når vi vil tale om at 
forbedre universitetsundervisningen. Det helt 
centrale spørgsmål er, hvordan man som un-
derviser kan aktivere den studerende til selv 
at bevæge sig mod det faglige mål, der er sat 
for faget. For viden kan ikke serveres på et 
sølvfad – altså overføres direkte ved verbal 
formidling eller gennem en pensumtekst. 
Nøglen til at opnå viden er (som bekendt) 

Læring om læring

hårdt slid – refleksion, diskussion, aktivitet. 
Men hvor det tidligere i universitetsverdenen 
har været den studerendes individuelle op-
gave at nå til faglig erkendelse, findes der nu 
så meget viden om læring, at det er en skam, 
hvis den ikke anvendes til at videreudvikle 
vores universitetsundervisning. 

Respekt for undervisningskulturen
Hanne Leth Andersen, centerleder ved CLU, 
arbejder dagligt på at bringe pædadogiske 
redskaber ind i universitetets undervisning-
srum. Et af de bedste midler vi har for at 
forbedre undervisningsformen på univer-
sitetet er ifølge Hanne Leth en videreudvikling 
af den undervisningskultur, der allerede er 
opbygget gennem en meget lang årrække. 
Viden om undervisningspædagogik skal ikke 
være et argument for straks at ændre hele 

tema: undervisning
Af Louise Jørgensen
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vores system, men den kan bidrage med no-
gle meget væsentlige faktorer. Udvikling er 
en langsommelig proces, og gennem diskus-
sioner med underviserne omkring deres 
metoder, kan man skabe et seriøst værdi-
grundlag for forandring. Med dette mål for 
øje går Hanne Leth i dialog med underviserne 
på det humanistiske fakultet. Her har man 
efterhånden skabt en række tiltag, blandt 
andet deltager underviserne ved hinandens 
undervisningsforløb for at få inspiration og 
spare på andres metoder. Hun oplever stor 
interesse for den pædagogiske side af un-
dervisningen samtidig med, at der blandt un-
dervisere er stor forundring over, at der 
findes så meget viden om, hvordan man 
bedst tilegner sig viden. 

Nye målbeskrivelser for alle fag
Et konkret element i forbedring af univer-
sitetsundervisningen er det nye karaktersys-
tem og de ændringer, det medfører. Fra som-
meren 2007 vil der for alle fag foreligge en 
konkret målformulering. Målformuleringen 
vil danne grundlag for karaktergivningen, 
således at en eksamensopgave vil blive 
bedømt ud fra graden af målopfyldelse. Hidtil 
har vores fagbeskrivelser overvejende bestået 
af en indholds (pensum)-beskrivelse. Men 
den fortæller ikke noget om, hvad der for-
ventes, vi skal lære, og hvordan vi skal kunne 
anvende det, vi har lært. Målformuleringen 
giver ifølge Hanne Leth helt andre mulighed-

er for at tilrettelægge undervisningen hen-
sigtsmæssigt. Alene det, at underviseren før 
forløbets start skal gøre sig et slutmål bevi-
dst, vil bidrage til en forbedring. Undervise-
rens opgave bliver således i højere grad at 
planlægge, hvordan han kan aktivere de stu-
derende til at nå deres faglige mål. 

Fra overfladelæring til dybdelæring
Et generelt mål for undervisning på univer-
sitetet er ifølge Torben K. Jensen tankegan-
gen om, at stoffet skal tilegnes på et så højt 
(abstrakt) niveau som muligt. Det første 
skridt på vej til de højere abstrakte niveauer 
er forståelsen af undervisningsstof. Begiver 
man sig længere ind i stoffet, giver det mu-
lighed for analyse, refleksion og anvendelse. 
Det er denne vej, Torben K. Jensen beskriver 
”fra overfladelæring til dybdelæring”. Men det 
højeste abstraktionsniveau kan ikke nås ved 
simpel vidensoverføring. Det kræver netop 
refleksion, diskussion og indlevelse. Under-
visning bliver dermed et spørgsmål om, 
hvorledes man bedst giver sine studerende 
mulighed for selvlæring – med andre ord, 
hvordan man aktiverer. At bringe pædagogik 
ind i universitetets undervisningslokaler er 
dermed ikke en afvikling af universitetets 
høje faglige niveau eller en måde at efter-
komme de studerendes trang til at blive tag-
et i hånden og ”nurset”, men et redskab til at 
grundlægge større individualitet og højere 
faglig erkendelse.

Kvalitet i undervisning handler meget mere om planlægning og institutionelle ram-
mer end om performance. En undervisningssituation skal defineres før den skal 
håndteres. Biggs (2004)bruger blandt andet disse tanker til at opstille en stadiemodel 
for undervisning:

planlægning Proces Produkt

Studenterfaktorer: 
En undersøgelse af de stud-
erendes forudgående viden 
og studiemotivation.

Undervisningskontekst:
Mål, vurdering, atmosfære, 
undervisning, institutionelle 
procedurer

L æ r i n g s f o k u s e r i n g            
af disse elementer
> hensigtsmæssig/dyb
> uhensigtsmæssig/
    overflade

Læringsresultater: 
kvantitativ:  facts, færdigheder
kvalitativ:  struktur, forandring
Affektiv:  engagement
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Tilrettelæggelsen af holdtimer bør han-

dle mindst ligeså meget om pædagogik 

som den handler om faglighed. Sådan 

forholder det sig bare ikke i dag: timerne 

har et højt fagligt niveau, men generelt 

er undervisningen langt mere pacificer-

ende end hensigten er. Det er et problem, 

fordi al forskning viser, at vi lærer bedst 

ved at være aktive. Men hvad går egent-

lig galt?

Holdtimer kan noget, forelæsninger ikke kan. 
De kan motivere, aktivere og udfordre de 
studerende. De kan få de studerende til at in-
dgå i en dialog, i en faglig samtale, hvor 
læringen anvendes aktivt. Holdtimerne kan få 
de studerende til at tænke, og ikke mindst 
tale. Eller det er i hvert fald idealet. 
Både studieleder Thomas Pallesen, leder for 
Center for Læring og Uddannelse, Torben K. 
Jensen og en række instruktorer fra insti-
tuttet er enige om, hvad formålet er med 
holdtimerne, i hvert fald i generelle vending-
er. Virkeligheden er imidlertid sjældent et 
spejl af det ideale billede.

Holdtimerne er for pacificerende
Torben Jensen, der til dagligt beskæftiger sig 
med undervisningspædagogik, mener, det er 
lidt nedslående at analysere holdundervis-
ningen – den fungerer ikke optimalt, lyder 
konklusionen. Problemet er, som instruk-
torerne også selv vedkender, at holdtimerne 
kan have tendens til at udvikle sig til mini-
forelæsninger, hvor instruktoren er på langt 
det meste af tiden. Den primære studenter-
deltagelse består i, at en læsegruppe skiftes 
til at holde oplæg, men dette har ifølge Tor-
ben Jensen nøjagtig samme effekt: holdet 

Den ideelle holdtime 
- og virkelighedens ditto

tema: undervisning
Af Carolina Kamil

aktiveres ikke, men sidder i stedet passivt og 
lytter. Som en instruktor sigende beretter: 
”det er en god time, hvis 1/3 del af holdet 
deltager.” På den måde kan holdtimerne, stik 
mod hensigten, blive lige så pacificerende 
som forelæsninger.

Ikke kun instruktorers ansvar
Men det er nu ikke instruktorerne, der bærer 
skylden, når timerne ikke fungerer efter in-
tentionerne. Mange tror, at holdtimer bare 
skaber sig selv, beretter Torben K Jensen. 
Men holdtimerne er faktisk i nogle henseender 
sværere at afvikle end forelæsninger, bl.a. 
fordi underviseren her ikke kan bevare kon-
trollen på samme måde. Den store udfordring 
for holdunderviseren er at skabe en faglig, 
udbytterig og åben dialog, uden at tvinge en 
på forhånd fastsat dagsorden igennem. Hol-
dundervisningen er med andre ord en af de 
sværeste undervisningsformer, som samtidig 
ofte varetages af de mest uerfarne under-
visere. I det lys, er det vel kun rimeligt at for-
vente, at der vil være problemer knyttet til 
den konkrete undervisning, kunne man 
mene. En instruktor fremhæver: ”vi er jo ikke 
lærere, vi er statskundskabere – det har altså 
betydning for hvilken type krav, man kan 
stille.”

Torben K. Jensen, leder af Center for Læring og Uddan-
nelse, Aarhus Universitet
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Fastlåst opfattelse 

af undervisningsformen
Problemet skal, ifølge Torben K. Jensen im-
idlertid findes på et mere overordnet niveau. 
Nemlig i det forhold, at mange undervisere er 
af den opfattelse, at undervisning handler 
om, at et givet fagligt stof, skal videregives til 
de studerende. Holdningen 
kommer f.eks. til udtryk, 
når studieleder Thomas 
Pallesen i bedste hensigt 
forklarer hvordan en ideel 
bør holdtime forløbe: ”den 
skal være så struktureret, at 
man sikrer sig, at man når 
igennem stoffet.” Det, at nå 
igennem stoffet, fortolkes 
imidlertid langt overvejende 
i den betydning, at studen-
terunderviseren eller en af 
læsegrupperne skal formidle (læs: forelæse) 
dagens pensum til den øvrige forsamling. Det 
er bare ikke den bedste måde at lære på, 
viser adskillige studier i undervisningspæda-
gogik.
Den undervisningsform, hvor man delegerer 
undervisningen ud til læsegrupper, der så 
forelæser for hinanden på skift, er jo kun én 
af mange former. Og sjældent den mest op-
timale, påpeger Torben K. Jensen. De vigtig-
ste elementer i en holdundervisning er nem-
lig aktivering, variation og feedback, og det 
er noget, bl.a. den diskussionsbaserede un-
dervisning opfylder meget bedre. Torben K. 
Jensen bemærker, at instruktorernes vigtig-
ste redskaber bør være evnen til at stille 
spørgsmål, evnen til at lytte og evnen til at 
give respons. Det er holdunderviserne ikke 
tilstrækkeligt bevidste om.

Stort fokus på faglighed
Som situationen er i dag foregår der ganske 
vist en grundig koordinering mellem instruk-
torerne og underviserne. En koordination, 
som både undervisere og instruktorer sætter 
stor pris på. Det er imidlertid, og til instruk-
torernes ærgrelse, primært den faglige di-
mension, der diskuteres til disse møder. Der 

drøftes om pensum er for svært, hvordan 
man kan forklare komplicerede teoretiske 
problemstillinger for de studerende og om 
holdtimernes problemstillinger passer til 
forelæsningerne. Hvordan man motiverer 
folk bedst og sikrer, at flest muligt reelt del-
tager i timen, bliver kun skænket meget lidt 

opmærksomhed, lyder det 
fra instruktorernes egne 
beretninger. Og det er 
problematisk, for ’den der 
lærer noget, er den som la-
ver noget’. En dygtig hold-
underviser er ikke kun en, 
der har tjek på det faglige. 
Det er heller ikke blot en, 
der kan formidle stoffet på 
en let tilgængelig måde. En 
dygtig holdunderviser skal 
mere betragtes som en 

’procescoach’, der guider de studerendes 
læringsarbejde, forklarer Torben Jensen. Så-
dan taler man bare ikke om undervisningen i 
dag.

Mere vejledning og 

opmærksomhed på området
Det er nu ikke fordi, det står så skidt til på 
Statskundskab. I hvert fald ikke hvis man 
sammenligner vores med andre institutter på 
universitetet. Thomas Pallesen pointerer 
også, at det er et felt i udvikling, og at der 
allerede er sket meget i de sidste ti år. Aller-
ede nu bliver der udbudt universitetspæda-
gogiske kurser til instruktorer og under-
visere, der ganske vist er frivillige. Men der er 
brug for mere end det. Instruktorerne efter-
spørger selv mere pædagogisk vejledning. 
Og hvis der virkelig skal ske noget på områ-
det, må alle på studiet gentænke deres fores-
tillinger om hvad god undervisning er. Der er 
masser af alternative undervisningsformer, 
man kan benytte sig af, og masser af for-
skning på området. Så det er ingen naturlov, 
at holdundervisningen skal have den form, 
den har i dag. 
Det behøver ikke altid være, som det nu en-
gang altid har været.

“
instruktorernes vigtigste redsk-
aber bør være evnen til at stille 
spørgsmål, evnen til at lytte og 
evnen til at give respons.

“
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Aktive undervisningsformer

Der findes adskillige måder, hvorpå under-
visning forestås rundt omkring på univer-
siteterne i ind- og udland. Og selvom det alt 
i alt går fint på institut for statskundskab, er 
der ingen grund til ikke vedvarende at over-
veje, hvordan man kan gøre det endnu bedre. 
I den pædagogiske forskning er der udbredt 
enighed om, at det er vigtigt at sætte nogle 
klare mål for undervisningen, ikke kun, hvad 
der skal læses, men også, hvad der skal 
læres. Det handler om, at de studerende skal 
lære i dybden (så de kan anvende læringen) 
og ikke blot på overfladen (så de kan gen-
fortælle den). Kort og godt bør man tilstræbe, 
at de studerende bliver aktiveret så meget 
som muligt. På baggrund af den inspiration 
Kanden har stødt på i sin research af under-
visningspædagogikken, følger her tre forslag 
til alternative undervisningsformer.

#1: De studerende strukturerer 

deres egne timer
De studerende holder ikke oplæg i konventi-
onel forstand, men skiftes i stedet til at 
strukturere en hel time, med alt hvad det in-
debærer af gruppearbejde, plenumdiskus-
sioner og eksperimenter. Pensum danner 
rammen for timen, men der er ikke et stof, 
der som sådan skal gennemgås. I stedet skal 
alle anvende den allerede tilegnede viden fra 
læsningen i praksis. Det kan f.eks. ske med 
udgangspunkt i nogle aktuelle empiriske 
problemstillinger. Instruktoren virker her 
som procescoach, der hjælper læsegrupper-
ne til at strukturere timerne så flest muligt er 
aktive. 
Fordelen er større variation i timerne, samti-
dig med at de studerende træner sig i at lede 
og motivere hinanden.

#2: Bundne ugeopgaver 

med grundig feedback
Holdtimerne, som de ser ud i dag, afskaffes. 
I stedet deles de studerende ind i grupper, 
der til hver uge skal løse nogle konkrete 
bundne opgaver (a la ugesedlerne i metode), 
hvor de anvender den viden og de kompe-
tencer, de har oparbejdet gennem forløbet. 
Opgaverne rettes af instruktorerne, der i ste-
det for at undervise, får til opgave at give 
grundig feedback på de studerendes arbe-
jde. 
Fordelen ved denne variant er, at de studer-
ende får lov at arbejde selvstændigt og anv-
endelsesorienteret med stoffet, løse en række 
relevante opgaver, samtidig med, at de får 
grundig feedback på deres anstrengelser. 

#3 Forskningsbaseret undervisning
Forestillingen om forskningsbaseret under-
visning opprioriteres, så de studerende på 
seminariefagene ikke blot skal reproducere 
allerede eksisterende viden, men reelt være 
med til at skabe ny. De studerende kan f.eks. 
arbejde hen imod udarbejdelsen af en artikel 
eller en bog, der skal publiceres efter semi-
nariets afslutning. Dette var netop tilfældet 
med en bog om kommunalreformens kon-
sekvenser redigeret af Jens Blom-Hansen, 
Jørgen Elklit og Søren Serritslew, der udkom i 
oktober. De studerende kan derudover være 
med til at indsamle ny information, og gen-
nem databehandling finde materiale, der kan 
bruges til senere analyser. Dermed indarbe-
jdes nogle af de kompetencer, der efter-
spørges af arbejdsgiverne. Fordelen er, at de 
studerende har et konkret mål at arbejde hen 
i mod, at læringen bliver dybdebaseret og at 
de studerende står til ansvar for et kollektivt 
projekt.

tema: undervisning
Af Carolina Kamil og Lars Højholt
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Evalueringsordningen er utilstrækkelig 

hvis man ønsker at videreudvikle under-

visningen. Det er synspunktet blandt de 

studerende i studienævnet. Derfor 

forsøger de nu at indføre en kvantitativ 

evaluering, der skal sikre gennemskue-

lighed og dermed danne grundlag for at 

optimere undervisningsdelen.

Evalueringsordningen, som vi kender den, er 
blevet en klods om benet på den proces, der 
kan sikre de studerende en bedre undervis-
ning på forelæsning såvel som holdtimer. 
Problemerne med den nuværende ordning er 
talrige: kommentarerne i evalueringerne kan 
være skarpe og personlige, ordningen er for 
omfattende, svarprocenten for lille, og 
vigtigst af alt, så er den ikke målbar og derfor 
kan det være svært at spore nogen udvikling. 
”Det er besynderligt, at vi på instituttet har 
nogle af landets fremmeste forskere inden 
for offentlig forvaltning og evaluering, men 
at vi samtidig ikke internt formår at skabe en 
positiv og effektiv evalueringskultur”, be-
mærker Frit Forums Peter Løhmann. Resulta-
tet er evalueringer, der er uanvendelige, hvis 
man ønsker at udvikle undervisningen år for 
år. Studieleder Thomas erklærer sig uenig og 
mener tværtimod at evaluering såvel som un-
dervisning i det store og hele fungerer godt. 
”Det betyder ikke, at vi ikke hele tiden 
forsøger at gøre det bedre - for det gør vi - 
men det betyder, at vi ikke ukritisk er villige 
til at implementere alle tidens ofte tvivlsomt 
funderede modeluner,” lyder det skarpt fra 
studielederen. 

Målet er at udvikle underviseren
Målet for evalueringsordningen er selvføl-
gelig at udvikle underviseren og ikke mindst 
undervisningen. De gule sedler, der anvendes 
i midtvejsevalueringen, indeholder dog des-
værre ofte personlige angreb og skarpe ud-
sagn. ”Hvis man ønsker at udvikle en under-
viser, er det vigtigt, at der foregår en 
konstruktiv proces,” fortæller Hanne Leth 
Andersen, der i september fik tildelt en pris 
fra universitetet for sin forskning i formi-
dling. Flere undervisere har netop kritiseret 
de personlige kommentarer for at være 
ukonstruktive og ødelæggende for moralen. 
Et redskab til at sikre en mere brugbar evalu-
ering kan være at evaluere ud fra nogle klart 
definerede mål for undervisningen såvel som 
for de kompetencer, man som studerende 
skal have oparbejdet i løbet af året. De ti-
legnede kompetencer efter et undervisnings-
forløb er en god indikator for kvaliteten i un-
dervisningen, vurderer en rapport fra 
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Ud-
vikling. Rapporten peger i øvrigt på, at det er 
vigtigt, at en evaluering skal have læring og 
udvikling for øje, og at det derfor er vigtigt 
med eksplicitte mål for undervisning. Med 
den nye karakterskala vil det i fremtiden 
netop være kompetencer i forhold til fagets 
mål, man bliver bedømt efter. 

Kvantitativ evaluering tilgodeser 

alle parter
Det forslag, de studerende i studienævnet 
har lagt på bordet, har netop til formål at un-
dgå rammende kommentarer om den enkelte 
underviser, og i stedet fokusere på fagets 

Ny evalueringsordning skal 
sikre bedre undervisning

tema: undervisning
Af Lars Højholt
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målopfyldelse. Forslaget går i al sin enkel-
thed ud på at indføre et kvantitativt system, 
der måler undervisningen på en række ud-
sagn og parametre. Dermed sikrer man et 
fokus på det faglige i forhold til nogle klart 
definerede mål. Det vil desuden give det red-
skab til at måle udviklingen i undervisningen, 
der er essentielt for at sikre en fremgang over 
en årrække. ”Vi vil sikre en god udvikling af 
undervisningen, så man år for år kan spore 
fremskridt – det handler således om at for-
midle de gode erfaringer og historier videre, 
og ikke om at udstille underviserne,” fortæller 
Peter Løhmann. Evalueringsresultaterne vil i 
fremtiden desuden blive offentliggjort på 
nettet.

Studerendes manglende 

engagement rammer dem selv
En torn i øjet på den nuværende og fremti-
dige evalueringsform er imidlertid de studer-
endes engagement eller mangel på samme. I 
sin nuværende form er ordningen først og 
fremmest alt for tung og omfattende for de 
implicerede parter, og det rammer engage-
mentet. Studieleder Børge Rasmussen fra 
Aalborg Universitet påpeger, at de studer-
ende i Aalborg ikke engagerer sig i evalu-
eringen, fordi den ikke får betydning for dem 
selv på kort sigt. Både Peter Løhmann og 
Thomas Pallesen erkender, at svarprocenten 
på IFSK er lav, men har dog ikke det indtryk, 
at de studerende ikke tager evalueringen 
seriøst. Kanden har dog snakket med ad-
skillige studerende samt flere holdrepræsent-
anter, der åbenlyst erkender, at det omfat-
tende evalueringssystem har slækket kraftigt 
på engagementet. Derfor risikerer vi, at eval-
ueringerne er fyldt med fejl og vage formul-
eringer, og denne mistillid til evalueringen 
må blandt underviserne give anledning til en 
vis irritation.  Evalueringsresultaterne indgår 
nemlig i universiteternes ansættelsesudvalgs 
bedømmelser, når de vurderer jobansøgere. 
Det forslag, der diskuteres på nuværende 
tidspunkt, angriber det manglende engage-
ment på 2 punkter. For det første har man til 
hensigt at opprioritere midtvejsevaluering-
erne. Det vil i så fald være det primære om-
råde for holdrepræsentantens engagement, 
da den resterende evaluering vil være kvanti-

tativ. Der kan der-
udover blive tale 
om enten at in-
dlægge evaluer-
ingsprocessen di-
rekte som et 
element i under-
visningen, eller at 
sørge for at ad-
gang til aula-sys-
temet kunne sikres 
ved at gennemføre 
en tast-selv evalu-
ering af undervisningen. Målet er at få langt 
flere studerende til at evaluere. Fra de stud-
erende i studienævnet er der tillid til at hvis 
evalueringsordningen forbedres, vil der være 
langt større opbakning fra alle parter, og det 
vil sikre troværdigheden i evalueringen.

Undervisningen lider ingen nød, 

men alligevel…
Studieleder Thomas Pallesen er af den opfat-
telse, at den grundlæggende kultur på insti-
tuttet er, at der sættes en stor ære i og bru-
ges mange ressourcer på at levere en god 
undervisning. ”Heri indgår de studerendes 
tilbagemeldinger med stor vægt. Det er un-
dervisernes opfattelse, at der ikke alene bru-
ges megen tid og kræfter på at løse under-
visningsopgaven, og det er også deres 
opfattelse, at det i store og hele er lykkedes 
at løse den opgave overordentligt godt,” 
fortæller han. Peter Løhmann anerkender, at 
både undervisning og evaluering på IFSK er 
ganske udmærket, men understreger samti-
dig, at der er stadig meget at gøre. Et syns-
punkt der bakkes op af både Torben Jensen 
fra Center for Læring og Uddannelse (CLU), 
der blev oprettet i 2003 med henblik på at 
udvikle undervisningen på fakultetet, og 
Hanne Leth Andersen. Hvis vi ønsker at indgå 
i en seriøs udvikling af undervisningen, er det 
vigtigt at have troværdige og kvantificerbare 
evalueringer, der kan måle udviklingen over 
tid. Med ny evalueringsordning kan det første 
skridt tages. Således kan undervisningen 
kortlægges, og så må det næste skridt for 
studenterpolitikere på alle lister være at 
fokusere på, hvad god undervisning egentligt 
indebærer. 
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Peter Løhmann sidder i studienævnet

for frit forum
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Kandidatforeningen har siden sidste nummer 
af Kanden afholdt tre vellykkede arrange-
menter. Der er tale om kandidatforenings-
festen, vinsmagningen hos Jyske Bank samt 
det fjerde og femte SPSS-kursus afholdt af 
vores egen fremragende SPSS-ekspert Mette 
Haugaard Skou. 

Kandidatforeningsfesten bød på en formida-
bel middelhavsmenu fra ”Det Grønne Hjørne”, 
gode drinks i baren og lounge-musik fra 
vores DJ. Vi beklager dog over for vores 
gæster, at musikken ofte blev afbrudt af en 
dårlig forstærker. Det er selvfølgelig util-
strækkeligt, men vi håber, at alle gæster nød 
den hyggelige aften. 

Hos Jyske Bank fik vi et oplæg om bankens 
nye satsning. Med en særlig kreativ og of-
fensiv strategi ønsker Jyske Bank at indtage 
bankverdenens midtbane. Vi mødte desværre 
ikke John B, men i stedet en vinekvilibrist fra 
vinbutikken ”Ved Den Blå Port”, der på indle-
vende og uberegnelig vis tryllebandt os med 
historier om italienske og spanske vinhuse. 
Efter at vi havde smagt på forskellige billige 
og dyre druer, havde Jyske Bank arrangeret 
en let anretning med pølse og ost. 

Tidligere bestyrelsesmedlem i Kandidat-
foreningen Mette har i efteråret 2006 med 
stor succes afholdt yderligere to SPSS-kurser. 
Den store interesse tyder på, at disse kurser 
har deres berettigelse på studiet for studer-
ende på kandidatdelen. Uden aktiv træning 
kan det være svært at huske de basale fær-
digheder, man fik i metodeundervisningen på 
studiets første år. 

Bestyrelsen oplever altså i disse dage god 
vind i sejlene og fornem opbakning fra med-

lemmerne. Vi ønsker at fortsætte i samme 
spor, og der arbejdes i skrivende stund på de 
næste arrangementer for foreningens med-
lemmer. Blandt andet vil vi på IFSK-juledagen 
byde medlemmer og andre interesserede in-
denfor til ”Receptionsbar”, hvor visitkort, 
pindemadder og small-talk vil gå op i en 
højere enhed. 

Vi ønsker til stadighed at forbedre tilbuddene 
til vores medlemmer. Vores opfordring er 
derfor, at I skriver en mail med jeres kom-
mentarer og forslag til kandidat@ps.au.dk 
eller besøger os i kontortiden fredage fra 13-
14. Er I blot nysgerrige efter at se, hvad vi 
laver, kan I alternativt gå ind på vores hjem-
meside www.kandidatforeningen.dk. Her kan 
I blandt andet se vores program og billeder 
fra de arrangementer, Kandidatforeningen 
har afholdt. 

På Kandidatforeningens vegne
Anders & Niels 

Arrangementer i November

15.11.2006: 
Retorik-foredrag
Alle har hørt påstanden om, at ens 
kropssprog udgør 80 % af ens kommuni-
kation. Men passer det? Og hvordan sørg-
er man for at sende de rigtige signaler? 
Christian Larsen der er amanuensis ved 
Center for Retorik på Århus Universitet vil 
give et overblik over retorikkens redsk-
aber.
Foredraget holdes i A1 fra kl. 15-17.00

s c o r e r  h a t t r i c k !
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Jerusalem, Yerushalayim, al-Quds. Ste-

det hvor forhandlinger altid strander, og 

hvor den afgørende udfordring for enh-

ver fredsproces i Mellemøsten vil finde 

sted. I dette orkanens øje af et interna-

tionalt brændpunkt befinder jeg mig som 

praktikant ved Det Danske Repræsenta-

tionskontor i Ramallah.

Jerusalem – et mikrokosmos
Jerusalem er delt i et israelsk vest og palæsti-
nensisk øst. Grænsen blev trukket efter kri-
gen i 1948, som fulgte i kølvandet på staten 
Israels oprettelse. I skrivende stund er Israel i 
gang med at annektere det palæstinensiske 
Østjerusalem i strid med grundlæggende 
folkeretlige principper samt de internationale 
resolutioner, som findes på området. 

Jerusalem kan bedst af alt beskrives som et 
mellemøstligt mikrokosmos. Stort set alle 
problemstillinger vedrørende konflikten mel-
lem palæstinensere og israelere kommer til 
udtryk her. Derudover er også byen i sig selv 
genstand for intens kontrovers. 

Besat af Jerusalem – Jerusalem besat
Ud over at det er det mest spændende sted, 
jeg i mit liv har været, er det så afgjort også 
det mest mærkelige. Et centrum for et utal af 
missionærer, økumeniske do-gooders, di-
verse Moses Hansen-kloner samt både 
kristne, muslimske og jødiske fundamentali-
ster.

Denne for flere trosretninger hellige by, som 
er genstand for så megen kontrovers, er 
overraskende nok relativt stille. Her er faktisk 
ikke så megen direkte konfrontation som 
man måske ellers kunne forvente, om end 
der naturligvis er og har været en del. En 

forklaringen herpå, argumenterer nogen, kan 
findes i, at Jerusalem simpelthen er for vigtig. 
Der er ganske enkelt for meget på spil i Jeru-
salem til, at man lader konflikten bryde ud i 
lys lue. Eksemplet den gamle bydel er ganske 
illustrativt. For at både jøder og muslimer 
skal kunne færdes frit gennem de smalle ga-
der ned til Klippemoskeen og Grædemuren, 
er man ganske enkelt nødt til at udvise et 
eller andet niveau af tolerance.

Når det så er sagt, er man aldrig et sekund i 
tvivl om, at man i Østjerusalem lever under 
militær besættelse. Besættelsesmagten 
træder tydeligt frem i gadebilledet. Mil-
itærkøretøjer på vejene og soldater i gaderne, 
som stopper tilfældige forbipasserende for at 
checke deres ID-kort. Typisk på fredage 
svæver en hvid zeppeliner over Østjerusalem 
med overvågningskameraer for at holde øje 
med muslimerne i den gamle by i forbindelse 
med fredagsbønnen. I forbindelse med Ra-
madan blev mange muslimer nægtet adgang 
til deres helligdomme, mens gaderne på den 
jødiske helligdag Yom Kippur blev blokeret, 
så også muslimer var tvunget til at efterleve 
en jødisk skik om ikke at køre bil den pågæl-
dende dag. Den israelske annekteringspolitik 
ses tydeligst, når palæstinensere får bull-
dozet deres huse med henblik på at gøre 
plads til fx flere jødiske bosættelser. 

Meningsfuldt arbejde …
En af mine opgaver her på kontoret er at 
skrive rapporter om den politiske udvikling i 
Jerusalem. Disse rapporter har til formål at 
søsætte et fælles EU-initiativ for at stoppe 

Intet nyt fra vestbredden

Praktik
Af Adwan Mohamad

Ægtepar flyttede i telt 

efter deres hus blev bull-

dozet (Østjerusalem) 
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israelske annekteringspolitikker. Siden seks-
dages-krigen i 1967 (hvor Israel invaderede 
Vestbredden og Gaza) har Israel haft som of-
ficiel politik at styrke sin tilstedeværelse i det 
palæstinensiske Østjerusalem. Dette kommer 

til udtryk i eksempelvis bosættelser og nu 
også en mur opført langt inde på palæstinen-
sisk territorium, som de facto annekterer 
Østjerusalem i et nyt ”israelsk” Storjerusa-
lem. 
Ud over det politiske arbejde er arbejdet med 
den danske bistand den anden af to kerneop-
gaver, som optager kontoret. Jeg læser da-
gligt indkomne projektforslag fra lokale 
NGO’ere, som arbejder med alt fra alle ender 
af det palæstinensiske civilsamfund. Ledelsen 
på kontoret har en forbilledlig indstilling til 
det at have praktikanter, hvilket i praksis be-
tyder, at jeg får relativt meget ansvar i det 
daglige arbejde, og at mit arbejdet derfor 
bliver spændende og meningsfuldt. En af de 
mest spændende ting er at tage til møder 
med alt fra lokale kvindebevægelser, FN-or-
ganer og forhandlingsdelegationer under 
PLO til amerikanske oberster og andre landes 
ambassader. 

… håbløs udfordring
Der er ingen tvivl om, at det er spændende at 
opholde sig midt i orkanens øje, ikke mindst 
for en statskundskaber. Den politiske situa-
tion udvikler sig konstant, og man ved aldrig, 
hvad der vil ske en måned frem i tiden. Vil der 
blive dannet en national samlingsregering, 
eller vil der udbryde borgerkrig i Gaza? 

En af ulemperne ved at arbejde for en dansk 
repræsentation er, at man som småstat ikke 
er en af de aktører, som former begivenhed-
ernes gang på det politiske område. USA har 
traditionelt været den vigtigste aktør, og er 
det stadigvæk. Også hvad angår bistandsom-
rådet, er casen Palæstina speciel. Donorsam-
fundets arbejde er meget betinget af den 
politiske situation. Verdensbanken og FN har 
gentagne gange påpeget, hvordan de hu-
manitære problemer mest af alt skyldes det 
israelske closure regime, bestående af en 
mur og hundredvis af checkpoints og andre 
begrænsninger i bevægelsesfriheden, hvilket 
ikke just er befordrende for økonomisk ud-
vikling i området. 

Derudover har Hamas’ valgsejr også haft 
store konsekvenser. Donorer samarbejder 
ikke med fx Hamas-styrede ministerier, 
hvilket besværliggør arbejdet betragteligt. 
Nogle donorer og organisationer har måttet 
aflyse igangværende projekter på den konto. 

Derudover er det generelt svært at imple-
mentere bistand i konfliktsituationer. I 
forbindelse med infrastrukturelle forbed-
ringer kan man eksempelvis bygge en bro, 
kun for at den efterfølgende kan blive bom-
bet. Man kan så bygge en ny bro, der så igen 
kan blive bombet, på trods af, at den ikke er 
af militærstrategisk betydning. Dertil kom-
mer, at israelerne generelt ikke er inter-
esserede i, at internationale udsendinge 
opererer i de palæstinensiske områder, 
hvilket til tider kan mærkes ved checkpoin-
tene.

Graffiti på muren 
omkring Jerusalem 
(Qalandia-Ramallah)

H a u w a r a 
checkpoint 
(Nablus)
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Af Jonas Toxvig og Lasse Laustsen

Rådet >> tredje omgang

Rådet har fået højere ambitioner og er 

nu på vej mod nye udfordringer. Derfor 

afløses rejser til Bruxelles, Tyrkiet og 

Mols af en intensiv valgkamp om de høje 

poster indenfor studenterpolitikken.

De tre højt profilerede rådsmedlemmer har 
haft travlt den seneste tid – både politisk og 
socialt. Efterårsferien er blevet brugt på 
studieture, idet Peter har været i Bruxelles 
med Frit Forum, Jonas i Tyrkiet med PF og Tej 
på Mols med sine forældre. Efter sigende har 
udbyttet af turene – både fagligt og socialt – 
været stort, og derfor er rådsmedlemmerne 
atter klar til en runde i den politiske bokser-
ing. Inden gladiatorerne går ind i arenaen 
skal det dog nævnes, at Jonas siden sidste 
måneds uheldige episode med nogle mis-
handlede Røde Kors dukker har samlet ind til 
Røde Kors for at råde bod på skaden.

Fra Statsrådet mod højere poster
Stor er reporternes overraskelse, da vi erfar-
er, at hverken Peter med Frit Forum eller Tej 
med Rad.Lib. stiller op til Statsrådet ved val-
get d. 23. november. Dette skyldes for Peters 
vedkommende, at han ikke føler, at Statsrå-
det giver det optimale udbytte i forhold til 
tidsforbruget, og samtidig vil han hellere 
bruge sin energi i studienævnet, som han 
genopstiller til. Samtidig har Frit Forum valgt 
at satse på universitetsbestyrelsen i en erk-
endelse af, at indflydelse skal søges i toppen. 
Rad.Lib.-listen genopstiller heller ikke til 
Statsrådet, hvilket skyldes mangel på kandi-
dater. I stedet stiller Tej op til universitetsbe-
styrelsen på den liberale liste.
Dermed tegner det til, at Statsrådet i næste 
periode udelukkende kommer til at bestå af 

- mod nye udfordringer
SPL-medlemmer, og Jonas erklærer sig da 
også overrasket over, at Frit Forum ikke still-
er op. Selv stiller han atter op til Statsrådet, 
men også til studienævnet, så Jonas går altså 
også mod nye udfordringer i det politiske 
liv. 

Politiske mærkesager
Flugten fra Statsrådet skal dog ikke afholde 
Kanden fra at afsløre de hotteste emner i den 
aktuelle studenterpolitik sammen med kan-
didaternes valgflæsk. Stud.samf., hvor Jonas 
er Statsrådets repræsentant, arbejder i øjeb-
likket intensivt for at fremme sagen om fr-
adragsberettiget pensum, ligesom Frit Forum 
også deltager i lobby-arbejdet. Derudover 
arbejder studienævnet i øjeblikket på at blive 
enige om en ny evalueringsordning, der skal 
afløse de berømte men kortfattede gule 
sedler. Denne ordning skal – hvis det står til 
de studerende – bestå af flere spørgsmål, så 
man kan bruge hårdtslående statistiske fakta 
til at forbedre undervisningen.
Da Kanden spørger ind til valgænder og val-
gflæsk ved det kommende valg er rådets 
medlemmer også straks på banen. Løfter 
som billigere pensum, bedre fredagsburger 
og færre biler i Uni-parken flyver over bor-
det, og så er det op til læseren at adskille 
flæsk fra kød. Dette var ikke muligt for Kan-
dens selvbestaltede statsrådsrapportere, 
hvorfor teflonpanden a.k.a. Rådet!-trofæet 
ikke kom i spil.
Valget til universitetets organer foregår altså 
d. 23. november og efter denne store be-
givenhed vil Kanden lægge alle kræfter i for 
at afsløre vinderen af Rådet. Så husk at læse 
med næste gang om æbleskiver, stem-
mesedler og valgkampagner – med andre ord 
er der lagt op til en bloddryppende sæsonaf-
slutning af Rådet! med en interessant twist af 
juleatmosfære…

Valgflæsk
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I skrivende stund kan PB se tilbage på en be-
givenhedsrig periode, hvor vi blandt andet 
har fået flere nye tiltag i ”butikken”. I flæng 
nævnes erhvervelsen af ny lækker hyggekrog 
i moderigtige jord- og efterårsfarver, nye 
udstillingsplateauer i ergonomisk korrekt 
højde – kom i den forbindelse endelig forbi 
og se vores nye Cambridge-udstilling – ind-
kørsel af den allerede højtelskede PB-kaffe 
samt opsætning af de billedskønne hold. 
Således at vore medlemmer kan vurdere 
hvem de helst vil betjenes af ;-) 

Endvidere er det også på sin plads i denne 
klumme at takke for et brag af en reception i 
vores nye gemakker. Folk og fæ på IFSK 
aflagde besøg i stor stil og vi takker for de 
pæne ord såvel som fine gaver. 

Så efter et par begivenhedsrige op-
startsmåneder er der efterhånden ved at fal-
de ro over PB’s gemakker. Det giver hermed 
mulighed for at læne sig tilbage i sofaen, 
med en kop velbrygget kaffe og betragte de 
nye lokaler. Dejligt er det, både for forenin-
gen, men forhåbentlig også for øvrige stud-
erende. 

Jeg vil i den forbindelse på 
det kraftigste anbefale, og 
opfordre til, at enhver, der 
trænger til en pause fra læse-
salen, kigger ind i PB-well-
ness. Bare lige til en hurtig 
recharging på divaen. Futter 
og morgenavisen kan vi des-
værre ikke klare – men med 
garanti kommer der en PB’er svævende gen-
nem luften med opmuntrende ord, kaffe i 
den ene hånd og indtørret mælk, også kaldet 
kaffe-flirt, i den anden, hvis nogen skulle 
have præference for sådant. 

Det er altid hyggeligt at have studerende på 
besøg, også selvom der ikke handles/sælges 
– så bliv endelig ved med det.  

Politologisk Bogformidling

Af Jonas Lund Mathisen

Deltag i ”månedens bogorm” og vind en pose autentisk Ali-kaffe ved at sende os et svar på, hvor 
følgende citat stammer fra. Send det til pb@ps.au.dk: 
”It is for these reasons, among others, that organizations so often turn to the small group; com-
mittees, subcommittees, and small leadership groups are created, and once created they tend to 
play a crucial role”

Noam Chomsky:
‘Hegomony or Survial’ 
 Pris: 99,-

N o v e m b e r  m å n e d s  b o g

Valgflæsk
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Joachim Maxen havde allerede været ak-

tiv i IBIS i fem år, da han i juni i år blev 

ansat i et vikariat på organisationens 

hovedkontor. Her kom hverken eksa-

mensbeviser eller CV på bordet. Joachim 

blev ansat, fordi de allerede kendte ham 

og vidste, hvad han kunne. Joachim 

kendte IBIS, og IBIS kendte Joachim.

Nogle gange betyder netværk mere end eksa-
mensbeviser, når man søger job. Det har vi 
alle hørt, og gang på gang har vi fået at vide, 
at det er vigtigt at pleje sine kontakter, at 
networke, at kende nogen, der kender nogen. 
Og det sker heller ikke så sjældent, at det er 
sådan, man finder ve-
jen til sit ønskejob. 
Eller måske sågar til 
sit allerførste job.

Sådan var det i hvert 
fald for Joachim Max-
en, der i juni i år, to 
måneder efter at spe-
cialet fra statskund-
skab i Århus var færdigbedømt, fik job i IBIS i 
København. Men det var ikke netværk i den 
forstand, at nogen kendte nogen, der kendte 
nogen osv., men derimod i den forstand, at 
chefen kendte ham. Det er nemlig de helt 
nære bekendtskaber, hvor arbejdsgiveren 
kender til dine specifikke kvalifikationer, der 
tæller, og ikke de løse bånd, der måles på, 
hvor mange kontakter, du har i din telefon-
bog.

Da Joachims chef ringede til ham for at høre, 
om han kunne tænke sig at overtage et vi-
kariat som koordinator for IBIS-kampagnen 
’Hele verden i skole’, havde Joachim nemlig 

allerede været aktiv i udviklingsorganisa-
tionen i over fem år. Først som frivillig, se-
nere som studentermedhjælper i organisa-
tionens Århus-afdeling og altså nu i stolen 
som koordinator for en stor kampagne på 
hovedkontoret i København. 

Der var intet jobopslag (fordi der i første om-
gang var tale om en tidsbegrænset stilling), 
ingen samtale, ingen eksamensbeviser, 
småpyntede CV’er eller meget motiverede 
ansøgninger. Chefen ringede bare og spurg-
te, om Joachim kunne være interesseret i 
jobbet. Og det var han. Men det var nu ikke, 
fordi Joachim havde noget at holde tilbage: 
CV’et var spækket med relevante erfaringer.

”Jeg har altid villet arbejde 
med udviklingsarbejde og 
også målrettet mit studi-
um efter det. Jeg har taget 
en masse fag med Mette 
Kjær, været i praktik på 
ambassaden i Sydafrika 
og skrevet speciale om 
u-landsproblematikker”, 
fortæller Joachim. Men, 

tilføjer han, ”jeg er nu nok nærmere blevet 
ansat, fordi jeg allerede var så meget inde i 
området. Jeg tror, de ansatte mig, fordi jeg 
var så godt inde i organisationens arbejde i 
forvejen, fordi de kendte mig, og jeg kendte 
IBIS”.

Selvom Joachims hjerte banker for Afrika, var 
han ganske bred i sin jobsøgning i sin tid, og 
kom bl.a. også til samtale i Hillerød kom-
mune. Lige nu er han dog meget tilfreds med 
arbejdet i IBIS og håber på at kunne fortsætte 
inden for samme felt. I mellemtiden får han 
så akkumuleret endnu flere praktiske erfar-
inger.

Vejen til jobbet: ansøgeren

Jobtema
Af Carolina Kamil
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Motivation for udviklingsarbejde når man 

langt med, men det er den praktiske er-

faring, der som regel bestemmer, om 

man får jobbet eller ej. Og praktisk erfar-

ing, det havde Joachim Maxen masser af. 

Derfor blev han ansat, selvom han var 

helt nyuddannet, fortæller arbejdsgiver 

René Jacobsen.

”Problemet med nyuddannede er, at de kan 
være smadderdygtige fa-
gligt, men ingen praktisk 
erfaring har. Derfor kan de 
godt komme lidt i klemme 
i ansættelsesprocessen”, 
forklarer Joachims arbe-
jdsgiver, nordafdeling-
sleder René Jacobsen. Når 
Joachim så alligevel blev 
ansat som helt nyudklæk-
ket cand.scient.pol., sky-
ldtes det netop, at han 
havde en stor forhånds-
viden inden for feltet som 
helhed og IBIS i særde-
leshed. 

Og her er interesse og motivation altså ikke 
altid nok, påpeger Réne Jacobsen. Udvikling-
sorganisationer har nemlig ikke økonomi til 
at uddanne folk fra bunden, men må trække 
på de kvalifikationer, som ansøgerne har i 
forvejen. Når IBIS leder efter nye medarbej-
dere, er udannelsesretning og eksamensbev-
iser derfor ikke nødvendigvis af afgørende 
betydning. Lige så vigtige er de konkrete er-
faringer, der kan matche jobfunktionen. Det 
er derfor fint, hvis man har været frivillig i en 
udviklingsorganisation – det viser noget om 
motivationen. Men ledes der efter en, der 

skal arbejde med statistik, er det faktisk bed-
re, at ansøgeren har erfaring med det fra en 
privat konsulentvirksomhed. Den motivation, 
der kan komme til udtryk i en ansøgning, i 
fagvalg på universitetet eller fra frivilligt ar-
bejde, skal helst følges op af nogle praktiske 
erfaringer, før det bliver rigtig interessant.

Jobbene bliver altid slået op, men med især 
vikarstillinger, der kræver stor forhåndsviden 
her og nu, sker det ofte, at organisationen 

rekrutterer internt. De 
nyuddannede, der bliver 
ansat i den type stillinger, 
har altså ofte været stu-
dentermedhjælpere eller i 
praktik i IBIS forud for an-
sættelsen.
”Når vi har nogen i praktik 
eller i en studentermed-
hjælpsstilling, har vi jo et 
billede af, hvad de kan, og 
ikke mindst, hvad de kan 
udvikle sig til. Det er en 
stor ressource, at de aller-
ede er inde i organisatio-
nens arbejde. På den måde 

ved vi, at de både er motiverede og har den 
fornødne praktiske erfaring”.

I den forstand kan man sige, at netværk spill-
er en rolle. Men det handler ikke om fjerne 
kontakter, men derimod om de helt konkrete 
erfaringer, arbejdsgiverne har med folk, der 
allerede er inde organisationens arbejde på 
den ene eller anden måde. Sådan var det i 
hvert fald i Joachims tilfælde.
Hvis så man allerede kender nogen, der 
matcher jobfunktionen, er topmotiveret og 
har konkret praktisk erfaring, så betyder 
eksamensbeviset altså ikke så frygtelig 
meget, pointerer René Jacobsen. 

Vejen til jobbet: arbejdsgiveren

Jobtema
Af Carolina Kamil

“
Den motivation, der kan kom-
me til udtryk i en ansøgning, i 
fagvalg på universitetet eller fra 
frivilligt arbejde, skal helst følges 
op af nogle praktiske erfaringer, 
før det bliver rigtig interessant.

“



Blå Mandag

Faglig Dag

Studietur

Torsdagscafé
På vores hjemmeside www.polfor.dk kan du følge seneste nyt fra PF. Hvis du har spørgsmål, 
kommentarer eller gode råd, er du altid velkommen til at kontakte os på: polfor@polfor.dk



Studietur til Istanbul og Ankara
Fredag d.13. oktober drog 29 for-
ventningsfulde studerende mod 
Tyrkiet, nærmere bestemt mod Is-
tanbul og Ankara, for at lære mere 
om landet både politisk og kulturelt, 
men i særdeleshed for at under-
søge Tyrkiets rolle i Europa under 
temaet ”Tyrkiet – et EU-land?”. 
Turen bød på 11 faglige arrange-
menter og masser af sociale ar-
rangementer og morskab. 

Vi startede i den grå og regnfulde hoveds-
tad Ankara, som var heftigt dekoreret med 
billeder af Atatürk. Her 
besøgte vi NGO’erne 
ALT og Flying Broom, 
som er henholdsvis en 
liberal tænketank og 
en kvindeorganisation. 
Vi besøgte derudover 
FN, den Danske Am-
bassade og Parla-
mentet for at få et in-
dblik i det mere 
officielle Tyrkiet. I 
parlamentet snakkede 
vi med en repræsent-
ant for EU’s harmoni-
seringskomitee samt 
en rådgiver for udenrigsministeriet – et 
rigtig spændende møde, da de var villige 
til at diskutere prekære emner såsom det 
armenske folkedrab. Vi brugte fritiden på 
byture og cafëer, der bestod af et mix af 
rødt lys, Efes, tyrkisk musik, vandpiber, 
rummikub, te, og raki.
Tirsdag gik turen til Istanbul, hvor vi 
besøgte Tuborgs tyrkiske hovedkontor, en 

korrespondent fra Information, det private 
Sabanci-universitet samt tre forskellige 
NGO’er: TOHAV(menneskerettighedsorg
anisation), Tumikom(overvågningsapparat 
for Parlamentets demokratiske procedur-
er) samt Youth for Habitat(politisk ung-
domsorganisation). Da vejret endelig var 
blevet godt, var der gode muligheder for 
sightseeing og her blev bl.a. den Blå Mo-
ske, Hagia Sofia og bazaren besøgt. Deru-
dover blev den tyrkiske fodboldstemning 
oplevet på nærmeste hold, og de tyrkiske 
bade bød på massage/tæsk til deltagerne. 
Aftnerne bød på lidt af hvert bl.a. ’Tour 
des Chambres’ på hotellet og legen ”hvem 
har taet a balje”, som fik fatale konsekvens-

er for nogle af turens 
deltagere...
Søndag morgen vendte 
vi igen næsen hjemad 
med en masse nye ind-
tryk og oplevelser fra 
en forrygende tur. Vi 
vil derfor gerne be-
nytte lejligheden til at 
takke alle de fantas-
tiske deltagere på turen 
samt alle de mennesker, 
der med deres hjælp 
var med til at gøre 
turen mulig.

Til slut vil vi gerne takke vores særdeles 
gavmilde sponsorere, DJØF, Tuborg-
fondet og Oticon, som bidragede med 
henholdsvis 10.000, 14.500 og 10.000 
kr. til vores tur. Uden deres støtte ville 
turen have været en del dyrere, men 
med deres hjælp bliver muligt at lave 
endnu bedre studieture til en fornuftig 
pris. Tak for det! 

De fleste deltagere ved Ataturks 
mausoleum i Ankara

Læs mere om turen og se flere billeder på www.polfor.dk



Så tag dit hold under armen, glem alt om pol. intro, økonomi, 
ø-fags opgave, forvaltningsret m.m. - og kom og fest på den 
yderste dag. 

- HUSK EN GOD WEEKEND STARTER I FREDAGSBAREN…

SEMILANG FREDAGSBAR
- fordi det er sidste gang i lang tid du får det sjovt…

De gode minder fra sidste PF fest er ved at forsvinde i pensums tåge 
og julefesten er nu eneste lyspunkt i en meget lang mørk periode 
med eksamenslæsning. Men fortvivl ikke! Fredagsbaren fejrer 
skærsildens komme og holder åben til kl. 22.00. Dvs. fred-
agsbrandert, TP og pølsevogn - you know the drill…

JUNGLEBAR

Det bliver vildt!!!

Welcome to the 
jungle!
Onsdag d. 6. december er 
der igen julefest på IFSK – 
og som traditionen byder, 
vil det om eftermiddagen 
være muligt at opstøve 
diverse mere eller mindre 
obskure bare rundt om-
kring på instituttet. 
I denne forbindelse er PF 
allerede draget mod sy-
dligere himmelstrøg – mod 
de egne af kloden hvor 
løven stadig er konge og 
hvor hverdagen byder på 
junglelyde, tropisk klima, 
masser af frisk kød, og en 
konstant overhængende 
fare for selv at havne i 
den sorte gryde.

-KOM TIL JULE-
BAR HOS PF

24. NOV
EM

BER



Brug din stemmeret 

og styrk studenter-

demokratiet!

Vi ses torsdag d. 23. november!
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• Kom og stem til valget torsdag d. 23. november

•	 Valget	finder	sted	i	Forhistorisk	Kantine	og	Sam	-	 			

 fundsfagenes Kantine

• Valgstederne er åbne kl. 9.00–16.00

•	 Alle	studerende	ved	IFSK	har	valgret	

•	 For	at	kunne	stemme	skal	du	blot	kunne	fremvise	et		 	

 gyldigt studiekort 

Traditionen tro 

vil der blive 

serveret glögg 

og æbleskiver 

ved valgstedet.

Valg	til	StatsRåd,	Studienævn,	
Akademisk	Råd	og	

Universitetsbestyrelsen

SEMILANG FREDAGSBAR

November	2006	tema:	valg
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Det forkromede overblik 
over studenterpolitik

Hvor får de inflydelse? Hvad vælges der til? Hvem stiller op?

Aarhus Universitet

Samfundsfagligt fakultet

Institut for Statskundskab

Bestyrelsen er universitetets øverste organ, og her har de studerende to pladser. 

Bestyrelsens primære opgaver er at varetage universitetets interesser som ud-

dannelses- og forskningsinstitution. Bestyrelsen godkender også universitetets 

budget og regnskab, fordeler penge til fakulteterne og vedtager overordnet, 

hvordan pengene skal bruges.

Akademisk råd er det overordnede rådgivende organ for hele fakultetet. Her sid-

der bl.a. dekanen samt én studerende fra hvert institut. Rådet beskæftiger sig 

med at indstille ph.d.-studerende, sikre samarbejdet mellem institutterne samt 

forvalte fakultetets budget.

Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag består af 8 medlemmer: 4 un-

dervisere og 4 studerende. Studienævnet tager sig af områder som pensum, eval-

uering, eksamen og dispensationer.

StatsRådet er de studerendes fagråd ved Institut for Statskundskab og har 19 

medlemmer. Statsrådet holder møde hver anden uge, hvor forskellige studenter-

politiske emner diskuteres, og der tages beslutninger i aktuelle sager. Statsrådet 

er også baggrundsgruppe for de studerende i Studienævnet og Akademisk råd.

Universitetsbestyrelsen

Akademisk Råd

Studienævnet

StatsRådet StudenterPolitisk Liste

   - hånden på roret

StudenterPolitisk Liste

   - hånden på roret

S t u d e n t e r r å d e t
                   ved Aarhus Universitet
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Valg til Universitetsbestyrelsen

Torsdag d. 23. november er der valg til Universitetsbestyr-
elsen. Fra Statskundskab er der 3 spidskanditeter fra hen-
holdsvis Danmarks Liberale Studerende, Frit Forum og Stu-
denterrådet.

Hvad vil spidskandidaterne 
i Universitetsbestyrelsen?

Undervisning, fusioner og fremtidens muligheder
Tej Friis Egefjord, spidskandidat for Liberale Studerende

Det er en myte, at studenterpolitik ikke er rigtig politik. Som statskundskabere kan vi 
definere os ud af det, men vi kommer ikke uden om, at når der skal fordeles en så vigtig 
ressource som økonomiske midler, så er der tale om politiske valg. Disse valg træffes i 
universitetets bestyrelse, og de opstillede lister opfører sig her op til valget præcis som 
politiske partier, selv om de ikke alle vil stå ved det. Men fordi man ligner et parti, er man 
ikke nødvendigvis styret af politikere på Christiansborg. Jeg har endnu ikke oplevet at 
have Venstre i telefonen for at forklare mig, hvad jeg skal mene. Det sker heller ikke, for 
den magt har de heldigvis ikke. 

Men hvilke valg vil jeg så træffe i universitetets bestyrelse? 

Jeg vil gerne belønne dygtige undervisere på lige fod med dygtige forskere. Universitetet 
har to hovedopgaver: forskning og uddannelse –og de går hånd i hånd. Men at belønne 
god undervisning kræver troværdige evalueringer. De skal udarbejdes på de enkelte 
studier, for hvert studium har sine særlige mål og sine særlige karakteristika. 

Noget, der præger den universitetspolitiske dagsorden i dag, er fusioner. I den proces 
må de enkelte enheders selvbestemmelse bevares så vidt muligt, så de fusionerede en-
heder kan lære af hinandens styrker og rette deres egne fejl. 

Universitetet skal være i front med IT. Trådløst netværk er en oplagt løsning på prob-
lemerne med for få computere. Vi mangler bare, at alle studerende kan få adgang til 
det.

Jeg vil til sidst opfordre alle til at sætte sig godt og grundigt ind i valget, inden de stem-
mer. Og så vil jeg tilføje en one-liner, som jo er mode i moderne valgkampe: En stemme 
på Liberale Studerende er en stemme på muligheder for individet.
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Studenterpolitik er ikke ligegyldigt
Peter Løhmann, spidskandidat for Frit Forum

I Frit Forum har vi en holdning til vores handlinger – og vi er ikke bange for at stå ved den. Vi er en studenter-
politisk liste, der arbejder for de studerende og deres forhold ud fra et humanistisk og socialdemokratisk grun-
dlag – ikke for noget parti. Er der ikke plads til holdninger i studenterpolitik, ja så er studenterpolitikken ligegyl-
dig. Vi mener ikke, det er ligegyldigt, hvad de studerendes repræsentanter mener – og vi mener ikke, at 
studenterpolitik er ligegyldig. Den gør en forskel for de studerendes hverdag.

Vi har nogle bekymringer og ønsker for universitetet: Eliteuniversiteter vil fjerne pengene fra de mange studer-
ende og give dem til de få studerende, og det efter at man i 10 år har skåret ned på universiteterne. De penge, 
der måtte komme, skal komme universitetet som helhed til gode, ikke en lille elite.

Det er nemt at sige ”bedre undervisning”, hvis man ikke samtidig er konkret. Her foreslår vi en ”80-20-ordning”, 
hvor der oprettes stillinger som er enten 80% forsker eller 80% underviser. Det er en konkret løftestang for den 
gode undervisning og for, at undervisningen ikke blot negligeres til fordel for forskningen, når der skal ansættes 
nye kræfter på universitetet.

Men studenterpolitik er mere end det. Studenterpolitik handler også om de studerendes hverdag, og den hverdag 
foregår ikke kun inden for ”de gule mure”. Der er en verden udenfor. En verden, hvor der er en SU, der skal slå 
til, studiejobs, bolig, en by, man lever i og bruger, og praktik- og udlandsophold. Derfor er det ikke nok at 
tænke studenterpolitik som noget, der alene omhandler universitetet. Vi har i Frit Forum en lang række gode 
kontakter til politikere såvel i Århus byråd som på Christiansborg, som altid er åbne for vore tanker og forslag 
til forbedringer af de studerendes hverdag.

S t u d e n t e r r å d e t
                 ved Aarhus Universitet

Gode undervisere skal belønnes, og Aarhus Universitet 
skal profileres som et universitet i verdensklasse!
Simon Krøyer, spidskandidat for Studenterrådet

Belønning af gode undervisere
Mit hidtidige arbejde i bestyrelsen har medført, at universitetet i dag har konkrete mål med undervisning, som 
er indskrevet i universitetets udviklingskontrakt med Videnskabsministeriet, og blandt andet indebærer, at 
undervisere skal dokumentere deres undervisningsevner, når de ansættes. Nu vil jeg arbejde for, at vi tager 
skridtet videre og er parate til at give gode undervisere mere i løn.

Universitet i verdensklasse 
Derudover vil jeg bruge min plads i bestyrelsen til at arbejde for, at Aarhus Universitet profilerer sig som en 
medspiller i den offentlige debat, herhjemme såvel som i udlandet. Aarhus Universitet skal være et universitet i 
verdensklasse. Det vil tiltrække kompetente studerende og forskere, samt skærpe erhvervslivets interesse for 
at ansætte kandidater fra universitetet. Fusionen med Handelshøjskolen kan være et skridt mod verdensklasse. 
Ved at holde fast på de særegne kompetencer fra universitetet og Handelshøjskolen, sikrer vi, at det nye store 
universitet fortsat har en stærk faglig profil. Et universitet i verdensklasse skal have fleksible regler, sådan at 
man som studerende har mulighed for at udvikle sine kompetencer og designe sin helt særegne profil, ved at 
tage eksaminer på andre uddannelsesinstitutioner.

Derfor stiller jeg op for Studenterrådet
Jeg har valgt at være studenterpolitisk aktiv i Studenterrådet, fordi det er den organisation, jeg mener bedst kan 
varetage de studerendes interesser. Vores mål er at skabe gode vilkår for studerende, og vores arbejde ud-
springer af universitetets fagråd. Kontakten med fagrådene, og den viden, det giver mig, er vigtig for mit arbe-
jde i bestyrelsen, ligesom jeg også er glad for at kunne trække på min hidtidige erfaring fra bestyrelsen og 
akademisk råd. En stemme på Studenterrådet er dermed med til at sikre bestyrelsen en god kontakt til alle 
fagråd på universitet.
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Hvad er StudenterPolitisk Liste
StudenterPolitisk Liste er for studerende, der 
interesserer sig for deres studium, og gerne 
vil gøre en indsats for at gøre forholdene på 
studiet endnu bedre. Den fælles grundhold-
ning er, at studenterpolitik er baseret på den 
rene interesse for studiet. StudenterPolitisk 
Liste adskiller sig derved fra de øvrige lister i 
studenterpolitik på statskundskab, som har 
deres udgangspunkt i partipolitikken.

Vi er engagerede og initiativrige både på in-
stituttet og på universitetet generelt og sid-
der på adskillige indflydelsesrige poster i 
forskellige organer, udvalg, foreninger etc. 
StudenterPolitisk Liste er repræsenteret i 
StatsRådet, Studienævnet, Akademisk Råd, 
Universitets bestyrelse, DJØF/StudSamf og i 
mange andre udvalg, som har betydning for 
de studerende. 

Hvad har StudenterPolitisk Liste gjort for 

dig?
StudenterPolitisk Liste har altid gjort en be-
tydelig arbejdsindsats for at forbedre de stu-
derendes vilkår. Vi har lagt et stort engage-
ment i StatsRådet, hvor vi har taget os af 
store som små ting, der kunne forbedre din 
studietid her på instituttet. Bl.a. har vi sørget 
for bedre forhold på læsesalene ved at sørge 
for lyddæmpende gummidutter i dørene, 
stille-skiltning samt oprettelsen af et læse-
rum for pc-brugere. Derudover også stud-
iekortadgang til bygning 1324, hvilket har 
betydet adgang til en del klasselokaler med 
tavler samt adgang til kantinens automater 
efter lukketid.
I Studienævnet har vi brugt vores tid og en-
ergi på at videreudvikle evalueringsord-

ningerne, sørge for, at undervisningen er i 
orden, samt ikke mindst sikre og forbedre de 
studerendes rettigheder og betingelser i 
eksamenssammenhæng.

Hvad kan StudenterPolitisk Liste gøre for 

dig?
I den kommende valgperiode vil vi i Studi-
enævnet arbejde for en ny udgave af evaluer-
ingsordningen, der er mere målbar (kvantita-
tiv) end den nuværende samtidig med, at det 
skal være en evalueringsordning, hvis resul-
tater man kan offentliggøre. Det vil give de 
studerende et godt og klart billede af, hvor 
de vil kunne modtage den bedste undervis-
ning, og samtidig vil det give de involverede 
undervisere et vigtigt redskab til at identifi-
cere deres problemområder.
Vi har også som mål, at alle undervisere, der 
får dårlige evalueringsresultater, skal tilbydes 
kurser i undervisningsteknik og oplæring i 
auditoriernes teknik og fremvisningsredsk-
aber.
Studieordningen skal ligeledes gøres mere 
fleksibel, så du som studerende har større 
mulighed for at få meritoverført undervisning 
taget på andre institutter. Derudover skal det 
også gøres mere fleksibelt og derved nem-
mere at tage på udlandsophold (enten på et 
andet universitet eller som praktikophold) og 
samtidig få det meritoverført. 

I StatsRådet vil vi forsætte med at løse de 
problemer, der opstår i løbet af året. Vi vil 
arbejde for at få lavere priser i kantinen samt 
for at sikre et godt arbejdsmiljø for både de 
ansatte og de studerende.

StudenterPolitisk Liste

Så husk at stemme på StudenterPolitisk Liste til 
StatsRådet, Studienævnet og Akademisk Råd.
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Julen  på  S tatskundskab  er  trad i t ionernes  t id ,  og  trad i -
t ionen  tro  skal  den  årl ige  juledag  afv ikles  med  ta ler , 
barer ,  revy  og  fest  onsdag  d .  6 .  dec . 

Derfor  søger  foren ingen  bag  dagen  ( før  dagen  . . . ) ,  ”Jul  på 
I FSK” ,  e f ter  julefr iske  medstuderende ,  der  v i l  g ive  en 
hånd  med .  Det  handler  om  at  hjælpe  t i l  ved  festen  om  af-
tenen ,  s tå  i  bar  og  endel ig  rydde  op .  Men  så  er  der  også 
fr i  bar ,  a f tensmad  samt  grat is  revy  ( generalprøven ) .

ALLE er meget velkomne i julehjælperflokken 
Skriv blot en mail til jul@ps.au.dk
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Politiker-casting 
på Christiansborg
Igen i år drog Kandens tre trofaste musketerer til storstaden – ikke for at konfrontere 

magthaverne med politologiske problemstillinger, men for at finde en egnet tilføjelse til 

deres journalistiske A-team. Dette gik, som man kunne forvente, op i hat og briller – og 

gudskelov for det. Juryen er i øjeblikket i gang med at votere, men i mellemtiden kan du, 

kære læser, jo nyde dette udpluk af en ganske omfattende foto-session.

Helle Thorning Smith
Helle Thorning Smiths positur i Charlies Angels-
opsætningen var præget af en vis arrogance over 
for den siddende regering, samtidig med at hendes 
sarkastiske smil signalerer en tilfredshed med de 
seneste meningsmålinger. Bemærk i øvrigt hendes 
sans for stil og mode, hvilket trækker karakteren 
op. Ikke desto mindre er det umuligt at give top-
karakter, idet en af hendes tjenestepiger hoppede 
hen forbi fotografen under castingen. 
Karakter: 8

Lars Barfod
Forbrugerministeren var derimod i hopla. Med en vel-
valgt snigskytte-positur i Charlies Angels-opsætnin-
gen synes han at være klar til at nakke Skare-slagteri-
ets bestyrelse og uddele sure smileys til alle, der 
trodser fødevaresikkerheden. Dog trækker det ned, at 
han ikke straks var klar, da vi henvendte os til ham, 
men brugte 10 minutter på at diskutere politik med 
en KU’er af ”Se-mig, hør-mig, spørg-mig!”-typen. 
Det duer bare ikke i modelbranchen! 
Karakter: 9
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Kanden på Christianborg

Mogens Camre
Hos DF’erne blev Mogens Camre som 
et lille barn, da fotografen forklarede 
ham, at han skulle simulere en pis-
tol. Han havde tydeligvis leget med 
våben før! Det hele fik et ekstra pift, 
da han skulle sigte på et EU-flag og 
et billede af Marianne Jelved. Den 
ubetingede entusiasme trækker op. 
Hans stil - med den klassisk 60’er-
brune jakke, sorte bukser og et ræd-
derligt slips - trækker ned! 
Karakter: 10

Kristian Jensen
Skatteministeren er en kær genganger fra sid-
ste års casting, hvor han ville have vundet, 
hvis det ikke havde været for hans nørdede 
stil. Det år vandt Søren Espersen - udelukk-
ende på størrelsen af sin ølmave og sin onkel-
agtige omfavnelse af Kandens redaktion. Kris-
tian Jensen har dog haft et år til at øve og 
forbedre sig i, og hvilken forbedring! Bemærk 
det velfriserede hår! Bemærk hans stålsatte 
blik, der ville få enhver momssvindler eller 
måneskinsarbejder til at få diarré. Og sidst 
men ikke mindst, bemærk den fantastiske 
konveksbue, hans krop danner, som perfekt 
og smukt komplementerer den simulerede 
pistol og de to personer placeret i det gyldne 
snit. Kun en karakter er stor nok. 
Karakter: 13

Anders Ziegler Kusk
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Til dem, der ikke deltog i den spændende 

faglige dag den 26. oktober, er her et 

glimrende resumé af dagens forløb – eller 

i hvert fald den halvdel, som vi fuldstæn-

dig subjektivt har udvalgt som den mest 

interessante. For alle jer andre, der del-

tog, er her en mulighed for at få genop-

frisket, hvad der egentlig foregik i løbet 

af dagen.

Forsinket morgenmad og pædagog-

marmelade
Dagen startede traditionen tro i kantinen, 
hvor Politologisk Forening (PF) skulle have 
været vært for morgenmad. Men for os, der 
kom til tiden, var der ingen rundstykker den 
første halve time. De var blevet revet væk før 
den officielle starttid. Jens Peter Frølund 
Thomsen startede dagen med et mindre 
oplæg, der primært omhandlede hans nyligt 
udkomne bog. Med en halv times forsinkelse 
kom der som sagt 
rundstykker til folket. 
Hertil var der masser 
af Kærgården samt 
den gode gamle 
pædagogmarmelade i 
den blå spand. Uha, 
det vækker minder ... 

Popcorn og Jerry 

Springer-show
Efter denne indledning 
valgte jeres udsendte 
reportere at tage til 

storkampen i første runde. Den potentielt 
sprængfarlige debat mellem de smukke men-
nesker Morten Messerschmidt og Yildiz Ak-
dogan om, hvorvidt Tyrkiet er en del af Eu-
ropa og derfor skal være med i EU. Blandt de 
ca. 50 tilhørere var der på forhånd en for-
ventning om, at det ville blive et show a la 
Jerry Springer, hvor man kunne læne sig til-
bage og blive underholdt, mens man nød 
sine popcorn. Denne forventning blev dog 
ikke helt indfriet, da de to debattører simpel-
then for ofte talte forbi hinanden. Her kunne 
man godt have ønsket lidt mere debatstyring, 
noget PF også selv påpegede efter debatten. 
Dette var også et punkt, som Yildiz bagefter 
var stærkt utilfreds med – specielt at debat-
ten blev drejet meget ind på kultur og islam. 
Der er ingen tvivl om, at Mogens Camres lille 
skødehund Messerschmidt er en glimrende 
retoriker, men den generelle stemning i salen 
gik på, at Yildiz vandt denne runde. 

Faglig Dag – en anmeldelse

Faglig Dag
Af Julian Sejr & 

Sebastian Frandsen
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Speed-dating om europæiske værdier
Som en PF-repræsentant sagde: ”Shit 
Happens” – hvilket betød, at der kun var to 
foredrag at vælge imellem i anden runde, 
pga. sygdom og udlandsrejse. Derfor val-
gte vi at høre Jan Ifversen, underviser på 
Europastudier og institutleder på historie 
og samtidig en mand med en ordentlig 
larve på overlæben, fortælle om Det na-
tionale Europa – herunder om, hvorvidt 
der eksisterer en fælles europæisk iden-
titet. Efter en forsinkelse på en akademisk 
halv time, kom hr. Ifversen endelig i gang 
og fik hurtigt talt sig varm. Det var en 
overraskende god teoretisk gennemgang, 
som nemt kunne relateres til den tidligere 
nævnte debat. Vi kom langt omkring, lige fra 
græske myter over diverse europæiske fol-
keslag gennem tiderne og til europæiske 
værdier i nutiden. Derudover fremkom han 
med en interessant definition på civilisation. 
Man kan, ifølge Ifversen, ikke tale om hvorvidt 
noget er en civilisation eller ej, men der imod 
om civilisationsgraden. Dette er specielt in-

teressant i forhold til den meget omtalte bog 
”Clash of civilisations” af Samuel Huntington. 

Rutine vs. Talent – Fjällräven-bukser vs. 

Skjorten i bukserne
I sidste runde var der kun en enkelt mulighed, 
nemlig debatten mellem venstrefløjens grand 
old man Keld Albrechtsen og Jens Kristian 
Lütz, som er landssekretær for VU og medlem 
af Europabevægelsens hovedbestyrelse. Al-

brechtsen stillede til manges overraskelse 
ikke op i den ellers velkendte islandske hjem-
mestrikkede sweater, men han kompenserede 
dog en smule for dette vha. sine Fjällräven-
bukser. De der havde gennemført marathon-
foredragsrækken fik en god og saglig debat, 
hvor det fra begge sider blev slået fast, at der 
ikke er et alternativ til EU, end ikke et stærkt 
fælles nordisk samarbejde. Det var dog ikke 
således, at Keld Albrechtsen solgte fuldstæn-
dig ud af sine idealer, men der var tegn på en 
klar resignation fra den gamle MF’er. Vi fik 
dog et par anekdoter fra tidligere, og de-
suden formåede han at bruge udtrykket ”helt 
ude i hampen” ikke mindre end tre gange 
samt konstruere et ord som konceptsalto-
mortale – han kan stadig nogle tricks, ham 
den gamle.

Perspektiverende konklusion
PF var selv i det store hele tilfreds med forlø-
bet af dagen. Der var, specielt sidst på dagen, 
ikke mange tilhørere, men det var forventet 
på forhånd. Dog var der et imponerende 
fremmøde til caféen senere på aftenen, som 
fortsatte i temaets ånd med forskellige eu-
ropæiske øl, samt en europa-quiz fuldstæn-
dig uden for kontekst. Dog skal der luftes en 
utilfredshed med, at der bliver solgt Breezers 
til en PF-fest. Vi er jo ligesom blevet for gam-
le til at gå til halbal. Vi kan desværre ikke 
komme med en længere redegørelse for selve 
caféen, da det er lidt sort i vores hukommelse 
– men vi giver alt i alt Faglig Dag 4 ud af 6 
Fernet Brancaer.
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Af Elisabeth Steiner

Steiners Stævnemøde

I kan godt huske den ik’? Sådan en hvid 

papirsfidus med tal og farver, der gem-

mer på spørgsmål. En spåkop. Har - med 

god vilje og en hel del hjælp fra en kreativ 

ven - fået kreeret sådan én spåkop. Sva-

reren er Derek Beach – far til to, IP-for-

sker og ægte yankee. 1, 2, 3, 4… Læs vi-

dere og få Dereks svar på spåkoppens 

spørgsmål!

DK vs. US
Dværgen og giganten: Danmark og USA. Om 
nogen må Derek Beach kende det bedste og 
det værste fra begge lande, så hvad er mon 
fordelen ved at være amerikaner?

”Et positivt karaktertræk ved amerikanere er 
deres idealisme – troen på det gode. Det er 
måske nogen gange lidt naivt, men det er fint 

at tro på det gode i mennesket, og ikke altid 
have en kynisk tilgang til verden.”

Hvad er så det bedste ved Danmark?
”Der er to ting jeg tænker på og glædes over, 
når jeg kigger ud på det grå trælse vejr. For 
det første velfærdstaten, som jeg er stor til-
hænger af. Her er et meget mere sundt og 
sikkert samfund end i USA. Det er i hvert fald 
hvad jeg bilder mig ind, når jeg betaler top-
skat! For det andet er her mange flere fod-
boldklubber, som jo er ret godt, når man 
holder af at spille fodbold. Så det bedste ved 
Danmark må være velfærdssamfundet og 
fodboldklubberne!”

Derek Beach Selvportræt



39

November 2006

DET POLITISK INTERESSANTE
”Min interesse for politik begyndte tidligt. Jeg 
kan huske præsidentvalget i 1980, da jeg var 
8-9 år, og fik så en rigtig dygtig lærer i gym-
nasiet i USA, som virkelig motiverede mig til 
at interessere mig for feltet.”

Interessen blev forfulgt først på universitet i 
USA, herefter på IFSK, udveksling i London og 
i 1999 kunne Derek kalde sig cand.scient.
pol, der blev efterfulgt af en Ph.d. fra 
Odense.  

”Jeg synes at det mest interessante udenrig-
spolitiske emne i dag er Irak-krigen og hele 
diskussionen om det moralske 
ved grundlaget for krigen. In-
denrigspolitisk synes jeg, at 
hele debatten om velfærdsstat-
ens fremtid er interessant, 
især nu med strukturreformer, 
nedskæringer og alt det, der 
berører os alle.” 

Hvor er du om 10 år?
”Det ved jeg godt nok ikke! Jeg 
har da langtidsambitioner her 
på stedet og kunne måske 
godt tænke mig at være pro-
fessor. Men jeg kan ikke ude-
lukke, at jeg ikke er et andet 
sted – jeg ville også gerne 
komme tættere på beslut-
ningerne. Hvis ikke det var for 
arbejdstiderne ville jeg gerne 
arbejde i State Department, 
og ellers ville det være spændende at blive 
ansat ved Princeton, der pt er stedet, hvor det 
sker indenfor IP-forskning.”

PF: DEN DYSTRE FORTID
Kender du denne her person?
”Det billede skulle have været brændt!!! Jeg er 
da vist lidt fladbrystet…Åh nej – I må altså 
ikke trykke det!”

Du kan da ikke benægte din fortid. Du må da 
tage konsekvensen af dine handlinger. De-
suden synes jeg du ser pæn ud. Flot make-

up! Men hvad var egentlig motivet bag dette, 
lade os sige – anderledes – look?

”Da jeg studerede her var jeg med i PF og til 
juledagen holdt vi drag-bar. Det var en 
KÆMPE succes, og det var ikke kun PF’ere, 
der var oppe på bordene og dansede. Det var 
kanon-sjovt at være med i PF. Jeg var blandt 
andet med til at arrangere studietur, og så 
var der jo alle de mange fester. Det var inden 
man fik børn og gik hjem fra fest når der var 
ryddet op, man havde spist og klokken var de 
5-6 stykker…”

1, 2, 3, 4

Herefter kommer vi ud i noget af et tovtræk-
keri om, hvilket billede jeg må vise i bladet, 
og må desværre skuffe med ét af de lødige… 
Men flot er det!

”Desuden bruger jeg kun et kvarter om mor-
genen – jeg er jo ikke metrosexuel og be-
høver ikke lægge make-up og alt det der!”

Lad dette være de afsluttende ord på spåkop-
pens spørgsmål! 

Gæt en underviser!!!
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At skrive ansøgninger i forbindelse med 

studieophold kan ofte være et stort arbe-

jde, men frygt ej for i dette afsnit af Pre-

Departure-guide, vil jeg komme ind på 

nogle tips i forbindelse med at søge sin 

studieplads. Så hvis du kære læser går 

og overvejer at få lidt luft under vingerne, 

så spids ører, for i det følgende vil jeg 

guide dig igennem den umiddelbart for-

virrende ansøgningsprocedure.

Afrejsen nærmer sig - om godt to måneder 
skulle jeg gerne sidde i en flyvemaskine på 
vej til byen med det velkendt klingende navn 
London - i Ontario, Canada. Byen, der både 
er udstyret med en flod ved navn Thames og 
en “Oxford Street”, er ca. dobbelt så stor som 
Århus og hjemsted for University of Western 
Ontario, hvor jeg skal tilbringe 4 måneder på 
udveksling fra januar. Turen virker dog sta-

dig temmeligt fjern og uvirkelig. Dette er 
specielt tilfældet fordi at det canadiske uni-
versitet endnu ikke har sendt den endelige 
bekræftelse på at jeg er optaget. Sløve bu-
reaukratier er altså tilsyneladende ikke be-
grænset til neo-patrimoniale stater. Også i 
den canadiske velfærdsstat findes de. Jeg 
overvejer i øjeblikket, om jeg skal medbringe 
Wilson (grundbog i offentlig forvaltning red.), 
og overrække den til universitetsforvaltnin-
gen derovre, så fremtidige studerende slip-
per for den samme oplevelse!

Ansøgning
Du har efter et langt researcharbejde fundet 
frem til hvilke universiteter, du gerne vil søge, 
og du skal igang med udarbejdelsen af an-
søgningen! Søger du på Erasmus eller Nord-
plus netværket, skal du udfylde et PDF-an-
søgningsskema på nettet, hvor du bl.a. skal 
gøre rede for dine studieplaner på det uden-
landske universitet. Søger du derimod uden-

for Erasmus, er pro-
ceduren lidt mere 
omfattende. Her 
skal du nemlig selv 
udarbejde en an-
søgning, skrive fag-
beskrivelser, ind-
hente anbefalinger 
fra undervisere 
m.m. - alt sammen 
på engelsk. At skrive 
ansøgning til et 
universitet i ud-
landet adskiller sig 

Studieophold i Udlandet: 
Pre-departure guide step 2 – before take-off

Serie om udvekslingsophold
Af Anders Ziegler Kusk
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faktisk ikke så meget fra at skrive en joban-
søgning: Du skal rimeligt kort, velstrukturer-
et og velformuleret gøre rede for, hvorfor du 
er interesseret i at studerede på det pågæl-
dende universitet - specielt hvad et ophold 
kunne tilføre dit studie - og samtidigt gøre 
rede for hvorfor værtsuniversitetet skulle 
være interesseret i dig! Med andre ord er det 
mindre relevant om du rent faktisk bare vil til 
Californien for at surfe eller til Australien for 
at skyde kænguruer. Man skal sælge sig selv, 
men uden at overdrive. Specielt er et vigtigt 
udgangspunkt for ansøgningsteksten 
spørgsmålet - hvad kan dette universitet, 
med dette fagudbud, i dette land give mig 
som jeg ikke ville kunne få i Århus, i Danmark 
og for den sags skyld i Europa?! Ydermere 
gør det ikke noget, at man fortæller, hvad 
man selv håber på at kunne tilføre ens med-
studerende af kulturel og faglig berigelse, 
mens man er ude. Ansøgningen skal fylde ca. 
1 side, og skal sendes sammen med en fag-
beskrivelse. 

Fagbeskrivelse
I forbindelse med udarbejdelsen af fag-
beskrivelse, er det selvsagt umuligt at finde 
fagene til det semester man vil ud, da fag på 

udenlanske universiteter skifter fra semester 
til semester som på IFSK. Derfor er det som 
regel nødvendigt at finde en gammel fagplan 
på værtsuniversitetets hjemmeside, copy-
paste 3-5 fag og gøre klart at man godt ved 
at disse fag ikke nødvendigvis udbydes mens 
man selv er ude, men det er fag som disse, 
man vil vælge når man er kommet derover. 
Samtidigt skal man begrunde hvordan disse 
fag passer ind i ens øvrige studie. Det bety-
der at man lige så godt kan afpasse sine fag 
på fagbeskrivelsen, så det på en eller anden 
måde virker lidt konsistent med de fag man 
har haft på bachelordelen. Man skal alligevel 
vælge om når man er kommet afsted! Det er 
denne fagbeskrivelse der idag skal forhånds-
godkendes, så det er ofte en god idé at lave 
denne som det første, så man kan få den 
sendt til Studienævnet. 

Anbefalinger fra undervisere
Man skal ydermere vedlægge 2 anbefalinger 
fra undervisere. Det er de fleste undervisere 
normalt rimeligt behjælpelige med. Det er 
dog en god idé at tale med nogle undervisere 
som man på en eller anden måde har et per-
sonligt kendskab til – f.eks. fra holdtimer i 
Ø-fag, IP eller OF, da de ville kunne lave en 
mere personlig anbefaling og eventuelt om-
tale de opgaver man har lavet i de respektive 
fag. I næste afsnit af PreDeparture guide vil 
jeg kigge nærmere på de økonomiske aspe-
kter af at tage ud. Heriblandt legatsøgning, 
SU m.m. Så ”stay tuned” til næste nummer 
hvor jeg samtidigt håber at have modtaget 
den endelige bekræftelse på min optagelse.

P.S. Jeg er blevet gjort opmærksom på to 
oplysninger i min sidste artikel, der bør præ-
ciseres. 1. Jeg skrev at Erasmus-netværket er 
opdelt i fagområder. Den præcise formuler-
ing er emneområder – dvs. IP, offentlig for-
valtning, Europastudier osv. 2. Man kan søge 
gennem Nordplus to gange årligt, og ikke 
kun en gang som jeg skrev i sidste nummer.
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In the last several years, three post-Soviet States have experienced a political change that was at the time 
evaluated as a great democratic breakthrough and a new era in democratic state-building in Georgia 
(2003), Ukraine (2004) and Kyrgyzstan (2005). The ‘Coloured Revolutions’, which occurred in succession, 
began as protests against fraudulent elections.  

However, the reasons behind the “Rose”, “Orange” and “Tulip” revolutions were almost identical – stagna-
tion of political and economic development, thriving corruption, weak governance, the absence of rule of 
law and dysfunctional state institutions incapable of providing public goods to citizens. During these frus-
trating times of limited civil participation and terrible living standards, the political opposition (led by 
Mikheil Saakashvili in Georgia, Kurmanbek Bakayev in Kyrgyzstan, and Viktor Yushchenko in Ukraine) en-
joyed considerable popularity, and accordingly earned the trust and support to change the political re-
gime. This appeared to provide a basis for the implementation of solid state-building initiatives. 

Consequently, the processes following the ‘Coloured revolutions’ are expected to justify their occurrence 
by uprooting the entrenched social networks and embedded political elites and bring the desired ends in 
terms of building capable and democratic states in all three countries. 

Thus, in my project I will look at the processes undertaken by the governments of Georgia, Ukraine and 
Kyrgyzstan in their current attempts at state-building.

Ph.d - projektbeskrivelse

Post-Revolutionary State-Building and Its Ap-
proach to the Political Elite
The case of Georgia, Ukraine and Kyrgyzstan

By Nina Dadalauri

Personalia
Pia Vedel Ankersen er den 12. september 2006 tildelt ph.d.-graden i statskundskab.

Birgit Jensen har opsagt sin stilling som barselsvikar pr. 17. oktober 2006

Asbjørn Sonne Nørgaard er bevilget afsked fra sin ansættelse som lektor fra 30. 
september 2006.

Sandra Pertoldi-Bianchi har afbrudt sit ph.d.-studium pr. 10. oktober 2006.

Svend-Erik Skaaning er ansat som forskningsassistent for perioden 15. september - 
30. november 2006.

Line Rahda Holst Thomsen er ansat som barselsvikar for Tina Aronro for perioden 
16. oktober 2006 - 1. februar 2007.
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Nye specialer
- Akdogan, Yildiz, Tyrkiet på vej mod EU. Europæiseringens betydning for men-
neskerettigheds-mindretalssituationen for det kurdiske folk.
- Andersen, Jesper Juhl, Institutional Performance - A Theoretical and Empirical 
Assessment of Institutional Performance in Light of Transaction Costs, Social 
Capital, the Distribution of Power, and Credible Commitment.
- Behrendsen, Claus, Universitetssektoren i forandring.
- Byskov-Nielsen, Rasmus (i samarbejde med Anders Bager Jensen), Den Danske 
Centraladministration - En analyse af begrundelser for organisatoriske valg i de 
danske ministerier.
- Graulund, Aske Scott, Efter Leviathan. Opstilling af en generel statsdannelses-
teori eksemplificeret gennem en analyse af statsdannelsesprocessen i USA og 
Irak.
- Grøn-Sørensen, Uffe, EU-koordination i Danmark og Tyskland.
- Hansen, Iben Sahl, Forældrekontrakter i familiesager, en analyse af socialarbe-
jderes overvejelser i kontraktarbejdet med udsatte familier.
- Jacobsen, Morten Haugaard, Trumf? Den nationale forberedelse som forhan-
dlingstaktisk fordel ved Ministerrådets forhandlingsbord.
- Jensen, Anders Bager (i samarbejde med Rasmus Byskov-Nielsen), Den Danske 
Centraladministration - En analyse af begrundelser for organisatoriske valg i de 
danske ministerier.
- Jeppesen, Kristian Harbo, Den internationale fredsindsats i Bosnien: En succes-
fuld intervention?
- Kjærgaard, Henrik, EU’s implementeringsefterslæb: Omfang og forklaringer.
- Kofoed, Lars Javette, Et komparativt studie af empowerment af kvinder i den 
indiske delstat Vestbengalen og Bangladesh.
- Lex, Sine Westergaard, Muslimers kollektive mobilisering i Danmark og Span-
ien.  En komparativ analyse med anvendelse af en Political Opportunity Structure-
tilgang.
- Mark, Jakob, Olielforsyning og sino-amerikanske relationer.
- Poulsen, Mikael, Et forvar for John Rawls’s teori om samfundsmæssig retfær-
dighed i A Theory of Justice mod den filosofiske kommunitarismes indvending-
er.
- Raun,l Anders, Regulering og tilsyn med banker - hvad betinger et velfunger-
ende banksystem?
- Pedersen, Martin Koch, Interesseorganisationer og indflydelse i EU - en analyse 
af danske interesseorganisationers anvendelse af indflydelses-strategier, og 
hvordan danske interesseorganisationer søger at opnå indflydelse på europapar-
lamentarikere.
- Sørensen, Louise Nebel, Formålet der forsvandt. En evaluering af implementer-
ingen af det europæiske LEADER-program i Danmark.
- Sørensen, Marie Louise Broe, Explaining Item Non-Reponse - Why People ’Don’t 
Know’ about Politics.
- Sørensen, Troels Egeskov, The multicultural society - a challenge for the lib-
eral democracy - Denmark as case-study.
- Vestergård, Malene, Mediernes udvikling i Rusland - fra Gorbatjov til Putin.
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Studenterredaktionen bestående af:
Kl 2 minutter i 12: Ander Ziegler Kusk, og videre med uret: Martin B. Jensen, Allan Birkmose, 
Sebastian Juel Frandsen, Carolina Kamil (Kvart over), Morten Schmidt, Therese Arent Overgaard, 
Louise Jørgensen, Kristian Larsen (Halv), Elisabeth Steiner (Undskyld du ikke står først), Lasse 
Lautsen, Maren Bach Grønbæk, Sine Worm Jensen (kvart i), Sofie Breumlund Bentsen, Sandra 
Damgaard Hartmeyer og Jonas Toxvig. Fraværende på dagen: Julian Sejr, Christian Nordbæk, 
Rasmus Præst, Maja Mortensen, Johan Langlet, Lene Krogh, Amit Sharma og Jonas Toxvig, Lars 
Duvander Højholt. 
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Redaktionelt

KANDESTØBEREN er hjemmehørende på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, 8000 
Århus C. Træffes på kontoret i bygning 350 lokale 1.20 onsdage fra kl. 15.00. 
E-mail: kanden@ps.au.dk eller tlf. 8942 5428. Tryk: Møllegårdens Grafisk. KANDESTØBEREN er 
tillige tilgængelig på internettet på adressen: www.ps.au.dk/kanden         
Næste Deadline: Mandag den 27. november. 
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Onsdag den 15.11
Guds eget land: Religion i USA’s 
politiske kultur
Jørgen J. Poulsen (IFSK)
Kritisk Profil – Aud. A1 
kl. 16.15-18.00

Torsdag den 16.11
Jeanette Serritzlev - Politisk kom-
munikation som et håndværk
Frit Forum, Amaliegade 27 
kl. 19.00

Mandag den 20.11
Socialdemokraternes formand Helle 
Thorning-Schmidt vender tilbage til 
eksamensbordets grønne filt, når 
oplægget fra en af oppositionens 
statsministerkandidater behandles 
kyndigt af censorerne, to professorer 
fra IFSK
Frit Forum – bygning 1332 – A1
kl. 14.00-15.30

Tirsdag den 21.11 
Hvor vil du hen – og hvad er du værd? 
Har du 10 års erfaring, og vil du arbe-
jde over 100 timer om ugen for 
15.000 om måneden? Nej? Så er det 
måske en god ide at deltage i et af 
kandidatmøderne.
Søauditorierne, bygn. 1252 – aud. 2
kl. 13.00-16.00

Onsdag den 22.11
Sekularisering: Adskillelse af religion 
og politik
Uffe Østergård (DIIS)
Arrangeret af Kritisk Profil 
Aud. A1 
kl. 16.15-18.00

Torsdag den 23.11
Valg på universitetet
(Og æbleskiver)

Fredag den 24.11.
Semilang fredagsbar 
– med pølsevogn!!
PF – Samfundsfaglig kantine 
kl. 15.00 

Onsdag den 6.12
Jul på IFSK
Kort sagt: Årets absolut sjoveste 
dag!!!

Torsdag den 16.11 
Film: The Producers (USA 2005)
En munter musikalsk hyldest til Ad-
olf Hitler – mere politisk ukorrekt 
kan det ikke gøres! 
Musikhuset, lille sal kl. 20

torsdag 14. 12
Teitur
Ét enkelt ord der siger så meget. Fra 
Færøerne, hvor der næsten ingen 
træer er.
Kl. 20 - ENTRÉ: DKK 140,-

Tors 30.11   
STERLING
Energisk og småskæv poprock fyldt 
med analoge 80’er synths og humor-
istiske og ordspilsrige danske tek-
ster.
Kl. 21 - Entre kr. 90 

Torsdag den 23.11.
Mellemøsten i brand
Sommerens voldsomme sammenstød 
mellem Hizbollah og Israel har rettet 
verdens øjne mod det urolige Mel-
lemøsten. Forsker fra Center for Mel-
lemøststudier ved Syddansk Universitet, 
Jakob Feldt forsøger at tegne en mulig 
fremtid for regionen. Amaliegade 27 – 
kl. 19.30

KAleNDerEN november og december 

Onsdag den 15.11
Retorikforedrag
Alle har hørt påstanden om, at ens 
kropssprog udgør 80% af ens kom-
munikation. Men passer det? Og 
hvordan sender man de rigtige sig-
naler?
Kandidatforeningen 

Onsdag den 22.11.
Der er lagt op til det helt store slag, 
når Troels Lund Poulsen og Villy 
Søvndal møder hinanden til politisk 
duel
arrangeret af Liberale studerende 
Juridisk auditorium 
kl. 16.00-18.00



McKinsey er altid interesseret i dygtige 
statskundskabsstuderende med interesse for 
management consulting. Hos os kommer 
du fra første dag til at arbejde med topledel-
sen i Danmarks største og mest spændende 
virksomheder, og du vil blive udfordret og 
udviklet både fagligt og personligt.

Vores mission er dels at hjælpe vores klienter 
med at skabe væsentlige og varige forbed-
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