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af Hanne Petersen 
Kandestøberens debatforum er lidet besøgt. Så vidt ligger der blot to indlæg på siden, hvoraf 
det ene gør reklame for en anden hjemmeside, hvor man kan debattere politik og filosofi. Ét 
seriøst indlæg er det således blevet til siden sidens åbning i oktober måned sidste år, og det 
forekommer ironisk, at indlægget netop omhandler de studerendes træghed og manglende 
forståelse af studierelateret debat. ”Idet ens analytiske redskaber udvikles, udvikles trangen 
til at forholde sig kritisk. (…) Med dette udviklede behov for kritisk syn, mister man dog 
også samtidig en pragmatisk og (efter min mening) sund effektivitetsforståelse”, hedder det i 
indlægget. Ingen har endnu besvaret dette indlæg… 

En lignende tendens tegner sig, når underviserne på overbygningen indkalder til debat, når 
nye StatsRødder efterlyses, eller når PF afholder den årlige generalforsamling. Kun et fåtal 
melder sig eller møder op – flertallet holder sig på behændig afstand fra ansvar, men 
samtidig også på behændig afstand fra indflydelse.  

Hvorvidt de udeblevne indlæg og det skortende fremmøde skal tages som et udtryk for 
manglende holdninger, anser undertegnede for usandsynligt. Man behøver blot at gå en tur 
gennem kantinen for at blive bombarderet med negative udsagn om rygepolitikken, 
ølpriserne i fredagsbaren, PF’s forbrug af midler, Kandestøberens indhold og så videre. Nej, 
det manglende engagement må snarere tolkes på den måde, at de studerende har foretaget en 
afvejning af fordele og ulemper, hvor ulemperne har vejet tungest, og derfor koncentrerer de 
studerende sig om snæver egennytte. 

Det er da i denne forståelse blevet legitimt at fremføre kritik på ikke konstruktiv vis. Således 
bliver de ovennævnte holdninger udelukkende luftet i kammeraternes selskab, og ikke 
overfor dem, der kan afhjælpe forholdene. Dem, der klager over PF’s forbrug af midler, 
glemmer ofte, at de ikke havde tid og lyst til at komme til generalforsamlingen, og dem, der 
brokker sig over Kandens indhold glemmer ofte, at de ikke selv bidrager med artikler eller 
blot ideer til forbedring.  

Kanden forsøger i nærværende nummer at sætte nogle af disse ting under lup. Medlem af 
Kandens studenterredaktion Thomas Laursen har derfor sat PF stævne og får besvaret nogle 
af de spørgsmål, der cirkulerer på instituttet. Ligeledes besvarer Torben K. Jensen det 
debatindlæg, der i sidste nummer stillede spørgsmål ved fordelingen af BA-seminarer, og i 
samme ombæring får han givet sit besyv med i debatten om tilbagemeldingen på 
eksamensopgaver. Disse og de øvrige debatindlæg, der er indeholdt i dette nummer, kan du i 
semestrets sidste nummer – majnummeret – give svar på tiltale og dermed sætte dit præg på 
instituttet.  

Debatsiden er i øvrigt stadig åben… 

 

Brokkeriets ulidelige lethed 
Leder           April 2003 



4 

 

European Public Choice Society  
Den 25. - 28. april afholdes European 
Public Choice Society Annual Meeting i 
Århus. 
af Peter Nannestad 
 
European Public Choice Society er en løs 
sammenslutning af forskere inden for 
diverse samfundsvidenskabelige discipliner, 
som beskæftiger sig med økonomiske 
analyser – eller måske snarere økonomisk 
inspirerede analyser – af beslutninger, der 
træffes uden for en markedskontekst. 
Sammenslutningens vigtigste funktion er 
afholdelsen af en årlig konference. Denne 
konference er i år henlagt til Århus, og den 
afholdes i tidsrummet 25.-28. april.  De 
fleste aktiviteter vil foregå i konfe-
rencelokalerne i Studenterhusets bygninger. 
 
Der er tilmeldt knap 200 deltagere. 
Hovedparten er fra Europa, men der er også 
tilmeldt deltagere fra Sydamerika, USA, 
Canada og Australien. Ca. 80 procent af 
deltagerne er økonomer. Til gengæld er 
konferencens protektor, H.K.H. Kronprins 
Frederik, politolog. 

Der vil på konferencen blive præsenteret og 
diskuteret ca. 130 papers, fordelt på et større 
antal sessioner. Der er fri adgang for alle 
interesserede til at komme og høre på. 
 
Både sessionerne og de enkelte papers 
favner emnemæssigt bredt. Der er 
selvfølgelig sessioner med “klassiske” 
Rational Choice emner, som den offentlige 
sektor, valg og vælgeradfærd, eller 
kollektive goder. Men der er for eks. også 
en session om “Kultur og normer”. Og for 
dem, der ikke interesserer sig for den 
offentlige sektors effektivitetsproblemer 
eller for medianvælgerteoremet, er der 
andre, måske mere vedkommende tilbud, 
for eks. et paper med titlen “Do children 
stabilize marriages?”. 
 
Det fuldstændige program kan ses på 
konferencens hjemmeside www.econ.au.dk/
EPCS. De enkelte papers vil kunne 
downloades fra samme adresse, efterhånden 
som de modtages.  
 
 

Nyheder 

 
Fakultetets nyhedsbrev kan nu ses  

på adressen: 
 www.samfundsvidenskab.au.dk/nyt 
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Søren Winter er uddannet på Aarhus Uni-
versitet i statskundskab og har siden 2001 
været ansat som forskningsprofessor i stats-
kundskab og offentlig forvaltning ved Soci-
alforskningsinstituttet. 
 
Læs mere om forskningsprofessor Søren 
Winter på www.sfi.dk/sw228.asp 

Pressemeddelelse 28.03.03 
 
Den internationalt førende organisation for 
statskundskab, American Political Science 
Association (APSA), har udpeget forsk-
ningsprofessor Søren Winter til at modtage 
prisen for det bedste videnskabelige bidrag 
(”Best Paper”) på organisationens konferen-
ce i 2002 i kategorien ”Offentlig politik 
(”Public Policy”)”. Prisen overrækkes på 
dette års konference i august i Philadelphia, 
USA. Søren Winter reviderer i sit bidrag 
amerikaneren Michael Lipskys teori om det 
offentliges ”front-arbejdere”.  
Søren Winter fokuserer på sagsbehandleres 
”overlevelsesstrategier”. Det vil sige den 
måde, sagsbehandlere individuelt forsøger 
at kompensere for begrænsede ressourcer 
gennem prioritering, rationering og ved at 
etablere rutiner. Han forklarer disse strategi-
er ved at undersøge de danske kommuners 
integrationsindsats i forhold til flygtninge 
og indvandrere og deres miljøindsats i for-
hold til landbruget. 

Prestigefyldt pris til Winter 

Nyheder           April 2003 

 

Verden er af lave: 
"You know the world is going crazy when the best rapper is a 

white guy, the best golfer is a black guy, the Swiss hold the 
America's Cup, France is accusing the US of arrogance, and 

Germany doesn't want to go to war." 
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af Gorm Harste 
foto af Anton Skjernaa 
 
Studieledelse er ikke noget helt stille områ-
de i disse år. Som bekendt er der voldsom-
me planer om ændring af universiteternes 
ledelse og struktur. På mange områder re-
præsenterer ændringerne, hvad der kunne 
føre mod en afvikling af det differentierede 
moderne samfund. For nu at sige det radi-
kalt. 
 
Det moderne universitet blev grundlagt i 
1742 med Frederik den Stores frisættelse af 
forskningen ved Königsberg-universitetet. 
Samme sted og samme år som den 18-årige 
Immanuel Kant lod sig indskrive på univer-
sitetet. Senere fik sprogfilosoffen og under-
visningsministeren Wilhelm von Humboldt 
udviklet det fakultetsopdelte universitet i 
Berlin i begyndelsen af 1800-tallet. Det er 
denne kombination af autonomi og faglig-
hed, der har præget det moderne universitet. 
Succesen har været enorm. Universitetet har 
været primus motor i samfundets arbejdsde-
ling og i dets evne til at yde såvel kulturelt, 
politisk og økonomisk. Det vil være en ka-
tastrofe, hvis hvad man kalde universitetets 
modernitet sættes over styr. 
 
Der er nok en tendens til, at en bestemt poli-
tisk generation ser det nutidige universitet 
ud fra antagelser om, at det fungerer som i 
1970’erne da den generation selv studerede 
på universitetet. Men selv i 1970’erne kun-
ne man se overbærende på de mange opgør 

Studieledelsens udfordringer 
mellem studenter-grupper. Universiteter 
eksperimenterer og bør eksperimentere. 
Dengang var der utvivlsomt behov for mere 
og bedre ledelse, problemet var at den ikke 
fandtes. Den faglige viden var ofte for lidt 
udviklet. I dag ser det anderledes ud. Ikke 
mindst er vores del af universitetet, Institut 
for Statskundskab, fagligt og undervisnings-
mæssigt helt anderledes velfungerende end 
for 30 år siden. Det er ærgerligt at skulle 
sige det, men i den situation har vi ofte brug 
for at skulle beskytte os fra ledelsesændrin-
ger, der vil reformere alt muligt over hals og 
hoved. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ikke desto mindre er der – selvfølgelig - 
faktisk nogle gode initiativer i de nye for-
slag til universitetsreformer. Vi skal således 
forsøge at skabe et landsdækkende studie-
udvalg, altså et studienævn for hele landet. 
Man kan sige, at undervisningen dermed 
bliver ordnet lidt mere føderalt. Mange stu-
derende flytter rundt mellem universiteter-
ne, og der findes nu adskillige steder, man 
kan læse statskundskab. Det betyder to ting. 
For det første skal vi indbyrdes koordinere, 
hvilke standarder der så at sige tæller. For 

Nyheder 
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det andet skal vi kunne finde ud af, hvad vi 
skal gøre ved det forhold, at standarderne 
faktisk ikke tæller lige meget. 
 
For os på Institut for Statskundskab i Århus 
har vi det problem, at der er ved at gå infla-
tion i titler og studier i Danmark. I begyn-
delsen af 1970’erne var der ikke engang 100 
statskundskabskandidater i hele Danmark. I 
dag uddanner vi selv mere end 100 om året. 
Dertil kommer kandidater fra København 
og Odense og næsten parallelle uddannelser 
i Aalborg og Roskilde og på nogle handels-
højskoler. Dertil kommer en lang række ma-
ster-uddannelser, som i disse år udvikles 
hastigt, og som betyder, at mellemuddanne-
de efter nogle års erhvervserfaring kan tage 
f.eks. en master-uddannelse i public policy 
på 2 års aftenkursus. 
 
Det er ikke tilfredsstillende for de studeren-
de fra vores institut. Fagligt er studerende 
herfra i top. Det ved en stor del af vores af-
tagere også. Et 8-tal herfra kræver alminde-
ligvis en del mere indsigt end mange andre 
steder. Fortsætter udviklingen som nu, må 
vi, for at sige det lidt skarpt, i værste fald 
omdøbe vores uddannelse til en post-
graduate uddannelse. Vores grunduddannel-
se er gennem næsten 50 års udvikling blevet 
ualmindeligt velstruktureret, og den fører til 
en høj faglig udvikling. Derfor har vi næ-
sten intet frafald.  
 
På langt sigt synes afsætningen af vore kan-
didater at være sikret, al den stund at der om 
5 – 15 år er store årgange i gode stillinger, 
der går på pension. På kort sigt ser det imid-
lertid mindre godt ud. De næste fem år kan 
det være en udfordring for både de stude-

rende og instituttet og fastholde den nogen-
lunde problemfri overgang til jobs, som vi 
længe har haft. Men der er ikke grund til 
panik.  
 
Derfor vil vi i de næste par år fortsætte med 
at forbedre studiet på tre centrale områder. 
For det første vil vi forbedre koblingen mel-
lem grunduddannelsens faglige elementer 
uden at det går ud over specialisering. Det 
kan ske ved en mere automatisk brug af 
henvisninger til f.eks. de faglige specialite-
ter, der udvikles på tværs mellem f.eks. pa-
rallelle fag som metode og videnskabsteori 
på 2. semester. Det kan også ske i koblinger 
på langs, hvor det i højere grad kan sikres, 
at fagene bygger oven på hinanden. 
 
For det andet skal vi se, hvad vi kan gøre 
for at forbedre den studerendes selvstændi-
ge greb om studiet, så studiet ikke blot fore-
går i tilknytning til timer og studieplaner. 
De studerende skal selv skabe studieplaner 
og selv aktivt styre, hvorledes studierne ta-
ger sig ud. I stedet for lærerplanlagte oplæg 
kan der blive tale om slet og ret at lade en 
gruppe af studerende på et seminar overtage 
undervisningen for et par uger.  
 
For det tredje skal vi, studenter og studiele-
delsen, udbygge koblinger til den studieeks-
terne faglighed, der knyttes til f.eks. stude-
ophold og praktik. Mange studerende priori-
terer eksempelvis kendskab til andre sprog 
for lavt. Men sprog som tysk eller spansk 
skal læres, mens man er ung. De udvider 
ens horisont – og ved jobansøgninger er det 
ofte den slags, der gør udslaget. Vi må der-
for se på, hvorledes sproglige færdigheder 
prioriteres højere.  

Nyheder           April 2003 
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Det store seminar-puslespil 
I marts-nummeret af Kanden lufter Chri-
stian Bechmann Pedersen sine frustratio-
ner over resultatet af fordelingen af BA-
seminarer, efterlyser mere åbenhed om 
procedurerne for seminarudbuddet og 
foreslår en mere efterspørgselsorienteret 
udbudsmodel. 
af studieleder, Torben K. Jensen 
 
Den konkrete baggrund er dette semesters 
udbud af BA-seminarer. Efterspørgslen ef-
ter de 12 udbudte BA-seminarer var mere 
skæv fordelt end vanligt, hvilket har bety-
det, at en del studenter er kommet på semi-
narer, som de har prioriteret lavt.  
Der er hverken noget nyt eller hemmeligt 
ved hverken udbuds- eller tildelingsproce-
duren. De er begge udtryk for en række valg 
og hensyn, som jeg gerne skal forklare end-
nu engang for de studenter, der nu er nået til 
deres 6. semester: 
1. Bag udbudsproceduren ligger for det 

første nogle pædagogiske valg vedrø-
rende undervisningsformer. De første 5 
semestre er den dominerende undervis-
ningsform årgangsforelæsninger under-
støttet af øvelseshold. Den undervis-
ningsform er hensigtsmæssig til at give 
en omfattende og solid indføring i studi-
ets forskellige grundfag og basale vi-
densfelter. De resterende 5 semestre fo-
regår al undervisning på små hold (20 
eller færre på de almindelige seminar-
hold, 15 eller færre på BA-seminarerne) 

med et stort islæt af aktiv deltagelse og 
individuel vejledning. Den undervis-
ningsform finder vi velegnet til speciali-
sering, fordybelse og – hvilket er det 
vigtigste – træning i ikke bare at tilegne 
sig viden, men også at producere viden. 
Uanset hvilket job der skal bestrides ef-
ter endt uddannelse, så er målet, at kan-
didater herfra har udviklet sig til kyndi-
ge og kritiske brugere af viden. Den 
kompetence trænes ved, at studenterne 
selv producerer viden efter videnskabe-
lige standarder, og her er små hold afgø-
rende. Men vi betaler også en pris for at 
få de kvaliteter, som små hold giver – 
nemlig adgangsbegrænsning. 

2. Visse krav om fagspredning på kandi-
datdelen, der giver visse begrænsninger 
på udbuddet. 

3. Undervisningsopgaverne skal fordeles 
blandt de undervisere, der er til rådig-
hed. I hvert semester skal der afvikles 
ca. 55 forskellige fag (seminarer + BA-
seminarer/P-,Ø-fag, grundgennemgan-
ge). Dertil kommer undervisning af 
udenlandske studerende, vejledning af 
ca. 150 specialestuderende og vejled-
ning af ca. 20 Ph.d.-studerende. I hvert 
semester er et lille antal undervisere ik-
ke til rådighed, fordi de varetager andre 
opgaver: Institutleder, studieleder, 
Ph.d.-koordinator, frikøb, orlov. Så 
hvert semester udgør undervisningspla-
nen et meget stort puslespil, der skal gå 

Debat 
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op. BA-seminarerne er kun en brik i et 
større hele. 

4. Vi er – som alle andre institutioner – 
også nødt til at økonomisere med res-
sourcerne. Det er dyrt at udbyde ’for 
mange’ seminarer, dvs. gennemføre un-
dervisningen med endnu mindre hold. 

5. Undervisningen skal varetages af folk, 
der har forstand på emnet. Universitetet 
udbyder undervisning på højeste niveau, 
dvs. forskningsbaseret undervisning. 
Det kan tage år at opbygge den tilstræk-
kelige viden inden for et emne. Det be-
tyder, at den ene underviser ikke bare 
kan erstatte den anden, og man kan ikke 
pludselig stampe en håndfuld ekstra un-
dervisere op af jorden til et p.t. populært 
emne. Det er endvidere heller ikke alle 
emner, der er lige egnede til lige netop 
et BA-seminar, der jo skal give en ram-
me for 15 omfattende, vel-researchede 
opgaver. Tilgængelig og tilstrækkelig 
litteratur, kilder og data er en forudsæt-
ning.  

 
Ovenstående valg og hensyn fører til, at fo-
restillinger om rene efterspørgselsmodeller 
med hensyn til seminarudbuddet er helt ure-
alistiske. Efterspørgselsmodeller ville sæn-
ke kvaliteten eller ødsle med ressourcerne 
eller begge dele.  
En begrænset efterspørgselsmodel, hvor 
netop studenterne på 6. semester skulle væl-
ge først blandt undervisere og emner 
(tilsyneladende allerhelst også selv bestem-
me kombinationen underviser-emne) er ikke 
nem at begrunde.  
Hvis en efterspørgselsmodel skulle bruges 
som et planlægningsværktøj ville det også 

kræve, at studenterne lader sig binde 2-3 
semestre frem af deres egne valg, hvilket 
jeg tvivler på, at de dybest set er interesseret 
i. Jeg er endvidere heller ikke sikker på, at 
studenterne – hvis de havde frit valg – i 
længden ville kunne definere et udbud der 
var lige så varieret, spændende og under 
stadig forandring, som det vi kender nu.  
Den model vi har – som er realistisk og som 
har mange gode kvaliteter – er en blanding 
mellem udbud og efterspørgsel: altså valg 
fra en menu. Og alle undervisere er bevidste 
om, hvor efterspurgte deres seminarer er, så 
der justeres hele tiden.  
Hvis studenternes udnævnelse af en ’årets 
underviser’ leder store grupper af studenter 
til at vælge seminarer på så overfladisk et 
grundlag, så skulle man nok hellere afskaffe 
institutionen. Når man ’ranker’ – hvilket 
som oftest sker efter uklare og ikke altid 
relevante kriterier - så skal nogen jo ende 
med at stå øverst. Det betyder bare ikke, at 
dem næstefter er dårlige. 
 
En skævere fordeling af efterspørgselen end 
vanligt et enkelt semester begrunder ikke 
store forandringer af systemet. De fleste se-
minarer – og undervisere - vinder ved nær-
mere bekendtskab, og der er mange friheds-
grader ved det konkrete valg af opgaveem-
ne. 
Der er således efter min mening ikke tale 
om ’det store BA-seminarlotteri’, men nok 
– som altid – det store seminarpuslespil. 
 

Debat           April 2003 
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Tilbagemelding på opgaver  
af studieleder Torben K. Jensen 
 
I sidste nummer af Kanden hævder Niklas 
Brøndum og Ane Yde Saksen, (1) at der er 
et behov for at individuel tilbagemelding på 
eksamensopgaver, (2) at det er rimeligt at 
pålægge underviserne, hvad forfatterne selv 
kalder ”den betydelige ekstra arbejdsbyrde”, 
og (3) at det aldrig har været en del af afta-
len [om den nye studieordning], at den kol-
lektive tilbagemelding fuldstændig skulle 
erstatte den individuelle. Jeg vil gerne her 
knytte en kommentar til alle tre punkter, 
samt de gjorte erfaringer 
 
Aftalen  
I maj 2001 udvekslede studenter og under-
visere ønsker til reformer af den daværende 
studieordning. Et af punkterne på undervi-
sernes liste var ”Drøftelse af spørgsmålet 
om individuel tilbagemelding på eksamens-
opgaver set i en ressourcemæssig sammen-
hæng” (Referat af møde 5/01). Årsagen til 
at underviserne bragte spørgsmålet op var, 
at den uformelle praksis, hvor et par studen-
ter nu og da henvendte sig til underviserne 
for at få en individuel tilbagemelding på 
deres eksamensopgaver, hen over nogle år 
har udviklet sig til en ganske omfattende og 
tidkrævende trafik. Så spørgsmålet blev 
bragt ind i forhandlingerne med det formål 
at økonomisere med undervisningsressour-
cerne, fordi praksis som den har udviklet 
sig er uholdbar.  
Samtidig har underviserne hele tiden aner-

kendt, at der er gode muligheder for læring 
knyttet til at få en tilbagemelding på en op-
gave, man har arbejdet indgående med. Så 
selvom ’kontrol’ og ’test’ af viden og fær-
digheder er det vigtigste aspekt, der skal 
tilgodeses ved eksamen, gør det ikke noget, 
at der også er et læringselement. Det er fint, 
hvis eksamen både bidrager til at øge den 
faglige indsigt og kompetencerne til at skri-
ve opgaver (selvom begge dele helt overve-
jende skal falde på plads undervejs i under-
visningsforløbet). 
For at tilgodese disse to mål – at økonomi-
sere med undervisningsressourcerne og øge 
læringsaspektet (for alle) – aftaltes det at 
gøre forsøg med kollektive tilbagemeldin-
ger på eksamensopgaver i grundfagene på 
BA. Aftalen siger ikke noget om, hvorvidt 
de kollektive tilbagemeldinger helt skal er-
statte de individuelle. Det har ikke været 
tanken, det er ikke realistisk, og det er heller 
ikke sket (jævnfør nedenfor). 
 
Behovet 
Individuelle tilbagemeldinger kan sidestilles 
med vejledning, dvs. en undervisningsform 
med én lærer til én studerende og hvor un-
dervisningen tager afsæt i den studerendes 
konkrete problemstillinger, forudsætninger 
og problemer. Alle er enige om, at der her 
er tale om den mest effektive form for un-
dervisning. Men også i særklasse den dyre-
ste. Den form for undervisning kommer vi 
ikke langt med, med 1700 studerende og 40 
undervisere. Der skal med andre ord priori-
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teres mellem forskellige undervisningsfor-
mer. I alle de forløb, hvor de studerende 
arbejder med individuelle problemstillinger, 
er individuel vejledning en integreret del af 
al undervisning. Det gælder politologisk 
introduktionskursus, samtlige seminarer (6. 
semester + hele kandidatuddannelsen) samt 
specialeskrivning. Den kollektive tilmelding 
er foreslået på alle de fag, hvor studenterne 
besvarer givne – og dermed ens og fælles – 
problemstillinger. Med en kollektiv tilbage-
melding kan man give eksempler på for-
skellige gode måder at løse opgaven på – de 
fleste opgaver kan netop løses godt på flere 
måder - samt kommentere de mest alminde-
lige fejl og mangler i studenterbesvarelser-
ne. Sammen med at studenterne kender pen-
sum, problemstilling, bilag og egen besva-
relse udgør dette en glimrende ramme for 
læring og en klar forbedring i forhold til 
tidligere, hvor de fleste studerende ikke har 
fået nogen form for tilbagemelding. Indivi-
duel tilbagemelding på opgaver skrevet ud 
fra samme eksamensspørgsmål/ problemfor-
mulering ville for underviseren indebære at 
skulle sige det samme igen og igen. Det er 
simpelthen spild af ressourcer.   
 
Rimeligheden 
Juraen i dette her er, at de studerende ikke 
har nogen som helst ret til tilbagemelding. 
Karakterer skal ikke forveksles med forvalt-
nings-akter, hvor beslutninger skal begrun-
des iflg. god forvaltningsskik. Studenter, 
der ønsker at klage over deres karakter, har 
heller ikke ret til en kommentar fra faglære-
ren inden de klager. Tværtimod er studenten 
forpligtet til at begrunde sin klage. Så 
spørgsmålet om tilbagemelding er ’aftale-

stof’ og en del af den løbende diskussion af 
undervisning og ressourceanvendelse. Juri-
disk har studenterne ikke krav på noget. 
Ingen bestrider, at individuel undervisning 
er en god ting, men i den virkelige verden 
må der prioriteres. Individuel tilbagemel-
ding handler jo ikke om to minutter ekstra 
pr. opgave. Snarere 30. Med 200-240 stu-
denter taler vi altså om flere ugers ekstra 
undervisningsarbejde pr. eksamen på grund-
fagene for underviserne. Dette forholder 
Niklas Brøndum og Ane Yde Skaksen sig 
ret nonchalant og bagatelliserende til og 
undlader lige præcis at sætte spørgsmålet 
ind i det ressourcemæssige perspektiv, der 
var hele udgangspunktet for ordningen, som 
den blev aftalt for 1½ år siden. 
Behov er ikke noget man har, men i høj 
grad noget der skabes. Og serviceforbedrin-
ger afføder ganske ofte forventninger og 
krav om endnu mere. På den baggrund - og 
med henvisning til formålet om at reducere 
arbejdsbyrden hos underviserne i forhold til 
praksis, som den har udviklet sig – har de 
undervisere, der har givet kollektiv tilbage-
melding, meddelt, at de hermed også ønske-
de at lægge loft over de individuelle tilbage-
meldinger. Én afdeling foretrækker, at indi-
viduelle tilbagemeldinger skal komme de 
svageste studerende til gode, dvs. dem med 
de lave karakterer. En anden afdeling har 
valgt at regulere vha. træffetid efter først til 
mølle princippet. Man kan diskutere, hvilket 
princip der er mest rimeligt. Men et loft er 
sandsynligvis nødvendigt – så meget mere 
hvis hukommelsen er kort og ressourcesiden 
bagatelliseres. 
     (fortsættes) 
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Erfaringerne 
Erfaringerne med de kollektive tilbagemel-
dinger er: (1) At søgningen har været stor i 
forvaltningslære og sociologi og beskedent i 
økonomi; (2) at studenterne generelt har 
været meget tilfredse med seancerne; (3) at 
mængden af klager over karaktererne har 
været uændret, og (4) endelig har der været 
færre individuelle tilbagemeldinger. 
Den implementerede ordning lægger væg-
ten på den kollektive tilbagemelding, men 
har ikke fuldstændig afskåret muligheden 
for en individuel. Ordningen gennemføres 

én gang mere, for også at få erfaringer fra 
en sommertermin. Det er her besluttet at 
lægge opgavegennemgangen i 1. uge af sep-
tember, idet studenterne ikke anså ugen ef-
ter karakteropslagene 1. august som et reali-
stisk tidspunkt. I økonomi afløses kollektiv 
tilbagemelding af en besvarelse lagt ud på 
nettet.  
Alt i alt har erfaringerne været gode og det 
gælder nu om at fokusere på de klare for-
bedringer og muligheder, som ordningen 
repræsenterer. 

Tilbagemelding på opgaver (2) 

af Niklas Brøndum og Ane Yde Skaksen 

- svar til studieleder Torben K. Jensen 

Indledningsvis vil vi gerne udtrykke vores 
tilfredshed med, at studieleder Torben K. 
Jensen har valgt at besvare vores indlæg i 
sidste nummer af Kandestøberen. Vi ønske-
de med det indlæg at skabe en debat om-
kring tilbagemelding på skriftlige opgaver 
på baggrund af indførelsen af kollektiv til-
bagemelding og ikke mindst den samtidige 
udmelding fra afdelingen for offentlig for-
valtning om, at man ikke længere ville til-
byde de studerende, der måtte føle et behov 
herfor, at komme forbi til en individuel til-
bagemelding.  

Udmeldingen gik helt præcis på, at kun de 
studerende der havde fået en karakter på 6 
eller derunder kunne tilbydes individuel til-
bagemelding. Det mener vi er en ærgerlig 

beslutning, fordi det er vores grundlæggen-
de opfattelse, at også nogle studerende med 
karakterer over 6 vil kunne få stort udbytte 
af en individuel tilbagemelding. Der eksi-
sterer efter vores mening et stort læringspo-
tentiale, som det er en skam at miste. 

Torben K anfører i sit indlæg bl.a., at vi for-
holder os ’nonchalant til det ressourcemæs-
sige perspektiv’. Vi mener, at vi netop har 
taget højde for dette aspekt, og det på ingen 
måde har været vores hensigt at negligere 
dette.. Vi er fuldt ud klar over, at dette er et 
helt centralt element i tilrettelæggelsen 
af  tilbagemelding, og at det ressourcemæs-
sige perspektiv hele tiden har været en af 
grundene til, at man indførte kollektiv tilba-
gemelding jf. studienævnsmedlemmernes 
indlæg i denne udgave af Kandestøberen. 

Vi vil gerne her benytte lejligheden til at 
præcisere vores synspunkter og svare på 
Torben K. Jensens kritik. Vores argumenta-
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tion i vores forrige indlæg tager jo netop 
udgangspunkt i et ressourcemæssigt per-
spektiv! Vores argumentation gik nogenlun-
de således; i og med de studerende har brugt 
mange kræfter på at skrive opgaverne, og 
underviserne tilsvarende har brugt mange 
timer på at rette dem, så virker det unægte-
ligt som et ressourcemæssigt spild af di-
mensioner, hvis læringspotentialet i alt dette 
arbejde ikke udnyttes. 
 
Torben K. Jensen anfører som forsvar for 
den meget omfattende begrænsning af mu-
ligheden for individuel tilbagemelding, at 
behovet er blevet mindre efter indførelsen 
af kollektiv tilbagemelding. Det er vi fuld-
stændig enige med studielederen i, men set 

fra vores synspunkt er det netop et argument 
for at fastholde muligheden som et tilbud til 
alle studerende. Erfaringerne fra sociologi 
tyder også på, at det faktisk forholder sig 
sådan. Set fra et ressourcemæssigt perspek-
tiv burde det derfor være muligt og hen-
sigtsmæssigt.  
 
Vores synspunkt er således, at man kun op-
når en ressourcemæssig fornuftig løsning 
ved netop at kombinere den kollektive tilba-
gemelding med et tilbud om individuel til-
bagemelding til de studerende, der stadig 
må føle et behov herfor. Alt andet vil være 
et unødvendigt spild af både de studerendes 
og undervisernes arbejde.  

Tilbagemelding på opgaver (3) 
af studenterrepræsentanterne i studienæv-
net; Maj-Brit Frisk Sørensen, Rune Munch 
Christensen, Niklas Brøndum og Søren Uh-
re. 
 
I forbindelse med den nye studieordning 
ønskede de studerende i Studienævnet at 
styrke læringsprocessen mht. opgaveskriv-
ning. Samtidig ønskede underviserne at 
dæmme op for den tiltagende trafik af stu-
derende, der benyttede sig af undervisernes 
venlighed og modtog individuel tilbagemel-
ding på deres opgave – en tidskrævende op-
gave for underviserne. Derfor indgik man i 
studienævnet en aftale om, at man ville ind-
føre kollektiv tilbagemelding på opgaverne i 
de store bachelor fag med bunden opgave. 

Vi er derfor fuldstændig enige med Torben 
K. Jensen når han her i sit indlæg påpeger, 
at der var to formål med indførelsen af den-
ne ordning; for det første for at styrke læ-
ringsaspektet i opgaveskrivningen og for det 
andet at begrænse behovet for individuel 
tilbagemelding, som, alt andet lige, er meget 
ressourcekrævende.  
 
Baggrunden for hele denne debat her i Kan-
destøberen, bunder i, at afdelingen for of-
fentlig forvaltning i forbindelse med den 
kollektive tilbagemelding, efter eksamen 
denne vinter, erklærede, at de ikke længere 
ville give studerende med en karakter over 6 
individuel tilbagemelding. Det betød at kun 
21 ud af 188 studerende havde muligheden. 
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Denne udmelding kom bag på os medlem-
mer af studienævnet, da det ikke var i over-
ensstemmelse med vores forståelse af afta-
len. Flere tidligere medlemmer af studie-
nævnet siger samstemmende, at det ikke var 
hensigten at ændre på adgangen til individu-
el tilbagemelding, da man indgik aftalen, 
men derimod at mindske behovet. Tidligere 
næstformand for studienævnet og medlem 
under hele tilblivelsen af den nye studieord-
ning, Martin Koch, siger bl.a.: ”Hensigten 
og aftalen var IKKE, at de studerende der-
med ikke kunne få en individuel tilbagemel-
ding på deres opgave”. 
 
Sociologiafdelingen gennemførte imidlertid 
ordningen som aftalt, med først en kollektiv 
tilbagemelding, hvorefter det var muligt for 
studerende med yderligere behov at få un-
dervisernes kommentarer til den specifikke 
opgave. På studienævnsmødet onsdag d. 26. 
marts fremgik det, at erfaringerne herfra er 

positive. Der har således i forbindelse med 
eksamen i sociologi været et mindre behov 
for individuel tilbagemelding – ganske som 
forventet. Dertil kommer, at de individuelle 
tilbagemeldinger, der har været, har været 
mindre tidskrævende, idet den studerende 
har haft den kollektive tilbagemelding i 
baghovedet.  
 
Vi mener på baggrund af ovenstående, at 
afdelingen for offentlig forvaltning skulle 
have kørt ordningen som aftalt og gennem-
ført kollektiv og tilbudt individuel tilbage-
melding, hvorefter man kunne have vurde-
ret effekterne af den kollektive tilbagemel-
ding. Såfremt uforholdsmæssigt mange stu-
derende stadig måtte føle et behov for en 
individuel tilbagemelding, kunne man tage 
ordningen og dens hensigtsmæssighed op i 
studienævnet med henblik på at lave en ny 
aftale. 

Øvelse gør mester 
fererer undervisningsformen og undervis-
ningskulturen. Emnet er vigtigt at diskutere, 
da vi har et fælles ansvar for hele tiden at 
stræbe efter kvalitet i studiet. Og debat skal 
der til, hvis vi skal holde dampen oppe i den 
gule kedel. 
 
Eftersom jeg er i den heldige situation, at 
Fulbright-Kommissionen har valgt at finan-
siere et års studier ved University of Illinois 
i Chicago (for interesserede: www.daf-
fulb.dk), har jeg gjort mig nogle erfaringer 

Et indlæg i debatten om undervisnings-
kulturen på IFSK. 
af Kristian Mygind 
 
På IFSK elsker vi at klappe hinanden på 
skulderen og prale ad instituttets uformelle 
status som landets bedste scient.pol. hus. 
Men indimellem kan det være meget sundt 
at se ud over vores egen næsetip. Så her er 
et bidrag til debatten. 
 
Indimellem støder man i Kanden på særlig 
interessante indlæg, der diskuterer eller re-
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her i Guds eget land, som jeg meget gerne 
deler ud af. For de svinger pisken herovre, 
og selvom det selvfølgelig ikke lyder rart, 
kunne det måske være en sund hestekur for 
IFSK. Men inden vi går til biddet med erfa-
ringer og anbefalinger, skal jeg lige ridse 
præmisserne for mine betragtninger op. 
 
Som jeg ser det, lider IFSK af en række til-
bagevendende problemer, der måske kunne 
løses ved et strukturelt indgreb. Problemer-
ne er vigtige, fordi de påvirker det generelle 
akademiske niveau blandt studerende på 
instituttet, og i dette indlæg vil jeg skitsere 
et par dem.  
 
For det første er der på instituttet en udbredt 
stemning af, at nogle (få) studerende på en 
eller anden måde har set lyset og bare ’kan 
et eller andet’, der åbenbart udløser de efter-
tragtede tocifrede karakterer (den kække vil 
hurtigt slutte, at vi netop her ser intelligent-
siaen lyse op, men det kan let vise sig at væ-
re en forhastet konklusion). De ’middel-
mådige’ studerende derimod bliver ved med 
at lave de samme fejl igen og igen, og un-
drer sig til stadighed over det ringe udbytte 
de får af deres ofte store arbejdsindsats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denne stemning er et problem, fordi den 
overdriver de reelle forskelle blandt de stu-
derende og virker som en barriere for fagli-
ge forbedringer, idet den demotiverer nogle 
af de studerende, som ikke har set ’lyset’. 
Den i øvrigt prisværdige målsætning om 
stor selvstændighed og forskningsimiteren-
de eksamensopgaver har en del af skylden. 
For der er nogle kedelige problemer forbun-
det med i dén grad at fokusere på selvstæn-
dighed. Dels kommer de studerende med 
vidt forskellig baggrund, og enhver, der har 
snust til uddannelsessociologi, ved, at med-
mindre man gør det implicitte eksplicit, så 
har uddannelsessystemer en kedelig tendens 
til at cementere sådanne forskelle. Dels får 
et så ensidigt fokus på selvstændighed den 
uheldige konsekvens, at kun de virkelig en-
gagerede tidligt går op i, hvilke egenskaber 
’den gode opgave’ har og dermed lærer, 
hvordan man skruer en rigtig god opgave 
sammen. I praksis betyder det desværre, at 
der sandsynligvis gemmer sig et stort, 
ubrugt potentiale blandt de studerende, der 
ikke var hurtige nok på aftrækkeren i be-
gyndelsen. For som bekendt giver succes 
smag på mere succes, og der er uden tvivl 
mange, der kunne have klaret sig langt bed-
re og været langt mere motiveret, hvis de 
blot havde fået vist de gyldne sten med det 
samme. 
 
Denne hæmmende diskurs forstærkes des-
værre af IFSK’s undervisnings- og eksa-
mensstruktur. Den nuværende struktur hvor 
tøjlerne slippes, og de studerende selv skal 
vise, at de kan spurte, vil altid tilgodese 
dem, der hurtigt har fattet pointen og har 

   
 

 Den i øvrigt prisværdige 
målsætning om stor selv-
stændighed og forsknings-
imiterende eksamensop-
gaver har en del af skyl-
den. 

” 

” 
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afluret metoden. Undervisnings- og eksa-
mensstrukturen er så fokuseret på et enkelt 
produkt, at man næsten selv har bedt om, at 
de bedste spurter af sted, og så må fanden 
tage resten. 
 
Hvordan giver det sig udslag? Ved mang-
lende deltagelse og engagement i seminar-
undervisningen, kedelige studenteroplæg, 
ensidig og tidlig fokusering på ens eget pro-
jekt og en generel dårlig hold-kultur. Poin-
ten her er, at den seminar-undervisning, der 
praktiseres på IFSK, fastholder den udvæl-
gelse, der allerede er sket, ved at lade de 
knap så hurtige sejle deres egen sø og blot 
bede dem aflevere et produkt ved afslutnin-
gen af et seminar, som de aldrig fik lært at 
skrue ordentlig sammen og pakke ordentlig 
ind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Og dette problem er i virkeligheden langt 
mere alvorligt og substantielt. For her hand-
ler det altså om, at de uheldige studerende 
spilder kostbare studieår på at studere og 
lære på den forkerte måde. Og det koster. 
Ikke kun for den studerende, men også for 
instituttet. At IFSK som udgangspunkt bli-
ver velsignet med uhyggeligt mange ambiti-
øse og ærgerrige unge mennesker gør bare 

problemet særligt problematisk. Og en af de 
skræmmende implikationer er, at hvis insti-
tuttet blot gad dirigere al denne studieenergi 
noget bedre, så ville vi se et hidtil uset løft i 
det generelle niveau. 
 
Hvad skal vi gøre for at skabe mere engage-
ment og deltagelse i undervisningen og for-
bedre det generelle niveau blandt de stude-
rende? Tja, i USA bruger de et simpelt 
trick. De kobler belønningen sammen med 
den generelle arbejdsindsats og pisker de 
studerende til at øve, øve og øve. På alle 
mine seminarer har jeg ugentligt deciderede 
lektier for. I ’læse-tænke’-seminarerne skri-
ver jeg næsten hver uge et essay på 5-7 si-
der, og i ’regne-facit’-seminarerne løser jeg 
opgaver, så det sprøjter ud af ørerne. Derud-
over har jeg typisk to eller tre deciderede 
eksamener af tre timers varighed i løbet af 
semestret i hvert fag, hvor de tester min ge-
nerelle forståelse af pensum. Denne stygge 
pisk har de så koblet direkte på min afslut-
tende karakter, idet lektierne, eksamenerne 
og min endelige opgave hver tæller ca. 1/3. 
Så skulle incitamentsstrukturerne være på 
plads. Lyder det hårdt? Det er også menin-
gen. For kvalitet kommer ikke af sig selv, 
og den menneskelige natur er ikke altid lige 
tilbøjelig til at vælge den hårde vej, selvom 
det på langt sigt ofte er den rigtige vej. 
 
Idéen her er, at øvelse gør mester, og jo fle-
re gange jeg tvinges til at strukturere en pro-
blemstilling eller lave en regressionsanaly-
se, desto bedre bliver jeg altså til det. Det er 
i virkeligheden ret simpelt. Og set i det lys 
er det kedelige ved IFSK’s model netop, at 

 
… fastholder den 

udvælgelse, der alle-
rede er sket,  ved at 
lade de knap så hur-
tige sejle deres egen 
sø... 

” 

” 
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man typisk kun har ét skud i bøssen (to hvis 
vi tæller opponering med). Og da en 
scient.pol. er 70 % metode og 30 % sub-
stans, er det altså lidt uheldigt at bruge så 
meget krudt på én stor opgave, når energien 
i stedet kunne have været brugt på flere små 
opgaver, hvor man samtidig får muligheden 
for at forstå, hvordan man forbedrer sig. For 
hvordan finder den langsomme studerende 
ud af, hvad problemet med opgaverne er, 
hvis han/hun kun får mulighed for rigtig at 
teste det ved en eksamenskarakter? Udover 
et bedre generelt niveau kan man også roligt 
forvente mere engagement og mere power 
(jeg oplever det hver dag herovre), da de 
studerende jo nu pludselig synes, at det er 
vigtigt at forstå, hvad deres seminar over-
ordnet set handler om, og ikke kun hvordan 
de vinkler deres projekt, så det passer til 
seminaret. Så mit forslag vil være mere pisk 
og flere små eksamener, og så et grundigt 
’opgaveskrivningskursus’ på første eller 
andet semester.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Og lad mig så lige tage to indvendinger i 
opløbet: Jo, jeg mener rent faktisk, at det er 
muligt at skubbe nogle deleksamener ind i 

det nuværende forløb, for dels er opgaverne 
i henhold til studieordningen blevet kortere, 
dels er det vigtigt at holde sig for øje, at vi 
altså ikke bliver dygtigere af at klappe hin-
anden på ryggen og stole på vores renom-
mé, men at kvalitet kræver hårdt arbejde. 
Og heldigvis er maskinen skruet sådan sam-
men, at når man først har lært metoden og 
afkodet ’den gode opgave’, så kan man bru-
ge sin nyvundne indsigt næste gang og pro-
ducere samme kvalitet på kortere tid. Og 
nej, jeg mener ikke at alle i princippet kan 
få 10.5 i snit. Det væsentlige er, hvilket ni-
veau den typiske studerende kunne få i for-
hold til det niveau, den typiske studerende 
opnår i dag. 
 
Alt har imidlertid en pris, og det er klart, at 
hvis man begynder at slække på det forsk-
ningsimiterende ideal og indføre mere ’sort 
skole’, så ryger der nok noget af glansen. 
Men status quo har skam også en pris. Og 
spørgsmålet er, om instituttet har råd til at 
slippe horder af studerende gennem murene, 
som først til sidst på studiet får en idé om, 
hvad det hele går ud på, og som derfor ikke 
får mulighed for at finpudse deres grund-
læggende akademiske kvalifikationer?  
En af implikationerne af min kritik er under 
alle omstændigheder, at instituttet burde 
træde mere i karakter som vejleder og ikke 
kun manifestere at ’anything does not go’ 
ved karakteruddelingen. 

 
Og spørgsmålet er, om 

instituttet har råd til at 
slippe horder af studerende 
gennem murene, som først 
til sidst på studiet får en idé 
om, hvad det hele går ud 
på... 

” 

” 
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Specialepladsproblemer  
– løsninger og forandringer? 

af Line Wagener 
 
Specialepladser er attraktive. Så attraktive 
at omkring 50 ansøgere måtte se sig forbi-
gået ved dette semesters fordeling. Skuffel-
se og frustration var manges reaktioner på 
afslagene, men flere af de forbigåede ansø-
gere har imidlertid gjort mere end blot at 
beklage sig. De har grebet til handling. Dels 
i et forsøg på at løse den akutte venteliste-
problematik. Dels med .henblik på at for-
hindre, at situationen gentager sig i de kom-
mende semestre.  
 
Problematikken kører altså ad to spor. Ét, 
der vedrører den akutte overefterspørgsel i 
indeværende semester. Og ét mere generelt 
spor, der vedrører en eventuelt permanent 
ændring af specialepladssystemets nuværen-
de funktionsmåde, hvilket er relevant for 
alle, der i fremtiden påtænker at søge speci-
aleplads. De hidtidige tiltag og foreløbige 
planer skitseres i denne artikel.  
 
De første tiltag  
Sofie Brøndt Jørgensen og Jesper H. Chri-
stensen var blandt de 32 uheldige første-
gangsansøgere, for hvem lodtrækningen af 
specialepladser faldt uheldigt ud. Afslaget 
på ansøgningen om specialeplads fik dem 
imidlertid til at handle hurtigt.  
 

”Da vi fik afslag, blev vi lettere frustrerede i 
forhold til vores specialesituation”, fortæller 
Jesper, ”og da vi oplevede en tilsvarende 
frustration hos mange andre afviste ansøge-
re, besluttede vi os for at udforme en række 
konstruktive løsningsforslag”. Sofie og Je-
sper kontaktede derfor via mail de andre på 
specialeventelisten i håb om, at en fælles 
front kunne skabe større imødekommenhed 
fra instituttets side i forhold til at finde en 
løsning på den store pladsmangel. ”Vi fik 
stort set kun positive tilbagemeldinger fra 
de andre studerende. Folk var meget positi-
ve overfor, at der var blevet taget initiativ 
og flere bidrog videre med initiativer til for-
skellige løsningsmuligheder”, beretter So-
fie.  
 
Jesper og Sofie formulerede derefter et brev 
til Studieleder Torben K. Jensen, der skulle 
tage sagen op i Studienævnet på førstkom-
mende møde. Brevet, som en stor gruppe af 
studerende på ventelisten havde underskre-
vet, indeholdt kort skitseret følgende for-
slag. To forslag om i indeværende semester 
at oprette et antal midlertidige pladser (evt. 
som rotationspladser), og et forslag om at 
opstille skabe, som studerende uden specia-
leplads kunne få adgang til. Såfremt ingen 
af disse forslag kunne imødekommes, gik 
det sidste forslag på, at de afviste ansøgere 
kunne tilgodeses ved næste fordelingsrunde.  
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”Vi afleverede brevet den 10. marts, men 
har endnu (den 31. marts, red.) ikke hørt 
noget” siger Sofie og tilføjer, ”vi håbede 
med brevet at skabe opmærksomhed om en 
situation, som Studienævnet måske ikke har 
været helt opmærksom på betydningen af. 
Uden specialeplads kan man let delvist bli-
ve koblet af studiemiljøet, fagligt og socialt. 
Det kan desuden være svært at opretholde 
en fast arbejdsrutine og skelne mellem ar-
bejde og fritid derhjemme. Sammenlignet 
med læsesalen giver en fast specialeplads, 
hvor man har mulighed for at opstille en pc 
og opmagasinere sine bøger, noter m.v., i 
langt højere grad en opfattelse af en egentlig 
arbejdsplads, hvortil man ikke hver dag skal 
fragte alt sit materiale. Betydningen af en 
specialeplads skal altså bestemt ikke under-
vurderes”.  
 
To af studenterrepræsentanterne i Studie-
nævnet, Niklas Brøndum, som er næstfor-
mand, og Søren Uhre bekræfter, at brevet er 
blevet drøftet i Studienævnet den 26. marts, 
men at der endnu ikke er truffet en endelig 
beslutning.  
 
Reform af specialepladssystemet? 
Den store efterspørgsel efter specialepladser 
har, bl.a. med udgangspunkt i Jesper og So-
fie’s brev, affødt en diskussion om en per-
manent ændring af det eksisterende specia-
lepladssystem. I en anden artikel i dette 
nummer af Kanden arbejder Birgitte Peter-
sen og Anne Marie Christiansen således vi-
dere med problemstillingen. De fremsætter 
yderligere argumenter og en række kon-
struktive forslag til løsninger både på kort 

og langt sigt. ”Det er væsentlig, at vi får ta-
get diskussionen nu” siger Birgitte, ”ellers 
kan problemet melde sig semester efter se-
mester, og det har ingen vel interesse i, når 
der er mulige løsninger inden for rækkevid-
de?” 
 
Hvad så nu? Sker der noget? 
Spørgsmålet om både midlertidige løsninger 
og permanente forandringer er et selvstæn-
digt punkt på Studienævnets dagsorden til 
mødet den 9. april.  
 
Ifølge Studienævnsrepræsentanterne Niklas 
og Søren diskuteres ændringer af tildelings-
kriterierne også på statsrådsmødet den 30. 
april. De to studienævnsrepræsentanter bak-
ker op om mere gennemgribende at revidere 
tildelingsmetoderne, så en lignende situati-
on med 30 afviste førstegangsansøgere ikke 
gentages til september.  
 
Spørgsmålet er imidlertid, hvordan den 
fremtidige ordning præcis skal se ud. For at 
få flest mulige holdningstilkendegivelser og 
ideer bragt på banen foreslår Birgitte og An-
ne Marie, at der afholdes et stormøde for 
alle studerende. Formålet er at diskutere for-
skellige forslag til forbedring af det nuvæ-
rende system. Mødet skal danne baggrund 
for formulering af de studerendes forslag til 
et nyt specialepladssystem, som forhåbent-
ligt, efter drøftelse i Studienævnet, kan træ-
de i kraft til september.  Opslag og mails vil 
orientere yderligere om arrangementet, der 
forventes afholdt ultimo april / primo maj.  
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Specialepladser 
I forbindelse med dette semesters tilde-
ling af specialepladser har 30 studerende 
ikke fået tildelt en plads. Det er første 
gang, at så mange er kommet på venteli-
ste. Det rejser spørgsmålet om en midler-
tidig løsning og permanent at omorgani-
sere den nuværende ordning. I dette ind-
læg fremsætter vi en række forslag til at 
løse problemerne på kort og langt sigt. 
af Anne Marie Christiansen og Birgitte Pe-
tersen. 
 
Fakta om tildelingen af specialepladser 
på nuværende tidspunkt 
I dag kan man som specialestuderende søge 
en specialeplads enten fra marts eller sep-
tember måned for et halvt år. Instituttet rå-
der over 52 pladser. Ved ansøgningsrunden 
i marts 2003 indkom der i alt 84 første-
gangsansøgninger, cirka 15 og 3 anden- og 
tredjegangsansøgninger. Kun førstegangs-
ansøgere er kommet på venteliste. Det dre-
jer sig om 32 studerende, hvoraf to senere 
har fået tildelt en plads. Pladserne bliver 
tildelt på baggrund af en konkret ansøgning, 
hvor følgende kriterier vægtes: 
• Ansøgere med hjemmeboende børn 
• Eventuelle bemærkninger. Dækker bl.a. 

over boligforhold og sociale aspekter 
m.m. 

• Førstegangsansøgere 
• Resten fordeles via lodtrækning 
Denne ordning har fungeret sådan igennem 
en årrække.  
 

Argumenter for at have en specialeplads 
At skrive speciale kan for den enkelte stude-
rende nemt blive en ensom proces uden til-
knytning til et sprudlende studiemiljø, som 
man kender fra grunddelen og til dels over-
bygningen. Specialepladser kan i den for-
bindelse være med til at lette processen, for-
di: 
• Man mødes fysisk med andre i samme 

situation 
• Specialepladsen er et fast holdepunkt, 

hvor man kan ”møde ind” hver dag 
• Man er tæt på vejleder, bibliteksfacilite-

ter, edb-rum m.v. 
• Muligheden for faglig sparring er tæt på 
• ”Specialesumpen” kan undgås 
På baggrund af ovenstående er det proble-
matisk, at så mange ikke har fået tildelt en 
specialeplads dette semester.  
 
Forslag til løsning af den aktuelle venteli-
steproblematik 
Ventelisten på 30 studerende rejser spørgs-
målet om en midlertidig løsning indtil næste 
ansøgningsrunde i september. Vi foreslår: 
• Primært at anvende alle læsegrupperum 

i bygning 350, hvilket skønsmæssigt vil 
give plads til ca. 22 specialestuderende 

• Sekundært at anvende det store læ-
segrupperum i bygning 350, som skøns-
mæssigt vil give plads til 12-15 specia-
lestuderende 

Dette forslag skal ses i lyset af, at den 
”gamle” kantine på Statskundskab står ledig 
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resten af semestret. Den menes at kunne 
dække behovet for gruppearbejde indtil da. 
Forslagene er alene en midlertidig løsning 
frem til september, hvor læsegrupperumme-
ne igen skal varetage deres oprindelige 
funktion. 
 
I tilfælde af at Studienævnet beslutter at se 
bort fra ovenstående forslag, kunne en nød-
løsning være, at man gjorde det nemmere 
for de studerende uden specialeplads at ar-
bejde på læsesal og i computerrummet. Vi 
foreslår:  
• At gøre det lille edb-rum til et ”stille 

rum”, så det er muligt at sidde uforstyr-
ret og arbejde  

• At tildele skabe til specialestuderende til 
opbevaring af det omfattende speciale-
materiale 

 
Forslag til fremtidig permanent løsning 
Da det næppe kan forventes, at antallet af 
ansøgere falder i de kommende semestre, 
foreslår vi, at en ny procedure for tildeling 
af specialepladser træder i kraft fra septem-
ber. Følgende punkter skal ses som ideer til 
en ny procedure:  
• Kortere perioder: På nuværende tids-

punkt får man tildelt en specialeplads for 
et halvt år. Det resulterer i, at nogle stu-
derende søger en plads tidligere, end de 
reelt har behov for. Ved at forkorte peri-
oden til 3 måneder, forventes dette pro-
blem løst. Der skal være mulighed for at 
genansøge pladsen.  

• Rotationspladser: På nuværende tids-
punkt forekommer der en del ledige plad-
ser i specialerummene, når folk eksem-
pelvis er på arbejde, ude at foretage inter-

view o lign. For at øge udnyttelsespro-
centen foreslår vi en indførelse af rotati-
onspladser. Det vil sige, at 2 eller eventu-
elt flere studerende deler en eller flere 
specialepladser. De studerende aftaler 
indbyrdes, hvordan pladsen deles. På an-
søgningsskemaet skal den studerende 
have mulighed for at ønske en bestemt 
rotationspartner. Antallet af rotations-
pladser kan afhænge af antallet af ansø-
gere. Pointen er, at alle førstegangsansø-
gere skal kunne være sikre på at få en 
specialeplads.  

• Kriterier: I dag tildeles en del af speciale-
pladserne ud fra et skøn. Indenfor hvilke 
rammer dette skøn udøves, bør i fremti-
den være mere klart og skal fremgå af 
ansøgningsskemaet. Studerende med børn 
skal stadigvæk have fortrinsret. 

• Når en studerende afleverer sit speciale, 
skal pladsen genbesættes med det samme. 

 
Det videre forløb 
Vores debatindlæg er på ingen måde en kri-
tik af de forbedringer, der bl.a. er sket for de 
specialestuderende på instituttet. Tværti-
mod. Forslagene skal ses som endnu en for-
bedring af forholdene på kort og lang sigt. 
Vi opfordrer nu alle til at komme på banen 
med kommentarer og andre forslag, så vi 
kan få strikket en tilfredsstillende ordning 
sammen, som tilgodeser de studerendes be-
hov. Hvis I har nogle forslag eller kommen-
tarer, kan I sende dem til: 971199@ps.au.dk 
eller 972554@ps.au.dk  
 
Vi ønsker at gå videre med sagen og forven-
ter at afholde et debatmøde inden længe. Så 
hold øje med opslag og mail herom. 
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Hvad skal vi med ”Faglig Dag”? 
af Simon Krøyer, Peter Amstrup-Jensen og Mette Skou 
 
Faglig dag er traditionen tro arrangeret i et samarbejde mellem Statsrådet og Politologisk 
Forening. Arbejdet med selve arrangementet er stort og kræver megen tid, og det er derfor 
naturligt, at vi nu vil evaluere dagen. Vi vil i dette indlæg forsøge at veje gode og dårlige 
sider ved dagen.  
Dagens tema var ”EU’s østudvidelse”, som var valgt på grund af dets aktualitet. Formålet 
med dagen var at komme omkring så mange aspekter ved temaet som muligt for på den må-
de at skabe interesse for dagen på tværs af årgange.   
Vi startede dagen med at give morgenmad til et foredrag ved Elisabeth Arnold. Fremmødet 
var fra vores synspunkt tilfredsstillende, idet kantinen var fyldt godt op. Om formiddagen 
havde vi arrangeret tre foredrag. Uffe Østergaards foredrag om kulturelle aspekter tiltrak 
omkring 100-125 mennesker, hvilket må siges at være tilfredsstillende. Men desværre mødte 
kun omkring 30 op til Jens Jørgen Jensens foredrag om EU’s landbrugspolitik, og kun 8 hør-
te Maceij Wilga’s foredrag om de østeuropæiske landes incitamenter for at søge om optagel-
se.  
Eftermiddagens foredrag bød på endnu færre fremmødte med kun omkring 25 til Martin Pal-
dams foredrag omkring de østeuropæiske landes økonomiske situation. Derudover mødte 
omkring 15 op til Dietrich Jungs foredrag om Tyrkiets forhold til Europa, og paneldebatten 
blev overværet af 40-50 personer. 
Fagligheden til foredragene var i top, de inviterede foredragsholdere var alle kompetente og 
engagerede, og de havde godt tag i de få fremmødte studerende. 
Var ”Faglig Dag” en succes eller en fiasko? Ja, dagen var som sådan en succes, alt gik plan-
mæssigt. Men antallet af deltagere i arrangementet var skuffende, når man tager de store ar-
bejdsmæssige og økonomiske omkostninger i betragtning. Vi som arrangører er nødt til at 
efterrationalisere. Har vi gjort arbejdet tilfredsstillende? Vores egen vurdering er, at tilbude-
ne både indeholdt interessante foredragsholdere/debattører, samt at flere af aspekterne ved 
udvidelsen var godt repræsenteret. Samtidig har vi efter egen mening reklameret tilstrække-
ligt. Vores konklusion er dermed, at vores arbejde er gjort godt.   
 
Hvorfor er der så ingen opbakning til en sådan dag? Vidste I ikke, at der var ”Faglig Dag”? 
Var emnet uinteressant, for ikke at sige uaktuelt?! Kan det virkelig passe, at 9 ud af 10 af de 
studerende på IFSK ikke mener, at de kan få noget ud af et sådant arrangement? For hvis 
dette er tilfældet, hvad skal vi så med dagen?! 
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Stud.profil: Torben Mikkelsen 

Landmåler med politisk entusiasme  
af Kirsten Frost Lorenzen  
foto af Anton Skjernaa 
 
Hvad lavede du, før du begyndte på stats-
kundskab? Jeg er uddannet som kort- og 
landmålingstekniker, hvilket tager halvan-
det år. Derefter arbejdede jeg tre år i et 
landinspektørfirma.  Hovedopgaven er at 
holde styr på ejendomsretten i Danmark. 
Konkret går det ud på at kortlægge, fastlæg-
ge og ændre ejendomsgrænser.     
 
Hvorfor valgte du at begynde at læse stats-
kundskab? Jeg har altid været politisk enga-
geret. Mine venner i VU fortalte mig om 
studiet, og da jeg ingen forpligtelser havde, 
valgte jeg at starte på statskundskab. Jeg 
ville ikke vågne op en dag og opdage, at jeg 
var blevet parkeret på den forkerte hylde 
uden mulighed for at ændre det.   
 
Hvad har det betydet for dit videre studie-
forløb, at du har nogle atypiske erfaringer i 
bagagen? Der er nogle ting, man skal vende 
sig til, f.eks. at sætte sig ned og læse og 
skrive opgaver igen. I mit tidligere arbejde 
har jeg lavet nogle fejl, men jeg har lært, at 
det er dem, man lærer af, og at man rejser 
sig igen.   
 
Hvad er det bedste ved at læse statskund-
skab? Det er et interessant studie, hvor man 
kommer omkring mange samfundsperspek-
tiverende emner, der altid har interesseret 
mig. Derfor er det nemt at motivere sig. Li-
geledes har jeg fået en anden form for fri-
hed, idet jeg har fået en mere fleksibel ar-
bejdsuge, hvor jeg kan tillade mig flere ting 
i hverdagen, hvis jeg læser i weekenderne.   
 
Hvad er det værste ved at læse statskund-

skab? At der ikke er mere konsekvenssty-
ring på instituttet. En mere effektiv ledelses-
form, med ansatte ledere ville være at fore-
trække, hvor der er mere konsekvens, og 
hvor tingene bliver gjort lidt hurtigere.   
Rent socialt mister man også forbindelsen 
til de mennesker, man før så hver dag, og på 
den måde kan de sociale relationer virke lidt 
overfladiske. Det, der irriterer mig aller-
mest, er dog, at jeg nogen gange føler, at vi 
ikke er en del af Århus, idet man som stude-
rende har nogle økonomiske begrænsninger.  
 
Du har skiftet spor én gang. Kan du forestil-
le dig at skifte tilbage igen? Som kort- og 
landmålingstekniker har man ingen mulig-
hed for at stige i hierarkiet; man vil altid 
være landmåler. Som uddannet cand. scient. 
pol. har man adgang til forskellige karriere-
veje og er ikke så begrænset i sine jobmu-
ligheder. Hvis jeg ikke bliver politiker, kun-
ne det være interessant, at komme ind og 
arbejde i trafikministeriet, da jeg gennem 
min tidligere uddannelse har større forud-
sætninger for at forholde mig til problem-
stillingerne. 

Torben Mikkelsen i aktion. 
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Ph.d. profil:  

Simon Calmar Andersen 

Blå bog  
Navn: Simon Calmar Ander-
sen 
Alder: 28 år  
Uddannelse:  
1996-98: Idéhistorie, grund-
uddannelse  
1998-2002: Samfundsfag, 
hovedfag  
Jan. 2003: Cand.mag. i sam-
fundsfag og idéhistorie  
F e b .  2 0 0 3 — :  P h . d . -
stipendiat, IFSK 

foto af Anton Skjernaa 
 
Hvorfor valgte du at begynde på ph.d.-
uddannelsen? 
Jeg syntes, det ville være spændende at ar-
bejde videre med mit specialeemne, og det 
passede fint med mine planer at blive i År-
hus tre år mere. 
 
Hvad er det bedste ved statskundskab? 
Det bedste er, at studiet er åbent for mange 
forskellige tilgange til studiet af politik og 
samfund. 
 
Hvad er det værste ved studiet? 
Det værste er den noget ’skoleagtige’ til-
gang til pensum, eksamener med videre, 
specielt de første år. 

Hvilke områder interesserer du dig for? 
Teorier om politiske styringsmuligheder og 
–begrænsninger samt deres empiriske an-
vendelse specielt på skoleområdet. 
 
Hvorfor er det spændende? 
Her får de politologiske teorier praktiske 
konsekvenser – og det er langt fra altid til 
gavn for de personer, der bliver berørt af 
reformiveren. 
 
Hvad vil du gerne opnå ved at læse ph.d.? 
Tre spændende år. 
 
Hvor ser du dig selv om fem år? Og om ti 
år? 
Jeg har faktisk ikke nogen klare fremtids-
planer. Det får vente. 
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foto af Anton Skjernaa 
 
Hvorfor valgte du at begynde på Ph.d. ud-
dannelsen? Jeg søgte ind på Ph.d. aspirant-
ordningen, fordi denne delvise integration 
af specialet og ph.d. projektet giver mulig-
hed for, at jeg i specialet kan fordybe mig i 
nogle teoretiske og metodiske problemstil-
linger, der har et perspektiv, der rækker ud 
over specialet. Jeg søgte ind på  Ph.d. studi-
et, fordi jeg har et projekt, som dels er 
spændende, og dels indeholder udfordringer 
og problemer nok til minimum tre års arbej-
de. Derudover er jeg tiltalt af Ph.d. studiets 
selvstændige arbejdsform samt variationen i 
arbejdsopgaverne.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvilke områder interesserer du dig for? Mit 
projekt handler om, hvordan den måde vi 
træffer beslutninger på – både individuelt 
og kollektivt i politiskesystemer – får kon-
sekvenser for outputtet af politiske beslut-
ningsprocesser. Det teoretiske udgangs-
punkt er Frank R. Baumgartner og Bryan D. 
Jones’ ”Punctuated equilibrium theory”, der 
forsøger at integrere teorier om dagsordens-
fastsættelse med institutionel teori.   

Ph.d. profil:                         

Peter Bjerre Mortensen 

Blå bog:  
Navn : Peter Bjerre Mortensen  
Alder 25 år 
Uddannelse: 1997- : IFSK 
Studieophold ved University of Washing-
ton i Seattle og sommerskole i Essex.  
Instruktor i metode 

Hvorfor er netop det område spændende?
Det særligt interessante ved Baumgartner og 
Jones’ studier er, at de sætter fokus på nogle 
faktorer ved individuel og kollektiv beslut-
ningstagning, som eksempelvis inkrementa-
lismen og ”rational choice” teorierne enten 
overser eller antager irrelevante.  
 
Hvad er henholdsvis det bedste og det vær-
ste ved statskundskabsstudiet? Det bedste 
ved IFSK er, at der er et godt studiemiljø, 
hvor både undervisere og studerende gene-
relt er engagerede og tager hinanden og fa-
get seriøst. Det værste er måske, at vores 
studieobjekt, politik, til tider kan give an-
ledning til en del frustration på grund af 
dets (tilsyneladende?) store kompleksitet.      
 
Hvad vil du gerne opnå med dit 
Ph.d.studium? Først og fremmest vil jeg 
gerne blive dygtigere til statskundskab og 
finde svaret på problemstillingen for mit 
projekt.  
 
Hvor er du om 5 år? Om 10 år? Et sted, 
hvor jeg forhåbentlig stadig beskæftiger mig 
med statskundskab. 
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Om undervisning, dobbeltseminarer – nå ja, og 
politik og ret i det internationale system 

af Morten Feilberg Greve 
 
Overtegnede er godt halvandet år inde i 
et ph.d.-stipendium på IFSK, men har 
ikke desto mindre aldrig præsenteret 
projektet i Instituttets massemedier. Nu 
synes jeg imidlertid, jeg står med en god 
anledning til lidt udadvendt virksomhed.  
 
Jeg har nemlig fået den dristige idé at vælge 
den meget omtalte, men ikke særligt benyt-
tede, dobbeltseminarform i forbindelse med 
mit seminarudbud til efteråret. Dét projekt 
fordrer en markedsføringsindsats, for det er 
jo nok sådan, at man som ubeskrevet under-
viserblad skal have nogle slagkraftige 
“selling points”, hvis man skal gøre sig håb 
om at tiltrække deltagere til et dobbeltsemi-
nar. Men det mener jeg da heldigvis også at 
have! 
Den første gode grund til at vælge seminaret 
er selve emnet, som knytter an til en højak-
tuel og for mig at se stærkt vedkommende 
dagsorden. Seminaret vil undersøge relatio-
nen mellem international politik og ret i teo-
retisk og empirisk belysning. Dette parfor-
hold har ret beset været prekært helt fra det 
moderne statssystems grundlæggelse, men 
på baggrund af de senere års udvikling teg-
ner billedet sig, kan man hævde, mere tvety-
digt end nogensinde. International instituti-
onsopbygning har på den ene side affødt en 
vidtgående retliggørelse af internationale 
relationer: globalt såvel som regionalt har 

flere og flere transnationale processer på 
alle samfundsniveauer simpelthen fået en 
vigtig retlig dimension. Men der ses på den 
anden side også en modsatrettet tendens, 
hvor beskyttelsen af nationalstaternes politi-
ske autonomi står højt på dagsordenen i 
mange af de mest magtfulde demokratier. 
Særlig tydeligt peger Bush-administra-
tionens sikkerhedspolitiske positionering af 
USA i en retning, hvor folkeretlige normer, 
hensynet til multilaterale institutioner, osv. 
må vige for nationale politiske hensyn knyt-
tet til bl.a. terrorbekæmpelse. Dette kom-
plekse billede åbner for mange forskellige 
fortolkningsmuligheder: er international ret 
dybest set blot en symbolsk glasur på en sur 
kage, hvor dejen er rørt af kras national in-
teresseforfølgelse? Er den et politisk styr-
bart, men ikke desto mindre virkningsfuldt 
instrument for de nationale regeringer i de-
res bestræbelser på at organisere varige og 
virkningsfulde samarbejdsrelationer? Eller 
er den tværtimod i mere eller mindre ud-
strakt grad selvbestemt og selvfremdriven-
de? Disse spørgsmål kan næppe gives et 
entydigt svar, men seminaret sigter på at 
gøre debattens politiske, retlige og andre 
dimensioner mere tydelige – og vil forhå-
bentlig også kaste nogle foreløbige konklu-
sioner af sig. 
Den anden gode grund til at satse på dette 
forløb er de attraktive muligheder i forhold 
til valg af arbejdsformer og materialetyper, 
som dobbeltseminarformen giver, og som 
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dette seminar vil søge at udnytte. Vi vil så-
ledes diskutere en varieret litteratur med 
forskellig vægtning af  politiske og retlige 
forklarings- og forståelseselementer, men 
også anvende primærkilder (f.eks. uddrag af 
domstolsudtalelser og traktattekster) og ak-
tuelt journalistisk materiale i forbindelse 
med de konkrete casestudier. Blandt de ca-
ses, vi vil tage op med udgangspunkt i semi-
narets tema, er EU som supranational rets-
orden (herunder den aktuelle konventspro-
ces); WTO-aftalerne som global “handels-
forfatning”; FN-systemets for- og fremtid; 
og udfordringen fra amerikansk unilateralis-
me. Videre vil seminaret bevidst søge at 
veksle mellem forskellige undervisningsfor-
mer med vægt på interaktivitet. Den 

“klassiske” seminarform med korte lærerfo-
relæsninger suppleret med studenteroplæg 
er udmærket, men dobbeltseminarformen 
kalder i mine øjne på eksperimenter og ny-
tænkning, og jeg har således en stribe muli-
ge modeller i tankerne. Den nærmere tilret-
telæggelse af og prioritering mellem for-
skellige arbejdsformer vil dog ske i fælles-
skab med deltagerne i forbindelse med før-
ste undervisningsgang. 
Med andre ord: hvis man deler min opfattel-
se af, at seminarets problematik er central 
for verdenssamfundets fremtid, er der, håber 
jeg, masser af gode grunde til at tage imod 
denne chance for at deltage i et undervis-
ningsforløb, som ikke bliver helt som de 
andre! 

 

Multi tasking 
Man siger, at mænd ikke evner 'multi tasking'… Det vil sige, at gøre flere ting  
på en gang....... Nedenstående beviser dog, at dette er en lodret løgn - undskyld  
til alle mænd, at vi kvinder har taget så grundigt fejl...... 
 
Mænd kan faktisk: 
1. Snakke i telefon og pille næse 
2. Tisse og prutte 
3. Se tv og samtidig sove 
4. Følge med i trafikken og glo på damer 
5. Rode og rydde op samtidig 
6. Snakke og spise 
7. Læse avis og tænke på sex 
8. Se tv og tænke på sex 
9. Kaste op, mens de sover 
10. Gå og samtidig klø sig på nosserne 
11. Gå til julefrokost og samtidig glemme, at han faktisk har en kæreste  
 derhjemme 
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Er PF en forening for medlemmerne eller 
blot en pamperforening, hvor bestyrelses-
medlemmernes eneste formål med at væ-
re i foreningen er at mele deres egen ka-
ge? Myterne om foreningen er mange, og 
det er ikke sjældent, at man i forskellige 
sammenhænge konfronteres med et ryg-
te. Imidlertid afklares det sjældent, om 
det er sandt, og hvad enten det er en luft-
kastel eller har hold i virkeligheden, så 
tilføjes det argumenterne for, at arbejdet 
i festforeningen godt kunne gøres en del 
bedre. 
af Thomas Laursen  
foto af Anton Skjernaa 
 
Regnskabet 
Et hurtigt kig på foreningens regnskab af-
slører, at man har en uforholdsmæssig stor 
egenkapital på ca. kr. 150.000. Sagkyndige 
på området oplyser, at det for regnskaber af 
PFs størrelse er normalt med egenkapital på 
omkring kr. 25 – 30.000. Christian Harsløf, 
en af PFs to kasserere, afviser dog dette del-
vist: ”Vi har i vores periode, som jo er siden 
1. december, haft behov for en egenkapital 
på ca. kr. 60.000”. Årsagen til dette, forkla-
rer Christian, er bl.a. afregningen med kan-
tinen (rengøring, opsyn med festen, øl og 
sodavand osv.) som sker periodevis – det vil 
sige man evt. afregner to fester med kanti-
nen på én gang – En regning på et godt 
stykke over de førnævnte kr. 20.000. Imid-
lertid må man stadig konstatere, at der er et 
stykke fra kr. 60-70.000 i nødvendig egen-
kapital til de kr. 150.000, som er tilfældet i 
dag. Der er således knap kr. 80.000 til at 
forkæle medlemmerne med. Det fremgår af 

regnskabet, at man ikke ønskede at bruge af 
egenkapitalen sidste år (faktisk akummule-
rede man et samlet overskud for 2001 og 
2002 på ca. kr. 15.000) – er det så i år, der 
skal ske noget? Søren Degn-Pedersen, den 
anden af PFs kasserere, forklarer, at arbej-
det med en ny hjemmeside, som gerne skul-
le komme op at køre senest medio april, er, 
hvad man kan kalde første punkt på den 
dagsorden: ”Man kan sige de første 10.000, 
det er hjemmeside. Det er en principbeslut-
ning om, at det er nogle penge der skal bru-
ges”. Derudover supplerer Mette Skou, fag-
ligt ansvarlig, at man i foreningens bestyrel-
se har haft en del principielle diskussioner 
om, hvorvidt man skal invitere et større 
navn til at holde et foredrag og derved 
’brænde’ kr. 20-30.000 af på en time eller 
halvanden. Eller skal man have endnu billi-
gere drinks til festerne? Sidstnævnte løsning 
afvises dog samstemmende af de tre repræ-
sentanter for PF som en uholdbar løsning. 
Christian Harsløf uddyber, at det aktuelt 
overvejes, om man skal lave nogle hver-
dagsarrangementer, hvor der inviteres til 
vinsmagning, ølsmagning eller foredragsaf-
tener som er dyrere end sædvanligt. Her 
skal medlemmerne så betale for at deltage, 
men PF kan så yde et tilskud til medlem-
merne. Baggrunden for denne idé er blandt 
andet, at man i bestyrelsen gerne vil gøre 
det mere åbenlyst, at medlemmerne har 
nogle fordele ved at være med i PF  - ud-
over at spare 30 kr. pr. festbillet. ”Men det 
må bare ikke forstås sådan, at der kommer 
forbrugsfest i PF,” understreger kasserer 
Christian Harsløf. 
 

 

PF - Medlemmernes forening? 
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Myte I: Pamperforeningen med et stort 
pizzaforbrug 
”PF – er det ikke sådan en pamperfor-
ening?” Sådan havde Christians storebror på 
medicin reageret, da han fik at vide, at Chri-
stian var blevet valgt ind i bestyrelsen i PF. 
Myten er kendt af alle tre PF’ere, men de 
kan egentlig ikke forholde sig helt til den. 
”For første gang nogensinde på generalfor-
samlingen er der vedtaget et rammebeløb 
for, hvad bestyrelsen må muntre sig for. Det 
rammebeløb hedder kr. 10.000,” siger Chri-
stian. Hvad pengene skal bruges til, har ge-
neralforsamlingen stillet bestyrelsen frit, 
men Mette forklarer, at det typisk går til ju-
lefrokost, aktivitetsdage osv. Endvidere me-
ner hun ikke, at der er noget specielt pampe-
ri over foreningen: ”Jeg synes ikke, det kan 
gøre noget, at bestyrelsen får en kop kaffe, 
eller at vi har nogle penge til, at vi kan hol-
de en fest for os selv.” Men det kan jo siges 
blot at være den ene side af sagen – hvor 
meget arbejde lægger et bestyrelsesmedlem 
egentlig i foreningen? ”De første tre uger 
brugte den faglige gruppe ca. 40 timer hver 
uge,” fortæller Mette. Derefter er denne 
gruppe ifølge Mette kommet ind i en stilpe-
riode, og netop denne meget vekslende ar-

bejdsbelastning er meget kendetegnende for 
hele bestyrelsens arbejde. Gennemsnitligt er 
der ca. tale om 10 timers arbejde pr. uge, 
hvortil der så kommer arbejdet med fester-
ne. 
 
Myte II: Reserverede pladser til forenin-
gens bestyrelse på studieturene  
”Vi bliver spurgt i bestyrelsen, om vi vil 
med på turen, og de bestyrelsesmedlemmer, 
som har lyst til at komme med, de kommer 
med,” understreger Søren. Endvidere be-
kræfter han, at disse bestyrelsesmedlemmer 
er med som almindelige PF-medlemmer og 
er ikke forpligtet til at lave noget i forbin-
delse med selve turen. Der er dog bred enig-
hed blandt de tre om, at det er helt i orden, 
da man ikke anser det for et problem. ”Det 
er altid med i overvejelserne, når man laver 
en ny tur. Man lægger antallet af bestyrel-
sesmedlemmer oveni den forventede efter-
spørgsel,” forklarer Søren. Man mener der-
ved at sikre, at ingen bliver snydt.  
 
Læs 2. del i næste nummer af Kanden, hvor 
PF konfronteres med ’festnepotisme’, dan-
nelsen af et alternativt PF og myterne om 
fredagsbaren. 

De tre PF’ere, der giver svar på tiltale. Fra venstre: Christian Harsløf, Mette Skou og Søren Degn.  
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En kold efterårsaften sad det meste af 
statskundskab samlet i gl. økonomisk 
kantine og så spændt det sidste afsnit af 
Robinson Ekspeditionen 2000. Vi var 
mødt op for at heppe på finaledeltager og 
medstuderende Kim Møller-Nielsen. Kim 
ender med at blive nr. 3 i finalen og sva-
rer efter det spændende opgør på spørgs-
mål fra publikum. Derefter glider han 
lige så stille ud af rampelyset, og der er 
ikke rigtig nogen, der har set ham siden. 
Det besluttede Kandestøberen sig for at 
gøre noget ved. Vi fik opstøvet Kim i Kol-
ding, hvor han bor sammen med sin kæ-
reste. 
af Secilie Abildgaard 
foto: ”Robinson 2000 siden” på Internettet 
 
I februar-nummeret af Kandestøberen 
kunne man se, at du er blevet færdig med 
dit speciale. Hvad går du og laver nu?  
Jeg er lige blevet ansat hos Dansk Super-
marked i Tilst, hvor jeg skal begynde i mor-
gen. Ellers hjælper jeg lidt til på mine foræl-
dres landbrug.  
 
Dansk Supermarkedet, det er lidt et andet 
felt end statskundskab, hvordan er du endt 
der?  
Jeg så en stillingsannonce om, at de søgte 
projektledere, så jeg starter på en lederud-
dannelse, hvor man så lærer at blive kræm-
mer. De ansætter ellers vist mest folk fra 
Handelshøjskolen, men det lød meget spæn-
dende, og det er noget, jeg har lyst til. 
 

 

Robinson-Kim - hvor blev han af? 
Dit speciale handler om Mozambique. Af-
rikastudier er ikke et område, du ønsker at 
beskæftige dig med?  
Nej, mit specialeemne kommer sig mest af, 
at jeg var et år i Mozambique fra sommeren 
2001. Så det virkede meget oplagt at skrive 
speciale om det. Det er ellers ikke noget, jeg 
regner med at beskæftige mig med igen. 
 
Du var ret aktiv i ungdomspolitik for VU, 
er det stadig aktuelt?  
Nej, det har jeg ikke gjort så meget ved, jeg 
er måske blevet for gammel. Det var i øvrigt 
igennem VU, jeg var i Mozambique. 
 
Vi kommer ikke til at se dig opstillet på en 
folketingsliste?  
Det vil jeg ikke helt udelukke, man skal al-
drig sige aldrig. Der var også folk, der kom 
til mig efter Robinson ekspeditionen og sag-
de, at jeg skulle stille op, for jeg ville stryge 

Kim Møller-Nielsen under Robinson-
ekspeditionen.  
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lige ind. Men det var ikke den baggrund, jeg 
ønskede hverken at stille op eller blive valgt 
på. 
 
Var du bange for, at folk ikke skulle tage 
dig alvorligt?  
Lige præcis. At jeg har siddet 2 mdr på en 
øde ø, giver mig jo ikke kvalifikationer til at 
blive en god politiker. Det, jeg ønskede med 
Robinson Ekspeditionen, var at vise, at jeg 
kunne klare overlevelsesspillet, og det gjor-
de jeg. Ikke mere. 
  
Er det også grunden til, at vi ikke har set 
dig som studievært på et debat-program på 
TV3?  
Ja, jeg tror da, at jeg kunne blive en god tv-
vært i et debatprogram, men det skulle ikke 
være på baggrund af min deltagelse i Robin-
son. Jeg mener ikke, man opnår noget ved 
at være vært for et "lorteshow" med 15.000 
seere. Det er lidt en illusion om at være no-
get, man ikke er. Man får jo ikke specielle 
egenskaber af at være med i et program som 
Robinson. Det var sjovt og spændende at 
være med i Robinson Ekspeditionen, og det 
var sjovt at prøve at være Kendis. Efter Ro-
binson Ekspeditionen 2000 var der et halvt 
år, hvor jeg tog rundt og holdt foredrag og 
skrev autografer. Derefter tog jeg til Mo-
zambique, og så sluttede det der. 
 
Bliver du stadig genkendt på gaden?  
Ja, det gør jeg.  
 
Var det også sådan, at du følte der blev 
kigget efter dig her på IFSK?  
Nej, studiet var lidt et fristed, de fleste folk 
kendte mig jo også fra før, jeg var med i 
ekspeditionen. 

Hvorfor var du ikke med i "Robinson Det 
Endelige Opgør"?  
Jeg fik også tilbuddet. Jeg prøvede at opveje 
de positive og negative sider, og den eneste 
positive ting var, at man kunne vinde en 
halv million. Det andet havde jeg ligesom 
prøvet. 
 
Var der ikke nogen af de andre deltagere, 
du havde lyst til at se igen?  
Jo, men det kan jeg jo lige så godt gøre her i 
Danmark. 
 
Ses du så stadig med dem?  
Nej, ikke så meget, det er ved at løbe lidt ud 
i sandet. Jeg har da snakket lidt med Sonny. 
Der er mange, der har spurgt mig om ham. 
Han har vist haft det lidt hårdt efter den sid-
ste ekspedition. Men det er ved at være et 
stykke tid siden, jeg sidst har snakket med 
ham. 
 
Har du fulgt med i Det Endelige Opgør? 
Nej ikke rigtigt, det interesserer mig ikke så 
meget. 
 
Hvad skal der så ske nu?  
Ja, jeg skal jo begynde på mit nye arbejde, 
og så har kæresten og jeg lige købt hus i 
Tebstrup syd for Skanderborg.  
 
Det vil vi så ønske Robinson-Kim held og 
lykke med. Nu håber jeg, mine medstude-
rende har fået stillet deres lyst med denne 
specialudgave af, "hvor blev de af?". 
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En gammel 68'er  
Politica har fået nyt layout, og i den for-
bindelse stiller vi skarpt på Tidsskriftets 
historie og udvikling.  
af Mette Skak  
foto af Anton Skjernaa 
 
Når man står med de gamle numre af Politi-
ca i hånden, mærker man instituthistoriens 
vingesus. Det allerførste nummer udkom i 
1968 og var en stencileret, men dog nobelt 
udseende publikation i A4-format med gråt 
kartonomslag. I begyndelsen havde Politica 
den nylige 60-årsfødselar og nuværende 
ambassadør i Paris Hans Henrik Bruun som 
ansvarshavende redaktør, mens den øvrige 
redaktion udgjordes af Morten Kelstrup, Ib 
Faurby og Hans Henrik H. Østergaard. Om 
formålet med Politica - tidsskrift for politisk 
videnskab skrev denne lille "kreds af stats-
kundskabsstuderende", at det skulle "danne 
rammen om en diskussion af problemer in-
den for den politiske videnskab i videste 
forstand." Videre hed det: "Denne diskussi-
on tænker vi os ført på et niveau, der vel 
ikke prætenderer samme olympiske højde 
som egentlige årbøger for politisk viden-
skab eller de veletablerede udenlandske 
tidsskrifter, men som dog skulle hæve sig 
over det rent uformelle og ureflekterede og 
dermed sikre en vis faglig kvalitet." Den-
gang kunne man nemlig hævde, at "Den po-
litiske videnskab befinder sig endnu - man 
fristes til at sige: gudskelov - på et så forelø-
bigt og ufærdigt stade, at store og fuldt ud-
byggede arbejder må være en relativ sjæl-
denhed." (Politica, nr. 1, 1. årg., 1968, p. 1). 

I og med at Århus dengang havde monopol 
på at bedrive statskundskab i kongeriget, 
havde udgiverne noget at have deres pioner-
ånd i; det er charmen ved det oprindelige 
Politica i dets skolebladsagtige A4-format.  
       
Bidragene i det første nummer var hhv. "Et 
simulationsforsøg" af Niels Amstrup, 
"Beskrivelse og vurdering" af Hans Fink, 
"Den moderne politiske videnskabs anden 
fase" af Morten Kelstrup samt Peter Nan-
nestad, "Idéhistorie - hvorfor og hvordan". 
Altsammen sobre og korte artikler. I virke-
ligheden er der ikke spor af den rebelske 
tidsånd, som eftertiden forbinder med året 
1968 - ingen diskursanalyse af de seneste 
udspil fra Lennon & McCartney, intet om 
studenteroprøret i Paris, Vietnamkrigen, 
invasionen i Tjekkoslovakiet eller mordene 
på Robert Kennedy og Martin Luther King. 
Faktisk skal man helt frem til 1970'erne for 
at finde tegn på studenterrevolten og den 
marxisme, der fulgte. Politica fik da et ræ-
verødt omslag og temanumre om 
"Imperialisme" med fejder om den rette ud-
længning af Lenins imperialismeteori mel-
lem studenter og professorer (Erling Bjøl). I 
mellemtiden var formatet blevet det mere 
handy A5 og der blev flere ambitiøse, forsk-
ningsmeriterende artikler, efterhånden som 
"kredsen af statskundskabsstuderende" blev 
til en kreds af lærere ansat på instituttet. I 
slutningen af 1970'erne var Politica svulmet 
op til bogtykkelse og fik et mere karakteri-
stisk omslag - men skrifttypen forblev 
"skrivemaskineskrift", dvs. courier.  



33 

 Rapport           April 2003 

I 1980'erne - undertiden udnævnt til yup-
piernes årti - blev såvel indhold som design 
mere professionaliseret i stil med internatio-
nale fagtidsskrifter. Designet stod Jørgen 
Eie Christensen for; hans omslag var holdt i 
glade computerfarver som et á propos til 
composerens og efterhånden tekstbehand-
lingens indtog. De glade, lidt grelle compu-
terfarver fortsatte op gennem 1990'erne. De-
sign og farvekode overlevede faktisk årtu-
sindskiftet. Men efterhånden fandt Politicas 
studentermedarbejdere, at tiden var inde til 
at gøre oprør og kræve et nyt og mere di-

stingveret design. En designkonkurrence for 
Politicas omslag blev udskrevet i 2002 og 
vundet i sikker stil af Kaspar Lægaard, stu-
derende på Arkitektskolens designlinje. 
Hans farvevalg er mere afdæmpet, så det 
sprælske ligger i den leg med lyse og mørke 
variationer over den samme farve, som hans 
omslag indebærer. Vi har allerede fået man-
ge positive reaktioner fra vore læsere og 
fhv. redaktionsmedlemer. Flere i redaktio-
nen går og glæder sig i smug til den grå år-
gang, som vi her i Kandestøberen på grund 
af den sort-hvide billedgengivelse af dette 
års Politica kan give en art snigpremiere på. 
Med det nye design kan Politica tåle at lig-
ge fremme i ethvert hjem - det være sig så-
vel den sorte Levisklædte stud. scient. pol.s 
studenterhybel som professorhjemmet med 
de orange og brune ryatæpper.  
 
Politica vil derfor gerne minde om, at det er 
en god idé for stud. scient. pol.'er at abonne-
re på tidsskriftet. Ved hjælp af artikler og 
boganmeldelser holder Politica liv i læse-
rens politologiske generalistviden på dansk, 
hvilket kan være særdeles nyttigt nu som 
sidenhen, også for den, der ikke lige satser 
på forskerkarriere eller ministerposter.  

Politicas nye layout fremgår af det øverste ek-
semplar. Med lidt velvilje kan man måske fore-
stille sig de røde nuancer.  

 

Klassisk PF-fest den 25. april.  
Kom og følg op på den gode  

stemning fra fastelavnsfesten! 
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Festanmeldelse:  

 Fastelavnsfest 
Fest: Fastelavnsfest arrangeret af PF 
Sted: Historisk kantine 
Tid: Fredag d. 21 marts 2003 kl. 21-02 

 
 
 

I en uge, hvor krigen i Irak var i fokus og 
hvor folk gik på barrikaderne, havde PF 
arrangeret  en helt uforglemmelig og for-
rygende fastelavnsfest til de studerende 
på IFSK. En PF fest, hvor der blev intro-
duceret nye initiativer, som alle vidner 
om en meget engageret og energisk PF 
bestyrelse.  
af Kirsten Frost Lorenzen  
foto af Anton Skjernaa 
 
Halvvejs inde i semesteret og med foråret i 
sigte lod det til, at de studerende var proppet 
med energi og festhumør, hvilket resultere-
de i, at dette års fastelavnsfest blev et brag 
af en fest. Der var fra arrangørernes side 
også blevet taget forbehold for det sene 
fremmøde ved den sidste fest, hvilket betød, 
at der blev indført en ’curfew’ regel, hvor 
man skulle komme til festen inden kl. 22 ti. 
Dette betød, at historisk kantine tidligt var 
fyldt med mennesker, og festen kom derved 
hurtigt i gang. Bandet ’Rust’ satte gang i 
festen ved at spille op med kopinumre fra 
bl.a. TV2 og Tøsedrengene, hvilket fik folk 
ud på dansegulvet, hvor der blev scoret, 
kysset og nye dansetrin blev lært.    
 
’And the winner is…’  
Festen var et rent panorama af udklædte stu-

derende, den ene mere original end den an-
den. Mange havde tilsyneladende gjort et 
stort stykke arbejde ud af at finde det kostu-
me, der ville være ideelt til festen. Således 
kunne man sidde til festen og gang på gang 
beundre og fascineres over de mange kreati-
ve kostumer, folk var iført. Der var dog og-
så de obligatoriske kostumer, hvor man 
skulle bruge sin fantasi lidt mere for at finde 
ud af, hvad vedkommende egentlig var 
klædt ud som. Trods de mange flotte ud-
klædte traf juryen deres endelige valg og 
prisen for bedste udklædte gruppe tilfaldt de 
tre ballerinaer (måske inspireret af reklamen 
for Zapp panodiler?), som omgående faldt 
hinanden om halsen i begejstring. Aftenens 
vinder af bedste kostume tilfaldt Lene alias 
skovalfen, hendes optræden var dog en 
anelse mere ydmyg. Præmien var en halv 
flaske bacardi lemon, og Lene var bestemt 
ikke tilbageholdende med at dele ud af præ-
mien i form af små shots til stor jubel hos 
de, der sad ved det samme bord som hende. 
Alt imens stod jeg og begyndte så småt at 
tænke på, hvad jeg skulle klæde mig ud som 
til den næste fastelavnsfest for at vinde pri-
sen for bedste udklædte.  
 
Da festen sluttede havde PF arrangeret en 
bus til at køre folk gratis ned til Social Club, 
hvor alle havde fået udleveret en fribillet 
med en dertil gratis øl. Festen kunne således 
fortsætte, og de, der var udklædt, kunne 
komme ud i byen og vise deres kostumer 
frem. Der lyder dog rygter om, at der var 
en, der aldrig nåede så langt, da vedkom-



35 

 Rapport           April 2003 

mende var faldet i søvn til festen og næste 
dag i al ydmyghed iført sit rummands kostu-
me  måtte ’moon walke’ hjem, hvilket efter 
al sandsynlighed har været et syn, man ikke 
ville have været foruden.  
 
Således sluttede et brag af en fastelavnsfest, 
hvor både festdeltagerne og PF var med til 
at sætte gang i festen og finde den rigtige 

stemning frem. Der skal således lyde en 
kæmpe ros til alle de festdeltagere, som 
havde gjort så stort et stykke arbejde ud af 
deres kostumer, og til PF for de nye tiltag.      
Til sidst en opfordring til alle om at finde 
det samme festhumør frem til den næste 
klassiske PF fest, der vil blive holdt d. 25 
april.     

Billeder fra fastelavnsfesten 
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af Rasmus Beltofte 
 
”Her har I mig tilbage”. Med en næsten 
Kurt Thorsensk begejstring plantes min 
dertil indrettede foran tastaturet.  Tiden er 
inde, og varen skal leveres. En altid 
smertefuld og irriterende proces, men de 
400 ord skal formuleres for efterfølgende at 
indprentes i statskundskaberes bevidsthed.  
For hver udgivelses cyklus er dette 
perioden, som blot skal overstås. Når 
pøblen vil klumme have, skal den klumme 
få …… 
 
Månedens tilbud er friske skribentpladser på 
uhørt gode vilkår. Underløb dine 
medstuderende, spids albuerne og pennen, 
for dette tilbud vil generere større kø end en 
studietur i PF. Med dette tilbud bliver du de 
kendtes ven (fjende??) på IFSK, da 
udgivelsen har potentiale som få, en 
kommende klassiker inden for politologiske 
meningsdannere. Fuld returret i 14 dage og 
gratis levering i hovedlandet ved bestilling i 
april. Med tilbuddet følger endvidere 
muligheden for på sigt ”at spise kirsebær 
med de store” (mens de er store!!). Nemlig 
et studenterjob som ansvarshavende 
publicist. En funktion, hvis afkast let 
finansierer månedens øvrige tilbud, ikke 
mindst slatne fiskefrikadeller.   
 
En dybfølt tak skal lyde til samtlige 
hjælpere, der har bistået, fungeret som 
sparringspartnere eller finansieret trænings-
lejr eller konkurrence. En tak til alle, der 

bragte morskaben ind i tidens dybt alvorlige 
og seriøse konkurrence. ”Zimba forsøger at 
drikke flest mulige shots på kortest mulige 
tid” - konkurrencen. Jeg er jer inderligt 
taknemmelig.  
Har du på baggrund af ovenstående fået 
mod på hjælpertjansen og vil assistere 
Zimba i det næstkommende rekordforsøg, 
så mød op i shotsbaren lige pludselig. Den 
kommende tid byder i hvert fald på rig 
mulighed for dette (med mindre 
arrangementerne er overstået, når denne 
spalte når folket!). 
 
”Klumme” betyder spalte og er således 
uklart defineret. Nærværende klumme er 
ikke nødvendigvis rigtigere end andre, men 
det er overtegnedes ubetingede opfattelse, at 
en klumme skal være interessant og 
vedkommende. Tilbud og fremtidige 
arrangementer er naturligvis velkomne, men 
bring dog flere finurlige historier og skæve 
indfaldsvinkler, evt. krydret med holdninger 
til IFSK. 
Kort sagt: STOP ”alibiklummerne”, hvor 
der væves i vejrliget, klummeskribenternes 
umenneskelige vilkår og PF-festdeltagernes 
generelle alkoholindtag. Gør ”din” klumme 
speciel, så den bliver husket. Skab et 
”Brand”.  
 
Og husk: Hvis man som klummeskribent 
selv betragter sit værk som uinteressant og 
ligegyldigt venstrehåndsarbejde, vil læserne 
sandsynligvis gøre det samme! 

Simbas Pseudo Sofa: Så sidder jeg her igen… 
(hvis PF eller PB skrev Simbas Sofa) 
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PF-Klummen 
af Jesper Kronborg og Mette Skou 
  
Lige efter påskeferien er PF på banen med tre spændende faglige arrangementer. Har du sav-
net lidt fagligt input ud over pensum, med nogle kritiske vinkler, så er det nu, du skal slå til. 
Lars Bo Kaspersen, sociolog ved KU, kommer onsdag d. 23/4 fra 16-18 i A1. Emnet for fo-
redraget er ”Krig og social forandring”. Carsten Juste, chefredaktør på Jyllandsposten, kom-
mer torsdag d. 24/4 fra 16-18 i lok. 275 byg. 343. Emnet er ”Medierne som den fjerde stats-
magt – herunder mediernes rolle i beslutningsprocessen”. Ib Bondebjerg, professor på Film- 
og Medievidenskab, KU,  kommer onsdag d. 30/4 fra 16-18 i A1. Emnet er ”Medier og De-
mokrati: den globale og mediemæssige udfordring”. Se plakater for yderligere information. 
 
Igen i år er PF og statskundskab inviteret til ’Søræs’ af Umbilicus, som er festforening på 
medicin. Søræs er en gammel tradition, hvor festforeninger konkurrerer mod hinanden i di-
sciplinerne roning, øldrikning og performance. Arrangementet er fastlagt til fredag d. 2. maj, 
hvor vi håber på at få stor opbakning fra alle jer festlige statskundskabere. Så kom og giv os 
medvind over søen! Se plakater for mere information.  
Fredagsbaren d. 28 marts, ”Bordfodbold baren”, var en stor succes. Der var hård kamp på 
banen, med heldigvis kun enkelte skadede. Bølgen gik højt, og det var fedt at se en masse 
statskundskabere, jurister og økonomer klædt i fodboldtrøjer. 
 
Nyt i fredagsbaren  
Vi åbner nu allerede kl. 15.00 med ølsalget, så kom og drik en øl eller to endnu tidligere end 
sædvanligt. Da der er lokaler og kontorer over kantinen, starter vi dog først musikken kl. 
15.30. Året ud bliver der solgt øl, vand og røg, men som noget nyt bliver der nu også solgt 
chips, peanuts og Breezer. Irish Coffee udgår på grund af sommerens snarlige komme. Der 
står nu fast et spil bordfodbold i kantinen, som kan bruges både til fredagsbaren og til dag-
ligt. Vi gør i samme ombæring opmærksom på, at sidste fredagsbar er fredag d. 25 april in-
den PF-festen . Temaet er ”sidste fredagsbar inden eksamen”, ”forår i luften”. Der bliver 
standup, så kom og nyd din frihed inden eksamen.    
 
Husk metode baren 8. maj, som plejer at være en stor succes. Vi forventer at se en masse 
spændte 1. årsstuderende - arrangementet er selvfølgelig også for alle os andre, som endnu 
kan nyde nogle dage i friheden inden eksamen. 
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af Anne Svanholm 
 
PB-AKTIVIST….????  Går du rundt med en lille ”PB-Aktivist” i maven???? Måske du      
skulle overveje at lade vejen gå forbi PB for at finde ud af, om PB er en forening, du kunne 
tænke dig at være med i! 
Hvad laver de egentligt, de der PB’ere???  Ja, det er et godt spørgsmål – for hvad laver vi 
egentligt i PB...?? At være aktivist i PB kræver ikke det helt store af det enkelte medlem – 
blot at man stiller sig til rådighed som bogsælger 1 time om ugen i tidsrummet 12 til 13 på 
alle hverdage og 16 til 17 torsdage. Ud over at vi sælger bøger i PB, lægges der meget vægt 
på, at PB er en social forening – nogen vil måske mene lidt for social – da der ofte er samlet 
en horde af kaffedrikkende PB’ere i lokalet. Og ja, jeg skal da ikke være den sidste til at er-
kende, at vi kan lide en ”lille” sludder og en ”kop tjære”.  
 
Det skal dog samtidig understreges, at det forventes, at man som aktivist er i stand til at  slip-
pe kaffekoppen, når der kommer kunder i butikken. Ud over den ene time, man stiller sig til 
rådighed om ugen, afholdes der også et månedligt aktivistmøde, hvor aktivisterne deltager. 
Møderne bliver dels anvendt til at orientere om nyt i foreningen, dels til at diskutere forslag 
eller ændringer m.m. – og ja, så drikker vi også en del kaffe og spiser lidt kage efter mødet, 
hvilket plejer at være rigtig hyggeligt….. 
 
Det Sociale Udvalg – kan ved denne lejlighed ikke nævnes nok, idet dette simple, men dog 
så kreative udvalg gang på gang formår at stable det ene festlige arrangement på benene efter 
det andet. Det hænder dog, at udvalget engang i mellem skal have ”kniven for struben” – 
men så kommer der sandelig også skub i det kære udvalg. 
Efter at have læst ovenstående håber jeg, at jeg har overbevist dig om, at du må slå et smut 
forbi PB og høre lidt mere om, hvad vi går og laver – og skrive dig på vores venteliste…    
Vi glæder os til at se dig! 
 
Afsluttende vil jeg nævne, at PB i april måned har et super tilbud som månedens bog – 
”The Prince” skrevet af Niccolo Machiavelli til den banale pris af 33,50 kr.!!!! – En bog 
man bare skal have på sin reol! 

  
 

PB-Klummen 



40 

 Klummer           

 

DAMP i aktion 
af Linda Christensen 
 
Stejle skrænter, kuperet terræn og godt med mudder og krat var rammen om Oriente-
ringsløb i DAMP søndag den 23. marts. Udfordringen lød på 21 poster fordelt over 6,4 
kilometer i luftlinje i Marselisborgskoven.  
 
Syv tog udfordringen op og løb i grupper på 2-3 stykker. Der var supergodt vejr, motiverede 
løbere og en halvprofessionel røver, Kristian, til at guide folk. Han har løbet orienteringsløb i 
Østeuropa, Sverige og trampet skovene tynde i Danmark, og så skyggede han også lige grup-
perne på turen, så der var gode fif at hente, når udsigterne til at finde en post var rigtig mør-
ke. Turen startede med instruktion i brug af kort og kompas, hvorefter der blev sat i gang. 
Ruten på de 6,4 kilometer blev gennemført på omkring halvanden til to timer. Det kan altså 
roligt antages, at der reelt set er blevet løbet op mod dobbelt så langt, som ruten angiver. Al-
le havde det sjovt og gik derfra godt udasede, men med fryd i lommen.  
Når Kanden udkommer, har DAMP været i aktion i Silkeborg og omegn. Der afholdes van-
dretur i påskeferien, og et forsigtigt gæt ud fra de gode erfaringer fra sidste år er, at det bli-
ver noget med lejrbål, bivuak, fællessang, god mad og eventuelt en enkelt koldtvandsbader, 
der er indgået i en (ob)skøn blanding. 
 
Den 10. maj er dagen hvor jeg selv blandt andre tager springet og hopper ud af et fly! Der er 
dømt DAMP i luften, sved i numsen og skrig i halsen. Springet er fra 4000 meters højde, et 
frit fald 30-50 sekunder og derefter flyver du 5-7 minutter og kan se ud over hele Djurs-
land. Det er tandemspring. Der er max otte pladser, sidste frist for tilmelding er den 24. 
april ved mail til 20002662@ps.au.dk. Spørgsmål er velkomne til samme adresse. Kan du 
selv springe, så kom med og DAMP af i luften over Tirstrup! Vil du læse mere om selve 
springet så kig ind på Århus Faldskærms Clubs hjemme side på www.aafc.dk og se under 
tandem.   
 
Er du med på to dage i Norge med 2 x 35 km i fjelde ved hjælp af kort og kompas? Vil du 
finde ud af, hvor dykkergruppen tager hen i år? Skal du have en af de sidste pladser på 
Mont Blanc turen? Eller er du bare med på at rapelle ned af bogtårnet iført adamskostume 
så skriv til Søren Schousboe på 990254@ps.au.dk! 
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Nyt fra Statsrådet 
af Jesper Madsen-Østerbye 
 
I forlængelse af det frø, der blev sået i sidste nummer af Kandestøberen, vil denne udgave af 
”Nyt fra Statsrådet” fokusere på de fora og organer, hvor studerende fra IFSK gør deres til, 
at de statskundskabsstuderendes interesser bliver varetaget.  
 
De formelle universitetsorganer 
På institutniveau eksisterer, indtil den nye universitetsreform træder i kraft til næste år, 
institutbestyrelsen og studienævnet. Institutbestyrelsen beskæftiger sig bl.a. med bygninger/
lokaler, herunder IT-faciliteter, institutstillinger og instituttets budget. I institutbestyrelsen 
sidder i øjeblikket som studenterrepræsentanter Søren Josefsen og Katrine Mulvad. Studie-
nævnet, som er det institutorgan flest studerende kommer i direkte kontakt med, ser på ting 
som studieordning, fagudbud, evaluering, ansættelse af eksterne undervisere og på dispensa-
tionssager af enhver art; dispensationssager vedrørende eksamen, godkendelse af fag udenfor 
instituttet og lignende. I institutbestyrelsen sidder som studenterrepræsentanter Maj-Brit 
Frisk Sørensen, Niklas Brøndum, Søren Uhre og Rune Munch Christensen. 
 

På de øvre universitetsniveauer er de studerende fra IFSK også stærk repræsenterede. I Kon-
sistorium, universitetets bestyrelse, sidder Dina Bloch som 1 ud af 3 studerende. For tiden er 
hele opmærksomheden rettet mod den universitetsreform, som forventes at træde i kraft i 
løbet af 2004. Reformen medfører, at hele ledelsesstrukturen for universiteterne i Danmark 
ændres. I denne forbindelse skal Aarhus Universitet have en overgangsvedtægt og en ny 
vedtægtsstruktur. En stor del af Dinas arbejde sammen med andre studerende fra universite-
tet går for tiden med dette. I Fakultetsrådet, niveauet mellem det enkelte institut og det øver-
ste universitetsniveau (Konsistorium), sidder også en aktiv statskundskaber. Med et stort an-
tal stemmer blev Steen Daugaard ved valget i efteråret den ene indehaver af de 2 pladser, 
som de studerende har i fakultetsrådet. Fakultetsrådet for det samfundsvidenskabelige fakul-
tet (Statskundskab + søsterinstitutterne: Økonomi, Jura og Psykologi) har bl.a. indflydelse på 
instituttets midler, forbrug af disse og opslag af Ph.d.-stillinger. 
  
Andre organer 
Ud fra Maslow’s behovspyramide vil vi i denne omgang nøjes med at se på kantineudvalget. 
Kantinen bestyres af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer. Ud af disse har Politologisk 
forening og Statsrådet hver en plads. Efter den store kantineflytning i januar diskuterer Stats-
rådet for tiden, hvordan rygepolitikken skal være i den nye kantine, og hvordan den generelt 
er i alle andre lokaler. Næste møder afholdes onsdag den 23. april og onsdag den 30. april. 
Vi mødes klokken 16.15 i lokale M2 (3. sal, lokale 3.12  byg. 350). Vel mødt! 



42 

 Klummer           

Kantine-klumme  
af Ane Yde Skaksen 
  
Efterhånden har kantinen fundet sig til rette på sin nye lokalitet, og de udspil, der var 
på tapetet i den sidste kantine-klumme, er nu på vej mod at blive implementeret.  
  
Hvis du ikke allerede har bemærket det, har kantinen fået sin egen opslagstavle, hvor bl.a. 
"ordensregler" for kantinen samt månedens menuplan er at finde. Her kan du bl.a. læse om 
det nye prissystem. Det nye består i, at det differentierede prissystem mht. portionsstørrelser 
udvides med endnu en pris. Fremover vil en lille portion af dagens ret således koste 22 kr., 
en mellem portion 25 kr, mens en stor portion koster 28 kr. Begrundelse for dette tiltag er at 
skabe en større overensstemmelse mellem det man får, og det man betaler for. Dette er ind-
ført ikke alene af økonomiske årsager, men også for kantinens gæsters egen skyld. Man be-
høver således ikke at have dårlig samvittighed over at tage lidt flere kartofler end gennem-
snittet, hvis sulten en dag er ekstra stor herfor. I denne sammenhæng er det blevet mig pålagt 
at pointere, at det ikke nytter noget at betvivle kassedamens afgørelse af prisen på sin porti-
on. Dette står ikke til diskussion, da der er helt klare interne retningslinjer for en sådan vur-
dering. 
  
Et andet tiltag, der var på banen i sidste klumme, var kantinens rygepolitik. Fremover bliver 
det kun tilladt at ryge i foyeren, mens kantinen og 1. sal forbliver røgfrie områder. Skilte, der 
oplyser herom, er lige på trapperne. Det samme gælder den tidligere nævnte ris og ros post 
kasse, som vil blive sat op ved siden af opslagstavlen og inde i selve kantinen. Personalet 
håber meget på, at kantinens gæster vil benytte sig af denne både til positiv og negativ kritik 
- fx om det er for meget med burger og fritter hver fredag og en fiskedag om ugen -  samt 
forslag til nye tiltag.  
 
Til sidst et lille surt opstød fra kantine-personalet. Som de fleste, hvis de husker godt efter, 
sikkert kan erindre, så er det tit, at diverse gratisaviser ligger og flyder i kantinen, hvilket ser 
temmelig rodet ud. Personalet beder derfor om, at man fremover tager sin læste avis med, 
når man alligevel bevæger dig forbi en skraldespand med det brugte service. 
 
En sidste oplysning på falderebet vedrører kantinens åbningstider i forbindelse med påsken. 

Kantine lukker kl. 14.00 mandag til onsdag op til skærtorsdag. 
 
Endnu engang velbekomme i håb om, at den nye kantine vedbliver at behage både dets bru-

gere og personale.     
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Er du på vej til at blive kandidat, og vil du høre nærmere om karrieremulighederne i Dan-
marks førende virksomhed?  
 
Onsdag d. 30. april kl. 17.00-19.30 kan du møde A.P. Møller i Århus Kongreshus, Amalie-
gade 23. Her får du mulighed for at blive klogere på Danmarks suverænt største koncern, og 
du kan spørge ind til jobmuligheder, krav og forventninger til akademikere, kompetenceud-
vikling, arbejdsvilkår, etc. 
 
Tilmelding 
Virksomhedspræsentationen er arrangeret af DJØF.  
Tilmelding foregår på e-mail til gmn@djoef.dk med oplysninger om:  
Arrangementstitel, navn, studieretning, adresse samt e-mail 
Medlemskab af DJØF er ikke en forudsætning for at deltage.  
 
Læs mere 
om DJØFs kandidatvejledningstilbud på www.djoef.dk/snartkandidat 
om job i A.P. Møller på www.job.maersk.com 

Mød A.P. Møller 

30 scholarships are available each year. 
The scholarships cover tuition fees and research centres of the University of South Australia 
will provide living allowances to complement the tuition scholarships. 
 
Requirements: 

• Applicants must meet the University of South Australia’s entry requirements for a 
PhD or Masters Degree by Research 

• Be a graduate or staff member of one of our partner universities 
 
Deadline: 
The scholarship scheme has a rolling deadline which means that the University of South 
Australia will accept applications at any time 
 
Further information can be found at: http://www.unisa.edu.au/orc/resdeg/president.htm   

President’s Scholarships 
University of South Australia 
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Materiale til gennemsyn hos Birgit Kanstrup: 
 
Indbydelse til Socialministeriets konference om "Børn i krisesituationer", Bella Center, Kø-

benhavn, 19. juni 2003; Herning Kongrescenter, 20. juni 2003. 

Personalia: 
 
Jørgen Elklit er bevilget orlov uden løn fra sin ansættelse som professor for perioden 22.-28. 

marts 2003. 
Jens Arenbach Nielsen er meddelt afsked fra sin ansættelse som ph.d.-stipendiat med virk-

ning fra 1. april 2003. 
Thomas Olesen er bevilget orlov uden løn fra sin ansættelse som adjunkt for perioden 6. 

marts-6. april 2003. 
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