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Foråret er over os

Leder
Lasse Laustsen

kanden@ps.au.dk

Kigger jeg på min vindueskarmpyntende kalendere fortæller såvel Karl Marx med et citat 

fra ”Filosofiens Elendighed” som WulffMorgenthaler mig, at vi snakker søndag den 2. 

marts 2008. Kigger jeg ud på verden gennem mit vindue, kommer en dreng farende 

forbi med sin basketbold. Dette er nok snarere et tegn på, at det er søndag, end at vi 

befinder os i årets første forårsmåned. Ja, den er god nok. Det er blevet forår, selvom det 

aldrig har været vinter.

Søndag den 2. marts. Forårssemestret er (godt) i gang. Dette kommer på ubehagelig vis til udtryk 
gennem den bunke af artikler og bøger jeg må pløje mig igennem for at finde frem til et brugbart 
bachelorprojekt. Eller som du, kære læser, må mæske dig med for at kunne få overstået de til 
sommer ventende eksaminer. Nu skal dette ikke udvikle sig til et sen-vinter-depressivt, navle- 
pillende indlæg om verdens uretfærdigheder, hvorunder kantinens prisstigninger, cykelstyrt i 
regnvejr og lignende egentlige småting kunne finde plads. For samtidig - og på den absolut be-
hagelige side - udtrykkes forårets komme ved at du allerede, når du sidder med bladet i hånden, 
har danset dig gennem forårets første PF-fest, drukket årets første ‘Kylle Kylle’ og set første runde 
af knockout-fasen i årets Champions League.

Og ja, så er der jo også lige vejret. Forhåbentlig har du med bladet i hånden allerede oplevet den 
første løbetur under forårssolens om end ikke varmende så dog tilstedeværende stråler. Alle disse 
ekstremt muntre oplevelser kan i en faglig henseende garneres med foredrag og oplæg til den helt 
store guldmedalje, idet IFSK’s klassiske foredragsforeninger PF og KP: nu ’udfordres’ af Statsrå-
det, der indtil videre har startet det, der kan udvikle sig til en tour de force ud i østeuropæiske og 
russiske forhold. Og som om dette ikke var nok, symboliseres forårets komme og de varme 
følelser, dette måtte fremkalde, på smukkeste vis af billedet på forsiden af Politikens hjemmeside: 
Fogh og Bush i (øm) omfavnelse. Hvad kan på bedre og mere betryggende vis betegne årstidens 
dybere mening…

Før vi får set os om, vil vi nå slutningen af april, kapsejlads og den derpå følgende eksamenstid. 
Der er derfor ingen grund til ikke at gøre de næste par måneder så muntre og glade som muligt. 
Da jeg i sin tid selv startede på studiet, talte tidligere spindoktor for Eva Kjær Hansen Christopher 
Arzrouni om sin studietid, og som han sagde: ”Det er nu I har allermest tid til rådighed!” Han 
mente derfor man skulle få børn, mens man studerede. Jeg vil gå knap så radikalt til værks og blot 
’slå på tromme for’, at man husker at nyde sin studietid - hvadenten man gør dette bedst med en 
dåseøl og en CL-kamp, til et PF-foredrag om Mao’s Kina eller med iPod’en på en bænk ved Uni-
søen.

Man kunne selvfølgelig også tage ’nej-hatten’ på og drage den temmelig søgte parallel til Marx’s 
dialektiske historieopfattelse, hvor socialismen først følger efter kapitalismen. I meteorologiens 
verden må forår ligeledes følge vinter. Og hvordan var det nu lige det gik i Rusland, da man 
forsøgte at nå det klasseløse samfund uden at have gennemlevet kapiatlismen… Måske er der en 
snestorm på vej i marts… I så fald kan man jo erstatte omtalte hat med dens slægtning ‘ja-hatten’ 
og udnytte vejret til en sneboldskamp, mens vi endnu har tiden.
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Den udfordrede

Udfordringsstafetten

Udfordreren

VS.

I denne måneds Kandestøber udfordrer Christoffer Green-Pedersen Peter Bjerre 

Mortensen. Spøgrmsålet omhandler overordnet om der eksisterer en sammenhæng mel-

lem graden af politisk opmærksomhed og indholdet af politiske beslutninger. 

Kære Peter

Det er tydeligt, at kampen om politisk op-
mærksomhed er blevet en central proces i et 
demokrati som det danske, men gør det 
egentlig en forskel for indholdet af de poli-
tiske beslutninger, om et emne får større 
eller mindre opmærksomhed? Har de sidste 
årtiers markant øgede opmærksomhed om-
kring sundhedspolitik f.eks. haft nogen be-
tydning for sundhedsudgifterne?

Bedste hilsner

Christoffer

Kære Christoffer

Tak for udfordringen. Jeg er enig i præmissen 
for dit spørgsmål, at kampen om den poli-
tiske opmærksomhed – dagsorden om man 
vil – er en central proces i et demokrati som 
vores. Desto mere bemærkelsesværdigt er 
det, at vi endnu i dag ved ganske lidt om, 
hvorvidt og hvordan variationen i den poli-
tiske opmærksomhed påvirker indholdet af 
de politiske beslutninger.

Litteraturen om dagsordensfastsættelse, på 
den ene side, har gennem en overvægt af 
casestudier af ofte spektakulære eksempler 
på pludselige skift i et emnes opmærksomhed 
tegnet et temmelig sammensat billede af, 
hvilke faktorer, der kan føre til, at et givet 
problem/emne påkalder sig øget opmærk-
somhed. Litteraturen har derimod sjældent 
interesseret sig for, hvilke systematiske kon-
sekvenser øget/aftagende politisk opmærk-
somhed har for indholdet af de politiske 
beslutninger. 
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Der er for så vidt ikke noget galt i at fokusere 
mere snævert på at beskrive og forklare vari-
ationen i den politiske opmærksomhed, men 
det øger unægtelig relevansen for en bredere 
kreds af politologer, hvis det kan påvises, at 
fænomenet har betydning for det politiske 
systems output. Ikke mindst fordi såkaldte 
output-studier, ofte studier af offentlige 
udgifter, på den anden side har fokuseret på 
andre politiske, institutionelle eller økono-
miske variable end politisk opmærksomhed.
Således overbeviste om relevansen af dit 
spørgsmål, er vi nu klar til at undersøge 
problemstillingen empirisk. Som altid er det 
nødvendigt at begrænse sig. For det første 
vælger jeg at undersøge sammenhængen 
mellem politisk opmærksomhed og politiske 
beslutninger indenfor følgende syv poli-
tikområder (hvilket er et ”heldigt” valg, som 
det vil fremgå nedenfor): retspolitik, 
miljøpolitik, folkeskolen, sundhedsvæsnet, 
forsvarspolitik, ulandshjælp og kulturpolitik. 
For det andet måles den politiske opmærk-
somhed med udgangspunkt i dine egne 
folketingsdata, Christoffer, hvilket alt andet 
lige må styrke tilliden til analysens resultat. 
Konkret operationaliseres hver af de syv om-
råders andel af den politiske dagsorden, som 
den del af de samlede antal spalter i Folket-
ingstidende, for hvert år i perioden 1980 til 
2003, der vedrørte det pågældende område. 
Endelig vælger jeg at operationalisere poli-
tiske beslutninger, som ændringer i de of-
fentlige udgifter opgjort for hvert af de syv 
områder og for hvert enkelt år i perioden 
1980 til 2003.

En statistisk analyse af sammenhængen mel-
lem disse mål på opmærksomhed og poli-
tiske beslutninger tegner følgende interes-
sante billede. På rets- og miljøområdet er der 
en positiv sammenhæng mellem omfanget af 
debat i Folketingssalen om disse emner og 
udviklingen i, hvor mange penge det offent-
lige i det efterfølgende år bruger på aktiv-
iteter, der vedrører henholdsvis retspolitik-
ken (politi, fængsler og domstole) og 
miljøpolitikken. En sammenhæng, der vel at 
mærke ikke forsvinder, når vi kontrollerer for 
en række alternative økonomiske og politiske 
forklaringer på udviklingen i de offentlige 
udgifter. Med andre ord, jo mere politikerne 

taler om miljøpolitik, desto flere penge bru-
ger de på beskyttelse af miljøet.

På sundhedsområdet er sammenhængen 
mellem områdets placering på den politiske 
dagsorden og udviklingen i de offentlige 
sundhedsudgifter også positiv. Effekten er 
dog svagere og længere tid om at slå igen-
nem, hvilket formodentlig skyldes, at den 
betydelige grad af kommunal medindflydelse 
på dette område har forhindret regeringen 
og Folketinget i umiddelbart at justere sund-
hedsudgifterne. Hvis det er rigtigt, betyder 
det samtidig, at vi må forvente stærkere ef-
fekter i fremtiden, hvor staten efter struktur-
reformen har fået et mere direkte ansvar for 
finansieringen af sundhedsområdet. Med 
hensyn til udviklingen i de offentlige udgifter 
til folkeskolen ser det ligeledes ud til, at om-
fanget af debat i Folketingssalen har en for-
sinket, men svag, positiv effekt. Igen kunne 
en forklaring være, at udgifterne til folkesko-
len i den undersøgte periode primært har 
været kommunernes ansvar. 

Foreløbig tyder disse resultater altså på, at jo 
mere politikerne taler om et givet område, 
desto flere penge tilflyder området. Det er 
imidlertid ikke tilfældet, når vi vender blikket 
mod de tre områder ulandshjælp, forsvar og 
kulturpolitik. For disse tre gælder det, at der 
er en temmelig klar negativ sammenhæng 
mellem omfanget af debat i Folketingssalen, 
og udviklingen i de midler områderne har 
fået tilført. 

Analysen viser altså, at ændringer i den poli-
tiske dagsorden har betydning for fordelin-
gen af de offentlige udgifter. Men hvordan 
kan vi forklare, at stigende politisk opmærk-
somhed på nogle områder fører til højere 
udgifter, imens det på andre områder fører 
til lavere udgifter? 

Jeg tror, svaret på dette spørgsmål skal findes 
i vælgernes holdninger til udviklingen i de 
offentlige udgifter. I perioden fra 1980 til 
2003 har man i Danmark, med jævne mel-
lemrum, spurgt et repræsentativt udsnit af 
befolkningen, hvorvidt de finder de offent-
lige udgifter til de syv områder undersøgt 
ovenfor for høje, passende eller for lave. 
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For de fire områder, hvor analysen viste en 
positiv sammenhæng mellem områdets plac-
ering på den politiske dagsorden og væksten 
i de offentlige udgifter, er der i hele perioden 
fra 1980 til 2003 et klart flertal af de ad-
spurgte vælgere, der mener, at der bør bru-
ges flere offentlige ressourcer.

Omvendt er der i den tilsvarende periode et 
klart flertal af vælgerne, der mener, at der 
bør bruges færre ressourcer på forsvar, kul-
tur og ulandshjælp - de tre områder, hvor 
analysen viste en systematisk negativ sam-
menhæng mellem politisk opmærksomhed 
og udviklingen i de offentlige udgifter. 

For at vende tilbage til dit spørgsmål, kan vi 
altså konkludere, at det gør en forskel for 
indholdet af de politiske beslutninger, hvor 
stor politisk opmærksomhed det pågældende 
emne/politikområde er genstand for. Vi kan 
imidlertid sige mere end det. Vi kan også 
konkludere, at retningen på denne sammen-
hæng er betinget af vælgerflertallets hold-
ninger. Dertil kommer, at styrken af sam-
menhængen tilsyneladende varierer med 
områdets institutionelle indretning (kommu-
nal/statslig), ligesom der i disse data også er 
antydninger af valgcyklus-effekter i den for-
stand, at den ovenfor beskrevne sammen-
hæng mellem politisk opmærksomhed og de 
offentlige udgifter er særlig stærk i valgår 
sammenlignet med ikke-valgår. 

Forklaringen på disse mønstre ligger i mine 
øjne lige for. Politisk opmærksomhed er tæt 
forbundet med mediernes og derigennem 
vælgernes opmærksomhed, hvorfor upop-
ulære beslutninger og afvigelser fra vælger-
flertallets holdninger bliver særligt omkost-
ningsfulde for politikerne, jo højere det 
pågældende område er placeret på den poli-
tiske dagsorden. Omvendt er der i højere 
grad plads til at tilgodese andre hensyn end 
medianvælgeren i perioder, hvor et område 
er genstand for relativt lav opmærksomhed.  

Den politiske dagsorden er altså ikke blot et 
begreb til beskrivelse af, hvad politikere og 
diverse medier taler og skriver om på et givet 
tidspunkt, men derimod et centralt fænomen, 
hvis man vil forstå indholdet af de politiske 
beslutninger, herunder fordelingen af de of-
fentlige udgifter. Et svar, der samtidig øger 
relevansen af det klassiske spørgsmål om, 
hvem der sætter dagsordenen nu, hvor vi 
ved, at denne faktisk har betydning for 
fordelingen af de offentlige ressourcer.

Bedste hilsener 
Peter

PS: Skulle du i mit svar savne en mellemregn-
ing eller to, er der hjælp at hente i min ph.d.-
afhandling, der indeholder en mere uddybet 
behandling af emnet.

Udfordringsstafetten vender traditionen 
tro tilbage i næste måned, når Peter Bjerre 
Mortensen udfordrer Michael Bang Peter-
sen.



T
E

M
A

 

M E D I E R

> > > > >

>  >  >  >

  >
>

>



Kandestøberen

8

Mange dele af samfundet hævdes og for-
modes at være i en rivende udvikling, hvis 
tempo langt overgår tidligere tiders. Lektor 
på IFSK Thomas Olesen opfatter ligeledes det 
danske mediebillede som værende i konstant 
og hurtig forandring. Samti-
dig anerkendes en kollegas 
pointe om, at det er meget 
forfejlet, men ikke desto 
mindre almindeligt, at an-
tage, at samfundet de sidste 
20 år har ændret sig markant 
mere end tilfældet var fra ek-
sempelvis 1965 til 1985. 
Mange har bare glemt, hvor 
meget der rent faktisk skete 
og bider ikke mærke i nogle 
nævneværdige forandringer. 

“Mange ting går igen, men medielandskabet 
er markant anderledes end for bare 20 år 
siden”, fastholder Thomas Olesen, der blandt 
andet har hæftet sig ved, at det økonomiske 
felt (til de af jer, der har stiftet bekendtskab 
med Pierre Bourdieu) i stigende grad har bev-
æget sig ind over mediefeltet og forandret 
dette. Simpelthen er der tegn på, at penge i 
stigende grad spiller en rolle og sætter public 
service samt den kritiske, dybdeborende 
journalistik under pres. 

Og det til trods for, at medierne har været, og 
trods alt stadig må siges at være, et område 
med dets egen autonomi, fortsætter Thomas 
Olesen.    
Medier er fremtiden

Mediernes betydning er som nævnt 
også noget, der interesserer folk 
her på stedet. Når flere studerende i 
år har valgt mediesociologi, kan år-
sagen selvfølgelig være almindelige 
konjunkturer i seminarvalgene. 
Thomas Olesen er imidlertid meget 
overrasket over den store tilstrømn-
ing og er af den klare opfattelse, at 
de studerendes valg også afspejler 
den generelle samfundsudvikling, 

som, af Thomas Olesen, er karakteriseret 
ved, at medierne har stigende betydning for 
samfundet - generelt og inden for det poli-
tiske system. Ud fra de udfyldte spørgeske-
maer på mediesociologi-holdene er det mu-
ligt at spore en generel faglig nysgerrighed, 
ligesom Thomas Olesen føler sig overbevist 
om, at flere af de statskundskabsstuderende 
har fået blik for, at der rent faktisk er fremtid 
i ”noget med medier” – også for en cand.sci-
ent.pol. Denne udvikling er endvidere insti-
tutionaliseret i kandidatuddannelsen cand.

Et instituts liv  med medier

Medier er et buzzword i den daglige debat. Også flere studerende her på IFSK finder 

emnet interessant, hvilket to nyoprettede mediesociologi-hold vidner om. Kanden mødte 

Thomas Olesen til en snak om mediernes betydning, både ude i samfundet og her på 

instituttet. 

TEMA: Medier

Line Bækgaard
20061839@ps.au.dk 

Medierne har sti-
gende betydning 
for samfundet - 
generelt og inden 
for det politiske 
system. 
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Et instituts liv  med medier

public, der er et samarbejde mellem Aarhus 
Universitet og Journalisthøjskolen. 

Der er en stigende tendens til at ”tænke uden 
for boksen” og rette fokus mod andre karri-
ereveje. Og det kan man roligt gøre, mener 
Thomas Olesen, for mediernes påvirkning 
ser ikke ud til at ophøre foreløbig. Medier 
matters, som enhver politolog ville udtrykke 
det, og det interessante er, ifølge Thomas 
Olesen, at det faktum kan sættes ind i en 
bredere, makrosociologisk kon-
tekst. Den vigende klassestemme 
og den heraf følgende flydende 
vælgerskare har nødvendiggjort 
medierne, fordi politikerne er nødt 
til, i et eller andet omfang, at ek-
sponere sig selv derigennem. Der 
er ikke længere nogen automatik i 
partivalget, og medierne er således 
et nødvendigt redskab i den da-
glige kamp om indflydelse.

Amerikanisering 

Men hvad fører denne kamp om indflydelse 
til? ”Amerikanske tilstande” bliver ofte 
fremhævet som skrækfænomenet i alle 
henseender. For eksempel karakteriseres den 
igangværende, amerikanske valgkamp som 
en sådan ”amerikansk tilstand”, der ud fra et 
demokratisk synspunkt ofte kritiseres. Af og 
til gives det indtryk, at præsidentkandidaten 
med flest penge, og den heraf følgende 
største mediemaskine, løber af med sejren til 
november. Thomas Olesen påpeger, at der 

ganske vist er dynamikker i medieudviklin-
gen herhjemme, der går i retning af tilstand-
ene I USA. Som eksempel nævner han de 
”præsidentkampe” mellem den blå og røde 
blok, vi har været vidne til de senere år. Han 
påpeger dog, at han, både inden for journal-
iststanden og blandt politikere, sporer en 
generel modvilje mod at hjælpe en sådan ud-
vikling på vej. Teoretisk fremhæver han en 
central pensumtekst fra mediesociologi-for-
løbet, der fremfører, at der findes forskellige 

mediesystemer, hvori landene 
grupperer sig, lidt som tilfæl-
det er med velfærdsstater.

Derved bliver mediestrømmen 
filtreret forskelligt i f.eks. 
Danmark og USA, forklarer 
han. I USA er der tradition for, 
at medierne er meget marked-
sorienterede, hvilket står i 
kontrast til den partipresse vi 

havde i Danmark i det meste af det 20. år-
hundrede. Og selv om den må karakteriseres 
som død anno 2008, er der, ifølge Thomas 
Olesen, ikke umiddelbare tegn på total 
markedsgørelse af medierne, der i hans øjne 
er meget pluralistiske. Den danske stat har 
stadig public service-forpligtelser, hvilket er 
én grund til, at analyser mellem lande ikke 
umiddelbart kan overføres.
 
Der er helt klart dynamikker, der går i retning 
af udviklingen i USA, men de her mediesyste-
mer afspejler meget godt andre forhold i 
landene, der meget langsommere lader sig 
ændre, konstaterer Thomas Olesen. 

Der er ganske 
vist dynamikker i 
medieudviklin-
gen herhjemme, 
der går i retning 
af tilstandene I 
USA.
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Medielicensen i kritisk perspektiv

Den forhadte medielicens har knap eksisteret i et år, men står allerede overfor en mar-

kant ændring. Fra 2009 tilmeldes alle danskere nemlig pr. automatik medielicensen. 

TEMA: Medier

Tobias Holst
20062324@ps.au.dk 

Fra tilmeldings- til frameldingssystem

Med den nye medielicens vendes systemet på 
hovedet. Borgeren skal således ikke længere 
skal tage stilling til, hvorvidt licensen skal 
tilmeldes. Spørgsmålet bliver nu i stedet om 
den skal frameldes. En sådan framelding vil 
komme til at ske med en tro og love erk-
læring på, at man ikke har licenspligtige ap-
parater.

Problematikken omkring medielicensen

Medielicensen har siden dens lancering mødt 
meget kritik og utilfredshed. Bl.a.; 1) Medie-
licensen er implicit en afgift på Internettet. 
Du kan ikke have Internet uden at betale li-
cens. Dette er bl.a. problematisk for studer-
ende, som dårligt kan undvære Internettet, 
men måske godt kan undvære DR.  2) Medie-
licensen er ikke en brugsafgift men en ap-
paratsafgift. Det er underordnet om man be-
nytter sig af DR’s services, blot man har 
muligheden for det. 3) Medielicensen er 
uomgængelig, men fungerer stadig som 
tilmeldingssystem. Der er hermed et res-
sourcespild ved licensopkrævning. 4) Medie-
licensen kan i dens uomgængelighed be-
tragtes som en skat, men skatten er ikke 
proportional. Dvs. den studerende betaler 
det samme som Hr. Møller.

Svar på kritik?
Spørgsmålet er nu, om den nye medielicens 
tager hensyn til disse kritikpunkter eller blot 
er en praktisk løsning. I forbindelse med 
forhandlingerne er der ikke lagt skjult på, at 

den nye licens skal rette op på DR’s skran-
tende økonomi. Ifølge Kenneth Plummer vil 
ændringen indbringe 75-100mio. kr. Den 
nye medielicens er umiddelbart blot en løsn-
ing på freeriderproblemet; en model, som 
skal indbringe flere licensmidler. De andre 
kritikpunkter står således uberørt.
 

Det endelige opgør med sortseeren?

I øjeblikket vurderes der at være omkring 
140 000 sortseere. Mange af disse vil an-
tageligt ikke framelde sig ved tro og love 
erklæring. Gruppen af sortseere vil hermed 
blive væsentlig mindre. Derfor kan indsatsen 
mod denne gruppe blive mere koncentreret 
og intensiv. Sortseeren spås således svære 
kår. 
Løsningen synes dog ikke at gå hele vejen. 
Opkrævningen kunne i stedet ske over skat-
ten, hvilket fuldstændigt ville forhindre free-
riding. Dette er allerede set i Frankrig, Hol-
land, Belgien og Ungarn. Da praktisk talt alle 
har licenspligtige apparater, ville det nærm-
est ikke ramme nogen uretfærdigt. Regerin-
gens problem er dog, at løsningen ville stride 
imod skattestoppet.

Politisk uenighed om formål

Forhandlingerne i slutningen af februar har 
dog (i skrivende stund) ikke ført partierne til 
enighed. Uenigheden beror på, hvorvidt pen-
gene skal rette op på DR’s økonomi (Regerin-
gen og DF), eller spares op/benyttes til nye 
tiltag (Socialdemokraterne, Radikale, Ny Alli-
ance og SF). Det vides derfor endnu ikke 
hvornår den endelige aftale står klar.
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På banegården, gågaden praktisk talt alle 
vegne - ja, selv når vi stakkels statskundska-
bere kommer cyklende ned ad Randersvej i 
minusgrader, pakket ind i lagvis af tøj og 
med kilotunge bøger på ryggen, får vi kastet 
de hersens sammenrullede aviser efter os af 
ivrige af overskudsagtige gratisavis-uddel-
ere, og som om det ikke er nok, kan man 
også blive ven med Villy Søvndal på Face-
book. Gratisaviser og ”nye medier” er her, der 
og alle vegne. Betyder gratisaviser og de nye 
medier, at de traditionelle aviser er overflø-
diggjorte? ”Kanden” tager dig med på en 
semi-kronologisk rejse gennem det brogede 
medielandskab fra firebladssystem til Face-
book via lektor Flemming Tait Sviths kontor 
på journalisthøjskolen.

Fra firebladssystem til facebook

Medier er en integreret del af vores hverdag 
- ikke blot som formidler af nyheder, men 
også som dagsordensfastsættende, hold-
ningsdannende og ligefrem som magtfaktor. 
Den gængse betegnelse, medier, dækker 
over avis, radio og tv, men måske indbefatter 
medie-begrebet i dag andet og mere? Lidt 
historie vil måske hjælpe os på vej. Med 
grundloven i 1849 blev censur ophævet samt 
overgangen fra enevælde til demokrati mar-
keret. Netop med denne udvikling voksede 
partipressen frem. Firebladssystemet er en 
betegnelse for, at der i alle større bysamfund 
i første halvdel af 1900-tallet var fire aviser 
med tilknytning til hver sit politiske parti. 
Disse fire aviser, med politisk ståsted hos 
hhv. Konservative, De radikale, Social-

demokratiet og Venstre, henvendte sig derfor 
til hver sine vælgere og blev på den måde 
kommunikationskanal for politikerne. Me-
diebilledets brogede landskab har dog æn-
dret sig betydeligt siden, hvor partipressen 
omkring 1960’erne erstattes med de 
”selvstændige” omnibusaviser - avisen for 
alle. Den passionerede Krøniken-seer vil 
vide, at radioen og fjernsynet er andre me-
dier, der har karakteriseret det tyvende 
århundrede. I nyere tid har vi med åbne 
arme taget imod gratisaviserne samt 
internettet, og begrebet, ”nye medier”, 
er opstået.   

 

Her, der og alle vegne

Siden årtusindskiftet har de været nyt 
fyld i skraldespandene og gågaderne; 
gratisaviserne. Hvis man spørger Svith, 
dækker betalingsaviser og gratisaviser 
to forskellige behov. Betalingsavisen 
kan man sidde og bladre i om morgenen 
imens man spiser med familien, hvori-
mod gratisaviserne læses på vej i toget 
til arbejde for at få tiden til at gå. Vi-
dere skal der ses på to forskellige forret-
ningsmodeller for de to slags aviser. Grati-
savisernes formål er at tjene penge, imens 
betalingsavisernes formål er mere publicis-
tiske, idet de tjener penge for at kunne få lov 
til at trykke det, de synes er vigtigt. Dertil 
kommer, at avisernes indhold er forskelligt. 
Begge avistyper får stof fra nyhedsbureauer 
som fx. Ritzau, men i gratisaviserne er Rit-
zau-stoffet tit hovedindholdet. Artiklerne i 

Avisernes død   

Vi bliver bombarderet med gratisaviser og nye medier som Facebook, blogs og Youtube. 

Hvilken betydning har den rivende medieudvikling for de traditionelle medier - er det 

betalingsavisernes død?

Sanne Severinsen
20071393@ps.au.dk

Ebbe Elhauge Kristensen
 20071982@ps.au.dk 

TEMA: Medier



13

2007

gratisaviserne er derfor hurtige og beskriv-
ende, hvorimod betalingsaviserne lægger 
mere vægt på dybde, forklaring og forståelse. 
Derfor mener Svith ikke, at man kan se grati-
saviserne som egentlige konkurrenter til be-
talingsaviserne.

Pluralisme, mobilitet og dynamik

De såkaldte nye medier er trådt ind i me-
diearenaen - hvordan er begrebet nye medier 
defineret? Vi vil her se på nogle af de fælles 
hovedtræk, der adskiller nye internetbaser-
ede medier (også kaldet Web 2.0-tjenester) 

fra traditionelle trykte medier.

Udover de rent tekniske forskelle 
mellem audiovisuelle og trykte 
medier er hastigheden en af de 
ting, der først springer Svith i 
øjnene. Nyhedsstrømmen er blevet 
accellereret op i et helt andet tem-
po, hvilket har udvisket deadline-
begrebet. Et andet begreb der er 
blevet relativiseret er, jf. Svith, 
”plads”. På nettet har man mu-
lighed for at bruge al den plads, 
man vil (undertegnede er pt. meget 
bitter over, at Kanden ikke er et 
Web-baseret medie), det giver en 
ny mulighed for dybde. 

Et andet definerende træk ved de 
nye medier er opbruddet mellem afsender og 
modtager. Man kan ikke længere tale om 
passive modtagere – nu er der nærmere tale 
om medproducenter. Medierne er i høj grad 
blevet pluralistiske. 
Som hjemmesiden Vidensbankfornyemedier.
dk skriver – ”Patentet på den endegyldige 
sandhed er udfordret og afløst af et pluralis-
tisk ta’ selv bord af sandheder.”. Så langt vil 
Flemming Svith ikke gå i sin vurdering af de 

nye medier; han mener i stedet, at man kan 
tale om, at dagbladenes patent på offent-
ligheden er forsvundet.

Umiddelbart er det altså ekstremt svært at 
give en klar entydig definition på ”nye 
medier”-begrebet, så det vil vi lade være med 
- men hvis man skal sammenfatte de over-
stående karakteristika i få ord kunne det 
være pluralisme, mobilitet og dynamik.

En politologisk vinkel

For os politologer er det interessant at se på 
politikernes brug af de nye medier. Svith vur-
derer, at de hovedsageligt bruges til at vise 
den personlighed, der gemmer sig bag alle 
de politiske udmeldinger, som ses i de trykte 
medier. Det er iflg. Svith en generel tendens, 
at personlighedsrelateret stof er i centrum på 
nettet. Under valgkampen gjorde politikerne 
i høj grad brug af disse muligheder for at 
fremstå som andet og mere end ”kyniske” 
politikere – nogle med succes og andre med 
knap så lykke(toft)lige resultater.  

Et eller flere brød?

Vi har set på tre forskellige medietyper. 
Spørgsmålet er nu, om den enes død virkelig 
er den andens brød? Svith pointerer, at for-
brugerne/medproducenterne øjensynligt 
bruger de tre medietyper til forskellige ting, 
dvs., at de tre medietypers markeder ikke 
overlapper hinanden i særlig høj grad. Jf. 
Svith, er der altså ikke noget der tyder på, at 
dagbladene gradvist bliver erstattet af andre 
medietyper. Det lader altså til, at de tre me-
dietyper fortærer hver sit brød og ikke hi-
nandens. Fremtiden vil altså både tilhøre 
dagblade, gratisaviser, og de ”nye medier” – 
der er altså brød nok til alle. 

- den andens brød??
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Avis

Lad os starte med det populære over en bred 
kam. Politiken er klassens duks, når det kom-
mer til valg af avis hos alle grupper (2. se-
mester, kandidatstuderende, unge VIP’er og 
ældre VIP’er). Dog læser 80 procent af de æl-
dre VIP’er også Weekendavisen, hvilket er 
markant højere end hos de resterende grup-
per. Samtidig læser alle ældre VIP’er grati-
saviser, hvor kandidatstuderende rammer 
bunden med 66 procent. 

Overordnet set stiger forbruget af aviser i 
forhold til andre medier 
med alder og uddan-
nelse. Tendensen skal 
måske i denne sammen-
hæng tilskrives den per-
sonlige økonomi, der 
følger med føromtalte 
baggrundsvariable.

Hele 85 procent af alle 
ældre VIP’er har skrevet 
et læserbrev. Derefter 
følger de yngre VIP’er 

med 60 procent 
og 2. semester 
med 33 pro-
cent. Kandidat-
studerende har 
ikke været så 
flittige på de-
bat-tasterne, 
og tendensen 

over for 2. semester skyldes måske den ide-
ologiske ungdom, som alle taler om.

Medievaner på IFSK

Pinlig tavshed, øjnene fastlåst på væggen og svedige håndflader. Har du også stået i 

elevatoren med din forelæser? Hvad mon professorerne læser, hører og ser? Eller om-

vendt. Hvad bruger ungdommen sin tid på i dag? Uanset hvilket af førnævnte spørgsmål 

du ikke kender svaret på, findes løsningen i nedenstående spørgeskemaundersøgelse af 

medievaner, og den efterfølgende ”Guide til small talk på IFSK”.

Internet

Politiken topper endnu en gang hitlisten over 
hele spektret af grupper. Denne gang inden 
for kategorien ”mest benyttede hjemmesider” 
hvor Google placerer sig som en sikker toer. 
Store dele af 2. semester har Facebook som 
startside, hvorimod størstedelen af alle 
VIP’er, yngre som ældre, har instituttets 
hjemmeside som deres startside. Alle grup-
per handler over internettet, og de tre gen-
nemgående mest handlede varegrupper er i 
følgende rækkefølge: Rejser, bøger og 
musik. 

Generelt falder brug af internet med alder og 
uddannelse, således bruger de gamle VIP’er 
halvt så meget tid på nettet som de unge 
bachelorstuderende. Samtidig er det kun 
blandt de gamle VIP’er, at den gode, gamle 
telefonbog af og til bliver hevet frem i forbin-
delse med nummersøgning.

TV

På TV-fronten er det ikke særligt overrask-
ende, at de unge ser flest forskellige kanaler. 
VIP’erne har derimod et mere kræsent for-
hold til, hvad der skal være på TV, når de sid-
der hjemme i lænestolen med tøflerne på. De 
tre mest populære kanaler er i rækkefølge 
klassikerne; DR1, DR2 og TV2. Hos de yngste 
og ældste er DR2 favoritten. Specielt Dead-
line, og værten Kurt Strand, er generelt meget 

Krisitan B. Larsen
2005@ps.au.dk

Jonas Sundgaard
20061455 @ps.au.dk 

TEMA: Medier

Deadline og Kurt Strand er populær 
hos både VIP’erne og de studer-
ende...

IFSK’erne er ikke blevet 
rigtig “Varm På Is”. Joan 
Ørting er den eneste vi kend-
er fra TV2’s store satsning
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populært hos alle de undersøgte grupper, 
ført an af de ældste VIP’er, hvor hele 80 pro-
cent ser programmet. Hos kandidaterne og 
de unge VIP’er vinder DR1, foran DR2 og med 
TV2 på tredjepladsen. Vi vil altså have noget 
for alle de licens-penge, vi ikke betaler.
Paradise Hotel bliver set af hver fjerde på 2. 
semester, og lidt færre af de kandidatstuder-
ende, hvorimod det virker som om mange af 
VIP’erne tror, at det er et nyt rejsebureau. 
TV2’s nye store satsning ”Varm På Is” falder 
helt igennem på IFSK. Joan Ørting er den en-
este person i programmet, der er bredt kendt 
på instituttet. Hvad denne kendsgerning si-
ger om de studerende og ansattes fokus vil 
denne artikel ikke gå nærmere ind på. De tre 
livliner i ”Hvem vil være millionær” er kendt af 
alle bachelor- og kandidatstuderende, men 
kun halvdelen af de unge VIP’er og hver tred-
je gamle VIP kunne svare på spørgsmålet. 

TV2 News er mest populært hos 2. semester, 
hvilket giver meget mening, når man ser 
disses lave forbrug af avis. 

Radio

Lad os første starte med at slå fast: Ingen 
hører The Voice! Derimod bliver der lyttet in-
tenst til P3 fra de studerendes side. Her er 
det ”De Sorte Spejdere”, der er det mest pop-
ulære program, stærkt forfulgt af ”Mondo” og 
”Mads og Monopolet”. VIP’erne hælder mest 
til P1, hvilket yderligere understreger deres 
ry som intellektuelle. VIP’erne er så vilde med 
P1, at de fleste oven i købet vidste på hvilken 
frekvens, man kan finde kanalen.

Guide til small talk på IFSK

Til de unge
Befinder du dig i en penibel situation, eller vil du bare gerne mingle med eliten, så fokusér på 
tre faktorer: Weekendavisen, Deadline og P1. Sandsynligheden for en fuldtræffer, og derved 
samtale-starter, ved at bringe emner fra et af disse medier på banen, er omkring 95 procent. 
Start gerne samtalen med ”Jeg synes virkelig Kurt Strand gør det godt i deadline. Så du ham i 
interviewet med…” og vent så på svaret. En sikker metode i din søgen efter en fælles refer-
enceramme.

Til de ældre
Vil du gerne have lidt af den tabte ungdom tilbage, være fresh og op på beatet med de unge, 
skal du koncentrere dig om følgende tre faktorer: Facebook, ”De Sorte Spejdere” og ”Paradise 
Hotel”.
Ved at bringe emner fra disse medier på banen, ruller samtalen straks med 85 procents 
sandsynlighed, og kontoen med street credit stiger hurtigere end antallet af brugere på Face-
book. En samtale-starter kunne være ”Blondinerne i ”Paradise Hotel” er jo så renonce i spar, at 
den ligger lige til højrebenet for de ”Sorte Spejdere”. 

...men det er kun de 2. semesterstuderende, der 
ser “Paradise Hotel“.

Ingen hører “The Voice“. Til 
gengæld lytter mange studerende 
til “De Sorte Spejdere“
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Forvirrende eksamensformer

Artikel
Lasse Laustsen

20052898@ps.au.dk

Ændringen af eksamensformen finder bl.a. 
sin årsag i den efterhånden berømte Bolo-
gna-proces, som har til formål at skabe mu-
lighed for at studerende kan afslutte alle un-
dervisningsforløb efter ét semester (f.eks. 
hensigtsmæssigt i forhold til udvekslingsstu-
derende). Den hidtidige eksamensform, der 
kombinerer fagene Idehistorie & Politisk Teori 
og Videnskabsteori i én uge-opgave, måtte 
derfor revideres.

En fodfejl
Samtidig med Studienævnets arbejde med at 
tilpasse eksamensformerne til Bolognapro-
cessen, udarbejdede de forskellige under-
visergrupper målbeskrivelser for deres res-
pektive fag. Og det er netop det samtidige 
arbejde med disse to opgaver, der ifølge 
Thomas Pallesen har givet anledning til for-
virringen og ændringen af Studienævnets 
egentlige vedtagelse. For ganske rigtigt blev 
det på studienævnsmødet den 25/4 2007 
vedtaget at eksamensformen skulle være 

med hjælpemidler 
og tildeles bedøm-
melse efter bestået/
ikke-bestået. Samti-
dig skete der imi-
dlertid det, at un-
derviserne i 
Idehistorieforløbet i 
deres målbeskrivelse 
for faget noterede, 
at eksamensformen 
ville være en 3 tim-
ers karakterbedømt 
prøve uden 
hjælpemidler. ”Dette 
var der ingen af os i 
Studienævnet – un-
derviser- som stu-

denterrepræsentanter – der var opmærksom-

me på, hvilket naturligvis er beklageligt!” 
udtaler Thomas Pallesen.

Forvirringen opstår
Udfaldet blev, at man af hensyn til henholds-
vis studerendes og underviseres planlægning 
valgte at fastholde den eksamensform un-
derviserne havde noteret i omtalte mål-
beskrivelse for Idehistorie-forløbet. Dette 
kan ikke i sig selv siges at være nogen 
katastrofe. Det uheldige element i forløbet 
opstår først under og i forlængelse af rusu-
gen, hvor det er de færreste af de studerende 
– tutorer som russere – der er fuldstændig 
klar over, hvordan eksamen for den nystart-
ede årgang vil forløbe. Der synes endog at 
have været tendens til, at denne tvivl for en 
ikke ubetydelig del af årgangen først blev 
forvandlet til klarhed et pænt stykke inde i 
semestret. 

Status
”Fra og med næste år, vil der blive afholdt en 
3-timers prøve i Idehistorie, som bedømmes 
bestået/ikke-bestået. Modsat er planen, at 
Videnskabsteorieksamen fra og med som-
meren 2009 afholdes som 3-timers prøve 
bedømt med en karakter. Dog er det på 
pågældende tidspunkt kun eksamensformen 
i Videnskabsteori denne sommer, som ligger 
100% fast,” fortæller Thomas Pallesen yder-
ligere. For nuværende 2. semester kan derfor 
oplyses, at sommerens eksamen i Vidensk-
absteori bedømmes som bestået/ikke-
bestået (altså modsat af den sandsynlige 
fremtidige eksamensstruktur for de omtalte 
to fag). Den derfor allerede tilbagetrukne ud-
melding i uge 8 om karakterbedømt vidensk-
absteorieksamen denne sommer har altså 
ikke noget på sig! Men omvendt har den 
næppe ført øget klarhed over det samlede 
eksamensbillede med sig.

I 2007 kunne man i et debatindlæg i Kandens decembernummer læse om det, der mild-

est talt fremstod som en ”grov tilsidesættelse” af studienævnets beslutning om den nye 

eksamensform i idehistorie. Kanden henvendte sig derfor til studieleder Thomas Palles-

en for at høre hans version af sagen.

“Der er tale om en be-

klagelig fodfejl,” kon-

staterer Thomas Pall-

esen.
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De første to prøver bygger på avanceret 
spilteori. Dernæst testes retoriske og teore-
tiske kundskaber, hvorefter de atletiske fær-
digheder kommer i spil. Slutteligt efterprøves 
den ultimative tillidserklæring.

1. disciplin - Meyer

Spillet, der er alle terningespils moder, er 
umådeligt velegnet til at teste gensidig tillid. 
Der skulle ikke mange minutters regelin-
troduktion til, før minderne fra fredagsbarer 
vældede op i Gert, og ingen yderligere 
forklaring var nødvendig.

Hypotese:
Gert Tinggaard må vise sig at være Danmarks 
dårligste Meyerspiller. Han bluffer aldrig og 
tror blindt på alt, hvad man siger.

Resultat:
Allerede første gang terningerne rammer 
Gert, løfter han bægeret og afslører under-
tegnedes finurlige forsøg på snyd. Dernæst 
gik der ikke mange runder, inden Gert selv 
blev afsløret i bedrag af højeste karakter (par 
tre). Slutresultatet blev, at Gert endte på 
samme pointniveau som Kandens rutinerede 
Meyerspillere.

U m i d -
delbart 
trækker 
r e s u l -
taterne 
ned for 
G e r t s 
soc ia le 
kapital-
niveau. 

Der kunne imidlertid være tale om en spuriøs 
sammenhæng, idet der ikke har været taget 
højde for den mellemliggende variabel ”tid 
tilbragt med Meyer på bodegaer”, der kunne 
forklare Gerts naturlige flair for spillets mørke 
side.

2. disciplin – Tillidsbingo

Det velkendte spil fra ”De sorte spejdere” er 
velegnet til at vurdere, om man kan stole på 
Gert. Han spillede mod Sebastian, mens Stef-
fen trak tal op af posen. Der var en Marsbar 
på spil (nam!)

Hypotese:
Gert vinder aldrig i sit liv et spil tillidsbingo.

Resultat:
Ganske som forventet var Gert ikke nogen 
ørn udi tillidsbingoens kunst. Vi spillede 
pladen fuld (15 tal), men alligevel skulle der 
gå 23 runder (hvilket er et uhørt højt tal), før 
Kandens udsendte råbte ”bingo!” af ren og 
skær frustration over Gerts manglende vilje 
til at snyde. 
Altså ingen Marsbar til Gert Tinggaard, men 
til gengæld scorer han højt på tillidsbarom-
eteret.

3. disciplin - Humlebien

Gert fik 2 min. til at redegøre for, hvorfor 
humlebien er i stand til at flyve.

Hypotese:
Gert ved alt om humlebier og vil kunne rede-
gøre overbevisende for fænomenet med tid 
til overs.

FEM FAG FREM: 
Hvor høj er Ge rt Tinggaards sociale kapital egentlig?

                             
 

Steffen Juul Krahn
20061730@ps.au.dk
Sebastian Frandsen

 20061586@ps.au.dk 

Social kapital

Gert Tinggaard Svendsen er kendt for sin forskning i social kapital, men hvor høj social 

kapital har manden egentlig selv? Kanden har opsøgt Gert på sit kontor og testet ham i 

fem discipliner – det intellektuelle svar på en moderne femkamp.
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Resultat:
Da uret blev sat i gang begyndte Gert 
mærkværdigt nok at snakke om tillid, sort 
arbejde og velfærdsstater. Selv da vi afbrød 
ham og forklarede, at det handlede om bier, 
fortsatte han med at tale om social kapital.
På trods af Gerts flotte humlebimaleri på 
væggen må vi konkludere, at opgaven var 
misforstået. Gert kom slet ikke ind på, at 
humlebiparadokset skyldes en fejl i nogle 
matematiske udregninger, hvilket trækker 
ned i den samlede vurdering.

4. disciplin - Faldøvelsen

Denne klassiske øvelse anbefalede vi også 
Gert at gøre med sine børn. Gert skulle lade 
sig falde bagover (uden at kigge bagud) med 
blind tillid til, at Sebastian greb ham, før han 
ramte linoleumsgulvet.

Hypotese:
Gert stoler blindt på folk. Selv hvis man ikke 
greb ham fire gange i træk, ville han stadig 
stole på én den femte gang.

Resultat:
Hypotesen kan endnu ikke afvises. Efter at 
have smidt jakken, faldt Gert trygt i armene 
på Sebastian ganske uden tøven. Dette træk-
ker naturligvis op i tillidsregnskabet.

5. disciplin – Lån uden garanti

På vej ud af døren spurgte vi, om Gert havde 
10 kr. vi måtte låne til to kopper kaffe (vi 
glemte at tage højde for prisstigningerne i 
kantinen). Vi lovede at betale dem tilbage 
den følgende dag.

Hypotese:
Gert låner glædeligt penge ud til Gud og hver 
mand.

Resultat:
Så snart ordet 
”lån” rammer 
Gerts ører, 
finder han 
pungen frem 
– men ak, han 
besidder kun 
9,50 kr. i 
mønter. Og så 
er gode råd jo 
dyre. Men 
uden større 
betænkning 
stikker Gert 
os en kni-
trende ny 100 
kr. seddel, så 
vi kan få stillet 
tørsten. Og 
sådan scorede 
Kanden 100 kr. og Gert fik flere point på til-
lidstermometeret.

Overordnet konklusion:

Tager man højde for spuriøsiteten ved Mey-
er-spillet er der kun én disciplin (humlebien), 
der trækker ned for Gerts samlede sociale 
kapital.

Det klare budskab fra disciplinerne er, at 
Gert besidder en uhyggelig høj grad af social 
kapital. Han besidder en blind tiltro til sine 
medmennesker og bevæger sig heller ikke 
personligt over i livets moralske gråzoner. 
Med denne viden offentliggjort må vi blot 
håbe på, at instituttets øvrige beboere ikke 
udnytter denne tillid i samme omfang, som 
Kanden netop har gjort.

Hvor høj er Ge rt Tinggaards sociale kapital egentlig?
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”China Rising” – eller falling?

Artikel
Lasse Laustsen

20052898@ps.au.dk

Bacheloropgaven – afslutningen på tre års studier, og endelig kan man fordybe sig i et 

emne, der vækker ens interesse. Sådan er det langt hen ad vejen også gået for gruppen 

af studerende på 6. semester dette forår – bare ikke dem alle. En lille gruppe fik nemlig 

en særdeles lang næse, idet faget ”China rising” kort før semesterstart blev lukket.

Historien tager sin begyndelse to uger før se-
mesterstart med Jon Lund Elbæks opringning 
til Liselotte Odgård, der skulle forestå under-
visningen i ”China Rising”. ”Jeg ønskede 
egentlig blot at melde fra til første time”, 
fortæller Jon Lund Elbæk, ”men da hun så 
fortæller mig at faget ikke bliver til noget, da 
hun har fået nyt job i København, vågnede 
jeg brat op!”. For at få styr på situationen 
kontaktede Jon dernæst studieleder Thomas 
Pallesen, som blev yderst overrasket over ud-
meldingen om pågældende undervisers job-
skifte.

Damage Control
Instituttet forsøgte herefter ifølge Thomas 
Pallesen at nå den bedst mulige løsning. 
Dette indebar først et forsøg på at finde først 
en intern substitut for Liselotte Odgård, 
herefter en ekstern. Ingen af de nævnte mu-
ligheder gav brugbare resultater, hvorfor 
man valgte at nedlægge faget og fordele de 
berørte studerende efter deres prioriteter på 
de resterende bachelor-seminarer. Fra Jon 
Lund Elbæks synsvinkel har dette i sarkastisk 
økonomi-jargon givet den lille gruppe af 
berørte studerende ”second-mover disad-
vantage”. Thomas Pallesen svarer hertil, at ”vi 
fandt at dette var en bedre løsning end at 
foretage en ny lodtrækning blandt alle stu-
derende, hvorved flere end det ene hold nød-
vendigvis ville være blevet berørt”.

Hvem bærer skylden?
Placeringen af den nok så berømte abe viser 
sig i dette tilfælde ikke at være helt ligetil. 

”Problemet opstår, fordi den faglige plan-
lægning har en længere tidshorisont end den 
enkelte undervisers opsigelsesvarsel,” 
fortæller Thomas Pallesen og konkretiserer: 
”Vi planlægger allerede i efteråret hvilke 
seminarer, som udbydes i forårssemestret, 
og udsender herefter listen til de studerende, 
der endelig prioriterer fagene. Når Liselotte 
Odgård i januar måned siger sin stilling op 
pr. 1/3-2008 følger hun alle regler.” Det 
synes således svært at klandre instituttet for 
den uheldige udvikling, hvilken Thomas Pall-
esen i øvrigt beklager dybt: ”Det er særdeles 
uheldigt at dette sker – ikke mindst fordi vi i 
år har opnået at give alle minimum deres 3. 
prioritet, hvilket nu beklageligvis mislykkedes 
for to studerende.”
Om det da er underviseren selv, der må sidde 
tilbage med ”røde ører” kan ligeledes disku-
teres, idet hun med rimelighed ikke kan for-
langes at sige sit job op, før hun har fået ny 
ansættelse. Kandestøberen forsøgte 
naturligvis at få en kommentar fra Liselotte 
Odgård, dog uden held.
Underligt er det stadig, at hele miseren opd-
ages af en studerendes halvtilfældige opring-
ning, hvilket som nævnt kaster instituttet 
noget hovedkulds ind i problematikken. ”Hvis 
jeg ikke havde opsøgt underviseren selv, 
kunne jeg i princippet have vadet rundt i god 
tro, hvorfor bøgerne til det fag, jeg i virke-
ligheden skulle følge, kunne være blevet ud-
solgt!” konstaterer Jon Lund Elbæk, og det 
synes da også tvivlsomt om studerende i 
fremtiden kan sikres mod lignende hændels-
er.
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PB-Klummen
af Ahmad Zarakit

- på foreningens vegne 
pb@ps.au.dk

Politologisk Bogformidling

Efter en veloverstået semesterstart retter vi i PB blikket frem mod 

den kommende generalforsamling, der vil finde sted: 

Torsdag den 13. marts kl. 16 (nærmere afklaring om sted følger)

Her vil der være mulighed for at høre hvorledes året regnskab-

smæssigt er gået for PB og påvirke sammensætningen af den nye 

bestyrelse. I anledning af PBs 15 fødselsdag - du har læst rigtigt 

- hele femten år i de studerendes tjeneste på instituttet på frivillig 

basis. Det er en stor bedrift! Derfor har vi i PB, besluttet os for at 

fejre og takke tidligere og nuværende aktivisters frivillige indsats 

igennem årene, med fællesspisning og fest, der vil afholdes lørdag 

den 3. maj. Det hele er dog på aktivisternes egen regning. Kender 

du tilfældigvis nogen, der skulle have været aktivist i PB før du 

startede på studiet, så gør os en tjeneste at gøre dem opmærksom 

på arrangementet. Husk at i stadig kan nå at stemme på månedens 

bog inde på www.pol-bog.dk. Her kan i finde andre spændende 

informationer om PB.

Hilsen 

PB  
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Det første, der slår en i Teheran, er trafikken! 
Teheran er en kæmpe by med en 12-14 mio. 
indbyggere, brede boulevarder og store 
tresporede motorveje, der skærer byen på 
kryds og tværs. Men det er desværre ikke 
nok! Der er mellem 3-4 mio. (stærkt foru-
renende) biler i byen! At tresporede motor-
veje i myldretiden som regel har fire spor (!) 
er noget, som de lokale tager med som en del 
af livets luner, selvom trafikken  med danske 
briller er helt håbløs. Stærkt beundringsvær-
digt! Hverdagen, ja livet, virker til at have en 
helt anden rytme i denne storby. 

En anden ting man meget hurtigt lægger 
mærke til, er den islamiske dresscode, der 

gælder for 
alle kvin-
der uanset 
tro eller 
n a t i o n -
a l i t e t . 
M a n g e 
k v i n d e r 

opfylder dresscoden med en sort chador, der 
kun efterlader ansigtet fremme, så kvinderne 
nærmest ligner små telte med ansigter. Men 
omtrent lige så mange kvinder bekæmper re-
ligionen og regimet med forfængelighed som 
våben. Disse piger og kvinder har farverige 
tørklæder eller halstørklæder vinklet non-
chalant om hovedet, således at man tydeligt 
kan se blonde striber og forskellige former 
for frisurer, der efter dansk smag kan virke 
usmageligt eller direkte grimt – men hernede 
er det et politisk statement!

En tredje ting, der er allestedsnærværende i 
Teheran, er Albourz-bjergene. Bjergkæden 
nord for Teheran rejser sig majestætisk fra 
den tørre jord og er, afhængig af vejr og fo-
rurening, synlig i hele byen. Det er måske for 
tidligt at bedømme byen, men mit indtryk af 
byen er og bliver nok, at det er på mange 
måder er kontrasternes by. Overalt synes 
kontrasterne at herske – mellem chador og 
farverige tørklæder, mellem den hektiske 
trafik og de rolige bjerge, mellem rig og fat-

Velkommen t i l  Iran! 

Artikelserie: Parktikophold
Orhan Gökcen

20040613@ps.au.dk 

Da kalenderen viste den 5. februar 2008, ankom jeg langt om længe til Teheran, hvor jeg 

de næste seks måneders tid skal fungere som praktikant på den danske ambassade i 

Iran. At bo i et land som Iran giver anledning til spændende sociologiske og politiske 

iagttagelser, så artikelserien vil på godt og ondt handle om både mine faglige oplevelser 

som praktikant på ambassaden, men også mine oplevelser uden for ambassadens høje 

og pigtrådsdækkede mure. 

I Iran bruger kvinderne deres påklædn-
ing som et politisk statement!
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tig, mellem fordomme fra Danmark og re-
aliteterne i Iran. Bare et kort eksempel på 
sidstnævnte. Det bugner med iranske kopier 
af amerikanske konceptrestauranter som 
McDonalds, KFC og Pizza Hut, de er utrolig 
populære. Og interessant er det at bemærke, 
at det i modsætning til Danmark, er den be-
dre stillede del af befolkningen, akademikere 
og andre velstående teheranere, der ynder at 
sætte tænderne i grillkyllinger og hamburg-
ere!

Den første arbejdsdag og de næste 

mange

Den danske ambassade i Iran er en af de 
mindre. Der er fire udstationeret fra Danmark 
og nogle lokalt ansatte (receptionist, 
chauffører ol.). Foruden ambassadøren, er 
der en ambassaderåd (der er en slags råd-
giver for ambassadøren), en konsul og en 
visumansvarlig. Ambassaderåden er min 
vejleder og også tidligere IFSK’er.

Den første dag på arbejde startede med en 
samtale med ambassadøren, der tog sig god 
tid til at snakke med mig. Jeg blev orienteret 
om ambassadens funktioner, om ambas-
sadørens forventninger til mig og mine arbe-
jdsopgaver. Det var glædelig nyt! Jeg ville 
ikke blive sat til administrative opgaver! Altså 
ingen kaffebrygning eller kuvertpakning! Det 

Velkommen t i l  Iran! 

forventedes derimod, 
at jeg nærmest skulle 
indgå som en ung 
fuldmægtig i ambas-
sadens politiske og 
kommercielle sager. 
Jeg skulle være med 
til at skrive indberet-
ninger til Uden-
rigsministeriet om 
iransk klima- og en-
ergi-politik og men-
neskerettighedssitua-
tionen. Desuden skulle jeg være med til at 
skrive om status quo i iransk politik og erh-
vervsliv, som ambassaden jævnligt forfatter 
til brug for en dansk interesseorganisation. 
At disse opgaver til at starte med blev sat lidt 
til side pga. en begivenhed, der fandt sted i 
Århus, og dens eftervirkninger, er en helt an-
den historie! Det var selvfølgelig lidt specielt 
at være i praktik på en ambassade, der der-
hjemme var genstand for mediernes sensa-
tionssøgende blik. Hverdagen fortsatte imi-
dlertid og jeg har ikke mærket noget til 
begivenheden hernede – med undtagelse af 
et besøg af Udenrigspolitisk nævn, der blev 
aflyst. Det betød, at muligheden for at hilse 
på pinger som Mogens Lykketoft, Søren 
Krarup, Jeppe Koefod og Margrethe Vestager 
foreløbigt blev udskudt. 

Velkommen t i l  Teheran!
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Formand i PF?!?
Hvorfor har PF, som den eneste studenter-
forening jeg har kendskab til, ikke nogen 
formand? Hvorfor hænger man fast i en inef-
fektiv, forældet, uhensigtsmæssig, enhed-
slisten-inspireret flad struktur, hvor men-
nesker med dovne tendenser og 
arbejdsgiver-allergi kan gemme sig i hygge 
og kammerateri? Hvorfor ikke afspejle den 
virkelige verden? Beats me!!! Vi går på uni-
versitet. Vores festforening går på gymnasiet. 
Faktum er, at forslaget om en formand i PF 
manglede opbakning til ¾ flertal, og derfor 
fortsætter som den gjorde i 70’erne. Måske 
er PF den eneste offentlige institution, der 
endnu ikke har indført én eneste snert af new 
public management.

Hårde ord
Du sidder måske og tænker, at ovenstående 
ord er lige lovlig hårde, når de omtaler en 
samling frivillige, der gør et kæmpe stykke 

arbejde for den 
menige statskund-
skaber. Jeg skal da 
også glædeligt være 
den første til at 
anerkende PF’s ar-
bejde. Tusind tak. 
Alt hvad jeg siger, er 
at det kunne være 
så meget bedre med 
få justeringer. 
Nedenfor har jeg 
beskrevet de vigtig-
ste punkter, på bag-
grund af regnska-
bet, hvor den nye 
bestyrelse skal være 

særligt opmærksom. Og det gælder alle i 
bestyrelsen, eftersom ingen har ansvaret.

Regnskabet
Generelt set er regnska-
bet en skandale. Medlem-
mer af den gamle 
bestyrelse skylder PF 
omkring 25.000 kr. Ja 
det er korrekt. Almindel-
ige studerende der skylder 25.000 kr. rente-
frit til en forening på instituttet. Det er den 
billigste kassekredit jeg nogensinde har hørt 
om.
Videre har kassererne lavet om på opbygnin-
gen af regnskabet, som det har set ud de sid-
ste 5 år. Årsagen er en stor kasse med kvit-
teringer ingen ved hvor skal posteres. Ved at 
lave om på strukturen kan fejlposteringer 
skjules for generalforsamlingen. 
Og jeg fortsætter. For første gang nogensinde 
har regnskabet på studieturene givet under-
skud, hvilket er direkte imod generalforsam-
lingens henstilling og præcedens i hele PF’s 
historie. Underskuddet er på godt og vel 
12.000, og skyldes en katastrofe af en 
legatsøgning. Ved så stort et underskud får 
hver enkelt deltager på studieturen et indi-
vid-subsidie fra PF på 324 kr., hvilket må si-
ges at være et alvorligt principielt problem.

Kommunikationsfejl
Flere gange blev PF-bestyrelsen spurgt, 
hvorfor regnskabet så ud som det gjorde. 
Hver gang var det med italienske fagter og 
parolen, kommunikationsfejl. Er jeg den en-
este der sender blikket tilbage til første del af 
denne artikel? Hvorfor har PF ikke en for-
mand, hvis formål er den overordnede koor-
dinering og kommunikation intern såvel som 
ekstern? Afslutningsvis vil jeg fremføre en 
lille sød historie, der fortæller det over-
ordnede indtryk af måden, hvorpå bestyrels-
en har sin daglige gang.

Artikel
Kristian Larsen

20051543@ps.au.dk

Der var et vigtigt job, der skulle udføres i PF-bestyrelsen.
ALLE var sikre på, at NOGEN ville gøre det.

ENHVER kunne have gjort det, men INGEN gjorde det.

NOGEN blev sure, da det jo var ALLEs job.

ALLE mente, at ENHVER kunne gøre det,

men INGEN indså, at ENHVER ikke ville gøre det.

Til slut beskyldte ALLE NOGEN for, at INGEN havde gjort, hvad ENHVER kunne gøre.

Generalforsamling i PF

Regnskabet var et 

kapitel for sig til 

PF’s generalfor-

samling.

Vil PF’s flade struktur i 

fremtiden føre til at 

flere af de berømte 

kirsebær ryger i 

syltekrukken?



Oversigt over Frit Forums aktiviteter i marts og april:
Torsdagsmøderne starter kl.19:00 i Amaliegade 27, Århus C. Vel 
mødt!

13. marts – Lars P. Poulsen-Hansen (Tidligere seniorforsker ved 
DIIS, og nuværende Ruslandsekspert) - Valg og demokrati i Rusland 

14. marts – Påskefrokost  – Påskefrokost med ølsmagning, se 
mere på www.aarhus.fritforum.dk

27. marts – Kjeld Møller Pedersen (Professor ved institut for Sund-
hedstjenesteforskning på Syddansk Universitet) - Sicko - et sygt sund-
hedssystem? Kjeld Møller Pedersen tager Michael Moores brug af 
statistikker under kærlig behandling og trækker tråde til danske 
forhold: Er vores system så meget bedre?

1. april – Studietur til asylcenter Jelling

- se mere på www.aarhus.fritforum.dk

3. april – Jeppe Kofod og Peter Seeberg - Social-
demokraternes udenrigsordfører, Jeppe Kofod og Peter Seeberg, 
centerleder på Center for Mellemøst-studier, Syddansk Univer-
sitet, mødes denne aften og diskuterer Mellemøsten. 

5. april (lørdag) – Generalforsamling - se mere på www.aar-
hus.fritforum.dk

Alle møder er gratis, glæder os til at se jer!

Med venlig hilsen
Frit Forum Århus



Som praktikant i Rambøll Management indgår du i et professionelt praktik-
forløb med udfordrende arbejdsopgaver og adgang til et unikt netværk af 
andre praktikanter fra forskellige uddannelsesretninger.

Vi søger praktikanter inden for: Oplevelsesøkonomi, udvikling af den offentlige 
sektor, forandringsledelse, it, social- og sundhedsområdet, integration, lean 
management, HR, e-business og innovation, erhvervsudvikling, driftsøkonomi 
og kommunikation.

Kom til karrieremøde d. 27. marts i København eller d. 31. marts i Århus, og
hør mere om praktikstillingerne og arbejdet som konsulent.

Læs mere på www.ramboll-management.dk/praktikant

Vi søger praktikanter til efteråret 2008

Gode ideer vokser i godt selskab--- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















        
       
         
        
       
      
       
       
       
       
        
      

      


          

  


 



      
   


 
    


   



        




 
 


 

 




































































Capacent Epinion
støtter Kandestøberen!

Værdier
Vi har vinderind-
stilling, idérigdom, 
ansvarsbevidsthed 
og er social am-
bitiøse.

Vækst
Vi er blandt de 
hastigst voksende 
konsulenthuse med 
en gns. årlig vækst 
på 75 pct.

Kerneydelse
Vi rådgiver på bag-
grund af analyser 
på højeste niveau - 
og giver dermed 
kunden det bedste 
beslutningsgrund-
lag.

Vi tilbyder
...ydelser og resul-
tater baseret på 
kvalificeret faglig 
viden. Vi tilbyder et 
højt fagligt niveau 
og idérigdom i et 
team, hvor godt 
humør og dedika-
tion spiller en af-
gørende rolle.
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Det amerikanske valg:
Kandidaterne

Artikelserie 
Tobias Holst

20062324@ps.au.dk

Det amerikanske valg må regnes blandt de i øjeblikket hotteste emner på den politiske 

scene. Kanden vil i dette og de kommende numre belyse valget fra forskellige vinkler. 

Denne artikel vil, som første i rækken, på introducerende vis sætte fokus på de tilba-

geværende kandidater. Hvem er de, hvad står de for, og hvem står stærkest?

Primærvalgene er allerede i fuld gang, og der 
går ikke en dag uden at aviser, tv og andre 
medier bringer de seneste opdateringer om 
udviklingen. Men hvem er de forskellige per-
soner egentlig? Kanden slog et smut forbi 
IFSK’s egen amerikaner, Derek Beach, til en 
snak om valgets kandidater.

Demokraterne
Derek betegner valget hos demokraterne 
som det mest spændende, tætte og interes-
sante valg siden 1984. Uanset hvem af de to 
kandidater der ender med at blive valgt, vil 
de amerikanske vælgere stå overfor mu-
ligheden for noget helt nyt – første kvindelige 
eller første sorte præsident.

Den berygtede ”Super Tuesday” d. 5. februar, 
hvor hele 22 stater gik valg, afgjorde på in-
gen måde demokraternes valg – kandidaterne 
ligger fortsat meget tæt. Retorikken og per-
sonangrebene er spidset til og som Derek 
påpeger, er det helt åbent og uforudsigeligt, 
hvem af de to der ender som præsidentkan-
didat.

Barack Obama 
Obama søger at fremstå som noget nyt og 
forandrende. Han ønsker tilbagetrækning fra 
Irak og har bl.a. fokus på issues hos midter-
vælgeren, såsom sygesikring og sundhed.

Han er af flere årsager den af de to kandi-
dater, som i øjeblikket står stærkest. Først og 
fremmest fører han med et stadig større for-

spring, hvorfor han også er Dereks bedste 
bud. Hele 10 gange i træk har han i skrivende 
stund slået Hillary i forskellige stater. Deru-
dover har en nylig meningsmåling spået, at 
han slår McCain, mens McCain vil vinde over 
Hillary.

Hillary Clinton
Hillary er ikke mindst kendt på sit ægteskab. 
Derek mener ikke umiddelbart, at denne re-
lation har den store styrke i valget, dog kan 
Bills netværk være en fordel. Holdningsmæs-
sigt adskiller hun sig ikke markant fra Obama, 
men er ifølge Derek ikke helt så langt til ven-
stre.

Den 4. marts kan blive en afgørende dato, da 
de tunge stater Texas og Ohio samt et par 
mindre stater vil blive afgjort. Det er ifølge 
Derek altafgørende for Hillary, at hun klarer 
sig godt i disse stater. Han nævner desuden 
at Hillary her, af valgmæssige årsager, kan 
risikerer at få færre delegerede trods større 
vælgeropbakning.

Derek sammenligner hende med Nixon – ikke 
den store karisma, men meget strategisk og 
kynisk, hvor tåren i New Hamshire nævnes 
som eksempel.

Republikanerne
Hos republikanerne synes valget afgjort. Mitt 
Romney og Rudy Giuliani trak sig fra valget i 
starten af februar. Tilbage står Mike Hucka-
bee og John McCain. 
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John McCain
McCains far var admiral og ligeledes fortsatte 
han selv i den militære løbebane. Under Viet-
nam-krigen blev han taget som krigsfange, 
hvor han blev tortureret. Dette er i dag er et 
stærkt kort for ham i valgkampen. Hans mil-
itære baggrund er også at spore i hans poli-
tiske synspunkter, hvor han bl.a. bakker op 
om Irak-krigen. Derek betegner McCain som 
lidt af en enspænder, med paralleler til Eisen-
hower; appel til ”big business” og ikke bange 
for at træffe egne beslutninger. En kontro-
versiel holdning er hans ønske om legaliser-
ing af gruppen af illegale indvandrere.

Derek påpeger, at hans alder kan være hæm-
mende, men nævner dog at Reagon også var 
gammel.McCain har tidligere stillet op uden 
held, denne gang er der dog ikke den store 
tvivl om, at han bliver republikanernes kan-
didat.

Mike Huckabee
Huckabees baggrund er kristen, ikke mindst 
ved at han selv er uddannet præst. Dette af-

spejles også tydeligt i hans politiske 
mærkesager, hvor han er imod homosek-
suelle ægteskaber, abort og brug af kon-
dom.

Hvis Huckabee alligevel har tabt, hvorfor 
fortsætter han så? Derek peger først og frem-
mest på, at hans valgkamp fra nu af ikke er 
behæftet med de store omkostninger. Deru-
dover nævnes, at McCain kan blive nødt til at 
give nogle indrømmelser overfor Huckabee 
og hans kristne vælgersegment, som han 
ikke har særlig stærk appel til.

Derek stemmer på…
Derek har selv tænkt sig at benytte sin amer-
ikanske stemmeret. Til spørgsmålet om hvem 
han stemmer på, henviser han med et smil til 
sin streamer på bilen - favoritkonstellationen 
er Chaney som præsident og Voldemort som 
vicepræsident. Besøget på Dereks kontor 
efterlod dog undertegnede med et indtryk af 
en demokratisk stemme; diverse Bush-mer-
chandise forekom så at sige temmelig afs-
lørende.

Alder

Politisk position

Vælgersegment-

er

Slogan

+’er

-’er

Navn Barrack Obama Hillary Clinton John McCain Mike Huckabee

46 år 60 år 71 år 52 år

Senator for Illinois Senator for New 
York

Senator for Ari-
zona

Guvernør i Arkan-
sas

Kvinder
Latinamerikanere

Afroamerikanere
Unge

Erhvervsdrivende Det kristne højre

”Change we can 
believe in”

Make history” ”Ready to lead” ”Faith, Family, 
Freedom”

Bred appel
Retorisk stærk

Erfaring Krigsveteran

Manglende erfar-
ing

Langt fra kun 
positivt image

Alderen Lille vælgerseg-
ment
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Bag om årets sejrherrer

Artikel
Lasse Laustsen

20052898@ps.au.dk

Traditionen tro kårede Kanden årets underviser og forsker til 

julefesten i december måned. Men hvem gemmer sig egentlig 

bag dørene med navneskiltene ”Søren Serritzlew” og ”Carsten 

Koordinator for århusiansk sociologi med 

interesse for politikkens skyggesider
En af begrundelserne for valget af Carsten 
Bagge Laustsen som årets underviser var 
hans initiativ til samlingen af den sociolo-
giske forskning i Århus. ”Sociologien har in-
dtil for nylig været meget spredt i Århus. For 
at de godt 200 personer, som beskæftiger 
sig med sociologisk forskning, kunne få 
større glæde af hinanden evt. gennem tværf-
aglige projekter, var vi en gruppe på en 7-8 
stykker, der påtog os opgaven at kortlægge 

den sociolo-
giske forskning 
ved Aarhus 
Univers i te t , ” 
f o r t æ l l e r 
Carsten. ”Eft-
erfølgende har 
vi ansøgt om 
muligheden for 
at oprette et 
center for soci-
ologisk studier, 
som dels skal 
koordinere for-
skellige for-
skningsaktivit-
er og dels skal 

undersøge muligheden for deciderede soci-
ologiuddannelser i Århus. Hvad dette fører til 
er dog stadig uafklaret.”

I en mere forskningsmæssig optik var en an-
den begrundelse for valget af Carsten, at man 
blot skulle kaste et blik på hans publikation-
sliste, som viser sig at indeholde bøger med 
forord af så prominente navne som Zizek og 
Bauman. ”Min seneste bogudgivelse, ’Sociol-
ogy through the Projector’ handler om soci-

ologisk læring gennem film. Generelt er den 
samlende tråd for min forskning en post-
strukturalistisk teoriramme, som kan siges at 
danne grundlag for analyse af forhold relat-
eret til såvel sociologi som international poli-
tik,” fortæller Carsten og fortsætter: ”Min for-
skning har altid haft en tendens til at fokusere 
på den underbelyste eller den mørke side af 
det politiske som fx det perverse eller seksu-
aliteten i sociologisk sammenhæng eller vold 
og krig i forbindelse med international poli-
tik.”

Således bevæger Carstens forskning sig på 
grænsefladen mellem bl.a. statskundskab, 
filosofi og psykoanalyse. Selv mener han, at 
inspirationskilden oftest er mediernes dag-
sorden, hvorfor man netop som statskund-
skaber er privilegeret, idet man gennem for-
skning kan ”påtage sig rollen som mere 
grundig avislæser.”

Entusiastisk underviser med faglig 

stolthed
Søren Serritzlew gik tidligt i udbrud i 
konkurrencen om titlen som årets underviser 
og holdt afstanden sikkert til mål. Den al-
toverskyggende faktor i de studerendes af-
gørelse synes at være hans entusiastiske for-
midling, som ifølge flere af de afgivne 
begrundelser holdt en ellers særdeles 
faretruende tirsdags-eftermiddagslur stan-
gen i offentlig forvaltnings-forelæsningerne 
fra 16-18. Meget beskedent henviser Søren 
til bl.a. Thomas Pallesen og Jørgen Grøn-
negaard som tidligere og nutidige spar-
ringspartnere ud i formidlingens kunst: ”Det 
er klart, at man som ung underviser gør brug 
af de mere rutinerede kræfters erfaringer. 
Desuden har man både som Ph.D.’er og ad-
junkt tilknyttet en undervisningsvejleder, og 

Bagge Laustsen”? Kanden vil nedenfor løfte sløret for hemmeligheden bag Sørens en-

gagement og Carstens forskningsmæssige drivkraft.

Bl.a. det slovenske hotshot 

Slavoj Zizek har skrevet 

forord til en af Carsten sen-

este udgivelser.



med et adjunktur følger også et kursus i 
netop undervisning afholdt af universitetets 
center for dette.”

Et for mange studerende nyskabende ele-
ment var Sørens flittige brug af internetme-
diet til fremvisning af små film optaget via 
eget webcam eller fra YouTube. Søren stiller 
sig dog tvivlende over for muligheden for 
fuldstændigt at basere undervisningen på in-
ternet eller film: ”Det er helt sikkert en trend, 
der vil vinde frem – men det vil aldrig kunne 
erstatte ’real life’ kontakt mellem underviser 
og studerende,” hvilket netop leder under-
tegnede videre til spørgsmålet om motiva-
tionen for en god undervisning. Det forhold-

er sig nemlig sådan, at der på Københavns 
Universitet følger en ikke ubetydelig 
pengepræmie med titlen som årets under-
viser. ”Jeg ville da helt klart sige JA TAK til en 
medfølgende pengepræmie – men kun i for-
hold til at det rent økonomisk ville være dumt 
andet! Jeg er af den opfattelse, at den vigtig-
ste faktor i skabelsen af en god undervisning 
kommer fra forskernes faglige stolthed. Det 
er ønsket om at formidle ens kerneforskn-
ingsområde så godt som muligt, der er det 
væsentligste. Jeg vil endda sige, at jeg ikke 
var blevet mere glad for prisen selvom jeg 
havde fået en check med oveni!”

Kendiseffekt?
Både Carsten og Søren har fået venlige og 
lykønskende henvendelser fra såvel kolleger 
som studerende. Carsten har endda oplevet 
at få en lykønskning fra en Kanden-læsende 
kollega i Odense. Begge stiller sig dog tviv-
lende over for, i hvor kraftig grad de anerk-
endende nik i kantinen og på instituttets 
gange i bedste Oscar-stil har forandret deres 
liv… Dog er de enige om, at det anerkend-
ende klap på skulderen bestemt har været en 
rar oplevelse. 

Søren vil også i fremtiden integrere moderne 

medier i sin undervisning.

Nyvalgt StatsRåd i arbejdstøjet
Med semesterets start er det nyvalgte StatsRåd klar til endnu et år i de studerendes tjeneste. StatsRå-

det varetager de studerendes interesser over for instituttet, og tager derfor løbende stilling til alt lige 

fra pædagogik til pensumsammensætning. 

Sarah Kjærgaard Pedersen er netop indtrådt i StatsRådets forretningsudvalg, og er allerede godt i 

gang med at gøre IFSK til et bedre sted at studere:

”Af konkrete tiltag arbejder vi i øjeblikket med at udvide bibliotekets åbningstider, så de passer 
bedre til de fleksible arbejdstider, som vi studerende har. Derudover skal instituttets fysiske for-
hold opdateres med flere stikkontakter m.v., således at forholdene passer til nutidige studerendes 
behov.”

Også på lidt længere sigt har Sarah og resten af StatsRådet planer om at påvirke instituttets udvikling 

til de studerendes fordel:

”Efter alt at dømme bliver reglerne for meritoverførsel for praktik- og udenlandsophold ændret 
inden for en overskuelig tidsramme – og som altid er vi naturligvis meget interesseret i at høre, 
hvordan andre studerende mener den nuværende meritordning kan forbedres.” slutter Sarah.

Har du idéer til, hvordan reglerne for praktik- og udenlandsophold kan forbedres, eller vil du gerne 

have indflydelse på statskundskabsuddannelsen og instituttet i øvrigt, er du altid velkommen til at 

deltage i StatsRådets møder. Næste møde er onsdag d. 26/3 kl. 16.15. Du kan også kontakte StatsRå-

det på statsraad@ps.au.dk, læse mere på www.ps.au.dk/statsraad eller smide et brev i vores post-

kasse på foreningsgangen.
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Artikel
Rasmus Præst

20051268@ps.au.dk

Statskundskabens svar på 
Euroman?

Magasinet Europa er et nyt, dybdeborende og grundigt magasin, der har til formål at 

give en fagligt stærk dækning af europæiske forhold. Magasinet er et tilbud om at blive 

klogere på Europa, dog uden det skal være kedeligt. 

Grundideen bag Magasinet Europa er at gøre 
op med den traditionelle dækning af Europa 
og sætte fokus på europæisk politik, kultur 
og historie. Det brede fokus skyldes en 
redaktionel opfattelse af, at politik, kultur og 
historie er hinandens forudsætninger, der 
kun kan forstås som 
et samlet hele. 
Magasinet Europa er 
noget utraditionelt, 
da stoffet serveres i 
en farverig ramme. 
”Magasinets layout 
og finish er af en 
kvalitet, som man 
kender det fra 
livsstilsmagasiner. 
Dette er prioriteret 
ud fra en filosofi om, 
at seriøst stof ikke 
behøver at blive 
præsenteret på en 
grim og kedelig 
måde”, siger ansvar-
shavende redaktør 
Rasmus Ejsing, hvis 
interesse for Europa 
faktisk startede på 
IFSK, hvor han tidlig-
ere studerede.
Det første nummer udkom i december og er 
et temanummer, hvor reformtraktaten bliver 
sat under lup. Nummeret inkluderer interview 
med Poul Nyrup Rasmussen, der fortæller om 
sit syn på demokratiet i Europa og om den 
famøse EU-krise. Tøger Seidenfaden og 
Flemming Jensen udveksler slag over EU og 
Europas fremtid, mens politologer som Mar-

lene Wind og vores egen Derek Beach giver 
deres bud på den nye traktats udvikling og 
mulige fremtid. 
Hensigten er dog på længere sigt, at magasi-
net ikke blot skal have fokus på EU. Med te-
manumret om reformtraktaten var ambition-

en at leve op til 
magasinets koncept 
om, at formidling af 
svære og noget tørre 
emner ikke behøver 
at udløse provi-
soriske tilfælde af 
narkolepsi. ”Vi ville 
med den første 
’særudgave’ vise, at 
selv EU-stof kan for-
midles på en relevant 
måde for danskere - 
og at det ikke be-
høver at være kede-
ligt at blive klogere”, 
udtaler den tidligere 
IFSK’er, der i dag be-
strider redaktørsto-
len på det nystartede 
magasin.
Magasinet Europa 
kan findes rundt 
omkring på byens 

caféer og uddannelsessteder. Det er menin-
gen på sigt at få udviklet en abonnementsser-
vice, således at bladet kan blive bragt lige til 
døren. Hvis dette skulle have interesse, kan 
man holde sig opdateret på www. magasine-
teuropa.dk. Alternativt kan man tilmelde sig 
magasinets gruppe på Facebook.   

Forsiden for første nummer af Magasinet Europa.



Kære 6. semester-, kandidat- og ph.d.-studerende

11 veloplagte, nyvalgte bestyrelsesmedlemmer står klar til at gøre 
2008 endnu et fabelagtigt fedt år for alle medlemmer af Kandidat-
foreningen.

Vi har særligt fokus på at sørge for, 
at såvel nye som gamle medlem-
mer føler, at foreningen tilbyder ve-
dkommende sociale og faglige ar-
rangementer og vil derfor i løbet af 
året prøve forskellige kurser, events 
og festligheder af.    

Forårets program ligger klar, men 
vi er altid åbne for interessante, 
fornøjelige og udfordrende forslag 
fra vores medlemmer. 
Kommentér, forslå, kritiser, ros på 
kandidat@ps.au.dk

Som noget helt nyt tilbyder vi nu  
et attraktivt evigt medlemskab for 
kun 150 kr. Spar penge og bliv 
medlem af Kandidatforeningen for 
life allerede fra 6. semester.
Læs mere på www.kandidatforenin-
gen.dk eller mød os i vores kon-
tortid, Fællesforeningskontoret, 
bygn. 1350, fredag fra kl. 13.00 – 
14.00.

Vi glæder os til at please jer de 
næste to semestre!

Anders, Anne, Helle, Henrik, Katrine, Lone, Marie Louise, 
Morten, Pelle, Theis og Ulrik.

Februar
20.:  SPSS-kursus 
27.:  SPSS-kursus 
Marts
13.: Øl-smagning 
19.:  Ekstra SPSS-kursus
26.: Formidlings- eller an  
 søgningskursus 
April
11.: Haute cuisine før PF-  
 festen
23.: Éndagsstudietur i Jyl-
land
Maj
16.: Minigolfturnering
 Ph.d.-arrangement
 Virksomhedspræsenta- 
 tioner
Juni
20.:  Fællesspisnig ved PF’s 
sommerfest

EFTERÅR 2008
 Extreme outdoor ar-  
 rangement
 Eksklusiv kandidatfore- 
 ningsfest
 Erhvervsmesse
 Studietur til København

KALENDER FORÅR 2008:

Vi tager forbehold for evt. ændringer.
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Kend din type II

Artikelserie
Lasse Laustsen

20052898@ps.au.dk

Historikerne - hvad laver de, når de ikke er iført den obligatoriske islandske sweater, 

sidder med deres skægbegroede hoveder dybt begravet i kongerækken eller Grauballe-

manden? Og hvad tror de, vi laver? Denne gang er jeg på studiemæssig udebane, idet 

jeg tager et valgfrit fag på historie.

Jeg møder historiestuderende Charlotte 
Damgaard og Michael Frydensberg på deres 
hjemmebane, der ud over forrevne velour-
lænestole egentlig minder ganske meget om 
forhistorisk kantine med bordfodboldborde 
og hyggesnak. Charlotte og Michael fortæller, 
at de valgte historiestudiet for at opnå bred 
generel indsigt på mange områder. Og det 
slås da også hurtigt fast, at ”historie ikke 
bare er en omgang ’lær det her udenad’!”

Kendetegn
”I er utrolig kloge – når I selv skal sige det!” 
tordner Charlotte løs fra første fløjt. Og Mi-
chael følger hurtigt op: ”Ja, I virker meget 
ambitiøse og til tider selvhøjtidelige.”Mens 
undertegnede stadig sunder sig ved ’ring-
side’, åbner de to historikere imidlertid en 
lille dør på klem for det modangreb, jeg nød-
vendigvis må sætte ind: ”Det, der generer os 
humanister mest, er nok, at I tydeligvis me-
ner, I er bedre end os – og da samfundet ofte 
værdsætter hårdere værdier mere end bløde, 
bliver vi typisk sorteper.” Altså er økono-
mernes diskussionsmæssige ringbrynjer 
meget apropos historiestudiet ikke nået hertil 
endnu! Jeg flytter derfor fokus mod den klas-
siske humanistiske arbejdsløshedsklagesang 
for at undgå flere ubehageligheder på mit 
fags vegne.

Historikeren goes business
”Et af historiefagets store kvaliteter er tidlig 
specialisering. Herved tvinges vi til at tænke 
mere selvstændigt – og bliver forhåbentlig 
mere attraktive for erhvervslivet…” lægger 
Charlotte for. Overrasket over ordvalget 
spørger jeg derfor: ”Erhvervslivet?” Og Mi-
chael griber straks bolden: ”Ja, jeg vil gerne 
ansættes i en stor international virksomhed 
– derfor skal jeg sørge for at skabe mig en 

brugbar faglig profil gennem valgfag og valg 
af suppleringsuddannelse (påkrævet for hu-
manistiske universitetsuddannelser red.).” 
”Desuden har vores institut gjort meget for at 
ændre på det røde og delvist erhverslivs-
skræmmende image, man engang havde, 
gennem neutralisering af tidligere måske lidt 
’røde’ undervisning. Og mange historikere 
tager en anden kandidatuddannelse for at 
opnå bedre metodiske færdigheder,” afslut-
ter Charlotte.

Foranstående jobkamp?
Med historikernes tilsyneladende opvågnen, 
intensiveres konkurrencen om vores traditio-
nelle jobs potentielt. Med et lille håb ved-
rørende ydre stigmata spørger jeg derfor til 
historikerens påklædning, velvidende at 
fedtet hår og stort skæg ikke går i ’det pri-
vate’. ”Som du selv kan se, er den islandske 
sweater også her en sjældenhed,” lyder det 
prompte svar. Men på sædvanlig ’feel-good 
humanist facon’ afsluttes samtalen på en be-
hagelig måde, idet Charlotte vender tilbage 
til historikerens syn på statskundskaberen – 
men nu med et venskabeligt budskab skjult 
mellem linjerne: ”Lidt ’hot-shot-agtige’ vil I 
jo godt nok gerne fremstå, men resultatet 
bliver altså kun en ’økonomi light’! I er jo på 
sin vis også en blandingsvare ligesom os!”

Vil historikerne i fremtiden udfordre os på 
vore arbejdsmarkedsmæssige enemærker? 
Måske, men ifølge Charlotte og Michael vil 
det være drevet mere af interessebaserede 
end økonomiske hensyn. Igen titter den 
bløde, idealistiske humanist frem. Fortrøst-
ningsfuldt kan jeg derfor (naivt) konkludere, 
at historikeren forbliver et karrieremenneske 
in spe.
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POLITOLOGISK FORENING

Efter generalforsamlingen torsdag d. 21. februar er følgende personer valgt til PF bestyrelsen for 2008:

FREDAGSBARUDVALG FAGLIGT UDVALG  FESTUDVALG  STUDIETURSUDVALG 
Rikke Høyer  Carsten Forman   Anna Bundgaard  Christian Stenz
Asbjørn Andersen  Marie Ussing  Ditte Larsen  Jacob Hansen  
Magnus jespersgaard 

Og til posten som årets kasserer er valgt Anders Arnfred og Jesper Skovmøller.

Som ekstern kontaktperson er Magnus Jespersgaard valgt. Tlf. nummer kan snarest muligt findes på polfor.dk, indtil 
da vil det stadig være muligt at komme i kontakt med bestyrelsen gennem polfor@polfor.dk

MÅLSÆTNING FOR UDVALGENE      

FREDAGSBARUDVALGET 
Udvalget vil arbejde for at af-
holde længere fredagsbarer, 
muligvis til klokken 21. Fra 
fredag d. 29. februar vil fred-
agsbaren indtil videre være 
åben til klokken 19!!!

FAGLIGT UDVALG  
Udvalget vil arbejde for at 
fortsætte rækken af interes-
sante foredrag samt at faglig 
dag til stadighed vil blive et in-
teressant arrangement for de 
studerende på IFSK.

FESTUDVALGET  
Udvalget vil arbejde for at hol-
de niveauet for gode fester på 
IFSK og muligvis forbedre og 
udvide udvalget af drinks til 
festerne.

STUDIETURSUDVALGET 

Udvalget vil arbejde for at af-
holde studieture til interes-
sante destinationer med både 
et fagligt og socialt fokus for 
medlemmerne af Politologisk 
Forening.

KASSERERNE   
Kassererne vil arbejde for at ge-
nerere et overskud i år og få 
egenkapitalen i Politologisk 
Forening hævet til et højere 
niveau.
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Skiferien til Les 2 Alpes - 2008

Det var fredag den 1. februar, og 51 spændte 
statskundskabere skulle på årets skiferie til 
Les 2 Alpes med forventninger om en uge 
præget af spas, gak og løjer. Forventningerne 
blev ikke gjort til skamme, snarere tværti-
mod.

For at busturen derned skulle forløbe efter 
spas, gak og løjer stilen var der naturligvis 
planlagt banko. Dermed kom busturen ikke 
til at føles som de 24 timer den tog, men 
snarere som en tur fra kantinen ned til Social 
Club efter endnu en PF-fest.

De første par dage blev præget af glæden ved 
endelig at være på ski igen, hvilket gav en 
positiv effekt på humøret til afterskiing, samt 
de hyggelige fester om aftenen.

Mandag aften var det første fælles arrange-
ment planlagt med den klassiske pubcrawl. 
Arrangementet havde stor tilslutning fra 
deltagerne og var en kæmpe succes. Den in-
deholdt sneboldkamp, en sur gendarm, ink-
lusiv schæferhund med blinkende mundkurv. 

Artikel
Carsten Forman

20061291@ps.au.dk

For de erfarne bød turen også rige off piste 

muligheder.

En samfundsbærende 

kaste...

Derudover væskeindtag i større 
mængder, samt masser af kåd 
dans op af flere forskellige pæle, 
især fra drengenes side, på in-
stedet L’avalanche.

På trods af flere tunge hoveder 
dagen efter kom langt største-
delen af gruppen op om 
morgenen. Dagen bød på sol-
skin efter en hel nat med sne-
fald hvilket betød, at tirsdag var 
en af de bedste ski-dage for 
mange af gruppens deltagere. 
Samme aften blev Tour de 
chambre af uransagelige årsag-
er aflyst måske pga. klager ve-
drørende støj……

Onsdag var dagen for picnic’en. 
Den bød på en ølstafet mod en 
gruppe fra Vejle, statskundskab 
gjorde her, med fordel, brug af 

et tidligere PF-medlem (Ebbe Vestergård), 
der gjorde sejren decideret overlegen. Deru-
dover ville Martin Schrøder vise hvordan man 
kører ned af en rutschebane med ski på, end 
of story.

Samme aften var der god stemning på den 
lokale bar, Smithys hvor Jakob Bjerregård in-
dkøbte en usandsynligt stor mængde Fernet 
Branca som senere skabte masser af glæde. 
Dette fantastiske indkøb fra Bjerregårdens 
side medførte desværre, at der var nogle, der 
fik akutte problemer med fernaten, hvilket 
betød, at denne ellers så ædle drik måtte 
droppes den sidste aften.

Den sidste dag i Les 2 Alpes blev for manges 
vedkommende brugt til at slappe lidt af ov-
enpå ugens strabadser – hvilket for nogen 
betød 4 timer i en liggestol med sol.
 
Busturen hjemad blev præget af en aircondi-
tion, der gik amok, hvilket betød tempera-
turen i bussen nogen gange var ca. 2 grader 
og andre gange ca. 40. Ikke de bedste for-
hold til at undgå en skiferie-influenza. Men 
dette blev opvejet af det faktum, at gruppen 
bestod af et fantastiske spas gak og løjer sel-
skab 

Alt i alt må man betegne ferien som en stor 
succes og man må opfordre alle andre til at 
tage med næste år for at opleve den fantas-
tiske stemning, der opstår både på tværs af 
køn og årgange.
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Sociologiafdelingen søger
frivillige medhælpere til Nordisk Sociologkongres

14.-17. august 2008
Institut for Statskundskab er den 14. til 17. august vært ved den 24. Nordiske Sociologkongres. Vi søger i 
den forbindelse frivillige, som vil gå til hånde ved konferencen. Så hvis du har lyst til at være med bag kulis-
serne ved en international videnskabelig konference, så læs videre her!

Arbejdet bliver primært af praktisk karakter, fx at sidde ved informationsskranken, at hjælpe vores key-
notespeakers eller at sørge for, at power-point-projektorerne virker!. Vi regner med, at der bliver så mange 
medhælpere, at man også kan deltage i dele af kongressen, fx ved at præsentere et paper i en workshop.

Jobbet er ulønnet, men man får mulighed for at deltage i konferencen uden at betale deltagergebyr, ligesom 
lørdagens konferencemiddag er gratis for medhjælperne. Endelig vil der efter konferencen blive arrangeret 
en fest for alle medhjælpere.

Til de studerende, som fremlægger et paper i en af konferencens workshops, kan der udstedes et deltager-
bevis.

Temaet for konferencens keynoteforelæsninger er vold og konflikt. Man kan læse mere om konferencens 
keynote-forelæsninger og workshops på: http://www.nordicsociology2008.dk

Yderligere informationer fås ved henvendelse til Carsten Bagge Laustsen på cbl@ps.au.dk

Arrangementskomiteen 

Kandestøberen
Søger redaktører

Kandestøberen søger to redaktører, der sammen med studenter- og 
fællesredaktion skal stå for udgivelse af bladet fra 1. september til 
1. juni - i alt 8 udgivelser.

Kandestøberen er institutblad for statkundskab ved Aarhus Univer-
sitet. Kandestøberen består af en studenterredaktion på ca. 20 
skribenter og en fællesredaktion bestående af repræsentanter for 
ansatte ved instituttet.

Er du studerende ved instituttet, og har du lyst til at stå for udgiv-
elsen og layout af 8 blade, lede de ugentlige studenterredaktions-
møder, så send en ansøgning til mailadressen nedenfor.

Der vil blive lagt vægt på initiativ og engagement. Der vil være 
oplæring mht. layout, så mere end almindeligt kendskab til comput-
ere forudsættes ikke.

Ansøgninger skal være parvise og sendes til:
kanden@ps.au.dk
senest d. 7. april

!
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Boganmeldelse

Rikke Berg og Ulrik Kjær: Lokalt politisk lederskab, Syddansk Universitetsforlag, 2007, 

235 sider. Kr. 248.

Rikke Berg og Ulrik Kjær tager udgangspunkt 
i et tilsyneladende ganske enkelt spørgsmål i 
deres nye bog: Hvad er politisk lederskab, og 
hvad er det egentlig politikerne gør, når de 
udøver politisk lederskab? Resultatet er et 
både velskrevet og på mange måder ganske 
oplysende produkt, som samtidig er det 
første om emnet på dansk.

Bogen består af otte 
kapitler. I det første kapitel 
diskuteres forskellige defi-
nitioner på politisk leder-
skab, og forfatterne intro-
ducerer seks typiske 
lederskabsopgaver. I de 
efterfølgende seks kapitler 
følger en analyse af, hvor-
dan de forskellige ledersk-
absopgaver varetages i 
danske kommuner, idet en 
ny lederskabsopgave tages 
op til behandling i hver sit 
kapitel. Efter tur behandles 
således politikformulering, 
dagsordenskontrol, imple-
mentering, allianceska-
belse, repræsentation og 
kommunikation.

Analyserne tager udgang-
spunkt i studier af fire danske borgmestre. 
Generelt virker analyserne meget overbev-
isende. Man fornemmer virkelig som læser, 
at forfatterne har et grundigt kendskab til 
deres analysesubjekter. Undervejs er analy-
serne blevet krydret med konkrete fortællinger 
fra den kommunale hverdag præsenteret i 
tekstbokse, som både er underholdende og 
fungerer godt som underbygning af analy-
seresultaterne.

Helt uproblematisk er præsentationen dog 
ikke. Denne læser sad efterfølgende tilbage 
med en følelse af ikke at have klarhed over, i 
hvor høj grad de forskellige lederskabsop-
gaver bliver varetaget. Mens man således 
som læser bliver overbevist om, at udøvelsen 
af politisk lederskab rent faktisk spiller en 
rolle for de danske borgmestre, har man ikke 

nogen mulighed for at vur-
dere, hvor væsentlig denne 
rolle i realiteten er, ligesom 
man heller ikke har mu-
lighed for at vurdere, hvilke 
af de seks identificerede 
l e d e r s k a b s o p g a v e r , 
borgmestrene hyppigst va-
retager.

En anden kritik relaterer 
sig til bogens ottende og 
sidste kapitel, hvor forfat-
terne på baggrund af anal-
yserne forsøger at generere 
ny teori om politisk leder-
skab. Dette er der blevet en 
vanskeligt testbar teori ud 
af, hvor der argumenteres 
for at borgmestres leder-
skab handler om at skabe 
opbakning bag egne poli-
tiske ideer ved at varetage 

de seks lederskabsopgaver på fornuftig vis 
og dermed leve op til de normer, der eksis-
terer i hver borgmesters kommune.

Som teoretisk udgangspunkt forekommer 
det at være et alt for uklart grundlag at arbe-
jde videre med. Hvis det man ønsker er en 
god introduktion til lederskabslitteraturen, 
eller man blot vil tilegne sig ny viden om 
dansk kommunalpolitik i praksis, kan bogen 
imidlertid varmt anbefales.

Boganmeldelse
Martin Bækgaard

Ph.D-stipendiat ved IFSK
martinb@ps.au.dk

“Lokalt politisk lederskab er på mange 

måder et ganske oplysende produkt.”
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Sådan får vi i hvert fald en lidt 
hurtigere undervisningsplan!

I februar-udgaven af Kandestøberen var der 
en interessant artikel om, at instituttet ikke 
altid var lige hurtigt (”Sen, senere, statskund-
skab”) – især hvad angår udsendelsen af den 
undervisningsplan, man som kandidatstu-
derende skal vælge fag fra.

I artiklen udtaler studieleder Thomas Palles-
en, at de studerende i studienævnet for-
sinkede processen med planens godkend-
else. Det lyder umiddelbart noget underligt, 
da den undervisningplan, som detailbehan-
dles (med gennemgang af pensum, 
placeringen af undervis-
ningsgange osv.), er 
den for bachelorf-
agene – altså ikke den 
omtalte plan for semi-
narfag. Her har der af 
og til været forsinkelser, 
men kun når der fx har 
været for stort et pensum i 
et fag i forhold til det, stud-
ieordningen tillader. 

Den plan for kandidatuddannelsens udbud af 
seminarer for et semester, som studienæv-
nets medlemmer får til gennemlæsning, er i 
øvrigt fuldstændig identisk med den, som 
alle de studerende senere kan læse på hjem-
mesiden (når den altså kommer til at virke 
igen – skarpe øjne vil bemærke, at siden har 
været stillestående i flere måneder og insti-
tuttet dermed har taget endnu et skridt for at 

forælde sit teknologiniveau; hele området 
kræver en større indsats i de næste år). Så 
det er ikke noget, der kræver ekstra tid for de 
studerende i studienævnet.

Det er vigtigt at understrege, at de studer-
ende på intet tidspunkt har krævet ekstra tid 
til gennemlæsning af planen over kandi-
datseminarer. Modsat har vi, ligesom mange 
andre, også ærgret os over, at planen ikke 

kommer ud noget før, lige-
som vi har udtrykt ønske om, 
at der blev afholdt flere 
studienævnsmøder i løbet 
af semestret, end der gør 
nu. Dvs., vi vil også gerne 
have planen ud noget 
hurtigere.

Det har vi dog en en-
kel løsning på. For 

fremtiden ønsker Frit Forum 
at indkalde til et ekstraordinært studi-

enævnsmøde, så snart seminarbeskrivelserne 
er færdige i de enkelte afdelinger - hvis det 
bliver nødvendigt. Vi forventer ikke, at dette 
møder modstand i studienævnet, hverken 
hos de andre studenterpolitikere eller hos 
det videnskabelige personales repræsentan-
ter. På den måde kan vi sikre, at undervisn-
ingsplanerne ligger klar i starten af hhv. april 
og oktober, og dermed burde disse forsin-
kelser være et overstået kapitel.

Læserbrev
Peter Løhmann og

Ask Foldspang Neve
peter@loehmann.dk

afoldspangneve@gmail.com

Peter og Ask er henholdsvis tidligere og nuværende medlem af Studienævnet for Frit 
Forum.

“Det er vigtigt at understrege, 

at de studerende på intet tid-

spunkt har krævet ekstra tid 

til gennemlæsning af planen 

over kandidatseminarer.”
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Konsistens eller Roulette IV

Debat: Karaktergivning
Rune Stubager

adjunkt ved IFSK
stubager@ps.au.dk

Mit indlæg om karaktergivningen ved insti-
tuttet i forrige nummer af Kandestøberen har 
givet anledning til nogen debat, hvilket er 
velkomment. Det er altid godt at få diskuteret 
vigtige forhold ved studiet i åbenhed. Des-
værre havde der indsneget sig nogle mis-
forståelser i Anne Knudsens og Rasmus 
Præsts indlæg i sidste nummer af Kanden; af 
hensyn til den videre debat og den almindel-
ige oplysning skal jeg her søge at opklare 
misforståelserne.

For det første påpeger Anne, 
at karakterundersøgelsen 
ikke kan bruges til at sige 
noget om, hvorvidt ’det er 
de ”rigtige” der har fået 10 
eller 6’. Det er fuldstændigt 
korrekt – og det har heller 
aldrig været meningen med 
undersøgelsen. Således var 
formålet, ’for det første at 
undersøge, hvor stor en 
spredning, der er i karakter-
erne mellem de forskellige 
fag og mellem de enkelte 
rettere inden for de enkelte 
fag, og for det andet at un-
dersøge, hvorvidt der er sket 
nogen ændring i niveauet med den øgede 
anvendelse af intern censur’. Med det formål 
blev undersøgelsen designet med fokus på 
gennemsnittene i de enkelte fag og for de 
enkelte rettere, og konklusionen var, at der 
på det foreliggende grundlag snarere er gr-
und til at karakterisere karaktergivningen ved 
instituttet som præget af konsistens end 
roulette – en konklusion, som jeg stadig står 
bag.

Havde formålet været en afdækning af, om de 
enkelte karakterer er korrekte, skulle vi 
selvsagt have anvendt et mere dybtgående 
design, hvor det ville have været nødvendigt 
at genbedømme et stort antal opgaver. Res-

sourceforbruget hertil ville have været særde-
les omfattende, og nytten formentlig tvivl-
som.

For det andet – og mere grundlæggende – så 
aner man i indlægget en opfattelse af, at ek-
samensretterne skulle have en nonchalant 
tilgang til karaktergivningen, således at den 
enkelte retters ’personlige holdning’ har en 
afgørende indflydelse på karaktererne. Det 

svarer på ingen måde til min 
oplevelse. Karaktergivning 
udgør en stor og vigtig del 
af arbejdet for instituttets 
undervisere – og som alt 
andet i arbejdet er karakter-
givning omfattet af profes-
sionelle normer og profes-
sionel stolthed. Det at give 
karakterer er med andre ord 
noget, som alle rettere gerne 
vil gøre – og i min vurdering 
gør – ordentligt og redeligt 
efter de professionelle 
normer, der hersker inden 
for faget. Det er simpelthen 
noget, der er omfattet af 
retternes faglige integritet. 
Og til de, der måtte være i 

tvivl, kan jeg sige, at man næppe finder noget 
statskundskabsinstitut i landet, hvor den er 
større end her.

Som medlemmer af de faglige fællesskaber, 
der findes om alle grunddelsfagene, er de 
enkelte rettere i øvrigt enige om langt hoved-
parten af de overvejelser, der lægges til gr-
und for bedømmelsen af en eksamensopgave 
– ellers ville det være svært at undervise i det 
samme stof. Og som nævnt i mit tidligere in-
dlæg, bruges der mange ressourcer på at 
holde for- og eftercensur, så bedømmels-
esniveauet bliver ensartet.
Når det er sagt, vil jeg gerne føje til, at der 
formentligt er et stort flertal af retterne, der 

“...der er formentligt et stort 
flertal af retterne, der – i den 
bedste af alle verdener – gerne 
så den eksterne censur gen-
indført...”

“...Desværre lever vi ikke i den 
bedste af alle verdener. Insti-
tuttets grundbevillinger bliver 
løbende beskåret, og det er 
derfor bydende nødvendigt at 
foretage besparelser og/eller 
rationaliseringer.”



– i den bedste af alle verdener – gerne så den 
eksterne censur genindført. Det er således 
ikke noget, som retterne har noget imod. For 
en del af os ville en genindførelse af de ek-
sterne censorer formentligt endda lette 
rettearbejdet, idet det kan være hurtigere at 
nå frem til en præcis karakter i en faglig 
drøftelse, end når man skal træffe afgørelsen 
alene. Desværre lever vi ikke i den bedste af 
alle verdener. Instituttets grundbevillinger 
bliver løbende beskåret, og det er derfor by-
dende nødvendigt at foretage besparelser 
og/eller rationaliseringer.

Studienævnet har her valgt at spare på det 
overskud af ekstern censur, vi tidligere havde 
ifht. lovgivningens krav. Skulle man ønske 
censuren genindført, vil det således kræve, at 
man kan pege på andre sparemuligheder. Jeg 
har personligt svært ved at se sådanne, der 
ikke direkte vil forringe selve undervisningen 
og dermed stille instituttets studerende dår-
ligere, men jeg er sikker på, at Studienævnet 
gerne lytter. Før man kommer med sådanne 
forslag, ville det dog måske være værd at 
overveje, om det nu er helt så ’farligt’ med 

fraværet af den eksterne censur på de store 
grunddelsfag. Netop i disse fag afleverer alle 
jo anonymt, og er derved sikret en ens og fair 
behandling.

I sit parallelle indlæg slår Rasmus Præst til 
lyd for en opgradering af tilbagemeldingerne 
på eksamensopgaverne. Som sådant er 
forslaget ganske sympatisk, og det er ikke 
svært at se nytten af sådanne tilbage-
meldinger. Men det er samtidigt heller ikke 
svært at se de eksorbitante omkostninger, 
der ville være forbundet med fx at give skrift-
lige tilbagemeldinger på alle eksamensop-
gaver – det ville ganske simpelt være ugen-
nemførligt uden tilførslen af betydelige 
ekstra bevillinger eller markante besparelser 
andre steder i undervisningen. Forslaget er 
dermed noget, der bør tages op med de bev-
ilgende myndigheder. Indtil det måtte give 
resultat, er den kollektive tilbagemelding 
efter min mening et godt tilbud, som man 
kan lære meget af, og som fungerer godt.
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Nye specialer
Clausen, Rune Simmelsgård, Så ens og alligevel forskellige. En komparativ analyse af integration-
spolitikker og integrationsresultater i Danmark og Sverige.

Diedrichsen, Niels, Tværkommunale erhvervssamarbejder. En analyse af, hvilke faktorer der er 
afgørende for tværkommunale erhvervssamarbejders succes samt hvilke barrierer der er herfor.

Grymer, Ulla, Politisk udvikling i Tyrkiet og Egypten.

Haunstrup, Jørgen Bjerre, Lean, professionalisme og arbejdsmotivation i sundhedssektoren.

Jørgensen, Jens, Hvad skabte den orange revolution? – En analyse af årsagerne til den orange 
revolution ved en sammenligning med situationen i Hviderusland.

Larsen, Mads Kildegaard, Den kommunale magt. En magtanalyse af Farums politiske system.

Petersen, Dorte Stage, Skattestoppet. En rational choice-analyse af skattestoppets indtægts- og 
udgiftsstyrende effekt i kommunerne.

Sørensen, Maja Lykke, Videnskabens vilkår i politik – Videnskabsformens betydning for balancen 
mellem politisk magtspil og problemløsning.

Viftrup, Agnar Friis, Den svage stat – opstilling af en teoretisk ramme anvendt til en analyse af 
Nigeria.

Personalia
Christoph Arndt er ansat som ph.d.-stipendiat for perioden 1. marts 2008 – 28. februar 2011.

Jørgen Møller er ansat som adjunkt for perioden 1. januar 2008 – 31. december 2010.

Bibliografisk Nyt
Andersen, S. C. (2007). Multilevel-modeller: en introduktion og et eksempel. Politica, (3), 294-
316.

............................................................................................................................................. 

Andersen, S. C. (2007). Politisk styring af uddannelsessystemet - en systemteoretisk betragtning. 
I Paulsen, M., & Qvortrup, L. (red.). Luhmann og dannelse (s. 231-251). København: Unge Pæda-
goger. 

............................................................................................................................................. 

Andersen, S. C. (2008). Private schools and the parents that choose them. Scandinavian Political 
Studies, 31(1), 44-68.

............................................................................................................................................. 

Andersen, S. C. (2008, 03.01.). Øv. En aktiv skolepolitik gør ingen forskel. Politiken. .

............................................................................................................................................. 

Binderkrantz, A. (2007, Sep.). How the Issue Context Shapes Interest Group Strategies: (About) 
Thirty Case Studies of Contemporary Danish Politics. Paper fremlagt ved Connex Thematic Work-
shop: “Social movements, interest groups and political parties as intermediators in the multilevel 
system of Europe and elsewhere”, Antwerpen, Belgien. 

............................................................................................................................................. 



43

2007

Binderkrantz, A., & Jakobsen, M. L. (2008). Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse i Grøn-
lands Hjemmestyre. . Århus: Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. 

............................................................................................................................................. 

Blom-Hansen, J. (2007, Nov.). What price municipal amalgamations? Expenditure behaviour by 
Danish local governments in the years before the mergers in 2007. Paper fremlagt ved The an-
nual conference of the Nordic local government researchers, Gothenburg, Sverige. 

............................................................................................................................................. 

Blom-Hansen, J. (2007). Kan budgetsamarbejdet mellem staten og kommunerne overleve brud-
det på aftalen for 2008? Administrativ Debat, (3-4), 20-21.

............................................................................................................................................. 

Blom-Hansen, J. (2007). Pengeafbrænding før lukketid? Om kommunernes økonomiske disposi-
tioner op mod kommunesammenlægningerne i 2007. I Nielsen, V. L., & Ploug, N. (red.). Når 
politik bliver til virkelighed (s. 23-55). København: SFI – Det Nationale Forskningscenter for 
Velfærd. 

............................................................................................................................................. 

Blom-Hansen, J. (2008). The Origins of the EU Comitology System: A Case of Informal Agenda-
setting by the Commission. Journal of European Public Policy, 15(2), 208-226.

............................................................................................................................................. 

Brænder, M. (2007). Civilreligion og sammenhængskraft. I Lodberg, P. (red.). Sammenhængsk-
raften - replikker til Fogh (s. 56-67). Århus: Forlaget Univers. 

............................................................................................................................................. 

Brænder, M. (2007). Outsourcing af legitim voldsanvendelse: Lejesoldatens genindskrivning i det 
statslige rum. I Thorup, M., & Brænder, M. (red.). Antiterrorismens idehistorie: Stater og vold i 500 
år (s. 229-241). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. 

............................................................................................................................................. 

.. 

Bækgaard, M. (2007, Nov.). Organisatorisk segmentering i de danske kommuner: Har Struktur-
reformen haft en effekt? Paper fremlagt ved XVI Nordiska Kommunforskarkonferencen, Göteborg, 
Sverige. 

............................................................................................................................................. 

Christensen, J. G. (2007). Nytænkning og genbrug i kvalitetsreformen. Administrativ Debat, (3-4), 
10-12.

............................................................................................................................................. 

Christiansen, P. M. (2007). Strukturreformen - den utænkelige reform. Administrativ Debat, (3-4), 
26-28.

............................................................................................................................................. 

Daugbjerg, C., & Swinbank, A. (2007, Aug.). Institutionalised ideas in the WTO and EU agricul-
tural trade positions. Paper fremlagt ved XXII Congress of the European Society for Rural Sociol-
ogy, Wageningen, Holland. 

............................................................................................................................................. 

Daugbjerg, C. (2007, Sep.).  Ideational and Institutional Change in the WTO and the CAP. Paper 
fremlagt ved The international conference Agricultural Policy Changes: Canada, EU and the World 
Trade Organisation, Victoria B.C., Canada. 

............................................................................................................................................. 

Daugbjerg, C. (2007). Review of Reforming the Common Agricultural Policy: History of a Paradigm 
Change, by I. Garzon (Basingstoke: Palgrave, 2006). Journal of Common Market Studies, 45(3), 
761-762.



Kandestøberen

44

............................................................................................................................................. 

Daugbjerg, C. (2007). Comments on ‘Reagieren oder Gestalten’ by Peter H. Feindt and Franziska 
Mueller. I Feindt, P. H., & Lange, J. (red.). Agrarpolitik im 21. Jahrhundert: Wahrnehmungen, Kon-
flkite, Verständigungsbedarf (s. 109-112). (Loccumer Protokolle; 30/07). Rehburg-Loccum: 
Evangelische Akademie Loccum. 

............................................................................................................................................. 

Daugbjerg, C. (2007). The Agricultural Policy Debate in Denmark. I Feindt, P. H., & Lange, J. (red.). 
Agrarpolitik im 21. Jahrhundert: Wahrnehmungen, Konflkite, Verständigungsbedarf (s. 47-51). 
(Loccumer Protokolle; 30/07). Rehburg-Loccum: Evangelische Akademie Loccum. 

............................................................................................................................................. 

Daugbjerg, C., & Swinbank, A. (2007). The Politics of CAP reform: Trade negotiations, institu-
tional settings and blame avoidance. Journal of Common Market Studies, 45(1), 1-22.

............................................................................................................................................. 

Due-Nielsen, C., Feldbæk, O., & Petersen, N. (red.) (2008). Idealer og Realiteter. Dansk Udvikling-
spolitiks Historie 1945-2005. . København: Gyldendal. 

............................................................................................................................................. 

Due-Nielsen, C., & Petersen, N. (2008). Indledning. I Due-Nielsen, C., Feldbæk, O., & Petersen, N. 
(red.). Idealer og realiteter. Dansk udviklingspolitiks historie 1945-2005 (s. 15-23). København: 
Gyldendal. 

............................................................................................................................................. 

Due-Nielsen, C., & Petersen, N. (2008). Nogle hovedtræk i dansk udviklingspolitik 1945-2005. I 
Due-Nielsen, C., Feldbæk, O., & Petersen, N. (red.). Idealer og realiteter. Dansk udviklingspolitiks 
historie 1945-2005 (s. 519-34). København: Gyldendal. 

............................................................................................................................................. 

Elklit, J. (2008). Anmeldelse af Gunther, Montereo & Puhle (eds.), Democracy, Intermediation, and 
Voting on Four Continents, OUP, 2007. Democratization, 15(1), 189-191.

............................................................................................................................................. 

Frank, T. (2007, May.). The conditions shaping different forms of convergence - competency 
frameworks for the senior civil service in a comparative perspective. Paper fremlagt ved Leading 
the Future of the Public Sector:  The Third Transatlantic Dialogue, Newark, Delaware, USA. 

............................................................................................................................................. 

Frank, T. (2007). Hvad nu? - Implementeringen af toplederkodeks i Danmark. Administrativ De-
bat, (3-4), 36-39.

............................................................................................................................................. 

Green-Pedersen, C. (2007). Anmeldelse af Hanne Marthe Narud og Henry Valen: Demokrati og 
ansvar. Politisk representation i et flerpartiystem. Tidsskrift for Samfunnsforksning, 48(4), 619-
621.

............................................................................................................................................. 

Gustafsson, L. (2007). NPM and the transformation of educational goals. . Århus: Institut for 
Statskundskab, Aarhus Universitet. 

............................................................................................................................................. 

Halpin, D., & Daugbjerg, C. (2007, Sep.). Generating Transformative Capacity in Infant Industries: 
The Development of Organic Farming in Australia and Denmark. Paper fremlagt ved General Con-
ference of the ECPR 2007, Pisa, Italien. 

............................................................................................................................................. 



45

2007

Hansen, M. E. (2007, Aug.). Is Important Legislation Important for the Positions of Political Parties. 
Paper fremlagt ved American Political Science Association Annual Meeting, Chicago, USA. 

............................................................................................................................................. 

Hansen, M. E. (2007, Sep.). Is Important Legislation Important for the Positions of Political Parties. 
Paper fremlagt ved ECPR General Conference, Pisa, Italien. 

............................................................................................................................................. 

Jensen, C. (2007, Dec.). Institutions and the politics of childcare services. Paper fremlagt ved 
ESPAnet Young Researchers Workshop: ‘The European Social Model and Beyond’, Göttingen, 
Tyskland. 

............................................................................................................................................. 

Johannsen, L., & Pedersen, K. H. (2007, May.). Politicizing nation building versus Europeanization 
as a destiny.. Paper fremlagt ved The Central and East European International Studies Association 
(CEEISA), CEEISA & Garnet, Polen. 

............................................................................................................................................. 

Jørgensen, K. E., & LaGro, E. (2007). Turkey and the European Union: Prospects for a Difficult 
Encounter. . Basingstoke: Palgrave. 

............................................................................................................................................. 

Kjær, A. M. (2007, Nov.). Exploring local government extractive capacity: illustrations from grad-
uated tax collection in Uganda. Paper fremlagt ved Making institutions work for the poor? An-
nual Conference of the Norwegian Association for Development Research, Bergen, Norge. 

............................................................................................................................................. 

Kjær, A. M. (2007). Anmeldelse af Niels Åkerstrøm Andersen, Partnerskabelse, Hans Reitzels For-
lag 2006. Politica, 39(2), 213-216.

............................................................................................................................................. 

Kjær, A. M., & Olum, W. Y. (2008). From confrontation to acquiescence? The role of civil society 
and the media in the 2006 elections in Uganda. I Rakner, L., & Kiiza, J. (red.). Electoral Democ-
racy in Uganda: Understanding the Institutional Processes and Outcomes of the 2006 Multiparty 
Elections. Kampala: Fountain Publishers. 

............................................................................................................................................. 

Knudsen, T. B. (2007). The European Union and the International Criminal Court: Grotian Prom-
ises Fulfilled? (No. 30 udg.) (s. 17-26). University of Aarhus: Jean Monnet Center. 

............................................................................................................................................. 

Kulavig, E., & Skak, M. (2007). Totalitarismeteori: ikk’ så ringe endda. I Thorup, M., Schanz, H., & 
Mozaffari, M. (red.). Totalitarisme: Venskab og fjednskab (s. 175-193). Århus: Aarhus Univer-
sitetsforlag. 

............................................................................................................................................. 

Larsen, L. T. (2007, Jul.). With everything that we know today: Europe bans smoking in public 
places. Paper fremlagt ved European Summer School of Policy Analysis, Bertinoro, Italien. 

............................................................................................................................................. 

Larsen, L. T. (2007). Det ‘syge’ USA - ifølge Moore. Campus. .

............................................................................................................................................. 

Midtgaard, S. F. (2007). Anvendt etik. Politica, 39(4)..

............................................................................................................................................. 

Midtgaard, S. F. (2007). Fristaden Christiania - normative perspektiver. Politica, 39(4), 426-443.

............................................................................................................................................. 



Kandestøberen

46

Midtgaard, S. F. (2007). Anmeldelse af Kasper Lippert-Rasmussen og Jesper Ryberg (red.), Født 
og forbliver lige og frie? Om diskrimination og etik. København: Museum. København: Museum-
Tusculanums Forlag, 2007. Politica, 39(4), 444-448.

............................................................................................................................................. 

Møller, J. (2007). Social Darwinism and the Great Divergence. Review of Gregory Clark, A Farewell 
to Alms. A Brief Economic History of the World: . Forum for Developmental Studies, (2)..

............................................................................................................................................. 

Møller, J. (2008, 04.01). Mød den genetiske brite. Weekendavisen. .

............................................................................................................................................. 

Møller, J. (2008). Homo Sapiens 2.0. Berlingske Tidende. .

............................................................................................................................................. 

Møller, J. (2008, 01.02). Østeuropæisk syge. Weekendavisen. .

............................................................................................................................................. 

Møller, J. (2008). Paradiset var et helvede. Berlingske Tidende. .

............................................................................................................................................. 

Møller, J. (2008, 15.02). Løsgængernes pris. Weekendavisen. .

............................................................................................................................................. 

Olesen, T. (2007, Nov.). The Methodological Elitism of Media-Movement Studies. Paper fremlagt 
ved Workshop on Contentious Knowledge and the Diffusion of Social Protest, Cornell University. 

............................................................................................................................................. 

Pedersen, K. H., & Johannsen, L. (2007, Sep.). Causes of corruption: A view from insiders in eight 
Central and East European Countries. Paper fremlagt ved ECPR General Conference, Pisa, Septem-
ber 2007, ECPR, Italien. 

............................................................................................................................................. 

Petersen, N. (2008). The Iceman that never came. ‘Project Iceworm’, the search for a NATO deter-
rent, and Denmark, 1960-62. Scandinavian Journal of History, 33(1), 75-98.

............................................................................................................................................. 

Skak, M. (2007). The EU-Russia Partnership Today. I. Megaregion - Setevaja Konfederatsia. http://
megaregion.narod.ru/articles_text_18.htm: Vladislav Shinkunas. 

............................................................................................................................................. 

Skak, M. (2007, Dec.). The Fake Dissolution of the Comintern. Paper fremlagt ved The Baltic Area 
and the Cold War, Esbjerg, Danmark. 

............................................................................................................................................. 

Skak, M. (2007). The Mismatch of Russia and the EU as Actors in a Globalized World. I. Rossija i 
Evropejskij Sojuz posle rasshirenija: Novye perspektivy i novye problemy (s. 14-23). Skt. Peters-
borg: St. Petersburg State University Press. 

............................................................................................................................................. 

Skak, M. (2007). Den danske Stalin-forskning. Udenrigs, 62(1), 116-123.

............................................................................................................................................. 

Skak, M. (2007, 2.-8.november). Jern og blod. Weekendavisen. .

............................................................................................................................................. 

Skak, M. (2007, 29.04.). Kremlologi. Den russiske bjørn sover ikke. Politiken. .

............................................................................................................................................. 



47

2007

Skak, M. (2007, 2. februar). Gode gamle Gorba. Weekendavisen. .

............................................................................................................................................. 

Skak, M. (2007). Problemet er ikke islam, men islamisme. Jyllandsposten. .

............................................................................................................................................. 

Skjæveland, A. (2007, Apr.). Party Cohesion in the Danish Municipalities: Does the Number of Par-
ties Have a Positive Effect on Party Cohesion? Paper fremlagt ved Midwest Political Science Asso-
ciation, Annual Meeting, Chicago, IL, USA. 

............................................................................................................................................. 

Svendsen, G. T., & Bjørnskov, C. (2007). Measuring Social Capital: An International Comparison. 
Journal of Comparative Policy Analysis, 9(3), 275-292.

............................................................................................................................................. 

Svendsen, G. T. (2007). Social kapital i Skandinavien og EU. I Hegedahl, P., & Rosenmeier, S. (red.). 
Social kapital som teori og praksis (1 udg.) (s. 217-32). 

............................................................................................................................................. 

Svendsen, G. T. (2007). Fra vikinger til velfærd. Information. .

............................................................................................................................................. 

Svendsen, G. T. (2007, 29062007). Udbud bestemmer prisen på grunde. Jyllands-Posten. .

............................................................................................................................................. 

Svensson, P. (2007). Voting Behaviour in the European Constitution Process. I Pállinger, Z. T., 
Kaufmann, B., Marxer, W., & Schiller, T. (red.). Direct Democracy in Europe: Developments and 
Prospects (1 udg.) (s. 163-173). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

............................................................................................................................................. 

Svensson, P. (2007). Holdninger til lokale folkeafstemninger. I Buch, R., & Elklit, J. (red.). Nye kom-
munalvalg?: Kontinuitet og forandring ved valget i 2005 (1 udg.) (s. 267-280). Odense: Syddansk 
Universitetsforlag. 

............................................................................................................................................. 

Swinbank, A., & Daugbjerg, C. (2007, Apr.). Curbing Agricultural Exceptionalism: The EU’s Re-
sponse to External Challenge. Paper fremlagt ved 81st Annual Conference of the Agricultural 
Economics Society, University of Reading, Reading, Storbritannien. 

............................................................................................................................................. 

Sønderskov, K. M. (2008). Environmental Group Membership, Collective Action and Generalised 
trust. Environmental Politics, 17(1), 78-94.

............................................................................................................................................. 

Sørensen, G. (2007). Tensions in Liberalism: The Troubled Path to Liberal World Order. . Berlin: 
WZB. 

............................................................................................................................................. 

Sørensen, R., med Borge, L., Fjeldstad, M., Monkerud, L. C., Pallesen, T., & Vabo, S. I. (2007). Om-
stilling og utvikling i norske kommuner. Mye skrik og lite ull? . Oslo: Handelshøyskolen BI. 

............................................................................................................................................. 

Thomsen, S. R. (2007, 30. september). Septembers målinger: SF og DF går frem. Altinget.dk. .

............................................................................................................................................. 

Thomsen, S. R. (2007, 28. oktober). Kraftig fremgang til Ny Alliance. Altinget.dk. .

............................................................................................................................................. 



Kandestøberen

48

Thomsen, S. R. (2007, 31. oktober). Risbjerg: Enhedslisten ryger ud. Altinget.dk. .

............................................................................................................................................. 

Thomsen, S. R. (2007, 4. november). Risbjerg: Det tredje flertal fortoner sig. Altinget.dk. .

............................................................................................................................................. 

Thomsen, S. R. (2007, 7. november). Risbjerg: S kommer igen, NA går tilbage. Altinget.dk. .

............................................................................................................................................. 

Thomsen, S. R. (2007, 13. november). Det sidste snit: VKO tæt på magten alene. Altinget.dk. .

............................................................................................................................................. 

Thomsen, S. R. (2007, 14. november). Målingerne ramte det endelige valgresultat. Altinget.dk. .

............................................................................................................................................. 

Thomsen, S. R. (2007, 25. november). Risbjerg: SF vandt valgkampen, NA og R tabte. Altinget.dk. 
.

............................................................................................................................................. 

Thomsen, S. R. (2008, 6. januar). Snit: SF frem, NA og EL under spærregrænsen. Altinget.dk. .

............................................................................................................................................. 

Thomsen, S. R. (2008, 3. februar). VKO kan med sindsro tage et valg i utide. Altinget.dk. .

............................................................................................................................................. 

Thorup, M., & Brænder, M. (2007). Forord. I Thorup, M., & Brænder, M. (red.). Antiterrorismens 
idéhistorie (s. 9-15). Aarhus Universitetsforlag. 

............................................................................................................................................. 

Thorup, M., & Brænder, M. (2007). Staten og dens udfordrere: vold som terror eller krig. I Thorup, 
M., & Brænder, M. (red.). Antiterrorismens idéhistorie (1. udg.) (s. 19-39). Århus: Aarhus Univer-
sitetsforlag. 

............................................................................................................................................. 

Thorup, M., & Brænder, M. (2007). Undtagelse og terror. I Thorup, M., & Brænder, M. (red.). Anti-
terrorismens idéhistorie (s. 41-55). Århus: Aarhus Universitetsforlag. 

............................................................................................................................................. 

Togeby, L. (2008). The Political Representation of Ethnic Minorities. Denmark as a Deviant Case. 
Party Politics, 14(3), 343-361.

............................................................................................................................................. 

Winter, S. C., Dinesen, P. T., & May, P. (2007, Oct.). Implementation Regimes and Street-Level 
Bureaucrats: Employment Service Delivery in Denmark. Paper fremlagt ved Public Management 
Research Conference, Tucson, Arizona, USA. 

............................................................................................................................................. 

Østergaard, C. S. (2007). The Chinese Response to 9-11 and the Anti-Terror Campaign; Sino-
American relations during Bush I. I Shen, S. (red.). China and Antiterrorism (s. 65-90). New York: 
Nova Science Publishers Inc. 

............................................................................................................................................. 

Østergaard, C. S. (2007). Kinas globaliseringsstrategier. Ræson, 07(2), 106-116.

............................................................................................................................................. 

Østergaard, C. S. (2007). Globalisering. Kina har været på vej længe. Politiken, 8.

............................................................................................................................................. 

Østergaard, C. S. (2007). Tendenser i Kina’s Økonomi og Politik: En ny udviklingsmodel? Sam-
fundsfagsnyt, (169), 16-21.



49

2007

Studenterredaktionen bestående af:
Kristian Brårud Larsen, Johan Langlet, Jeppe Thvilum, Orhan Gökcen, Mette Grønvald Nielsen, 
Lasse Lausten, Elisabeth Steiner, Peter Fisker, Søren Konnerup, Anne P. Knudsen, Line Bækgaard, 
Anne Lerche, Maren Bach Grønbæk, Jonas Toxvig, Sebastian Frandsen, Julian Sejr, Steffen Juul 
Krahn

Fraværende på dagen: Rasmus Præst, Morten Andersen, Amit Sharma, Bjarke B. Petersen, Louise 
Jørgensen, Anders Ziegler Kusk, Nikolaj Rævdal, Helene van der Aa, Dorthe B. Mikkelsen, Anne 
Harre, Tobias Holst, Sanne Severinsen, Ebbe Elhauge Kristensen

>> i fællesredaktionenAn
to

n 
Sk

je
rn

aa

La
rs

 T
ho

ru
p 

La
rs

en

Bi
rg

it 
Ka

ns
tr

up

Gi
tt

e 
So

m
m

er
 H

ar
rit

s

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 adresse: www.ps.au.dk/kanden       
Næste deadline: ultimo martszz 2008. 



Kandestøberen

50

K a l e n d e r e n

Fredag den 28. martsHvad: PF-fest 
Hvor: Samfundsfaglig kantine kl. 21-02Hvor meget: 20/50 kr. (medlem/ikke medlem)

Muligvis PF-fest, så hold kalenderen relativt 
åben eller tag dine venner med!

L ø r d a g 
den 5. 
marts

Hvad: Koncert med JaCon-
fetti 
Hvor: Voxhall kl 21:00 
Hvor meget: 120 kr.

JaConfetti, der består af Josephine Philip og 
Ane Trolle, aka Yvone Coco og Ella Mau, har  
taget danskerne med storm. Deres debutal-

bum The Rainbow Express kan måske bedst 
betegnes som postmoderne partymusik. Her 
er alt fra candyfloss-pop til svedig hiphop, 
dancehall, R&B og electronica. Der er virkelig 
lagt op til fest og farver, når de to opfind-
somme confetti-piger med farverige dragter 
og masser af energi inviterer publikum med 
ind i deres fantasi- og eventyrunivers.

Torsdag 

den 27. 

marts

Hvad: Koncert 

med Alphabeat

Hvor: Train kl. 

20
Hvor meget: 140 kr. + gebyr

For de danseglade giver Silkeborg-

bandet Alphabeat koncert på 

Train.  

Tirsdag den 11. marts
Hvad: Coaching 

Hvor: Vejerbopdenkl. 19-21Hvor meget: GratisBliv klogere på et af de allermest brugte begreber for tiden: “Coach-
ing”. Få et indblik i dets betydning og resultater.
sTUDENTERHUS åRHUS præsenterer et interaktivt foredrag ved 

Lasse Zäll fra Pathfinder. Den stigende brug af coaching vil 
blive berørt herunder de forskellige “coachingmetoder”, som anvendes og resultaterne heraf.
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Tirsdag den 18. marts

Hvad: Speed-dating

Hvor: sTUDENTERHUS aRHUS - tilmedling pr. mail til ssk@studenter-

husaarhus.dk senest d. 14/3 

Hvor meget: 80 kr.(hvis du ikke er medlem)

Speed-dating i studenterhuset. DET TAGER KUN FEM MINUTTER!

Hvis du endnu ikke har fundet dit livs udkårne, har du chancen i studenterhuset. Her 

kan du møde masser af singler på jagt efter den eneste ene. De mange 5 minutters 

dates vil optimere din chance for at finde en sød kæreste. Dagen efter vil der ligge en 

mail i din inbox med en oversigt over, hvem af dine dates, der gerne vil se mere til 

netop dig. 

K a l e n d e r e n
      Hver onsdag

Hvad:KandensredaktionsmødeHvor: Kandens kontor på foreningsgangenHvem: instituttets sejeste
Redaktionsmøde på Kandens kontor. Gemmer du på en in-dre journalist? Har du lyst til at møde studerende fra alle årgange? Savner du lækker kage og sort kaffe efter en hård onsdag? Så kom til Kandestøberens redaktions-møder onsdag kl. 15.00. Alle er velkomne - også dem, der mest kommer for kagen… 

1 . - 1 5 . marts
Hvad: Tilmelding til eksamen
Hvor:www.au.dk/selvbetjen-
ing

Så er det igen nu, vi skal huske at 
melde os til eksamen, som heldigvis 
er om laaang, lang tid.

Fredag den 4. april

Hvad: FAK-fest 

Hvor: Samfundsfaglig kantine kl. 21-02

Hvor meget: 20/50 kr. (medlem/ikke 

medlem)

FAK-fest med alle de “smukke” med-studerende 

fra det samfundsvidenskabelige fakultet, deraf 

navnet “FAK” (ikke at forveksle med det lidt fræk-

kere “Fuck”). SKÅL!



Fra studentermedhjælper til konsulent

”Man skal ikke undervurdere hvor vigtige de erfaringer, man gør sig 
som studentermedhjælper, kan være for ens muligheder efter studiet” 
siger Dorte Stage Petersen, der er nyuddannet cand.scient.pol fra IFSK. 
Dorte blev ansat som studentermedhjælper hos NIRAS Konsulenterne i 
april 2006. ”Fordelen ved jobbet som studentermedhjælper er, at det 
gør statskundskab mere konkret – og du får en meget bedre forståelse 
af, hvad det er, du kan som statskundskaber” forklarer hun. 

I løbet af sin tid som studentermedhjælper fik hun stadigt mere interessante opgaver. 
”Jeg var eksempelvis med i hele processen i forbindelse med NIRAS Konsulenternes 
opgave med at udvikle en ny uddannelsesstrategi for Århus Kommune – dvs. at jeg 
deltog i både dataindsamling, analyse og rapportskrivning.” 

1. januar 2008 gik hun direkte fra specialegangen og ud i job som konsulent hos 
NIRAS Konsulenterne. Hun ser sit studiejob som studentermedhjælper som en vigtig 
del af forklaringen på, at hun fik jobbet: ”Et studierelevant job giver dig en ballast, 
der gør dig i stand til at snakke troværdigt om arbejdsopgaver og kompetencer til 
eksempelvis en jobsamtale.”

- Statskundskabernes legeplads

NIRAS Konsulenterne

Du kan læse mere om NIRAS Konsulenterne på www.niraskon.dk

Er du interesseret i et studierelevant job hos NIRAS Konsulenterne? Så send en 
kort ansøgning inkl. CV, karakterudskrift og evt. udtalelser til:

Mette Okkels på meo@niraskon.dk

Du er også meget velkommen til at skrive eller ringe (tlf. 87 32 32 15) til Mette for 
at få mere information - eller tag fat i nogle af vores nuværende studentermed-
hjælpere, der læser statskundskab på IFSK:

Casper Borchmann (specialestuderende)

Christian Houe (6. semester)

Jakob Stjernholm (10. semester)

Katrine Lindgaard (4. semester)

Kristiane Stürup (4. semester)

Marianne Møller (specialestuderende)

Sisse Resen (6. semester)

Lauge Bechshøft (specialestuderende)

■
■
■
■
■
■
■
■


