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KANDESTØBEREN
Tema: Pigerne mod drengene :  Danmark sover tornerosesøvn på fortidens fortjenester • Kønsjalousi  • Rødstrømpernes sønner • Skal det nu 
være synd for mændene? • Hvorfor er der så få kvindelige forskere • Lige lovlig stilling • Tør du klage? • Mission impossible: 7-trinsskalaens 
anvendelse • Ph.d. kavalkade • PF-nekrolog • Hu ha Bad Gastein • PraktiKanden rapporterer fra glamour i Stockholm • KandenNEWS19
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PB indkalder til generalforsamling  
fredag d. 19 marts kl. 17.00  

i S1 bygning 1332 

Kom og hør hvad bestyrelsen har lavet i det forgange år og 
vær med til at vælge en ny PB-bestyrelse 

- Alle medlemmer kan stille op til bestyrelsen samt stemme  
Husk studiekort med gyldigt medlemskab 

Der serveres lidt øl og andre sager og alle er efterfølgende velkommen 
til at tage med ned i byen 

Den afgående bestyrelse takker alle medlemmer 
for et godt år i foreningen 

HUSK—PB har dagligt åbent mellem 12-13 med kaffe, uno, hyggelig 
stemning og månedens bog 
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”Kandestøberen bliver en ren feministlejr – alle siderne bliver lyserøde fra nu af!” Sådan sagde 
de tidligere redaktører, Sebastian Juel Frandsen og Steffen Juul Kran, da de i sommers overlod 
tøjlerne til os, to kvindelige redaktører. Det var første gang i mange år, at Kanden fik ene kvinder 
ved roret. Men profetien holdt ikke stik. Faktisk sagde Sebastian til Kandens julebar, hvor Kanden 
som bekendt holdt Miss Wet T-shirt konkurrence, at hans bekymring var blevet gjort til skamme. 

Det vil vi imidlertid ikke have siddende på os, så nu er tiden kommet til at tage revanche. Med 
en udgivelsesdato der ikke kan passe bedre med Kvindernes International Kampdag, er det os 
magtpåliggende ikke at lade chancen for at recitere rødstrømpeparoler glide uantastet forbi, og 
derfor er temaet for dette nummer ”Pigerne mod drengene”. Dette passer desuden godt med, at 
den nyeste årgang statskundskabsstuderende er den første med et flertal af piger. Temaet var 
dog aldrig ment som en rendyrket kvindekamp – derimod var intentionen at sætte fokus på nogle 
aktuelle kønsproblematikker og kønsperspektiver. Særligt den mandlige del af Kandens redaktion 
har været engageret i at anlægge andre og radikalt nye perspektiver på ”Pigerne mod drengene”-
temaet, hvilket vil fremgå af temasektionen. 

Kanden har nu endelig – oven på flere måneder med omflytninger fra lokale til lokale – fundet 
sig til rette på det nye kontor på foreningsgangen, som vi, efter at Kandidatforeningen er ”flyttet 
hjemmefra”, kun deler med :kp. Allerede inden for den første måned af det nye semester har 
mange nye skribenter fundet vej hertil, og vi er glade for de nye ansigter på redaktionen. Der er 
dog altid plads til flere, så de, der har lyst, må endelig kigge forbi til møder her på forårssemes-
teret. 

Den sidste måned har desuden budt på diverse generalforsamlinger for foreningerne på IFSK – og 
fra Kandens side vil vi gerne sige held og lykke og god fornøjelse til de nye bestyrelsesmedlem-
mer både fra :kp, Kandidatforeningen og Politologisk Forening. 

Dette nummers forsidebillede har til formål at fungere som illustration for temaet ”Pigerne mod 
drengene”. På billedet ses Ebbe Elhauge Christensen og Ida Haugen, og billedet er taget af Rikke 
Dahl. 

Glædeligt forår og god læselyst! 

Kanden
- Nu med røde strømper

Leder
Bolette Danckert

Bolette_Danckert@hotmail.com
Nina Kruse Larsen
20071099@ps.au.dk
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Frit Forum Århus aktiviteter (se mere på aarhus.fritforum.dk): 

Torsdagsmøderne starter kl. 19.00 i Amaliegade 27, Århus C. Vel mødt! 

Torsdag 4. Marts 
Økonom: Økonomvældet tager fejl...
...  og  politikkerne  er  for  langsomme.  Chefanalytiker  Svend  Jørgen  Jensen,  forudså 
finanskrisen  før de  fleste økonomer. Han mener at både  ”Keynesianere” og  ”Ricardianere” 
tager fejl. Svend Jørgen Jensen siger selv, at en kombination af de to tilgange har virket uden 
fejl siden 1910. Mød ham i Frit Forum Århus ‐ og tag debatten. 

Torsdag 18. Marts  
Torben M. vs Goul: Dansk Økonomi anno 2010—hvor grelt 
står det til? 
Boligboble, bankpakker, skattelettelser og arbejdsløshed. Hvor er dansk økonomi på vej hen? 
Professor Jørgen Goul Andersen og tidligere økonomisk overvismand Torben M. Andersen 
debatterer denne aften regeringens økonomiske politik og tager samtidig temperaturen på 
den danske økonomiske situation anno 2010.  

Torsdag 25. Marts 
Nano-forsker: Nanoteknologi som klimaløsning?  
Den  hastige  udvikling  i  brugen  af  nanoteknologier  inden  for  blandt  andet  energiområdet 
frembringer forskellige mulige fremtidsscenarier, hvad angår nye energimaterialer ‐ men også 
risici?  Denne  aften  vil  forsker  Peter  Thostrup  fra  iNANO  Centret  give  et  indblik  i  hvor 
forskningen  står  nu,  hvad  fremtiden  kan  forventes  at  bringe,  samt  ikke  mindst  hvilke 
overvejelser forskere og politikere bør gøre sig i forhold til brugen af nanoteknologier. 

Torsdag d. 8. April 
Peter Frølund: Hvad er en socialdemokratisk vælger? 
Hvad  er  en  ægte  socialdemokratisk  vælger,  og  hvorfor  er  vælgertilslutningen  til 
Socialdemokraterne  faldet med  1/3  siden  starten  af  90erne?  Lektor  i  statskundskab,  Jens 
Peter Frølund Thomsen, giver sit bud denne aften, hvor du har selv mulighed for at lufte og 
diskutere egne synspunkter på den nuværende situation i dansk politik 

Alle møder er gratis og åbne for alle!  

Vi glæder os til at se jer.



5

Tema:
Pigerne 
mod 
drengene
Denne udgave af Kanden er spækfyldt 
med temaartikler om ligestilling og  
kønskamp - ikke kun fra de traditio-
nelle, sterotype vinkler, hvor kvinden 
ses som offeret, men også fra nogle 
mere kritiske og radikale perspektiver.

En af artiklerne handler om Rødstrøm-
pernes sønner, de svage mænd, som 
risikerer at ende som den nye sociale 
underklasse, bl.a. fordi folkeskolens  
indretning passer bedre til pigers måde 
at lære på end drenges. Dette kan du 
læse om på side 14-15.

Du kan også læse om hvordan køns-
kampen og mandens deraf nye position, 
har gjort det svært for mænd at definere 
deres kønsroller. Hvorvidt dette også 
gælder for drengene på statskundskab 
bliver afsløret på side 8.

Hvordan det står til med ligestillingen 
på AU, kan du læse om på side 6-7, hvor 
Vibeke Lehmann bl.a. giver en forklar-
ing på, hvorfor en akademisk stilling 
på universitetet ikke er lige så attraktiv 
for kvinder, som den er for mænd.

Det mere traditionelle perspektiv på 
ligestillingsdebatten kommer endelig 
til udtryk på side 10-11, hvor Drude 
Dahlerup giver en opsang til den dan-
ske ligestillingspolitik og ligestillings-
debat, der ifølge hende stadig har lang 
vej endnu, hvis vi skal nå ligestilling 
mellem kønnene.

Bladet byder derudover også på et hav 
af andre artikler under temaet “Pigerne 
mod drengene” - ovenstående er kun en 
appetizer - så kast dig trygt ud i køn-
skampen med Kanden ved din side. 



6

Hvorfor er der så få 
kvindelige forskere?

Den aktuelle fordeling mellem mænd og kvin-
der, der er ansat i videnskabelige stillinger 
ved AU, kan beskrives ved metaforen om det 
lækkende vandrør, hvor der pibler vand ud 
hele vejen hen langs røret: Jo længere hen i 
karriereforløbet man bevæger sig, desto flere 
kvinder falder fra, og desto større bliver an-
delen af mænd. Sådan ser det ud på AU, og 
sådan ser det ud på Det Samfundsvidenska-
belige Fakultet. På ph.d.-niveau er fordelin-
gen tæt på at være 50/50, mens den på pro-
fessorniveau er mest skæv med kun omkring 
10 % kvinder.

AU’s taskforce for ligestilling blev nedsat i 
2008 og arbejder med ligestilling på hele uni-
versitetet inden for bl.a. personalepolitik og 
mentorprogrammer. Mere konkret skal hvert 
fakultet udarbejde handlingsplaner på områ-
det, og taskforcen skal holde dekanerne op 
på, hvad de forpligtiger sig til.

Usikker jobsituation som primær 
forklaringsfaktor
Vibeke Lehmann peger på jobusikkerheden, 
der følger med en akademisk stilling, som 
den primære forklaring på, at kvinderne 
falder fra hen ad vejen. Ph.d.’en er tidsbe-
grænset, og efter det er man ikke sikret en 
stilling som post doc eller adjunkt – og sådan 

er det videre i karrieren. Pointen ifølge Leh-
mann er, at denne usikkerhed rammer køns-
mæssigt skævt. Hun har tidligere forklaret 
problemstillingen i DJØF Bladet: “Fordi de 
fleste kvindelige forskere er i dobbeltkarri-
ereforhold, hvor de er dén, der sidder i det 
usikre job og også typisk er familiens ‘second 
earner’. Det giver en ekstrem dårlig forhand-
lingssituation derhjemme, når man fx skal 
vælge, om familien skal tage til USA et halvt 
år, hvor man skal bosætte sig, hvis han finder 
en spændende stilling et andet sted, eller 
hvem der skal tage det største slæb med 
syge børn og ‘hente-bringe’”. Det bør univer-
sitetet som arbejdsplads forsøge at dæmme 
op for ved at mindske usikkerheden. Hun 
peger dog samtidigt på, at forskningsjobs 
grundlæggende er konkurrencejobs, og at 
det ikke er ønskeligt, at fjerne usikkerheds-
momenterne fuldstændigt af hensyn til for-
skningsdynamikken. 

Rip, Rap og Rup-effekten
En anden forklaring,  der peges på, er at uni-
versitetsverdenen – som det private erhvervs-
liv – er præget af den såkaldte  ”Rip, Rap og 
Rup effekt”. Det handler om, at de, der er i de 
højeste stillinger, har tendens til at rekruttere 
folk - bevidst eller ubevidst - der ligner sig 
selv til stillinger og mere uformelle men-

Tallene viser, at der ikke er lige mange mænd og kvinder ansat i videnskabelige stil-

linger på Århus Universitet, og at ubalancen forværres, jo højere ansættelsesmæssigt 

niveau man når. Hvad er forklaringerne på denne kønsmæssige ubalance, og hvorfor 

forstærkes den, når man kommer højere op i systemet? Kanden har mødt Vibeke Leh-

mann, lektor på IFSK og medlem af AU’s taskforce for ligestilling. Hun mener modsat 

institutleder Thomas Pallesen, ikke at kønsfordelingen ændrer sig af sig selv inden 

for en kortere årrække.

Tema: Pigerne mod drengene

Julie Marie Olesen
20072879@ps.au.dk

 Ida Haugen
20072034@ps.au.dk
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torordninger. Det betyder, at når lektor- og 
professorstillinger hovedsageligt er besat af 
mænd, vil denne kønsfordeling opretholdes. 
Det samme vil selvfølgeligt ske for et kvin-
dedomineret miljø som f.eks. Danmarks 
Pædagogiske Universitet. Vibeke Lehmann 
påpeger, at taskforcens opgave i den forbin-
delse er at sikre, at alle får samme mulighed-
er uanset køn. En af taskforcens helt konk-
rete opgaver er netop at lave formaliserede 
netværk og mentorordninger, der skal søge 
at udligne den forskel, der bliver, når der 
findes uformelle netværk og mentorord-
ninger, som hovedsageligt kommer mæn-
dene til gode.

Et spørgsmål om tid?
Lehmann mener altså ikke, at den kønsmæs-
sige fordeling på universitet som helhed æn-
drer sig af sig selv. Vi kan ikke blot sidde med 
hænderne i skødet og vente, for når man ser 
på, hvor lidt kønsfordelingen har ændret sig 
de senere år, vil det nærmere være et 
spørgsmål om århundreder end årtier, før vi 
kan forvente en ligelig fordeling af kvinder 
og mænd i f.eks. professorstillinger.

Det er ikke holdningen hos institutleder 
Thomas Pallesen, der adspurgt hvad holdnin-
gen er på IFSK til den skæve kønsmæssige 
fordeling, svarer: ”På instituttet glæder vi os 
over, at der er så mange dygtige yngre 
ansatte - af begge køn - der givetvis også vil 
betyde, at der indenfor en kortere årrække 
vil være en større andel af lektorer og profes-
sorer, der er kvinder. Ikke fordi de er kvinder, 
men fordi de er velkvalificerede”. Han er sik-
ker på, at tiden netop er den afgørende fak-
tor, og at fordelingen vil ændre sig inden for 
en kortere årrække. 

Til det siger Lehmann: ”Thomas er optimist 
– jeg tror og håber han får ret – hvis vi med 
diverse initiativer samtidig sørger for at tæt-
ne vandrøret”. Selvom Lehmann fremfører, at 
en proaktiv indsats fra universitetets side er 
nødvendig for den kønsmæssige fordeling, 
understreger hun, det ikke er alt der er 
hverken ønskværdigt og realistisk at ændre i 
ligestillingens navn – og at ligestilling ikke 
handler om en død-og-pine 50/50 fordeling, 
men om lige reelle muligheder. 
Grundlæggende forskellige faginteresser vil 
gøre, at der ifølge Lehmann nok altid vil være 
flere mænd, der vælger den naturvidenska-
belige vej, og flere kvinder på humaniora og 
DPU. 

Kønsfordeling blandt fuldtidsansatte videnskabelige medarbejdere på Aarhus Universitet 
og Det samfundsvidenskabelige Fakultet pr. juli 2009 (procent).

Hele Århus Universitet Samfundsvidenskabeligt fakultet

Kvinder Mænd Kvinder Mænd

Ph.d. 46,9 53,1 45,2 54,8

Post.doc. 41,8 58,2 35,2 64,8

Lektorniveau 32,1 67,9 35,4 64,6

Professorniveau 12,8 87,2 9,8 90,2

Kilde: AU’s taskforce for ligestilling

Vibeke Lehmann mener, at en proaktiv indsats 
er nødvendig for at ændre på den kønsmæssige 
fordeling.
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Skal det nu være 
synd for mændene?

Tema:  Pigerne mod drengene
Rie S. Knudsen

 20072590@ps.au.dk

Pointen er, at de traditionelle mandlige værdi-
er som fysisk styrke, mod og ære i dag kun 
findes i de kriminelle miljøer. Mænd har der-
for mistet deres traditionelle værdighed og 
befinder sig i et dilemma. De skal acceptere 
lighed mellem kønnene og samtidigt både 
etablere deres egen selvrespekt og respekt i 
kvindernes øjne. Dilemmaet skulle eftersi-
gende være årsag til, at mænd har store 
problemer med at definere deres kønsrolle. 

Spørgsmålet er, om det reelt set også er så-
dan, mændene oplever det. Altså om mænd i 
dag har svært ved at finde ud af at være 
”mænd”. Jeg lod det komme an på en prøve. 

Da jeg spørger David Andersen, 6. semester, 
har han umiddelbart ingen problemer med at 
fastslå, hvad han forstår ved mandighed. 
”Hvis man indgår i et forhold med en kvinde, 
er man mand, når man er rolig, afbalanceret 
og kan klare krisesituationer”, siger han. 
”Derudover er det manden, der har styr på 
økonomien og klarer de mest fysiske for-
pligtigelser som fx at slå græs”, uddybes det 
efterfølgende. I selskab med venner er ”man-
dighed” ifølge David Andersen en direkte 
kontrast til dette: ”Så er det den anden del af 
manden, nemlig den ufornuftige, der skal på 
banen” forklarer han.

David Andersen oplever ikke generelt, at fyre 
har krise over at skulle finde ud af at være 
”mand”. ”Det er ikke noget, vi som fyre taler 
om”, fastslår han. ”Alligevel kan man måske 
godt forestille sig, at visse mænd har svært 
ved at finde ud af, hvad deres rolle er i for-
hold til kvinden”. 

Det, at kvinderne infiltrerer de nu forhen-
værende mandefællesskaber, ser Karsten 
Borg Hansen netop som et problem. Mæn-
dene kommer til at mangle et modspil til den 
fællesskabskultur, som har fulgt i kølvandet 
på kvindekampen. ”Tidligere var kønsrollerne 
tydeligere, og når kvinderne så i dag kan 
stort det samme som mændene, bliver 
spørgsmålet, hvad manden har eneret på”, 
pointerer David Andersen.

Selvom kvindekampen altså tydeligvis – og 
ganske naturligt – har affødt tilpasningskrav 
til den mandlige kønsrolle, er det ikke umid-
delbart let at identificere store mandlige  
kønskriser. Når man samtidigt tænker på de 
uligheder, som visse kvinder stadig er udsat 
for, er det svært at have direkte ondt af de 
moderne mænd.

Siden 1970’erne har de danske kvinder kæmpet for at opnå ligestilling med mændene. 

Ifølge Karsten Borg Hansen, cand.psych., har kønskampen betydet, at moderne kvin-

der ligefrem har fået det lettere end mænd.

David Andersen, 6. semester
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PROGRAM FORÅR 2010 

MARTS Bowling og bar!
Kandidatforeningens nye bestyrelse tager hul på forårssemestret med en 
omgang torsdagsbowling. Bagefter tager vi ud og drikker en øl. 

Excelkursus
I samarbejde med DJØF arrangerer vi et kursus, der giver en grundlæggende 
introduktion til brug af Excel. 

APRIL CV- og ansøgningskursus
I samarbejde med DJØF arrangerer vi et kursus, hvor du kan få hjælp til at 
finpudse CV, praktik- og jobansøgningen. 

16.: Fællesspisning før PF-fest
Vi varmer op til PF-festen med tema, lækker mad, drinks og hyggeligt selskab. 
Så kom og vær med og få en festlig aften med dine medstuderende. 

MAJ 6.: Whisky- og portvinssmagning
Kandidatforeningen tager sin rolle som PF-Charlie seriøs, og arrangerer en 
aften hvor vi skåler på voksen manér.  

JUNI 23.: Grill før PF-sommerfest
Kandidatforeningen sætter rammerne og varmer op til årets sidste fest med 
spisning og hygge. 

25.-27.: Hyttetur
Kandidatforeningen gentager succesen fra sidste år, og afholder en hyttetur for 
de rutinerede – og frygt ikke, du kan stadig nå Roskilde festivalen!  

Vi tager forbehold for evt. ændringer i programmet.

Læs mere og se billeder fra de enkelte arrangementer på vores hjemmeside og se facebook 
www.kandidatforeningen.dk 

Kandidatforeningen – Institut for Statskundskab – Aarhus Universitet – Bartholins Allé – 8000 Århus C 
kandidat@ps.au.dk – Telefon: 89 42 54 28 (fredag kl. 13-14)    

              



10

”Danmark sover tornerosesøvn 
på fortidens fortjenester!”
                             - Interview med Drude Dahlerup

Tema: Pigerne mod drengene 

 Nina Kruse Larsen
 20071099@ps.au.dk

Hvordan synes du, det står til med ligestillin-
gen i Danmark? Klarer vi os lige så godt, som 
vi bryster os af?
Danmark sover tornerosesøvn på fortidens 
fortjenester! Ser man på diverse indeks på 
ligestilling, ligger Danmark nr. 9 på World 
Economic Forum’s Gender Gap Report. I UN-
DP’s Gender Related Development Index lå 
Island i 2005 på førstepladsen med Danmark 
på 11. pladsen. I 2009 topper Norge listen, 
mens Danmark er sunket ned på en 16. plads. 
Selv når det gælder kvinderepræsentation, 
hvor vi sammen med de andre nordiske lande 
i årtier har ligget alene i toppen, er Danmark 
nu nede på en 11. plads – og ved de sidste tre 
folketingsvalg er kvinderepræsentationen 
stagneret.

Det er som om, ligestillingsdebatten er an-
derledes i Danmark end i Sverige og Norge. 
Man kan måske sige, at ligestilling ikke bliver 
taget lige så seriøst i Danmark? 
Ja, forskellene i ligestillingsdebatten er for-
bavsende. I Sverige er problembilledet, at der 
er langt igen til reel ligestilling, og at aktiv 
indsats derfor er nødvendig. 

Jeg har i flere artikler (bl.a. i Tidskriftet Poli-
tik, årg.10, nr.2, 2007) analyseret forskellen i 
ligestillingsdebatten, bl.a. mellem svenske 
og danske politiske partier ud fra en ”What’s 
the problem approach”, dvs. hvordan pro-
blemet – her uligestilling – konstrueres samt 

sammenhængen mellem problemkonstruk-
tion og handlingsalternativer. Det var i start-
en af 1990’erne med den store svenske Kvin-
nomaktutredningen, at vandene skiltes. De 
fleste svenske partier begyndte nu at an-
vende forskningens begreber om ”genussy-
stemet”, ”könsmaktsordning” og strukturel 
diskrimination. Omkring år 2000 kaldte nu 
alle svenske partier sig feminister med to   
undtagelser. Debatten i Danmark har meget 
handlet om personlige relationer. Samme 
mangel på strukturel tilgang har den af højre-
fløjen dominerede debat om indvandrede 
kontra indfødte.

Mange af mine mandlige studenter på 
statskundskab på Stockholms Universitet kal-
der sig gerne feminister, og ser ikke arbejdet 
mod samfundets mandsdominans som et 
personligt angreb, tværtimod. Dette er mod-

Hvordan står det til med ligestillingen i Danmark? Mange vil sige, at vi klarer os godt, 

men spørger man feminist og forsker i ligestillingspolitik, Drude Dahlerup, er svaret 

et helt andet. I en mailkorrespondance med Kanden fortæller Drude Dahlerup om, 

hvordan Danmark placerer sig sammenlignet med andre lande, om forskellene mellem 

den danske og den svenske ligestillingsdebat, og om at vi ikke får en omfattende 

ligestillingspolitik, før oppositionspartierne tager sig sammen. 

Om Drude Dahlerup
Drude Dahlerup er uddannet cand.scient.pol. 
fra Århus Universitet i 1974 og har været lek-
tor i samfundsvidenskabelig kvindeforskning 
ved IFSK. Hun bor i dag i Sverige, hvor hun 
er professor ved Stockholms Universitet og 
bl.a. forsker i kønskvotering. Hun var med 
til at starte Rødstrømpebevægelsen i Århus i 
1970’erne og kalder sig stadig feminist den 
dag i dag.
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sat debatten i Danmark. Generelt synes det 
dominerende problembillede i Danmark at 
være, at ligestilling stort set er opnået – det 
er bare de indvandrede, som ikke har forstået 
det!

Hvilke udfordringer tror du, er de største, 
man står over for i dag? Hvad skal der fx til 
før de danske politikere tør indføre kønskvot-
er i erhvervslivet?
Kønskvotering er en rød klud i Danmark! Lige 
nu er Norge gået i spidsen med den nye lov 
om mindst 40 % og max 60 % af hvert køn i 
aktieselskabsbestyrelserne. Det diskuteres 
voldsomt i Sverige netop nu og vil sikkert 
blive gennemført, hvis der kommer et rege-
ringsskifte ved Riksdagsvalget i september.  

I min forskning arbejder jeg netop nu med 
analyser af den nye tendens til at indføre 
kvotering for at forbedre kvinders politiske 
præsentation. I alt 50 lande har nu indført 
kvotering ved lov. I andre ca. 50 lande har 
individuelle partier, specielt centrum- og ven-
strepartier, indført egen kvotering på valglis-
terne. Hermed har ’kvoterings-feberen’ nået 
over halvdelen af verdens lande. Det kan 
man se på den globale web site, www.quo-
taproject.org, som jeg laver sammen med 
International IDEA og Inter-Parliamentary 
Union, IPU. 

Hvornår får vi kvotering i Danmark? Ja, det 
afhænger af, om oppositionen kunne tænke 
sig at begynde at fungere som en rigtig op-
position til regeringens politik, også når det 
handler om ligestillingspolitikken.

Tror du, at man på et tidspunkt vil se en 
genoplivning af kvindebevægelsen, hvor 
nutidens unge kvinder tager de gamle idealer 
op og går ud og kæmper for ligeløn og for 
lettere adgang til topposter? 
Kvindebevægelsen har igennem historien 
gået i bølger. Mellem højdepunkterne kom-
mer en backlash-periode, hvor feminister 
bliver fremstillet som pebermøer (efter 1.
bølge) eller lesbiske mandehadere (efter 2.
bølge). Selvfølgelig kommer der en ny bølge. 
Forhåbentlig snart!
 
Hvordan var det at være feminist tilbage i 
70’erne? Hvad var jeres visioner? 
I Rødstrømpebevægelsen havde vi en vision 
om et helt anderledes samfund – det var en 
venstreorienteret og radikal feministisk be-
vægelse. At ligeløn var opnåelig, og voldtægt 
skulle kunne afskaffes, var en del af visionen.  
Men målsætningen var ’frigørelse’, ikke lige-
stilling.

Og lige til sidst - opfatter du stadig dig selv 
som feminist?
Én gang feminist – altid feminist!  
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En halv time på 
Århus Banegård

Tema:  Pigerne mod drengene
Mads Kryger Frandsen

 20060866@ps.au.dk

Jeg må igen ty til Euroman, det eneste blad 
for mænd der rent faktisk tør lave en side i 
deres blad uden billeder og kun tekst, og 
som bringer lange artikler, der søger at kom-
me ind under huden på den person eller den 
begivenhed, der sættes fokus på. 

Toget går først om en halv time, så jeg 
fortsætter min rejse rundt i DSB-kiosken. Jeg 
stopper et sted, hvor jeg ellers aldrig plejer at 
stoppe, foran den fuldstændig uoverskuelige 
sektion af dameblade. Et øjeblik tænker jeg, 

at det da må være fedt at have så mange 
blade at vælge imellem, men efter et nærmere 
kig på bladene, må jeg konstatere, at min 
misundelse var en fejltagelse. Alle bladene er 
jo nærmest ens. 2/3 af bladenes indhold 
omhandler de nye trends inden for mode, 
men der er sjældent tale om nogen dybde-
gående analyser af modens udvikling. Ar-
tikler over to sider er stort set ikke eksiste-
rende, og hvis de findes, er de fyldt ud med 
billeder. Den umiddelbart største forskel på 
bladene består i, hvilken aldersgruppe bladet 
henvender sig til. Typen af indhold er det 
samme. Hvor er det kvindelige Euroman, og 
nej, Eurowoman er ikke svaret. 

På vej ned ad rulletrapperne mod toget tæn-
ker jeg på, hvorfor det mon er sådan? Er det 
fordi kvinder er mindre seriøse eller mindre 
intelligente, som Helmuth Nyborg måske ville 
påstå? Det indre statskundskaber i mig får 
mig dog på bedre tanker (Helmuth kan ud fra 
et metodisk synspunkt jo ikke have ret). 
Kvinder læser jo samtidig flere bøger end os 
mænd, så det kan da ikke have noget med 
intelligens at gøre. Måske søger vi i et blad 
blot forskellige ting. Når en kvinde åbner et 
blad er det ikke for at blive klogere, det er for 
fuldstændig at kunne koble af. Dertil passer 
det lettilgængelige stof i damebladene per-
fekt. Var ønsket at blive klogere, ville hun i 
stedet åbne en bog eller en avis. Når mænd 
skal koble af, sætter vi os foran fjernsynet og 

Jeg skal med toget til København. Står i DSB-kiosken på Århus Banegård og leder efter 

et blad, jeg kan læse på den cirka tre timer lange rejse. Udvalget af blade til mænd, der 

ikke gider at læse om psykopatiske voldtægtsmænd, de ondeste hajer, de bedste sco-

rereplikker, de vildeste drukture etc. er forbavsende lille.
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slipper af med vores frustrationer ved at råbe 
højt af en elendig dommer i en fodboldkamp.  
Blade er noget vi læser for at blive klogere, 
og hvis det at blive klogere ikke er noget, vi 
gider at bruge tid på, læser vi slet ikke blade, 
med mindre vi endnu ikke er kommet ud af 
puberteten eller bare godt kan lide at se på 
kvinder uden ret meget tøj på og derfor læser 
M. Når en mand læser et blad, handler det 
også om at opbygge en identitet om det at 
være mand. 

Toget glider ud fra perronen, og jeg åbner 
mit Euroman og tænker: ”Nøj hvor er jeg bare 
en rigtig mand nu”.  Gad vide hvad der skal 
til, før en kvinde tænker: ”Nøj hvor er jeg 
meget kvinde nu”?  Hvis vi kigger i dame-
bladene, ville svaret måske være, når hun 
iklædte sig det nyeste inden for moden, men 
måske det slet ikke er her, vi skal lede?

 

StatsRådet håber, at alle er godt i gang med forårssemestret og er kommet godt 

igennem eksamenerne. Hvis I har spørgsmål om f.eks., hvordan man klager eller andre 

spørgsmål eller gode ideer, så skriv endelig til os enten på mail statsraad@ps.au.dk 
eller meld jer ind på vores Facebook‐gruppe, hvor vi sørger for at opdatere med de 

vigtigste informationer og nyheder. Her kan I også skrive, hvis I har spørgsmål, stort som 
småt. Vores hjemmeside er ved at blive opdateret, men snart vil I også kunne orientere 

jer her www.mit.ps.au.dk/statsraad/, både om vigtige oplysninger, men også 

om StatsRådets virke og dets medlemmer. 

Mødedatoer for StatsRådet: 
Fredag d. 12/3, kl. 16.15 
Onsdag d. 24/3, kl. 16.15 
Torsdag d. 8/4, kl. 16.15 
Onsdag d. 21/4, kl. 16.15  
Torsdag d. 6/5, kl. 16.15 
 
Yderligere har StatsRåds‐sekretæren de næste uger kontortid onsdag 8‐10 
samt torsdag 11‐12. Ellers vil kontortiderne være at finde på døren til vores kontor. 

Mødedatoer for Studienævnet: 
Onsdag d. 24/3, kl. 14.15 
Onsdag d. 14/4, kl. 14.15 
Onsdag d. 5/5, kl. 14.15 
Onsdag d. 16/6, kl. 14.15 
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Rødstrømpernes sønner
Tema: Pigerne mod drengene 

  Mathias Gjørling
 20093478@ps.au.dk

Ingen klassekamp uden kvindekamp. Det var 
sloganet, der førte an i rødstrømpernes kamp 
for kvinders ligestilling i 70’erne og de tidlige 
80’ere. Der var mindeværdige episoder som 
f.eks. efter aktionen på Mors dag, den 10. 
maj 1970, hvor ca. 25 rødstrømper med Ulla 
Dahlerup i spidsen nægtede at betale mere 
end omtrent 65 procent af busbilletten. Ifølge 
dem svarede det til kvinders relative løn på 
arbejdsmarkedet, og det måtte derfor være 
retfærdigt at skulle betale ligeså for offentlig 
transport. De endte med at blive båret ud af 
bussen af politiet.

Siden dengang er der sket meget inden for 
kvinders ligestilling, men der er stadig om-
råder, hvor mange ønsker sig mere ligestil-
ling, eksempelvis inden for samfundets abso-
lutte erhvervstop. Spørgsmålet er blot, om 
fokus stadig skal være på kvinderne? Kunne 
man ikke forestille sig, at der er nok brænde 
på kvindernes bål til at det brænder lystigt af 
sig selv - og at man nu i stedet skulle rette 
fokus mod andre grupper? Eksempelvis de 
svage drenge? Det mener i hvert fald Martin 
Munk, professor i Sociologi på Aalborg Uni-
versitet. Han siger i et interview til Politiken: 
”Det suverænt største problem er de mange 
drenge, der falder igennem og aldrig bliver 
samlet op. Skrækscenariet er, at antallet af 
mænd, der ikke kan forsørge sig selv, eksplo-
derer, at flere mænd bliver hjemløse, og at de 
sender de sociale problemer videre.” 

Ifølge Martin Munk har feministerne i lang tid 
domineret kønsforskningen, og de har ført 
en endimensionel forskning om kvinder. Han 

mener, at det danske samfund vil stå med et 
stort problem, hvis der ikke snart kommer 
fokus på de svage mænd, der ikke passer ind 
i samfundets nuværende indretning.

Problemet starter ifølge Martin Munk allerede 
i folkeskolen, hvor undervisningens karakter 
passer meget bedre til pigerne end til dren-
gene: ”Folkeskolen har bevæget sig mod det 
akademiske, hvor du skal tale pænt, sidde 
stille, kunne formulere dig abstrakt – være 
voksenagtig, mens det fysiske er trådt i bag-
grunden. At man på lærerseminarierne har 
erstattet sløjd og håndarbejde med faget 
’materielt design’ siger alt, ikke?” spørger han 
retorisk til Politiken. Folkeskolen er altså i 
større grad gearet til piger. Der er ikke plads 
til at lære matematik over en fodboldkamp, 
hvor man lægger sammen ved at lave hoved-
stød eller ganger ved at skyde på mål. Det er 
ifølge Martin Munk en konsekvens af køns-
forskningens endimensionelle retning. Det er 
brug for at sagen også bliver set fra den an-
den side. 

Også Per Kjeldsen, cand. pæd. psyk. og leder 
af Sophia, tænketanken for dannelse og pæ-
dagogik, ser problemer udvikle sig tidligt for 
drengene. Han påpeger til Ugebladet A4, at 
kun 31 procent af alle lærere i dag er mænd. 
Det kan vise sig at være et problem, for 
”drenge i folkeskolen mangler i dag mandlige 
rollemodeller. Nogle, de kan identificere sig 
med og afspejle sig i. Mange kvindelige læ-
rere er på trods af gode professionelle 
kvaliteter ofte kropsligt for defensive for 
mange drenge,” siger han. Drengene har brug 

Martin Munk, professor i sociologi ved Aalborg Universitet sætter spørgsmålstegn 

ved, om vi stadig skal se kvinderne som det svage køn, der skal motiveres og hjælpes 

frem i samfundet. Han argumenterer for, at fokus skiftes til en i stigende grad mar-

ginaliseret gruppe i samfundet: de svage mænd.
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for nogle rollemodeller at spejle sig i, nøjag-
tig som pigerne har. 

Men hvad så med alt denne snak om drenge 
og deres uddannelse, hvad har den at gøre 
med ligestilling? Jo, det giver sig f.eks. til 
udtryk i, at der i dag er flere kvinder end 
mænd, der tager ungdomsuddannelser og 
efterfølgende videregående uddannelser1 – 
og disse udviklinger ser ud til at fortsætte. 
Og det er ikke kun fag på det humanistiske 
fakultet, hvor pigerne dominerer. Pigerne er i 

dag dominerende på medicinstudiet, hvor 
andelen af pigerne er steget fra 59,9 procent 
i 1996 til 65 procent i 2009. For jura, 
statskundskab og økonomi observeres tilsva-
rende markante stigninger2. Det er dog ikke 
kun her, vi ser, at kvinderne klarer det godt. 
”I dag er næsten en tredjedel af universitet-
slektorerne kvinder, fire ud af ti af adjunk-
terne er kvinder, og halvdelen af de ph.d.-
studerende er kvinder,” skriver Martin Munk. 
Det går altså stødt og sikkert fremad.

Og det er vel som så ikke noget problem, at 
piger gør det godt, og at de gør det bedre 
end drenge? Nej, det er ikke noget problem. 
Det er godt for kvinderne – og sandsynligvis 
for samfundet – at de får mere plads i solen. 
Men det kan ende med at blive et problem, 
hvis kvindernes bål bliver ved med at brænde 
stærkt, og de svage drenges i modsætning 
brænder ud. Det mener i hvert fald Martin 
Munk: ”Mænd er både i toppen og bunden. 
Pointen er, at afstanden mellem dem, der 

klarer sig godt og dårligt, er markant større 
blandt mænd end blandt kvinder. De dygtige 
mænd vil stadig blive chefer, og fremtidens 
ægteskabsmarked vil blive et slaraffenland 
for dem. Men mændene i bunden taber.” 

Et af problemerne er, som forskning har vist3, 
at kvinder har tendens til at gifte sig på 
samme eller et højere socioøkonomisk 
niveau. Derudover er mænds risiko for at 
blive ledig grundet deres tendens til flere 
manuelle jobs ”70 procent større end kvin-
ders. Den er på det højeste niveau siden juni 
2000,” siger Martin Munk. Han konkluderer 
derfor, at det i sidste ende vil gøre, at ”de 
[mændene] ender uden job, uden kone og i 
værste fald uden hjem.” Fremtiden ser derfor, 
ifølge Martin Munk sort ud for de mænd, der 
ikke kan finde ud af at indordne sig under de 
nye spilleregler. Spilleregler, der er skabt af 
en favorisering af kvindelige indlæringsme-
toder i uddannelsessystemet. Der er ifølge 
ham brug for ny forskning for at afdække de 
muligheder, vi har for at hjælpe denne snart 
marginaliserede gruppe. ”Der skal sættes ind 
over for drengene på en langt mere konstruk-
tiv måde,” siger Martin Munk.

Der hersker ingen tvivl om, at vi ikke har ab-
solut ligestilling. Men absolut ligestilling 
synes heller ikke at være dagsordenen. Det 
relevante er ligestilling som lige muligheder. 
Og hvornår er disse lige muligheder tilveje-
bragt? Er det når kvinderne har ligeså gode 
muligheder for at få sig en uddannelse? Er 
det når mændene har ligeså gode mulighed-
er? Når kvinderne har ligeså gode muligheder 
for at få jobs? Er det når mændene slipper for 
værnepligt? Eller er det når uddannelsessy-
stemet har plads til de drenge, der ikke kan 
finde ud af at indordne sig til de kvindelige 
indlæringsmetoder? Forslagene er mange, 
nogle mere seriøse end andre, men man kan 
konkludere, at med dette indspark har Martin 
Munk sat gang i vandene. Hvorvidt man så 
mener han har ret, er en helt anden sag.

1Fra ”Drenge er de nye tabere” af Martin D. 
Munk
2Ibid
3Ibid

“Skrækscenariet er, at 
antallet af mænd, der 
ikke kan forsørge sig 
selv, ekspolderer, at 
flere mænd bliver 
hjemløse, og at de 
sender de sociale 
problemer videre.
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A B SET I KANDEN

Spørgsmålene trænger sig i dén grad på, og 
da nogen i deres ansigts sved givetvis 
forsøger at besvare dem, kan vi andre jo have 
det sjovt imens.  Inspireret af Masdens ÆØÅ 
befinder sig således herunder en miniordbog 
over ting og sindstilstande angående det in-
ter- OG intrakønslige samkvem på og uden 
for instituttet (plus det løse), som der ikke 
findes ord for. Før nu.

Bizurg (adj.): Følelsen af at vågne op og op-
dage, at man er Tina Lund.

Blumbü (s.): Betegnelsen for den svært 
overvægtige pige, der, efter at have bestilt et 
uhensigtsmæssigt stort antal fastfoodvarer, 
tilføjer “... og en Cola Light, tak”. 

Bundskraberide (v.): Det ulideligt lange og 
ultimativt ørkesløse forsøg på at løsne låse-
mekanismen i en statskundskabsstudines 
brysteholder. 

Blåb (s.): Undertiden vil en bundskraberid-
ning (s.d.) resulterer i opdagelsen af denne 
hidtil ukendte hudfold over toppen af bryste-
holderen, der øjensynligt er for lille til 
ejeren.

Frutégak (s): Den særdeles selvbevidste 
statskundskabsstudine, som hele tiden kig-
ger sig omkring mens du taler med hende i 
fredagsbaren for at se, om der skulle være 
nogle mere interessante personer i nærheden. 
Situationen, hvor selvsamme studine stiller 
et meget interesseret spørgsmål og kigger 
den anden vej eller går, inden du når at svare, 
er en hyppig sidevirkning heraf.

Lummeren (s.): Det svagt belyste område i 
Social Club (eller en anden given beværtning), 
hvor et givet antal medlemmer af KP hænger 
ud og forsøger at se seje og intellektuelle ud, 
fordi de ikke tør spørge pigerne, om de vil 
danse.

Shjeile (v.): At tage sin håndtaske med ud på 
toilettet, når man skal tisse.

Villark (s.): En heteroseksuel kvindelig 
håndboldspiller.

De urubricerbare, dybt irrelevante og 
dog alligevel uundværlige:

Badaf (adj.): Den følelse af umiddelbar   
dødsangst, man opnår efter 2 sekunder af 
TV-reklamen for den propelkastketklædte 
“Onkel Jes”, hvis eneste mål i livet tilsynelad-
ende er at “underholde” børn og barnlige 
sjæle med “helt nye og super seje sange”.

Dönit (s.): Den panisk smilende person, der 
under pauserne til hver eneste forelæsning 
insisterer på at stille mindst ét spørgsmål til 
forelæseren med det ene formål at indlede en 
fundamentalt akavet samtale, som han abso-
lut ingen forestilling har om at hverken nyde, 
drage fordel af eller i det hele taget forstå.

Jollybön (s.): Lydløs, men indtrængende 
bøn til Gud fra en erklæret ateist, hvis SPSS-
syntax efter 150 forsøg stadig ikke fungerer.

Prüno (adj.): Fornemmelsen i bagdelen hen-
imod slutningen på en røvkedelig forelæsn-
ing.

Har Kvindernes Kampdag overhovedet nogen fremtid uden for museerne? Og hvorledes 

vil den i så fald tage sig ud? Er der flere øer at indtage, eller er rødstrømperne dømt 

til at forblive liggende på bunden af ligelønnens og kapitalismens vasketøjskurv - 

glemte, forvaskede og alene? Er Leonora Christina Skov en mand?

Tema: Pigerne mod drengene

Lasse Frost
20094100@ps.au.dk 
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2009

Politologisk Forenings nye bestyrelse 
byder alle vore medlemmer velkommen 

til et nyt og spændende foreningsår

Vi glæder os til at se jer til første PF-fest d. 12. marts!

- Alt for dig!
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Kvinder

Den netop afgåede Minister for udvikling Ulla 
Tørnæs siger i en kronik i Berlingske Tidende 
2009, at ”kvinders rettigheder og muligheder 

bør være et fremherskende og tværgående 
element i strategien for dansk udviklingsbi-
stand.” Indsatsen overfor de afrikanske kvin-

der er ikke nogen ny 
strategi, men har været 
en del af den danske ud-
viklingspolitik de seneste 
år. Denne strategi følges 
også på internationalt 
plan, hvor FN i deres ar-
bejde ligeledes lægger 
stor vægt på kvinders be-
tydning for udvikling.  

Et problem i mange lande 
i Afrika er, at kvinder ikke 
har de samme rettigheder 
som mænd. Derfor er det 
vigtigt, at den danske 
ulandsbistand støtter op 
om kvinderne på en lang 
række områder såsom at 
sikre kvinders rettighed-
er, retten til at bestemme 
over egen krop og retten 
til uddannelse.  Mette 
Kjær, lektor ved IFSK, 
forklarer, hvorfor det er 
vigtigt at sikre kvinders 
rettigheder: ”Kvinder i Af-
rika udfører det meste ar-
bejde, særligt på landet, 
hvor dyrkning af jorden 

Strategien for den danske ulandbistand til Afrika har som et sine hovedformål at 

styrke kvinders samfundsposition og ligestilling mellem kønnene. Men er en forbed-

ring af kvinders rettigheder nøglen til en bedre fremtid for det afrikanske kontinent? 

Tema: Pigerne mod drengene

Cathrine Vad Nørmark
20072571@ps.au.dk 

Anna Thorning
20073237@ps.au.dk

- Nøglen til udvikling i Afrika?

Fotograf: Esben Thorning, Zambia
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er deres op-
gave. Samtidig 
ejer de ikke 
jorden, og det 
kan være prob-
lematisk, f.eks. 
hvis en kvindes 
mand dør, og 
mandens brø-
dre gør krav på 
jorden.” Kvin-
dernes arbe-
j d s - o p g a v e r 
går således 
ikke hånd i 
hånd med de-
res rettigheder, 
og derfor 
stilles de i en 
særdeles svag 
position i sam-
fundet. Også 
kvinders ret til at bestemme over deres egen 
krop er ikke garanteret. Eksempelvis er om-
skæring af kvinder en udbredt praksis i lande 
som Somalia, Etiopien og Kenya m.fl.. For at 
sikre kvinders ret til at bestemme over egen 
krop kan lovgivning blive nødvendigt. I Ke-
nya har man forsøgt at styrke kvindernes ret-
tigheder ved at indføre en ”børnelov” for om-
rådet, der beskytter piger mod omskæring. 

En udviklingsbistand, der forsøger at rette op 
på de ulige vilkår for Afrikas kvinder, skal 
derfor indeholde en meget bred vifte af ini-
tiativer. Det danske Kønsnetværk, som består 
af 20 medlemsorganisationer bl.a. 
Folkekirkens nødhjælp, CARE og IBIS, sætter 
spørgsmålstegn ved den danske bistands-
politik, fordi den fokuserer for ensidigt på 
kvindernes betydning for den økonomiske 
udvikling. Ifølge Signe Yde-Andersen, som er 
koordinator for Kønsnetværket, ”er kvin-
dernes situation interessant ikke kun pga. 
deres nytteværdi i forhold til den økonomiske 
udvikling, men også i forhold til et rettigheds- 
og demokratifokus”. Afrikanske kvinder 
udgør et økonomisk potentiale, men det er 
vigtigt at have blik for, at Danmark arbejder 
for at fremme ligestilling, fordi man har re-
spekt for basale rettigheder og derfor ikke 
mener, at det er i orden at diskriminere på 

grundlag af køn. Det er således ligestilling 
for ligestillingens skyld, der er vigtig. At 
ligestilling kan være med til at sikre udviklin-
gen i Afrika, er altså bare en bonus. 

En forbedring af kvinder rettigheder kan ikke 
stå alene i indsatsen for at fremme en positiv 
udvikling på det afrikanske kontinent. ”Støt-
ter man kun kvinder, går det ikke!” pointerer 
Mette Kjær. Støtte til kvinderne er kun en lille 
del af løsningen, fordi der er en række struk-
turelle og kulturelle forhold, der skaber 
ulighed. Mette Kjær fortæller videre, at ”unge 
mænd i Afrika er ramt af arbejdsløshed, fordi 
det kulturelt set ikke er velanset, at de dyrker 
jorden, og dette medfører en marginalise-
ring, som fører til alkoholisme, hustruvold 
mv.” Dette påvirker kvindernes position i 
samfundet, og derfor skyder en bistandspoli-
tik, der kun retter sig mod at forbedre kvin-
ders vilkår, forbi målet, da den ikke ændrer 
de bagvedliggende årsager til den store 
ulighed, der eksisterer mellem mænd og 
kvinder i Afrika. Der er ingen lette løsninger 
på Afrikas udvikling og fremtid. Kvindernes 
rolle er betydelig men ikke den eneste nøgle 
til udvikling.   
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Er det ligestilling? Jeg ved det ikke. Er liges-
tilling en skammel på forhindringsbanen? Er 
ligestilling to minutter mere på en cooper? 
Hvis nu vi mænd kun må se med det ene øje, 
kan vi så indføre en ordgrænse for kvinder på 
4000 ord om dagen? Problemet er, at mænd 
ikke er skabt til at udføre et uendeligt antal 
ens opgaver. Mænd skal have ros, når de la-
ver noget. Det er derfor, mænd kun gør rent 
en gang om året - vi er projektorienterede. 
Men så kan man også operere på køkkenbor-
det. Vi har brug for at vores kvinde kommer 
hjem og siger: ”Hold da op Lars! Hvor er du 
dygtig!” Derfor kan vi ikke lave mad efter en 
opskrift, derfor kan vi ikke vaske op, og der-
for kigger vi først i brugsanvisningen, når alt 
andet er gået galt! Vi efterstræber altid det 
sublime. Vi dør en lille smule inden i, hver 
gang I siger: ”Aj, Lars (Susanne fniser), det 
skal vi vist ikke have igen.” 

Men det er jo ikke det, I vil have. I vil have 
mænd med babymos på velourbukserne, der 
jager orker om natten. Jeg er sikker på, at alle 
mine danske brødre er træt af, at det er VVS-
manden, der lægger rør ind derhjemme, og 
at posten er far til vores børn. Alt imens vi 
slider mange mørke timer ved symaskinen, 
når altså ikke vi tuder snot over familiejour-
nalen eller bager Bamseboller. Jeg fristes til at 
synge: ”Bror, så står vi her igen, med dilleren 
langt nede i postkassen!”. 

Vi elsker det asketiske skyttegravsliv. Men 
mest af alt elsker vi, når I går derhjemme og 

savner os. Vi kan godt lide at sige til kvin-
derne, at vi lever et liv på kanten. Men det er 
bare skide svært i et land, hvor mødregrup-
per er løsningen på al krig og krise. Vi kan 
godt lide når, I tror vi er nogen adrenalinjunk-
ier. Det værste er, at det kan I også selv! I el-
sker når vi kommer hjem og rykker jer rundt, 
med mudder over det hele. Det kan være I 
kører så hurtigt på ski, at vi næsten ikke skal 
vente på jer, og det kan være I kun er i hegnet 
for at pisse 10 gange på en koncert. Men selv 
om vi elsker jer, så er kvinder jo kun kvin-
der. 

Naturfredningsforening, pinjekerner og delebil. Vi er en masse af non-konfimister. Vi 

er alle forskellige på den samme måde. Den gennemsnitlige danske mand er under tøf-

len. Det er ikke godt eller dårligt, det er bare virkeligheden. Under tøflen er et dejligt 

sted at være. Uanset hvor langt inde i skabet tøflen er gemt, finder vi den og kravler 

ind under den. Vi nyder ikke at skulle tage stilling til noget som helst. Vi har belånt 

vores diller til op over begge testikler. De danske mænd har i samlet flok meldt sig 

under fanerne i hyggehæren og er taget i krig. De ligger netop nu nedgravet på hjem-

mefronten, i krig for fred. 

Tema: Pigerne mod drengene

Kristoffer Gram
granatkaster@hotmail.com

Lige lovlig stilling 
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equity industry. Based on extensive research and experience, BCG will 
provide insights on the PE industry in the middle of “the perfect storm”. 
Later in the evening, BCG will host an informal dinner for a selected 
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sending your CV and grade transcripts to event.cph@bcg.com  
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Kønsjalousi

I forsøget på at måle graden af kønsjalousi 
har vi foretaget en kvalitativt undersøgelse. 
Vores formål er at kunne udtale os om stude-
rende på IFSK, men det er plausibelt at de 
fundne tendenser er gældende i den brede 
befolkning. Fælles for de ytringer, der brin-
ges i artiklen, er, at de er opstået på    bag-
grund af samtaler, vi har overhørt i kantinen, 
PB og andre steder på instituttet. 

Den første frustrerede studerende er Anne D, 
2. semester, der efter sin hjemkomst fra 
skiferien befinder sig i et mørkt hjørne i PB, 
hvor hendes tanker river sig fri og udmønter 
i en lang tale om hendes dybfølte kønsjalou-
si. ”Drenge får så meget sjov ud af ingenting, 
og jeg ville virkelig gerne kunne føle det. 
Drenge har det bare sjovere end piger.” 
Herefter fortsætter Anne med at udtrykke sin 

kønsfrustra-
tion: ”Det 
værste er, 
at man som 
pige skal 
bruge så 
lang tid på 
at tage sig 
godt ud, 
hvor imod 
mænd bare 
kan stå ud 
af sengen 
og se laid 

back lækre 
ud.”

L æ n g e r e 
nede ad 
forenings-
g a n g e n 
finder vi 
Stine B, 4. 
semester. 
Stine er 
tydeligvis 
frustreret, 
og vi op-
f a n g e r 
disse ord, efter hun har afsluttet sin hæmn-
ingsløse banken hovedet ind i muren: ”Hvor-
for er det mandens ret at være praktisk? Jeg 
synes det er pisseirriterende, at det er min 
kæreste, der altid skal samle Ikea-ting”. Efter 
hun har udtrykt sin misundelse mht. man-
dens praktiske dominans, fortsætter hun: 
”Gid jeg var lige så god til bolde, som alle 
drenge er. Gid man kunne være lige så god 
som Martin Jørgensen og lige så sjov som Jes-
per Klein”.

Der ses en tydelig tendens til, at kvinderne 
misunder det mandlige køn. Kan man spore 
den samme tendens hos det andet køn? Vores 
udsendte journalist, som er hyret til at dække 
PFs generalforsamling, studser over en 
samtale, der finder sted mellem Kristian B. 
Pedersen, og den anonyme DorffMan. Dorff-

Vi kender alle til diskussionen: Hvilket køn er det stærkeste? Her vil mænd og kvin-

der typisk være fortalere for deres eget køn. På IFSK er der sket en uventet ændring 

i denne tendens. Et stigende antal mænd og kvinder skeler med misundelse til det 

andet køn og de dertil hørende attributter.

Tema: Pigerne mod drengene

Mikkel Vinter 
mikkelvinter@hotmail.com 

Rikke Melsen
rikke@melsenstyle.dk

Anne misunder drenge - de har 
det bare sjovere.

Stine misunder drenges humor 
og boldevner.
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Man har af 
k a r r i e r e -
m æ s s i g e 
å r s a g e r 
bedt om at 
få sit ansigt 
sløret ved 
fotografis-
ke fremstil-
linger. ”Jeg 
er så træt 
af, at det 
kun er 
k v i n d e r, 
der kan få 

multiple orgasmer”, siger Kristian, mens 
DorffMan nikker samtykkende og tilføjer: 
”Hvis jeg var kvinde, ville jeg tage til karneval 
i Rio.” Han fortsætter: ”Hvis jeg skulle være 
en kvinde, kunne jeg godt tænke mig at være 
Lula da Silva, for hun har bare helt vildt 
meget magt”. Herefter opstår der en pinlig 
tavshed, hvor DorffMan ser sig nødsaget til 
at indrømme, at han er voldsomt påvirket af 
stoffer og alkohol. Kristian fortsætter med at 
udtrykke sin kønsfrustration: ”Kvinder kan 
bedre tillade sig at vise følelser, hvorimod 
mænd skal være meget gode venner for at 
kunne vise følelser på samme måde”. Afslut-
ningsvis udtrykker Kristian misundelse mht. 
kvinders evne til at arbejde hårdere med 
deres studier.

Dette er som nævnt blot et uddrag af mange 
lignende ytringer og samtaler, der kan spores 
på instituttets gange. På baggrund af vores 
data, synes det sikkert at konkludere, at  
kønsjalousi er et udbredt fænomen. Vi tror 

på, at vi-
dere forsk-
ning i em-
net (vi 
lugter mu-
l i g h e d e n 
for et 
b aneb ry -
dende spe-
ciale?) vil 
k u n n e 
a f d æ k k e 
virkninger-
ne af 
denne køn-
sjalousi. Forsk-ningen synes at kunne gå i to 
retninger. Enten ses kønsjalousien som et 
produktivt fænomen, der skaber dynamik i 
samfundet gennem tilnærmelsen til det per-
fekte menneske. På den anden side kan køns-
frustrationen ses som et problem, der ned-
bryder selvtilliden og evnerne hos den 
enkelte. Dette kan afhjælpes ved dialog og 
større fokus på kvaliteter frem for svagheder 
ved sit eget køn. Et politisk tiltag i form af 
øget støtte til kønsskifteoperationsforskning 
kan medføre en lettere tilværelse og en hur-
tigere transition for de hårdest ramte. Køn-
sjalousien er i høj grad tilstedeværende, men 
om dette skal afhjælpes eller forstærkes må 
være op til videre forskning.

Hvilken person af det modsatte køn, 
vil du helst være?

Kvinder
1. Hanne Bech Hansen 
2. Oprah Winfrey
3. Susanne Munk Lauritsen
Mænd
1. Jesper Klein (jf. billede til højre)
2. Obama
3. Huxi Bach

Hvis anonyme Dorffman var 
kvinde, ville han gerne være 
Lula da Silva. 

Kristian mener, at kvinder er 
bedre til at vise følelser. 
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Er offentligt ansatte 
mere altruistiske?

Hvad omhandler dit projekt?
Da jeg skrev speciale fandt jeg ud af, at det 
faktisk er et ret underbelyst emne, hvad der 
motiverer offentligt ansatte, og det er det, 
mit projekt handler om. Jeg tager udgangs-
punkt i  et begreb, der hedder Public Service 
Motivation. Public service motivation  defi-
neres som motivation til at levere service for 
at gøre det godt 
for andre borg-
ere i samfundet 
– dvs. at de som 
er præget af 
public service 
motivation, mo-
tiveres af en 
form for altru-
isme. Det jeg 
undersøger er 
så, om der er en 
sammenhæng 
mellem public 
service motiva-
tion og jobvalg 
– dels hvilken 
sektor man bliver ansat i, dels om man har 
lyst til at arbejde med serviceproduktion, så-
som undervisning eller pleje, eller regulering, 
som jo  bl.a. er noget os statskundskabere 
kan komme til. 

Jeg tror jobvalg handler om meget mere end 
løn – jeg tror, det  er en kombination af nogle 

komplekse tiltrækningseffekter og socialiser-
ingseffekter. Man tiltrækkes af et bestemt ar-
bejde på grund af nogle grundlæggende 
værdier, som måske er opstået i barndom-
men eller gennem uddannelsen. Det handler 
om helt grundlæggende værdier, og om hvor-
dan man gerne vil bidrage til samfundet. Men 
disse værdier er også dynamiske. Når du 

kommer ud på en arbejdsplads, vil 
du opdage, at dine værdier enten 
bekræftes og dermed fastholdes, 
eller at de forandres. 

Vil det sige, at du tror offentligt 
ansatte er mere altruistiske end 
privatansattte?
Det er det, litteraturen på området 
traditionelt har ment. De offentligt 
ansatte betragtes i litteraturen som 
anderledes end de privat ansatte, 
fordi de offentligt ansatte har denne 
public service motivation. Men der 
har været en opblødning på området, 
og de privatansatte kan nu også be-
tragtes som altruistiske, dog på en 

anden måde. Der er en forventning om, at de 
privatansatte i højere grad tænker på den en-
kelte klient, hvor de offentligt ansatte ser 
mere på samfundet i sin helhed. 

Jeg hævder dog ikke, at de offentligt ansatte 
udelukkende motiveres af at levere denne 
puclic service –  det ville være for simpelt. 

Anne Mette Kjeldsen er en del af afdelingen for offentlig forvaltning, hvor hun skriver 

ph.d. på 5+3 ordningen. Hun er nu et halvt år henne i forløbet. Hun fortæller begejstret 

om sit projekt, der omhandler hvad der motiverer offentligt ansatte og understreger 

desuden at det at skrive ph.d. er en spændende arbejdsproces med mange forskellige 

arbejdsopgaver. 

Ph.d.-kavalkade

Bolette Danckert
20073223@ps.au.dk

“Det, der driver mig, er 
altså, hvordan man 
får den bedste offen-
tlige sektor, fordi den 
er så vanvittig vigtig 
– vi er jo alle sammen 
i kontakt med den 
hele tiden.
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Der er selvfølgelig også andet såsom lønfor-
hold og pensionsforhold. Jeg mener blot, at 
public service spiller en central og måske 
overset rolle. 

Der er egentlig gode beviser for, at public 
service motivation eksisterer, men vi ved 
ikke meget om, hvordan den udvikles, og det 
er det, jeg mener at have fundet mit bidrag til 
i litteraturen 

Hvordan har du tænkt dig at undersøge det?
Jeg regner med at lave et panelstudie. Panelet 
skal bestå af nogle forskellige faggrupper. 
Jeg ved endnu ikke præcist hvilke, men det 
kunne være socialrådgivere, fordi de både er 
i den offentlige og private sektor og både 
beskæftiger sig med service og regulering. 
Jeg regner med at  undersøge deres public 
service motivation, både når de er ved at af-
slutte deres uddannelse, og så igen efter de 
har været ansat i et stykke tid. Ved at sam-
menholde de to  målinger, vil jeg kunne se, 
hvordan deres motivation har udviklet sig, 
og jeg regner med derudfra at kunne sige no-
get om tiltræknings og socialiseringeffekter. 

Hvordan mener du, at det er relevant i for-
hold til ”den virkelige verden”?
Jeg mener, at det er relevant ud fra en anta-
gelse om, at motiverede medarbejdere per-
former bedre, hvilket er en tankegang, som 
knytter sig til human ressource  problematik-
ker. Det, der driver mig, er altså, hvordan 
man får den bedste offentlige sektor, fordi 
den er så vanvittig vigtig – vi er jo alle sam-
men i kontakt med den hele tiden.  Jeg gør 
mig ingen forhåbninger om at blive den nye 
store ledelses guru, men jeg håber at kunne 
være med til at forbedre den offentlige sek-
tor bare en lille smule. Hvis det så bare er en 
lille bitte ting, man kan åbne folks øjne for, så 
er det jo også noget.

Hvad synes du om det at skrive ph.d.?
Man kan godt være lidt i tvivl om sin egen 
identitet ved det pludselig at kalde sig for-
sker. Ikke fordi jeg er i tvivl om, at  det er det, 
jeg kan lide og har lyst til, men det er en ny 
verden, man træder ind i. Jeg synes, det er 
virkelig spændende. Det er lidt som en skat-
tejagt at fordybe sig i litteraturen og prøve at 
finde et hul, hvor man selv kan bidrage med 
noget. Det er utrolig spændende, men samti-
dig er det også det, der er frustrerende. Man 
håber at finde noget, der kan komme ud over 
rampen – ellers ville det være trist, hvis man 
bare sad og arbejdede tre år med noget, der 
ikke kunne bruges. 
Vi er heldige her på IFSK, fordi vi har et ufat-
teligt godt ph.d.-miljø. Folk er enormt åbne 
og venlige, og vi diskuterer og snakker om 
både det faglige og private. Det skal man 
sætte helt vildt meget pris på. Så det at være 
forsker  her på IFSK er ikke som at være luk-
ket inde på en lang grå gang, hvor man så 
sidder og nørder. Det er en helt normal ar-
bejdsplads, hvor vi holder frokostpause sam-
men, taler om weekender, om børn og om 
ferier. Der er også mange andre opgaver end 
bare det at forske og skrive projekt. Der skal 
undervises, diskuteres omstruktureringer, 
der er kurser og afdelingsmøder og meget 
andet. På en almindelig uge kan det derfor 
meget let blive en meget lille brøkdel af ens 
tid, der er tilbage til forskning, hvis ikke man 
er opmærksom på det. 

Anne Mette Kjeldsen forsker i hvad der mo-
tiverer de offentlige ansatte, og hun håber 
herigennem at kunne være med til at forbedre 
den offentlige sekor
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PraktiKanden
PraktiKanden

Anne Hedemann Nielsen
 20061904@ps.au.dk

Afrejse – hov, er det nu?
Det kom som lidt af en overraskelse for mig, 
at jeg pludselig skulle flytte. Det var flere 
måneder siden, jeg havde fået stillingen på 
ambassaden, og eksamensræset havde 
slettet al tidsfornemmelse, som jeg måtte be-
sidde. Det var desuden ret overraskende, 
hvor meget jeg rent faktisk havde gemt i 
mine skabe i løbet af 3 ½ års studie, og det 
var derfor ret heldigt, at min mor havde 
bestemt sig for at køre mig og mine 4 store 
kufferter hele vejen fra Århus til Stockholm.

Jeg ankom til Stockholm mandag aften, og 
skulle møde på ambassaden onsdag morgen. 
Om tirsdagen mødtes jeg med mine med-
praktikanter. Vi havde skrevet en del sammen 
på facebook, inden vi tog af sted, så vi havde 
haft mulighed for at se hinanden(s)(profiler) 
lidt an, inden vi mødtes.

De første dage
Første dag blev vi modtaget af de gamle 
praktikanter, som havde planlagt et intropro-
gram for os. I løbet af de næste tre dage blev 
vi introduceret til ambassadens arbejdsop-
gaver, og mødte ambassadens medarbejdere 
i de forskellige afdelinger. Det var rigtig fedt 
at blive sat ind i arbejdsopgaverne af de gam-
le praktikanter, så var det lidt lettere at stille 
alle de dumme spørgsmål. Heldet tilsmilede 
mig desuden nok til, at PET var kommet over 
den værste ferieafvikling efter COP15, og 
havde fået behandlet min og de andre prakti-
kanters sikkerhedsgodkendelse.

Da dagen kom, hvor de gamle praktikanter 
var taget hjem, og jeg selv skulle starte på 
arbejde, sad nerverne virkelig ude på tøjet. 
Det meste af dagen skævede jeg mistroisk til 
telefonen af frygt for at et svensk nummer 
ville ringe, og da jeg senere på dagen skulle 
sende min første indberetning, var det helt 
som at være til eksamen.

Ambassaden, so far
I skrivende stund har jeg været på ambas-
saden i 3 ½ uge, men jeg synes faktisk 
allerede, at jeg har fået lidt rutine i arbejdsop-
gaverne.  Man lærer ret hurtigt arbejdsgan-
gen, men det har bestemt ikke gjort opgav-
erne mindre spændende. Inden jeg tog af 
sted var jeg virkelig spændt på at skulle 
starte på et ”rigtigt arbejde”, og jeg var 
spændt på at skulle prøve kræfter med de 
ting jeg havde lært i min tid på statskundsk-
ab. For at starte med sidstnævnte, kan jeg 
helt sikkert mærke, at jeg har en værk-
tøjskasse med fra uddannelsen på statskund-
skab, som jeg ellers hjemmefra til tider synes 
kunne virke ret virkelighedsfjern.

Det er fedt at være en del af hverdagen på en  
”rigtig arbejdsplads”, og ikke bare være på 
arbejde engang imellem som studentermed-
hjælp. Selvom jeg selvfølgelig er nederst i 
hierarkiet, synes jeg alligevel, at jeg får 
meget ansvar. Foruden at få lov til at få fing-
rende ned i noget mere konkret arbejde end 
det akademiske liv, har det også været rigtig 

Anne Hedemann Nielsen fortæller i denne måneds udgave af PraktiKanden om, hvor-

dan det er at være ny praktikant på den danske ambassade i Stockholm. 



27

inspirerende at høre om de forskellige med-
arbejderes karriereveje, hvilket virkelig er 
noget jeg har taget til efterretning. Trods den 
indtil videre korte periode på ambassaden 
føler jeg derfor allerede, at jeg har fået en del 
med i kufferten med hensyn til erhvervserfar-
ing. Og så er det selvfølgelig også lidt sejt, 
når ambassadøren kigger forbi ens kontor 
bare for at hyggesnakke i en halv time.

Stockholm – på stan 
Selvom snestorm og -25 grader gør, at prak-
tikopholdet for tiden er lidt ligesom at være 
med i traileren til en katastrofefilm, er Stock-
holm virkelig fantastisk. Byen er smuk, sven-
skerne er smukke, shoppingen er fantastisk, 
og så findes her et utal af kaffebarer, som 
virkelig giver matematisk kantines kagebord 
kamp til stregen. 

At tale svensk er lidt en anden sag, selvom 
det går nogenlunde. Det er ikke rigtig accep-
teret, hverken af danskere eller svenskere at 
tale engelsk, så der er ikke andet end at 
springe ud i det. Heldigvis er skånsk dialekt 
værre end dansk accent, så det tager det 
meste af presset (og latteren).

Jeg havde lidt en idé hjemmefra om, at jeg 
skulle få en masse svenske venner, og på den 
måde lære sproget, men det har nok været 
den største skuffelse indtil videre heroppe. 
Når man som jeg ikke har nogle naturlige an-
læg for sport, kan det være lidt svært at 
møde svenskerne og komme ind på livet af 
dem. Heldigvis er der et ungt miljø på am-
bassaden, som også er friske på at arrangere 
ting efter arbejdet.

Selvom Sverige umiddelbart ikke lyder så ek-
sotisk, er der på mange områder en helt an-
den kultur end i Danmark, hvilket jeg synes 
er rigtig spændende at opleve. Det mest 
oplagte er selvfølgelig alkoholkulturen, hvor 
man er nødt til at købe sin alkohol i system-
bolaget, fordi der ikke må sælges alkohol i 
supermarkederne. Generelt er svenskerne, 
efter min mening, lidt mere civiliserede og 
stilede end danskerne, og man kan under-
tiden føle sig lidt som et uopdragent barn.

Herudover er det fedt at bo i en større by end 
Århus. Og der er altså bare lidt glamour over 
Stockholm :-) 
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Kanden

De fleste havde nok bemærket, at der var ved 
at ske noget med bibliotekerne på Sam-
fundsfagligt Fakultet. Fredag den 12. februar 
slog det nysammenlagte bibliotek officielt 
dørene op og var vært ved en åbningsre-
ception med både kanapeer og vin til de 
fremmødte samt taler fra biblioteksleder Su-
sanne Krag og dekan Svend Hylleberg, som 
også fik æren at klippe den røde snor. Bib-
lioteket er nu til daglig åbent til både læse-
gruppearbejde og hygge med medstuder-
ende fra hele fakultetet. Der er masser af 
stikkontakter, trendy arrangement med små 
borde og funky stole (som ifølge nogle leder 
tankerne hen på Jyske Bank), internationale 

aviser og automater til både varme drikke og 
snacks. Jublen vil ingen ende tage!

Kandidatforeningen var i år fin på den og 
afholdt således hele to generalforsamlinger i 
den forgangne måned. Den ordinære løb af 
stablen den 8. februar, og bød på diskussion 
af vedtægtsændringer mm. og et  valg, der 
næsten producerede en hel bestyrelse – det 
hele ledsaget af bastognekiks. Da der var 
plads til flere i bestyrelsen måtte den ek-
straordinære generalforsamling afholdes, og 
den 22. februar kom der således både 
kampvalg og omkampvalg, og bestyrelsen 
blev fuldtallig. Den nye bestyrelse har både 

planer om faglige og socia-
le arrangementer, bl.a. 
fortsætter de med spis-
ning inden PF-fester og 
regner med at gentage 
hytteturen for alle de 
gamle hoveder, så de 
også kan få lidt spas i 
deres ellers så triste og 
grå kandidattilværelse.

Den næste generalfors-
amling i rækken var hos 
Kritisk Profil den 17. 
februar, og bød på intet 
mindre end en sensa-
tion. Det lader til, at 
seriøs er det nye sort på 
IFSK, idet det lykkedes 
foreningen at få fuldt be-

Kanden News på pletten

Rikke Melsen
Rikke@melsenstyle.dk

Februar blev den store måned for generalforsamlinger med både PF, :kp, og Kandidat-

foreningen. Desuden bar det længerevarende byggerod på institutten endelig båret 

frugt med åbning af både den ombyggede kantine og Samfundsvidenskabeligt Bib-

liotek. Kanden var som altid på pletten til stort og småt og fortæller her, hvad du 

enten er gået glip af eller kan mindes med glæde.

Der var et let traktement til de fremmødte til bibliotekets åbning. 
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sat i bestyrelsen. 9 bestyrelsesmed-
lemmer og hele 2 suppleanter blev 
valgt, og de var næsten alle til stede 
til generalforsamlingen. Måske de 
blev lokket til af de store mængder 
kage? Uanset årsagen var der så 
mange, der gerne ville være med, at 
flere medlemmer trak deres opstill-
ing tilbage for at undgå et kampvalg. 
Som den nyvalgte formand Lars En-
gelbrecht udtaler: ”Vi er åbenbart 
mere attraktive end Kandidatforenin-
gen og mere sociale end PF.”

Torsdag den 18. februar løb PF’s 
generalforsamling af stablen. 
Fremmødet var imponerende, og den 
afgående bestyrelse bød på øl og en gennem-
gang af det forgangne bestyrelsesår. Bl.a. 
kunne de fremlægge et imponerende over-
skud på omkring 60.000 kr., og der var i det 
hele taget ros til bestyrelsen, som således 
også fik et stående bifald med på vejen, da 
de sagde farvel og tak. 12 bestyrelses-
medlemmer, heraf to gengangere, og en en-
kelt suppleant blev valgt, og det bliver spæn-
dende at se, hvordan de vil klare opgaven. 
Fra kilder i bestyrelsen forlyder det allerede, 
at de bl.a. har nedsat et nyt ”socialt udvalg”, 
der vil stå for andre sociale tiltag end de sæd-
vanlige fester og fredagsbarer.

Mandag den 22. februar var dagen for den 
længede ventede åbning af den nyom-
byggede kantine. Det sidste stykke tid 
havde kantinen kørt på lavt blus og lukket 
tidligt til frustration for mange eksamen-
stressede studerende. Hertil kan man stille 
spørgsmålet, om det var et tilfælde, at 
kaffeautomaterne skulle udskiftes i samme 
periode eller snarere en del af et ondsindet 
socialt eksperiment? Kantinen forsøgte dog 
at rode bod på det hele og give en forsmag 
på de nye køkkenkapaciteter ved at byde på 
gratis kage og hjemmelavet pizza på åb-
ningsdagen. Der var rift om godterne og ven-
tetid ved pizzabordet, men det er alt andet 
lige glædeligt, at man nu igen kan købe sig 

en kop kaffe og en scone efter kl. 
14.

Månenden bød desuden også på 
flere faglige arrangementer, bl.a. 
Christoffer Green-Pedersens til-
trædelsesforelæsning den 5. 
februar i anledning af hans ud-
nævnelse til professor i statskund-
skab.

Således er agurketiden et længst 
overstået kapitel og det nye semes-
ter skudt godt i gang. Kanden NEWS 
glæder sig til at bringe nyt igen 
næste måned. Hvem ved – måske 
en visionær investor til den tid har 
doneret os en nyhedshelikopter?

Dekan Svend Hylleberg klippede den røde snor ved bib-
liotekets åbning.

PF’s nye bestyrelse. 
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Den rigtige tilfældighed: Om kemi, 
magtesløshed og bachelorfag

I sidste nummer af Kanden åbnede Ebbe Elhauge Kristen-
sen en interessant diskussion om fordelingen af bachelor-
fag. Selvom vi ikke er enige i Ebbes argumenter, mener vi, 
at han skal have ros for at have fået to gamle, halvgrå 
studerende til at fatte pennen og skrive et svar.

Hvad er problemet?

Den nuværende metode til fordeling af bachelorfag er ikke 
perfekt, men hvor stort er problemet? Et blik på tabellen 
nedenfor kan give et overblik. I år har over 98% af de stu-
derende fået en af deres første fire prioriteter. 90 % har fået 
en af deres første 3 prioriteter. Året før var tallene hhv. 
over 99 % og over 98 %. Set fra oven er problemet således 
ikke stort. Det er selvfølgelig synd for de 3, der ikke har 
fået en af deres 4 første prioriteringer i år, men klart 
størstedelen af de studerende har tilnærmelsesvist fået 
opfyldt deres ønsker.

Bachelorfag: De studerendes fordeling efter prioritering.

God Kemi? 

Ebbes henvisning til fordelingsmetoden på Kemi fik de to 
skribenter til at ringe til Niels Pind, formand for Undervis-
ningsudvalget, som står for fordelingen af bachelorprojek-
ter. Kemi er gået væk fra det system, Ebbe omtaler. Det er 
lykkes at afskaffe flaskehalsproblemer ved fordeling af 
bachelorprojekter via bedre information: Inden studerende 
vælger projekt introduceres de til de forskellige mulighe-
der; blandt andet har de mulighed for at tale med faglær-
erene. De studerende prioriterer tre faglærere, og i den 
efterfølgende fordeling, indgår karakterer ikke som et pa-
rameter. Der søges at opnå størst mulig tilfredshed blandt 
de studerende. Kemi er således gået væk fra den fordel-
ingsmetode som Ebbe omtaler, fordi Undervisningsudval-
get ville undgå, at karakterer blev afgørende for fordelin-
gen. Niels Pind fortæller, at alle i år har fået deres 1. 

prioritet, hvilket bl.a. skyldes den grundige introduktion til 
fagene. 

Er det største problem fordelingsmetoden?

I forlængelse af erfaringerne fra Kemi, er problemet fra 
vores synspunkt de studerendes manglende viden om 
bachelorfagene. Informationen er begrænset, og der er 
ikke en omfattende introduktion. Flere studerende har 
således været særdeles tilfredse med deres bachelorforløb, 
selvom de har fået deres 4-6 prioritet. Det samme gør sig 
også gældende med omvendt fortegn. Så hvis vi skal lære 
noget fra Kemi, er det, at bedre information giver bedre 
prioriteringer og dermed bedre fordelinger af fag. Vi er klar 
over, at en forøgelse af informationsniveauet kræver 
mange ressourcer. Derfor vil det formentligt hverken være 
realistisk eller hensigtsmæssigt at øge informationsni-
veauet til et niveau, der er væsentligt højere end i dag.

Arbejdsindsats og karakterer

Så vidt fordelingen af bachelorfag. Dette indlægs forfattere 
er generelt uenige i den sammenhæng mellem arbejdsind-
sats og opnåede karakterer, som Ebbe fremfører. Det virker 
som om, Ebbe forestiller sig en perfekt sammenhæng mel-
lem indsats og karakterer, idet ”der kræves en indsats for, 
at ens ønsker kan blive opfyldt.” Den sammenhæng vil vi 
gerne nuancere. Selvfølgelig vil den samme studerende få 
bedre karakterer, hvis vedkommende lægger en stor ind-
sats, end hvis vedkommende lægger en lille indsats i stu-
diet. Der er imidlertid forfatternes erfaringer som studer-
ende og undervisere, at denne sammenhæng – især på de 
første år – ikke er så klar, når forskellige studerende sam-
menlignes. Det kan have flere årsager, som bunder i andet 
end dygtighed. Skriftligt stærke studerende tilgodeses sy-
stematisk pga. eksamensformerne. Desuden handler de 
første mange eksaminer om at finde ind i skrivestilen på 
statskundskab, og det kan tage tid. Det mener vi bør 
anerkendes!

Afrundende

Afslutningsvis er det relevant at overveje, om en ændring 
af fordelingsmetoden som Ebbe foreslår, vil have store 
negative konsekvenser for studiemiljøet generelt og for-
holdet mellem de studerende. Og fordi vi foretrækker lod-
trækning frem for karakterrangering, foretrækker vi ikke 
”tilfældighed som selektionsmetode til […] diverse stillin-
ger i ministerier, i kommuner og på ambassader”. 

Debat: Bachelorfag

Søren  Heldgaard Olesen
heldgaardolesen@gmail.com

Prioritet 2009 2010

1 132 111

2 29 17

3 24v 13

4 1 14

5 1 1

6 - 2

Antal tilmeldinger 158

Kristian Holm
kristian.holm@gmail.com
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Seeking One More.
If yOu’re One Of a kInd lIke TanJa, yOu cOuld be The One. 
 Tanja joined Mckinsey & company in 2006, seeking a challenging 
international career that would open doors. She came to the right place. Our 
company is involved in more than a thousand projects worldwide advising 
leading companies. Our teams help clients develop and implement solutions 
to important and complex problems across their business – locally and 
globally. 
 consulting is an exciting job with great opportunities for personal 
and professional development, but it is not for everyone. It takes ambition, 
commitment and a will to succeed. It requires determination as well as 
talent. 
 If you have these qualities and have just graduated or are about 
to – you could be the one we’re seeking. 
 for further information, please visit our web site www.mckinsey.dk 
or call our recruiting coordinator Mette nielsen on 3337 8126. 

application should be sent to: 
Mckinsey & company
att.: Mette nielsen 
Ved Stranden 14 
1061 copenhagen k,  
or email Mette_nielsen@mckinsey.com

Tanja Sølvkjær

cand.oecon. with focus on business Management, 

university of aarhus

business development executive, India

enjoys dancing latin american  

and standard dance

a keen photographer and loves to travel around the 

world to take photos of exotic animals

next goal: climb kilimanjaro, and go back to India to 

visit her sponsor child and see where she goes to school
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Nyt fra 
Studienævnet

Nyt fra Studienævnet

Mette Kjær (formand for Studienævnet) 
 mkjaer@ps.au.dk

Sarah Cecilie Kjærgård Pedersen (næstformand)
 20061329@ps.au.dk

For det første var det overgangsmøde: Sidste 
møde i det gamle studienævn og første kon-
stituerende møde i det ny! Det blev gjort ek-
stra højtideligt ved at vi gik ud og spiste sam-
men bagefter. Alle er meget indstillede på at 
arbejde sammen om det, der er i vores fælles 
interesse: Nemlig at hele tiden forsøge at 
gøre vores uddannelse så god som mulig og 

instituttet til et så godt et sted at være som 
muligt. 

For det andet havde vi evaluering af RUS-ar-
rangementet. RUS-sekretærerne fra 2009 
aflagde en meget flot rapport og som altid 
var evalueringerne overordnet positive. Der 
var dog ting, der kunne gøres bedre, fx tidlig 
rekruttering af RUS-sekretærerne, for der er 
mange praktiske ting, der skal sættes i gang 
allerede først på foråret. En tidlig start vil 

også give RUS-
sekretærerne 
mere tid til at 
tænke lidt mere 
overordnet på, 
om der er no-
get, der kan 
eller bør gøres 
anderledes end 
sidste år.  Også 
en bedre over-
levering af erfa-
ringer fra år til 
år kunne være 
en god ting. 

Den tredje ting, 
der gjorde stu-
dienævnsmø-

Siden sidst har vi holdt det første studienævnsmøde i det ny år. Det var et særligt 

studienævnsmøde på flere måder.

Prioritet F 2004 F 2005 F 2006 F 2007 F 2006 F 2009 F 2010

1. 94 125 129 129 112 132 111

2. 29 21 18 13 36 29 17

3. 21 6 10 8 14 24 13

4. 12 6 5 6 - 1 14

5. 7 2 2 3 - 1 1

6. 7 2 2 - 1 - 2

7. 4 1 4 - - - -

8. 1 2 1 3 - - -

9. 1 1 1 1 - - -

10. 1 - - 2 - - -

11. 1 - - - - - -

12. 3 - - - - - -

Antal 
tilmeldinger

181 166 172 165 163 187 158

BA-projektseminarer
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det særligt var, at vi havde inviteret Torben K. 
Jensen fra fakultetets pædagogiske lærings-
enhed på besøg for at snakke om, hvordan 
en eventuel ”Faglig lærings-dag” på første se-
mester kunne se ud. Formålet skulle være at 
diskutere og reflektere over emner som 
læring, planlægning af studium, forberedelse 
mm. Det kunne der godt være behov for i en 
periode, hvor man er blevet overvældet med 
materialesamlinger og kun har set VIP’erne 
på forelæsninger. Så det arbejder vi videre 
på.

Vi vedtog et par beslutninger om undervis-
ningsforbedring, herunder et par ekstra tim-
er til sociologi, en justering af sidefagsud-
dannelsen, så metode kan komme før 
komparativ politik, og vi arbejdede videre 
med et specialeevaluerings-skema.

I sidste nummer af Kandestøberen var der et 
indlæg om fordeling af Bachelor-seminarer. 
Det er altid godt med indlæg til debatten, og 

det er aldrig rart, når man ikke får en af sine 
højeste prioriteter. Men i studienævnet gør vi 
os meget umage med, at så mange som over-
hovedet muligt får de højeste prioriteter. Hvis 
det slet ikke kan lade sig gøre, bliver der 
trukket lod. Men der er ikke noget tilfæl-
dighedsprincip, for de studerendes prio-
riteter bliver i høj grad taget i betragtning, 
som det ses af nedenstående tabel, der viser, 
at de fleste får deres højeste prioriteter.  At 
fordele efter karakter og dermed skabe elite-
seminarer blandt de seminarer der er mest 
efterspurgte (hvilket ikke er ensbetydende 
med at de nødvendigvis er de mest interes-
sante) vil vi under ingen omstændigheder 
kaste os ud i. 

PS: ny medlemmer af studienævnet er: Søren 
Serritzlew (OF), Gitte Somme Harrits (Soci-
ologi), Søren Flinch Midtgaard (Politisk Teori), 
Line Nissen (6. Semester), Katrine Bagge Sal-
omonsen (4 Semester), Nicoline Bundgaard 
(2 Semester).

Nye skribenter er velkomne på Kanden!
Kandes redaktion er åben for alle, der skulle have lyst til at give sig i kast med at skrive 
artikler om livet på instituttet. 
Du er velkommen til at kigge forbi til et af vores ugentlige møder, drikke en tår kaffe, og 
se om Kanden er noget for dig. 
Da vores mødeplan dette semester er lidt uregelmæssig, kan du sende os en mail på 
kanden@ps.au.dk - så oplyser vi glædeligt, hvornår det næste møde bliver afholdt.

Forsidebilleder
Har du et forslag til, hvad der skal på 
forsiden af næste nummer? 

Tag et billede eller lav en illustration, 
som på den ene eller anden måde re-
laterer sig til livet på instituttet, og 
send det til os - så kan det være, at det 
ender på forsiden.
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”Mission Impossible”: 
7-trins-skalaens anvendelse

Karakterer

 Ebbe Elhauge Kristensen
 20071982@ps.au.dk

Ideen bag den omdiskuterede 7-trins-skala 
var at gøre danske karakterer sammen-
lignelige med dem givet efter den europæiske 
ECTS-skala.  ”Et af formålene med 7-trins-
skalaen er - som nævnt tidligere - at sikre en 
fordeling af de beståede karakterer, som sva-
rer nogenlunde til den internationale ECTS-
skala.” (kilde: Undervisningsministeriet).

For de studerende ved de danske univer-
siteter og dermed også Institut for Statskund-
skab (IFSK) her i Aarhus er det af afgørende 
betydning, at dette mål opfyldes. Det betyder 
nemlig, at mulighederne for at komme ind på 
gode europæiske (og amerikanske) univer-
siteter skulle blive som for studerende fra 
andre nationer, og at der skulle være tale om 
fair konkurrence.

Undervisningsministeriet betoner, at den 
konkrete brug af karakterskalaen skal være 
absolut. Der skal altså ikke tages hensyn til 
den relative fordeling af karakterer: ”Men i 
den konkrete brug er det afgørende, at karak-
terskalaen anvendes absolut med udgangs-
punkt i beskrivelserne af de enkelte karak-

terer og i forhold til fagets og uddannelsens 
mål.” (kilde: Undervisningsministeriet). Der-
for er det på sin vis også problematisk at 
sammenligne karakterer fra de respektive 
statskundskabsfag med ECTS-skalaens ideal-
fordeling. Det må alligevel antages, at en så-
dan sammenligning kan være med til at an-
skueliggøre, hvorvidt målet om 
sammenlinelighed kan siges at være opfyldt.

Man kunne forvente, at særligt et forhold 
ville komme til udtryk, nemlig at man ved 
overgangen fra 13-skalaen til 7-skalaen går 
fra en undtagelsesskala til en skala uden und-
tagelseskarakterer. ”Det er afgørende, at den 
traditionelle tænkning i forhold til den gamle 
skala ikke føres med over i den nye skala. For 
eksempel var karakteren 13 en undtagelses-
karakter, der skulle gives for den usædvanligt 
selvstændige præstation, men der er ingen 
undtagelseskarakterer i 7-trins-skalaen.” (kil-
de: Undervisningsministeriet). Hvis uddan-
nelsesinstitutionerne ikke er opmærksomme 
på dette, vil det underminere rationalet bag 
7-trins-skalaen, da karakterfordelingerne 

7-trins-skalaen har fået en ilddåb i det danske skolesystem – således også på univer-

sitetsniveau. Det er på tide at se på, hvordan den benyttes, og hvad det betyder for de 

studerende.
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dermed ikke vil være konsistente med lande, 
der benytter ECTS-skalaen.

Til grundlag for sammenligningen mellem 
ECTS-skalaens idealfordeling og de konkrete 
karakter på IFSK ligger sommereksamen 
2009. Hvis man kaster et blik på tabel 1 står 
det klart, at de fleste af de respektive ek-
saminers karakterfordelinger ligger relativt 
langt fra det intenderede. Således er det fx 
kun lykkedes 1% at få 12 i mikroøkonomi til 
sommereksamen 2009, ligesom det kun er 
lykkedes 2% at få 12 i metode II ved samme 
eksamen. For mange fags vedkommende er 
der altså en relativt stærk divergens mellem 
idealfordeling og faktisk fordeling. Flere fag 
ser dog ud til tilnærmelsesvis at opfylde 
målene. Det gælder Politisk teori og idehisto-
rie, International politik og Offentlig politik. 
Det ville være muligt at drage stærkere kon-
klusioner, hvis man havde data fra en læn-
gere periode til rådighed.

Tabellen signalerer, at det er sandsynligt, at 
man fra undervisernes side opfatter 7-trins-
skalaen som en undtagelsesskala. Hvis det er 
tilfældet, er det stærkt problematisk! Der 
foreligger dog også den mulighed, at de stu-
derende ved IFSK gennemsnitligt ikke er 
dygtige nok til at opfylde ECTS-skalaens ide-
alfordeling. Uagtet hvilken af disse årsager, 
der ligger til grund for inkonsistensen mel-
lem idealet og det faktiske resultat, er der 
tale om et problem.

Ift. optagelse på udenlandske universiteter er 
den konkrete problemstilling, at man tradi-

tionelt opfatter studerende med gennemsnit 
fra B (10) til A (12) som de studerende, der 
tilhører de top 10 procent, som kan optages 
på gode udenlandske universiteter. På IFSK 
vil dette ikke være tilfældet, da top 10 pro-
cent studerende på IFSK sandsynligvis vil 
være placeret med gennemsnitsnit fra C (7) 
til A (12), hvilket figur 1 da også indikerer. 
Derfor kan studerende med et gennemsnit et 
stykke under B sagtens tænkes reelt at være 
kvalificerede til at gå på fx London School of 
Economics, selvom det ikke er tilfældet 
formelt pga. den faktiske anvendelse af 
7-trins-skalaen på IFSK. Dette er selvsagt 
uheldigt, da det udelukker studerende fra at 
kunne dygtiggøre sig yderligere på gode ud-
dannelsesinstitutioner i Europa og USA. 

Der er altså en kraftig indikation på, at der er 
et problem ift., hvordan man fordeler karak-
terer inden for visse fag. Et problem, der po-
tentielt kan have markante konsekvenser for 
de studerende, der ønsker, at søge optagelse 
på gode uddannelser rundt om i Europa og 
USA. Samtidig kommer indførelsen af 7-trins-
skalaen til at fremstå en anelse komisk, idet 
den tilsyneladende anvendes som den gamle 
13-skala. Det er vigtigt at fastholde et højt 
fagligt niveau og en del heraf er, at gode 
karakterer naturligvis skal gives på grundlag 
af gode præstationer. Alligevel er det vigtigt, 
at instituttet selv følger med i udviklingen og 
overvejer, om der er tale om et problem, man 
bør gøre noget ved. Ingen kan være tjent 
med, at dygtige statskundskaberes drøm om 
at dygtiggøre sig på gode udenlandske uni-
versiteter bliver til ”Mission Impossible”.  

Figur 1: Bachelorer i statskundskab fra 1 september til 31 august 2009 fordelt på 

karaktergennemsnit. Procent. 

Kilde: http://www.samfundsvidenskab.au.dk/administration/studie-administration/statistik/
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Tak for info, infoskærme

Det kan godt blive lidt trægt med at få læst 
de mange institutmails, som dagligt sendes 
ud fra de mange aktive foreninger og organi-
sationer, der er tilknyttet IFSK. Man kunne jo 
smutte op forbi administrationen og få dem 
sendt til sin hotmail.com, men man får det 
bare ikke gjort. Man kunne jo lige læse dem, 
mens man alligevel stener lidt på læsesalen, 
men når computeren bliver lukket ned, går 
det igen op for en, at man aldrig nåede læn-
gere end til vennernes fjollede weekend-
billeder på facebook. 

Men det er jo brandærgerligt at gå glip af et 
fedt foredrag eller en spændende forelæs-
ning eller ikke få søgt et lækkert og udfor-
drende studenterjob, bare fordi man lige gik 
glip af en institutmail eller hundrede, fordi 
ens indbakke var fyldt. Det er der blevet ro-
det bod på – i efterårssemesteret blev der 
installeret infoskærme rundt omkring på in-
stituttets gange, der kort og præcist in-
formerer om kurser, foredrag, nye tiltag, 
jobopslag, praktikpladser og andre spæn-
dende nyheder, studerende helst ikke skal 
snydes for. 

Flotte ser de ud, de nye infoskærme; 
udformet på bedste fladskærmsma-
ner, hænger de centralt placeret i bl.a. 
kantinen og forhistorisk, hvor de er 
lette at få øje på. De studerende 
udtrykker generel tilfredshed med 
skærmene, der bruges til at falde i 
svime over, hvis gruppearbejdet går i 
stå, men til gengæld også sparker 
gang i de studerendes spontanitet; 
således siger flere, at de impulsivt har 
droppet eftermiddagens læsning til 
fordel for en annonceret aktivitet, 
hvis deres blik faldt over infoskær-

mens præsentation af en gæsteforelæsning 
eller et foredrag senere på dagen. 

De studerende håber, at skærmene fremover 
vil være lidt mere up-to-date. Det opleves, at 
en del arrangementer og især praktikpladser 
opslås, efter de har været afholdt eller skulle 
have været søgt. Studerende på 4. semester 
kunne desuden nyde informationen om, at en 
håndbog i sociologi med den rammende titel 
”Hvad er sociologi” var blevet udgivet og stod 
klar i PB – halvvejs inde i sociologieksamen. 

Miljømæssigt kunne man håbe, at info-
skærmene i fremtiden vil vinde over de 
mange flyers, der dagligt omdeles i kantinen 
af forskellige foreninger. Og skulle det ikke 
vise sig at være tilfældet, opfylder skærmene 
i hvert fald én god funktion; de er et oplagt 
mødested. Således overhørte undertegnede 
en samtale blandt 1.årsstuderende i de tidlig-
ere bibliotekslokaler: 

”Hvor skal vi mødes i morgen? ”

”Lad os mødes i røgfyldt. Men hvis der er 
fyldt, kan vi mødes under fjernsynet på gan-
gen.” 

Efter et semester med de nye infoskærme, som hænger rundt omkring på instutettet, 

er det tid til en evaluering

Infoskærme

Christine Michael Petersen
20084212@ps.au.dk
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Da bestyrelsen i sin tid konstituerede sig selv, 
var det med ønsket om at skabe en endnu 
større sammenhængskraft mellem forenin-
gens medlemmer. Både på tværs af årgan-
gene, hvor man ønskede at inddrage kandi-
daterne mere end tidligere og på tværs af 
holdene. Målet var at folk skulle føle at Poli-
tologisk Forening var de studerendes foren-
ing og ikke en lukket klub for bestyrelses-
medlemmerne. Derfor blev der sat fokus på 
forholdene for hjælperne til festerne, Kandi-
datforeningen blev inddraget og torsdagsca-
féerne blev til egentlige hyggelige caféer, 
hvilket blev særdeles positivt modtaget. 
Udover disse ændringer er der også blevet 
investeret i nyt festudstyr, så foreningens 
fester kan leve op til de kvalitetsbevidste 
gæsters krav.

Styr på økonomien
Rent økonomisk videreførte bestyrelsen den 
lidt stramme økonomiske styring, som 
bestyrelsen for 2008 havde lagt, efter at de 
havde modtaget et underskud på kr. -32.000. 
Man forlængede reglen, om at hvert individu-
elt udvalgs regnskab ikke måtte have under-
skud. Desuden er festerne blevet effek-
tiviseret, opgaver, som man kunne arbejde 
sig ud af i stedet for at købe dem præfabri-
kerede, har taget meget af festudvalgets tid. 
Denne tilgang resulterede i et regnskab, der 
lå over al forventning. Bestyrelsens kasserere 
kunne således præsentere et nærmest histo-

risk overskud på kr. 60.000 for 2009.    Selv-
om det lå højere, end hvad mange mente var 
nødvendigt, giver det i hvert fald den nye 
bestyrelse større handlefrihed end forenin-
gen har været vant til i de forgangne år. 

Med den megen fokus på fester har det altid 
været svært for bestyrelsen at profilere sig på 
de faglige arrangementer. Dette gjaldt også 
for denne bestyrelse. Ikke desto mindre blev 
bl.a. årets Faglig Dag positivt modtaget med 
et overfyldt Tvillingeauditorium. Det faglige 
udvalg oplevede dog også, at deres ideal om 
at være et apolitisk foretagende blev sat 
kraftigt på prøve, da de arrangerede en sund-
hedsdebat med Frit Forum og mødte op til et 
lokale fyldt med socialdemokratisk valgmate-
riale. 

Sportslige præstationer
Et arrangement, der blev endog endnu mere 
positivt modtaget, var årets kapsejlads, hvor 
standarden blev hævet til et hidtil uset 
niveau. Flere IFSK’ere end tidligere deltog i 
åbningsceremonien og rent sportsligt slog 
bestyrelsen sin egne rekorder. Desværre 
skulle marginalerne vise sig at være på et an-
det instituts side, og foreningen måtte nøjes 
med en andenplads, samme resultat som året 
før. Det er dog en udpræget holdning, at Poli-
tologisk Forening aldrig har været så tæt på 
sejren før. Der hersker i hvert fald ingen tvivl 
om, at der i 2010 er et betydeligt pres på den 

Den 18. februar udløb Politologisk Forenings bestyrelse for 2009’s mandat, og efter et 

år med op- og (nogle få) nedture trådte den tilbage, så et nyt hold kunne få muligheden 

for at tage over. 

PF-nekrolog

Rasmus Barndorff Djursboe
Rabadj@gmail.com

Nekrolog
- En bestyrelse træder tilbage
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nyvalgte bestyrelse for at gå hele vejen til 
guldet. 
Det var dog ikke på alle fronter, at bestyrel-
sen havde vind i sejlene. Udover fester, fa-
glige arrangementer og kapsejlads arranger-
er Politologisk Forening også to studieture 
hvert år. En stor dyr tur og en lille mindre dyr 
tur. I 2009 skulle den lille tur være gået til 

Amsterdam med udstik til regeringsbyen 
Haag. Alt var arrangeret og planlagt, men 
tilmeldingen var svag, på trods af at prisen 
svarede til Prag-turen året forinden. Der blev 
stillet spørgsmålstegn ved, om turen var ble-
vet reklameret nok til de sløve statskundska-
bere. Desuden viste 
det sig, at datoen 
lå midt i konfirma-
t i o n s p e r i o d e n , 
hvilket forhindrede 
mange ellers inter-
esserede stude-
rende i at melde sig 
til. Aflysning af 
turen blev udfal-
det, og en del dag-
es arbejde viste sig 
at være spildt. 

En harmonisk be-
styrelse
Heldigvis var 
tilslutningen til den 
store studietur u-
påklagelig. 38 
IFSK’ere fløj således 
hen over Sibirien til 

den kinesiske hovedstad Beijing. Foran ven-
tede karaoke, spændende faglige aktiviteter 
og mødet med den kinesiske kultur. Turen 
blev generelt positivt modtaget, både de fag-
lige og de sociale arrangementer. 

Når man ser tilbage, tegnes der et billede af 
en grundlæggende harmonisk bestyrelse. En 
bestyrelse der har formået at holde nogle 
gode og forskellige fester, skabe en række 
spændende faglige arrangementer, planlæg-
ge en god studietur, (næsten) vinde kapsej-
ladsen, alt sammen uden at lade resultaterne 
påvirke af den til tider enorme mængde ar-
bejde, eksamener eller de interne uenigheder 
der kan være i et tæt gruppearbejde. 
Bestyrelsesmedlem for 2008-bestyrelsen 
Christian Stenz peger da også på, at denne 
bestyrelse har været mere folkelig og inklu-
derende end tidligere bestyrelser.

Den afgående bestyrelse bestod af Torben 
Jakobsen, Mille Nørgaard, Tobias Varneskov, 
Johan Bach, Iben Olesen, Kristoffer Tølbøll, 
Stine Poulsen, Kristian Pedersen, Christian 
Pedersen, Niels Conradsen og Thomas Gla-
sius. De to sidste genopstillede til den nye 
bestyrelse og blev begge genvalgt. 

“Denne bestyrelse har 
været mere folkelig 
og inkluderende end 
tidligere bestyrelser.
- Christian Stenz, 
tidligere PF’er
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Tør du klage?

Ændringen er et ønske fra universiteterne 
selv, som håber, at de nye regler kan sænke 
de store administrationsomkostninger ved 
klagebehandlingen. Et økonomisk argument, 
der virker rimeligt nok set i lyset af, at der 
om nogle studier går rygter om, at det 
nærmere er reglen end undtagelsen, at man 
klager over sin karakter.

I den forbindelse er det interessant at se på, 
hvor mange der klager over karakterbedøm-
melser her på instituttet. Ved sommerek-
samen 2009 blev der for alle fag indleveret 
28 klager.  Ud af de 28 klager1 blev 17 afvist, 
4 fik forhøjet deres karakter, mens 7 Metode 
II opgaver  blev bedømt efter ændring af 
nogle tekniske fejl. Af de afviste klager blev 6 

anket med det resultat, at 2 fik forhøjet deres 
karakter i anden omgang. Således fik næsten 
29 %  medhold i deres klage og forhøjet kara-
kter, når de 7 metodeopgaver fratrækkes  

Nogle vil sikkert mene, at det er helt fair, at 
resultatet af en klage kan gå begge veje. Som 
Sophie Løhde fra Venstres uddannelsesud-
valg udtalte til 24Timer den 27. januar: 
”Grundlæggende er det mærkeligt, at vi har 
et klagesystem, hvor karakteren kun kan gå 
op. Det animerer til, at studerende klager 
ubegrundet over afgørelser”.  

Men når man tænker på baggrunden for de 
nye regler, virker pointen dog snarere at 
være, at når færre tør klage, så sparer univer-
siteterne penge. 

Frygten kan være, at systemet kan bruges til 
nærmest at straffe den, der klager. Debatten 
bør derfor lyde, hvorvidt regelændringen går 
ud over de studerendes retssikkerhed. Resul-
tatet kan blive, at ellers berettigede klager 
aldrig bliver indsendt, da man som stude-
rende kan risikere at falde i karakter og 
måske dumpe. I Jyllandsposten den 21. janu-
ar forklarer lektor i forvaltningsret ved Aal-
borg Universitet Sten Bønsing, at regelæn-
dringen ikke strider mod loven, men at ”det 
er et brud med traditionen for sager, hvor der 
ikke er to modstående parter. Normalt er det 
sådan, at klageren i denne type sager ikke 

Folketinget er netop nu ved at behandle en lovændring,  så vi studerende i fremtiden 

også kan risikere at gå ned i karakter, hvis vi klager over en eksamensbedømmelse. 

Tidligere har man ikke kunnet ændre karakteren til skade for den studerende, men 

det får en ende nu.

Eksamensklager

Stine Sønderby Bonde
20080888@ps.au.dk

“Frygten kan være, 
at systemet kan 
bruges til nærmest 
at straffe den, der 
klager. Debatten bør 
derfor lyde, hvorvidt 
regelændringen går 
ud over de studeren-
des retssikkerhed.
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kan blive dårligere stillet ved at klage. Det 
samme princip har man også for kontant-
hjælpsmodtagere, der klager over, at de får 
for lidt udbetalt. De kan heller ikke miste 
penge ved at klage.”

Det er rimeligt, at man vil forsøge at sænke 
administrationsomkostninger, hvis antallet af 
ubegrundende klager er uhensigtsmæssigt 
højt. Sarah Kjærgård Pedersen, som er næst-
formand i Studienævnet, påpeger i den for-
bindelse, at en klage selvfølgelig altid skal 
være sagligt begrundet, og man derfor kan få 
afvist sin klage uden, at den bliver behandlet. 
Det vil sige, at som reglerne er nu, kommer 
der kun begrundede klager til bedømmelse, 
hvilket taler imod Sophie Løhdes opfattelse. 

Så måske er regelændringen unødvendig 
eller måske findes der en mere konstruktiv 
løsning, som både studerende og administra-
tion kunne blive glade for. Hvorfor ikke satse 
på bedre feedback på eksamensopgaver, så 
de studerende bedre kunne forstå den karak-
ter, som de er blevet tildelt?  Som reglerne er 
i dag har vi ikke ret til at få tilbagemelding på 
en eksamensopgave. Det er en service, som 
underviserne giver til os studerende.   I Stu-
diemiljøundersøgelsen fra 2007 efterspurgte 
studerende på IFSK netop mere feedback på 
eksamensopgaver. Sarah Kjærgård Pedersen 
fremhæver derfor, at de i Studienævnet arbej-
der på at få mere og bedre eksamenstilbage-
melding. 

Det tvivlsomme ved en sådan forbedring er, 
at det sandsynligvis betyder større omkost-
ninger og derfor i sidste ende ikke vil harmo-
nere med ønsket om besparelser. Således 
tyder det på, at vi studerende i fremtiden må 
gøre op med os selv, om vi stoler nok på 
vores egne evner, så vi tør tage risikoen og 
klage. 

1. På grund af en fejl i tallene for Mikroøkono-
mi indgår de ikke i denne opgørelse.

Sæt      
i Kalenderen

X
@ Kvindemuseet
8. marts kl. 12-21

@ Studenterhuset
8. marts 16.15-19.00

@ IFSK
12. marts

@ A1
12. marts, 
kl. 14.15-16.00

@ NRGI park
15. marts, kl. 19.00

@ Frit Forum,
18. marts, kl. 19.00

@ S1, bygning 1332, 
19. marts, kl. 17.00

@ Studenterhuset
22. marts, kl. 20.00

@ Samf. kantine
26. marts, kl. 15-02

@ Musikcafeen
27. marts kl. 20.00

@ Øst for Paradis
29. marts, kl. 19.00

Kvindernes Internationale 
Kampdag. Kvindemuseet byder 
på forskellige events hele da-
gen

Kvinder anno 2010 - med Tine 
Bryld og Karen Thisted.

PF-fest - første fest med den nye 
bestyrelse.

Marianne Ulriksens ph.d.forsvar: 
Politics,  Policy and Poverty in 
Botswana, Mauritius, and other 
developing countries.

AGF-Silkeborg - første hjemme-
kamp med Martin Jørgensen.

Torben M. Andersen og Jørgen 
Goul Andersen debatterer Dan-
marks økonomiske situation. 

PB’s generalforsamling. PB er 
mere end bare fairtradekaffe og 
UNO. 6 bestyrelsesmedlemmer 
skal vælges. 

Men Among Animals releasepar-
ty med koncert Statskundskab 
og musikalitet kan gå hånd i 
hånd, og her kan du få syn for 
sagen. Efter sigende fri entré.

Lang Fredagsbar

PowerSolo giver koncert i Mejl-
gade - rock’n’roll for alle pen-
gene!

15. Internationale Kortfilms-
symposium– det lyder flot, og 
det bliver det også når Paradis 
blænder op for fire forskellige 
kortfilm fra Norge, Italien og Ir-
land.
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Hu ha 
Bad Gastein

Highlights fra IFSK skituren 2010: Da statskundskab gjorde Bad 

Gastein til Good Gastein!

Turens Tour
De kreative  og festlige evner blandt 
IFSK’erne nåede endnu en gang nye 
højder. På Tour de Chambre kom 
deltagerne både på camping, til Sen-
sation Black (sort er det nye hvid?), 
fik indblik i datalogiens fascinerende 
univers og sidst men ikke mindst 
mødte de ”frygtede” roligans.

Turens dataloger
Da bussen kørte mod Østrig, var 
der fremmede ombord. Rygtet gik, 
at de var dataloger. Forvirringen 
steg , da det viste sige både at være 
”ægte”  og ”falske” dataloger med 
og begge  med stort kendskab til 
diverse Google-søgefunktioner. Vi 
opfordrer til at afgøre, hvem der i 
virkeligheden er dataloger i en dyst  
Counter Strike. 

Turens oprør mod den østrigske 
mafia
Den østrigske skiferiemafia 
repræsenteret af vores skiguider 
forsøgte at lokke deres uvidende 
gæster i en kontrakt-fælde. Således 
havde nogen larmet, men alle skulle 
erklære sig skyldige. Med vores 
kendskab til generalisering næg-

tede vi at tilslutte os. Det endte i en 
diskussion om hjemmel og østrigsk 
retsstat, som DJØF’erne vandt i 
første skridt mod samfundstoppen. 

Turens Hit
Der manglede ikke musikalske ind-
slag på skituren, særligt hittet ”Hu ha 
Bad Gastein, say hu ha Bad Gastein” 
skabte fællessang og glæde.

Turens drink
Jäger Bombs – holder i PF-baren 
og holder i Østrig. Hermed en op-
fordring til den nye PF-bestyrelse 
om at indføre de små Jägermeister 
flasker. 

Turens tak til
Tak for en god tur til alle deltagere. 
Tak til arrangørerne, tak til Vanes-
sa, til guiden Jesper aka. Tjalfe, til 
Wührers og deres husband, til den 
østrigske mafia for at lade os blive 
i lejlighederne (selvom vi ikke sor-
terede skrald), til turens selvmords-
kandidat Henrik (efter gentagne mis-
lykkede forsøg på at lave et såkaldt 
”front flip”) og til sidst lifterne for at 
bringe fulde IFSK’ere sikkert ned af 
bjerget. 

Skiferierapportage

Anne Schmidt Stolberg 
20073039@ps.au.dk 

Stine Sønderby Bonde
20080888@ps.au.dk
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Kapsejladsen er vigtigst!?

Der er ikke lang tid til, at en af årets største 
begivenheder på universitetet løber af stab-
len. Den årlige kapsejlads danner rammerne 
om den sidste omgang dødsdruk, inden ek-
samensracet for alvor sætter ind. I år har vi 
store chancer for at blande os i topstriden og 
revanchere sidste års 2. plads. Efter PFs gene-
ralforsamling står det klart, at mange af 
bestyrelsesmedlemmerne er godt rustede og 
klar til at gå langt for at ramme de ca. 5 
sekunder pr. øl, det kræves. Flere valgtaler 
handlede om evnen til at drikke øl hurtigt og 
viljen til at ofre sig i den gule båd. De op-
stillede ved, hvad de stemmeberettigede vil 
have, og må derfor se sig nødsaget til at imø-
dekomme kravet om offervilje i kapsejladsen. 
Men hvorfor er denne begivenhed så vigtig 
for medlemmerne? Kapsejladsen skaber mu-
ligvis et fællesskab og noget, PF-medlem-
merne kan samles om, især 
når der er udsigt til sejr. Men 
hvad er logikken i, at en 
enig flok PF-medlemmer pri-
oriterer kapsejladsen over 
ansvarlighed i det daglige 
foreningsarbejde? Kapsej-
ladsen er en endagsbegiven-
hed, og det kan undre at 
medlemmerne, der møder 
op til generalforsamlingen, 
ikke tager mere hensyn til 
egne interesser, der skal va-
retages året rundt. 

Ved årets generalforsamling 
får man indsigt i det kæmpe 
arbejde den afgåede bestyr-

else har lagt for dagen. Kassererne præsen-
terer et regnskab, der giver dødelige 
statskundskabsstuderende kuldegysninger 
blot ved tanken om at skulle indgå i en så 
intim kærlighedsaffære med Excel. Bestyrel-
sen har et stort økonomisk ansvar over for 
deres medlemmer. Det fremgår dog ikke af 
alle kandidaternes salgstaler, hvilke kvali-
fikationer de besidder med fx henblik på at 
træffe vigtige økonomiske beslutninger. Er 
det ikke muligt, at der sidder lige så (eller 
mere) kompetente medlemmer i salen med 
en lyst til at bidrage til foreningsarbejdet i PF, 
som blot er begrænsede af det faktum, at de 
ikke kan drikke øl eller ro hurtigt? Vil det i 
den sidste ende ikke komme medlemmerne 
til gode, hvis bestyrelsen blev valgt ud fra 
relevante kompetencer i stedet for kapsej-
ladskompetencer?

På PFs generalforsamling havde flere af kandidaterne et fælles tema. Øldrikning og 

kapsejlads. Det er problematisk, at kapsejladsen er så stort et tema ved kampvalget, 

når der er mange andre  parametre, en kandidat bør vurderes på.

PF-generalforsamling

Mikkel Vinter
mikkelvinter@hotmail.dk 
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Dato Arrangement 

4. februar Torsdagsbar 

18. februar Generalforsamling 

19. februar Semi-lang fredagsbar 

12. marts PF-fest 

26. marts Lang fredagsbar 

16. april PF-fest 

29. april Kapsejladsen 2010 

Primo juni Metodebar 

23. juni PF-sommerfest 

24. august Ruscafé 

16. september Torsdagsbar 

24. september Semi-lang fredagbar 

1. oktober RUS-fest 

29. oktober J-Dag 

12. november PF-fest 

1. december Juledagen 

Ændringer i programmet kan forekomme 

 
 

P r o g r a m  

 

Husk at løbende holde dig opdateret på vores 
hjemmeside www.polfor.dk eller meld dig ind i 
Facebook-gruppen Politologisk Forening, og bliv 
løbende opdateret på vores kommende arrangementer. 
Der er lagt i oven til et spændende forår, med en 
masse fede faglige debatter!  
PF – Foreningen, der elsker dig året rundt 

2 

0 

1 

0 
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