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 Statskundskab og fremtidens udfordringer 
 
af Tanja Elisabeth Erbs 
Studienævnet her på statskundskab har netop afsluttet arbejdet med den nye studieordning. 
Den nye studieordning er et udtryk for den vedvarende indsats, der er nødvendig for at opret-
holde studiets kvalitet fremover. Studerende og undervisere har i fællesskab søgt at løse de 
mest presserende problematikker og har dermed søgt at styrke uddannelsens karakter. Denne 
inkrementale proces har bragt statskundskab et skridt videre ud i fremtiden.  
 
Fremtiden for landets universiteter er præget af en række nye krav. Den nye regering har 
åbent tilkendegivet dens sympati for ideen om en ansat ledelse frem for en valgt ledelse på 
universiteterne, ligesom etableringen af det udvidede forskningsministerium (Ministeriet for 
Videnskab, Teknologi og Udvikling) indikerer ønsket om at bygge bro mellem virksomheder 
og universiteter, altså intentionen om at omsætte viden til vækst. Noget tyder på, at universi-
teterne skal have en større kontakt med virkeligheden.  
 
De udfordringer, omgivelserne formulerer, involverer selvsagt også statskundskab og præ-
senterer både studerende og undervisere for nye krav. Spørgsmålet er følgelig, om vi er ru-
stet til at imødekomme disse ? Det vil være nødvendigt med tiden at sammensætte undervis-
ningen på nye måder. Et konkret tiltag er etableringen af konsulentseminarer, hvor de stude-
rende får til opgave at løse et projekt for en offentlig organisation. Herved styrkes anvendel-
sesmuligheden af den tillærte viden, ligesom der opstår et tættere samspil med den ”virkelige 
verden”.  
 
Fra undervisernes side kræves det, at der i undervisningen tør afprøves nye ideer og over-
skrides nogle grænser. En naturlig forudsætning for dette er, at lysten til at udvikle undervis-
ningen er til stede. På det samfundsvidenskabelige fakultet viser det sig dog, at hele 75% af 
underviserne mener, at undervisningen generelt stjæler for meget tid fra deres forskning, som 
det fremlægges i evalueringsrapporten fra Aarhus Universitets pædagogiske udviklingsen-
hed.  
 
De studerende for deres vedkommende bør revidere deres rolle i undervisningen. Forstået 
således, at de studerende ikke blot skal modtage undervisning, men selv indgå aktivt i den 
vidensproduktion, der gerne skulle eksistere her på instituttet. Dette kan dog kompliceres af 
det faktum, at studerende i dag beskrives som individualistiske studerende, der i højere grad 
er instrumentelle frem for engagerede fordybere. Studiet opfattes mere som et redskab end 
som en lidenskab, hævdes det. Et symptom på denne udvikling kan findes i de lave ansøger-
tal til statskundskabs Ph.D-stipendiater i de sidste par år. 
 
Der eksisterer således en række potentielle forhindringer på vejen mod et tidssvarende stu-
die, så det fortsat kan leve op til samtidens krav og udfordringer. Disse forhindringer kræver 
lyst og mod fra undervisere og studerende til at krydse nogle grænser og udfylde undervis-
ningsrammerne på en ny måde. Fremtiden vil vise, om vi gør det i tilstrækkeligt omfang.  
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Inden for den nærmeste fremtid vil 
statskundskabsstudiet i Århus hvile på et 
revideret fundament. Der er ændringer 
på vej både på grunddelen og på 
kandidatdelen. Kandestøberen vil i det 
følgende kort forsøge at skitsere de 
væsentligste ændringer.  
af Tanja Elisabeth Erbs 
 
Bachelordelen 
På bachelordelen vil der være tale om en 
række fagspecifikke ændringer. Eksempel-
vis er det blevet besluttet, at faget FLAPS 
på 4. semester fra og med 1. september 
2002 afskaffes. I stedet oprettes et forløb 
under titlen komparativ politik II : Politiske 
systemer, hvor blandt andet en inddragelse 
af EU som politisk system vil være 
obligatorisk.  
          Klassiker faget på 2. semester 
integreres med videnskabsteorien fra 3. 
semester i et nyt fag med flere timer. 
Sammen med politisk teori og idehistorie 
udgør videnskabsteori/klassikerfaget 
studium generale elementet i faget og 
afsluttes med  en selvstændig karakter-
baseret eksamen. 
          Endvidere er det besluttet at erstatte 
det hidtidige politologiske valgfrie fag på 5.
semester med et helt nyt fag, nemlig faget 
offentlig politik. Ideen med faget er blandt 
andet at rette fokus mod en mere 
anvendelsesorienteret undervisning, hvor de 
tillærte teorier fra andre fag søges 
appliceret.  
         Endelig introduceres med den nye 
studieordning en mundtlig eksamen på 
bachelordelen. Denne placeres som 
afslutning på det valgfrie økonomifag på 5. 
semester. Forud for denne individuelle 

mundtlige eksamen udarbejdes der i 
grupper på 4 studerende en opgave på ca. 
18 sider.  
          Med den nye studieordning bliver 
pol.intro opgaven efter 1. semester den 
eneste tilbageværende eksamen, der 
bedømmes efter resultatet bestået/ ikke-
bestået.  
 
Kandidatdelen 
På overbygningen er den mest markante 
forandring afskaffelsen af henholdsvis A, 
B og C fagsopdelingen. Således vil 
samtlige seminarer fremover blive bedømt 
med karakter efter 13-skalaen. Hensigten 
er at fjerne de nuværende incitaments-
strukturer, der indirekte har opmuntret 
størstedelen af de studerende på 
henholdsvis B- og C-fagsseminarerne til 
en meget lav arbejdsindsats. Dette tiltag 
vil dog ikke influere på overbygnings-
studerendes mulighed for at få 
meritoverført fag fra praktik og 
udlandsophold i øvrigt.  
         Derudover vil omfanget af de fleste 
eksamensopgaver blive reduceret. Der skal 
generelt set skrives mindre opgaver. Hvor 
en eksamensopgave på et seminar tidligere 
maksimalt måtte brede sig over 8000 ord, 
svarende til cirka 20 sider, vil de nye 
regler begrænse opgavernes omfang til 
maksimalt 6000 ord, svarende til cirka 15 
sider. Dette vedrører dog ikke 10-siders 
ugeeksamensopgaverne. 
 
Læs mere om den nye studieordning i 
interviewet med Martin Koch og Torben K. 
Jensen, der har deltaget i udarbejdelsen af 
den nye studieordning.       
 

Den  nye studieordning 
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Ovenstående udtalelse ytrede studieleder 
Torben K. Jensen, da Kandestøberen 
mødtes med ham og Martin Koch kort 
før de - som medlemmer af 
studienævnet - skulle lægge sidste hånd 
på den nye studieordning. Mødet 
åbenbarede de studerendes og 
undervisernes visioner for stats-
kundskabsstudiet her i Århus.  
af Tanja Elisabeth Erbs 
 
Listen var blevet for lang 
Det var de studerende i studienævnet, der 
tog initiativet til at iværksætte en revision af 
1996-studieordningen. ”Vi syntes, at listen 
med ting, der trængte til at blive lavet om,  
var blevet for lang”, fortæller Martin Koch,  
medlem af studienævnet fra Tværpolitisk 
liste. ”Året forinden var der gået meget 
arbejde med den  nye evalueringsordning. 
Tiden var nu inde til, at man brugte 
evalueringerne til at behandle de 
problematikker, der åbenlyst pressede sig 
på”.  
 
De gentagne problemer 
Beklagelser over et fag som FLAPS har 
været gennemgående igennem de seneste 
evalueringer. Derfor er der med den nye 
studieordning blevet forsøgt at rette op på 
de problemer, der hidtil knyttede sig til 
faget. Ligeledes formåede klassikerfaget 
ikke at sikre de studerende den fordybelse, 
der med faget var dem tiltænkt. Endvidere 
var det afgørende at få ændret 

incitamentsstrukturerne på seminar-
undervisningen. ”Man skulle jo være både 
blind og døv, hvis man ikke så den åbenlyse 
forskellige indstilling, der prægede A-
fagsstuderende og B- og C-fagsstuderende 
inden for de enkelte seminarer”, siger 
Torben K. med beklagelse. Den nye 
studieordning skulle gerne komme disse 
presserende problemer til livs, men 
derudover er den grundlæggende struktur 
ikke blevet ændret, ligesom hold-
undervisningen fortsat er den bærende 
undervisningsform. Torben K. betegner 
processen som inkrementalisme, altså en 
løbende justering af studiet, hvor målet 
naturligvis er at have så optimalt et studium  
som muligt.  
 

Martin Koch 

”Vi konkurrerer ikke 
 på nemhed” 
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 Visionerne 
Martin Kock forklarer, at de studerendes 
visioner med studiereformerne bygger på 
ønsket om at få en mere sammenhængende 
studieordning. På grunduddannelsen har 
forløbet ikke været tilstrækkeligt sammen-
hængende i forhold til graden af vejledning 
og selvstændighed. ”Man starter med pol.
intro og metode, hvor der er stor hjælp at 
hente, men så dykker det ned igen ved 
komparativ politik, hvor man er helt sin 
egen, ligesom det hovedsageligt også er 
tilfældet ved Ø- og P-fag. Til gengæld er 
der igen på bachelorseminaret vejledning i 
stort omfang. Vi ønsker et mere sammen-
hængende flow i forløbet”.  
          For de studerende har det endvidere 
været afgørende, at hvert fag nu har sin 
egen selvstændige eksamen, og at alle fag er 
med karakter. ”På den måde bliver der ikke 
fra instituttets side signaleret, hvorvidt 
nogle fag er vigtigere end andre”, siger 
Martin Koch. På samme måde er Martin 
Koch tilfreds med tiltaget om karakterer på 
kandidatdelen, således at det nu er op til den 
enkelte studerende selv, om man vil gå efter 
et 10-tal eller et 7-tal;” Vi undgår dermed 
den skævvridning i undervisningen, som er 
til skade for de studerende selv”.  

 
Torben K. Jensen pointerer, at den nye 
studieordning er et forsøg på at opprioritere 
anvendelsesdelen på studiet : ” Vi vægter 
traditionelt videnskomponenten højere end 
anvendelseskomponenten. Det synes jeg 
godt, vi må skubbe lidt til. Med den gamle 
ordning fik man nærmest fornemmelsen, at 
jo mere abstrakt, jo flottere.”  Indførelsen 
af faget offentlig politik på grund-
uddannelsen, er blandt andet også et forsøg 

på at imødekomme dette ønske. Torben K. 
fortsætter engageret :”Vi er jo ikke gode til 
at fokusere på praksis. Nogle synes jo, at vi 
skal producere science – lovmæssigheder. 
Jeg mener, det handler om at styrke 
dømmekraft i praksis, men det er en løbende 
diskussion internt på instituttet”. 

Torben K.Jensen 

 
Århus og konkurrenceperspektivet 
På spørgsmålet om, hvorvidt statskundskab 
i Århus vil stå stærkere med den nye 
ordning, svarer Torben K. prompte ; ”Vi er 
ikke i gang med at konkurrere på nemhed. 
Så kan det godt være, at der er flere, der 
bliver fristet af uddannelsen ved andre 
institutter, men kampen skal stå et andet 
sted. Det er kvaliteten i vores uddannelse, vi 
søger at opgradere og ad den vej at gøre 
det mere spændende at læse her. Vi skal 
ikke konkurrere på, hvor nemt det hele skal 
være.” 
          Martin Koch tilføjer, at den nye 
studieordning, er en styrkelse af 
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 mulighedernes studie, og at kvaliteten er 
forøget, men : ”kampen med København, 
står og falder ikke med studieordningen. 
Det er København som by, vi ikke kan 
hamle op med, og der er der ikke noget, vi 
kan gøre.” 
          Det er dog klart, at der også skeles til 
Odense og København i arbejdet med 
studiereformer i Århus. Alligevel mener 
Torben K. Jensen, at Århus snarere går 
imod strømmen. Eksempelvis er han imod, 
at nogle fag udnævnes til hovedfag, mens 
andre klassificeres som støttefag, som er 
tilfældet med studiet i København; ”Hvis 
sådan en ordning f.eks. kombinerer 
støttefag  med en bestået/ikke-bestået 
eksamen, så får man nogle ret forudsigelige 
og uhensigtsmæssige incitamentsstrukturer. 
Noget vil utvivlsomt blive sjoflet”.  Denne 
tendens hænger tæt sammen med det 
faktum, at studerende er blevet mere 
individualistiske og instrumentelle, hvilket 
Torben K. og Martin Koch er enige om.  

Instrumentelle studerende 
Torben K. Jensen ærgrer sig over, at det er 
nødvendigt at indføre karakterer på samtlige 
seminarer, me n påpeger, at det er blevet 
nødvendigt for at få det til at fungere. 
Fordyberne på statskundskab er blevet 
fortrængt af instrumentelle studerende.  

 
Ifølge Torben K. Jensen er de studerende de 
konservative og godt forvænte med blot at 
modtage undervisning.  
 

”Vi er ikke i gang med at 
konkurrere på nemhed. Så kan 

det godt være, at der er flere, der bliver 
fristet af uddannelsen ved andre 
institutter, men kampen skal stå et 
andet sted. Det er kvaliteten i vores 
uddannelse, vi søger at opgradere. 
 
Citat: Torben K. Jensen 

” 

” 
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 ” 

” 

Han ser gerne, at underviserne og 
studenterne nu retter fokus væk fra 
undervisningsstrukturen hen imod indhold 
og form, og at ma n især vedrørende 
undervisningsaktiviteterne på kandidatdelen 
i mindre grad tænker i baner af 
’undervisning’, men i højere grad er fælles 
om at producere ny viden; ”Vi skal være 
sammen om at producere ny viden” 
fremhæver Torben K. Jensen. ”Der skal 
produceres noget på hvert enkelt seminar, 
således at hvert eneste seminar offentliggør 
noget, som slutprodukt”.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denne ide er ikke afhængig af selve den nye 
studieordning, men af mentale grænser hos 
studerende såvel som undervisere.  
 
 

Martin Koch bemærker i den sammenhæng; 
” Studieordningen er blot rammen, nu er 
opgaven så at fylde den ud. Vi må tage en 
diskussion om, hvordan undervisningen skal 
forløbe, og måle hvad efterspørgslen er”.  
 
Spørgsmålet er slutteligt, hvor nemt det vil 
blive at flytte de mentale grænser hos 
stadigt mere instrumentelle studerende.  
 
Studienævnet for statskundskab vedtog den 
endelige ordning på studienævnsmødet den 
23. januar. Den skal nu godkendes i 
fakultetsrådet.  
 
Den nye studieordning vil være gældende 
for studerende, der påbegynder uddannelsen 
1. september 2002 eller senere. 
Bestemmelserne vedrørende kandidat-
uddannelsen er tillige gældende for 
studerende, der består bacheloruddannelsen 
i statskundskab efter 96-ordningen 
sommeren 2002 eller senere. 
 
 
 
 

Kandestøberen beklager 
I sidste nummer af Kandestøberen (nr. 4, december 2001) sneg en trykfejl sig 
ind i Tøger Seidenfadens indlæg ”Om at rette smed for bager & misbruge 
domstolene”. I tredje afsnit, tredje linje skulle der have stået, at angrebet på 
Curt Sørensen forekom Tøger Seidenfaden uberettiget, og ikke som der uhel-
digvis kom til at stå – berettiget. Vi beklager trykfejlen.  

- MVH. Redaktionen 

Studieordningen er blot rammen, 
nu er opgaven så at fylde den ud. 

Vi må tage en diskussion om, hvordan 
undervisningen skal forløbe, og måle, 
hvad efterspørgslen er. 
 
Citat: Martin Koch 

” 

” 
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Derfor ph.d. 
af adjunkt Vibeke Lehmann Nielsen 

I de tre år, hvor jeg har været ph.d-
stipendiat ved Institut for Statskundskab, 
har vi diskuteret ph.d.-rekruttering. I 
oktobernumret af Kandestøberen var der et 
kritisk indlæg af to potentielle ph.d.-
ansøgere – Tom og Siggi. De mente, at ph.
d. ikke var attraktivt, blandet andet fordi 
instituttet ikke prioriterer teamarbejde.  
 
Siggi og Tom efterlyser teamarbejde og 
anvendt forskning i form af projektarbejde 
med f.eks. eksterne samarbejdspartnere – 
men hvem siger, at det er umuligt? Det er 
kun umuligt, hvis ingen kommer og skaber 
det. Med al fare for at fornærme mine ældre 
kollegaer: Det er svært at lære gamle 
cirkusheste nye numre. Men hvem siger, at 
der ikke er plads til nye numre i 
programmet?  
 

Jeg er således i bund og grund enig med 
Tom og Siggi i den kritik, som de rejser, 
men hvis deres konklusion er, at man som 
følge af kritikken ikke skal søge ph.d.-
stipendium på Institut for Statskundskab, så 
drager de den forkerte konklusion. For det 
første er naboens græs sjældent grønnere. 
For det andet mener jeg, at de skitserede 
kritikpunkter dækker over, at der på 
Instituttet er generationsforskelle med 
hensyn til, hvad der motiverer os, og 
hvordan vi ønsker at indrette vores liv og 
arbejdsliv. Instituttet befinder sig i relation 
til arbejdskultur i et vadested og står over 
for udfordringer, som vi må forholde os til, 
hvis vadestedet ikke skal ende i det rene 
dødvande. At fravælge ph.d.-stipendium og 
en eventuel forskerkarriere ved Institut for 
Statskundskab ville imidlertid være at 
kapitulere og dermed overlade fremtiden til 
andre.  
 
Naboens græs er ikke grønnere  
For lidt over tre år siden valgte jeg at 
forlade en arbejdsplads, som for mange 
cand.scient.pol.er – og især for mange 
potentielle ph.d.-stipendiater – fremstår som 
et drømmejob. Efter to år i konsulent-
branchen – med utrolig gode kollegaer, 
spændende opgaver, store udfordringer og 
dejlig fleksibilitet – vendte jeg tilbage til 
Instituttets gule mure. Hvorfor nu det?      
 
Jeg har én leveregel, nemlig, at hvis jeg i 
mere end tre måneder er utilfreds og har 
kvalme over livet, må jeg finde årsagen og 
reagere, og det punkt var jeg nået til. 
Årsagerne til min utilfredshed var især 
følgende: For det første var jeg træt af, at 
der sjældent var tid og mulighed for at gøre 
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 mit arbejde ordentligt. Det var for mig ikke 
tilfredsstillende at sidde og lave overheads 
til kl. 3 om natten for at stå op kl. 6 og tage 
morgenflyet til København, i flyet opdage 
forskellige fejl i diverse tabeller og figurer, 
rette overheads til på firmaets københavner-
kontor og derefter stå frisk og klar til et 
flere timer langt møde.   
 
Dernæst mærkede jeg en stigende irritation 
over, at belønning i form af især faglig/
personlig opmærksomhed og i mindre grad 
økonomisk anerkendelse ikke hang sammen 
med den faglige kvalitet af ens arbejde, men 
derimod sammen med evnen til at tiltrække 
chefens interesse. Man skulle som andre 
pejlerbørn hele tiden henlede opmærksom-
heden på sig selv, sine ideer og  
fortræffeligheder, hvilket for mig at se var 
spild af både min, chefens og firmaets tid.     
 
Jeg blev med andre ord klar over, at 
selvstændighed, tid til faglighed og fraværet 
af chefer, som man skulle bruge krudt på, 
betød meget for min motivation og 
tilfredshed. Selvfølgelig var der samtidig 
mange plusser, som jeg var ked af at miste. 
Herunder især teamarbejdet og den utrolige 
ærlighed og solidaritet, som herskede 
mellem de ansatte, samt at jeg havde stort 
ansvar og utrolig frie hænder.  
 
Pointen med min historie er, at valg af 
arbejdsplads altid er en personlig afvejning 
af plusser og minusser, og at det er naivt at 
tro, at den perfekte arbejdsplads findes. Det 
er imidlertid – som medarbejdere eller 
kommende medarbejdere - vores personlige 
ansvar at definere os frem til, hvad vi 
værdsætter henholdsvis forsøger at undgå. 
Hvis man værdsætter ansvar, selvstændig-
hed, smarte titler, gode lønningschecks, 
lufthavnskaffe og fart over feltet, skal man 
vælge konsulentbranchen. Hvis man 

derimod værdsætter faglighed, tid til 
fordybelse, plads til kreativitet, 
selvstændighed, ansvar og gode middage på 
internationale konferencer, skal man vælge 
forskerverdenen. Det er imidlertid en 
personlig afvejning, som jeg på ingen måde 
skal blande mig i - man skal bare være 
realistisk og erkende, at der ofte er trade-off 
mellem værdifulde forhold.    
 
Arbejdspladsens ansvar er omvendt at følge 
med tiden og tilbyde de ansatte og 
potentielle ansatte en attraktiv arbejdsplads. 
Det vil sige en arbejdsplads, hvor det 
individuelle trade-off mellem de forskellige 
goder ikke bliver større end højest 
nødvendigt. Her giver jeg Siggi og Tom ret 
i, at Instituttet står over for en udfordring. 
Årsag: Den yngre generation af akademiske 
arbejdstagere  motiveres af helt andre 
faktorer end tidligere generationer. Desuden 
har gamle arbejdsmetoder og bedømmelses-
systemer skabt dysfunktioner, som virker 
lidet attraktive på den yngre generation. Jeg 
skal i det følgende søge at uddybe 
argumentationen.    
 
Et generationsbestemt vadested  
Hvis vi i første omgang sondrer mellem 
ydre og indre motivationsfaktorer, kan vi 
nok hurtigt blive enige om, at de ydre 
motivationsfaktorer, som Instituttet 
specifikt og universitetsverdenen generelt 
kan tilbyde, er mindsket med tiden. Hverken 
løn, frynsegoder, arbejdstider, fysiske 
omgivelser eller prestige ligger i dag over, 
hvad andre arbejdspladser kan matche.  
 
Tilbage står derfor de indre motivations-
faktorer – dvs. de faktorer, som er motiveret 
af psykologiske mekanismer såsom ønsket 
om at opnå resultater og anerkendelse eller 
ønsket om at leve op til såvel egne som 
andres forventninger. Med andre ord ønsket 
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 om følelsen af, at man er lykkedes – at man 
bruger sit liv på en måde, der skaber glæde 
for både sig selv og andre.     
 
Store dele af den generation af 
akademikere, som Instituttet i dag 
rekrutterer og i fremtiden kommer til at 
rekruttere videnskabeligt personale fra, er 
dels vokset op med middelklasseværdier, 
dels børn af et uddannelsessystem, hvor 
man har været proces- i stedet for 
resultatorienteret. Hertil kommer, at vi er 
vokset op i en tid, hvor det sociale skel 
mellem de forskellige samfundsgrupper 
synes mindre og mindre.  
 
Som følge heraf kræver vi for det første af 
vores arbejdsplads, at der skal være tid til 
andet end arbejde – dvs. tid til familie, 
venner, fritidsinteresser etc. Dernæst skal vi 
have det rart med de ting, som vi laver. Vi 
sluger ikke ubehaget og bider ikke tænderne 
sammen for måske om 15 år at kunne 
inkassere en gevinst i form af en fin titel og 
en mindre lønstigning. At have det rart med 
det, vi laver, indebærer imidlertid, at vi i 
hverdagen indgår i en proces, som på den 
ene eller anden måde er personligt 
berigende – herunder også socialt 
berigende. Den sociale anerkendelse og det 
daglige samspil med andre betyder mere for 
de fleste af os end muligheden for selv at 
bestemme alt og muligheden for individuel 
anerkendelse.  
 
I det lys er en arbejdsplads, hvor man er 
alene om praktisk talt alt – såvel 
undervisning som forskning - ikke en 
attraktiv arbejdsplads. Vi ønsker 
teamarbejdet – både fordi vi værdsætter det 
sociale fællesskab, og fordi vi tror på, at det 
skaber bedre resultater. 
 
Hvorfor er vi så så alene om alt inden for 

forskningsverdenen?  
 
Tjaa, - for mig at se er det resultatet af en 
ond spiral, hvis grundelementer er dels 
kritik som arbejdsvilkår, dels konkurrence 
og individuelle præstationer som den 
fremtidige karrieres bedømmelsesgrundlag - 
krydret med en god position ærekærhed.  
 
Kritik og modkritik er forskningens 
fundamentet. Det er imidlertid både godt og 
skidt. Godt fordi det skaber udvikling, men i 
kombination med den hårde individuelle 
bedømmelse skidt, fordi det skaber angsten 
for at blive vejet og fundet for let. Af frygt 
for at blive vejet og fundet for let knokler vi 
hårdt for at stoppe de huller, som måtte 
være. For det andet undgår vi teamarbejde. 
For i teamarbejdet er man jo nødt til ind 
imellem at erkende, at der er noget, som 
man ikke ved eller ikke forstår. Men jo 
mere angste vi bliver for at blotte huller og 
svagheder, jo mere individualiseret bliver 
arbejdsprocessen. Og jo mere individuali-
seret arbejdet og dets produkt bliver, jo 
hårdere rammer eventuel kritik. – Den onde 
spiral bliver med andre ord sat i gang.   
 
Der skal mod og et stort ønske om 
teamarbejde til for at bryde spiralen. Ønsket 
om teamarbejde stiger imidlertid med de 
kommende generationer af forskere. Min 
udgangsreplik skal derfor være en 
opfordring til Tom, Siggi og ligesindede til 
at komme med ind i manegen og skabe nye 
cirkusnumre i stedet for at stå på sidelinien 
og kritisere. Min erfaring med Cirkus 
Statskundskab er, at der er højere til loftet 
end de fleste tror og plads til nye numre i 
programmet.  
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Af Pernille Blach Hansen, Næstformand i 
Socialdemokratiets Folketingsgruppe og 
Miljøordfører. 
 

 
At være politiker er ikke et job, det er en 
livsstil. En livsstil, der er præget af mange 
møder, aftener væk fra kæresten og 
vennerne, kilometervis af bilag, rapporter, 
breve og mails – og spandevis af kaffe. 
Noget af det minder om IFSK, nemlig 
kaffen og de mange papirer. Hvis det af og 
til kan være svært som studerende at få læst 
alle teksterne til forelæsningerne eller sågar 
til eksamen, så er det som folketingsmedlem 
helt håbløst. For at overleve (og bare af og 
til møde en vælger) er jeg nødt til at 
prioritere benhårdt, og mange spændende 
ting arkiveres lodret.   

 
Offentlig forvaltning er et af de fag, jeg som 
politiker har fået størst mulighed for at 
afprøve i praksis – herunder ikke mindst de 
velkendte pixibøger. Debatten om forholdet 
mellem embedsmænd og politikere er 
klassisk, og positionerne er velkendte, men 
hvordan ser det ud fra en politikers stol. 
Bestemmer politikerne i det hele taget 
noget – og hvad er det, embedsmændene 
maksimerer ? I den aktuelle finanslovsdebat 
er det nærliggende at sige, at 
embedsmændene selvfølgelig budget-
maksimerer, og det er der da givet også 
nogle, der gør. Særligt i de ministerier, der 
nu skal holde for med store nedskæringer. 
Men det er nu min klare overbevisning, at 
der også i mange af ministerierne er en høj 
grad af mission, hvor embedsmændene er 

Fra IFSK til Folketinget 
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 dybt optaget af at løse deres opgaver bedst 
muligt.   
Forholdet mellem politikere og embeds-
mænd er selvfølgelig et kapitel for sig. Når 
man som jeg har været med i en 
Finanslovsforhandling med Lykketoft for 
bordenden, er man ikke i tvivl om, at 
politikerne bestemmer og embedsmændene 
loyalt leverer det, de bliver bedt om! 
Omvendt har der da været gange, mens vi 
var i regering, hvor jeg havde følelsen af, at 
alle nye ideer fra MF’ere (og ministre) blev 
skudt ned med en automatreaktion fra 
embedsværket. Det hænger også sammen 
med den gammelkendte sandhed om at 
politikere forgår – embedsmænd består. 
 
Informationsasymmetrien mellem embeds-
mænd og politikere (og mellem regeringen 
og oppositionen) kan jeg i disse 
finanslovsdage føle på min krop.  Selv om 
jeg har kastet mig ud i et større 
detektivarbejde for at gennemskue 
konsekvenserne af regeringens nye 
finanslovsudspil på miljøområdet, så tvivler 
jeg på, at jeg har fundet alle finterne ! 
Bevillinger flyttes som konsekvens af 
ressortændringer; der flyttes mellem 
forskellige konti, og nogle penge parkeres 
på en reserve i Finansministeriet. Nogle 
gange sammenligner regeringen sit 
finanslovsforslag med Finansloven for 
2001, andre gange med den tidligere SR-
regerings forslag for 2002, selvfølgelig alt 
efter hvordan tallene kommer til at se 
pænest ud.  
 
Efter 4 år som folketingsmedlem og 2 år 
som scient.pol. er det vel et meget passende 

tidspunkt at stille sig selv det gode 
spørgsmål: Kan man læse sig til at være 
politiker? På nogle områder er svaret ja. 
Som statskundskabsstuderende lærer man 
om de formelle strukturer – eksempelvis 
Folketingets og Centraladministrationens 
opbygning. Samtidig har IFSK ganske givet 
lært mig en række metoder – heriblandt en 
analytisk tilgang, evnen til at kapere store 
mængder informa tion og analysere sagen 
fra de andre partiers synsvinkel. Derfor 
giver Statskundskab en god ballast og en 
god platform for politisk arbejde.  
 
Det, man slet ikke lærer noget om som stud. 
scient.pol., og som man ikke kan læse sig 
til, er den politiske kultur i Folketinget. Den 
indeholder en helt særlig omgangstone - et 
helt specielt forhold mellem politikere og 
journalister - og en masse uskrevne 
spilleregler. Hvis man overtræder dem, 
kommer man først galt af sted. Dertil 
kommer hele det taktiske element, der i 
politik spiller en stor rolle: hvad er vores 
strategi, hvad tror vi, de andre partier vil 
kræve, og hvordan får vi mest igennem? 
Kort sagt hele forhandlingsdelen…her er 
selv en nyuddannet scient.pol. på bar bund.  
 
Så hvordan det reelt er at være 
Folketingsmedlem, det er selv ikke en 
statskundskabsstuderende klar over. Man 
kan ikke læse sig til det, det skal opleves ! 
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  af Jakob Bøss, årgang 1996.  
 
Langt fra den hjemlige debat om 
regeringens flygtningeplan, nedlæggelse af 
råd og nævn eller Tvind-imperiets 
overlevelseskamp sidder jeg her på USA’s 
østkyst en råkold men skyfri januardag og 
prøver at gøre status over mit indtil videre 
1½ år lange studieophold ved Harvard 
University. Efter 4 år på Institut for 
Statskundskab – 3 år på grunduddannelsen 
og 1 år på overbygningen, fik jeg i 
september 2000 mulighed for at indlede 
studier ved John F. Kennedy School of 
Government, der er Harvard’s professional 
school for offentlig politik, administration 
og ledelse. Skolen har 800 studerende på 
fire forskellige masters-programmer. Jeg er 
indskrevet på den to-årige MPA (Masters in 
Public Administration), der hvert år optager 
omkring 70 studerende. Om alt går vel – og 
det gør det nok – dimitterer jeg til juni 2002 
med en MPA- grad, inden for 
specialeområderne ’Anvendt mikro-
økonomisk analyse’ og ’Ledelse’. I denne 

artikel vil jeg gerne benytte lejligheden til at 
fortælle lidt om, hvad jeg har fået ud af at 
tilbringe størstedelen af min overbygnings-
uddannelse i USA.   
 
Hvad er en ”professional school”? 
Begrebet ”professional school” er nok 
ukendt for de fleste danskere – det var det i 
hvert fald for mig – men dækker over 
undervisningsinstitutioner inden for de 
enkelte universiteter, som sigter på at 
uddanne kandidater til en professionel 
karriere, dvs. uden for universitetet. Efter en 
4-årig college-uddannelse, der mere eller 
mindre svarer til vores bachelor-uddannelse, 
har amerikanske studerende groft sagt tre 
muligheder. De kan enten vælge at afslutte 
deres studier og tage et job, de kan fortsætte 
deres studier i et Ph.D.-program, eller de 
kan søge ind på en professional school, 
typisk medicin, jura, business eller 
government for at få en kandidatgrad. 
Selvom undervisningen er forskningsbaseret 
i den forstand, at underviserne som 
hovedregel også forsker ved siden af, er 
formålet med uddannelsen på en 
professional school ikke at give de 
studerende forskningskvalifikationer, men 
derimod at give træning i den profession de 
har valgt.   
 
Fagudbud 
Fagudbuddet på John F. Kennedy School of 
Government er derfor inddelt i to 
hovedområder: policy-fag og redskabs-fag, 
hvilket udtrykker det forhold, at kandidater, 

Studieophold på Harvard University 
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 John F. Kennedy School of Government. 
Leveomkostningerne, der er væsentligt 
højere end i Danmark, har jeg finansieret 
ved en kombination af SU og private 
legater. Jeg har været så heldig at få værelse 
på et af Harvard’s kollegier, kun 5 minutters 
gang fra skolen, hvor jeg bor sammen med 
140 kandidatstuderende fra hele verden. 
Kollegiet har egen spisesal, hvor der tre 
gange om dagen serveres rigtig god mad. 
Dette er indeholdt i huslejen på omkring $ 
800 om måneden, hvilket efter lokale 
forhold faktisk er billigt!  
 
Jeg blev så glad for at være her, at jeg efter 
det første års ophold søgte om at blive 
endnu et år for at færdiggøre MPA-graden, 
og denne ansøgning blev imødekommet af 
Harvard. Selvom det andet år udelukkende 
har været for egen regning, har jeg været 
heldig at kunne finansiere størstedelen 
gennem private legater, hvilket betyder, at 
jeg kun kommer ud med en mindre gæld 
efter et ophold, der samlet set har kostet på 
den forkerte side af 700.000 kr.  
 

 
 

der sigter på at gøre karriere inden for 
offentlig politik, administration og ledelse 
dels må have kendskab til konkrete politik-
områder (såsom udenrigspolitik, miljø-
politik, socialpolitik, sundhedspolitik etc.), 
men også have et sæt af værktøjer i 
bagagen. Redskabsfagene falder inden for 
tre hovedområder: kvantitative fag (primært 
økonomi og statistik), strategisk ledelse af 
organisationer samt politisk ledelse. Hvis 
man leder efter et typisk overbygningsfag 
som på Institut for  Statskundskab, så leder 
man ofte forgæves. Teoretiske skoler eller  
metodiske tilgange er trængt i baggrunden 
til fordel for fag med en høj grad af praktisk 
relevans (måske lige med undtagelse af de 
kvantitative fag, der praktiseres med den 
samme rigorisme som på ethvert økonomisk 
institut). Således har jeg for eksempel taget 
fag i forhandlingsteknik, hvor vi udover 
teoretisk analyse og gennemgang havde 
ugentlige forhandlingsøvelser, og ledelses-
fag, hvor undervisningssituationen i sig selv 
var et laboratorium for ledelse. Hvis man vil 
opleve den traditionelle statskundskabs-
disciplin, må man søge over på Department 
of Government, hvor politologiske koryfæer 
som Kenneth Shepsle, Samuel Huntington 
og Sidney Verba holder disciplinerne i 
hævd.  
 
Kronprins Frederiks Legat 
Muligheden for at komme til Harvard 
åbnede sig for mig, da jeg i januar 2000 
blev tildelt Kronprins Frederiks Legat. 
Legatet, der administreres af Danmark-
Amerika Fonden/Fulbright-Kommissionen, 
og som ansøges hvert år medio oktober, 
dækker undervisningsafgiften for et år ved 

 
Med en akademisk uddannelse i 

statskundskab og en professional degree i 
offentlig politik, administration og ledelse 
føler jeg ikke alene, at jeg er bedre i stand 
til at forstå verden, men også at jeg har 
redskaberne til at skride til handling på 
baggrund af min viden.   

” 

” 
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 Dagligdagen på John F. Kennedy School 
of Government 
Dagligdagen på John F. Kennedy School of 
Government er som regel ret hektisk. Alle 
fag afholdes 2 gange om ugen, 1½ time ad 
gangen, så med 5 fag pr. semester bliver det 
til omkring 15 timers undervisning om 
ugen. Mængden af forberedelse til hvert fag 
er omkring det samme som for et typisk 
statskundskabsfag, og hertil kommer 
skriftlige opgaver. I gennemsnit har jeg vel 
haft omkring 2 skriftlige afleveringer om 
ugen i løbet af semesteret. Til gengæld er de 
afsluttende eksamensopgaver ikke så 
omfangsrige som en typisk A-fagsopgave. 
Den samlede ugentlige arbejdstid ligger 
derfor sjældent i underkanten af 70 timer. 
Derfor er det rart fra tid til anden at kunne 
tage af sted en hel weekend og opleve det 
amerikanske samfund – at tro at Harvard er 
en repræsentativ beskrivelse af USA ville 
være en fejlslutning! 
 
I modsætning til statskundskab, hvor man 
strategisk kan vælge at investere sine 
ressourcer i at skrive en god eksamens-
opgave, baseres den samlede karakter i de 
enkelte fag på en kombination af deltagelse 
på timerne, skriftlige afleveringer samt den 
afsluttende eksamen eller eksamensopgave. 
Med andre ord er det ikke kun 
slutproduktet, men også processen, der 
bedømmes. Det kunne være værd at 
overveje i forbindelse med de igangværende 
reformer af studieordningen. Der er i hvert 
fald ingen tvivl om, at det har en positiv 
indflydelse på deltagelsen på timerne og i 
faget i det hele taget.  
 

Kulturelle og sociale aktiviteter 
Udover selve undervisningen foregår der en 
masse aktiviteter på skolen. Der er konstant 
besøgende, som giver foredrag. Således har 
jeg bl.a. oplevet Bill Clinton, Singapores 
tidligere premierminister Lee Kuan Yew, 
Irlands premierminister Bertie Ahern, 
finansmanden George Soros, USA’s 
forsvarsminister under Vietnam-krigen 
Robert McNamara, Clintons National 
Security Advisor Sandy Berger, 
grundlæggeren af CNN Ted Turner, senator 
Ted Kennedy, præsident George Bush’s 
stabschef Andrew Card, EU-kommissær 
Mario Monti samt generalsekretæren for 
EU-kommissionen David O’Sullivan, for 
blot at nævne nogle stykker. Dertil kommer 
kulturelle arrangementer og fester, 
arrangeret af en række studenter-foreninger, 
ofte med en bestemt kulturel og etnisk 
baggrund. 41 % af de studerende på 
Kennedy Skolen er af ikke-amerikansk 
nationalitet, hvilket gør skolen til den mest 
internationale på Harvard. Det er ret 
fantastisk bogstaveligt talt at have venner 
fra hele verden. For nylig spiste jeg frokost 
med en af mine medstuderende fra 
Zimbabwe, der for et par år siden brød med 
Robert Mugabe’s parti og dannede det 
første oppositionsparti til Mugabe – som 
den første kvindelige partileder i landet 
nogensinde. I det perspektiv får 
urolighederne i Zimbabwe pludselig en helt 
ny betydning, fordi man får sat et ansigt på 
problemerne og pludselig begynder at 
forstå, hvad det betyder for menneskers 
hverdag, når Danmark beslutter at reducere 
sin ulandsbistand.  
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 Hvad er forskellen på Harvard og 
Institut for Statskundskab? 
Mine to år på Harvard har uden tvivl været 
en af de største oplevelser i mit liv. Rent 
fagligt er universitetet i absolut verdens-
klasse og kan i kraft heraf tiltrække en 
utroligt masse spændende mennesker, som 
har lyst til at være i nærheden af, hvor 
tingene sker. Endnu vigtigere, så føler jeg 
det lidt, som om en masse af de kundskaber, 
jeg har erhvervet mig på Institut for 
Statskundskab, er blevet flyttet fra det 
passive ordforråd og over i det aktive. På 
statskundskab lærer vi at forstå og forklare 
verden, hvilket har vist sig at være en 
utroligt nyttig egenskab at have. Derimod 
virker springet fra tanke til handling ofte 
meget stort. En af mine medstuderende her 
på Kennedy Skolen, der har en akademisk 
karriere bag sig, bemærkede tørt, at 
”akademikere føler, at de er skredet til 
handling, fordi de har skrevet et paper”. 

Det, jeg har fået ud af at læse på en 
”professional school”, er at gå skridtet 
videre. På statskundskab er det tætteste vi 
kommer på dette formodentlig, når vi 
snakker om ’implementering’ – det 
akademiske studie af, hvordan ting kan gå 
galt på 1000 måder, og vi undgår derfor at 
forholde os til, hvilke policy- eller 
ledelsesmæssige implikationer vores 
analyser har. Med en akademisk uddannelse 
i statskundskab og en professional degree i 
offentlig politik, administration og ledelse 
føler jeg ikke alene, at jeg er bedre i stand 
til at forstå verden, men også at jeg har 
redskaberne til at skride til handling på 
baggrund af min viden.   
 
Hvis du har spørgsmål i forbindelse med 
studieophold på Harvard University, er du 
velkommen til at sende en e-mail til 
Jakob_Boss@ksg.harvard.edu 

1 Ekskl. videnskabeligt personale på tilknyttede undervisningshospitaler.  
Kilde: www.harvard.edu, www.au.dk  

Facts om Harvard University: 
Harvard University, der ligger ved Boston i staten Massachusetts på USA’s østkyst er 
USA’s ældste universitet, grundlagt i 1636, dvs. 140 år før den amerikanske uafhængighed i 
1776.  
 Harvard University Aarhus Universitet 

Antal studerende 19.500 19.000 

Årsbudget 16,8 mia. kr. 1,7 mia. kr. 

Formue 153 mia. kr. ? 

Undervisningsafgift Ca. 200.000 kr. årligt 0 

Antal VIP 2.4001 1.500 

Antal TAP 11.200 1.500 
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Meld Dig Ind! 
 

Die Theater Klike er et godt tilbud til alle stude-
rende der har lyst til gode kulturelle oplevelser til næ-
sten ingen penge. Kliken er skabt af Århus Teater med 
det ene formål at få flere fattige studerende i teateret.  

Du forpligtiger dig ikke til noget, men modtager 
blot gode tilbud via din mail. Det kan være billige tea-
terbiletter eller invitationer til specialarrangementer, 
hvor du ville kunne møde skuespillere, instruktører el-
ler noget helt tredje. Næste arrangement bliver i for-
bindelse med forestillingen ”Mordet på Marat” der har 
premiere på Århus Teater den 22. februar. 
     Tilmeldingen sker på hjemmesiden   

www.dietheaterklike.dk   
og det er ganske gratis og uforpligtigende. Tilmeld 
dig og lad dig friste – det er for dumt at lade være! Og 
så er det oven i købet billigere end at gå i biografen. 
 
Hvis du vil vide mere eller har gode forslag til arran-
gementer, så kontakt Klikeambassadørerne på stats-
kundskab:   
 
Anna Winthereik: 20011103@ps.au.dk 
Anne Sophie Madsen: 20012295@ps.au.dk 
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Adjunkt Mette Kjær har været en tur i 
Uganda. Baggrunden for turen til Ugan-
da er et forskningsprojekt med titlen 
“Governance and State Capacity in Afri-
ca”, som er støttet af Statens Samfundsvi-
denskabelige Forskningsråd. Projektet 
undersøger forholdet mellem politik og 
statslig kapacitet.  
 
af Adjunkt Mette Kjær 
 
Klokken er halv et, og 
jeg begiver mig af sted 
for at mødes med min 
forskningsassistent. På 
vejen op til vores møde-
sted, caféen i universite-
tets gæstehus, møder jeg 
flokke af studerende, der 
alle siver samme vej: 
mod universitetets ud-
gang og videre ned mod 
byens centrum, som lig-
ger et par kilometer væk.  
 
”Godt jeg skal den modsatte vej”, tænker 
jeg. De studerende er på vej til en stor de-
monstration mod ”diktatur og terrorisme”, 
som der stod i UPCs annonce i avisen dagen 
før. UPC (Uganda Peoples Congress) er det 
største og mest højrøstede oppositionsparti i 

Uganda. Sidste gang et parti, det mindre og 
blidere Democratic Party, forsøgte at arran-
gere en demonstration, svævede der militær-
helikoptere over byen, og soldater og politi 
myldrede rundt overalt. Partiet aflyste i sid-
ste øjeblik arrangementet, simpelthen fordi 
følgerne kunne blive blodige. Denne gang 

har UPC lovet, at demo n-
strationen bliver afholdt, 
uanset hvad. Politiet har 
svaret igen med at erklære 
arrangementet ulovligt, og 
politidirektøren har sagt, 
at han vil gøre alt for at 
undgå, at det bliver gen-
nemført. Der er virkelig 
lagt op til konfrontation. 
Klogt at holde sig væk. 
 
Min forskningsassistent 
og jeg spiser frokost og 
diskuterer den politiske 
situation. ”Jeg forstår ikke 

præsident Museveni”, siger jeg. ”Hvorfor 
lader han dem ikke bare være i fred og ro? 
De får da meget mere omtale og opbakning, 
hvis han forbyder dem at samles og bruger 
voldelige midler imod dem.” ”Han er ban-
ge – bange for at de bliver for stærke” sva-
rer Katusimeh. Vi kan høre uro i det fjerne –
stemmer og skud. ”Politiet prøver at sprede 

En lørdag eftermiddag i  
januar 2002, Kampala,  

Uganda. 
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de studerende, så de ikke vandrer i samlet 
flok ind til byen”, forklarer Katusimeh. ”De 
skyder op i luften. Det kan godt tage flere 
timer, før det stilner af”. Jeg aflyser i mit 
stille sind planerne om at tage ind til byen 

for at veksle penge senere på eftermidda-
gen. 
 
Vi går over til at diskutere spørgeskemaer 
og glemmer for en tid begivenhederne i 
nærheden. Jeg bliver af og til distraheret af 
skuddene, men Katusimeh fortsætter uan-
fægtet diskussionen. Heller ingen af de om-
kringværende ser ud til at være særlig påvir-
ket af situationen. Men larmen og skuddene 
kommer nærmere, og vi må hen til døren, 
hvor vi kan se studerende komme løbende i 
alle retninger, grinende. Det er utroligt, de 
bliver spredt af militærpoliti, som skyder 
vildt op i luften, og folk ler bare! Måske er 
det hverdagskost for dem. Eller det er nok 
snarere en forsvarsmekanisme. Jeg snakker 
senere med en bekendt, som først griner 
men som alligevel senere får tårer i øjnene, 
når hun beskriver myndighedernes brutali-
tet. 
 
Vi iagttager soldaterne danne blokader ved 
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universitetsområdets nervecenter, en rund-
kørsel som ligger blot 200 meter væk fra ca-
féen. Pludselig lyder et brag så voldsomt, at 
jorden under os synes at ryste. Også mine 
ben ryster. Tjeneren lukker smilende døren 
til, og vi går ind. ”Tåregas eller lydbomber” 
ler Katusimeh, og fortsætter arbejdet, hvor 
vi slap. Jeg stirrer vantro på ham.  Jeg er den 
eneste i lokalet, der ikke smiler. Jeg prøver 
at samle tankerne, men det er ikke let. Der 
bliver dog langsomt mere roligt. Vi snakker 
om at gå ned på universitetsbiblioteket for 
at finde et par specialer om vores emne. 
Men Katusimeh siger, at det ofte er dér de 
studerende søger hen under demonstratio-
ner, og at politiet tit har banket løs på dem 
dér. ”Lad os bare vente med biblioteket”, 
siger jeg. Klokken er halv fire.  
 
Vi tager afsked. ”Er det sikkert at gå hjem”? 
spørger jeg og skeler til de cirka tyve politi-
soldater i rundkørslen. ”Ja, du kan gå hvor-
hen, du vil” forsikrer Katusimeh og slentrer 
af sted. Jeg undgår rundkørslen og finder en 
bagvej hjem.  

 
Pludselig lyder et brag så 

voldsomt, at jorden under os synes at 
ryste. Også mine ben ryster. Tjeneren 
lukker smilende døren til, og vi går 
ind. ”Tåregas eller lydbomber” ler 
Katusimeh, og fortsætter arbejdet, 
hvor vi slap. Jeg stirrer vantro på 
ham. Jeg er den eneste i lokalet, der 
ikke smiler 

” 

” 

 
Dagen efter læser jeg i avisen, at flere stu-
derende blev arresteret. Flere blev såret af 
skud under demonstrationen, selvom den 
var fredelig. En journaliststuderende miste-
de livet. Han var sendt ud for at lave en re-
portage og blev ramt i brystet, da politiet 
åbnede ild ind i mængden. Der er et billede 
af ham liggende på fortovet. Han holder sta-
dig en notesbog i den ene hånd og en kugle-
pen er gledet ud af den anden.    
 

   
 

Der ligger beskrivelser af projektet 
på www.ps.au.dk/mkj 

Politibetjent i diskussion med masserne 
umiddelbart inden urolighederne brød løs  
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Af Marie Tefre og Louise Tarp 
 
Naive førsteårsstuderende som vi er, troede 
vi, at vi skulle på ferie for at slå hjernen fra 
og slappe af. Men vi har bare lært så 
meget. Vi var knapt kommet ombord i 
bussen, før den første lærdom blev presset 
ind i vores hjerner om kap med en Gammel 
Dansk, som PF serverede:  
Vejle Turisttrafik berigede vores bedøvede 
hjerner med en 80´er film, hvor 20 
nyvaskede og polerede lastbiler, linet op på 
rad og række, var blevet filmet fra alle 
vinkler og kanter af en larmende helikopter. 
Disse billeder blev suppleret af en blød 
stemme, som gav os vigtige sikkerheds-
informationer, som for eksempel, at 
chaufføren standser bussen, hvis den 
begynder at brænde.  
 
Men sikkerhed er ikke det eneste, man kan 
lære om på en sådan bustur… 
Vidste du for eksempel… 
-  at tyskerne er økonomisk bevidste – de    
samler reklamer og toiletpapir i én rulle, så 
man tørrer numsen med www.tyroler.com 
på rastepladstoiletterne ned langs Tyskland? 
-  at Danmarks længste bro over land er 
broen på Ringvejen over jernbanerne i 
Århus? (For nærmere uddybning, spørg 
Kasper Bjørn). 
-  at man skal bøje benene, når man skal 
sove, hvis man er over 1,60 m. lang?  
-  at det faktisk er tilladt at stoppe i 
nødsporet på motorvejen, hvis man er 
buschauffør og skal tisse?  

-  at den eneste grund til at standse ved 
indkøbscenteret Otto Duborg er for at ryge 
og tisse? 
-  at buschaufførerne fra Vejle Turistfart 
driver en undercover virksomhed med 
sortbørshandel af dåseøl til salg i bussen for 
sølle 9 kr.? (eller  2,5 euro…øhh…?!) 
-  at man faktisk kan drive en undercover 
virksomhed fra et enkelt bussæde?  
-  at stewardessen Kisser kan klare alt – 
bare tryk på stewardesse knappen? 
-  at den anden stewardesse Randi har større 
”dutter” end Kisser? 
-  at Martin Kibsgaard rapper ”Can’t touch 
this” bedre end MC Hammer? 
Denne tilegnelse af ny viden stoppede ikke 

efter ankomsten til Val Thorens! Allerede 
samme eftermiddag, som vi var ankommet, 
gjorde vi den interessante opdagelse, at 
trykket i de franske alper ikke er helt det 

På skitur med PF 

Foto: Mads Holm Iversen 
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 samme som trykket hjemme i Århus. En 
dåse kakaopulver fra Netto eksploderede 
ved åbning med et ordentligt brag og en 
støvsky, som dækkede de implicerede parter 
i et brunt lag af kakao. Vi fulgte op på 
denne yderst lærerige oplevelse og 
konstaterede, at blandt PF’ere var yderligere 
2 roll-on deodoranter og en solfaktor 8 fra 
Nivea eksploderet på grund af trykforskel.  

I løbet af vores lærerige og dannende skitur 
lærte vi ligeledes en del om, hvad man ikke 
skal gøre. For eksempel er det en dum ide at 
melde sig  til en pub-crawl med et andet 
selskab, også selvom det er 2 euro billigere. 
Ligesom det er ubegavet at hælde 
koncentreret vel-ultra  i store mængder i en 
opvaskemaskine, da det let resulterer i en 
uregerlig mængde skum på køkkengulvet. 
Vi lærte også, at man ikke skal tage på 
after-ski på La Luna, da man risikerer at 
blive raget på røven i 10 min. af en skæv 
hollænder, før man konstaterer, at det ikke 
længere kan være en tilfældighed. Og så 
skal man heller ikke bære solbriller hele 
tiden, hvis man vil undgå at ligne en 
vaskebjørn. Det er også en dum ide, hvis 
man skal udføre et smart skihop iført 
styrthjelm, at tabe sit ur og sin ene sko 
(øhh?)… også selvom det er et flot syn.  
For at følge op på denne tilegnelse af ny 

viden, besluttede vi at foretage lidt research 
af stemningen på after-ski steder i Val 
Thorens. Den grundigste research  blev 
foretaget på vores PF stamsted Viking Bar. 
Et dejligt sted, som gjorde, at vi kunne føle 
os trygge og velkomne i det store udland til 
de velkendte toner af ”Vi er røde, vi er 
hvide” og ”Der er et yndigt land” (og her 
havde vi rejst så langt for rigtig at komme 
ud og ”møde lokalbefolkningen”).  
 
Derudover har vi lært noget om, hvad man 
må, og hvad man ikke må på 
skisportssteder. For eksempel må man ikke 
tage en kælk (Snow-Bob) med i liften, heller 
ikke selvom man er handicappet og har 
givet 8 euro for at leje vidunderet en hel 
dag. I stedet kan man tage liften op (uden 
kælk) og fra en afsides liggestol beundre 
alle de store fyre, som kører flyvehop i høj 
solskin.  
 
Men faktisk behøver man ikke at være 
førsteårsstuderende for at kunne lære en 
masse nyt af en skitur i Thorens. Sune fra 6.
semester formåede at gå fra begynder-
skiskole til sort pukkel off-pist og elegant 
flyvehop på en uge. Fra forfatterne til denne 
artikel skal lyde et stort bifald.  
 
Så alt i alt en yderst lærerig tur, som har 
gjort os til nogle helt nye mennesker. Tak til 
vores to arrangører Kasper Bjørn og Martin 
Kibsgaard for en rigtig fed tur med god 
stemning, der har gjort, at man er ladet op 
til et nyt semester. Vi henviser til reklamen 
for næste års PF-skitur. 
 

Derudover har vi lært noget om, 
hvad man må, og hvad man ikke må 

på skisportssteder. For eksempel må man 
ikke tage en kælk (Snow-Bob) med i liften, 
heller ikke selvom man er handicappet og 
har givet 8 euro for at leje vidunderet en 

hel dag.  

” 

” 
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Foto: Mads Holm Iversen 
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Af StatsRådet og PF      
 
Som de fleste af jer ved, afholder 
Statskundskab Faglig Dag en gang om året. 
Således også i år hvor en gruppe mennesker 
arbejder for at få de bedst mulige  
foredrags-/oplægsholdere til at komme og 
berige os med deres kundskaber inden for 
deres eget felt.  

 
Emne: Globalisering  

Vi hører gang på gang og igen om 
globalisering, men hvad indebærer det 
egentlig? Dagen vil omhandle forskellige 
aspekter inden for globaliserings -
diskussionen inden for et nærmere 
specificeret emne. Vi kan allerede nu 
afsløre, at der vil være en debat om nord/
syd-konflikten. Vi arbejder bl.a. på at få 
debatter om kulturkonflikter, migrationer og 
økonomisk liberalisering. Indholdet for 
dagen ligger ikke helt fast, men vi vil 
komme med mere information og det 

endelige program, når vi kommer nærmere  
dagen. 
 
Dagen vil som sædvanlig starte med, at vi 
mødes til morgenmad i økonomisk 
vandrehal (kantine) klokken 8.30. Derefter 
vil der være to omgange af debatter, en 
mellem kl. 10 og 12 og en om 
eftermiddagen mellem kl. 13 og 15. I 
modsætning til tidligere, vil der både være 
oplæg og egentlige debatter, hvor 
modstående opfattelser stilles op mod 
hinanden. PF vil i forlængelse af Faglig Dag 
afholde fyraftensbar i Statskundskabs 
kantine. 
 
Vi håber, at alle studerende på IFSK vil 
bakke op om Faglig Dag og deltage i dagens 
diskussioner. Alle studerende og 
undervisere har mulighed for at engagere 
sig, idet dagen er undervisningsfri. 
 

Faglig Dag 
Onsdag den 20. marts 

 

Næste redaktionsmøde                    
i Kanden afholdes  

d. 26. februar kl. 13-14 i M2. 
          Alle er velkomne. 
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af Louise Broe  
 
PF har dette semester valgt at træde i PBs 
strålende fodspor. I hver Kande vil der være 
et indlæg fra PF, hvor vi fortæller lidt om de 
ting, der kommer til at ske, og de projekter, 
vi arbejder på. 
PF har fået en ny bestyrelse. Vi havde 
generalforsamling i december, og det var 
rigtig godt at se, at der var så mange, der 
mødte op. Det var også fantastisk, at der var 
så mange, der stillede op til bestyrelsen. 
Bestyrelsen er i år udvidet til 11 mand, vi 
håber at udvidelsen kan være med til at 
sikre en stærkere faglig profil. 5 ud af 11 
sad også i bestyrelsen sidste år.  
Bestyrelsen i år består af: 
 
Fredagsbaransvarlige; Toke Kristiansen(6.
sem), Johan Schjødt(4.sem)  
 
Kasserer; Peter Dinesen(6.sem), Anders 
Rasmussen(6.sem) 
 
Festansvarlige ; Maj Søltoft(6.sem), 
Agnethe Etzgerodt(4.sem)  
 
Fagligt ansvarlige; Niels May Nielsen(6.
sem), Anders Møller(4.sem), Louise Broe(4.
sem)  
 
Studieturs ansvarlige; Marianne Lyngby
(4.sem), Elsebeth Søndergård(4.sem)  
 

Som sædvanlig håber vi, I kigger forbi 
kontoret, hvis I har spørgsmål eller gode 
idéer.  
Festdatoerne for næste semester er efter 
lange forhandlinger med JUS og ØF lagt 
fast. Vi holder fest igen allerede fredag d. 
22. februar. Det bliver en fest uden tema 
denne gang. Så kom til klassisk PF-fest, vi 
glæder os i hvert fald. 
 
På den faglige front arbejder vi på at 
sammensætte forårets program. Allerede 
torsdag d.14 februar har vi et foredrag om 
regeringsskiftets konsekvenser for arbejds-
markedet. Vi har en gut fra DJØF, der 
kommer og fortæller os lidt om det. Klok-
ken 16.15 i AI d.14.-2. Som sædvanlig giver 
vi kaffe og kage. Så snart hele forårets pro-
gram er på plads, skal I nok få det at vide.  
Vi  er også i gang med at planlægge årets 
faglige dag i samarbejde med Statsrådet. 
Emnet er globalisering med fokus på Nord-
Syd problematikken.     
 
Semesterets fester og caféer; 
Fest – fredag        d.22.-2 
Fest – fredag        d.15.-3  
Vinsmagning       d.21/3.  
Fest - fredag         d.  5.-4.  
Cafe- torsdag       d.25.-4 
Metodecafe          når metodeeksamen udle-
                             veres 
Sommerfest          d.21.-6  
 

PF-Klummen 
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af Christian Sørensen 
 
Så har stedets vanedannende bogformidling 
også taget hul på forråsemesteret. Du har 
måske allerede oplevet den til tider lettere 
klaustrofobiske stemning, der er i PB, når 
alle skal have bøger i et lokale, der af 
ganske gode grunde bugner af bøger til 
semesterstarten. Mens denne artikel skrives, 
er vi kun lige begyndt på salget, så en 
egentlig evaluering er endnu ikke mulig for 
overtegnede. 
 
Månedens bog 
Som månedens bog er valgt en klassiker, 
der ikke kun indgår i fundamentet for den 
disciplin, vi udøver på IFSK, men vel snart 
har haft indflydelse på hele den vestlige 
civilisatoriske udvikling.  
 

”Politics” af Aristoteles 
Pris: 80 kroner.  

 
Skal den politiske filosofi sættes i såvel et 
historisk som nutidigt perspektiv (og din 
boghylde udfyldes med en vis portion 
intellektuel kapital), er her en bog til 
formålet. Bogen sætter en dagsorden, der i 
den politiske teori kan genfindes den dag i 
dag. Skal vi nogensinde forstå ideer som 

”family values” og ”community”, og hvad 
kommunitarister og folk i denne kreds 
fremfører – så er Aristoteles stedet at starte.  
 
Generalforsamling 
PB’s årlige generalforsamling finder sted 
torsdag den 21 marts (Tid og sted 
annonceres senere). Overvej allerede nu, om 
du har noget at bidrage med til denne 
begivenhed. Her er både mulighed for at 
være (konstruktiv) kritisk medlem (enhver 
statskundskabers latente fetich), høre 
hvordan året er forløbet eller stille op til 
bestyrelsen. Alle opfordres til at møde op.   
 
Tilbage er kun at fælde en tanke og en tåre 
over, at vi i januar måtte sige farvel til den 
største nuværende (forhenværende) forsker i 
socialvidenskaben; Pierre Bourdieu. Her 
sættes et personligt aftryk på klummen, men 
ikke desto mindre vil jeg her citere, hvad en 
gammel læsegruppe kollega fik tilsendt fra 
en af de globale kontakter, han har mødt 
ude i verden; ”Bourdieu never dies” – lad os 
alle samles om dette budskab. 
 
PB ønsker alle et godt semester – kan vi 
bidrage til at gøre det bedre, så kom ned i 
butikken og udnyt os velvillige aktivister. 
 

PB-Klummen  

PB har åbent mandag til fredag  
fra klokken 12 - 13 
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                                               Århus den 2.-3. marts 2002 
 
Århus Ungdommens Fællesråd præsenterer et rollespil om ungdomspolitik 
 
Det er et skæbnedøgn for ungdomspolitikken i Århus. Byrådet har besluttet, at de unge selv skal sætte 
præg på byen. De får 20 millioner men har kun 24 timer til at nå til enighed. Kan man blive enige om en 
vision, eller ender det hele i mudderkastning og strid? 
Projektet døbes Utopia ... 
 
Et spil om magt og visioner  
U-topia gør den enkelte deltager til hovedperson i et politisk rollespil, der sætter fokus på debat, 
nytænkning og dialog. Projektets spørgsmål: “Hvad nu hvis …?” giver deltagerne mulighed for at dele 
deres drømme og visioner. I løbet af et døgn får deltagerne ungdomspolitikken tæt ind på livet. De skal 
tænke og agere som beslutningstagere, der pludselig sidder med magten og skal skabe bred opbakning bag 
et fælles kompromis. Ideologier, holdninger og fordomme vendes på hovedet, når verdensbilleder og 
konflikter anskues fra nye vinkler. 
 
120 holdninger, 24 timer, 3 udfordringer 
De 120 deltagere spiller ungdomspolitikere, der er blevet valgt til det nye Ungdomsråd. De har tre 
udfordringer: 1) Fordeling af 20 millioner skattekroner, som skal anvendes til aktiviteter for byens unge.  
2) Planlægning af et nyt ungdomshus. 3) Udarbejdelse af en vision for en festuge i Århus med 
ungdommen som tema. På 24 timer skal de fiktive politikere skabe et kompromis og vedtage en plan for 
byens fremtidige ungdomspolitik. Spillet går så tæt på virkeligheden som muligt og rollespillets deltagere 
betjenes af en gruppe embedsmænd og alle bliver behandlet akkurat, som de ville blive det, hvis det hele 
var virkeligt. Spillet starter på Rådhuset og følger realistiske stemmeprocedurer, retningslinier og 
vedtægter. Aviser, tv-udsendelser og diverse events sætter stemningen og starter dramaet. 
 
Idékonkurrence 
I forbindelse med projektet afholdes en idékonkurrence, hvor alle med gode idéer inviteres til at komme 
med deres forslag og drømmeprojekter. Vi efterlyser både fiktive drømmeprojekter og konkrete initiativer. 
Som tak for hjælpen kan du vinde op til 10.000 kr. - spillets deltagere vælger vinderne. 
Læs mere på www.u-topia.dk.   
 
Arrangementet henvender sig til alle unge, som endnu ikke er fyldt 26 år. 
Tilmelding kan ske på rollespillets hjemmeside, hvor du også kan finde flere informationer:  

www.u-topia.dk 
Sidste tilmeldingsfrist: 21. februar 2002. 

 
U-topia arrangeres af Århus Ungdommens Fællesråd med støtte fra bl.a. Århus Kommune 
Arrangementet designes og afvikles af Zentropa Interaction, der er et datterselskab af 
filmselskabet Zentropa med speciale i rollespil og simuleringer.  



30 

Kandestøberen                                                                  Februar 2002 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pierre Bourdieu est mort ! 
En af sociologiens store fædre og mønsterbrydere, 

Pierre Bourdieu, døde onsdag d.23. januar klokken 23 
på hospitalet Saint-Antoine i Paris. Vi vil alle huske 
ham for hans teori om den sociale reproduktion og 

begreberne habitus og kapital. Må hans eftermæle 
længe leve ! 
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I december kårede Kandestøberen årets forsker 
og årets underviser på IFSK : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mehdi Mozafarri løb med årets forskerpris, mens… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jens Blom Hansen blev kåret som årets underviser 
2001. 
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            Jensen, Jakob Linaa (2001). "Demokratisk fornyelse via Internettet", Samson - et medietidsskrift, årg. 
            11, nr. 4, pp. 4-7. 
Jensen, Jakob Linaa (2001). "Politisk offentlighed på internettet - perspektiver og hidtidige erfaringer",  Polito
            logiske Studier, årg. 4, nr. 4, pp. 4-7. 
Jensen, Torben K. (2001). Adjunktuddannelsen i universitetspædagogik ved Aarhus Universitet. Evaluering og 
            erfaringsopsamling fra årene 1994-2000 på grundlag af en spørgeskemaundersøgelse blandt    
            deltagerne. Aarhus Universitet: Universitetspædagogisk udkviklingsenhed. 83 pp. 
Mozaffari, Mehdi (2001). ”Can a declined Civilization be Reconstructed? Islamic ’Civilization’ or ’Civilized 
            Islam’? in Stehen Chan et.al (eds.),  The Zen of International Relations, London: Palgrave. 
Mozaffari, Mehdi, ”Megacivilisation: Global kapital og en ny målestok for civilisation”, Den jyske historiker , 
            nr. 94-95, december 2001, pp. 15-41. 
Mozaffari, Mehdi, ”La mondialisation et la transfomation du monde” , Etudes Internationales, Tunis, Fondation 
            Freiderich Ebert, No. 4/2001, décembre, pp. 23-30. 
Pallesen, Thomas (2001). Anmeldelse af Paul du Gay, In Praise of Bureaucracy, London: Sage, 2000, Politica, 
            årg. 33, nr. 4, pp. 465-467. 
Pedersen, Jørgen Dige (2001). Anmeldelse af Finn Tarp (ed.), Foreign Aid and Development. Lessons Learnt 
            and Directions for the Future, London and New York: Routledge, 2000, Politica, årg. 33, nr. 4, pp. 463-
            465. 
Pedersen, Jørgen Dige (2001). "Økonomisk globalisering og politiske svar - Indien og Brasilien", Den Jyske 
            Historiker,  nr. 94-95, pp. 120-141. 
Pedersen, Thomas (2001). "Terroren og den intellektuelle", kronik, Politiken, 29. december, pp. 3-4. 
Pedersen, Thomas (2001). Regional State Leadership: Institutionalized and Network-based, paper presented to 
            the BISA conference, 17-19 December 2001, Edinburgh. Aarhus: Department of Political Science, Uni
            versity of Aarhus. 20 pp. 
Petersen, Nikolaj (2001). "Dänemark", pp. 325-330 i Werner Weidenfeld & Wolfgang Wessels (Hrsg.),     Jahr-
buch der Europäischen Integration 2000/2001, Bonn: Institut für Europäische Politik/Europa Union          Ve r -
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Petersen, Nikolaj (2001). "Sovereignty and Small States: How Sovereign Are They?", pp. 159-168 i Romain 
            Kirt & Arno Waschkuhn (Hrsg.), Kleinstaaten-Kontinent Europa. Probleme und Perspektiven, Baden-
            Baden: Nomos Verlagsgesellschaft. 
Skak, Mette (2001). "Central Europe - A Lesson in Co-existence?", Studia Polityczne, Nr 12, pp. 163-170. 
Sørensen, Georg (2001). Muddy Waters: The Debate on State, Markets, and Globalisation, paper for the 2001 
            Hong Kong Convention of International Studies, 26-28 July, 2001, Hong Kong. Aarhus: Department of 
            Political Science, University of Aarhus. 25 pp. 
Togeby, Lise (2001). "Hvilke værdier ændrer sig, hvornår og hos hvem?", pp. 260-299 i Peter Gundelach 
            (red.), Danskernes værdier 1981-1999, København: Hans Reitzels Forlag. 

Materiale til gennemsyn hos Birgit Kanstrup  
 
United Nations: International Law Seminar, 38th from 21 May - 7 June 2002. 
IASIA - International Association of Schools and Institutes of Administration: IASIA ANNUAL CONFER
            ENCE: Istanbul, Turkey, 17-20 June 2002. 
EuPRA: Europe as a Peaceful Power? Tampere, 13-16 July 2002. 
Landsforeningen Autisme: 14. nationale konference om Autisme, H.C. Andersen Hotel, Odense, 29. og 30. 
            april 2002. 
dansk byplan laboratorium: Elektronisk kommuneplan, kursus 19.-20. februar 2002 i Århus. 
dansk byplan laboratorium: Rundt om planloven, kursus 9.-10. april 2002 i Fredericia. 
dansk byplan laboratorium: Lokalplankvalitet, kursus 29.-31. maj 2002 i Silkeborg. 
Akademie Sankelmark: Seminare und Tagungen, 1. Halbjahr 2002. 
International Institute of Administrative Sciences: Towards Quality Governance for Sustainable Growth and 
            Development, Second specialised International Conference, Invitation and Call-for-papers, New Delhi 
            (India), 5-9 November 2002. 
International Research Conference: Housing Cultures - Convergence and Diversity, Vienna, 1-5 July 2002. 
Transatlantic Studies Conference, the University of Dundee, Scotland, 8-11 July 2002. 
The Developing Discourses of Identity and Immigration in Europe, Aberystwyth, Wales, 22-27 July 2002. 
European Welfare States: Dynamics and Patterns of Change: Challenges, Institutions, and Actors, Sandbjerg 
            Castle, Jutland, Denmark: May 2-5, 2002. 
European Culture in a Changing World: Between Nationalism and Globalism, ISSEI Conference Workshop, 
            Aberystwyth, Wales, July 22-27, 2002. 
European Union Studies - Study abroad seminar in Strasbourg, France: May 9 - June 1, 2002. 
ECPR Joint Sessions, Edinburgh 2003 - Call for papers. 

Nye specialer 
 
Andersen, Heidi Skov, Kapacitetsopbygning i Miljøbistandsprojekter. En case-analyse af Sabah Wildlife De
            partment. 
Andersen, Nina Vinther, En komparativ analyse af den new zealandske og australske stats sikkerhed som følge 
            af stigende gruppeidentiteter og øgede krav om selvbestemmelse fra de to staters indfødte folk; maorier
            ne på New Zealand og aboriginerne i Australien. 
Andreasen, Kim, Policy-netværksteorier & EU's Mål-2 program. En empirisk test af policy-netværksteoriens 
            forklaringskraft. 
Hansen, Thomas Nikolaj, Regionale frihandelsregimer og demokratisering. 
Jensen, Lars Kongsgaard, Neopatrimonialismens udvikling under demokratiets tredje bølge i Afrika. 
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Personalia 
 
Anne Binderkrantz er påbegyndt ph.d.-studium som ph.d.-aspirant pr. 1. januar 2002. 
Ole Hersted Hansen er bevilget orlov uden løn fra ph.d.-stipendiet for perioden 1. februar - 31. august 2002. 
Erik Hagen Jørgensen er indskrevet som ph.d.-studerende for perioden 1. marts 2002 - 28. februar 2005. 
Lars Thorup Larsen er påbegyndt ph.d.-studium som ph.d.-aspirant pr. 1. januar 2002. 
Mette Kjær er ansat som adjunkt i komparativ politik med særligt henblik på fremmede politiske systemer for 
            perioden 1. februar 2002 - 31. januar 2005. 
Søren Flinch Midtgaard er ansat som adjunkt i komparativ politik med særligt henblik på politisk teori for peri
            oden 1. februar 2002 - 31. januar 2005. 
Kenneth Thue Nielsens ansættelse som amanuensis er forlænget for perioden 1. februar - 31. juli 2002. 
Vibeke Lehmann Nielsen er ansat som adjunkt i offentlig forvaltning for perioden 1. januar 2002 - 31. Decem
            ber 2004. 
Asbjørn Skjævelands ansættelse som amanuensis er forlænget for perioden 1. februar - 31. juli 2002. 
Linda Weiss er ansat som gæsteprofessor for perioden 1. august 2002 - 31. januar 2003. 
Søren Winter er bevilget forlængelse af sin orlov uden løn fra lektorstillingen for perioden 1. februar 2002 - 31. 
            januar 2003. 

Jørgensen, Neel Gammelgård, Kinas deltagelse i internationalt samarbejde. En analyse af Kinas adfærd i multi
            lateralt sikkerhedspolitisk og økonomisk samarbejde i reformperioden, 1978-2001. 
Jørgensen, Thomas Gammelgård, Kinas deltagelse i internationalt samarbejde. En analyse af Kinas adfærd i 
            multilateralt sikkerhedspolitisk og økonomisk samarbejde i reformperioden, 1978-2001. 
Knappe, Jarl Bjørn, The Devolution of Scotland. 
Koch, Jacob, E-government.dk. Om digitaliseringen af den danske offentlige sektor. 
Krogstrup, Jens, The Institutional Logic of Democratic Consolidation in Ghana. 
Kvistgaard, Karsten, Budget- og strukturreformer i sygehusvæsenet. En analyse af deres betydning for aktivite
            ten og produktiviteten. 
Larsen, Brian, Politiske prioriteringers betydning for omfanget og organiseringen af kommunal service - en 
            analyse af kommunal børnepasning i perioden 1982-1998. 
Laut, Katja Grønborg, Den australsk ledede humanitære intervention i Østtimor - en solidarisk handling inden 
            for rammerne af et solidarisk internationalt handlerum. 
Lindstrøm, Mette, Valg af livsstil - en kvalitativ analyse af livsstil, sundhed og krop i moderniteten. 
Madsen, Dorte Lindegaard, State, Democracy and Identity: Political development in a Post Modern Perspec
            tive. An Empirical Analysis. 
Nielsen, Anja, Negotiating Chinese Sovereignty. 
Olesen, Sine, De ældres sag. En analyse af Ældre Sagen med henblik på organisationens håndtering af       p o
            tentielle interessekonflikter. 
Pihl, Ebbe Dons, Implementering af elektroniske patientjournaler i det danske sekundære sundhedsvæsen. 
Rasmussen, Dorte, En empirisk analyse af sammenhængen mellem globalisering, social position og           h o l d
            ning til EU. 
Reinert, Camilla Muff, British National Identity and European Integration. 
Rise, Kasper, Beslutningsprocedurerne i den Europæiske union - en analyse af beslutningsprocedurernes betyd
            ning for Ministerrådets, Kommissionens og Europa-Parlamentets indflydelse på lovgivningen i EU. 
Ulriksen, Marianne S., Tanzania - A Democracy Slowly Dying or Gradually Consolidating. An Analysis of the 
            First and Second Multiparty Elections and a Discussion of the Prospects for Democracy in Tanzania. 
Wichmann, Jakob Mathias, Conceptualising Freedom. The Concept of Freedom and the Methodology of Con
            ceptual Analysis. 



35 

Februar 2002                                                                  Kandestøberen 

 
Redaktionelt 

Ansvarshavende redaktører  
Tanja Elisabeth Erbs (ansvarlig for fælles redaktion) tlf. nr. 86169198 & 
Rasmus Beltofte Sørensen  (ansvarlig for studenterredaktion) tlf.nr. 87410920  
 
Kontaktperson for VIP’erne 
Adjunkt Christoffer Green-Pedersen  tlf.nr. 89421297  
 
Fællesredaktion  
Lektor Mette Skak, adjunkt Christoffer Green-Pedersen, Birgit Kanstrup, Hans Salling 
Petersen, Tanja Elisabeth Erbs og Rasmus Beltofte  
 
Studenterredaktion  
Mette Lykke Kjeldsen, Hanne Petersen, Kirsten Lorenzen, Peter Dinesen, Christian Atzen, 
Laura Glavind, Maj Søltoft, Jens Hørlück samt Henrik Piester, Hans Salling, Tanja Erbs og 
Rasmus Beltofte  
 
KANDESTØBEREN udkommer 4 gange pr. semester i et oplag på ca. 1000 eksemplarer. 
Indlæg modtages gerne - på mail eller i Kandestøberens dueslag! Meninger, der 
tilkendegives under navn, kan ikke tages til udtryk for redaktionens holdning.  
Debatindlæg bedes begrænset til 600 ord, øvrige artikler til 1200 ord. Redaktionen 
forbeholder sig ret til at redigere, forkorte eller tilbagesende artikler, hvis omfang overstiger 
denne grænse (det er med andre ord skribentens opgave at overholde maksimumsgrænsen – 
ikke redaktionens!).  
Billeder af "god kvalitet", der er relevant i forhold til artiklen, modtages ligeledes meget 
gerne på en diskette eller tilsendt som fil.  
 
KANDESTØBEREN er hjemmehørende på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, 
8000 Århus C. E-mail: kanden@ps.au.dk. Tryk: Institut for Statskundskab. 
 
KANDESTØBEREN er  tillige tilgængelig på  internettet på www.ps.au.dk/kanden 

 
Forårets Deadlines  
Mandag d. 4. marts, bladet udkommer mandag d. 18. marts  
Tirsdag d. 2. april, bladet udkommer onsdag d. 17. april 
Mandag d. 29. april, bladet udkommer mandag d. 13. maj 
 
Næste Studenterredaktionsmøde  
Tirsdag d. 26. februar kl. 13-14 I MII (besked herom senere!).  Alle er meget velkomne!! 
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IFSK –kalenderen 
Februar: 
22.: Klassisk PF-fest 
26.: Møde i Statsrådet 
28.: Åbent Hus på IFSK 
 
Marts: 
1.: Ansøgningsfrist til en række stipendier og  
     studiepladser 
1.-24.: Eksamenstilmelding 
8.: Ansøgningsfrist til scholar- og Phd-stipendier 
12.: Møde i Statsrådet 
13.: Studienævnsmøde 
14.: Information om praktikophold 
15.: Ansøgningsfrist for overflytning til KU 
15.: PF-temafest   
20.: Faglig dag 
21.: Generalforsamling i PB 
21.: PF-vinsmagning 
26.: Møde i Statsrådet 
 


