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Nye og spændende tider på redaktionen 
af Rasmus Beltofte Sørensen og Tanja Elisabeth Erbs 
 
IFSK har slået dørene op for endnu et nyt semester. Her vrimler med nye studerende, der 
febrilsk forsøger at finde ud af, hvad det hele drejer sig om, mens de ældre studerende med 
erfaringens overbærenhed tænker; ja, ja, I bliver klogere ! Således synes alt umiddelbart ved 
det gamle, men … 
          Her på Kandestøberens redaktion er vi nået til et nyt kapitel i bladets historie. 
Kandestøberen har besluttet at gå sammen med Medarbejderbladet, således at Kandestøberen 
fremover vil søge at repræsentere både studerende og ansatte på IFSK. Vi ønsker samtidig fra 
studenterredaktionens side, som noget af det første, at pointere, at Kandestøberen fortsat er et 
organ, der tillader alle at give deres mening til kende. Der arbejdes ikke med censur, dog kan 
redaktionen afvise artikler, der  enten er irrelevante eller krænkende, nøjagtig som i 
overensstemmelse med Kandestøberens hidtidige redaktionelle retningslinjer.  
 
Kandestøberens redaktion udgøres af både studerende, Tap’ere og lærere, der i fælles forening 
vil arbejde for at sikre bladets fortsatte standard. De koordinerende roller som redaktører 
varetages af undertegnede, begge stud. Scient. Pol’er. Studenterredaktionen vil som tidligere 
mødes nogle gange om måneden til mere uformelle, men seriøse møder omkring indsamling 
af materiale til bladet. Derudover vil den samlede redaktion stævne sammen et par gange pr. 
måned i forbindelse med planlægning og evaluering af hvert nummer.  
          Indholdsmæssigt vil Kandestøberen nu spænde bredere, idet bladet skal rumme 
elementer fra de to tidligere blade. Dette vedrører blandt andet praktisk information med 
nyheder fra studiet og om livet på instituttet – herunder om nye ansatte, forskning og 
studiemæssige spørgsmål. Derudover vil der naturligvis være plads til debat om de spørgsmål, 
der måtte optage ansatte og studerende. Derfor skal der samtidig lyde en frisk opfordring til 
alle, der har lyst til at yde en større eller mindre indsats på redaktionen til at møde op til et af 
vores møder. Enhver er velkommen til at møde op til et uforpligtende møde og se os an.  
 
Foreløbig er vi stolte over at kunne præsentere 1. nummer af det nye Kandestøberen med 
blandt andet Bertel Haarders artikel : Scient. Pol’erne er bare bedre. Bertel Haarder er en af de 
første kandidater fra IFSK, og uddannelsen har udviklet sig en del siden da. Samtidig berører 
Bertel Haarder problematikken omkring det bedre udbud af studenterjobs for stud. Scient. 
pol’er i København, som utvivlsomt trækker overbygningsstuderende væk fra IFSK til 
København. Dette kan synes at være en af de større udfordringer, Instituttet står overfor, og 
som vil kræve en løsning på basis af et samarbejde mellem netop studerende og undervisere. 
Selv samme problematik blev diskuteret på det just afholdte institutseminar, hvor der blev 
opstillet en række fornyende initiativer, som artiklen ”Tid til reformer” længere inde i bladet 
redegør for. Udfordringer er der altid nok af, og de er her for at blive løst.  
          Derfor god arbejdslyst til alle på IFSK, samt et stort VELKOMMEN til alle de nye 
russere og et varmt velkommen tilbage til ældre studerende og ansatte.  
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Instituttet afholdt d. 28. og 29. august 
seminar for alle medarbejdere på 
Sandbjerg Gods i Sønderjylland. Et sådant 
todages-seminar afholdes hvert andet år 
for at give mulighed for nogle mere 
grundige drøftelser af instituttets forhold. 
På seminaret blev såvel bachelor- som 
kandidatuddannelsen gjort til genstand for 
omfattende drøftelser, ligesom instituttets 
forsknings- og arbejdsmiljø blev vendt og 
drejet. 
af Jakob Linaa Jensen og Ole Nørgaard 
 
Den fysiske udvidelse 
Seminaret indledtes med beretning fra 
institutleder Georg Sørensen, der i korte træk 
skitserede årets forløb på instituttet. 
Udgangspunktet var, at det generelt går godt, 
men at det kan blive meget bedre. Der er 
iværksat en række forskelligartede tiltag, ikke 
mindst er en del opgaver blevet uddelegeret 
til underudvalg for at inddrage så mange som 
muligt i ideudvikling og beslutninger. Som 
eksempel kan nævnes Internationalt udvalg, 
Ph.d.-udvalg og Web-udvalg 
          Fysisk set står instituttet overfor en 
kraftig udvidelse med de tre underste etager i 
bygning 350. Det forventes, at underetagen 
kan tages i brug i løbet af efteråret, mens 
indflytningen i de to andre etager forventes 
omkring årsskiftet. Det blev dog understreget, 

at dette er den optimistiske plan, som 
forudsætter, at intet går galt på vejen.  
 
Beretning fra Studielederen 
Herefter var det studieleder Torben K. 
Jensens tur. Han udtrykte først og fremmest 
tilfredshed med den nye evaluerings-
ordning, der efter hans opfattelse allerede 
har skabt et langt bedre grundlag for 
vurderingen af undervisningen, da den blev 
afprøvet første gang efter forårssemestret.  
          De studerendes ønske om øgede 
tilbagemeldinger på opgaver blev også 
berørt. Det blev understreget, at dette ville 
frembyde en helt enorm øgning af 
ressourceforbruget, hvorfor det automatisk 
ville betyde nedskæringer på andre områder 
af undervisningen. Det er dog noget, man 
fortsat vil søge at få løst i Studienævnet.  

 
Dernæst kastede Torben K. Jensen sig over 
det, der også skulle blive et af 
eftermiddagens hovedpunkter, nemlig en 
reform af B.A.-uddannelsen. Det er en 
udbredt opfattelse, at 1996-studieordningen 
trænger til en reform på visse områder: 
FLAPS er stadig for frit svævende i forhold 
til andre fag, klassikerfaget forløber heller 
ikke uproblematisk, og der kunne i det hele 
taget være en større sammenhæng i forløbet.  
          Torben K. Jensen reklamerede for 

Tid til reformer? 
- institutseminar på Sandbjerg 

Gods 28.-29. august 
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debatforummet på instituttets hjemmeside 
som  et sted, hvor alle, både undervisere og 
studerende, er mere end velkomne til at 
frembringe bidrag og ideer, og han noterede 
sig, at der allerede nu hersker en øget dialog 
i dette forum, efter at han opkastede en lang 
række spørgsmål til debat. 
 
Nyt fra udvalgene 
Efter disse to beretninger var det tid til at 
høre om de forskellige underudvalgs 
aktiviteter. Der blev blandt andet orienteret 
om planerne for indflytningen i vore nye 
lokaler, hvor det er planen, at design og  
indretning følger de eksisterende bygninger, 
således at instituttet fremstår som ét.  
          Derudover har det Internationale 
udvalg iværksat en proces for at tiltrække 
flere udenlandske studerende til instituttet. 
Et fald i dette antal på lang sigt kan gå ud 
over vore egne studerendes muligheder for 
at læse ved udenlandske universiteter, 
eftersom de fleste aftaler er bilaterale. Man 
overvejer blandt andet specielle seminarer 
om den nordiske velfærdsstat kun for 
udvekslingsstuderende.  
          Værd at nævne er også nedsættelsen 
af et web-udvalg, der skal forestå en mere 
regelmæssig opdatering af hjemmesiden, 
noget der hidtil har haltet bagefter. I den 
anledning er Jonna Kjær udnævnt som web-
master. 
 
På vej mod en ny studieordning? 
Eftermiddagens program tog udgangspunkt 
i en reform af B.A.-uddannelsen. De 
presserende problemer er som nævnt 
FLAPS, at klassikerfaget ikke rummer den 
tilsigtede mulighed for fordybelse, og at der 
er for store forskelle på P- og Ø-fag. Dertil 

kommer, at mange mener, at EU-stoffet bør 
få en mere fremtrædende placering på 
grunddelen.  
          Forskellige løsningsmodeller blev 
vendt og drejet i grupper. Blandt de ting, der 
bør fremhæves, er, at halvårgangs-
forelæsningerne betyder et væsentligt 
ressourcespild. Det samme pensum skal 
gennemgås to gange af underviserne, 
samtidig med at formen ikke rummer den 
mulighed for diskussion,  der er et kendetegn 
ved holdundervisning. I stedet kan man 
indføre instruktorundervisning på flere fag, 
da der er udbredt tilfredshed med denne 
undervisningsform. Den er for det meste 
meget kvalificeret samtidig med, at den 
rummer de muligheder for diskussion og 
fordybelse, der ikke er mulig i et større 
forum. 
          Andre forslag indebærer skabelsen af 
et nyt kombineret EU- og FLAPS-fag med 
selvstændig eksamen, sammenslutning af 
klassikerfaget med 3. og 4. semesters kom.
pol. og fremrykning af offentlig forvaltning. 
Alt sammen er det ideer, der skal danne 
udgangspunkt for undervisernes bidrag til 
efterårets diskussioner i Studienævnet.  
 
A-, B og C-fag : A-, B og C-studerende? 
Naturligt nok var det herefter 
kandidatuddannelsen, der var genstand for 
debat. Hovedfokus var problematikken 
omkring A-, B- og C-fag. Det giver for 
øjeblikket for stor forskel på de studerendes 
motivation og engagement på det enkelte 
seminar, at anvendelsen er så forskellig. En 
oplagt løsning kunne være flere 
karakterbedømte fag på overbygningen, 
således at hver enkelt eksamen talte mindre 
i det samlede gennemsnit. Som det er nu, 
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bliver de studerende enormt fokuserede på 
at få en fremragende karakter i de få A-fag. 
Det blev dog understreget, at et nyt system 
fortsat skal give mulighed for at tage fag på 
andre institutter eller lade praktikophold 
indgå som fag. 
          Helt grundlæggende er det dog et 
problem, at den toårige kandidatuddannelse 
ofte udvandes af diverse praktik- og 
udlandsophold, således at visse studerende 
kun tilbringer et halvt år på instituttet. 
Samtidig er flugten til København et stadig 
stigende problem, som der bør være øget 
opmærksomhed om. Selv om man ikke kan 
gøre Århus til København hvad angår 
muligheden for praktikjob, er der al mulig 
grund til at styrke kandidatuddannelsen, så 
den bliver endnu mere slagkraftig i forhold 
til Københavns. 
 
Seminar– og eksamensformer 
De studerende efterlyser ofte flere 
forskellige seminar- og eksamensformer på 
overbygningen. En opridsning afslører 
imidlertid, at der allerede findes mindst seks 
forskellige seminarformer og syv forskellige 
eksamensformer. Man har prøvet alt fra 
klassiske litteraturseminarer til intensive 
projektseminarer, endog med internatophold 
ud af huset. Eksamensmæssigt har de 
forløbne år budt på mundtlig eksamen med 
synopsis og en kombineret skriftlig og 
mundtlig eksamen for blot at nævne nogle. 
Problemet er derfor ikke, at de forskellige 
former ikke findes men måske mere, at de 
anvendes i for begrænset omfang. Derfor 
kan man kun opfordre underviserne til at 
benytte alle disse forskellige former. 
Et helt nyt forslag, der blev bragt på banen, 
var indførelse af et sommerseminar. Det 

ville give interesserede studerende mulighed 
for at gennemføre uddannelsen hurtigere, 
give studerende fra andre institutter eller 
”gamle kendinge” mulighed for at tage et 
seminar på instituttet, og samtidig være en 
oplagt mulighed for udvekslingsstuderende. 
Det blev besluttet at gå videre med denne 
ide. 
          Desuden kunne man tænke sig nye 
former, hvor seminarer eksempelvis tager 
deres udgangspunkt i løsning af en 
konsulentopgave for en virksomhed. 
Derudover blev det påpeget, at antal læste 
sider er et utilstrækkeligt mål for måling af 
et seminars arbejdsbelastning. På den anden 
side kan det være meget svært at opstille 
alternative (og mere kvalitative mål), og 
folk opfordredes derfor til at tænke nærmere 
over, hvordan sådanne mål kan udformes 
                       Specialeprocessen blev  også 
berørt. Der er udbredt bekymring over, at 
specialeskrivningen tilsyneladende fremstår 
som en stadig mere uoverskuelig byrde for 
de studerende. Det blev derfor drøftet, 
hvordan forskellige tiltag kan afhjælpe 
dette. Indførelse af specialeseminarer som i 
København er en mulighed, men der var 
også nogle, der advokerede for en reduktion 
af specialets omfang, så det fylder det 
samme som en engelsk M.A.-afhandling, d.
v.s. 70-80 sider. 
           
Hvad er et godt forskningsmiljø og har vi 
sådan et? 
Onsdagen var viet til en drøftelse af 
instituttets forskningsmiljø. I den anledning 
var Magnus Guldbrandsen fra det norske 
analyseinstitut for forskning og Mikkel Bo 
Madsen fra Sociologisk Institut i 
København inviteret for at tale om ”Det 
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gode forskningsmiljø”. 
          Guldbrandsen tog udgangspunkt i 
kvalitet i forskningen og påpegede soliditet, 
originalitet, faglig relevans og nytænkning 
som fire vigtige faktorer i den forbindelse. 
Samtidig skitserede han på baggrund af 
norske undersøgelser, hvorledes det sociale 
spiller en meget vigtig rolle i skabelsen af 
det gode forskningsmiljø. Kollegialitet og 
åbenhed fremmer forskningen, mens 
isolation og personkonflikter hæmmer den. 
Samtidig kommer sådanne miljøer tit ind i 
gode og dårlige cirkler. Det er med andre 
ord svært at designe et godt forskningsmiljø 
fra ledelsens side. 
          Mikkel Bo Madsen var mere konkret i 
sin gennemgang af gode og dårlige danske 
forskningsmiljøer på baggrund af en 
undersøgelse, han havde foretaget. Det viser 
sig, at gode forskningsmiljøer er 
kendetegnet ved selvtillid, dynamik, åbne 
døre, gensidig respekt og socialt samkvem, 
mens gamle fejder, ligegyldighed, og 
manglende socialt liv fuldstændig kan 
ødelægge et institut, noget der svarer til 
Guldbrandsens konklusioner. Anekdoterne 
fra hans undersøgelse viser, at 
forskningsmiljøer kan være en lige så 
speciel størrelse, som de værste fordomme 
foreskriver…. 
 
Forskningsmiljøet - styrker og svagheder 
De to udmærkede oplæg blev efterfulgt af 
en gruppebaseret drøftelse af styrker og 
svagheder ved IFSK’s forskningsmiljø. 
Gennemgående var der en pæn tilfredshed 
med miljøet. Samtidig  blev det dog   
understreget, at instituttets selvforståelse 
som Danmarks ældste og bedste ofte 
blokerer for nytænkning og forandring. 

Samtidig er det et problem, at mange 
forskere og undervisere ofte er ligeglade 
med hinandens arbejde, eller i hvert fald 
ikke finder tiden til at vise interesse for det. 
Omvendt blev det set som positivt, at en 
stor del af instituttets gange er præget af 
”åbne døre”, og at sekretærbetjening og 
fysiske rammer er i top. 
          Der var mange løsningsforslag til, 
hvorledes instituttet kan gøres bedre, og her 
kan det kun være pladsen at berøre nogle få, 
da seminarets ideer vil sætte dagsordenen 
for det kommende års drøftelser og 
projekter. Der var enighed om, at 
udvidelsen af instituttet skal bruges til at 
skabe de fysiske rammer for en øgning af de 
sociale aktiviteter. Samtidig kan instituttet 
være langt mere aktivt med at arrangere 
konferencer og andre faglige begivenheder. 
Dette kan følges op af flere interne faglige 
drøftelser og markeringer, f.eks. når ansatte 
udgiver en publikation.  
           
Der blev også efterlyst en mere aktiv 
opsøgende virksomhed fra medarbejderside 
i forhold til de studerende med henblik på 
rekruttering til ph.d.-uddannelsen. Specielt 
blev der på den ene side stillet spørgsmål 
ved om professorgruppen i tilstrækkelig 
grad er bevidst om den forpligtigelse de har 
som forsknings ledere ,  herunder  
igangsættelse og inddragelse af yngre 
kollager i nye projekter. På den anden side 
blev det bemærket at   Ph.d.-studerende og 
adjunkter til tider kan virke for konforme og 
ukritiske  og ikke i tilstrækkelig omfang 
bidrager med den kritiske nytænkning og de 
initiativer, man kan forvente fra yngre 
medarbejdere i en organisation. Hertil 
kommer yderligere, at konkurrence-
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situationen i forhold til erhvervslivet og det 
offentlige er hård, og det er velkendt, at 
instituttet ikke ligefrem vader i ansøgere. 
Øget opmærksomhed på dygtige studerende 
og inddragelse af studentermedhjælpere i 
faktisk forskning kunne være et skridt på 
vejen til at motivere flere studerende til at 
søge. 
 
Alt i alt syntes der at være udbredt 
tilslutning til et fælles projekt om aktivt at 
skabe Danmarks bedste og mest dynamiske 
forskningsmiljø indenfor statskundskab, 

noget der er en stor udfordring i en tid, hvor 
konkurrencen formentlig aldrig har været 
større. 
          Som sådan var seminaret meget 
konstruktivt og præget af en åbenhed og 
dialog, der er helt afgørende i 
bestræbelserne på at løse de problemer og 
udfordringer, instituttet stå overfor. Der 
blev lyttet, snakket og diskuteret. 
Dagsordenen for de kommende års arbejde 
er hermed sat.  
 

Aarhus Universitet har med enkelte undtagelser besluttet at sammenlægge 
telefonomstillingerne ved Aarhus Universitet. (Undtagelserne er foreløbig Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Psykologisk Institut). 
 
Den fælles telefonomstilling etableres fra 1. oktober 2001 og indebærer, at en del af 
personalet i instituttets ekspedition overføres til arbejde i den nye fælles 
universitetsomstilling.  
 
Institut for Statskundskabs ekspedition vil som følge heraf fremover kun være bemandet med 
deltidsansatte medarbejdere. 
 
I konsekvens heraf har det derfor været nødvendigt at beslutte, at åbningstiden indskrænkes 
fra 1. oktober 2001.09.10 
 

EKSPEDITIONEN VIL FRA 1. OKTOBER 2001 VÆRE  ÅBEN  
MANDAG-FREDAG FRA KL. 10-14. 

 

NY ÅBNINGSTID I 
INSTITUTTETS EKSPEDITION 

FRA 1. OKTOBER 2001 
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af Mikkel Bo Madsen 
 
Efter Sandbjergseminaret er jeg blevet bedt 
om kort at kommentere dels mit indtryk af 
Institut for Statskundskab ved Århus 
Universitet som forskningsmiljø, dels nogle 
af de diagnoser samt forslag til 
miljøforbedringer, der kom fra de 
forskellige grupper. Begge dele gør jeg 
naturligvis gerne. Det skal understreges, at 
kommentarerne er baseret på mit korte 
møde med instituttet i omgivelser, der 
næppe kan karakteriseres som vanlige, og 
på den gruppediskussion instituttets 
medarbejdere gennemførte. Med alle 
forbehold for det spinkle grundlag følger 
her mine kommentarer: 
 
Det er mit klare indtryk, at de ansatte ved 
Institut for Statskundskab deler en positiv 
grundopfattelse af instituttet. Den faglige 
selvbevidsthed er høj. Der er udstrakt 
enighed om, at instituttet fagligt set hører til 
i første division og har gjort det igennem sin 
historie. Der er også udstrakt enighed om, at 
det skal blive ved med at være sådan. 
Selvom det faglige niveau opleves som højt, 
gives der udtryk for, at der skal arbejdes 
aktivt for at konsolidere og forbedre den 
position. Faglig selvopfattelse og 
ambitioner fejler ikke noget.  
 
På det sociale plan virker vurderingerne 
mere afdæmpede. Ikke sådan forstået at 

instituttet præges af egentlige konflikter, 
men en del synes at savne faglig-social 
dynamik. En del ville foretrække flere 
egentlige samarbejdsrelationer samt 
generelt et tydeligere engagement i 
hinandens arbejde. Det er vanskeligt at 
vurdere, hvor udbredte sådanne ønsker er, 
og om det er i bestemte grupperinger på 
instituttet, de har rodfæste. Men af 
grupperne blev der rejst forskellige emner, 
der kan give anledning til overvejelse. 
 
Den afdæmpede vurdering af instituttets 
fagligt-sociale miljø (samarbejdsrelationer, 
engagement) blev flere gange knyttet 
sammen med en bekymring om vigende  
ph.d.-søgning til instituttet. Det er svært for 
instituttet at tiltrække de bedste unge 
talenter. Et relativt uengageret fagligt miljø 
er ikke, hvad de unge efterspørger. Man kan 
nemt forestille sig, at denne holdning også 
kan findes blandt instituttets yngre 
medarbejdere. En vis generations-
modsætning kan også ligge i opfordringen 
til professorerne om mere aktivt at fungere 
som forskningsledere og –igangsættere. 
 
De forskellige grupper kom med en lang 
række forslag til, hvordan man kunne 
intensivere det faglige samarbejde og 
engagement på instituttet. Flere kongresser, 
flere institutarrangementer af faglig-social 
karakter, mere opmærksomhed omkring 
publiceringer. Problemet med at rekruttere 

Kommentarer og indtryk efter 
Sandbjergseminaret 
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 ph.d.-ere gav anledning til forslag om i 
højere grad at bakke op om gode 
studerende, inddrage dem som medhjælp/
assistance i forskningsprojekter osv. Mange 
gode og konstruktive forslag. Alligevel kan 
jeg ikke blive af med den fornemmelse, at 
selvom der var stor villighed til at 
identificere problemer vedrørende 
instituttets forskningsmiljø, og der endda 
blev formuleret en række konstruktive 
forslag til mulig forbedring, så foregik det 
med en vis reserveret distance. 
Problemstillinger blev identificeret, 
beskrevet, objektiveret og holdt frem i strakt 
arm. Herfra kan de gøres til dagsorden for 
institutledelsens arbejde fremover, og vil 
uden tvivl blive det. Ansvaret er placeret. 
Om dette er den rigtige fremgangsmåde, 
kan kun afgøres i det konkrete 

fo r skn ingsmi l jø ,  de r  e r  under  
selvbearbejdning. Andre forsknings-miljøer, 
jeg har besøgt, har - så vidt jeg har erfaret - 
mere umiddelbart gjort tilsvarende 
formulerede problemstillinger til en del af 
en fælles dagsorden. Men det har været 
forskningsmiljøer med en kultur, der 
formentlig afviger betragteligt fra, hvad der 
kendes på Institut for Statskundskab. Når 
jeg fremhæver denne forskel, skal det derfor 
naturligvis ikke opfattes som udtryk for, at 
instituttet her er i færd med at ”gøre det 
forkerte”. Sådan en dom har jeg slet ikke 
grundlag for at fælde. Snarere kan 
forskellen bruges som en anden måde at 
beskrive mit indtryk af Institut for 
Statskundskab som et bevidst og skarpt 
miljø, præget af en vis distance. 

 

Kandestøberen 
Nyheder, debat og information for studerende 

og ansatte ved Institut for Statskundskab 

Intromøde  
onsdag den 26. september  

kl. 15.15 i MII  
(lokalet overfor studievejledningen) 

Kontaktpersoner 
Tanja Erbs 8616 9198 og Rasmus Beltofte 8741 0920  
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af Bertel Haarder, MEP, cand. scient. pol. 
1971, undervisnings- og forskningsminister  
1982-93 
 
I denne uge har jeg endnu engang som 
Europa-parlamentariker sat navnet under en 
anbefaling af en stud. scient. pol., der har 
hjulpet mig et års tid, og som nu vil gøre 
studiet færdigt og søge andre græsgange.  
 
Jeg har haft en hel del scient. pol.´er som 
assistenter og studentermedhjælpere de 
sidste 6 år, og jeg må blankt 
indrømme: De er bedre end de 
andre, jeg har haft. (Undskyld 
til de jurister og økonomer, der 
måtte læse dette.)  
 
Scient. pol.´erne har til-
syneladende bedre antenner, 
mere lyst til at boltre sig i det 
politisk/administrative miljø, 
og de er mere udadvendte og 
bedre til at skaffe sig kontakter 
og viden om, hvad der foregår 
rundt omkring.  
 
Skyldes det studiemiljøet, eller skyldes det 
pensum´et og lærerne? Eller skyldes det de 
meget specielle krav, der stilles til 
assistenter for aktive politikere? - Det er 
nok en kombination af disse faktorer.  
 
Det var ikke helt det samme i ministertiden. 
Der lærte jeg at sætte særlig pris på de 

Bertel Haarder: 
Scient.polerne er bare bedre 

ansatte i ministeriet, der kunne noget til 
bunds, økonomer såvel som jurister, og som 
derfor kunne forebygge problemer med 
budgettet og sikre lovligheden af det, vi 
foretog os. Det værste af alt er 
embedsmænd, der prøver at klare sig med 
store armbevægelser og overfladiske 
mantra´er. 
 
Scient. pol.´ens udfordring er at være 
kreativ generalist uden at være overfladisk. 
Respekten for fagligheden er lige så vigtig, 

når det gælder offentlig 
ledelse, som i skolen og 
uddannelserne. 
 
Det er sært at tænke 
tilbage på dengang, jeg 
blev uddannet som én af 
de første scient. pol´er. 
Vi havde læst i  
studiehåndbogen, at vi 
kunne blive udvalgs-
sekretærer i Folketinget 
(Der var ca. 10 i alt!) 

Andre eksempler var ikke nævnt! Vore 
lærere forsøgte slet ikke at skjule, at vi var 
alt for mange studerende i forhold til det 
yderst sparsomme antal job, der ventede os. 
Jeg husker især professor Erling Bjøls 
arrogante afskedssalut, da han sluttede sin 
velkomstforelæsning i rus-ugen: "Så glæder 
jeg mig til at se højst halvdelen af jer på 2. 
del!" 
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Vi var meget bevidste om, at der ikke stod 
bestemte job klar til os. Mange af os 
startede karrieren med at undervise på 
seminarierne, hvor der var mangel på lærere 
i det nye lille fag, samfundsfag. 
(Seminarierne kræver sært nok intet 
kendskab til Folkeskolen, endsige 
pædagogik!). Nogle af os blev 
højskolelærere (jeg var lærer på Askov i 
studietiden) og en hel del skiftede til 
journalistuddannelsen, før de blev færdige. 
 
Siden er der sket en revolution: Nu har 
scient. pol.´erne holdt deres indtog i alle 
former for offentlig og privat administration 
og ledelse i et omfang, ingen havde drømt 
om. De er mobile og passer til nutidens 
ønsker om målstyring frem for detailstyring. 
De har et veludviklet antenneapparat og er 
gode som sparringspartnere for offentlige 
såvel som private ledere. Derfor ender de 
ofte selv som ledere.     
 
Sidst, men ikke mindst: Scient. pol.´erne har 
ofte spændende og relevante studenterjob, 
der undertiden er en vigtigere kvalifikation 
end kandidatgraden! 
 
Som Aarhus-scient. pol. mener jeg 
naturligvis, at uddannelsen er bedst i 
Aarhus, hvor der, så vidt jeg kan se, fortsat 
er mere traditionel faglig substans og 
mindre sociologi end i København. (Jeg var 
gladest for den undervisning, der blev 
leveret af "rigtige" jurister, økonomer og 
historikere.) - Men udbuddet af studenterjob 
er desværre noget bedre i København, hvor 
scient. pol.-studerende løser en ikke ringe 
del af statens og organisationernes 
administrative opgaver. Det er og bliver et 

handikap for Aarhus-scient. pol.´erne. Men 
det betyder jo blot, at de må strenge sig 
endnu mere an. 
 
Til sidst vil jeg røbe den hemmelige plan til 
gavn for fremtidens scient. pol.´er, jeg 
iværksatte som minister: 
 
Det vakte betydeligt mishag hos de mange 
cand. polit.´er blandt ministerkollegerne, da 
jeg omkring 1990 dekreterede, at cand. 
polit.´er for fremtiden skulle hedde cand. 
oecon.´er! (De fik dog lov at benævne sig 
cand. polit´er, men på eksamensbeviset skal 
der stå cand. oecon. - med cand. polit. i 
parentes.) 
 
Det gjorde jeg naturligvis alene af én eneste 
grund: Jeg ville erobre cand. polit.-titlen for 
scient. pol.´erne!  
Det er jo fuldstændig misvisende, at Polit.
´erne hedder polit.´er. Det er falsk 
varebetegnelse. Det kan udelukkende 
begrundes historisk, ikke logisk.  
 
Jeg håber, kommende scient. pol.´er ad åre 
vil fuldbringe min plan! Men jeg erkender, 
at scient. pol.-titlen efterhånden er blevet så 
kendt og anerkendt, at det måske er synd at 
overlade den til RUC´erne, som utvivlsomt 
straks vil overtage den på bekostning af 
deres "scient.soc.", "scient. adm." og andre 
eksotiske betegnelser, som kun de færreste 
kan hitte rede i! 
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gange flere ansøgere end pladser, mens 
andre fag oprettes med f.eks. 9 studerende, 
hvoraf flere følger faget som 9., 10. eller 11. 
prioritet, burde det være på tide at overveje, 
om systemet fungerer efter hensigten.  
 
Som årsag til uforudsigeligheden i systemet 
er også selve fordelingsmåden. Hvordan 
man på Statskundskab i år 2001 kan 
forsvare, at seminarfordelingen foregår 
manuelt og tilmed efter meget tvivlsomme 
principper er en gåde. F.eks. var 
studienævnskontorets svar på spørgsmålet 
om, hvorledes pladserne fordeles mellem 
studerende, der har samme anciennitet, at 
det da vist (!?) var efter årskortnumre, og 
man en gang i mellem (!?) startede bagfra, 
så det ikke altid var de, med lave 
årskortnumre, der blev for-fordelt.  - Hvor 
er disse ”regler” beskrevet? 
 
Den tredje årsag må samtidig ses som en 
effekt af selve systemet. Problemet har så at 
sige har bidt sig selv i halen: Mange 
studerende ønsker kun to fag per semester, 
men søger alligevel tre, netop fordi det er 
umuligt at vide, hvilke fag, man ”risikerer” 
at få. Dermed optages mange pladser af 
studerende, der allerede inden semesterstart 
ved, at de vil fravælge faget, men alligevel 
lige vil se det ekstra fag an. Det betyder, at 
v e n t e l i s t e s y s t e m e t ,  d e n  a n d e n  
fordelingsrunde,  kun i ringe grad øger 
chancerne for at få det/de ønskede fag. En 
yderst frustrerende situation, når man står 
på venteliste og ved, at op imod halvdelen 
af de studerende, der følger det fag, man 
brændende ønsker, vil falde fra inden 
eksamen.  

af  Line Wagener 
 
”Neeej – det er løgn!”,  ”…Det kan da ikke 
passe!?”,  ” Dét er min tiende prioritet!”,  
”Nej, jeg har ikke engang fået to fag!”……  
Gang på gang har sådanne udbrud fra 
skuffede kandidatstuderende givet genlyd 
på gangen foran studienævnskontoret i 
dagene efter ophængningen af efterårets 
seminarfordeling. Og det er den samme 
situation, der opstår forud for hvert eneste 
semester: Mange studerende må igen se 
deres navn placeret under fag, der langtfra 
står mål med deres ønsker, mens andre end 
ikke kvantitativt har fået deres fagønsker 
opfyldt.  
At tale om ”valgfrihed” i forbindelse med 
seminarer på kandidatuddannelsen er dybt 
forkasteligt!  
 
Årsagerne til denne iøjnefaldende og dybt 
utilfredsstillende uoverensstemmelse mellem 
de studerendes fagønsker og -prioriteringer, 
og den endelige seminarfordeling er ikke 
svære at få øje på. Løsningsmulighederne 
synes dog også åbenlyse. Derfor er det 
frustrerende og dybt beklageligt, at der 
alligevel ikke bliver iværksat forsøg på at 
løse problemerne.  
 
Det forældede fordelingssystem, 
fagudbudet og det kollektive 
egoismeproblem  
Fagudbudet er en af årsagerne til 
uoverensstemmelsen mellem fagønsker og 
seminarfordelingen. At påstå, at udbud 
afspejler efterspørgsel er næsten grinagtigt. 
Det er selvfølgelig positivt, at fagspektret er 
bredt og varieret. Men når visse fag har 4-5 

Valgfrihed på kandidatuddannelsen?! ! 
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  De umiddelbare løsninger 
Hvert semester fratages studerende på 
Statskundskab således muligheden for at 
følge de fag, der har deres største interesse. 
Kan der virkelig ikke gøres noget ved dette 
problem, så vi alle har bedre  muligheder 
for at følge de fag, vi vitterligt ønsker skal 
præge vores eksamensbevis? -  Svaret er 
JO!  
 
Inden for de eksisterende rammer er 
mulighederne for at forbedre systemet 
begrænsede, men ét simpelt tiltag synes 
oplagt:  
Anvendelse af et computerprogram, der, ud 
over at tage hensyn til anciennitet, sikrer en 
pareto-optimal fordeling af pladser mellem 
de studerende. Dette vil ikke afhjælpe 
problemet helt, men garantere at alle stilles 
bedst muligt og i øvrigt lige. Herved fjernes 
også grobunden for mange af de rygter, der 
florerer, om fordelingsmetoderne.   
 
Mere mærkbart ville egentlige ændringer af 
selve seminarsystemet dog være:   
En udvidelse af antallet af seminardeltagere 
fra de nuværende 20 til 30 vil være mindst 
radikalt, og tilmed muligt ifølge 
studieordningen (p. 44)! Herved får flere 
deres ønsker opfyldt, uden der opstår 
lokaleproblemer af betydning.  
En mere radikal løsning er frit optag på 
seminarerne, som man f.eks. ser det på 
universiteter i Tyskland og på 
Statskundskab i København. Først herved 
kan man tale om egentlig valgfrihed på 
kandidatdelen. Endvidere vil fagudbuddet 
indirekte komme i søgelyset, idet den 
virkelige interesse for de enkelte fag vil 
være åbenlys. Ét problem ved denne løsning 
relaterer sig naturligvis til lokaler / 

muligheden for at gennemføre seminaret 
som holdundervisning. Her er én løsning at 
afvikle faget delvis som forelæsninger ved 
underviseren, delvis gennem hold-
undervisning med en instruktor. En anden 
mulighed er den københavnske, hvor evt. 
lokalebytning finder sted efter de første par 
uger, og hvor underviseren tilpasser 
seminarets undervisningsform efter antallet 
af studerende. (Herved ”risikerer” visse fag 
at blive forelæsningslignende grundet stor 
søgning – men er det ikke også dét, vi 
efterlyser, når vi gang på gang sukker over 
studenteroplæg på studenteroplæg?) 
 
Er det sådan vi ønsker vores uddannelse 
skal se ud? 
Personligt har jeg været ”heldig” 
overhovedet at få tre fag det kommende 
semester. Problemet er blot, at jeg ud over 
min 1. prioritet, går et semester i møde, 
hvor jeg skal følge to andre fag, der på 
ingen måde har min interesse: Henholdsvis 
min niende og tiende prioritet. 
 
Med det nuværende system stilles de 
studerende overfor et urimeligt dilemma: At 
følge normeringen, (og dermed ofte flere 
fag, der ikke har ens interesse) eller 
forlænge uddannelsen. Men det er ikke kun 
de studerende, som ikke har fået deres 
ønskede fag, problemerne rammer. Byrden 
overvæltes på alle. Enhver ved, at 
motivationen for at yde en indsats i fag, der 
ligger langt uden for ens interesseområde, er 
lille; og når op imod 2/3 af de studerende på 
et seminar ikke har interessen for det 
pågældende fag, fungerer hold-
undervisningen ganske enkelt ikke. 
Er det et tilfredsstillende system?  
Er det sådan formålet med kandidat-
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  uddannelsen, som den er beskrevet i 
studieordningen, skal fortolkes: ”..at 
udbygge bacheloruddannelsens generalist-
kompetence og kombinere den med en 
fleksibel og valgfri specialisering”? 
(studieordningen 2001 p. 7) 
Er det den ”valgfrihed”, der tilbydes de 
studerende på Statskundskab i Århus?  
Er det den indflydelse mht. sammen-
sætningen af kandidatuddannelsen, vi 
studerende gennem hele grunddelen ser 
frem til?  

Og er det virkelig hensynet til den lettest 
mulige administration, der skal vinde over 
hensynet til de studerendes uddannelse? 
           
Svarene dertil må - hvis man spørger 
undervisere og administrationsmed-
arbejdere - tilsyneladende være ja!? 
 
Spørgsmålet er så, om vi som studerende 
kan acceptere det?  

 
    C A L L  F O R  P A P E R S  

The 4TH Annual Society for Military and  
Strategic Studies Student Conference 

WAR & SECURITY  
 

HISTORICAL PERSPECTIVES, CONTEMPORARY 
INTERPRETATIONS, SCIENCE AND TECHNOLOGY 

& MISSING DIMENSIONS 
February 15 & 16, 2002 

University of Calgary  -  Calgary, Alberta 
The Society for Military and Strategic Studies (SMSS) is a multidisciplinary group of students 
who share an interest in security, strategy and military issues. The goal of this conference is to 

provide a forum for discussion as well as an avenue for unique intellectual development.  
All proposals will be considered. Some past panels have included: Imperial Warfare, Security 

& Strategy, Civil Military Relations, Human Security, Future War: Technology and the 
Revolution in Military Affairs, Cultures and Conflict. 

This sample list is not exhaustive and we welcome original ideas. Both undergraduate and 
graduate students from all disciplines are welcome and encouraged. Proposals should be no 

longer than 250 words and presentations should conform to a 20-minute format.  

P A P E R  P R O P O S A L  D E A D L I N E :   
N O V E M B E R  1 ,  2 0 0 1  

Please submit proposals via e-mail or regular mail to: 
Jillian Dowding / Chris Bullock 

smss@ucalgary.ca 
Centre for Military and Strategic Studies 

University of Calgary 
2500 University Drive NW 
Calgary, Alberta  T2N 1N4 
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  Valgfrihed på kandidatuddannelsen – 
svar til Line Wagener 

af Torben K. Jensen, Studieleder 

 

Line Wagener rejser i sit indlæg i dette 

nummer af Kandestøberen – i stærke 

vendinger – en diskussion om valgfrihed, 

tildelingskriterier og seminarformer på 

kandidatuddannelsen. Jeg har fået mulighed 

for at kommentere synspunkterne. Det gør 

jeg gerne. Spørgsmålene er væsentlige. 

 

Nu er det sådan, at forenklinger netop ikke 

fremmer forståelsen. Det samme gælder 

overdrivelser. Faktuelle oplysninger og 

proportioner skal helst passe, hvis 

diskussionen skal være frugtbar og 

konstruktiv. Derfor først følgende 

bemærkninger: 

1.   Som det kun indirekte fremgår af Line 

Wageners indlæg, så er principperne 

sådan, at seminarerne fordeles efter 

anciennitet, dog således at alle ansøgere 

får tildelt ét seminar, inden de 

studerende, som har størst anciennitet, 

får opfyldt deres resterende ønsker. Den 

regel sikrer, at næsten alle studerende får 

mindst et seminar som er højt – ofte 

højest – prioriteret. Reglen er indført – 

på foranledning af de studerendes 

repræsentanter i studienævnet - for at 

stille studerende med lav anciennitet lidt 

bedre i et system, der ellers er til gunst 

for studerende med høj anciennitet 

2.   Det hører så afgjort til undtagelserne, at 

studenter får fag, de har prioriteret som 

niende og tiende prioritet. Men det kan 

forekomme. Eksempel: I dette semester 

er der beklageligvis (men af gode 

grunde) udbudt relativt få forvaltnings-

seminarer. Hvis en student har haft et 

andet seminar som 1. prioritet (og fået 

dette) og skrevet forvaltningsseminarer 

på de næste pladser i prioriteringen, så 

er disse seminarer fyldt op af studenter, 

der har haft dem som første prioritet, og 

pågældende students andet og tredje 

seminar må findes langt nede i 

prioriteringen.  

3.   Der er ingen seminarer, der har 4-5 

gange så mange ansøgere end pladser. 

Som hovedregel er der en håndfuld 

seminarer, der har dobbelt så mange 

ansøgere som pladser. Og der er ikke 

noget klart mønster i, hvilke emner og 

undervisere der pludselig ønskes af 

mange. Alt i alt fordeler studenterne sig 

pænt på de forskellige seminarer. 

4.   Tildelingen foregår efter helt klare regler 

vedtaget i studienævnet og bl.a. 

beskrevet bagerst i undervisnings-

planen. Valg mellem studenter med 

samme anciennitet foregår i princippet 

ved lodtrækning. 

5.   Alle studenter får deres behov for 

undervisning dækket kvantitativt. Der 
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  udbydes altid så mange seminarpladser, 

at studenterne kan følge normeret 

studietid, hvis de ønsker det. Problemet 

er, at nogle studerende spekulerer i kun 

at prioritere to-tre fag. De kan ikke være 

sikre på i første runde at have fået tildelt 

nok fag.  

6.   Det er så afgjort en overdrivelse, at ”op 

mod halvdelen af de studerende, der 

følger et fag … vil falde fra inden 

eksamen”. Der sker mange skift i løbet 

af de første to uger, således at anden 

fordelingsrunde faktisk netop i betydelig 

grad bidrager til, at studenterne får fag 

der er højere prioriteret. Ca. 15% af de 

studenter, der efter to uger står på de 

reviderede og endelige semi narlister, går 

ikke til eksamen i samme semester. Her 

spildes ressourcer (og studielederen så 

gerne dette problem løst), men det er 

helt uklart hvor meget dette frafald 

påvirker den enkeltes valgfrihed ved 

seminarvalget. Det ville også hurtigt 

kunne virke som indgreb i den enkeltes 

valgfrihed, hvis det ikke var muligt 

undervejs at springe fra eller udskyde et 

fag. 

7.   Det er svært at få øje på, at det forhold, 

at seminarerne fordeles manuelt, 

påvirker retfærdigheden i fordelingen. 

Det er de vedtagne regler, efterspørgsel 

og udbud med videre, der er afgørende. 

At fordelingen foretages manuelt sikrer 

derimod, at fordelingen går hurtig,  og de 

studerende får hurtig besked. Og det er 

en myte, at der er udviklet et 

computerprogram, der uden videre kan 

håndtere anciennitet og pareto-optimum 

ved vores seminartildeling. Et sådant 

program kunne sikkert udvikles og 

indkøres i løbet af nogle semestre. Men 

de – formodentlig helt marginale - 

ændringer i seminartildelingen, et sådant 

program ville afstedkomme, står efter 

mit skøn overhovedet ikke mål med 

udgiften. Men banker nogen på med et 

færdigudviklet, brugervenligt, gennem-

prøvet, billigt fordelingsprogram, så 

kikker vi på det. 

  

Altså: Problemet med tildeling af lavt 

prioriterede seminarer er efter min 

opfattelse ikke så voldsomt, som beskrevet 

af Line Wagener, og det står ikke så sløjt til 

med valgfriheden.  

Omvendt: Udformningen af vores 

kandidatuddannelse har både styrker og 

svagheder. 

Og: Det er det helt rigtige tidspunkt at 

drøfte tingene på, da vi jo netop har 

besluttet her i efteråret – hvis der kan opnås 

enighed – at revidere vores studieordning på 

en række punkter. 

 

Hvor ”åbenlyse” er Line Wageners 

løsningsmuligheder? Har de opbakning? 

Det er rigtigt, at vi betaler en pris for at 

gennemføre kandidatuddannelsen vha. 

seminarer med en holdstørrelse på 20. Det 

er på den ene side voldsomt 

ressourcekrævende, og alle kan ikke få 

deres højest prioriterede fag. På de anden 

side muliggør denne form for undervisning 

nogle arbejdsformer, som ud fra et 
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  læringsperspektiv er så langt at foretrække. 

Undervisning på kandidatniveau handler 

ikke bare om at øge sin viden (høre om 

endnu et emne), men handler i høj grad også 

om at øge sine færdigheder i at skaffe sig 

viden, anvende viden og lære at producere 

ny viden. At gå fra seminarundervisning til 

forelæsningsrækker på anden del, vil efter 

min opfattelse være lig en voldsom 

sænkning af niveauet af undervisningen. Så 

vi ville komme til at betale en endnu højere 

pris, hvis vi fulgte Line Wageners forslag.  

 

Jeg deler den opfattelse, at potentialet i 

seminarundervisningen for tiden ikke 

udnyttes godt nok. Der er for meget 

stereotyp undervisning byggende på 

(kedelige, uengagerede og pædagogiske 

uigennemtænkte) studenteroplæg. Der er et 

stort behov for at revitalisere seminar-

undervisningen (hvilket er grunden til, at 

jeg rejste debatten på vores hjemmeside). 

Min vision for undervisningen på anden del 

er, at vi opfatter seminarerne som forskning; 

at målet er at studenter og underviser 

producerer ny viden; at vi varierer 

seminarerne langt mere og bl.a. sondrer 

mellem teori-seminarer (hvor der 

produceres tekster), opgave-seminarer (hvor 

der researches), dobbelt-seminarer (med 

mesterlære i forskningsværkstedet), og 

konsulent-seminarer (hvor der løses opgaver 

for rekvirenter i den offentlige sektor); at vi 

afskaffer at beskrive seminarerne ved det 

pensum, der skal læses, og i stedet går over 

til  at definere disse ved de spørgsmål, der 

skal belyses og problemer, der skal løses; at 

vi holder op med at tænke på seminarer som 

15x2 timer, men som en ressource på 3000 

mandtimer. Hvis vi – undervisere og 

studenter – turde kvitte vanetænkningen og 

sprænge grænserne i vore egne hoveder, 

kunne vi uden brug af ekstra ressourcer 

skabe en anden del, som studenter fra hele 

verden ville opsøge. Og hvor det ikke kom 

an på, om man lige havde fået det helt 

bestemte emne, som man pt. har fantasi til 

at forestille sig, at ens karriere ikke kan 

løfte sig uden.  

Må jeg endelig afsluttende endnu engang 

minde om projektseminarerne. Hvis bare 3 

studenter kan finde sammen, så må de iflg. 

vores gældende studieordning definere 

deres eget seminarforløb samtidig med, at 

de får en vis mængde vejledning stillet til 

rådighed. Alle har således legalt mulighed 

for til hver en tid at sprænge anciennitets-

reglerne ved at definere deres eget seminar. 

Line Wagener skal have tak hendes åbning 

af debatten. Som det fremgår mener jeg, at 

problemerne har en lidt anden karakter og 

løsningerne skal søges andre steder. 
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Gangene på IFSK ligger endnu 
forholdsvis øde hen. Først om en uges tid 
vil indtoget af studerende sætte ind og 
atter bringe det hektiske liv tilbage på 
instituttet. Men på nederste etage, bag 
statsrådets lukkede dør, har der hersket 
aktivitet i den sidste måneds tid. For 
Thea Frydland, den nye Statsråds-
sekretær, og Mads Larsen, den afgående 
Statsrådssekretær, er sommerferien 
forbi. Der var dog tid til en snak med 
Kandestøberen om jobbet som 
Statsrådssekretær på IFSK.  
af Tanja Elisabeth Erbs 
 
De fleste studerende på statskundskab har 
formodentlig hørt om eksistensen af en 
Statsrådssekretær på instituttet. Færre er 
måske klar over, hvad posten i praksis 
indebærer. Mads Larsen, der netop har 
forladt stillingen efter mere end 12 
måneder, kan fortælle, at Statsråds-
sekretæren udfylder en administrativ 
funkt ion som repræsentant  for  
studenterpolitik på IFSK. I samarbejde med 
studienævnssekretariatet koordinerer 
Statsrådssekretæren en række administrative 
opgaver. Ligeledes er der en del praktiske 
gøremål, såsom at ekspedere post, svare på 
diverse henvendelser, hente penge de rette 
steder og udfylde bilag. Endvidere er det 
Statsrådssekretæren, der to gange om året 
udarbejder en evalueringsrapport på 

baggrund af holdrepræsentanternes 
udtalelser omkring evalueringen af 
undervisningen. Statsrådssekretæren er også 
ansvarlig for økonomien i forbindelse med 
rusarrangementet, ligesom en af de helt 
store opgaver er at tage referat af 
statsrådsmøderne og få referatet sendt ud. I 
øjeblikket arbejdes der med regnskabet og 
budgettet i forbindelse med det nært 
forestående rusarrangement.  
 

 
Den nye Statsrådssekretær 
Thea Frydland er fra d. 1. august den nye 
Statsrådssekretær på instituttet og skal 
beherske opgaven  de næste 10 måneder 
frem. Derefter skal stillingen  evalueres og 
udbydes igen. Thea har altid været meget 
engageret i studenterpolitik helt tilbage fra 
folkeskolen. Det er ganske givet lysten til at 
have en større berøring med, hvad der 
foregår på instituttet, der drev hende til at 

Statsrådssekretær  
på IFSK 
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søge jobbet som Statsrådssekretær.  
          Målet er som sagt dels at opnå en 
større berøring med instituttet, dels at stifte 
bekendtskab med andre studerende på tværs 
af årgangene. Derudover håber Thea at få 
styr på, hvordan beslutninger træffes, hvem 
der træffer beslutninger, og hvor man kan få 
indflydelse. Hun møder opgaven med gå-
på-mod og er egentlig ikke nervøs. Det 
eneste, der kan virke en smule 
skræmmende, er at skulle til at lære at føre 
økonomi, hvilket hun ikke har prøvet før.  
          Thea indrømmer, at det kræver en 
bestemt type at påtage sig en udfordring af 
denne art. Man skal gide at engagere sig; 
”Mange har nok i lige deres bøger og så 
deres hold, og så er det det”. Thea er 
utvivlsomt den ambitiøse type. Samtidig 
erkender hun dog på beskeden vis, at hun 
stadig har meget at lære;” Jeg tror, at jeg er 
lidt for dårlig til at argumentere for mine 
holdninger og meninger til at kunne blive 
direkte politiker, men jeg har da en drøm 
om at komme til at sidde inde på 
Christiansborg engang”. Argumentations-
teknikken regner Thea med at håndtere i 
mere overlegen stil efter 10 måneder som 
Statsrådssekretær. 
 
En administrativ post 
Mads lægger vægt på at præcisere, at 
Statsrådssekretæren udelukkende udfylder 
en administrativ opgave og ikke en politisk 
funktion. Han har helt stringent søgt at 
adskille interesserne som den politisk aktive 
i statsrådet for TPL (Tværpolitisk liste) fra 
hvervet som Statsrådssekretær. I de tilfælde, 
hvor statsrådets afstemninger involverede 
Statsrådssekretæren, undlod han at stemme. 
Derfor beklager Mads det faktum, at nogle 

forsøger at få Statsrådssekretæren til udtale 
sig om diverse spørgsmål, der egentlig ikke 
er i Statsrådssekretærens regi; ”Specielt den 
her sag om aflønning. Jamen, jeg skulle 
sidde og svare på en masse spørgsmål, som 
jeg i princippet ikke skulle sidde og svare 
på. Jeg er ikke politisk. Det er en politisk 
beslutning statsrådet har truffet – at man 
har valgt den aflønningsform. Jeg har bare 
udført handlingen, fordi det er blevet 
besluttet som sådan.” 
          Som Statsrådssekretær skal man 
således ikke udtale sig om politiske 
områder. Det er ikke ens ansvarsområde 
som Statsrådssekretær, det er administration 
og økonomi til gengæld. 
 

 
Den afgående Statsrådssekretærs 
erfaringer 
Mads Larsen var lettet over at kunne 
overlade posten til Thea d. 1. august. Han er 
dog i øjeblikket stadig beskæftiget med at 
assistere Thea i forbindelse med 
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rusarrangementet og dettes økonomiske og 
praktiske foranstaltninger. Mads’ 
allervigtigste råd til Thea er at have styr på 
ens papirer, prioritere tiden rigtigt og i 
øvrigt ikke bevæge sig uden for den 
kontortid, man er forpligtet til at afsætte. At 
være Statsrådssekretær er hårdt og 
opslidende, derfor ønskede Mads ikke at 
fortsætte på posten.  
          Af de mest positive erfaringer står alle 
de nye bekendtskaber, Mads har fået på 
instituttet, hvilket han er meget glad for. 
Dette inkluderer både undervisere, 
medstuderende og studienævnssekretariatet. 
”Det er utroligt positivt, at man kan få 
nogle erfaringer og udvekslinger på tværs 
af årgangene – specielt også med hensyn til 
fag”.  
          Mads tøver ikke længe med at svare 
på spørgsmålet om de negative erfaringer, 
han har høstet i tiden som Statsrådssekretær. 
”Jeg skal ikke lægge skjul på, at der var, en 
eller anden, for mig latterlig lønsag på et 
tidspunkt, som var blæst op til noget, der 
slet ikke hører hjemme – som var helt ude af 
proportioner. Da Told og Skat ringer til mig 
engang i januar måned, fordi de sidder med 
et eksemplar af Kandestøberen, da syntes 
jeg måske nok ikke, det var sjovt længere”. 
Det, der piner Mads mest, var at blive 
udråbt som et uhæderligt menneske”, fordi 
det er jeg absolut ikke. Der må jeg nok sige, 
at der var tidspunkter, hvor jeg overvejede 
bare at smide det hele og så sige - Fuck det! 
Hvis takken for at lave alt det her arbejde er 
at blive svinet til, så kan jeg godt bruge min 
tid på noget andet”. 
           
Mads føler han har lært meget af opgaven. 
Sagt halvt i spøg har han blandt andet lært 

at føre et regnskab, hvilket man ikke kan, 
når man er færdig som cand scient. pol. 
Derudover lærer man noget om den 
politiske beslutningsproces og forhandlings-
taktik. Hvad forhandlingstaktik angår har 
Mads observeret, at statskundskabere 
faktisk er overlegne på det punkt i forhold 
til andre studerende. ”Statskundskabere er 

faktisk ret gode til det [forhandlingstaktik], 
der er nogle ting som vi kan se, vi har læst 
et eller andet sted, vil jeg gå ud fra. Eller 
også er det bare selve tankegangen i studiet. 
Wow, det kan jeg faktisk bruge rent 
praktisk. Det var en positiv oplevelse”. 
          Menneskeligt har Mads draget den 
erfaring, at der er mange typer mennesker, 
og at de fleste heldigvis er hæderlige. Nogle 
skal man dog være mere påpasselige med 
end andre.  
 
Det studenterpolitiske engagement på 
IFSK 
Både Thea og Mads er skuffede og 
forundrede over den ringe opbakning 
studenterpolitikken på IFSK nyder. ”Jeg 
synes helt ærligt, det er for dårligt, at vi går 
på et studie, der beskæftiger sig med politik, 
og vi kan ikke engang komme til valg i 
november og stille 19 mennesker op til 
Statsrådet. Hallo, det er vores studie– der 
er altså kun os til at gøre det bedre”, 
beklager Mads, og han understreger, at 
studiet er de studerendes ansvar og ikke 
instituttets. Mads står undrende overfor den 
lave interesse for studenterpolitik blandt de 
studerende på statskundskab. IFSK er ifølge 
ham et meget lydhørt institut, hvor de 
studerende har de bedste betingelser for at 
blive hørt og for at få deres krav igennem.  
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          I forbindelse med udnævnelsen af den 
nye Statsrådssekretær mærkedes også 
manglen på entusiastiske studerende. Der 
var kun én, der ansøgte stillingen som 
Statsrådssekretær efter Mads  - nemlig 
Thea.  Trods det, at stillingen blev slået op i 
Kandestøberen, blev lagt ud på nettet og 
hang på opslagstavlen, indløb kun en enkelt 
ansøgning. Det er beklageligt med kun én 
ansøgning, ”fordi det er et okay studie job”, 
som Mads præciserer. Thea mener, at det 
skyldes, at potentielle ansøgere har været 
usikre på, hvad opgaven reelt gik ud på.  

 
Thea og Mads vil gerne aflive 

opfattelsen af, at studenterrådspolitikerne på 
IFSK ingen indflydelse har, eftersom dette 
ganske enkelt er en misforståelse. Thea 
opfordrer studerende, der brokker sig over 
pensum i eksempelvis idéhistorie, til at 
involvere sig i de pensumgrupper, der er 
oprettet med henblik på at forbedre 
selvsamme. Mads tilføjer i den forbindelse, 
at ingen kræver at man skal sidde i 
statsrådet; ”Man kan altid deltage på sit 
eget niveau”. Ifølge Mads tager instituttet 
de studerendes krav seriøst. ”Så længe vi 
møder velforberedt op og har argumenterne 
i orden, så får man som regel ret, fordi… nå 
jah, de har jo lavet et ordentligt stykke 
arbejde – de har gjort deres arbejde 
ordentligt. Og så får man medhold”. 

Endvidere vil Thea og Mads 
gerne understrege, at man altså godt kan 
komme til statsrådsmøderne uden at blive 
bidt ! Thea husker selv, at hun følte sig 
meget velkommen, da hun som 1.års 
studerende mødte op til statsrådsmøderne.  
 
 

Et velfungerende institut 
Eftersom Mads har erfaring fra andre 
studenterpolitiske fora, mener han, at IFSK i 
sammenligning med andre institutter er et 
meget velfungerende institut. ”Jeg kan se, 
hvor godt vi har det i forhold til andre 
institutter og andre fakulteter. Vi har ingen 
problemer her. Vores problem er hvilken 
type kunst, der skal hænge på væggene, 
altså andre steder slås de om at få råd til en 
computer”.  
 
Alligevel står også IFSK overfor en række 
fremtidige udfordringer, der kalder på en 
løsning. Den fremtidige konkurrence 
mellem andre institutter i Danmark kan 
IFSK møde stærkere, hvis overbygningen 
gøres mere fleksibel, mener Mads. Mens 
basisuddannelsen i statskundsskab på IFSK 
er blevet udråbt til den bedste i Danmark, 
trænger overbygningen til nogle 
forbedringer. ”Det kan ikke nytte noget at 
man kan tage til København, være merit-
studerende og få sin karakter og så kan 
vente med bagefter at få den overført som et 
A, B eller et C-fag. Jeg får en skidt karakter, 
nåh ja, men så får jeg den bare overført 
som et C-fag, så er det bare bestået”. Eller 
også skal man i Århus fra statskundsskabs 
side forsøge at skabe nogle studenterjobs i 
provinsen, ligesom Mads henviser til, at 
Stud.Samf foreningen gør. Dette kunne 
være løsningen på de potentielle problemer, 
IFSK står overfor i fremtiden, og som 
således også i høj grad inkluderer de 
studerende.  
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af  Anne Sofie Krarup 

Jeg er blevet bedt om at give en kort 

redegørelse for min og de andre studerendes 

oplevelse af Ole Nørgaards seminar 

’Telekommunikationspolitik i komparativ 

belysning’, udbudt i foråret 2001. Det kan 

selvfølgelig kun blive en ganske personlig 

vurdering af seminaret og dets forløb, om 

end mange af de punkter, jeg vil nævne, 

også har været oppe at vende ved de 

studerendes evaluering af undervisningen 

 

Baggrunden for en sådan videre evaluering 

af seminarforløbet er, som det nok er mange 

bekendt, at dette seminar blev udbudt i en 

noget anderledes form end sædvanligt,  som 

led i et generelt forsøg på at tænke i nye 

baner omkring undervisningsformen på 

kandidatuddannelsen.  

 

Praktisk var seminarundervisningen 

opbygget med 8 indledende dobbelttimer, 

med gennemgang af teoripensum. Dernæst 

fulgte en skrivepause, hvor vi studerende, 

enkeltvis eller i grupper, skrev et kort essay 

(5-10 sider). De fleste essays var en kort 

skitsering af udviklingen indenfor 

telekommunikationspolitik, med forskellige 

vinklinger, i forskellige lande, som en slags 

’mini-casestudier’. 

Det helt nye ved seminarforløbet var det 

efterfølgende ophold på højskole sidst i maj, 

hvor vi diskuterede de enkelte essays, der 

sammen med et teoretisk kapitel blev sat 

sammen til en samlet seminarrapport. 

Denne rapport dannede grundlag for den 

mundtlige eksamen, hvor hver enkelt 

studerende først og fremmest blev 

evalueret på præsentationen af eget 

essaybidrag, samt kendskab til det fælles, 

teoretiske pensum. 

 

De 8 indledende undervisningsgange er 

nok den del af undervisningen, der bedst 

kan sammenlignes med den velkendte 

seminarundervisning. Nørgaard lagde op 

til en del diskussion i undervisningen, og 

stillede desuden direkte spørgsmål 

vedrørende pensum til alle fremmødte. De 

fleste kender nok denne metode, og dens 

fordele og ulemper. Her skal det kun 

nævnes, at det efter min egen opfattelse 

trods alt medfører, at flere af de 

studerende møder velforberedte til 

undervisningen, hvilket uden tvivl giver 

undervisningen og diskussionerne et 

kvalitativt løft. Desuden skal det siges til 

Nørgaards forsvar, at det meget 

begrænsede pensum gjorde det forholdsvis 

overskueligt at være velforberedt. 

Endvidere blev der i det indledende forløb 

udarbejdet en case model, som blev 

anvendt i det videre undervisningsforløb, 

og som også indgik i den endelige 

seminarrapport. Dog kunne modellen efter 

min opfattelse godt have været inddraget 

Studenterevaluering af  
Ole Nørgaards Seminar 
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 mere konkret, også i de senere diskussioner 

omkring de enkelte cases. 

 

Alt i alt gav disse indledende 

teorigennemgange en god basis for det 

videre arbejde med de enkelte cases. De 

studerendes største kritikpunkt vedrørende 

denne del af undervisningen har været et 

ønske om, at den var startet tidligere, da den 

noget sene start (i marts måned) medførte, 

at højskoleopholdet kom til at ligge 

forholdsvis tæt på eksamensperioden.  

 

Efter de indledende timer skrev vi 

studerende, enkeltvis eller i grupper, korte 

essays, udformet som ‘mini-casestudier’. I 

den forbindelse lagde Nørgaard flere gange 

vægt på at begrænse disse essays omfang, 

både teoretisk og kildemæssigt. Det var kun 

meningen, at disse essays skulle give et kort 

indblik i den enkelte case, og ikke at de 

skulle gøre det ud for små seminaropgaver. 

En utrolig forfriskende indstilling, i forhold 

til den mere gængse oplevelse af, at man 

altid kan - og bør - inddrage mere litteratur, 

og være mere teoretisk. Generelt var det en 

ganske enkel måde at samle en basisviden 

om forskellige cases, der tilsammen lagde 

grunden for den endelige seminarrapport. 

 

Den tredje, og mest nyskabende, del af 

undervisningsforløbet, var vores 3-dages 

ophold på Kalø Vig Sproghøjskole. Dette 

blev et meget intensivt, og særdeles givende 

forløb, som alle studerende udtrykte stor 

tilfredshed med i den endelige evaluering. 

Dog var der også en vis enighed om, at alle 

essays burde have været afleveret en vis tid 

i forvejen, sådan at alle var mødt bedre 

forberedt på Kalø Vig. Som forholdene var 

denne gang, blev en del af essayene først 

uddelt på højskolen, hvorfor der måtte 

afsættes tid til gennemlæsning før hver 

gennemgang. Dette gav en del død tid, som 

kunne have været bedre udnyttet til en 

grundigere diskussion af de enkelte essays 

og deres relation til seminarets tema. Som 

det var, kom det til at ligne en almindelig 

opgavegennemgang lidt for meget.  

Videre blev essayene fordelt efter 

landetyper, og hver gruppe af essayskrivere 

sat til at kæde dem sammen i en generel 

indledning og afslutning til hvert kapitel. 

Dette betød en del gruppearbejde, noget der 

ellers ikke kan siges at være meget af på 

kandidatstudiet. Til sidst blev sammen-

hængen og sammenkædningen til den 

teoretiske del af rapporten også diskuteret, 

og skrevet ind i Nørgaards samlede 

afrunding. Hele denne arbejdsproces 

medvirkede til, at de enkelte dele af 

seminaret, og seminarrapporten, kom til at 

hænge bedre sammen, og det gav alt i alt en 

Seminare t s  succes  
skyldes nok i høj grad, at 

vi fik anledning til at rejse væk i 
3 dage. På højskolen var alle 
100% koncen t rere t  om 
seminarrappor ten ,  uden  
afbrydelser, og med meget 
begrænsede muligheder for at 
forsvinde, når ens eget essay 
var færdigdiskuteret.  

” 

” 
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 helhedsforståelse af seminarets emner. 

 

Blandt  de  få  problemer  med 

undervisningsformen må det nævnes, at der 

kunne mærkes en vis forskel i indsatsen fra 

A-fags- og B/C-fagsstuderende. Som vi alle 

sammen kender det fra anden undervisning, 

er studerende, der kun skal bestå, naturligt 

nok mindre motiverede til at yde en ekstra 

indsats, end studerende, der skal bedømmes 

efter 13-skalaen. I den henseende egner 

denne undervisningsform sig nok bedst som 

A-fag, da den uden tvivl kræver en større 

indsats fra de studerende end de fleste andre 

undervisningsformer. Dog er det min 

opfattelse, at de fleste B/C-fagsstuderende 

fik mere ud af dette seminar, end de normalt 

får af B/C-fag indenfor de almindelige 

undervisningsrammer. 

          Seminarets succes skyldes nok i høj 

grad, at vi fik anledning til at rejse væk i 3 

dage. På højskolen var alle 100% 

koncentreret om seminarrapporten, uden 

afbrydelser, og med meget begrænsede 

muligheder for at forsvinde, når ens eget 

essay var færdigdiskuteret. Samtidig gav 

fællesskabet omkring måltider, og en enkelt 

fyraftensøl eller to, også et socialt islæt til 

seminaret, som ellers oftest mangler 

indenfor rammerne af den almindelige 

seminarundervisning på instituttet.  

 

Hvad angår eksamensforberedelserne 

understregede Ole Nørgaard, at der i 

bedømmelsen ville blive lagt vægt på den 

mundtlige præsentation af hovedpunkterne i 

eget essay, foruden selvfølgelig at kunne 

vise et overblik over den generelle teori, der 

blev anvendt i de indledende timer. Uden at 

kunne udtale mig på andres vegne, vil jeg 

påstå, at eksamensforberedelserne på denne 

baggrund blev langt mindre stressende, end 

de ellers ofte bliver, og eksamensnerverne 

var af den grund også lettere at holde i skak, 

i hvert fald indtil den sidste halve time før 

eksaminationen. Meget mere kan vist heller 

ikke forventes. 

 

Den generelle vurdering af seminaret må 

være, at det var et meget vellykket forsøg på 

at finde et godt alternativ til instituttets 

ellers ganske stivnede undervisningsform på 

overbygningen. I de studerendes evaluering 

af seminaret, var der da også bred enighed 

om, at udbyttet fra seminaret havde været 

stort. Vi fik et bredt og godt overblik over 

udviklingen i telekommunikationspolitik i 

forskellige lande, og fik samtidig trænet 

vores samarbejdsevner i forbindelse med 

højskoleopholdet. Personligt vil jeg 

anbefale enhver at prioritere denne 

seminarform højt, når den forhåbentlig 

bliver udbudt igen.          
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 Projektseminar med internatophold. 
Beskrivelse af et forsøg 

af Ole Nørgaard 
 
I foråret 2000 afholdt jeg et seminar der – 
nærmest ved et tilfælde – udviklede sig til 
en kollektiv skriveproces.  For at følge 
erfaringerne fra dette forløb op, fik jeg 
studielederens opbakning til i foråret 2001 
at køre et forsøgsseminar, hvor det 
overordnede formål skulle være at afprøve 
denne model i et mere systematisk forløb.   
Det væsentligste formål var at  få et 
overbygningsseminar (’Telekommunika-
tionspolitik i komparativ belysning’)  til at 
fungere som en kollektiv forskningsproces 
ved at engagere de studerende i  en fælles 
skriveproces. Hensigten var, at 
skriveprocessen skulle munde ud i en fælles 
’semi narrapport’, hvor de enkelte 
studerendes essays efterfølgende skulle 
tjene som grundlag for den mundtlige 
eksamination.  For at sikre kollektiviteten 
blev den afsluttende skriveproces foretaget 
på et  internatkursus på Kaløvig Sprog-
højskole. Seminaret blev  afsluttet med 
eksamination af 14 studerende. Én har udsat 
eksamen på grund af bortrejse. Én  meldte 
fra tidligt i forløbet – og 4 af de tilmeldte 
mødte aldrig frem. Gennemsnittet for de 9 
A-fag blev 10.1. 
 
Målet med forsøget var et finde en 
undervisningsform, der i højere grad end 
hidtil gav de studerende mulighed for at 
opleve – og indgå i –  en kollektiv videns 
producerende arbejdsproces .  En 

arbejdsform, der også vil karakterisere 
mange af de arbejdsopgaver, de studerende 
vil møde efter afslutningen af studiet.  

 
Seminaret var tilrettelagt således, at de 
første 8 undervisningsgange blev anvendt til 
at gennemgå den grundlæggende litteratur 
indenfor området, at formulere de  
overordnede forskningsspørgsmål og 
designe en analysemodel, der skulle tjene 
som ramme om de enkelte del- og case 
studier. Undervisningen foregik ud fra 
seminarets hjemmeside, der kontinuert 
søgte at afspejle den kumulative 
arbejdsproces. Den indledende undervisning 
blev herefter sammenfattet i en teoretisk-
metodisk indledning til seminarrapporten,  
der blev gennemdrøftet med deltagerne, 
således at denne kunne tjene som en fælles 
basis for de enkelte delstudier. Disse 
delstudier blev herefter udvalgt af de 
studerende i samråd med underviseren, og 
deltagerne i seminaret fik herefter til opgave 
at skrive essays, der belyste delproblemer af 
seminarets overordnede emne og 
problemstilling og under anvendelse af den 
generelle analysemodel. Essays er i denne 
forbindelse defineret som korte  
præsentationer af cases skrevet indenfor den 
generelle emneanalyse og analyseramme, 
med baggrund i et begrænset men samtidig 
fokuseret litteraturgrundlag. I metodisk 
forstand er der tale om en case, der tjener til 
at illustrere en række generelle teorier og til 
at afprøve hensigtsmæssigheden af den 
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 generelle analysemodel. Der er således ikke 
tale om systematisk teoritestende cases. 
Udrustet med disse essays – og den 
teoretisk-metodiske indledning – tilbragte 
seminarholdet herefter  2 arbejdsdage (og 
aftener og nætter) på et internat, med 
følgende formål: 

•    Diskussion af de enkelte essays og 
deres relation til den teoretisk-metodiske 
indledning, herunder redigering af 
indledningen under hensyn til indholdet og 
observationerne i de enkelte essays; 

•    Opdeling af de enkelte essays i 
tematiske grupper, og  sammenskrivning af 
de enkelte essays indenfor disse temaer, 
herunder udarbejdelse af fælles 
indlednings- og afslutningsafsnit; 

•    Udarbejdelse af en fælles konklusion på 
hele rapporten.  

•     På grundlag af et oplæg fra  Direktør  
Torben V. Holm, TDC Mergers and 
Aquisitions, fik seminardeltagerne endelig  
mulighed  for at diskutere   emnet med en 
erfaren praktiker på området.  
•    På grundlag af  dette input  færdig-
gjorde de enkelte deltagere (alene og i de 
designerede grupper) de færdige bidrag, der 
efterfølgende blev flettet sammen til den 
endelige rapport, der tjente som grundlag 
for den mundtlige eksamen.  
 
Jeg har følgende  kommentarer til 
seminarets forløb: 

•    Som udgangspunkt er det min 
opfattelse, at ideen om det kollektive forløb 
fungerede. Om end det kunne forekomme 
svært for enkelte studerende at indgå i en 
kollektiv arbejdsproces (og lave et fælles 
produkt) med medstuderende, man enten 

mente var båret af lavere engagement eller  
dårligere faglige forudsætninger, gjorde 
processen, at der efterfølgende har været 
generel tilfredshed med det afsluttende 
produkt.  

•    Dog har det tydeligvis været et problem  
i en sådan proces at blande A- og B-fags  
studerende, på grund af den forskellige 
arbejdsindsats de to seminarformer 
indbyder til – og den ubalance der herved 
fremkommer mellem de enkelte afsnit i den 
kollektive rapport. 

•    Det er min opfattelse, at internatkurset 
har været en nødvendig del af processen. 
Den intensive proces, hvor  indsigter og 
holdninger blev prøvet af i en kollektiv 
skriveproces, kunne ikke være opnået 
under ’normale’ seminarformer, hvor 
arbejde, kærester, børnepasning mm., altid 
gør et seminar til en diskontinuert  proces.  

•    Det er også min opfattelse, at idéen om 
’det kollektive produkt’ har fungeret efter 
hensigten, både som læreproces og som 
eksamensform.  I arbejdsprocessen tvinger 
det den studerende til at engagere sig bredt 
i  emnet  og i eksamenssituation – hvor alle 
bliver stillet til ansvar for det kollektive 
produkt i sin helhed – giver det kollektive 
ansvar et incitament til at tænke på tværs af 
de enkelte delemner – og giver derfor også 
en bedre basis for tværgående spørgsmål i 
løbet af eksaminationen.  

•    Seminaret blev afsluttet med et 
karaktergennemsnit klart over middel – på 
trods af at både eksaminator og censor  
(med baggrund i erfaringer fra et tidligere 
seminar)  - var bevidste om faren for høje 
karakterer – og på trods af en konservativ 
karaktergivning. Baggrunden for de høje 
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 karakterer er formodentlig (som det også 
fremgik af censors kommentarer) en 
kombination af reelt mere effektiv 
indlæring gennem den anvendte 
undervisningsform og af den anvendte  
eksamensform, hvor de studerende i 
princippet har ’ubegrænset’ forberedelses-
tid, og kan optræde som eksperter i det 
delområde de har  valgt.  

De vigtigste erfaringer med henblik på 
fremtidige seminarer er efter min opfattelse:   

•    Den her beskrevne undervisningsform 
bør også fremover tilbydes som én form for 

overbygningsseminar.  

•    Det bør overvejes at gøre denne type 
seminarer til kun A-fagsseminarer for at 
sikre en større grad af balance mellem  
arbejdsindsats og engagement.   

•    Konstruktionen med internatkursus bør 
fastholdes, hvis den fornødne finansiering 
(ca. 20000 kr. pr seminar) kan 
tilvejebringes. 
Interesserede kan rekvirere Seminar-
rapporten hos undertegnede eller hente den 
på  Instituttets hjemmeside:  
www.ps.au.dk/telpol 

 

Pre-PhD stipend 
 

within the field of  
Comparative Nordic Security Policy 

during the Cold War 
 
In 2000 the Nordic Ministerial Council and the Nordic Defence Ministers decided to set 
up a four-year Nordic Security Policy Programme with participation of researchers from 
all Nordic countries.  
 
Part of this programme is a project on Comparative Nordic Security Policy during the 
Cold War. So far this project concentrates on five topics: 1) Norden and the Early Cold 
War (- 1956), 2) Norden and the German Question, 3) Norden, NATO and Nuclear 
Weapons, 4) Early Nordic Ostpolitik (- 1973), and 5) Intelligence Aspects of Norden 
and the Cold War. The project is strictly comparative, as all results must analyse and 
compare the policies of at least two Nordic countries.   
 
The project so far has some 25-30 participants, but is highly interested in attracting 
additional members, and especially in recruiting young researchers. As part of this 
endeavour five pre-Ph.D. stipends are hereby announced. Female candidates are 
encouraged to apply.  
 
The stipends announced amount to 20,000 DKK each and are intended to give young 
candidates the opportunity to prepare Ph.D. projects within the framework of the 
proejct. It is the intention to give one stipend per country.   
 
Applications with project outlines and documentation of academic credentials must be 
sent by October 10 to project coordinator Professor Nikolaj Petersen, Department of 
Political Science, University of Aarhus, Bartholins Allé, DK-Aarhus C. 
 
For further information, mail nikolajp@ps.au.dk. 
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I perioden fra slutningen af januar til 
midten af juni befandt jeg mig i Israel. 
Ansat som praktikant på Den Danske 
Ambassade i Tel Aviv. Opholdet var 
præget af en tilstand med næsten daglig 
terror og kampe mellem det israelske 
militær og palæstinensiske sikker-
hedsstyrker.  
af Ron Amir 
 
Hvad betyder denne tilstand for almindelige 
menneskers hverdag – for min hverdag?  
 
Artiklen forsøger at give nogle svar på, 
hvorledes jeg og ”almindelige” israelere 
reagerede på denne tilstand. 
 
Praktikopholdet på ambassaden og ikke 
mindst mine arbejdsopgaver og omfanget af 
disse blev tydeligt påvirket af denne 
tilstand. Ikke alene påvirkes sikkerheds-
situationen for almindelige mennesker 
isoleret set gennem den hele tiden 
nærværende terrortrussel. Denne trussel 
påvirker stort set alle samfundssfærer.  
 
Praktik i Israel -  tæt på virkeligheden  
Ambassaden i Tel Aviv har tre afdelinger. 
En politisk-, en konsulær- og en 
handelsafdeling, der samlet beskæftiger 10 
personer (inklusive praktikanten). 
Arbejdsklimaet er præget af et nært 
samarbejde mellem de forskellige 
afdelinger, da de enkelte afdelinger ikke 
altid er store nok til selvstændigt at varetage 

en større opgave som eksempelvis et 
delegationsbesøg.  
 
Som eneste praktikant på ambassaden 
dækkede mine arbejdsområder en række 
forskellige emner. Den største del af tiden 
blev brugt i ambassadens handelsafdeling. 
Formålet med handelsafdelingen på Den 
Danske Ambassade i Tel Aviv er at 
stimulere samhandlen mellem Danmark og 
Israel. I år 2000 steg denne samhandel med 
cirka 30%. Prognosen for 2001 er ikke helt 
så optimistisk – og grunden er indlysende.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sikkerhedssituationen i Israel - eller 
manglen på samme - gør, at mange danske 
forretningsfolk tænker sig om en ekstra 
gang, inden de kaster sig ud på det israelske 
marked. Denne reaktion er forståelig og 
ikke unik for danske forretningsfolk. Det 
har den uheldige konsekvens, at den 
israelske økonomi ikke fortsætter den 
fremgang, der var fremherskende i årene 
frem til Intifadaens begyndelse i september 

Normaliseringen af en  
anormal tilstand 

-    En beretning fra et terrorplaget land 
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statskundskabsagtigt, men meget lærerigt. 
Jeg arrangerede og deltog i møder ved 
firmaer indenfor disse brancher. Ved flere 
af disse møder kunne man mærke den 
økonomiske stagnations mørke skygge 
influere negativt på deltagernes 
beslutninger. 
 
Delegationsbesøg er en af de 
arbejdsopgaver, der går på tværs af og 
involverer ambassadens forskellige 
afdelinger. Jeg var aktivt involveret i at 
arrangere et delegationsbesøg fra 
Færøerne. Denne delegation med den 
færøske handels- og erhvervsminister i 
spidsen var i Israel for at studere 
udviklingen i den israelske high tech-, IT- 
og telekommunikationssektor. Nærmere 
bestemt for at få indsigt i de initiativer og 
ordninger, der har sikret Israel en position 
som et af verdens førende lande indenfor 
disse brancher. Antallet af start up-
virsomheder per indbygger er højere i 
Israel end noget andet sted i verden, og 
Israel har næstflest firmaer noteret på den 
amerikanske IT-børs, Nasdaq, kun 
overgået af USA. Denne udvikling 
beundres og respekteres fra manges side, 
og der er et stort ønske om at lære af 
denne proces, hvorfor Israel løbende 
modtager en lang række delegationer 
indenfor området.  
 

Valg og valgsystemer  

Handelsafdelingen var indstillet på, at jeg 
også selv skabte mig en række opgaver. 
Selvstændige initiativer blev modtaget 
med oprigtig glæde, og jeg havde 
fornøjelsen af at udfærdige en opgave om 
det israelske valgsystem.  

2000. En positiv udgang på år 2001 vil 
under de nuværende omstændigheder være 
nulvækst i økonomien.  
Ikke alene er denne økonomiske stagnation 
uheldig for Israel. Den påvirker også den 
økonomiske og sociale udvikling i de 
palæstinensiske områder og i de arabiske 
lande, med hvem Israel samhandler. 
Udviklingen i de palæstinensiske områder, 
fordi der selv i den nuværende 
krigslignende tilstand stadig er 
palæstinensere, der dagligt arbejder i Israel. 
Tallet er dog væsentligt lavere end før 
Intifadaens start.  
 
 
 
 
 
 
 
 
I og med at danske virksomheder ikke i 
samme omfang som tidligere år henvendte 
sig til ambassaden for at bede om 
konsulentbistand, anså ambassadens 
handelsafdeling det som sin opgave at lave 
selvstændige initiativer, der kunne bryde 
dette dødvande. Jeg har bistået 
handelsattacheén og -sekretæren med en 
række initiativer, der kunne vække danske 
virksomheders interesse for det israelske 
marked. Arbejdet har været meget 
selvstændigt og omfattet en lang række 
sektorer, som jeg ikke havde det store 
kendskab til inden min ankomst, og som jeg 
slet ikke havde beskæftiget mig med i løbet 
af min studietid. Af eksempler kan nævnes 
”gør det selv”-sektoren, fødevarebranchen 
og jernbaneindustrien. Ikke specielt 

Ved flere af disse møder 
kunne man mærke den 

økonomiske stagnations mørke 
skygge influere negativt på 

deltagernes beslutninger. 

” 

” 
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 Kort efter min ankomst gik israelerne til 
valg. Ikke noget (i dansk forstand) 
almindeligt valg – men et direkte valg af 
premierminister. Valgets udfald blev, at 
Ariel Sharon blev Israels nye 
premierminister. Hvad der var mere 
interessant (set i en statskundskabers 
teoretiske optik), er de mekanismer, som et 
valgsystem, hvor vælgerne afgiver to 
stemmer (double ballot valgsystem), 
afstedkommer. Vælgerne har igennem tre 
valg afgivet en stemme dels på et politisk 
parti (dog ikke i 2001), men også direkte på 
en kandidat til posten som premierminister. 
Det har affødt et fragmenteret og endda 
polariseret partisystem, og et parlament, der 
ofte har været i alvorlig konflikt med 
premierministeren. Det seneste eksempel 
herpå var konflikten mellem tidligere 
premierminister Barak og parlamentet i det 
meste af hans embedsperiode fra maj/juni 
1999 til februar 2001. Disse konflikter har 
også betydet, at det israelske parlament, 
Knesset, har besluttet sig for at afskaffe de 
direkte valg af premierminister. I stedet er 
valgt et mere ”normalt” valgsystem, hvor 
vælgerne på ny kun har mulighed for at 
stemme på et politisk parti.  
 

Terrorens skygge 
Normaliseringen af en anormal tilstand – 
hvad mener jeg egentligt med det? Ved en 
normal tilstand i sikkerhedsmæssig 
forstand, forstår jeg (og sikkert mange 
andre) en situation med relativ fred og ro, 
hvor vold og terror betragtes som noget 
exceptionelt. Normaliseringen af det 
anormale retter sig derfor mod den 
erkendelse, mange israelere har, nemlig at 
volden og terroren er blevet det almindelige. 
En sådan erkendelse har konsekvenser for 
israelernes måde at anskue deres adfærd, 
handlinger og fremtidsudsigter på.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Intifadaen begyndte i september 2000 i 
kølvandet på Sharons besøg på det helligste 
jødiske sted, Tempelbjerget, hvis vestlige 
side udgøres af Grædemuren, der er den 
eneste nutidige fysiske rest af de to gamle 
jødiske templer Samtidigt er samme område 
hjemsted for muslimernes tredje helligste 
steder, Al Aqsa- og Klippemoskeén.  
 
Ved Intifadaens start var det de færreste 
iagttagere, der regnede med, at konflikten 
skulle få det omfang og den længde, der har 
været en realitet gennem nu 11 måneder. 
Det høje voldsniveau blev anskuet som en 
midlertidig og anormal tilstand, der ville 
forsvinde eller i det mi ndste falde i løbet af 
kortere tid. Det skete ikke. Godt nok har der 
været korte perioder uden voldsepisoder i 

Interessant har det været at 
anskue, hvorledes folk vænner 

sig til volden. Når én terrorhandling 
a f løses  a f  andre ,  opfa t ter  
almindelige mennesker volden som 
en norm. 

” 

” 
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 Israel og de besatte områder, men set i et 
længere tidsperspektiv har det ikke været 
tilfældet. Tværtimod er volden accelereret. I 
begyndelsen rettede de palæstinensiske 
voldshandlinger sig mod militære mål, mod 
den israelske besættelse. Dernæst rettede 
volden sig tillige mod de israelske bosættere 
i de besatte områder. Og endeligt rettede 
volden gennem terrorhandlinger sig også 
mod den israelske civilbefolkning. Israel har 
gennem hele perioden svaret igen på disse 
angreb og også brugt voldelige midler.  
 

Interessant har det været at anskue, 
hvorledes folk vænner sig til volden. Når 
een terrorhandling afløses af andre, opfatter 
almindelige mennesker volden som en 
norm. Alle er nu klar over, at volden ikke 
stopper i morgen og at en situation med 
daglig vold og terror er blevet den normale 
situation. Ikke fordi man kan lide den, men 
fordi man ikke tror på, at den vil ændre sig. 
Der går ikke en dag uden at den israelsk-
palæstinensiske konflikt er topnyhed i de 
israelske medier. Den israelske befolkning 
forventer nyheder med konflikt og vold, når 
de åbner deres tv eller radio. Det er grunden 

til, at mange israelere ikke længere udviser 
den samme nyhedsentusiasme, som de ellers 
er kendte for. Et udsagn, der nærmest er 
kommet på mode i Israel i disse måneder, 
er: ”Jeg hører/ser ikke længere nyheder”.  
Folk resignerer og beskæftiger sig med 
emner, der har så lidt med politik og 
konflikten med palæstinenserne at gøre som 
overhovedet muligt. Konflikten med 
palæstinenserne bliver alligevel aldrig løst, 
som mange siger. Det interessante er, at 
denne holdning ikke som hidtil (indtil 
Intifadaens start) gør sig gældende alene på 
dele af den israelske højrefløj. Den 
fredsvillige israelske venstrefløj synes lige 
så pessimistisk og tillige desillusioneret og 
apatisk. Vi tilbød dem en stat (folk henviser 
til Baraks fredsforslag i Camp David, hvor 
Israel tilbød palæstinenserne 95-97% af de 
besatte områder til en palæstinensisk stat), 
og til gengæld vendte de deres våben mod 
os, som mange israelere udtrykker det.  
 
Uden at nogen kan føle sig fuldstændigt 
sikre, er alle klar over, at der findes 
forholdsregler mod terroren. Man mindsker 
risikoen for at blive terrorens næste offer 
ved at ændre adfærd – ved at undgå at tage 
offentlige transportmidler, undlade at 
handle i storcentre og undgå større 
forsamlinger.  
 
Er det rimeligt, som mange israelere siger, 
at terrorister skal bestemme om almindelige 
mennesker skal gøre helt dagligdags ting? 
Nej, siger de. Og er vi villige til at ændre 
vores livsvaner som en følge af det? Nej, 
siger mange. De vil trods deres angst ikke 
bøje sig for terrorgrupperne og lade disse 
bestemme deres liv. For, som de siger, hvis 
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 vi lader terrorgrupperne (Hamas, Islamisk 
Jihad) bestemme vores adfærd, har vi 
allerede tabt kampen. De reagerer så at sige 
i trods mod den palæstinensiske terror med 
deres eget liv som indsats. Og de, der 
tvivler, er ofte nødsaget til at agere som 
hidtil, for de skal jo på arbejde og børnene i 
skole, som de siger. Derfor er der en lang 
række mennesker, der ikke tager disse 
forholdsregler mod terroren. Og de, der 
tager dem, gør det oftest kun i kortere 
perioder umiddelbart efter den sidste større 
terrorhandling, mens chokket over denne 
endnu ikke har lagt sig. Busserne, cafeérne 
og indkøbscentrene tømmes for en stund, 
indtil terrorhandlingen er absorberet, 
hvorefter folk vender tilbage. Angsten tages 
med tilbage på cafeén, men caféaftalen 
aflyses ikke.  
 
Jeg var i byen i Tel Aviv den 1. juni, samme 
aften som en palæstinensisk terrorist, cirka 
en kilometer hvorfra jeg befandt mig, 
detonerede det sprængstof, der var tapet til 
hans krop, og tog 21 unge israelere med sig 
i døden. Min egen reaktion på hændelsen 
var naturligvis præget af afsky og angst. Det 
selskab, jeg var en del af, opløstes efter kort 
tid, og vi gik alle direkte hjem uden at sige 
ret meget. Ikke desto mindre befandt jeg 
mig allerede aftenen efter på en café i det 
indre Tel Aviv. Så normal er volden og 
terroren blevet.   
 
Nogle menneskers angst resulterer dog i en 
anden adfærd. De trækker sig tilbage fra det 
”offentlige liv” og vier livet til 
hjemmefronten. En lidt pudsig indikator på 
dette blev jeg gjort opmærksom på under et 
møde. Salget af hjemmebiografer, 

Playstations m.v. er gået stærkt frem siden 
Intifadaens start.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terrorens pris er høj. Ikke bare de 
umiddelbare omkostninger i form af døde 
og sårede og den allestedsnærværende angst 
er smertefulde. På længere sigt et det måske 
mere bekymrende, hvorledes den israelske 
folkesjæl påvirkes. Hvis folk vænner sig til 
vold og terror, nærmest absorberer den og 
accepterer den som et uafvendeligt faktum, 
højnes risikoen for stigende ligegyldighed 
med andre menneskers skæbne,  en nervøs 
mentalitet samt et pessimistisk sind. Mange 
iagttagere ser allerede klare tegn på disse 
symptomer. Den eneste udvej herfra synes 
at være et fuldstændigt stop for terroren og 
en politisk forhandlingsløsning. Det har 
desværre nok lange udsigter.  
     
 
 

På længere sigt er det måske 
mere bekymrende, hvorledes 

den israelske folkesjæl påvirkes. 
Hvis folk vænner sig til vold og 

terror, nærmest absorberer den og 
accepterer den som et uafvendeligt 
faktum, højnes risikoen for stigende 
ligegyldighed med andre menneskers 
skæbne, en nervøs mentalitet samt et 

pessimistisk sind. 

” 

” 
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Instituttet udvider, rygterne svirrer. 
Byggerod, byggestøj og andre 
forstyrrelser bliver snart en del af 
dagligdagen på IFSK. Til gengæld vil 
fremtiden byde på markante 
forbedringer af  arbejdsforholdene for 
både VIP’er, TAP’er og (ikke mindst) de 
studerende. Kandestøberens udsendte 
satte Institutleder Georg Sørensen i 
stævne for en snak om udvidelses-
planerne.  
af Henrik Noes Piester 
 
Instituttets pladsproblemer har præget 
dagligdagen på IFSK i et par år efterhånden. 
Kontorer og biblioteket er ved at revne, 
specialepladser er en by i Rusland og man 
kan bruge rigtig lang tid på at lede efter en 
læseplads. Heldigvis har hverken 
administration eller de politiske udvalg 
spildt tiden på at trille tommelfingre. En 
plan for at forbedre lokalesituationen for 
hele fakultetet tog form i starten af år 2001 
og med håndværkernes indtog på instituttet 
i løbet af sommeren ser det nu for alvor ud 
til, at der sker noget. Men inden der gøres 
status for de sidste måneders anstrengelser, 
er det vist nødvendigt med et lille overblik 
over udvidelsesplanerne. 
  
Planen 
Et af de væsentligste elementer i 
udvidelsesplanen er, at Økonomi flytter til 
Histories tidligere lokaler i randbygningen, 
hvilket frigør hele bygning 350. 
Statskundskab overtager efterfølgende de 

tre nederste etager i bygningen, mens de tre 
øverste etager i bygningen samt Økonomisk 
Kantine overtages af Jura. I forbindelse med 
overtagelsen af bygning 350 omdannes hele 
stueetagen til ’Statskundskabens gang’ med 
lokaler til foreningerne, læsegrupperum og 
læsepladser. Alt afhængig af juristernes 
planer for Økonomisk Kantine, vil der også 
blive plads til en række rekreative arealer 
for de studerende. Samtidig vil der ske en 
masse ændringer i de bygninger, som 
instituttet allerede holder til i, hvilket skulle 
forbedre arbejdsforholdene for både VIP’er 
og TAP’er. ’Alt i alt vil udvidelsen betyde et 
kvalitetsløft – især for de studerende’ ,  
fortæller Georg Sørensen med et smil, der 
meget tydeligt afspejler, at de godt 1000 m2 
ekstra er en kæmpe gevinst for instituttet – 
socialt såvel som fagligt.     

Et andet –  og mere 
omdiskuteret - element i planen er, at 
Statskundskabs Kantine sandsynligvis 
nedlægges. Endnu er alt ikke faldet på 
plads – man afventer blandt andet en 
analyse af det fremtidige kundegrundlag, 
men som det ser ud nu, så vil 
statskundskabere være henvist til at stille 
sulten i KanØsten (’historisk kantine’) i en 
ikke alt for fjern fremtid. Kantinearealet 
skal i en eller anden forstand bruges til at 
aflaste det hårdt belastede bibliotek. 
Kantinen har for de fleste studerende dannet 
rammen om det sociale liv på instituttet, 
hvorfor ikke alle studerende er ovenud 
begejstrede for planen om at nedlægge 
kantinen. Georg Sørensen peger i den 

Gode nyheder – dårlige nyheder 
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forbindelse dog på, at forbedringen af 
biblioteksfaciliteterne ikke nødvendigvis 
sker på bekostning af det sociale miljø. Man 
kunne f.eks. forestille sig en løsning, hvor 
biblioteksfaciliteterne blev kombineret med 
en form for kaffestue. Men kantinen vil 
altså ikke blive bevaret i dens nuværende 
form.  
 
Hvor langt er vi så nået i institutudvidelsen, 
og hvad kan vi forvente vil ske i løbet af de 
næste par semestre? 
 
Gode nyheder – dårlige nyheder 
Rokaden blev påbegyndt i løbet af foråret, 
hvor Teologi og Humaniora flyttede til 
deres respektive lokaler. Humaniora, 
herunder Historie, er dog først nu ved at 
være færdige med deres del af flytningen, 
og økonomerne har følgelig ikke kunnet 
fraflytte bygning 350 før slutningen af 
august. Georg Sørensen håber, at 
økonomerne kan være helt ude af stueetagen 
i midten af september, således at 
håndværkerne snart kan gå i gang med at 
klargøre lokalerne til Statskundskab. Han 
forudser, at der - hvis alt går glat - kan være 
studenter i stueetagen inden jul. Det er dog 
tvivlsomt, om de to andre etager bliver 
fraflyttet så hurtigt, hvorfor overtagelsen af 
bygning 350 muligvis først er helt på plads 
engang i starten af 2002. Hvad angår 
kantinen, så forventes den nedlagt omkring 
sommeren 2002.  

En så omfattende udvidelse og 
ombygning af instituttet er naturligvis 
forbundet med en række forstyrrelser i 
dagligdagen. Der har allerede nu været et 
par tilfælde, hvor specialestuderende og  
ph.d.’ere skulle fraflytte lokaler med meget 

kort varsel. Derudover resulterer 
ombygningen og klargøringen af de nye 
lokaler dels i larm, dels i en stor mangel på 
lokaler, hvilket betyder at efteråret vil byde 
på mange ’midlertidige løsninger’, der ikke 
er helt hensigtsmæssige. Det har f.eks. 
været nødvendigt at samle en del af 
instituttets ph.d. -studerende i et 
mødelokale – ’at det ofte er vilkårene på 
udenlandske universiteter er desværre en 
ringe trøst for dem’, siger Georg Sørensen 
vel vidende at han i de næste mange 
måneder vil være bulls-eye for alle dem, der 
berøres af udvidelsen. Georg Sørensen er 
ked af forstyrrelserne, men de er desværre 
nødvendige, for at institutudvidelsen 
forløber så hurtigt og så smidigt som 
muligt. I et lidt længere perspektiv vil 
udvidelsen skaffe mere albuerum, mere luft 
til glæde for alle på instituttet. 
Forhåbningen er derfor, at instituttets 
beboere og brugere vil bære over med de 
forstyrrelser, der følger i kølvandet på et så 
omfattende projekt.         

 
Ambition er, at få udvidelsen til at forløbe 
så smertefrit for alle som muligt. Man vil 
fra instituttets side gøre alt for at undgå 
forstyrrelser, men det er umuligt at gardere 
sig mod alt, når projektet er så omfattende 
og involverer så mange forskellige personer 
og instanser. Det er vigtigt for alle at bevare 
optimismen trods udsigten til et par 
måneder med byggerod, lokaleændringer og 
larm. Georg Sørensen har selv en 
’begrundet forhåbning om, at det ikke bliver 
helt kaotisk…’. Og det er jo ikke så ringe 
endda.  
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Min interesse for bogen blev vakt, da den 
politiske ordfører for socialdemokratiet, 
Pernille Blach Hansen,  skulle kommentere 
den i radioavisen en søndag. Hun var ikke 
synderlig begejstret. Mildest talt. Den 
fremstod for hende som et ubehageligt 
samfundsscenarie. Interessen blev 
yderligere skærpet, da jeg læste dagens citat 
i Berlingske Tidende af Ekstra Bladets 
chefredaktør Svend Ove Gade om Lars 
Kolind: Kolind vil som en anden Messias 
redde os alle: Uddannelse, uddannelse og 
mere uddannelse.  
          Hvad er det så i bogen der 
fremprovokerer reaktionerne? Egentlig ikke 
andet, end hvad der længe har været 
almindelig viden for de fleste med interesse 
i samfundsudviklingen: Samfundet er ved at 
ændre sig. Vi er på vej ind i en ny 
samfundstype, af Kolind kaldet 
videnssamfundet. Men i modsætning til 
debattens ofte abstrakte karakter med 
h e n s y n  t i l  k o n s e k v e n s e r n e  a f 
globaliseringen og mulighederne for at 
imødegå udviklingen, så er Kolind konkret. 
Så konkret, at bogen er ganske politisk 
ukorrekt i beskrivelsen af de konsekvenser, 
globalseringen vil få for det danske 

samfund, både i forhold til omverdenen og 
internt i det danske samfund. Og det er det 
ganske befriende ved bogen. Men det er 
formodentlig også det, der skaber de skarpe 
reaktioner. 
 
Kolinds hovedargument 
Kolinds udgangspunkt er, at vi som 
danskere har nogle værdier, som vi skal 
bevare. Globaliseringen vil kræve, at vi er 
bevidste om, og aktivt arbejder for, at 
bevare de særlige danske værdier; ellers 
forsvinder de. Der er altså ikke tale om, at 
Danmark bliver materielt fattigere på kort 
sigt, men derimod åndeligt fattigere. 
Højrefløjen har taget patent på det nationale 
i dansk politik. Højrefløjens definition af 
hvad der er særlige danske værdier, er 
Kolind langtfra enig i, og opfordrer derfor 
til en debat om, hvilke værdier vi som 
danskere vil kendes på. Det er i denne 
sammenhæng, bogen skal læses, og Kolind 
fremsætter selv nogle bud på, hvad der 
kendetegner de særlige danske værdier. Der 
er lidt for megen retorisk smartness over 
udledningen af de særlige danske værdier 
efter min smag, men Kolinds underliggende 
argument er bestemt en tanke værd. 

Boganmeldelse 
Lars Kolind: ’Videnssamfundet - 

dagsorden for Danmark i det  
21. århundrede’ 

af Christian Blaabjerg 
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I første omgang vil globaliseringen 
medføre, medmindre der gøres en aktiv 
indsats for det modsatte, at Danmark bliver 
åndeligt fattigere. I anden omgang vil den 
medføre, at der kommer et meget stort skel, 
hovedsageligt  materiel t ,  mellem 
vidensamfundets vindere og tabere. Det 
danske samfund vil således miste sin 
sammenhængskraft og kan ikke længere 
karakteriseres som et sted, hvor ”få har for 
meget og færre for lidt”. Midlet til, at 
resultatet af globaliseringen ikke får det 
beskrevne resultat er iflg. Kolind 
konkurrencedygtighed – eller mere generelt: 
De lande, der har den økonomiske formåen, 
sætter også globaliseringens dagsorden på 
andre områder – såsom hvilke værdier, der 
skal være fremherskende. Det er der jo i og 
for sig ikke rigtigt noget nyt i. Men i en 
dansk sammenhæng er det nye, at Kolind 
går et skridt videre: Hvordan kan vi i 
Danmark så konkret indrette os, så vi bliver 
mere konkurrencedygtige og samtidig 
bevarer et sammenhængende samfund? For 
at vi skal blive mere konkurrencedygtige 
skal vi iflg. Kolind uddanne os mere. Både 
før, under og efter arbejdslivet. Det, der 
afgør forskellen mellem globaliseringens 
vindere og tabere, er viden i bred forstand - 
dvs. både i forbindelse med vareproduktion, 
løsningen af offentlige serviceydelser, i 
indretningen af organisationer osv. Kolinds 
underliggende logik er det klassiske 
mikroøkonomiske efficiensrationale. Men i 
modsætning til økonomer har Kolind også 
et bud på, hvordan samfundet sikres en 
sammenhængskraf t ,  se lvom den  
økonomiske efficiens kommer mere i 
h ø j s æ d e t .  F o r  a t  b e v a r e  e t  
sammenhængende samfund skal vi som 

enkeltindivider være mere socialt bevidste. 
Iflg. Kolind er det en værdi, som de fleste 
danskere allerede har i sig. Vi betaler alle 
skat, om ikke med glæde, så betaler de 
fleste det de skal. Men det er ikke nok, at de 
enkelte individer udviser mere ansvar. 
Virksomhederne skal også til at tage et 
socialt ansvar. Her skal der arbejdes lidt 
mere på omstillingen, men med en cocktail 
af statslig tilskud og lidt værdipåvirkning 
forudser Kolind, at virksomhederne vil 
begynde at udvise et større socialt ansvar. 
Det vil ende med, at virksomheder med en 
høj social profil vil få samme status, som  
virksomheder med en høj miljøprofil har i 
dag. Pointen er iflg. Kolind, at begge parter 
vinder. Samfundet skal udbetale færre 
sociale ydelser ved at flere kommer i 
arbejde og virksomhederne får et aktiv i 
form af et socialt image. 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolinds hovedargument går således mod 
den herskende politiske logik og er på den 
måde med til at udfordre den vanetænkning, 
der ellers præger dansk politik. Det 
interessante er den kobling mellem frihed 
og fællesskab, Kolind foretager, selvom den 
ikke er uden problemer set udfra en 
politologisk synsvinkel. De andre 



38 

Kandestøberen                                                              September 2001 

interessante steder i bogen set med 
politologiske briller er, hvor Kolind 
beskæftiger sig med vidensamfundets nye 
konflikter og driften af offentlige 
institutioner.  
 
Fagbevægelsen: En idé, hvis tid er ovre 
Desværre fokuserer Kolind i analysen af 
vidensamfundets konflikter udelukkende på 
arbejdsmarkedet. Det kunne have været 
interessant, om analysen var udbredt til hele 
samfundet. Når det er sagt, er analysen af 
arbejdsmarkedets konflikter i videns-
samfundet unægtelig interessant. Kolinds 
påstand er, at fagbevægelsen i dens 
nuværende form og med dens nuværende 
definerede policy tilhører industri-
samfundet. Arbejdsgiverne vil i 
vidensamfundet ikke længere være modpart, 
men medpart. De nye modparter vil være de 
offentlige myndigheder og andre stater 
(menneskerettighedsovervågning). Lønfor-
handling står den enkelte for med bistand 
fra fagforeningen.  
 
I vidensamfundet vil arbejdsgiverne blive 
medpart, og fagbevægelsen vil ikke længere 
være en kamporganisation, men en 
serviceinstitution for medlemmerne. 
Hovedformålet vil være at sikre 
medlemmerne udviklingsgaranti på arbejdet 
i samarbejde med arbejdsgiverne. 
Imodsætning til industrisamfundet er 
vidensamfundet kendetegnet ved, at det 
konstante er forandringen. Derfor har alle 
en interesse i, at medarbejderne til stadighed 
udvikler kompetencer: Medarbejderne vil 
kunne få et andet arbejde, såfremt de skulle 
blive afskediget fra deres nuværende, 
arbejdsgiverne har en generel interesse i 

medarbejdere med en ajourført viden, og 
fagbevægelsen har interesse i en lav 
arbejdsløshedsprocent  blandt  de 
organiserede. Det er det succeskriterium, de 
vil blive målt på. Lønforhandlingen vil iflg. 
Kolind også blive anderledes som følge af 
vidensamfundet. Den vil skifte karakter fra 
at være en kollektiv lønfastsætttelse med 
centrale forhandlinger til at blive mere 
decentral, hvor hver enkelt medarbejder har 
større indflydelse på egen løn i et samspil 
med virksomheden og fagforeningen. Det 
skyldes primært, at det vil være vanskeligt 
at foretage en lønfastsættelse for en hel 
faggruppe på én gang, fordi medlemmerne 
af den enkelte faggruppe ikke nødvendigvis 
løser bare nogenlunde ens opgaver, endsige 
har de samme kompetencer. 
Fagbevægelsens politiske modpart bliver 
iflg. Kolind staten eller mere præcist: den 
offentlige sektor. Den skal her sikre, at 
medlemmerne får service for den skat, de 
betaler.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der er ingen tvivl om, at fagforeningerne 
som de kendes fra industrisamfundet ændrer 
karakter i vidensamfundet. Konturerne for 
en fremtidig udvikling ses allerede i 
videnstunge brancher, hvor fagforeningen 
mest fungerer som en sparringspartner for 
det enkelte medlem i forhandlingen med 
virksomheden om ansættelsesvilkårene. 
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Men hvorvidt fagforeningen skulle blive 
medlemmernes vagthund overfor staten og 
dennes omgang med borgernes midler er 
unægtelig mere tvivlsomt. Det er nok en 
anelse hypotetisk, at fagforeningerne skulle 
overtage rollen fra den enkelte vælger og 
den påvirkningsmulighed der ligger heri 
overfor politikernes brug af skatteborgernes 
penge. 
 
Offentligt eller privat? 
Et andet skel, som i disse år er på den 
politiske dagsorden, er spørgsmålet om 
driften af offentlige velfærdsopgaver. 
Traditionelt er driften, af hvad der fra 
politisk hold har været defineret som 
offentlige opgaver, blevet løst af offentligt 
ejede institutioner. Men konkurrencen og 
alternativer på det private marked vil tvinge 
politikerne til at overveje nye driftsformer, 
fordi de vil blive tvunget til dette af 
vælgerhensyn. Iflg. Kolind vil politikerne 
kun sidde tilbage med den kerne-
kompetence, det tilkommer dem i et 
demokrati, nemlig at træffe overordnede 
politiske valg. Resten vil være uddelegeret 
enten til private eller offentlige institutioner. 
I den sammenhæng finder Kolind det 
betænkeligt, at man ikke fra politisk hold 
har ønsket at definere kvalitet. Det gør det 
vanskeligt at konkurrere med de offentlige 
myndigheder. Men det vil komme. 
Spørgsmålet er blot, om den ekspertise skal 
bygges op i Danmark eller komme fra 
udenlandske selskaber. Tidligere kunne man 
politisk holde udlicitering fra døren ved at 
hævde, at der ikke var noget alternativ. I 
fremtiden vil der komme virksomheder, 
som tilbyder at løse de offentlige opgaver 
bedre og billigere end de offentlige 

institutioner. I starten vil de private 
initierede løsninger slå fejl. Det vil blive 
slået stort op i pressen. Men private 
virksomheder er tvunget til at lære af deres 
fejl ellers lukker de. På et tidspunkt vil de 
private virksomheder kunne dokumentere, 
at de kan løse opgaven. Politikerne vil ikke 
længere kunne se bort fra de private 
virksomheders tilbud. Hvis man i Danmark 
bliver ved med at se negativt på udlicitering 
af offentlige driftsopgaver vil den ekspertise 
blive opbygget i udlandet. Og så har vi 
mistet den mulighed for at opbygge en 
ekspertise og mulighed for sælge denne 
viden i udlandet. Kolind er bevidst om de 
interesser, der vil arbejde for at forhindre 
udviklingen. Men iflg. Kolind vil det være 
et spørgsmål om tid, før udviklingen 
overhaler interesserne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samme problemstilling gælder hele vores 
skolesystem – lige fra folkeskolen til 
universitetet. Hvorfor ikke tillade privat 
drift af disse, hvis de ellers overholder den 
gældende lovgivning på området? På det 
område vil der ikke umiddelbart komme 
konkurrence fra udlandet. Men hvis vi vil 
være blandt de bedste, bliver vi nødt til at 
stille anderledes krav til skolesystemet. 
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Kolind taler ikke her om den sorte skole, 
men om den skole, der fokuserer på den 
enkelte elevs kompetence. I stedet for en 
skole, der er tilpasset industrisamfundets 
krav om masseuddannelse, tænker Kolind 
på en individuel skole, der er tilpasset 
videnssamfundet. Spæde forsøg er i gang i 
folkeskole regi. Men der er behov for en 
meget kraftigere udvikling. Men det støder 
på problemer, som Kolind også er 
opmærksom på – problemet omkring vested 
interests. Der er ingen anden løsning iflg. 
Kolind, end at politikerne bør udvise mod 
og handlekraft ved gå foran og tillade 
forsøg med alternative skoleformer – 
væsentlig mere radikale end dem, der 
allerede eksisterer. Det er nødvendigt, hvis 
vi som danskere skal kunne klare os i 
vidensamfundet. Ellers overlader vi det til 
andre at styre og påvirke udviklingen.  
Kolinds pointe er, at drivkraften i 
udviklingen vil blive konkurrencen om, 
hvem der kan skaffe kunderne, dvs. i sidste 
ende skatteyderne mest værdi for pengene. 
Mens politikerne tidligere kunne lukke 
øjnene for denne udvikling og undlade at 
tage et opgør med den offentlige sektor af 

angst for den store vælgergruppe, de 
offentlig ansatte udgør, så vil 
globaliseringen medføre, at der vil komme 
private alternativer til løsningen af 
offentlige opgaver fra udlandet. Og derfor 
bliver politikerne nødt til at tage stilling til 
udviklingen, hvis de vil genvælges.  
 
Hvorfor overhovedet læse bogen? 
Så hvorfor overhovedet tage og læse bogen? 
Den er for det første en dejlig provokerende 
bog med et relevant indhold for en 
statskundskaber – fordi den fokuserer på en 
fremtidig udvikling af samfundet og 
opfordrer til debat herom. Nogle steder i 
bogen må man som politolog ryste lidt på 
hovedet. Men bogen har nogle ganske 
relevante betragtninger, som har vist sig 
også at holde i virkeligheden, idet bogen på 
nogle punkter er blevet overhalet af 
virkeligheden. For det andet er der nogle 
gode speciale-/seminaropgave ideer – der er 
nogle meget præcise hypoteser, man kan 
blive inspireret af og arbejde videre med. 
Og som det sidste er den ganske let og 
hurtigt læst.  
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Efter en større dansk hverdagsavis’ 
afsløring af Rusarrangementets karakter 
på et mindre dansk universitet valgte 
Kandens udsendte at infiltrere 
rusarrangementet på IFSK under dække 
af tutorhvervet. Med andre ord: Vi var 
tilstede og anvendte ikke anden- eller 
tredjehåndsoplysninger, men dog skjult 
kamera. Vores skizofrene medarbejder 
interviewer her sig selv i rollen som tutor.  
af Rasmus Beltofte 
 
Hvad er rusugens overordnede karakter? 
Arrangementet er en traditionsrig 
velkomstsalut til de nye studerende, med 
veldokumenteret medicinsk og social effekt. 
Ugen er ganske intens, effektiv og uden 
langvarige bivirkninger. Samtidig ofte 
krydret med alskens hyggeskabende 
fluidum og læren om bierne og blomsterne 
omsat til praksis. 
 
Skrækhistorien om grisehoveder har 
altså intet på sig? 
Nej….og så alligevel måske. I gamle dage 
medbragte russerne ofte grisehoveder i 
kisten, når de drog hjemme fra (rus betyder 
”fra landet”). Hovederne kunne anvendes til 
meget – de fleste mødre havde nok 
forventet dem konverteret til sylte. Dengang 
var hovederne en ganske naturlig del af 
rusugen. I dag medbringer kun få 
grisehoveder, og endnu færre spiser sylte, 
hvorfor alternative anvendelsesmuligheder 

kan forekomme, men utilbørlig og næsten 
nekrofil  omgang med hovederne har aldrig 
været den officielle politik. Vi pålægger dog 
ikke kreative russere censur i denne 
sammenhæng. 
 
Hvad med historier om andre næsten 
torturlignende aktiviteter? 
Ved du hvad. Den eneste tænkelige form for 
moderat fysisk pres er mig bekendt afsides 
beliggende og uisolerede spejderhytter langt 
ude i Vestjylland. 

 
Hvad med det sagnomspundne parkløb. 
Er det ikke en slags moderat fysisk pres? 
Nej, stop nu. Nøgenhed er for det første da 
meget naturligt. Selv Universitetsparkens 
ellers bornerte ænder finder det ganske 
underholdende. Og med hensyn til 
aktiviteterne har ingen, mig bekendt, 

Den hellige, skinbarlige sandhed 
om rusarrangementet! 
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 nogensinde taget skade af æggeblommer 
eller lidt råddent og ildelugtende søvand. 
Hvis bare spritindtagelsen er enorm og med 
tils trækkelig høj volumenprocent 
desinficeres legemet ganske enkelt. Sådan 
er det nu engang.  

 
Men er udskejelserne i parkløbet 
overhovedet sjove? 
Klart. Bare spørg hvilken som helst 
tutor….. Enkelte russere finder det afgjort 
også underholdende, nogle smiler da engang 
imellem. Nogle er endda udklædte, hvilket 
da må være et tegn på engagement.  
 
Hvorfor indtages der øl i så store 
mængder? 
Jamen, tag for eksempel bare en tidligere 
russekretærs udtalelse, at det skyldes, ”at vi 
ikke har råd til whisky”. Vi taler om den 
størst mulige nytte. Eller som et kendt 
bryggeris slogan. ”Humlen ved livet”. Øllet 
er ligesom essensen. Folk bliver jo også 
glade og feststemte – smider hæmningerne. 
Enkelte slår godt nok lidt på tæven, andre 
lidt mere end det. Endnu andre bliver 
stamgæster på lokale knejper, men så kan 
der også hurtigere være plads til alle russere 
i juridisk auditorium.  
 

Nå, men i hvert fald hævdes det, at man 
udelukkende bliver tutor for at score. Er 
det mon ikke rigtigt? 
Uha, det er et af de svære spørgsmål! 
Enkelte har nok eksplicit denne motivation, 
men de fleste gør det for at møde nye og 
spændende mennesker, feste og få den 
bedste opladning til det kommende 
semesters strabadser. Ren altruisme, såsom 
at man bare vil videregive egne erfaringer, 
kan heller ikke udelukkes. Nuvel. Der flirtes 
og scores jo godt nok i ny og næ, men 
”mennesker mødes, og sød musik opstår”. 
 
Årsagen er altså ikke, at russerne er unge 
og naive, mens tutorerne er voksne og 
erfarne? 
Nej, visse russere er faktisk ganske gamle, 
og mht. naivitet findes der også blondiner 
blandt tutorerne. 

Men russerne bliver da behandlet som 
kvæg? 
Tjaaa, nogle ligner måske. ... 
 
Jeg mener, at russerne styres igennem og 
gennes rundt til aktiviteter i hele ugen? 
Altså for det første taler vi om mennesker 
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 og ikke dyr. Desuden voksne mennesker. 
De fleste kan tænke selv og lærer lynhurtigt 
at færdes alene. Men nogle er først lige 
flyttet til Århus, og har måske ikke læst på 
en videregående uddannelse før. Det er en 
slags ny verden, der åbner sig. Ligesom at 
færdes i trafikken. Først når man er fortrolig 
hermed, får man lov til at passere vejen.  
Hvis man ikke bliver vejledt fra starten, må 
man fuldstændig gøre sine egne erfaringer. I 
trafikken risikerer man så at bliver kørt ned, 
fx af en drosche, og brække halsen eller 
ryggen. På samme måde kan vi jo ikke 
risikere, at russernes liv på instituttet bliver 
kortvarigt.  
 
Men har tutorerne ikke for stor magt, 
eller rettere stor indflydelse? 
Njaaaah. Det vi siger og gør bliver 
selvfølgelig målt og vejet, endda flere 
gange. Modsat er vi for det første bevidste 
herom, for det andet er russerne jo ikke alle 
sammen naive, dumme eller ureflekterede. 
Indflydelsen hænger selvfølgelig også 
sammen med vores store arbejdsindsats. Det 
er hårdt at være tutor. Såvel om morgenen, 
som når en knotten bankrådgiver er i 
telefonen efter en uges misbrug af 
dankortet.  
 
 
 

 

 
 
Rusarrangementet er altså samlet set 
ikke upassende eller ydmygende som 
hævdet i dagspressen? 
Nej, tværtimod. Der er mange og 
forskellige aktiviteter gennem hele ugen. 
Faglige som sociale. Noget for enhver. 
Der bliver festet og hygget, mennesker 
mødes, og såvel russere som tutorer har 
respekt for hinanden. Også efter ugens 
slutning. Med andre ord – rusugen var, 
med få undtagelser, også i år meget 
succesfuld! 
 
 
 

Studerendes selvbetjening 
 
Det er blevet muligt at bestille karakterudskrifter samt udskrive indskrivningsbekræftelser 
(erstatter årskortet) på internet-adressen 

www.au.dk/da/uddan    
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 PB-klummen 
af Christian Sørensen 
 
Så er den gal igen. Igen må vi stakkels 
veteranstuderende leve med et par ugers 
frygt for at blive nedtrampet af 
forventningsfulde kommende akademikere, 
der glade bevæger sig rundt mellem 
universitetsområdet og centrum iklædt deres 
bedst bud på studiets dresscode, endnu 
gladere tutorer og det fælles stammesymbol: 
en grøn flaske af varierende mærke. 
 
Dette feststemte tilbagevendende fænomen, 
vi i den vante terminologi indkapsler som 
”studiestarten”, bringer også det bedste frem 
i den lokale bogformidling. Ny bøger 
indskibes, bogpakker pakkes, nye 
medlemskort udvikles (ja, vi har jo fået nye 
plasticsmarte studiekort) og personale-
logistikken planlægges, så vi igen sætter 
nye standarder for public service-tanken. 
 
Derfor ønsker vi i PB et hjertelig 
velkommen (velkommen tilbage) til gamle 
som nye medlemmer. Igen i år fra og med 
uge 38 glæder vi os til at servicere jer kære 
medstuderende mellem 12-13 fra mandag til 
fredag, hvor du er velkommen til komme at 
købe dine bøger, kigge dig omkring eller få 
en lille sludder med os. Kort sagt, brug os, 

hvis du tror vi kan hjælpe, og hvis ikke, så 
spørg alligevel. 
 
Herudover kan du som varslet i sidste 
klumme nu bede PB forespørge danske 
forlag, om du må anmelde deres nye 
publikationer i kandestøberen, ligesom du 
selvfølelig stadig kan bestille bøger i PB. 
Endelig kan du blive aktivist i PB, og 
herved blive en del af  bogformidlingens 
funklende sociale fællesskab (bliv skrevet 
op). 
  

Månedens bog: 
Et af parametrene for udvælgelsen af 
månedens bog er, at det skal være en 
klassiker indenfor politologisk litteratur. 
Med valget af Herbert Simons 
”Administrative behavior”, fra 1945 
rammer vi virkelig dette parameter i denne 
omgang. Udødelig får næsten mening når 
det nævnes med Simons bog. Bogen bruges 
stadig i seminarundervisningen og er stadig 
relevant for studerende med især hang til 
offentlig forvaltning. Pris 178 kr. 
 
Tilbage er der kun endnu engang at ønske 
velkommen tilbage og ønske alle – ny som 
gamle – et godt semester. 

Åbningstider i Politologisk Bogformidling  
Hverdage 12  -  13 
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Program for Kritisk Profil  - efterår 2001 
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”ARBEJD FOR TOLERANCE” - Efterårets program for FN-forbundet i Århus og 
Politologisk Forening Institut for Statskundskab.  
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”ARBEJD FOR TOLERANCE” - Efterårets program for FN-forbundet i Århus og 
Politologisk Forening Institut for Statskundskab.  
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Personalia 

Áttila Agh er ansat som gæsteprofessor for perioden 1. august 2001 - 31. januar 2002. I 
                       næste nummer af Kandestøberen følger et interview med Áttila Agh.  

Bianca Albers er indskrevet som ph.d.-studerende pr. 1. maj 2001. 

Bianca Albers er bevilget orlov uden løn i perioden 1. august 2001 - 30. april 2002. 

Martin Enevoldsen er ansat som adjunkt i statskundskab med særligt henblik på offentlig 
                       politik for perioden 1. august 2001 - 31. juli 2004. 

Bjørn Lomborg er bevilget orlov uden løn for perioden 1. august 2001 - 31. januar 2002. 

Søren Flinch Midtgaard er ansat som amanuensis for perioden 1. juni 2001 - 31. januar 
                       2002. 

Kenneth Thue Nielsen er ansat som amanuensis for perioden 1. august 2001 - 31. januar 
                       2002. 

Asbjørn Sonne Nørgaard er bevilget orlov uden løn for perioden 16. august 2001 - 15. 
                       august 2002. 

Asbjørn Skjæveland er ansat som amanuensis for perioden 1. juni 2001 - 31. januar 2002. 

Inge Sørensen er bevilget afsked fra stillingen som overassistent pr. 31. august 2001. 
 

Materiale til gennemsyn hos Birgit Kanstrup 

 

Nordisk forskerkonference om "Den frivillige sektor i Norden", København, 24./25.-27. 

oktober 2001. 

Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd: Indkaldelse af ansøgninger vedrørende 

funktion som national koordinator for den danske del af European Social 

Survey (ESS). 

Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd: Orientering om opslag under EU's 5. ram-

meprogram for nøgleaktionen "Forbedring af den samfundsøkonomiske vi-

densbase". 

Opslag fra Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd: Samarbejde med erhvervsliv 

(LOK), Ludomani, Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråds ordinære 

midler. 

Nordic Governance 'Summit' at COS: Connecting People Through Culture Governance - a 

New Mode of Governmentality and Involvement, October 11-12, 2001. 

Socialministeriet: Børn i krisesituationer, Herning Kongrescenter, 8. november 2001; Bella 

Center 9. november 2001. 

European University Institute: Doctoral Grants and Post-Doctoral Fellowships 2002-03. 

Utlysning: Nordisk Sprogteknologisk Forskningsprogram. 
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United Nations: Hamilton Shirley Amerasinghe Fellowship on the Law of the Sea Sixteenth 

Award - 2001-2002. 

Council for European Studies, 13th International Conference on Europeanists, Europe on the 

New Millenium: Enlarging, Experimenting, Evolving, Chicago, March 14-16, 

2002. 

Nye specialer 

 

Andersen, Karina, Konsensusretorik. Forskellen der forsvandt - en retorikanalyse af 

præsentationsprogrammerne "Euro eller krone" på DR 1 i forbindelse med 

euroafstemningen september 2000. 

Bak, Morten Sønderby Sørensen, Folkeskolens udgifter - forklaringer på kommunal 

variation. 

Borch, Christian, Mod en 'økonomisering af kriminaliteten'? Træk af den aktuelle 

kriminalpolitiske styring.  

Borregaard, Peter, The Israeli-Syrian Peace Process: A Three-Level Analysis of Peace 

Encouraging and Inhibiting Factors. 

Brodersen, Morten, Indien, sikkerhed & Indiens sikkerhed. 

Buhl, Lars, Kultur og økonomi i Grønland - en kultursociologisk analyse af økonomiske 

aspekter. 

Christensen, Thomas Malthe, Religionsfrihed som citizenship rettighed i europæisk 

statsdannelse. 

Dupont, Camilla, Kontraktstyring i staten - en komparativ analyse af implementeringen af 

resultatkontrakter i Arbejdsskadestyrelsen, Arbejdstilsynet, Direktoratet for 

Arbejdsløshedsforsikringen samt Forbrugerstyrelsen. 

Fynbo, Mette, Skabelsen af økonomisk vækst og demokrati i den 3. Verden - Casestudier af 

Chile, Bolivia, Paraguay og Peru i 1990'erne. 

Grau, Rikke, Nye lønsystemer i staten: Ledelse som fortjent? 

Jakobsen, Majbrit Holm, Europæisk community-building: Fra homo economicus til civis 

Europaeus. 

Jappe, Jesper A., Avisernes rolle i euro-kampagnen 2000 - en analyse af fire avisers artikler 

fra den 1. september til den 28. september 2000. 

Jensen, Steffen Hyldborg, Den demokratiske transition i Polen, Ungarn og Tjekkoslovakiet.  

Kirkegaard, Peter Bay, The Israeli-Syrian Peace Process: A Three-Level Analysis of Peace 

Encouraging and Inhibiting Factors. 

Kyed, Kasper Deleuran, Hvem bliver borgmester? - En undersøgelse af koalitionsmønstre 

ved konstitueringen i 1997 i kommunerne i Århus Amt.  
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Lind-Thomsen, Marie Elisabeth, Selvregulering ved de godkendte private ankenævn.  

Mahncke, Henrik, Fremtidssikret erhvervspolitik - en kommunal udfordring.  

Markussen, Peter, Samspillet mellem miljøregulering og omstrukturering af elsektoren. 

Liberaliseringen af elsektoren som en betingelse for en økologisk 

moderniseringsproces i Danmark og Tyskland. 

Mortensen, Henning, En rational choice approach til analyse af elementer af dansk IT-politik 

efter 1994. 

Munch, Mette Aggerholm, Er Indonesien dømt til undergang? - En analyse af etnisk konflikt 

i Indonesien.  

Munk, Morten Hillingsø, Budgetsamarbejdet - en økonomisk og politisk overholdelse. 

Møller, Lars Ploug, Konsolideret demokrati i Letland? - En demokratisk tilstandsrapport. 

Nielsen, Anny Toftkær, Naturturismen som miljøproblem eller miljøpotentiale. Et casestudie 

af Doi Inthanon National Park Thailand. 

Nielsen, Kenneth Thue, Fremtidssikret erhvervspolitik - en kommunal udfordring.  

Nielsen, Lars Ramme, Integration i EU - Forskning og udvikling som analyseobjekt.  

Nielsen, Nikolaj Peder Harbjerg, Politisk repræsentation og folkehøringen.  

Nielsen, Noe Falk, Things Fall Apart - udviklingen af en teoretisk ramme for analysen af 

svage staters kollapspotentiale. 

Olsen, Birgitte Hauptmann, Hvem har magten? En afhandling om interesseorganisationers 

indflydelse på den førte politik, emsekplificeret ved en empirisk analyse af 

dansk salmonellapolitik. 

Post, Thomas Nyholm, Teamarbejde - en analyse af teamarbejdets konsekvenser. 

Rasmussen, Anne-Marie Røge, Dansk miljøbistand til Øst- og Centraleuropa - en 

institutionel analyse af Interessekonfigurationen omkring Miljøstøtteordningen 

1991-1999. 

Ris, Casper Morell, Welfare States and Financial Regulation.  

Smidt, Tina Berggren, Tradition eller fornyelse - En komparativ analyse af udarbejdelsen af 

de nationale handlingsplaner for beskæftigelse 1998-2000 i Danmark og 

Storbritannien.  

Sørensen, Claus, Den virtuelle organisation - professionelles holdninger til samarbejde. 

Tordrup, Thomas Yde, Politologiske perspektiver på udviklingen af forsvarets 

økonomistyring efter den kolde krig.  

Worm, Karen, Dansk miljøbistand til Øst- og Centraleuropa - en institutionel analyse af 

interessekonfigurationen omkring Miljøstøtteordningen 1991-1999. 
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