
Kandestøberen 
Nyheder, Information og Debat for Studerende og 

Ansatte ved Institut for Statskundskab,  
Aarhus Universitet. 

 

 
Marts 2002, 11. Årgang, nr. 6 

Kandestøberen 
Nyheder, Information og Debat for Studerende og 

Ansatte ved Institut for Statskundskab,  
Aarhus Universitet. 

 

Kandestøberen 
Nyheder, Information og Debat for Studerende og 

Ansatte ved Institut for Statskundskab,  
Aarhus Universitet. 

 

 
 

Kandestøberen 
Nyheder, Information og Debat for Studerende 

og Ansatte ved Institut for Statskundskab,  
Aarhus Universitet. 

 

Kandestøberen 
Nyheder, Information og Debat for Studerende og 

Ansatte ved Institut for Statskundskab,  
Aarhus Universitet. 

 

 
Marts 2002, 11. Årgang, nr. 6 

Kandestøberen 
Nyheder, Information og Debat for Studerende og 

Ansatte ved Institut for Statskundskab,  
Aarhus Universitet. 

 

Kandestøberen 
Nyheder, Information og Debat for Studerende og 

Ansatte ved Institut for Statskundskab,  
Aarhus Universitet. 

 

 Marts 2003, 12. Årgang, nr. 6 

Kandestøberen 
Nyheder, Information og Debat for Studerende 

og Ansatte ved Institut for Statskundskab,  
Aarhus Universitet. 

 

 Pædagogik på universitetsplan  
 - Torben K. ny pædagogisk vejleder 
  -  Peter Nannestad om oplæg i undervisningen  
 PLUS: Debat, profilen, portrætter, anmeldelser og meget mere



2 

 

 
Leder: Nedlæg oplæg  3 
 
Nyheder 
Torben K. ny pædagogisk vejleder  4 
 
Debat 
Dårlige kår for sidefagsstuderende  6 
Mulighederne for engelsksprogede seminarer  8 
Det store BA-seminarlotteri  10 
Tilbagemelding på opgaver  12 
 
Portrætter 
Månedens profil: Ole P. Kristensen  14 
Årets underviser: Peter Nannestad  16 
Årets forsker: Vibeke Lehmann Nielsen  18 
Med sproget som våben: Katrine Vasegaard  24 
Statskundskaber med grønne fingre: Flemming Bækby  25 
Ph.d.: Rune Stubager  27 
Ph.d.: Flemming Juul Christiansen  28 
 
Reportage 
Klassisk PF-fest  20 
Billedreportage fra klassisk PF-fest  21 
Dommen over statskundskabere  22 
 
Klummer 
Simbas sofa: Laurbær og lukkethed  29 
PF-klummen  32 
PB-klummen  33 
Op med DAMP’en, ud i hampen, dyt i bamsen…  34 
Nyt fra StatsRådet  35 
Kantine-klummen  36 
 
Boganmeldelser 
Magtens bog  37 
Fastfood Nationen  39 
 
Information 
Stillingsopslag  41 
Kandidatforeningen informerer  42 
Materiale til gennemsyn hos Birgit Kanstrup  43 
Personalia  43 
Bibliografisk Nyt v/ Jørgen Elklit & Birgit Kanstrup  43 
Nye Specialer  46 
Redaktionelt  47 
KAleNDerEN  48 
 

Indholdsfortegnelse 



3 

Nedlæg oplæg 
 
af Mette Lykke Kjeldsen 

”En undervisning kan ikke være bedre end det hold, man skal give den til.” Sådan siger pro-

fessor Peter Nannestad i et interview med Kandens Thomas Laursen i denne måned. Nan-

nestad blev kåret til Årets Underviser 2002 i december, men han mener altså ikke, at denne 

fortjeneste udelukkende er hans egen. Han lægger vægt på, at undervisning er en interakti-

onssituation, og at det gælder om at få interaktionen til at fungere bedst muligt.  

Aarhus Universitet har valgt at opprioritere denne interaktion ved at ansætte fire pædagogi-

ske vejledere, der udelukkende skal arbejde med at forbedre undervisningen. På det sam-

fundsvidenskabelige fakultet er lektor Torben K. Jensen ansat som ny pædagogisk vejleder. 

Han har en vision om at professionalisere undervisningen. Et af målene er at udbrede opfat-

telsen af undervisning forstået som ’learning’ frem for ’teaching’. Denne målsætning inde-

bærer, at der ses nærmere på både underviseres og studerendes arbejdsvaner. F.eks. mener 

Torben K., at holdtimer skal være mere aktiverende, og det stiller krav til både studerende og 

undervisere om at tænke mere kreativt i stedet for altid at følge formen med oplæg efterfulgt 

af diskussion.  

Peter Nannestad lægger netop vægt på at tilpasse undervisningen til de studerendes ønsker, 

og af denne grund er Nannestad gået væk fra oplægsformen på sine seminarer. De studeren-

des valg af Nannestad som Årets Underviser må tages til udtryk for tilfredshed med en 

spørgsmålsorienteret undervisning som alternativ til oplægsformen. 

På den faglige front bringer vi desuden et indlæg af en sidefagsstuderende, der er utilfreds 

med de vilkår, som denne type studerende tilbydes på IFSK. Flere sidefagsstuderende har 

eksempelvis været ude for, at to eksaminer på IFSK var placeret næsten samtidigt.  

På den sociale front har vi lavet en meget videnskabelig undersøgelse af, hvordan jurister og 

økonomer opfatter statskundskabere. Her på instituttet trives en del fordomme om henholds-

vis jura- og økonomistuderende, men vi hører mindre om hvilke fordomme, de har om os. 

Der hersker i hvert fald en idé om, hvordan en typisk statskundskaber er. Det kan du læse 

mere om i denne måned, hvor vi desuden bringer et portræt af to statskundskabsstuderende, 

der har en noget anderledes fortid bag sig. Blot for at dementere påstanden om en stereotyp 

statskundskaber. 

Leder           Marts 2003 
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af Sara Treldal 
foto af Anton Skjernaa 
 
Torben K. Jensen er fra juni 2003 ansat i 
en ny stilling som pædagogisk vejleder 
ved Det Samfundsvidenskabelige 
Fakultet. En af hans visioner er at  
indføre  mere kreative undervisnings-
former. 
 
Denne ansættelse er resultatet af en 
beslutning fra juni 2002 om at opprioritere 
undervisningen. Dette sker ved at oprette i 
alt fire fuldtidsstillinger på universitetet 
med henblik på forsknings- og udvik-
lingsarbejde inden for universitets-
undervisning. 
 
Jobbet 
Ud over at være konsulent for undervisnin-
gen ved de fire institutter på det samfunds-
videnskabelige fakultet skal Torben K. 
Jensen også koordinere samarbejdet mellem 
de fire pædagogiske konsulenter på univer-
sitetsniveau bl.a. om adjunktuddannelsen. I 
jobbet skal han bl.a. forske i undervisnings-
pædagogik, undervise underviserne i 
universitetspædagogik og udvikle kurser i 
en række forskellige emner inden for under-
visning.  
En opgave bliver at se på institutternes 
studieordninger og at udforske relationerne 
mellem undervisningsformer, rolleopfattel-
ser hos studerende og undervisere, brugen 
af undervisningsteknologi og læring. I før-

ste omgang ser Torben K. Jensen det som 
en vigtig opgave at udvikle kurser for 
ph.d.’ere, samtidig med at kurserne for 
adjunkterne forbedres. På længere sigt 
håber Torben K. Jensen, at der også vil 
blive plads til udvikling af kurser for 
lektorer, professorer, instruktorer og 
studerende.  
Stillingen skulle også gerne bruges som et 
tilbud om vejledning i konkrete sager. De 
vigtigste samarbejdspartnere bliver de fire 
studieledere, men alle undervisere er 
velkomne: ”Jeg håber, det bliver naturligt 
for underviserne at henvende sig og drøfte 
undervisningspædagogik.” 

Torben K. ny pædagogisk vejleder 

Lektor Torben K. Jensen er fra juni ansat 
som pædagogisk vejleder ved Det sam-
fundsvidenskabelige Fakultet.  

 Nyheder  
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Stillingen skal bidrage til, at undervisnings-
aktiviteterne i højere grad professio-
naliseres. Torben K. Jensen understreger 
vigtigheden af, at universitetspædagogikken 
varetages af de enkelte fakulteter, så 
pædagogikken ikke bliver løsrevet fra 
fagområdet. 
 
Undervisningstraditionen på IFSK 
Torben K. Jensen mener, det er vigtigt at se 
på både de studerendes og undervisernes 
forestillinger om god undervisning. 
Forskellige aspekter gør, at undervisningen 
i nogle tilfælde kan blive det Torben K. 
Jensen kalder for ”stereotyp”. Undervis-
ningen er for øjeblikket baseret på for lidt 
anvendelse og for meget viden. 
Torben K. Jensen siger: ”Da IFSK er et 
stort sted, bliver underviserne af praktiske 
grunde nødt til  at udlevere en 
materialesamling, i stedet for at de 
studerende selv går på biblioteket, og deraf 
følger nemt en ugeplan, og de studerende 
vænner sig til, at der planlægges for dem.” 
De studerende kommer til at se god 
undervisning som synonym med gode noter 
og vænner sig til et højt serviceniveau. Hvis 
der f.eks. til en uge skal læses 100 sider og 
til en anden uge 20, ser de studerende det 
som dårlig planlægning fra underviserens 
side. De studerende planlægger ikke selv 
deres læsning, men følger slavisk 
ugeplanen. 
Torben K. Jensen mener således, at mere 
fokus på de studerendes arbejdsvaner også 
er en del af universitetspædagogik. Derfor 
håber Torben K. Jensen som tidligere nævnt 
også, at der bliver plads til udvikling af 
kurser for de studerende. 

Holdtimer og forelæsninger 
En mere sammenhængende undervisning, 
der baseres på det, som Torben K. Jensen 
kalder ”learning” i stedet for ”teaching”, 
ville være frugtbart. En underviser, der 
fokuserer på teaching, ser undervisnings-
forløbet som et antal timer, hvor der skal 
gennemgås en vis mængde stof, mens en 
underviser, der fokuserer på learning, 
tænker på, hvordan han/hun bedst får de 
studerende til at tilegne sig stoffet. Ved 
learning fokuseres der i højere grad på tiden 
mellem undervisningstimerne, og 
underviseren skal tænke på, hvor lang tid 
den studerende kan antages at bruge på 
faget. 
Indtil 6. semester, hvor en del af 
undervisningen foregår på forelæsninger, er 
der en tendens til, at undervisningen fra 
forelæsningerne kopieres til holdtimerne. 
De studerende vænner sig til, at holdtimerne 
altid følger den velkendte model med oplæg 
og diskussion: ”Resultatet bliver,  at oplæg 
allerede midt på 2. semester hænger de 
studerende langt ud af halsen.”  Torben K. 
Jensen siger endvidere: ”Holdtimerne ender 
nemt med at blive noget, hvor en 
læsegruppe på 4-5 personer laver et oplæg 
og går i dialog med underviseren, mens 
resten af holdet sover.”  
Torben K. Jensen mener, holdtimerne skal 
være mere aktiverende, og at man godt må 
bruge kreativiteten og tænke i andre baner 
end studenteroplæg. Holdtimerne skal med 
andre ord udnyttes bedre. Det gælder om at 
få forelæsninger og hold mere integrerede, 
og hele undervisningsforløbet skal lægge 
mere op til at integrere den enkelte 
studerende i undervisningen.  

Nyheder            Marts 2003 
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Dårlige kår for sidefagsstuderende  
af Marie-Louise Bach 
foto af Anton Skjernaa 
 
Den nye studieordning, der trådte i kraft 
ved studiestart i september 2002, betød 
ikke blot ændringer for hovedfagsstude-
rende på IFSK, men også for de nyoptag-
ne sidefagsstuderende. For de sidstnævn-
te er ændringerne ikke særlig hensigts-
mæssige.  
 
En underkategori af disse side-
fagsstuderende kommer fra Institut for Hi-
storie og Områdestudier – jeg er en af dem, 
eller rettere sagt, det er jeg egentlig ikke, da 
jeg med mine 24 år og min Bachelorgrad til 
trods ikke pr. 1. september 2002 var gam-
mel nok til at påbegynde den 1½-årige side-
fagsuddannelse i samfundsfag for studeren-
de med historie som hovedfag, som det så 
smukt er formuleret i studieordningsbestem-
melserne for 2002-ordningen. Heldigvis 
fandt jeg et smuthul i ”systemet”, således at 
IFSK nu betragter mig som historiesidefags-
studerende. 
Som historiesidefagsstuderende bød 1. se-
mester på 8 timers politologisk introdukti-
onskursus, 4 timers metode samt et 2 timers 
valgfrit seminar fra kandidatuddannelsen. 
Semesteret blev afsluttet med eksamen i alle 
tre fag, da man som historiesidefagsstude-
rende, i modsætning til de hovedfagsstude-
rende og de andre sidefagsstuderende, ikke 
skal have metode på 2. semester 
(sidstnævnte er en ministeriel beslutning, 
hvis begrundelse man kun kan gisne om). 

Pol. Intro opgaven skulle afleveres d. 14. 
januar, dagen inden havde vi just afleveret 
metode-eksamen, der havde stået på siden 
udleveringen d. 20. december. Eksamen i 
det valgfrie seminar afhang sjovt nok af, 
hvilket valgfrit seminar man var havnet på 
som følge af den store seminarfordelingska-
bale inden studiestart i september. Blandt 
mine med-historiesidefagsstuderende var 
der således nogle stykker, der skrev bunden 

7-dages hjemmeopgave fra d. 12 – 19. de-
cember, hvilket bevirkede, at de gik glip af 
den afsluttende metode-forelæsning. En en-
kelt var til en 6 timers skr. eksamen d. 10 
januar, en slags eksamen i eksamen, da den 
pågældende historiesidefagsstuderende på 

Marie-Louise Bach er utilfreds med for-
holdene for sidefagsstuderende på IFSK. 

 Debat 
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samme tidspunkt også befandt sig i metode-
eksamensland. Derudover var der også en 
enkelt, der skulle til mundtlig eksamen med 
synopsis d. 13. januar, samme dag som me-
tode-eksamen skulle afleveres. Egentlig 
skulle den pågældende mundtlige eksamen 
have været afholdt allerede d. 10. januar, 
men der var censor desværre forhindret i at 
dukke op. Med andre ord var 1. semester på 
IFSK ret eksamenskomprimeret for de hi-
storiesidefagsstuderende, som så til gengæld 
kunne nyde friheden fra midt i januar, hvor-
efter de kunne lade op til 2. semester, som 
ville byde på Økonomi og International Po-
litik med dertilhørende tidlig sommerferie, 
eftersom 2. semester kun  afsluttes med den 
bunde 7-dages opgave i IP. Den 3 måneder 
lange sommerferie kan da passende bruges 
til at lade op til den store eksamensfinale, 
som følger efter 3. semester, hvor man som 
historiesidefagsstuderende skal afslutte 
Komparativ politik I : Nyere teorier, Øko-
nomi og Sociologi. Efter 3. semester skulle 
de 90 ECTS point, som den 1½-årige side-
fagsuddannelse i samfundsfag for studeren-
de med historie som hovedfag, således ger-
ne være i hus. For nu at citere en tidligere 
statsminister, kan vi så ikke gøre det lidt 
bedre...? Kunne man ikke opnå de 90 ECTS 
point på en anden måde i kraft af en ny og 
forbedret disciplinsammensætning, der sta-
digvæk ville give os historiesidefagsstude-
rende den nødvendige faglige kompetence 
til på et højt niveau at forestå undervisning 
og anden videreformidling inden for det 
samfundsfaglige område, som det er formu-
leret i studieordningsbestemmelserne 2002 
under sidefagsuddannelsen i samfundsfag? 
En lille uformel evaluering af 1. semester 

hos mine med-historiesidefagsstuderende 
afslørede følgende præferencer, hvis den 
1½-årige sidefagsuddannelse på sigt skulle 
gøres lidt bedre. Pol. Intro forløbet kunne 
godt undværes, idet man i kraft af sit ho-
vedfag fra historie bl.a. har et overblik 
over det danske politiske systems udvik-
ling samt Danmarks placering i den euro-
pæiske og internationale politik. (jf. fagets 
formål ifølge studieordningsbestemmel-
serne) ”Organiseret tidsspilde” var det 
mest kritiske mærkat, der blev hæftet på 
Pol. Intro. forløbet. At den nye studieord-
ning har åbnet mulighed for, at vi kan få 
lov til at følge et overbygningsseminar, 
opfatter mine medhistoriesidefagsstude-
rende som et positivt tiltag. Problemet har 
dog for de flestes vedkommende været, at 
de pågældende seminarer har bygget vide-
re på færdigheder tilegnet under bachelor-
uddannelsen på IFSK, herunder bl.a. Soci-
ologi, IP og Kom. Pol. med andre ord fær-
digheder, som vi som historiesidefagsstu-
derende ikke har opnået ved seminarets 
start. Derudover afslørede min uformelle 
evaluering også, at ingen kunne forstå, 
hvorfor vi som de eneste ikke måtte få den 
”store” metode-pakke, idet vi i løbet af 1. 
semester kun i meget begrænset omfang 
får lov til at snuse til den kvantitative me-
todes analysemuligheder, der jo efter si-
gende skulle være en af grundstenene bag 
analyser af samfundsvidenskabelige pro-
blemstillinger. Med andre ord er det min 
faste og bedste overbevisning, at der fin-
des en måde, hvorpå den 1½-årige side-
fagsuddannelse i samfundsfag for stude-
rende med historie som hovedfag, kan gø-
res lidt bedre. Et muligt bud på fremtidige 

Debat                  Marts 2003 
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studieordningsbestemmelser for en af min 
slags kunne være følgende: 1. semester be-
stående af Kom. Pol. I, Sociologi samt Me-
tode med eksamen i de to førstnævnte disci-
pliner. 2. semester bestående af IP, Metode 
og Økonomi, hvor IP og Metode afsluttes 
ved semesterets udgang. Og sidst men ikke 
mindst et 3. semester bestående af Økonomi 
og et Valgfrit Seminar, hvilket i alt ville gi-
ve 90 ECTS points i lighed med den nuvæ-
rende studieordning. Fordelen ved dette bud 
på en sidefagsuddannelse for historiestude-

rende ville være, at eksamenerne lå mere 
jævnt fordelt over alle 3 semestre, at vi ville 
få hele metode-pakken og sidst men ikke 
mindst, at vi ville være bedre rustet, når vi 
skulle vælge et Valgfrit Seminar, idet fær-
digheder indenfor Sociologi, IP og 
Kom.Pol. nu forhåbentlig ville være blevet 
tilegnet. Og nu vi er ved ønsketænkningen, 
så ville et decideret sidefagshold heller ikke 
være at kimse ad, men det er en helt anden 
historie...   
       

Mulighederne i engelsksprogede seminarer 
af Mette Kjær 
 
Fem på det ene og seks på det andet! Sådan 
så søgningen på professor Linda Weiss’ se-
minarer ud i efterårssemestret. Taget i be-
tragtning, at Linda Weiss er en internatio-
nalt kendt forsker, som er en efterspurgt fo-
relæser på steder som Harvard, Princeton og 
LSE, var det virkelig få studerende på 
IFSK, som var interesseret i at følge hendes 
seminarer. Emnerne var der ikke noget i 
vejen med, de hørte begge til blandt kerne-
områder i statskundskaben, det ene om glo-
balisering, det andet om statens rolle i øko-
nomisk udvikling. Var det manglende infor-
mation? Måske kendte de studerende sim-
pelthen ikke til hende? Eller var det dét, at 
seminarerne blev udbudt på engelsk? 
 
Manglende information 
”Der er generelt en lav søgning blandt 
IFSK studerende på de engelsksprogede 
seminarer”, siger Torben K. Jensen, som er 

studieleder. Der udbydes seminarer på en-
gelsk både af interne undervisere og af 
gæsteundervisere. Torben K. Jensen me-
ner, at manglende information er den vig-
tigste årsag til, at søgningen er lav hos gæ-
steprofessorerne. De studerende kender 
dem simpelthen ikke.  Finn Bruun, som 
sidder i IFSKs internationale udvalg, er 
enig: ”Det er svært at få folk til at tage 
kurser hos udenlandske undervisere, de 
ikke kender. Der skal informeres rigtig 
meget, når det er ukendte undervisere. 
Der er korte profiler i seminarudbuddet, 
men der skal mere til. En omtale i Kande-
støberen, gerne med et billede af undervi-
seren ville være godt”, tilføjer Torben. 
Anders Carlsen, som har deltaget i flere 
engelske seminarforløb mener, bedre in-
formation ville være godt, for hvis man 
vidste mere om, at underviseren virkelig 
var god, ville det opveje de forbehold, 
man eventuelt kunne have. 
Hvad er det for forbehold, som nogen har?  

 Debat  
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De udvekslingsstuderende 
Jeg har snakket med fire overbygningsstu-
derende, som alle har deltaget i seminarer 
på engelsk. Alle fremhæver de mange ud-
vekslingsstuderende som et problem. An-
ders Carlsen mener, at de udenlandske stu-
derende generelt ikke befinder sig på det 
samme sproglige og faglige niveau som de 
danske. Det rygtes hurtigt, og derfor frygter 
folk, at niveauet på seminaret bliver trukket 
ned. Mette Rosenbeck fik flere reaktioner 
fra medstuderende, som ”Åh nej, hvor er 
det synd, du er kommet ind på det seminar”, 
og Pi Tauber har hørt fra flere, at de netop 
af denne årsag vælger de engelske semina-
rer fra. 
Men går det virkelig ud over i niveauet? 
Finn Bruun fortæller, at udvalget har spurgt 
underviserne på de engelske seminarer, og 
de mener ikke, det er tilfældet, selvom der 
nok kan være andre problemer. 
”Der kan godt gå lang tid med opklarings-
arbejde –med alt det praktiske”, er både 
Anders’ og Mettes erfaring. Det kan blive 
lidt kedeligt for de danske studerende, at der 
bliver brugt tid på at sætte de nye ind i, 
hvordan alt skal gøres, hvordan en opgave 
skal skrives og litteratur søges. Det gælder 
også fagligt. ”Nogen kender ikke de grund-
læggende paradigmer i international poli-
tik, og så skal man igennem endnu et grund-
forløb” forklarer Anders. 
 Sprogligt er de udvekslingsstuderende ikke 
altid med: Pi oplevede, at når nogle bestem-
te udvekslingsstuderende holdt oplæg ”sad 
vi i to timer og lyttede til noget, vi simpelt-
hen ikke forstod”. Og Anders fortæller om 
en pige, der måtte have alt oversat, hvad der 
foregik på timen. 

”Det er også noget med indstilling”, tilføjer 
Anders, ”nogen er bestemt seriøse og dygti-
ge, men andre kommer for at have det sjovt, 
og vil bare lige bestå. Jeg har været ude for 
nogle, der end ikke købte grundbogen til et 
seminar”. 
Kvaliteten af seminarerne bliver ikke altid 
forringet af udenlandske studerende, frem-
hæver alle de, jeg talte med. Det afhænger 
blandt andet af, hvor mange der deltager. 
Hvis op imod halvdelen er på udveksling, er 
det for mange. ”Mange af dem har en helt 
anden deltagerkultur og betragter undervis-
ningen som en række forelæsninger”, siger 
Mette. Hvis der er mange, kan de derfor slå 
debatten ihjel. Hvis der derimod er færre, 
for eksempel tre eller fire, kommer der mere 
balance i det. 
Dertil kommer at nogen studerende, særlig 
franskmændene og balterne, klarer sig rigtig 
godt, mens sydeuropæerne ikke har helt de 
samme forudsætninger, er Anders’ indtryk. 
”Netop erfaringerne med visse institutter i 
Spanien og Italien har gjort, at vi nu lader 
udvekslingsaftalerne løbe ud uden at forny 
dem” informerer Finn Bruun. ”Disse insti-
tutter er nok samfundsfaglige, men mere i 
en sydeuropæisk filosofisk tradition. Så der-
for kender de studerende herfra ikke til cen-
trale begreber i statskundskaben som kor-
poratisme eller har lært om politiske parti-
er.” Efter ophøret af disse udvekslingsafta-
ler bør problemerne med niveauet således 
blive mindre: ”Vi bestræber os på, at ud-
vekslingsstuderende fra nu af har de faglige 
og sproglige kvalifikationer”, understreger 
Finn Bruun. 
 
                                         fortsættes…. 

Debat                 Marts 2003 
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Øje for muligheder   
Hverken Finn eller Torben mener, de ud-
vekslingsstuderende er den primære årsag 
til, at så få vil have seminarer på engelsk. 
”Det har lige så meget noget at gøre med 
manglende lyst blandt de studerende”, siger 
Torben. Engelsk kræver ekstra arbejde og er 
sværere for mange. ”Der skal slås et slag 
for at se mulighederne i at tage et engelsk-
sproget seminar. Det kan være et rigtig godt 
trin på vejen til et studieophold i udlandet”. 
”Flere af de ansatte på IFSK skulle udbyde 
seminarer på engelsk”, mener Anders, for 
så åbnes der ofte op for muligheden for, at 
man kan gå til eksamen på dansk. Flere se-
minarer ville også sprede de udenlandske 
studerende ud, så der bliver færre på hvert 
hold. 
Hvis man tænker i karakterer, betragter no-
gen det som en fordel at deltage i engelsk-
sprogede seminarer. Netop fordi udenland-
ske studerende er på et lavere niveau, mener 
”flere af mine medstuderende, at man som 
dansk studerende har bedre chancer for at 
få en høj karakter, og netop af denne grund 
vælger de seminaret”!, siger Sabine Calmer 

Braad. 
De fire, jeg talte med, giver enstemmigt ud-
tryk for, at det har været en god erfaring at 
tage et seminar på engelsk. Ingen har for-
trudt. Pi synes, det var ”OK at bevise for sig 
selv, at man kan beherske engelsk som et 
arbejdssprog. Mange af fagudtrykkene er jo 
alligevel på engelsk, og det kan være svært 
at fordanske dem. Så fagudtrykkene kender 
vi i forvejen”. 
Alle har haft rigt udbytte af deres engelske 
seminarforløb. ”Jeg har taget tre seminarer 
på engelsk” siger Anders, ”og det har været 
godt at lære at formulere pointer på en-
gelsk. Ét er at kunne snakke det over en øl i 
fredags-baren, noget andet er at kunne 
fremføre et fagligt argument. Det lærer 
man”. ”De studerende på IFSK kan sagtens 
tage et engelsksproget seminar”, konklude-
rer Pi, ”underviseren ved jo godt, det ikke 
er vores hovedsprog, og samtlige danskere 
jeg har været på seminar med, klarede sig 
rigtig godt”. 

Det store BA-seminarlotteri 
af Christian Bechmann Pedersen 
 
I slutningen af december måned 
offentliggjordes undervisningsplanen for 
det kommende semester. En måned 
senere stod mange studerende, vanen tro, 
skuffede og med sorg i sindet. De trak 
nitterne i det årligt tilbagevendende 
lotteri.  

Dette indlæg er ikke forfattet af en bitter 
mand, som blot ønsker at dele sin 
frustration med resten af bladets læsere. 
Undertegnede hører til blandt de forholdsvis 
heldige i årets lodtrækning selvom 
førsteprioriteten ikke blev en realitet. Til 
gengæld er der flere af mine 
medstuderende, som det næste halve år skal 
bruge det meste af foråret på at beskæftige 
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sig med et emne, hvori de ingen interesse 
har. Man kan håbe for dem, at de bliver 
positivt overrasket, men hvorfor skal det 
overhovedet være sådan?  
Det er ikke godt at vide, hvilke tanker der 
ligger bag instituttets politik, når det gælder 
udbuddet af seminarer. Det er tilsyne-
ladende sparsomt med oplysninger fra de 
ansvarshavendes side, hvilket naturligvis 
giver anledning til en masse spekulationer.  
Jeg vil på ingen måde antyde, at der skulle 
ligge tilfældigheder bag instituttets politik, 
selvom enkelte studerende har nævnt det 
som en mulighed. Omvendt er der vel 
næppe tale om en efterspørgselsorienteret 
politik. Iflg. pålidelige kilder skulle Jens 
Blom-Hansens ”Politik og forvaltning i EU” 
og Peter Nannestads ”International 
migration og national politik” således have 
udgjort godt halvdelen af alle 1. prioriterede 
søgninger. Pudsigt nok er netop Blom-
Hansen og Nannestad indehavere af titlen 
”årets underviser” henholdsvis forrige og 
sidste år, hvilket naturligvis giver anledning 
til spørgsmålet om, hvorvidt det er emnet 
eller underviseren, der tiltrækker de 
studerende. Såfremt det er underviseren, der 
tiltrækker de studerende, bliver det sikket 
også i fremtiden svært at nå frem til en 
løsning, der kan tilfredsstille alle. Der er 
naturligvis fuld forståelse for at gode 
undervisere også skal forske og publicere 
materiale.  
 
Visse undervisere kan være plaget af et 
dårligt omdømme, som enten kan bero på 
fejlagtige rygter (spredes hurtigt) eller facts. 
Myter/riter overleveres fra tutorerne m.fl. 
allerede i rus-ugen.  

Til at få afdækket de uafhængige variables 
betydning kunne en spørgeskema-
undersøgelse måske være behjælpelig, og 
mon ikke det skulle være muligt på netop 
dette institut? F.eks. kunne man på 
prioriteringsskemaet tilføje felter, 
hvorigennem den studerende kunne 
udtrykke, hvorvidt det er underviseren eller 
emnet i positiv og negativ henseende, som 
er afgørende.  
 
Viser det sig, at bestemte emner er 
populære, kunne man overveje at oprette 
lignende tilbud og udskifte de mindre 
populære. Dette er blot strøtanker, og jeg 
skal lade det være op til mere kompetente 
personer at udfærdige det endeligt.  
 
De få oplysninger, som er tilgængelige fra 
instituttets side, vidner om en vis 
inkrementalisme. Hvert år bliver der set på 
søgningen fra det forløbne år, og på denne 
måde forsøger man så at strikke et udbud 
sammen. Om metoden anvendes for at 
reducere en kompleks virkelighed og for at 
dæmpe potentielle konflikter internt skal stå 
hen i det uvisse. Enkelte lektorater skal 
måske benyttes om ikke andet så til 
undervisning – fair-share?  
 
Dette indlæg skulle gerne give anledning til 
en mere åben debat mellem studerende og 
institut mht. fremtidens udbud af seminarer. 
Om ikke andet ville en større åbenhed fra de 
ansvarshavendes side  vedr. begræns-
ningerne kunne føre til større forståelse fra 
de studerendes side.   

Debat                   Marts 2003 
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          Tilbagemelding på opgaver 

af Niklas Brøndum (næstformand i 
studienævnet) og Ane Yde Skaksen 
 
Mange studerende her på statskundskab 
kender sandsynligvis den tomme 
fornemmelse, når man står foran 
opslagstavlen og ser sin karakter..! 
Dommen er fældet! Et semesters arbejde 
og en uges intensiv opgaveskrivning er 
slut – på en brøkdel af et sekund!  
 
Uanset resultatet er dette, for de fleste, en 
utilfredsstillende afslutning på et langt 
forløb. Hvad var godt? Hvad var skidt? 
Hvad skal jeg gøre for at gøre det bedre? 
Kun underviserne sidder med svar på disse - 
for den enkelte studerende - så vigtige 
spørgsmål. Derfor benytter nogle 
studerende sig af muligheden for at få en 
uformel individuel tilbagemelding, men 
langt de fleste står blot tilbage med en 
frustrerende følelse af ikke at kende 
svarene. 
 
Kollektiv tilbagemelding! 
I et forsøg på at forbedre formidlingen af 
viden fra underviser til de studerende var 
det således et vigtigt punkt for de 
studerende i studienævnet i forbindelse med 
tilblivelsen af den nye studieordning, at 
tilbagemeldingen blev styrket. Man aftalte 
derfor, at der fremover skulle være en 
kollektiv tilbagemelding i forbindelse med 
de store obligatoriske eksaminer på 
bachelordelen.  

Den aftalte tilbagemelding er i forbindelse 
med forrige semester skudt i gang, og der 
har de sidste uger været kollektiv 
tilbagemelding i økonomi, sociologi og 
offentlig forvaltning. Alle studerende, der 
har afleveret en opgave i et af disse fag, har 
således haft mulighed for at få nogle 
generelle problemer påpeget, som de så har 
kunnet sammenholde med deres egen 
besvarelse og har forhåbentlig herved 
kunnet identificere, hvorfor opgaven er 
blevet bedømt, som den er! Det var i hvert 
fald intentionen.   
Det var desuden intentionen, at man 
samtidig kunne besvare de mere generelle 
spørgsmål for på denne måde at reducere 
antallet af studerende, der havde behov for 
individuel tilbagemelding. Det har dog 
aldrig været en del af aftalen, at den 
kollektive tilbagemelding fuldstændig 
skulle erstatte den individuelle, idet 
udgangspunktet var en forbedring af de 
studerendes vilkår. 
 
Individuel tilbagemelding? 
Er det rimeligt at pålægge underviserne den 
betydelige ekstra arbejdsbyrde, det ganske 
givet er, at tilbyde individuel tilbage-
melding? Ja, det mener vi, at det er! 
Individuel tilbagemelding er i vidt omfang 
den eneste tilfredsstillende metode, hvorved 
man kan formidle en væsentlig viden fra 
underviser til den enkelte studerende, og 
idet skriftlig formidling er en væsentlig del 
af enhver statskundskabers fremtidige 
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arbejdsområde, bør et undervisnings-
mæssigt fokus herpå vel også være en 
integreret del af studieforløbet!? 
At der er et reelt behov for individuel 
tilbagemelding, mener vi, er hævet over 
enhver tvivl. At skrive en opgave er i vid 
udstrækning et håndværk, der kan læres, og 
man kan altid blive bedre – uanset resultat. 
Mange fejl i opgaver er af opgaveteknisk 
karakter (sprog, vægtning, brug af teori o. 
lign), og således kan erfaringer fra en 
opgave i et fag ganske ofte overføres til 
næste fag og opgave.  
At undlade individuel tilbagemelding virker 
samtidig som et unødvendigt spild. 
Underviserne har både læst og rettet 
opgaverne og sidder derfor med de svar, 
som de studerende efterspørger. Arbejdet er 
således allerede gjort, men hvis ikke denne 
viden bliver formidlet fra underviser til de 
studerende, går den tabt!  
Set i lyset af ovenstående kunne man fristes 
til at stille spørgsmålet, om man ikke lige så 
godt kunne gøre den individuelle 
tilbagemelding til en integreret del af 
karaktergivningen frem for blot et tilbud? 
Bør individuel tilbagemelding ikke være en 
del af undervisningsforpligtigelsen set i 

lyset af det store undervisningspotentiale, 
som ellers går tabt?  
 
Løsning? 
Individuel tilbagemelding af 180 studerende 
tager selvfølgelig tid. Hvis dette er 
undervisernes begrundelse for at afvise 
individuel tilbagemelding, kunne løsningen 
være, at underviserne retter færre opgaver 
og derved frigør tid til den individuelle 
tilbagemelding.  
En anden mulig løsning kunne være, at de 
studerende, som en integreret del af 
karaktergivningen, fik  et notat med 
underviserens kommentarer og dermed med 
de svar, som den enkelte studerende ofte 
eftersøger. Herved opnås, at hverken 
undervisernes eller de studerendes arbejde 
går til spilde, hvilket må være i begges 
interesse.  
Indførelsen af den kollektive tilbagemelding 
er en tiltrængt forbedring, men efter vores 
mening ikke nok. Undertegnede er klar 
over, at vi med dette indlæg bevæger os ind 
på et minefyldt område, men vi har valgt at 
vove pelsen for at få igangsat en konstruktiv 
debat med det mål for øje at finde en bedre 
løsning. 

Debat          Marts 2003 
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Der er to elementer ved selve studiet, som 
er af betydning. Det er studiets indhold og 
de mennesker, der underviser og forsker på 
Institut for Statskundskab. Min generation 
af studerende var privilegerede, fordi der på 
instituttet var nogle personligheder, som det 
var en berigelse at få kontakt med. De var 
meget forskellige – og ofte kunne de ikke 
enes – men personligheder var de. Det er 
vigtigt for kvaliteten af et studium og et stu-
diemiljø, at der blandt lærerne er personer, 
der gør en forskel fagligt og menneskeligt.  
 

Månedens profil:  

Statskundskab kan føre til hvad som helst 
- bare man forlader det i tide 

af Ole P. Kristensen 
 
De første mange år af min erhvervskarriere 
tilbragte jeg som lærer på Institut for Stats-
kundskab, men tog derefter springet ud i det 
pulveriserende private erhvervsliv – og den 
del, jeg kom ud i var ret pulveriserende. I de 
år, jeg var direktør i Falck, ændrede virk-
somheden sig fra at have en enkelt ejer til at 
være børsnoteret med tusindvis af aktionæ-
rer og fra en dansk virksomhed til at være 
en international virksomhed. Nu er jeg di-
rektør for en økonomisk forskningsinstitu-
tion, hvor alle de akademiske medarbejdere 
er økonomer, som er vant til at have en øko-
nom som chef. 
 
Statskundskabsstudiet har i mit tilfælde vist 
sig at udgøre en ganske udmærket baggrund 
for de forskelligartede aktiviteter, jeg har 
kastet mig ud i. Hvad er det for nogen egen-
skaber ved statskundskabsstudiet, som har 
gjort det til en god platform? 
 
Man skal starte med sig selv. Forudsætnin-
gen for at få noget godt ud af studiet er, at 
man interesserer sig for substansen, d.v.s. 
politik, samfundsforhold og (politisk) histo-
rie. Hvis der er andre drivkræfter – studiet 
er på mode, det giver tilsyneladende gode 
karrieremuligheder, mulighed for at møde 
kronprinsen o.l. – så tror jeg ikke, at mulig-
heden for at få noget ud af studiet er så stor. 

Studiets indhold er – med en enkelt vigtig 
undtagelse – ikke så afgørende. Det er ikke 
så vigtigt, om man specialiserer sig i den 
ene eller anden retning. Det er vigtigere at 
beskæftige sig med noget, der interesserer 
én, og som der er kvalitet i både fra den stu-

Månedens profil: Ole P. Kristensen. 
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Blå bog  for Ole P. Kristensen: 
 
Uddannelse: 
1973: Cand. mag. (samfundsfag og matematik)  
1987: Dr. Scient. pol.  
 
Beskæftigelse: 
Studietiden: Instruktor i matematik og statistik  
1973-74: Værnepligtig  
1974-88: Adjunkt, lektor og professor ved Institut 
for Statskundskab  
1978: Research Associate ved University of Califor-
nia at Berkeley  
1989-2000: Direktør og koncerndirektør i Falcks 
Redningskorps A/S og Falck A/S  
2001- : Direktør for Fødevareøkonomisk Institut  
Derudover medlemskab af en række offentlige råd 
og udvalg samt private og offentlige A/S bestyrelser. 

derendes og lærerens side, end at vælge de 
”rigtige” emner. Det gælder også speciale-
skrivningen. Det er vigtigere for den videre 
karriere at skrive et godt speciale end at 
skrive om et bestemt emne. Man kan allige-
vel ikke forudse, hvad det er for nogle om-
råder, man kommer til at beskæftige sig 
med.  
Undtagelsen er de ”hårde” håndværkspræ-
gede fag. Det er vigtigt, at statskundskabs-
studiet rummer solide elementer af disse fag 
i form af statistiske og kvantitative metoder 
og økonomisk mikroteori. Pointen er, at 
normalt begavede mennesker med  en god 
uddannelsesmæssig ballast altid kan sætte 
sig ind i nye områder og problemstillinger. 
Men det gælder ikke de mere kontante me-
todeprægede fag. Hvis man ikke har dem 
med fra gymnasiet og universitetet, så kom-
mer man aldrig efter det, og man er handi-
cappet uden disse færdigheder, uanset hvor 

man havner. Personligt har jeg haft enorm 
fornøjelse af mit bifag i matematik. Mindre 
kan gøre det, men sørg for en god dosis af 
de ”hårde” fag ved sammensætningen af 
studiet.     
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DELTAG I EU-DEBAT OG BLIV HØRT  

- EU ønsker at høre borgernes holdning til Europas fremtid. 
 

Folketinget ønsker at informere organisationer og borgere i Danmark om  
deebatten om Europas fremtid. Debatten foregår i alle EU-lande.  

 
Borgerne har lige nu mulighed for at blive hørt før beslutninger bliver  

taget i EU. Debatten om Europas fremtid er første forsøg på systematisk  
at diskutere EU, før en traktat vedtages af EU. 

 
Folketinget har oprettet en debat på internettet om Europas fremtid.  

Danske politikere følger debatten. Vi opfordrer alle til at deltage i debatten. 
Link til debatten: http://www.eu-konvent.dk/konvent/  
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Årets underviser: 

Peter Nannestad 
af Thomas Laursen 
foto af Anton Skjernaa 
 
I december sidste år kårede de 
studerende Peter Nannestad til årets 
underviser. Efter at flere medstuderende 
i forskellige sammenhænge havde 
understreget, at Peter Nannestad er en 
fremragende underviser med engagement 
og enorm faglig ballast, så var det med en 
vis ærefrygt og skælven, jeg satte Peter 
Nannestad stævne på hans kontor. 
 
Da jeg konfronterer Peter Nannestad med, 
at han er kendt som Mr. Rational Choice 
blandt de studerende, vil han faktisk ikke 
helt være ved det – og  dog. Han vil da godt 
være ved, at det er et område, han 
beskæftiger sig en del med, men samtidig 
understreger han, at han ikke ser sig selv 
som en hard core rational choice teoretiker. 
Pokalen står i vinduet ud mod Universi-
tetsparken, og der er slet ingen tvivl om, at 
Peter Nannestad sætter pris på det klap på 
skulderen, det var at blive kåret til årets 
underviser 2002 – til trods for at han ikke 
selv kunne modtage prisen på dagen 
grundet sygdom. Prisen er dog ikke noget, 
der på nogen måde har vendt op og ned på 
Peter Nannestads forhold til sine kolleger: 
”Jeg fik da en e-mail fra institutlederen, 
hvor han ønskede tillykke, og der er da også 
nogle andre, der har sagt tillykke. Men altså 
generelt er det ikke noget, man taler så 
meget om,” siger Nannestad afslappet. 

Undervisningssituationen 
Men hvad er det så, der gør Peter 
Nannestad speciel i en undervisnings-
situation? Svaret kommer prompte: ”En 
undervisning kan ikke være bedre end det 
hold, man skal give den til.” I forlængelse 
heraf understreger Peter Nannestad, at 
årsagen til, at han har modtaget prisen som 
årets underviser 2002, i høj grad hænger 
sammen med, at han de sidste par 
semestre har undervist studerende i emner, 
som de virkelig var interesserede i, 
samtidig med at stemningen på disse hold, 
samt kommunikation mellem ham og de 
studerende var rigtig god. ”Undervisning 
er en interaktionssituation. Og denne 
interaktion skal fungere godt, ikke sandt?” 
siger Peter Nannestad retorisk. 
Peter Nannestad understreger herefter, at 
undervisning er noget personligt, og at de 
omstændigheder, han personligt behøver 
for at kunne udbyde god undervisning, 
ikke nødvendigvis er de samme for andre 
undervisere. Alt andet lige fremhæver 
Årets Underviser tre af sådanne 
omstændigheder: 1)Faglig kompetence 
hos underviseren. Denne skulle gerne 
medføre et pædagogisk overskud som er 
med til at opkvalificere undervisningen. 2)
Engagement i emne og formidling. 3)
Autenticitet – du er den, som du er. Årets 
underviser tror i forlængelse heraf ikke 
meget på, at man kan forberede sin under-
visning meget ved at lære nogle pæda-
gogiske tricks og kneb. ”Grundlæggende 
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så tror jeg ikke, at man kan lave god 
undervisning - jeg kan i hvert fald ikke - ved 
ikke at være sig selv(…) Enten har man det, 
eller også har man det ikke”.  
Struktureringen af undervisningen skal efter 
Peter Nannestads erfaring ske efter det 
enkelte holds behov og forventninger til det 
pågældende undervisningsforløb. ”Når jeg 
nu finder ud af, at det  med studenteroplæg, 
det vil de helst ikke, jamen så laver vi ikke 
studenteroplæg,” forklarer han med en 
meget pragmatisk mine. 

Peter Nannestad 

Fra politisk til saglig kritik 
Efter mange år i universitetsverdenen må 
man formode, at Årets Underviser kan 
vurdere dagens studerende i en bredere 
historisk kontekst. ”Jeg kan egentlig ikke 
istemme, hvis der skulle være en sådan, den 
almindelige ve og klage over altings, og 
herunder de studerendes, forfald,” konsta-
terer Peter Nannestad. I forhold til 70’erne 
er der dog sket noget: ”Det hyperkritiske er 
nok forsvundet noget, men det er i hvert fald 
ikke noget, som jeg savner,” siger Peter 
Nannestad samtidig med, at han fremhæver, 
at det nærmere er de præmisser man som 
studerende er kritisk på, der nok har ændret 

sig - fra at være mere politiske i 70’erne til 
idag at være mere faglige. 
 
Forårets rational choice konference 
Selvom Peter Nannestad er glad for at 
undervise, så bliver der dog også tid til 
forskningen. Tidens større projekt er et 
samarbejde med Martin Paldam og Gert 
Tinggaard Svendsen, der, støttet af det 
samfundsvidenskabelige forskningsråd,  
skal indsamle data, som kan belyse 
tilstedeværelsen af social kapital i 
forskellige lande, herunder Danmark, og 
betydningen af denne forekomst (eller 
mangel på samme) for social integration og 
økonomisk udvikling.  
Derudover skal der efter påske afholdes et 
årsmøde i European Public Choice Society i 
Århus – noget som Peter Nannestad 
naturligvis er meget involveret i. Med ca. 
150 tilmeldte papers forventer Peter 
Nannestad minimum 200 mennesker til 
konferencen. De tilmeldte papers vil kunne 
downloades fra Instituttets hjemmeside, 
hvor man også vil kunne se programmet for 
konferencen. Peter Nannestad fremhæver, at 
der er fri adgang til forelæsningerne samt 
diskussionerne af de forskellige papers i 
forbindelse med konferencen. En slet skjult 
opfordring til interesserede studerende, som 
hermed er givet videre. 

Blå bog  for Peter Nannestad: 
 
1971: Cand.scient.pol 
1971-75: Adjunkt, IFSK 
1975-92: Lektor IFSK 
1985: Dr.scient.pol 
1992-: Professor i public policy 
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Årets forsker:  

Vibeke Lehmann Nielsen 
af Hanne Petersen 
foto af Anton Skjernaa 
 
Hun er glad og lattermild og iført mørke 
læderbukser; hun befinder sig med andre 
ord milevidt fra tidligere tiders domine-
rende forestillinger om forskeren som 
indelukket, træt og støvet. Navnet er 
Vibeke Lehmann Nielsen, og titlen er 
Årets forsker.  
 
 

Kåringen 
Traditionen tro kårede Kandestøberen til 
årets julefest den 11. december 2002 
henholdsvis årets underviser og årets 
forsker. Mehdi Mozaffari havde denne gang 
fået æren af at række forsker-pokalen 
videre, og flankeret af Kandestøberens egen 
institution Rasmus ’Simba’ Beltofte holdt 
han samtlige VIP’ere på pinebænken. I den 
tætpakkede kantine indskærpede Mehdi 
Mozaffari i en analogi til Carlsbergs tv-
reklamer betydningen af at nyde titlen og 
trofæet, så længe det varer, hvorefter han 
endelig udråbte årets vinder. Med baggrund 
i hendes afsluttede Ph.d.-afhandling om 
tilsyn af offentlige og private virksomheder 
faldt valget på adjunkt Vibeke Lehmann 
Nielsen – en noget nyere personlighed på 
instituttet anskuet i forhold til tidligere års 
vindere.  
Selv mener Vibeke Lehmann Nielsen dog 
ikke, at kåringen har forandret hendes 
position på instituttet. Bortset fra den virak, 
der var på selve dagen, og den pokal, der nu 

leger med solens stråler i vindueskarmen, 
har kåringen ikke afstedkommet nogen 
nævneværdige ændringer. Om end hun ikke 
ville være titlen foruden, havde det at 
aflevere og få positiv respons på Ph.d.-
afhandlingen naturligt større betydning: ”… 
det var mere den gang, jeg afleverede min 
afhandling, fik bedømmelsen og fik den 
forsvaret, og ligesom fik bekræftet: Det er 
godt nok”. 

Vejen til et Ph.d.-stipendium 
Selvom Vibeke Lehmann Nielsen ikke er 
gammel i gårde i forskningssammenhæng 
på IFSK, har hun før ansættelsen som Ph.d.-

Vibeke Lehmann Nielsen 

 Portræt 
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studerende tidligere trådt sine spor her. I 
1996 blev hun således kandidat herfra og 
efterfølgende blev hun i nogle måneder 
ansat som forskningsassistent for Søren 
Winter – samme person som Vibeke 
Lehmann Nielsen senere valgte som 
hovedvejleder på sin Ph.d.-afhandling. Efter 
kandidateksamen var det imidlertid tid at 
beskæftige sig med verden uden for de gule 
mure, og Vibeke Lehmann Nielsen forsøgte 
sig med det private erhvervsliv. Livet i 
konsulentbranchen kunne dog ikke opfylde 
hendes faglige krav: ”Der er ingen tvivl om, 
at det er utroligt sjovt at arbejde i 
konsulentbranchen; det er nogle spændende 
opgaver, det er gode kolleger, der er 
teamsamarbejde – men i det lange løb blev 
det for mig fagligt utilfredsstillende”. Denne 
utilfredshed bundede i det forhold, at 
kunden ikke altid var villig til at betale 
prisen for en ordentlig undersøgelse, 
ligesom der sjældent var tid til fordybelse. 
Af selv samme årsager valgte Vibeke 
Lehmann Nielsen derfor at vende tilbage til 
instituttet – og her befinder hun sig pt. godt. 
”Jeg har overhovedet ikke fortrudt. 
Selvfølgelig er der dage, hvor man tænker: 
Det her er det værste, jeg nogensinde har 
kastet mig ud i, men alt i alt jeg har jeg 
bestemt ikke fortrudt”.  
Én ting, Vibeke Lehmann Nielsen dog 
kunne ønske var anderledes, er forholdet 
mellem forskning og undervisning. Om end 
hun holder af at undervise og vejlede, kunne 
hun godt ønske sig mere tid til forskningen 
”…det er det med at sidde mellem to stole 
og føle, at man skal nå det hele, og sagen er 
jo, at det er forskningen, man bliver målt 
på”.  Prioriteringen mellem undervisning og 

forskning bliver derfor ifølge Vibeke 
Lehmann Nielsen ikke altid tilfredsstillende, 
og hun er bekymret for, hvorvidt hun med 
fuld undervisningsbelastning efter sommer-
ferien kan få det hele til at hænge sammen. 
Hvis ikke må hun med egne ord tage 
konsekvensen heraf.  
Imidlertid skal dette forhold ikke afholde 
andre fra at søge et Ph.d.-stipendium. 
Vibeke Lehmann Nielsen mener, at hvis 
ansøgeren tror på sin problemstilling og 
synes, den er interessant og sjov, så skal 
studiet nok blive vellykket. 
 
Livet på instituttet 
Vibeke Lehmann Nielsen betoner ligeledes, 
at frygten for et ensomt liv bag lukkede 
døre ikke skal stoppe potentielle ansøgere: 
”En af bekymringerne ved at søge herned 
igen var, at jeg skulle ende med at sidde 
alene på et kvistværelse bag de gule mure 
(…), men sådan har det overhovedet ikke 
været…”. Vibeke Lehmann Nielsen 
understreger dog betydningen af, at man 
selv søger kollegerne og ikke konsekvent 
lukker livet på gangene ude. Således er de 
unge VIP’ere i dag rystet godt sammen på 
tværs af afdelinger, og ”nogle dage skal 
man sige til sig selv: nu er der ikke flere 
kaffepauser!”.  
 
Således slutter undertegnedes samtale med 
Vibeke Lehmann Nielsen, hvor den startede 
– med en forundring over den unge forskers 
energi og humør. Og det med kaffen er vel 
noget vi alle kan forholde os til… Tillykke! 
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Klassisk PF-fest 
Fest: Klassisk PF-fest 
Sted: Samfundsfagenes kantine (selvom PF 
havde forsøgt at snyde festdeltagerne ved at 
skrive Økonomisk kantine på billetterne - 
haha I fik os ikke!) 
Tid: Fredag den 21. februar kl. 21-02 
 
af Frederikke Beer 

 
 
 

Efter en lang og sej eksamensmåned og det 
nye semesters opstart var der fredag den 21. 
februar dømt PF-fest til de festhungrende 
studerende på IFSK. Eller... Festhungrende- 
tjaa... tilsyneladende lod folk vente på sig, 
og havde anseligt kollektivt besluttet sig for 
at ankomme som festens særlige deltagere - 
længe efter alle andre! Problemet ved det 
kendte fest-trick var blot, at for mange 
havde tænkt på samme måde og dette 
resulterede i, at festen først kom rigtigt i 
gang relativt sent. PF’s nye bestyrelse havde 
ellers med 10kr-bar fra 21-22 forsøgt at 
undgå denne situation, men åbenbart skulle 
der mere end et økonomisk incitament til at 
få statskundskaberne hevet ud fra 
forfesterne rundt omkring. 
 
Til festen var der synlige tegn på, at PF har 
fået nyt og frisk blod i årerne. Selvom 
festen var en klassisk PF-fest, var der 
ændret lidt på de fysiske rammer. PF havde 
forsøgt at skabe en mere intim atmosfære i 
den ellers meget store og polariserende 

kantine, ved at hænge noget hvidt bølgende 
stof op i loftet, hvilket gav en ganske god 
effekt. Desuden var vinduerne pyntet med 
papir, og der var lagt op til lounge-stemning 
med behagelige bløde stole i for-forhistorisk 
kantine.  
 
De to barer spandt over det kendte drinks- 
og ølrepertoire iklædt fancy navne som fx 
”Are you lonesome tonight” og 
”Paldam” (var underligt nok meget 
populær, selv om 4. semester havde fået en 
forfærdelig masse dårlige karakterer i 
økonomi samme dag!??). I barerne blev de 
værste kødannelser undgået, mens der ved 
garderoben var logistiske problemer, da 
fluesmækkeren også var placeret her. De 
store skallede dørmænd havde i aftenens 
anledning skruet charmen på og ydede en 
ekstra service til dem, der havde medbragt 
den obligatoriske halvlunkne håndbajer til 
turen mellem forfesten og selve festen. 
Bente Larsen, 4. semester, udtalte meget 
begejstret: ”Det er et STORT plus at man 
kan få lov at få sin øl med ind i et 
plasticbæger! - Det må virkelig trække op i 
bedømmelsen...” Dette er hermed noteret!  
 
DJ’en skal selvfølgelig også vurderes, og 
efter et empirisk forsøg kunne undertegnede 
påvise, at han var ualmindelig lydhør over 
for musikønsker, men at hans udvalg var 
begrænset (Det er dog muligt, at han har 
været snu nok til at påstå, at han ikke havde 
de numre, han ikke ville spille). Hermed ros 
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til DJ’en og desuden til dansegulvet, som 
sædvanligt tiltrak statskundskaberne, der i 
fuld flor foldede sig ud i den kendte 
”statskundskabs-pardans”. 
 
Hermed sluttes anmeldelsen af en klassisk 
PF-fest - dog med en ny bestyrelses 
fingeraftryk. På trods af de nye tiltag og få 

kritikpunkter må bedømmelsen ligge på 
omkring middel, da festen jo var en klassisk 
fest uden band eller anden form for indslag, 
og fordi folk kom meget sent, hvilket betød 
at festen blev meget kort. En opfordring 
skal lyde: Kom noget før næste gang - de 
andre kender også godt ”jeg-er-for-cool-og-
kommer-som-den-sidste”-tricket! 

Billedreportage fra klassisk PF-fest 
foto af Anton Skjernaa 

 

Liv og glade dage til klassisk PF-fest den 21. 
februar. 
Næste PF-fest er fastelavnsfesten den. 21. 
marts. Vel mødt!! 
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Dommen over statskundskabere 
af Mette Lykke Kjeldsen 
foto af Anton Skjernaa 
 
Økonomer er kedelige og jurister er 
overfladiske. Det ved vi alle sammen. 
Men hvad med os selv? Kan vi også 
sættes på så enkel en formel? Vi har 
spurgt nogle jurister og økonomer, 
hvordan de opfatter statskundskabere.  
 
Juristernes dom: 
Venstreorienterede fest-aber 
I begyndelsen er de to jurister 
tilbageholdende. Rune Jensen, jurastu-
derende på 10. semester indleder med at 
sige at ”statskundskabere lever en rimelig 
anonym tilværelse ovre hos os”. 
Studiekammeraten Lasse Thore Detlevsen, 
ligeledes 10. semester, fortsætter i samme 
dur: ”Der er ikke nogen vilde fordomme. 
Det er ikke ligesom jurister, der altid er 
pænt klædte eller fysikere, der render rundt 
i for små skjorter. Det er lidt svært at tale 
om almindelige fordomme, for helt ærligt så 
taler vi ikke ret meget om jer.”  
 
Sociale fordomme 
Jeg når lige at glæde mig over at tilhøre et 
folkefærd, der tilsyneladende er mindre 
stereotypt end jura-folket, men glæden er 
kortvarig. Da jeg få sekunder senere 
spørger, hvordan statskundskabere er i mere 
festlige sammenhænge, svarer Rune med 
lige dele anerkendelse og fascination i 
stemmen: ”De statskundskabere, jeg 
kender, kan blive urimeligt stive.” En 

opfattelse, som Lasse straks tilslutter sig. 
”Jurafester er kedelige, fordi folk er bange 
for at smide tøjlerne, men til 
statskundskabsfester bliver der festet meget 
mere igennem. På statskundskab er man 
ikke så image-beskyttende.”  
Statskundskabere bliver altså opfattet som 
nogle fest-aber. Men er det foreneligt med 
vores selvopfattelse som værende klogere 
end juristerne? Og er vi egentlig klogere? 

Faglige fordomme 
Det sidste får man nok aldrig en jurist til at 
indrømme, men Rune har en forklaring på, 
hvorfor vi kan forekomme klogere: ”Det, I 
beskæftiger jer med, er meget mere alment. 
Politik kan alle diskutere, og når man så er 
god inden for det, kommer man til at lyde 
ufattelig klog.” I modsætning hertil kommer 
jura ifølge juristerne sjældent på 
dagsordenen i en selskabelig sammenhæng, 
fordi det er et mere specifikt og mindre 
interessant emne. De to jurister mener dog 

De to jurastuderende Lasse Thore Ditlevsen 
og Rune Jensen. Sidstnævnte udtaler om 
statskundskabere: ”De kan blive urimeligt 
stive”. 
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(selvfølgelig) ikke, at statskundskabs-
studiets almene karakter betyder, at 
statskundskabere har en bredere almen 
viden end jurister.  
 
Personlige fordomme 
Juristerne påpeger ikke overraskende, at den 
største fordom om statskundskabere er, at vi 
er meget politisk engagerede. Derudover 
mener Rune, at statskundskabere er svære at 
diskutere med. ”Statskundskabere vil meget 
gerne have ret i politiske diskussioner, fordi 
de har noget teori bag det. Det kan godt 
være ret frustrerende, for man kan ikke 
argumentere mod en 150 år gammel teori.”  
Med hensyn til politisk ståsted påpeger de 
to jurister, at statskundskabere er mere 
venstreorienterede end jurister, men de gør i 
samme åndedrag opmærksomme på, at 
jurastuderende også er ekstremt borgerlige.   
 
Økonomernes dom: 

Kværulante avislæsere 
Sociale fordomme 
Økonomerne mener ikke, statskundskabere 
drikker specielt meget. Derimod fremhæver 
de, at statskundskabere er café-typen—
måske fordi rigtig kan diskutere på cafeer 
og i fredagsbaren. 
 

Faglige fordomme 
Den mest generelle fordom om statskund-
skabere er ifølge speciale-studerende på 
økonomi Claus Kjeldsen, at vi har det nemt. 
”Der er ingen eksamener, og det er faktisk 
en uddannelse i at læse avisen”, siger han. 
Søren Tang Sørensen, der er uddannet 
Ph.d.’er, supplerer: ”Statskundskabere 
bruger mere tid  på deres ”studier” end 
andre studerende – det hele flyder jo 

ligesom ud….aviser, nyheder, kaffepauser 
og den samfundsrelevante debat!” 
 
Personlige fordomme 
Claus Kjeldsen kan tilslutte sig juristernes 
påstand om, at statskundskabere er svære at 
diskutere med. ”I tror nogle gange, I har 
patent på sandheden, fordi den er filtreret 
gennem jeres modeller. Så tror I, det er 
mere rigtigt end alternativet.”  
Derudover er der tilsyneladende enighed 
om, at statskundskabere også diskuterer 
meget mere, end de egentlig har forstand på. 
Søren Tang påpeger, at statskundskabere 
ikke er rigtige økonomer, og siger videre: 
”Men det er ingen hindring for dem, hvis de 
skal udtale sig om en økonomisk 
problemstilling – og det skal de ofte, ”for 
der er jo altid en politisk dimension!” 
Økonomistuderende på 8. semester 
Christian Brønden Pedersen siger i 
forlængelse heraf, at statskundskabere har 
en mening om alt, og ikke kender deres 
egne begrænsninger. ”De udtaler sig gerne 
om økonomi, jura, filosofi osv. .” 
Med hensyn til den ydre fremtoning mener 
Mette Rose Skaksen, at statskundskabere 
har en bevidst afslappet stil. ”Det vil sige, 
at de gør sig stor umage for at fremstå som 
om, de er afslappede, men reelt er de lige så 
bevidste om deres stil som pigerne på jura.” 
Ligesom juristerne påpeger økonomerne 
desuden, at statskundskabere er mere 
venstreorienterede end dem selv og 
juristerne. Alligevel har økonomer ifølge 
Søren Tang Sørensen langt mere respekt for 
statskundskabere, end de har for jurister. Og 
det er måske et lille plaster på såret.   
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Katrine Vasegaard, 2. semester 
Alder: 24 år 
 

1999: Matematisk student 
1999-2001: Sprogofficer 
2001: Udsendt i Kosovo et halvt år  

af Mette Lykke Kjeldsen 
foto af Anton Skjernaa 
 
Hvad lavede du, før du begyndte på 
statskundskab? 
Jeg læste sprogofficer. Det er en 
militæruddannelse, men også en samfunds-
faglig uddannelse, hvor man lærer en masse 
om samfundsforholdene i Østeuropa. Jeg 
havde russisk som speciale. Det tog to år, 
og i dag er min militære rang 
premierløjtnant af reserven. 
 
Hvorfor valgte du at begynde at læse 
statskundskab? 
Mens jeg var i forsvaret, fandt jeg ud af, at 
jeg synes samfundsforhold er spændende, 
og så kunne jeg lige så godt læse videre om 
det. 
 
Hvad har det betydet for dit videre 
studieforløb, at du har nogle lidt atypiske 
erfaringer i bagagen? 
Folk har været meget nysgerrige. Det er jo 
lidt atypisk for en pige at være i forsvaret. 
Men jeg synes også, folk har haft meget 
respekt for det. Personligt har jeg lært nogle 
redskaber i forsvaret, idet studiet derinde er 
meget intensivt. Man har seksten måneder 
til at lære russisk, og der stilles hele tiden 
krav til, hvad man skal kunne. Derinde er 
motivationen pisken. Man bliver smidt ud, 
hvis man ikke er god nok. Så jeg har nok 
lært disciplin derinde. 
 
Hvad er det bedste ved at studere 
statskundskab? 
Det er motiverende at gå her, fordi alle vil 
det samme og er ambitiøse og engagerede. 

Hvad er det værste ved studiet her? 
Nogle gange savner jeg lidt struktur, fordi 
jeg er vant til så faste rammer. 
 
Du har skiftet spor en gang. Kan du 
forestille dig at skifte tilbage igen? 
Jeg kunne godt tænke mig en civil stilling 
indenfor forsvaret – som konsulent eller 
sagsbehandler. Jeg synes, militære problem-
stillinger er spændende, men ellers har jeg 
en drøm om at blive diplomat eller 
departementschef. Det tror jeg, vi alle 
sammen har et eller andet sted. 

Stud. portræt: 

Med sproget som våben 
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af Mette Lykke Kjeldsen 
foto af Anton Skjernaa 
 
Hvad lavede du, før du begyndte på 
statskundskab? 
Jeg tog en landbrugsuddannelse. Det tog 
fire år, så jeg er faglært landmand i dag. Jeg 
har dog ikke det grønne bevis. Op til en vis 
grænse kan jeg godt drive en gård. 
 
Hvorfor begyndte du på landbrugsud-
dannelsen? 
Fordi jeg kommer fra en gård, og så det 
klassiske: Jeg kan godt lide dyr (ha ha). Jeg 
kan godt lide, at der både er nogle faste 
aktiviteter, der skal klares, og der er nogle 
projekter, man kan arbejde med. Det giver 
adspredelse  
 
Hvorfor valgte du at begynde at læse 
statskundskab? 
Fordi jeg troede, omkostningerne ved at 
være landmand ville blive for store. For det 
første syntes jeg, at udsigterne økonomisk 
blev dårligere og dårligere, og for det andet 
syntes jeg, det var for krævende for resten 
af en eventuel familie.  
Jeg begyndte at læse HF, og der havde jeg 
en enorm god samfundsfagslærer, som 
foreslog mig at læse statskundskab. Jeg 
havde aldrig nogensinde forestillet mig, at 
jeg skulle på universitetet. Det var ikke en 
verden, jeg var opmærksom på på det 
tidspunkt.  
 
Hvad har det betydet for dit videre 
studieforløb, at du har nogle lidt atypiske 

erfaringer i bagagen? 
Nu så jeg et indlæg i Kanden i februar om, 
at der er mange, der har svært ved at holde 
gang i det sociale liv, og der har det måske 
betydet, at jeg har vænnet mig til at være 
meget mig selv. Jeg har nok nemmere ved 
selv at holde mig i gang. Modsat betyder 
det, at man på statskundskab ikke har en 
arbejdsgiver, at jeg måske tager mig nogle 
friheder, jeg ikke kunne før. Pludselig 
behøver jeg ikke stå tidligt op. Det kan nok 
godt have en modsat effekt nogle gange – 
det er sværere at bevare disciplinen. 

Stud. portræt: 

Statskundskaber med grønne fingre 

Flemming Bækby Nielsen, 6. semester 
Alder: 26 år 
 
1993-1998:  landmandsuddannelse og  
højskole 
1998-2000:HF 
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Hvad er det værste ved  statskundskabs-
studiet? 
Jeg har været vant til at være meget praktisk 
orienteret, og nu skal jeg pludselig sætte 
mig ned og være meget bogligt orienteret. 
Det har været en stor omvæltning, og det er 
nok det værste ved statskundskab. Men jeg 
kompenserer lidt ved at være meget aktiv i 
min fritid. Blandt andet hjælper jeg ind i 
mellem med at passe mine forældres gård i 
Varde. 
 
Hvad er det bedste ved statskundskab? 
Det bedste ved studiet er, at det er meget 
bredt. Der er mange flere muligheder her 
end indenfor et snævert studie som 
landbrugsuddannelsen. Desuden er det sjovt 
hver dag at være sammen med en masse 
unge mennesker, og dermed forblive ung 
lidt længere. Man får jo også en dybere 

indsigt i, hvordan samfundet hænger 
sammen. 
 
Hvad vil du bruge statskundskab til? 
Jeg ved det ikke helt endnu, men jeg tror 
gerne, jeg vil være embedsmand i en 
kommune. Ellers har jeg også overvejet, om 
man kan kombinere de to uddannelser f.eks. 
indenfor miljøområdet, fordi jeg måske kan 
se tingene fra begge sider og tale to sprog. 
 
Kan du forestille dig at skifte spor igen og 
blive landmand på fuldtid?  
Nej, det tror jeg ikke. Hvis jeg kommer ind i 
det erhverv, kan jeg ikke sige stop igen. Så 
bliver det kun det, det drejer sig om, og det 
tror jeg er farligt. Men måske på deltid. 
 
  

 

IBIS arrangerer: 
 

Plan Colombia 
DR-journalisten Niels Lindvig vil fortælle om ind-

holdet i "støttepakken" Plan Colombia og den 
gensidige afhængighed mellem  

USA og Colombia. 
Tid: Onsdag den 26. marts, 2003, kl. 19.00 

Sted: Statskundskab bygn. 330 ("Den gamle 
kantine"), Bartholins Allé, Århus C. 
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foto af Anton Skjernaa 
 
Hvorfor valgte du Ph.d. uddannelsen?  
Fordi den giver mig mulighed for at 
beskæftige mig med emner, der interes-
serer mig i et behageligt arbejdsmiljø med 
et maksimum af frihed til selv at vælge 
arbejdsopgaver og selv kontrollere afvik-
lingen af dem. Desuden er jeg tiltalt af 
muligheden for at undervise – noget jeg al-
tid har fundet spændende og udfordrende. 
  
Hvad er henholdsvis det bedste og det 
værste ved statskundskab?  
Det bedste ved uddannelsen til cand. 
scient. pol. på IFSK er vores 
grunduddannelse, der giver et umådeligt 
solidt fagligt fundament. Det værste ved 
vores uddannelse er på den anden side 
også den lange tid, der går på grund-
uddannelsen, før man kan komme til at 
specialisere sig i det, man finder 
spændende. For mig er der dog ingen tvivl 
om, at fordelene klart opvejer ulemperne 
ved grunduddannelsen: den brede ind-
føring i faget tager simpelthen sin tid. 
  
Hvilke områder interesserer du dig for? 
Jeg interesserer mig helt overordnet for, 
hvordan vælgere danner deres holdninger, 
værdier og identitet, og hvordan disse 
spiller ind på stemmeafgivningen. Især er 
jeg interesseret i, i hvilket omfang der er 
en sammenhæng mellem vælgeres sociale 
position i bred forstand og deres værdier, 
identitet og stemmeadfærd. Mit projekt er 
en efterprøvning af, om den New Politics-
dimension, som fx Ole Borre har fundet 
blandt danske vælgere, udgør en ny 
skillelinje på niveau med den tradi-tionelle 
højre-venstre skillelinje i dansk politik.. 

Hvorfor er netop det spændende?  
I det omfang det for læserne af netop dette 
blad ikke umiddelbart er klart, hvorfor 
belysningen af et af statskundskabens 
kerneområder – vælgeradfærd – er spænd-
ende, kan man fx henvise til, at det jo, som 
illustreret ved sidste valg, har en ganske 
stor betydning, hvordan vælgerne sætter 
deres kryds på valgdagen. 
 
Hvad vil du gerne opnå med dit Ph.d. 
studium?  
Udgangspunktet for også i fremtiden at 
kunne beskæftige mig med undervisning 
og forskning i vælgere og deres adfærd. 
  
Hvor er du om 5 år? Om 10 år?  
Da er jeg forhåbentlig ansat på et 
universitet i Danmark eller udlandet. 

Ph. d.: 

Rune Stubager 

Ny Ph.d. studerende Rune 

Alder: 27 
Uddannelse:  MA i Political 
Behaviour, University of Es-
sex, 2002, cand. scient. pol., 
IFSK, AU, 2002. 
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Jeg vil gerne opnå en faglig udvikling og 
udarbejde en interessant afhandling.  
  
Hvor er du om 5 år? Om 10 år? 
Forhåbentlig beskæftiger jeg mig stadig 
med statskundskab under en eller anden 
form.  

 

Ph. d.:     
Flemming Juul Christiansen 

Ny Ph.d. studerende Flemming Juul 
Christiansen 

foto af Anton Skjernaa 
 
Hvorfor valgte du Ph.d. uddannelsen? 
Først og fremmest at jeg har stor interesse 
for faget statskundskab. Jeg har i den sam-
menhæng fundet, at ph.d.-uddannelsen giver 
meget fine betingelser for at fordybe sig og 
blive del af et fagligt miljø. 
    
Hvad er henholdsvis det bedste og det 
værste ved statskundskab? 
Det bedste er at kunne få lov til at studere et 
så fascinerende emne som politik. Det er 
svært at sige, hvad det værste er, men 
måske er det, at politik netop også er så 
uhåndgribelig en størrelse. 
  
Hvilke områder interesserer du dig for? 
Hvad omhandler dit Ph.d. projekt? 
Jeg interesserer mig især for politiske 
institutioner på nationalt niveau som 
politiske partier, parlamenter og interesse-
organisationer og har overvejende beskæf-
tiget mig med dansk politik. Ph.d.-projektet 
går ud på at studere indgåelsen af politiske 
forlig i dansk politik. 
  
Hvorfor er netop det spændende? 
Forligenes betydning synes at være forøget i 
de senere år. Jeg synes også, at der i 
forligenes form er nogle interessante aspek-
ter i forhold til studiet af mindretals-
parlamentarisme.  
  
Hvad vil du gerne opnå med dit Ph.d. 
studium? 

Alder: 27 
Uddannelse: Cand. Scient. pol  fra Kø-
benhavns Universitet 2002 
Studiejobs: 
Instruktor, studentermedhjælp ved et 
forskningsprojekt  

 Portræt  
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af Rasmus Beltofte  
 
Nr. 40 globalt, 5 i Europa, bedste ikke-
engelsksprogede institut, bedst i Norden. 
Meriterende!  
Resultatet af Simon Hix’s meget omtalte 
rangering af politologiske institutter har 
været flittigt brugt. For flittigt? 
Kandestøberen ville gerne have 
interviewet institutledelsen omkring 
undersøgelsen og årsagerne til IFSK’s 
fine placering. Institutleder Georg 
Sørensen ønsker dog ikke at medvirke 
men henviser til den kortfattede 
redegørelse i sidste nummer. For ikke at 
fortie debatten går overtegnede i denne 
artikel bag om undersøgelsen. 
 
Siden Simon Hix (London School of 
Economics and Political Science) i februar 
præsenterede en global rangering af 
politologiske institutter, med IFSK 
imponerende højt placeret, har ryggene 
været ranke. Vores selvopfattelse 
bestyrkedes og bekræftedes, ikke mindst 
vores ”totale” overlegenhed sammenlignet 
med ”opkomlingene” fra hovedstaden. 
Undersøgelsen giver samtidig anledning til 
nye spørgsmål. Kandestøberen ville derfor 
gerne have interviewet Institutleder Georg 
Sørensen omkring undersøgelsen og 
konklusionernes generliserbarhed, men også 
om årsagerne til IFSK’s placering. Hvilke 
afdelinger eller forskere har begået de 
”afgørende” 13 artikler? Ikke for at udstille 
afdelinger uden artikler blandt de 13, men 
snarere for at fremhæve instituttets styrker 

på internationalt plan. Georg Sørensen har 
som nævnt afvist medvirken og mener, ”at 
æren bør tilfalde instituttet som helhed”.  
Studerende er blevet bedt om en 
kommentar, men har undslået sig for ikke 
at skade professionelle relationer til 
instituttet ved kontroversielle synspunkter. 
Overtegnede rejser derfor selv spørgsmål 
ved undersøgelsen og dennes forhold til 
IFSK. 
 
Undersøgelsen og dens konklusioner 
Simon Hix’s rangering med IFSK, Aarhus, 
som nr. 40 globalt, 7 uden for USA, 5 i 
Europa, bedste ikke-engelsksprogede 
institut og bedst i Norden baseres på 
antallet af artikler bragt i 23 politologiske 
tidsskrifter i perioden 1997-2001. 
Tidsskrifterne repræsenterer politologiske 
hovedområder; Komparativ Politik, 
International Politik, Politisk Teori samt 
Offentlig forvaltning. 
Undersøgelsens ambition er, modsat 
hidtidige kåringer, baseret på subjektive 

 

Simbas Sofa: Laurbær og lukkethed 

Klummeskribent: Rasmus Beltofte 
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vurderinger (peer assessment), at anvende 
mere ”objektive” og kvantificerbare 
størrelser. Derfor måles outputtet, både som 
antallet af artikler i inkluderede 
politologiske tidsskrifter samt vægtet ift. 
disses vigtighed. Denne metode synes 
umiddelbart rimelig og valid ift 
sammenligning af forskningen.  
Tvivlen vedrører definitionen af ”hoved-
tidsskrift” hhv. den efterfølgende in-/
eksklusion af de forskellige tidsskrifter samt 
vægtningen af disse. Institute for Scientific 
Information (ISI)’s bibliografi rummer 141 
politologiske tidsskrifter, hvor Hix 
ekskluderer de marginale pga. antallet af 
henvisninger bragt i øvrige tidsskrifters 
artikler i perioden. 47 tidsskrifter klarer 
minimumsgrænsen, hvortil Hix lægger 11 
uden for ISI listen samt 3 ”national 
associations journals”, der faldt for 
grænsen, men har væsentlig national eller 
regional betydning. Denne reinklusion kan 
synes vilkårlig og problematisk. Kun 
tidsskrifter fra USA og Europa inkluderes – 
en mulighed for bias.. 
Tidsskrifterne vægtes mellem faktor 1 og 4 
for gennem en af de fire underrangeringer at 
måle forskningens kvalitet. Vægtningen, 
hvor karakteren 4 kun tildeles de to 
væsentligste amerikanske tidsskrifter, kan 
synes arbitrær. Operationaliseringen af 
forskningskvalitet kan også proble-
matiseres. Tre underrangeringer måler 
outputmængde, og én forskningskvalitet. 
For sidstnævnte multipliceres antallet af 
artikler med den omtalte kvalitetsfaktor 
(tidsskriftets vigtighed), hvorfor denne 
underrangering snarere måler en justeret 
outputmængde end kvalitet (meget, jævn, 
forskning kan tælle det samme som lidt, 
men god, forskning).   

Hix afrapporterer af økonomiske og 
tidsmæssige årsager kun fra 23 af de 
oprindelige 61 tidsskrifter. Hovedsageligt 
de højst vægtede i den oprindelige gruppe. 
De politologiske discipliners hoved-
tidsskrifter samt de væsentligste derudover 
er medregnet, men spredningen og hensynet 
til væsentlige nationale eller regionale 
tidsskrifter er selvsagt problematisk.  
De nævnte forholds betydning for 
undersøgelsens konklusioner er svære at 
analysere uden undersøgelsens data, men 
for institutter uden ”naturlig” adgang til de 
store inkluderede tidsskrifter kan dette især 
have betydning. For IFSK’s vedkommende 
”mangler” et væsentligt tidsskrift som 
Scandinavian Political Studies. Vores og 
øvrige skandinaviske institutters placering 
synes derfor muligvis lettere undervurderet. 
Simon Hix’ undersøgelse virker trods 
tvivlsspørgsmål valid. 
 
Hvem har afgørende bidraget til vores 
placering? 
Hix’s undersøgelse opregner 13 artikler fra 
IFSK i de 23 tidsskrifter i perioden 1997-
2001. Kandestøberen ville gerne have lettet 
sløret for bagmændene bag artiklerne, eller 
blot afdelingen/afdelingerne bag. Institut-
leder Georg Sørensen henviste i sin 
afvisning modsat til, at alle har andel i 
placeringen, hvilket en sondring ville 
ødelægge. 
Spørgsmålet er blot, hvad denne 
tilbageholdenhed gavner. Muligvis 
symbolværdien i et samlet institut, men 
hvad angår hensynet til instituttets 
medarbejdere, kan man retfærdigvis hævde, 
at instituttets størrelse i overvejende grad 
sandsynliggør, at ansatte VIP’ere er bekendt 
med artiklernes bagmænd. Og dermed med 
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afdelingerne bag. Offentlighedens interesse 
heri er muligvis begrænset, mens 
studerende formentlig har gjort sig tanker 
om mulige forfattere, afdelingerne bag, hhv. 
hvilke afdelinger, der virker mest 
dynamiske. Hvem, der har publiceret hvad, 
og hvornår, kan man relativt let ”sjusse sig 
til”. Foruden basal interesse i instituttets 
kvaliteter har studerende et mildere krav på 
indsigt i instituttets forskning, som influerer 
på de studerende. Dette diskuteres dog ikke 
her. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Differentiering kan ses som et onde, men 
der ligger modsat for instituttet et uudnyttet 
potentiale i at markedsføre sine 
spidskompetencer åbent og betragte disse 
aktivt som en ressource.  
 
Et ikke nævnt aspekt ved instituttets 
placering er, at denne ”kun” stammer fra 13 
publicerede artikler, hvilket, over en 5-årig 
periode, ikke umuliggør, at meget få 
forskere kan have forfattet de publicerede 
artikler. Det er muligt, at få forskere eller 
tilnærmelsesvist kun én afdeling begik 
artiklerne, uden at dette nødvendigvis 
vidner om instituttets øvrige forskning.   
Ovenstående er kun et tankespind, da mit 
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overblik over artiklernes forfattere er 
begrænset. Jeg hævder blot, at åbenhed 
omkring placeringen og de 13 artikler, hhv. 
afdelingerne bag, kan foretrækkes, også 
uden at ødelægge ”vi-følelsen” på IFSK. 
 
Politisering af undersøgelsens konklu-
sioner – hvor generaliserbar? 
Undersøgelsen har siden offentliggørelsen 
været (mis)brugt i mange sammenhænge. 
Såvel studerende som undervisere refererer 
undersøgelsens konklusioner, ikke mindst 
ift. den ”hjemlige andedams” rivalisering. 
Vi er nr. 5 I Europa og 40 globalt, mens KU 
kun er nr. 34 i Europa og 127 i verden. Et 
overbevisende tegn på vores overlegenhed. 
En klar styrkelse af vores selvopfattelse. 
Problemet er i særklasse, at undervisere 
såvel som studerende i et vist omfang 
inddrager undersøgelsens konklusioner 
kontekstuelt ift. rivaliseringen med 
Købehavn, når der tales undervis-
ningsformer, studiets kvalitet osv., uanset at 
undersøgelsen kun vedrører forskningen. 
Anvendelse af konklusionerne i sådanne 
sammenhænge synes ikke validt. 
Forholdet mellem forskning og under-
visning rejser samtidig en anden 
problemstilling; hvorvidt dette forhold 
præges af spill-over eller nærmere er et 
nulsumspil. Utvivlsomt kan opprioritering 
af undervisningen hæmme forskningen og 
vice versa, men alligevel må et vist spill-
over forventes. Dog ikke således, at 
undersøgelseskonklusionerne også kan 
generaliseres til undervisningen. Det er der 
simpelthen ikke belæg for. 

Et ikke nævnt aspekt ved 
instituttets placering er, at 

denne ”kun” stammer fra 13 
publicerede artikler, hvilket, over 
en 5-årig periode, ikke umuliggør, 
at meget få forskere eller én 
afdeling kan have forfattet de 
publicerede artikler, uden at dette 
nødvendigvis vidner om instituttets 
øvrige forskning.   

” 

” 
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PF-Klummen 
  
Årets korteste måned, februar er nu ovre, og vi kan forhåbentligt snart mærke 
forårsfornemmelserne og få lidt kulør efter en lang og kold vinter. Hvis ikke vejret er med os 
i denne første forårsmåned, kan I dog glæde jer over en masse PF arrangementer som kan 
sætte lidt kulør på tilværelsen. 
 
Vi var i PF glade for at se den store tilslutning til den klassiske PF-fest d. 21. februar. De 
mange eksaminer i december og januar havde tilsyneladende ikke skræmt 
statskundskabernes indre ’party animal’ væk. 
 
At statskundskabere har en solid tørst stod også lysende klart den sidste dag i februar, hvor 
fredagsbaren holdt officiel ”fadølsanlægs-indvielses-dag” Tankanlægget fik lov til at stå sin 
prøve, da der i tidsrummet fra kl. 15.30 – 20.00 blev drukket ca. 1355 liter øl. 
 
På den faglige front har vi arbejdet intenst på både at arrangere semesterets faglige 
arrangementer og i særdeleshed, sammen med Statsrådet, på at få den faglige dag på plads. 
Dette arrangement finder sted d. 2. april og sætter fokus på EU’s udvidelse mod øst. 
 
Studietur udvalget har også haft travlt med at arrangere årets korte studietur. Det bliver en 
tredages tur til Berlin. Vi tager afsted onsdag aften d. 2. april og kommer hjem igen søndag 
d. 6. april. 
 
Sidst men ikke mindst skal der kort lige reklameres for semesterets eneste temafest, den stort 
anlagte fastelavnsfest d. 21. marts. Der bliver både tøndeslagning med præmier og liveband. 
Vi håber derfor, at I kommer udklædt og med godt humør. 

 
PF har officiel kontortid  

tirsdage og onsdage i tidsrummet 14.15 - 15.00. Hvis du har 
spørgsmål, ideer, ris eller ros, så kig forbi. 

Bygning 350 lokale 1.16 

 Klummer 
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af Majken Thorsager 
 
De fleste er efterhånden kommet i gang med årets første semester. I PB er vi ved at være klar 
til at afholde den årlige Generalforsamling. Formanden er ved at være færdig med 
årsberetningen, kassereren ved at få styr på regnskabet og tre bestyrelses medlemmer er ved 
at forberede sig på at give stolen videre til nye kræfter.   ”Og hvad så?”  tænker du sikkert. 
”Det rager ikke mig”… .  
Men jo, det gør det da. PB er jo ikke blot en boghandel, men en forening. Som medlem har 
du mulighed for at stikke næsen i regnskabet, kritisere driften, og ikke mindst være med til at 
bestemme, hvem der fremover skal sidde i bestyrelsen…. Falder du ikke for alle disse 
idealistiske argumenter, så mød da bare op, fordi der er GRATIS øl og vand… Det er 
torsdag den 20 marts kl. 16.15 i lokale MII (bygning 350). 
 
PB har flere fantastiske tilbud. Få en GRATIS bog. En bog som højst er et halvt år gammel. 
Det kræver ikke ret meget andet, end at du gider læse den. Og når du så har gjort det og har 
brændende lyst til at fortælle dine studiekammerater om, hvad de er (eller ikke er) gået glip 
af, så skriver du det lige ned. Din anmeldelse bliver efterfølgende bragt i Kanden. Søren 
Lund er manden, der kan fortælle dig mere om dette. Skriv til 993678@ps.au.dk  
 
Månedens bog… den er ikke GRATIS, men næsten… og så er der til og med en ny hver 
måned. Denne måned er det ”Politics and the Architecture of Choice – Bounded Rationality 
and Governance” af Bryan D. Jones. Det siger dig måske ikke umiddelbart noget, men jeg 
kan så fortælle, at den er på vej til at blive klassikeren over alle. Jones fremstiller en teori 
om, hvordan mennesker og organisationer indretter sig på forandringer. Han hævder, at 
mennesker både er rationelle og adaptive, men da begge dele er begrænsede kan vi ikke 
bygge vores handlinger på objektiv information fra vores omgivelser – nogle tillægges for 
stor betydning og andre overses. Jones viser, hvordan vi kompenserer for dette ved at 
sammenkæde vores menneskelige handlingsfundament til det moderne samfunds store 
organisationer. Jones argumenterer for, at vi skal tage udgangspunkt i rationaliteten som en 
standard og derefter studere de forskellige unikke måder, hvorpå mennesker afviger fra 
denne……. Læs den selv. Sælges denne måned for kun kr. 125,- (normalt kr. 145,-)   

  
 

PB-Klummen 
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Op med DAMP’en, ud i hampen, dyt i bamsen… 
 

af Linda Christensen 
 

Vi har læsset kul på og nu er DAMP’en sat op. Der skal springes og dykkes og tures for 
fuld skrue, hammer og sejl! Nu er det blevet forår, der er masser af fest i rumpetten og 
tæsk i stafetten og skæg i kasketten. Det er DAMP derudaf.  
 

Fra og med den 12.februar 2003 er DAMP blevet en fuldblodsforening med bestyrelse og 
fællesudvalg og projektgrupper. Projektgrupperne har været der hele tiden, men nu har de 
fået et ansigt udadtil i form af en bestyrelse. Som formand blev Søren S. Josefsen valgt. 
Næstformand er Søren Schousboe, kasserer blev Anders Ryelund, Marie Tefre menigt med-
lem og undertegnede blev kommunikationschef.  
 

Det er gratis! Det koster ingenting at være medlem af DAMP, det eneste, det kræver, er, at 
man er på mailinglisten. Det er heller ikke noget krav, at man er statskundskaber, det drejer 
sig om at komme ud i naturen og få DAMP’et af. 
 

Det er hyggeligt! Vi mødes to gange per semester for at hygge os, det kaldes Fællesudval-
get, når en hel del af medlemmerne møder op og drikker rødvin. Derudover er bestyrelsen 
valgt af Fællesudvalget. 
  

De projekter, der skal søsættes i år, har en enkelt fællesnævner - det foregår udenfor. Her er 
et udpluk:  
Hiking: der er en tur til Mont Blanc under planlægning. Det bliver sidst i juli, der er nogle 
erfarne med, og turen lover masser af hiking og rigtig flotte landskaber. En vandretur i Silke-
borgområdet den første weekend i påskeferien er på tegnebrættet.  
Dykning: der er planer om en sommertur til sydlige himmelstrøg, som en gentagelse af sid-
ste års succes. Der er også planer om vragdykning i Norge. 
Faldskærmsudspringning: der starter kurser fra 31. marts, hvis vi bliver ti, koster det 1500 
pr. person. Der er også mulighed for tandemspring. Det foregår via Århus Faldskærmsklub.  
Maratontræning: der er løbetræning hver søndag 16.00. 
O-løb: Der er lavet et arrangement søndag den 23. marts fra klokken 14.00 i Marselis-
bogskovene. Der vil være forskellige ruter, man løber i par, og alt sammen til den ringe pris 
af 20 kroner.  
 

Bliv medlem! Send en mail til Søren Schousboe på 990254@ps.au.dk og kom på mailingli-
sten. Hør mere, meld dig, vær aktiv, hvis du har lyst! Det er nemt, og det koster ikke noget. 
De udgifter, der er, er i forbindelse med omkostningerne pr. person på den enkelte tur. Der 
kan dog blive tale om et gebyr på højst tyve kr. på turene.  
 

 Klummer 
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Nyt fra Statsrådet 
af Jesper Madsen-Østerbye 
 

Statsrådet er de studerendes fagråd på Institut for Statskundskab. Statsrådet har besluttet at 
iværksætte en række initiativer for at synliggøre, hvad dette betyder i praksis. Et middel 
hertil er  opstarten af en informations- og debatskabende side i Kandestøberen. Målet er at 
informere om og konkretisere, hvad funktionen som fagråd for de studerende på 
Statskundskab består i. 
 

Statsrådet består af 19 valgte medlemmer fordelt på 3 lister med hver følgende 
mandatfordeling: Studenterpolitisk liste: 10 indvalgte, Den Radikal-Liberale liste med 3 
indvalgte og Frit Forum – socialdemokratiske studerende – med 6 indvalgte. For den 
udenforstående medstuderende fremtræder den første skillelinje allerede her: Partipolitikere 
kontra ikke-partipolitikere. Der er tydeligt delte meninger mellem de aktive om dette. 
Argumentet fra de ikke-politisk indvalgte medlemmer er, at partipolitik ingen relevans har i 
studenterpolitisk og studentersocialt arbejde. Heroverfor står de politiske lister med 
argumenterne, at de(n) postulerede ikke-politiske liste kun kan fungere og forstå sig selv i 
modsætning til de studenterpolitiske lister, og at de studenterpolitiske lister åbent står ved, at 
deres initiativer og holdninger til de studerendes vilkår på instituttet har et bestemt 
værdimæssigt fundament. 
 

I det praktiske statsrådsarbejde er der ikke tale om, at der er skarpe vandtætte skel mellem 
listerne. Ved selvsyn kan man konstatere, at et udpræget samarbejde mellem listerne og de 
enkelte aktivister er det normale. Det er ofte stærkt personlige erfaringer eller viden, som får 
gennemslagskraft, når der diskuteres i og mellem statsrådsmøderne. 
 

Statsrådets funktion består i at optræde som baggrundsgruppe for vores indvalgte 
studenterrepræsentanter i de styrende organer. Der står en uformel norm om, at de indvalgte 
studenterrepræsentanter kommer med information og udspil den ene vej og bringer 
holdninger, meninger og forslag med den anden vej til de fora, hvori de sidder. I forhold til 
os statskundskabsstuderende er Institutbestyrelsen og Studienævnet de vigtigste organer. 
 

Næste Nyt fra Statsrådet vil se nærmere på de organer, hvor studerende fra IFSK har en hånd 
på roret. Vores indflydelse går fra kantineudvalget til Konsistorium. 
 

Næste møder afholdes onsdag den 19. marts og onsdag den 2. april. Vi mødes klokken 16.15 
i lokale M2 byg. 350., 3 etage. Vel mødt! 
  

Klummer          Marts 2003 



36 

af Ane Yde Skaksen 
 
Er du træt af den lange kø, som du må 
kæmpe dig igennem for at få din frokost 
kl. 12.00, så læs blot videre og få  blandt 
andre ting svar på, hvordan kantinen 
fremover vil forsøge at imødegå dette 
problem. 
Men allerførst: Velkommen! Du har nu 
begivet dig i kast med at læse den første 
Kantine-klumme af sin art i Kande-
støberen. Denne klumme vil fremover 
fungere som kantine-personalets vindue 
til dets brugere. Her vil du kunne læse 
om nye initiativer og anden information 
fra kantinen, og som nedenstående viser, 
er der nok at tage fat på. 
 
Som omtalt i sidste nummer af Kande-
støberen er der forskellige opfattelser af, 
hvad det er tilladeligt at fylde på 
tallerkenen. Det er derfor kantinens inten-
tion at udvide det differentierede pris-
system med yderligere en pris (28 kr. for 
ekstra store portioner). Herved slipper man 
først og fremmest for en generel pris-
stigning, og dernæst undgår sultne sjæle den 
dårlige samvittighed over, at ærterne begyn-
der at trille af tallerkenen, før han/hun når 
sin plads. 
 
Dernæst vil kantinen få sin egen opslags-
tavle, hvor bl.a. information om nye tiltag 
og menuplan vil være at finde. Det er 
kantine-personalets håb, at opslagstavlen vil 
blive studeret nøje, således at brugerne af 

kantinen i højere grad end tilfældet er i dag, 
har bestemt sig for, hvad dagens frokost 
skal bestå af, inden de stiller sig i kø, da 
meget af køen, efter kantinens vurdering, 
skyldes ubeslutsomme studerende. 
Og når vi nu er ved det med den lange kø, 
så er det blevet besluttet at forøge perso-
nalet, således at man i spidsbelastnings 
perioder kan åbne en ekstra kasse. Hertil 
lige en lille indskydelse fra personalet til 
utålmodige brugere: Ved selvbetjening vil 
der alt andet lige altid være kø på spids-
belastnings tidspunkter. 
Med hensyn til spidsbelastning så er det vel 
efterhånden et kendt fænomen, at klokken 
12.00 er det værst tænkelige tidspunkt at 
aflægge kantinen et besøg, såfremt tiden er 
knap. Kantinen kalder dette fænomen ”flok-
mentalitet” og gør i den anledning opmærk-
som på, at der er varm mad og salatbar fra 
kl. 11.00-13.30, mens bl.a. sandwich er at 
finde hele dagen, det vil sige fra kl. 7.30- 
16.15 (fredag dog kun til kl. 15.30). Så bare 
rolig; selv om du ikke forlader din læse-
plads præcis klokken fem minutter i tolv, så 
er der altså varm mad både kl. 11.00 og 
13.00. Herved opnås både et mindre stress-
ende personale samt en mindre kø. 
 
Et andet tiltag, man vil forsøge at indføre 
(dog først som et forsøg), er en ny ryge-
politik, hvor 1. sal indrettes til rygere, 
således at stue-etagen bliver så røgfri som 
mulig. For de studerende, der ikke er meget 
for trapper, henviser kantinepersonalet til  
foyeren. 

Kantine-klummen 
 Klummer 
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Her mod slutningen skal uopmærksomme 
brugere af kantinen gøres opmærksom på, at 
der rent faktisk findes afrydningsborde ved 
den nye indgang, således at man ikke 
behøver at gå i den modsatte retning af, 
hvad man egentlig skal, når man afleverer 
sin opvask. Hermed er der heller ingen 
undskyldning for blot at lade den brugte 
service stå. Personalet håber dog på, at disse 
borde kun bliver brugt i nødstilfælde, da det 
alt andet lige er en hjælp for personalet ikke 
at skulle slæbe brugt service fra den ene 
ende af lokalet til den anden. 
Lige til sidst: Krus tilhører kantinen. En 

væsentlig del af kantinens budget går 
efterhånden til indkøb af nyt service. Hvis 
du vil undgå faren for prisstigning, så 
aflever dit krus inden du forlader kantinens 
lokaler. 
Og så lige til allersidst: Har du forslag til 
ændringer, forbedringer, konstruktive ideer 
eller blot gerne vil lufte din mening om 
kantinen, så opstilles der ved siden af 
opslagstavlen en ”ris og ros” postkasse, som 
personalet håber vil blive benyttet flittigt. 
Velbekomme! 
 
  

Magtens bog 
Magtens Bog. Redigeret af Erik Valeur, 
Peter Johannes Schjødt m.fl., Aschehoug, 
989 sider, 499 kr. 
 
af Michael Rasmussen 

 
 
 

Magtens bog er en bog for systemkritikere. 
Det er en bog for debattører af 
magtudøvelse i de mest indflydelsesrige 
institutioner og kredse i Danmark. Og så er 
det en bog for almindeligt interesserede i 
danske skandalesager indenfor de seneste 
tyve år med få afstikkere længere tilbage i 
tiden.  
 
Magtens Bog falder i tre dele. I den første 
del, Magtens 10 skoler, forsøger Peter 
Johannes Schjødt og Erik Valeur at 

sammenfatte de forskellige teknikker, som 
magthavere benytter, når magten udøves i 
sin mere dunkle form. Anden del, som 
udgør bogens primære indhold, indeholder 
gennemgange af 30 udvalgte (skandale) 
sager fra de sidste fem årtier i Danmark. 
Sagerne er primært hentet fra politik og 
forvaltning, men også fra erhvervslivets top 
og dansk fagbevægelse. Tredje del er en 
fotografisk gengivelse af kataloget bag 
udstillingen Magtens Galleri, der siden 
1998 har været udstillet en lang række 
steder i Danmark. 
 
Det er stærkt underholdende at læse de 30 
cases, som udgør bogens primære substans. 
Journalisterne præsenterer sagerne, så man 
får fornemmelsen af at have været tilstede – 
lige midt i begivenhederne og bag de 
lukkede døre, hvor beslutningerne er blevet 
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truffet. Stilen minder mest af alt om 
“Rapporten” på DR1.  
 
I Magtens Bog er journalisterne således 
ikke er bange for at give deres egen 
fortolkning af sagen og dens hændel-
sesforløb. At der måske aldrig blev afsagt 
dom, eller at “beviserne” måske i bedste 
fald var kraftige indicier, er ikke noget 
problem. Det bidrager til underholdnings-
værdien, men gør også, at læseren må være 
skeptisk. 
 
Indimellem kommenterer nogle af journa-
listerne deres egne oplevelser i forbindelse 
med afdækningen af sagerne. Disse 
personlige beretninger giver et interessant 
indblik i det personlige pres, de mest 
nærgående journalister kan befinde sig 
under, når de arbejder kritisk og måske 
udgør en trussel for personer i etablerede 
magtpositioner. 
 
For en statskundskabsstuderende, der går 
rundt med en lille konspirationsteoretiker i 
maven eller blot ønsker at underbygge sin 
viden om de sager, der måske fangede 
interessen i forvaltningsret, vil bogen helt 
sikkert være en ganske god erhvervelse. 
 
Desværre er der derimod ikke meget at 
komme efter for en statskundskabs-
studerende med faglig interesse i magt-
fænomenet. Bogens første del er nemlig 
ikke en teoretisk diskussion af, hvordan 
magten udøves. Den magtudøvelse, som 
beskrives i bogen, sættes ikke i relation til 
de videnskabelige magtteoretikere. Der 
tages i stedet et empirisk udgangspunkt i de 

metoder, som oftest anvendes af magt-
udøverne med lyssky hensigter.  
 
I tråd med resten af bogens ånd kaldes 
metoderne for “redskaber”, der kan læres i 
magtens “skoler”. Sprogbruget insinuerer, 
at udøvelsen af de mere lyssky magtformer 
er noget, man bevidst kan tilegne sig og 
gøre brug af, hvor det er nødvendigt. Denne 
del af bogen kunne i mine øjne have været 
styrket, hvis man havde valgt en mere 
nøgtern tilgang til magtfænomenet og 
henvist de mere svulstige beskrivelser og 
kommentarer til journalisternes skildring af 
de 30 sager. 
Bogens formål er at anspore til debat om 
demokratiet og magtudøvelse. Et ganske 
nobelt formål, som langt hen ad vejen godt 
kunne se ud til at lykkes. Med satire og 
humor har det ganske givet været hensigten 
også at ramme uden for den elitære 
målgruppe, som interesserer sig for den 
videnskabelige magtudredning. Og det har 
Magtens Bog faktisk potentiale til. Man skal 
“bare” lige overvinde to hindringer. Nemlig 
prisen og omfanget, der gør, at bogen 
sikkert hverken sniger sig med på enhver 
bogkøbers må-eje-liste eller med i kufferten 
eller rygsækken, når man drager på ferie.  
 
Men endelig: Underholdningsværdien i top 
- så har du interessen for skandalesagerne, 
og har du plads i studie-økonomien samt en 
stabil bagage-bærer, ja så kan bogen være et 
udmærket køb.  
 
 

 Boganmeldelser 
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Fastfood Nationen - Skyggesiden af det 
ærkeamerikanske måltid. Af Eric 
Schlosser, Forlaget Klim, 383 sider, 248 
kr.   
 

af Secilie Abildgaard 
 
 
 

96% af de amerikanske skolebørn ved hvem 
Ronald McDonald er, den eneste fiktive 
person med større bekendthed er 
julemanden. McDonald’s gyldne buer er nu 
mere bekendte som symbol end det kristne 
kors. To eksempler fra introduktionen til 
den amerikanske journalist Eric Schlossers 
kritiske debatbog om den amerikanske 
fastfood branche, brugt til at illustrere 
hvorledes amerikansk fastfood kultur med 
Mc Donald’s i spidsen spreder sig ud over 
hele jordkloden. Der er nu knap 30.000 
McDonald’s restauranter i verden. 
 

Schlosser går i sin bog  hårdt til angreb mod 
den amerikanske fastfood og restaurations-
branche. Konsekvenserne af fastfoodsindu-
striens enorme ekspansion og store politiske 
indflydelse er ifølge Schlosser, at industrien  
i dag slipper af sted med underbetaling og 
udnyttelse af arbejdskraft, manipulation 
med forbrugere gennem reklamer, specielt 
børn, og fylder folk med usund og fed  mad 
og i visse tilfælde direkte giftige tilsæt-
ningsstoffer og råvarer. 
 

Bogen begynder ellers stille og roligt med 
en historisk gennemgang af fastfood 
industriens opblomstring fra de tidlige 
1940’erne til i dag. Sproget er let og 
flydende, og krydret med mange person- 

historier er det en fornøjelse at læse. Næsten 
som en slægtsroman om præriens pionerer. 
Mange af historierne er gode eksempler på 
jagten på Den Amerikanske Drøm. Fattige 
bønder, der får succes med fx kartoffel-
dyrkning, som J.R. ”Mr. Potato” Simplot,  
der fandt på at sælge frosne pomfritter til 
bl.a. McDonald’s og i dag er mange-
millionær. Lignende historier findes i bogen 
om stiftere af alle de store fastfoodkæder i 
USA. Vinderhistorien er om Ray A. Kroc. 
- hjernen bag McDonald’s. Det lykkedes for 
Kroc at købe de oprindelige McDonald’s 
brødre ud allerede i 1961, de var ikke 
interesseret i en landsdækkende restaurant-
kæde. Købesummen for deres andel var 
0,5% af overskuddet i 1961, svarende til 
godt 2 millioner dollars efter skat. I dag 
ville deres andel have indbragt dem en årlig 
indkomst på 180 millioner dollars. Det er i 
alle disse historier tydeligt, at Schlosser selv 
er lige så imponeret og fuld af respekt for 
alle disse benhårde gamle knarke, og det er 
derfor ikke klart, hvor beundringen holder 
op, og han i stedet begynder at betragte dem 
som foregangsmænd for store uhyrlige 
koncerner. Bogen skifter tempo efter disse 
succeshistorier og går nu til angreb på 
branchens forretningsmetoder.  
 

Schlosser beskriver, hvorledes der bruges 
millioner på at forske i reklame-
manipulation, kunstige smagsstoffer, og 
hvordan man holder sine medarbejdere 
glade og tilfredse uden at give dem mere i 
løn. Den oprindelige Ronald McDonald 
klovn blev fyret, fordi han var for tyk, de 
ville hellere have en med et andet image, 
høj og tynd som en pomfrit. Et af målene 

Fastfood Nationen 
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for McDonald’s nyere reklamekampagner 
har været at få børn til at tænke på 
McDonald’s som  deres ”mest trofaste ven”. 
Et andet mål har været at få navnet 
McDonald’s associeret med legetøj, bla. 
vha. Happy Meals.  
 

Schlosser beskriver også, hvorledes 
råvarerne for at kunne holde sig længere 
bliver drænet for alle naturlige smagsstoffer 
og senere bliver tilsat kunstige mani-
pulerede stoffer, for at McDonald’s skal 
smage ens over hele verden. Det værste er 
nok kapitlet om kødindustrien. Der er i 
USA ikke så grundig kontrol og lovgivning 
for behandling af kød med bakterier som 
Coli, Campylobakter og BSE. Selv om de 
smittede dyr ikke bliver brugt direkte til 
menneskeføde, er det tilladt at bruge det 
smittede kød til fodring af kreaturer. Bak-
terierne ender derfor alligevel i maden, og 
antallet af madforgiftninger som følge af 
besøg på en fastfoodrestaurant er høje. 
Branchen overlever ved brug af billig 
arbejdskraft. Typisk teenagere der lokkes ud 
af skolen og indvandrere og fremmed-
arbejdere. En ud af otte amerikanere har 
arbejdet for McDonald’s på et tidspunkt i 
deres liv. De fleste er ansat i meget kort tid 
og arbejder under fuld tid, de får hverken 
sygesikring eller ferie, og der er forbud mod 
at være i fagforening. Kapitlerne om 
arbejdsvilkår er i bogen fortalt gennem en 
række historier om typiske fastfood-
arbejdere. Her har Schlosser tendens til at 
blive lidt for meget ”den lille mand mod 
systemet”, men historierne er med til at gøre 
det vedkommende for læseren. 
 

Bogen bygger ikke direkte på empiriske 
undersøgelser. Schlosser opstiller nogle 
halvformulerede hypoteser om, at det er 
fastfoodindustriens millionbeløb, der styrer 

den amerikanske arbejdsmarkedspolitik og 
holder mindstelønnen nede. Men det kunne 
lige så vel være muligt, at fastfood-
industrien blot udnytter den allerede 
eksisterende eller netop ikke-eksisterende 
amerikanske arbejdsmarkedspolitik. Det er 
således ikke helt klart, hvilken vej 
kausaliteten går. Enkelte henvisninger fra 
empiriske oplysninger i teksten til 
notekapitlet som: ”Begge tal er nogen, jeg 
har fået fra National Restaurant 
Association (NRA)” og ”Dette er min egen 
beregning baseret på oplysninger fra  
NRA”, kan vel få selv den grønneste 
statistiker til at krumme tæer. Bogen er dog 
alligevel grundigt researchet og bygger på 
interviews, rapporter og lign. fra stort set 
alle aspekter og led i produktionskæden. 
Men Schlossers frem-stilling er langt fra 
objektiv i sin fremstilling og behandling af 
fastfoodindustrien. Han er journalist, og den 
gode historie er her, at fastfoodindustrien er 
skurken, der står bag problemer som 
fedmeepidemier, en generel forringet 
madkultur og systematisk underbetaling. 
 

Bogen er absolut læseværdig. Måske mest 
for sin høje underholdningsværdi. De 
mange personbeskrivelser er både gribende 
og spændende. Bogen rejser dog også en 
lang række problemer vedrørende ameri-
kanske arbejdsvilkår og arbejdsmarkeds-
politik, som der nok kunne arbejdes videre 
med i en uredelig redelighed. Men som 
empirisk grundlag er den ikke anvendelig. 
Man sidder efter at have læst denne bog 
tilbage med en lidt dårlig smag i munden, 
og det varer nok et  godt stykke tid, inden 
jeg skal på Mcdonald’s igen. Som Schlosser 
skriver i indledningen: ”Man er hvad man 
spiser”, og på McDonald’s kan man ikke 
være helt sikker på, hvad det er man spiser.  



41 

 
Under Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag opslås et antal stillinger som studen-
ter-undervisere i efterårssemestret 2003 på 2002-ordningens bacheloruddannelse i fagene 
a) Politologisk introduktionskursus, 1. semester 
b) Metode, 1. semester 
c) Politisk teori- og idehistorie, 1. semester 
d) Økonomi, 3. semester  
e) Komparativ politik I: Nyere teorier, 3. semester 
f) Sociologi, 3. semester 
 
Ansættelsesperioden vil være 1.8.2003 - 31.1.2004. Studerende, der ansættes ved semestrets 
start, vil blive ansat som honorarlønnede studenterundervisere (hjælpelærere) med 200 timer 
(dog 300 timer for undervisere i økonomi på 3. semester). Der vil ikke kunne ske ansættelse af 
færdiguddannede kandidater. 
 
Ved bedømmelsen af de indkomne ansøgninger lægges bl.a. vægt på karaktergennemsnittet for 
beståede eksaminer; studieforløb og resultater på uddannelsen set i relation til det fag, der skal 
undervises i; tidligere erfaringer som hjælpelærer på et grundkursus samt eventuelle andre un-
dervisningserfaringer. Et bredt kendskab til statskundskabs- og samfundsfagsstudierne vil være 
en fordel. Til stillingerne i økonomi opfordres såvel stud.scient.-pol.'er som stud.oecon.'er til at 
søge. 
 
Ansøgerne opfordres til at redegøre for deres motivation for at søge stillingen samt at gøre sig 
nogle overvejelser vedrørende instruktorfunktionen og forholdet til de studerende.  
 
Det forudsættes, at ansøgerne er villige til at deltage i koordinerende møder vedrørende under-
visningens tilrettelæggelse og planlægning samt deltagelse i opgaveretning efter den enkelte 
fagkyndige lærers skøn. Endvidere forudsættes deltagelse i rusarrangementet for studenterun-
dervisere, der ansættes til 1. semestersundervisning. Et bredt kendskab til statskundskabs- og 
samfundsfagsstudierne vil være en fordel. - Specielt for hjælpelærere i Metode gælder det, at 
der til nogle af stillingerne er terminalvagtforpligtelse i ca. halvdelen af arbejdstiden. I ansøg-
ningen bedes anført, om man ønsker at søge stillingen med eller uden terminalvagtforpligtelse. 
Metodeinstruktorerne forventes at deltage i et intensivt 2-dages kursus i kvalitativ metode ved 
semestrets begyndelse. 
 
 

Stillingsopslag 
Information          Marts 2003 
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Ansøgere, der ønsker at søge flere af ovennævnte stillinger, skal i indledningen på ansøgningen 
angive en prioritering. Det er kun nødvendigt at indsende én ansøgning. Såvel kvinder som 
mænd opfordres til at søge stillingerne.  
 
 Eventuelle forespørgsler bedes rettet til: 
a) professor Jørgen Elklit 
b) professor Søren Risbjerg Thomsen 
c) lektor Jørgen Poulsen 
d) lektor Bo Sandemann Rasmussen  
e) lektor Jens Peter Frølund Thomsen 
f) lektor Jørn Loftager 
Alle telefon 8942 1111. 
 
Ansøgning vedlagt eksamensbeviser og oplysninger om studieforløb, herunder deltagelse i se-
minarer og kurser samt oplysninger om eventuel undervisningserfaring mærket med det i opsla-
get anførte nummer, må være Aarhus Universitet, Journalkontoret, Ndr. Ringgade 1, 8000 År-
hus C, i hænde senest onsdag den 9. april 2003, kl. 12,00.  
Ansøgningen mærkes: 2003-215-3-32 
____________________________________________________________________________ 

 
Kandidatforeningen afholder stiftende generalforsamling  

 
lørdag den 29. marts 2003 kl. 15  

 
på Institut for Statskundskab. I forlængelse af generalforsamlingen 

afholdes et fællesarrangement med spisning og festtaler.  
 

Dagsorden, program og udkast til vedtægter rundsendes via mail til alle 
studerende ultimo februar. 

 
Yderligere informationer om foreningen og den stiftende 

generalforsamling kan findes på instituttets hjemmeside under 
'foreninger'. Alternativt kan oplysningerne rekvireres ved henvendelse 
til foreningen via mail: kandidat@ps.au.dk eller på tlf. 51 34 20 23 / 

86 18 02 65.  
 

Venlig hilsen 
Styregruppen 

 Information 
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Materiale til gennemsyn hos Birgit Kanstrup 
Netværkskonference om forskning på det socialpædagogiske område, fredag d. 9. maj 2003 

på Danmarks Pædagogiske Universitet. 
Citizens' Parliament Sustainable Consumption, 14 & 15 March 2003. Bruxelles. 
Dansk byplan laboratorium: Byrum, livsstil og ressourcer, seminar 7. april 2003 i Århus. 
Dansk byplan laboratorium: Kommuneplanlægning og strategier, Kursus 29.-39. april 2003 i 

Vejle. 
Libertas inviterer til konference på Christiansborg lørdag den 15. marts 2003: Grundlovens 

frihedsrettigheder. 
Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd fremsender følgende opslag: 
Indkaldelse af forslag til moduler til 2. runde af European Social Survey; Indkaldelse af Eu-

ropean Collaborative Research Projects in the Social Sciences; Exploratory Work-
shops in the Social Sciences; Indkaldelse af forslag til Descartes-priser. 

Personalia 

Annette Andersen er ansat som  barselsvikar (½-tids) for Birgit Møller i perioden 1. marts - 
31. december 2003. 

Jørgen Elklit er bevilget orlov uden løn i perioden 11.-22. februar 2003 (begge dage incl.). 
Torben K. Jensen overgår til at forrette universitetspædagogisk forsknings- og udvikling-

sarbejde ved Det samfundsvidenskabelige Fakultet i perioden 1 juni 2003 - 31. maj 
2006. 

Jens Ladefoged Mortensens ansættelse som adjunkt med særligt henblik på forskning og 
udviklingsarbejde er forlænget for perioden 1. oktober 2003 - 30. september 2004. 

Bibliografisk Nyt v/Jørgen Elklit & Birgit Kanstrup 

Ankersen, Pia Vedel (2002). Den politiske legitimitets oprindelse - et studie i børns politiske 
socialisering, paper til NOPSAs XIII nordiske statskundskabskongres, 15.-17. august 
2002, Aalborg Universitet. Århus: Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. 29 pp. 

Blom-Hansen, Jens (2003). Anmeldelse af Anne Stevens with Handley Stevens, Brussels 
Bureaucrats? The Administration of the European Union, Houndmills: Palgrave, 2001, 
Politica, årg. 35, nr. 1, pp. 106-107. 

Braun, Thorsten (2003). "Ein neues Modell für Flexicurity - der dänische Arbeitsmarkt", 
WSI-Mitteilungen, 2, pp. 92-99. 

Christiansen, Peter Munk & Asbjørn Sonne Nørgaard (2003). Faste forhold - flygtige forbin-
delser. Stat og interesseorganisationer i Danmark i det 20. århundrede, Århus: Magtud-
redningen/Aarhus Universitetsforlag, 251 pp. 
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From Refugee Camps to Gated Communities. Aalborg: AMID Working Paper Series 32. 
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ster det?", Dansk Vand, nr. 6, pp. 270-273. 

Green-Pedersen, Christoffer (2002). Small States with big Success. Party Politics and Gov-
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Summer Symposium "Globalization and the Welfare State", May 31, 2002, Jönköping 
International Business School. Aarhus: Department of Political Science, University of 
Aarhus. 17 pp. 

Green-Pedersen, Christoffer & Anders Lindbom (2002). Employment and Unemployment in 
Denmark and Sweden: Success or Failure for the Universal Welfare Model?, paper for 
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