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Det er menneskeligt at fejle

Leder
Elisabeth Steiner og

Lasse Laustsen
kanden@ps.au.dk

Fejl! Vi kender alle den irriterende fornemmelse, når man finder ud af, at noget man 

virkelig har forsøgt at kontrollere og gennemarbejde på kryds og tværs alligevel inde-

holder fejl og mangler. Det være sig i forbindelse med en eksamensopgave, på jobbet 

eller i en lang række andre forbindelser. Imidlertid er en af de første læresætninger in-

den for det, der måske kunne kaldes ”personlig damage control”, at det sjældent hjælp-

er at sende ’aben’ videre til den, som har opdaget fejlen.

For derfor ikke at bære brænde til eget bål, kaste med mudder, når man selv er en slamsuger osv., 
vil jeg indlede med en række beklagelser på Kandens vegne. Flere trofaste læsere med kundsk-
aber ud i diktatorer har bl.a. gjort redaktionen opmærksom på, at der i forrige nummer havde 
indsneget sig visse fejl angående antallet af dræbte under især Hitlers og Maos regimer. Desuden 
er det ingen hemmelighed, at der ved flere lejligheder har været forskellige uheldige or-ddelinger, 
lidt for kreativ typografi mv. Dette beklager vi, men kan på den anden side heller ikke love, at 
fremtiden vil være fejlfri fra vores side – og det er heller ikke det, jeg i det følgende vil kræve af 
andre mennesker.

Realiteten er nemlig den, at fejl næppe lader sig fuldstændigt eliminere, så længe opgaver va-
retages af mennesker, hvilket fra mit synspunkt langt hen ad vejen er at foretrække. Derfor skal 
de følgende kritiske bemærkninger angående studienævnssekretariatet heller ikke opfattes som 
et ønske om dettes erstatning med en hjemmeside eller lignende. Tværtimod er muligheden for 
personlig hjælp og betjening i diverse henseender en service, som de fleste studerende nok i 
virkeligheden sætter stor pris på. Dette ændrer dog ikke på det faktum, at Studienævnssekretari-
atet tilsyneladende har særdeles svært ved at indrømme egne fejl, hvilket som følge heraf i flere 
tilfælde har resulteret i besværligheder og urimelig adfærd over for studerende.

En fejl, der nu ved i hvert fald to lejligheder er forekommet, er forkert indtastning af karakterer, 
hvilket i fald det opdages, ikke er nogen større misere. Det kan det imidlertid gå hen at blive, hvis 
man som studerende (efter selv at have opdaget problemet) ikke blot skal skrive en klage, men 
ydermere får den besked, at klagen ikke må funderes på den egentlige indtastningsmæssige fejl. 
I stedet kræves en fagligt funderet begrundelse for, at den registrerede karakter skal rettes – altså 
en procedure, der på ingen måde registrerer Studienævnssekretariatets fejl!

I en anden sammenhæng kan nævnes en kopieringsmæssig ’svipser’, hvor et personligt dokument 
blev trykt i materialesamlingen til flere hundrede studerende. Et par af studenterredaktionens 
håbefulde journalistspirer blev i deres research mødt af kravet om censur i forhold til pågældende 
sag fra afdelingslederen fra selv samme studienævnssekretariat. Den administrative leder besva-
rede efterfølgende journalistspirerne på en mere imødekommende måde. Vigtigt er det her at 
understrege, at Kandestøberen ikke havde til formål at ’hænge nogen ud’, hvilket for øvrigt hører 
til sjældenhederne på den gennemsnitlige studerendes dagsorden. Dog synes det urimeligt, at 
Studienævnssekretariatet i de nævnte tilfælde ikke indrømmer egne fejl i stedet for at indlede en 
mindre verbal magtkamp med de studerende, som dette indlæg i øvrigt på ingen måde søger at 
holde i live. I stedet opfordres til at administration såvel som studerende, idet omfang det måtte 
være tilfældet, begraver stridsøksen og står ved de fejl som uvægerligt opstår.
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Den udfordrede

Udfordringsstafetten

Udfordreren

VS.

Sidste måneds udfordrede, Peter Bjerre Mortensen, sender herunder depechen videre 

ned ad forskergangen. Denne gang placeres den i hånden på Michael Bang Petersen. 

Udfordringen omhandler den politiske elite og hvordan denne kan tænkes at påvirke 

holdningsdannelsen i befolkningen.

Kære Michael

Et klassisk spørgsmål indenfor studier af 
politisk holdningsdannelse angår de politiske 
eliters rolle i denne proces. Med udgang-
spunkt i dine studier af folks holdninger til 
straf eller rehabilitering af kriminelle, vil jeg 
gerne høre din vurdering af de politiske eli-
ters betydning for vælgernes holdningsdan-
nelse.

Bedste hilsener 

Peter 

Kære Peter,

Tak for dit spørgsmål. Hvis vi skal forstå 
politiske holdninger og elitens betydning 
herfor, kan vi tage udgangspunkt i, at poli-
tiske holdninger er et ægteskab mellem in-
formationer og psykologiske mekanismer. 
De psykologiske mekanismer afgør så at sige 
de holdningsmæssige implikationer af de 
givne informationer. Det betyder, at de poli-
tiske eliter (bredt forstået som politikere, 
medier, kommentatorer osv.) logisk set kan 
påvirke vælgernes holdningsdannelse på to 
måder: Enten ved at påvirke de information-
er, som er tilgængelige i holdningsdannelsen 
eller ved at påvirke de mekanismer, der bear-
bejder informationerne (dvs. påvirke de imp-
likationer, der drages af bestemte informa-
tioner).
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Et hovedresultat fra min ph.d.-afhandling, 
Straf eller rehabilitering?, fra 2007 er, at 
vores holdninger til straf og rehabilitering 
baserer sig på informationer om hvem, der 
har begået en kriminel handling, snarere end 
om hvad vedkommende har gjort. Har den 
kriminelle haft en hård opvækst, vil han begå 
ny kriminalitet, angrer han, er han første-
gangskriminel og så videre? De psykologiske 
mekanismer, der sættes i spil i forhold til 
kriminalitet, retter altså vores opmærk-
somhed mod informationer, der fortæller os 
noget om personen bag en kriminel han-
dling. Hvis den kriminelle vurderes, som en, 
der på bunden er god nok og som kan indse 
sin fejltagelse, føles rehabilitering som den 
rette løsning. Kriminelle, der opfattes som 
ondskabsfulde personer, der blot leder efter 
nye chancer for at begå kriminalitet, ønsker 
vi derimod at straffe.

Hvilken rolle spiller de politiske eliter i den 
forbindelse? Man kan forestille sig, at det er 
eliternes måde at diskutere spørgsmålet om 
straf eller rehabilitering, som dels trækker 

borgernes opmærksomhed mod personen 
bag den kriminelle handling og dels dikterer, 
at rehabilitering kun er for de ’pæne’ krim-
inelle. Til dette er der først at bemærke, at de 
politiske eliter i bund og grund forholder sig 
til spørgsmål om straf og rehabilitering på en 
noget anden måde end den ovenstående. Et 
centralt princip i vores strafferetslige system 
er således proportionalitetsprincippet, der 
gør handlingens alvor til omdrejningspunk-
tet i straffeudmåling. Dette er i klar modstrid 
med, hvordan almindelige borgere danner 
holdninger. Ligeledes var der prompte af-
standstagen fra Venstre-politikeren, Søren 
Pind, da han luftede synspunkter i fin over-
ensstemmelse med borgernes opfattelser af 
retfærdighed: ”Idioten, der kommer fuld ud 
fra en klassefest og stjæler en cykel, skal jo 
ikke straffes lige så hårdt som et ban-
demedlem, som begår den samme handling 
igen og igen.” Dette synspunkt stred øjen-
synligt imod elitediskursen i en sådan grad, 
at selv statsministeren sagde fra.

I min analyse finder jeg heller ikke meget, 
der tyder på, at vores måde at tage stilling til 
spørgsmål om straf og rehabilitering, er in-
ternaliseret fra eliterne. Hvis eliterne påvirk-
er, hvordan vi danner holdninger, må der 
således være forskel i holdningsdannels-
esprocesserne hos de, der rent faktisk lytter 
til eliterne, og de, der ikke gør. Men det er 
der ikke. Uanset politisk interesse og uddan-
nelse tager vi stilling på samme måde til 
spørgsmålet om straf eller rehabilitering. Og 
hvad mere er: Uanset politisk interesse og 
uddannelse fortolker vi omstændighederne i 
konkrete sager ens. Alle reagerer på samme 
måde, når den kriminelle eksempelvis er 
flergangs- frem for førstegangskriminel, 
eller når den kriminelle udviser tegn på an-
ger. 

Det vigtige for at forstå dette er, at spørgsmål 
om straf, rehabilitering og kriminalitet først 
og fremmest er moralske spørgsmål. Moral-
ske spørgsmål kalder på vores følelser, og 
mine analyser tyder på, at informationer om 
den kriminelles karakter netop er afgørende, 
fordi de aktiverer følelser af henholdsvis 
vrede eller medfølelse. Vores følelsesapparat 

Michael Bang Petersens afdækning af 
eliternes betydning for vælgernes hold-
ningsdannelse bygger på et studie af 
holdninger til straf og rehabilitering.
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er ifølge moderne psykologisk forskning en 
bagage, som vi har med os fra vores biolo-
giske fortid. Det er ikke noget, som først skal 
etableres ved, at vi lytter til de politiske eliter 
– det er noget, vi automatisk udvikler. Der er 
således en hastigt voksende litteratur inden 
for etnologi, antropologi, neurologi og ud-
viklingspsykologi, der konvergerer omkring 
argumentet, at vi som mennesker per instinkt 
føler det legitimt at forsone os med værdi-
fulde normbrydere, mens vi ønsker ikke-
værdifulde andre straffet. Så eliterne påvirker 
altså ikke, hvordan vi tager stilling til 
spørgsmål om straf og rehabilitering – og 
noget lignende gør sig formentlig gældende i 
forhold til andre fundamentale politisk-mor-
alske spørgsmål (eksempelvis om den ac-
ceptable grad af ulighed og åbenheden over 
for fremmede kulturer). 

Spørgsmålet er så, om eliterne påvirker de 
informationer, som bearbejdes i holdnings-
dannelsen? Man kunne eksempelvis forestille 
sig, at vores forestillinger om, hvad der driv-
er kriminelle, er præget af politikernes og 
mediernes framing af kriminalitet, og ameri-
kanske undersøgelser tyder på, at en sådan 
påvirkning fra eliternes debat faktisk kan 
finde sted på kriminalitetsområdet. Hvordan 
skal vi forstå denne påvirkning? En mulighed 
er at betragte politikernes diskursive kampe 
som forsøg på at stille informationer til rå-
dighed for borgernes indlejrede følelsessys-

temer. I den udstrækning eliterne er heldige 
eller dygtige nok til at pakke et sæt informa-
tioner, der lige præcist rummer de 
oplysninger, der aktiverer bestemte følelser, 
så kan vores holdninger rykkes. Holdning-
sområdets moralske karakter spiller dog giv-
etvis også ind på størrelsen af disse ryk. På 
mere tekniskprægede områder er de politiske 
eliter vores eneste kilde til relevant informa-
tion, mens de relevante opfattelser på moral-
ske områder – formodentlig – hviler på en 
langt bredere vifte af kilder og derfor er mere 
’modstandsdygtige’. Men hvori disse kilder 
præcist består, forstår vi endnu kun i meget 
begrænset omfang.

Alt i alt er eliternes mulighed for påvirkning 
formodentlig begrænsede i forhold til moral-
ske emner såsom straf og rehabilitering. De 
kan med nogen succes appellere til bestemte 
processer, men borgerne er ikke modeller-
voks i deres hænder. Dette er en væsentlig 
pointe – også i forhold hvordan vi bør gå til 
studiet af eliternes kommunikation og dens 
grad af succes. For at forstå hvilke budskaber 
og frames, der er effektive, er vi således nødt 
til at forstå, hvordan de relevante psykolo-
giske processer i det menneskelige sind er 
skruet sammen. Det er netop ’fittet’ mellem 
disse processer og informationerne i eliternes 
kommunikation, der afgør et frames liv og 
skæbne.

Sidste person i dette års stafet bliver 
Vibeke Lehmann Nielsen, der får overdra-
get depechen fra Michael Bang Petersen i 
næste nummer.
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“Prejudices, it is well known, are most difficult to eradicate from the heart whose soil 
has never been loosened or fertilized by education; they grow there, firm as weeds 
among rocks”.
 
- Charlotte Brontë

Intelligens og fordomme

Tema: Fordomme
Kristian Larsen og
Bolette Danckert

20051543@ps.au.dk
20073223@ps.au.dk

”Mange højtuddannede er ambivalente i for-
hold til fordomme. De har kapaciteten til at 
klare dem, men bliver ikke nødvendigvis 
mere lykkelige heraf,” lyder det fra Jens Peter 
Frølund Thomsen. De højtuddannede under-
trykker deres fordomme, fordi de ved, at de 
er upassende, at det ikke er klædeligt. Og 
hvad er resultatet? Jo, et mere kompliceret 
liv, der som sagt langt fra nødvendigvis er 
mere lykkeligt, end hvis man blot lod sine 
fordomme få frit løb. En noget trist dom, når 
man som ambitiøs studerende knokler for at 
komme gennem studiet.

Frølund definerer fordomme som overdrevne 
og urokkelige forestillinger om andre – altså 
nogle opfattelser som dybest set er forkerte, 
men som ikke desto mindre er så dybt-
liggende, at de er utroligt svære at ændre 
på.  

vores barndom. Vi iagttager vores forældre 
og omverdenen og får på den måde så at sige 
fordommene ind med modermælken. 

”Den sociobiologiske teori er noget problem-
atisk, for hvis fordomme er noget naturligt 
for mennesket, er det jo temmelig besværligt 
at gøre noget ved, ” siger Frølund og fortsæt-
ter: ”Ikke desto mindre forekommer teorien 
mig til en vis grad plausibel, for det er ube-
strideligt, at fordomme fungerer alle steder 
til alle tider.” 

Og fordomme kan meget let blive skadelige 
for et samfund, idet de undertrykker en mi-
noritet. ”Magt avler modmagt, ” siger Frølund, 
”og netop derfor kan fordomme være så 
sprængfarlige”. Men samtidig er det også 
denne kendsgerning, der gør fordomme ved-
kommende. Politologisk er fordomme kun 
interessante, hvis de går ud over nogen.

Ifølge Frølund er fordomme noget, som vi 
alle sammen har, men det er meget forskel-
ligt, hvor stærkt de kommer til udtryk. I Sver-
ige er det således en væsentligt mere dæm-
pet retorik, der bliver brugt i 
indvandrerdebatten sammenlignet med i 
Danmark, hvor fordomme og mere ekstreme 
holdninger får frit spil. Dette betyder imi-
dlertid ikke ifølge Frølund, at svenskerne er 
mindre fordomsfulde, men derimod blot, at 
fordommene ikke i samme grad er blevet ak-
tiveret. Er fordomme 

arv fra vores 
forfædre i 
urtiden?

Der er forskellige teorier om, 
hvorfor fordomme opstår. En 
socio-biologisk forklaring 
påstår, at fordomme skyldes en 
forprogrammering i hjernen, 
som vi har helt tilbage fra 
urtiden. Dengang sloges man 
med fremmede folk, og det lig-
ger således helt naturligt for os 
at være skeptiske over for folk, 
der er anderledes. En anden 
social-psykologisk forklaring 
hævder derimod, at fordomme 
er noget, vi bliver oplært med i 
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Også viden – og dermed uddan-
nelse – har betydning for, hvor 
meget man lader sine fordomme 
komme til udtryk.

”Gennem viden får vi en større 
analysekapacitet, som gør, at vi 
bliver kritiske i forhold til vores 
egne fordomme,” siger Frølund. 
Dette medfører som før nævnt en 
vis indre splittelse og dermed et 
mere kompliceret, men ikke nød-
vendigvis mere lykkeligt liv. 

”Men,” tilføjer Frølund, ”det er jo 
ikke sikkert, at de lavtuddannede 
er galt på den. Man skal altid 
passe på, om det er fordomme, 
eller om der er noget om snak-
ken.” Først på længere sigt ved vi, 
om det, vi umiddelbart betragter 

mark, blev det slået hen og manet 
til jorden som en fordom,” siger 
Frølund. Det vil sige, det blev op-
fattet som en direkte forkert op-
fattelse af andre. Senere har på-
standen vundet gehør, og 
udbredelse af Søren Krarups op-
fattelse har nu bredt sig som en 
kendsgerning i hele det politiske 
spektrum.

Kunne vi i virkeligheden have haft 
en demokrati-debat i halvfem-
serne uden muhammedkrisernes 
polarisering af synspunkter? 
Havde vi taget Søren Krarups på-
stand alvorligt på et langt tidlig-
ere tidspunkt, kunne vi måske 
have haft en mere nuanceret de-
bat uden et overordnet fokus på 
ekstremer. I dag er Dansk 

”det er jo ikke sik-
kert, at de lavtud-
dannede er galt på 
den. Man skal altid 
passe på, om det 
er fordomme, eller 
om der er noget 
om snakken.”

som fordomme, nu også er overdrevne og 
dermed forkerte forestillinger, eller om det 
bygger på reelt fakta.

”Da Søren Krarup i halvfemserne insisterede 
på tilstedeværelsen af anti-demokratiske 
kræfter inden for indvandremiljøet i Dan-

Folkeparti blevet stuerent. I hvert fald i den 
forstand, at vi må tage deres påstande alvor-
lige. Dette skal dog gøres med en statskund-
skabers gran salt. Der kan argumenteres for, 
at en godtagelse af Krarup-fordommene på 
daværende tidspunkt blot havde fremskyn-
det processen, og forkortet rugetiden på de 
offentligt accepterede fordomme.

Alle har fordomme. Selv de højtuddannede. 
De fleste undertrykker dem og sørger nøje 
for ikke at gøre deres fordomme handlings-
determinerende. Men i stedet for at gøre det 
til en kamp mellem id og overjeg skulle vi 
måske tage at bruge vores fordomme kon-
struktivt. Tage dem op til revision, for der 
kunne jo være noget om snakken. Smide 
vores fordomsmæssige berøringsangst ud 
sammen med troen på den skråsikre elitære 
korrekthed.

Når fordomme ikke længere er stereotypens 
fortabte uskyld, men derimod er blevet ac-
cepteret som fakta, må vi stoppe op og re-
flektere. Jo mere vi benægter fordommene 
og behandler dem som identitetens uægte 
børn, jo mere kan det gøre os til ambivalente 
og splittede individer.

Fordomme undertrykker minoriteter og er derfor 
potentielt sprængfarlige iflg. Frølund.
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DF + IFSK = ??? – Et eksperiment

Tema: Fordomme
Sebastian Juel Frandsen

20061586@ps.au.dk

Man skal ikke være til mange IFSK’ske forelæsninger eller læsegruppemøder, før man 

finder ud af, at fordommene om Dansk Folkeparti florerer i stor stil. Derfor besluttede 

Kandestøberen at udfordre disse fordomme ved at udføre et eksperiment om, hvordan 

reaktionen ville være, hvis en DF’er troppede op til en forelæsning.

Kanden havde taget kontakt til Anders Vis-
tisen fra Dansk Folkepartis Ungdom for at 
høre, hvorvidt han ville være interesseret i at 
stille op til føromtalte eksperiment. Anders, 
som selv læser jura på 4. semester, var frisk 
på idéen og dukkede op til en forelæsning i 
kom.pol. på 4. semester. 

Underlige blikke og snak-

ken i krogene
Der blev sendt nogle mærkvær-
dige blikke samt småsnakket 
en masse, da Anders Vistisen 
præsenterede sig som værende 
fra Dansk Folkepartis Ungdom. 
Han ville forklare om sit parti 
og ikke mindst, hvilke områder 
de var klar til at forbedre for 
studerende. Rundt omkring på 
stolerækkerne hørtes en del kommentarer, 
som kan ses andetsteds i denne artikel. Da 
han havde færdiggjort sit indlæg hørtes, 
sporadiske, halvhjertede klapsalver. Selv da-
gen efter gik snakken stadig om, 
hvad han lavede til 
e n 

statskund-
skabsforelæsning. 

Der er ingen tvivl om, at flere af kommentar-
erne blev sagt med et smil på læben, men 
sammen med den generelle snak omkring 
DF, viser det alligevel meget godt indstillin-
gen samt ikke mindst fordommene omhan-

dlende DF, som eksisterer på statskundskab-
sstudiet. I betragtning af hvor mange ting, 
som bliver annonceret til forelæsningerne, er 
spørgsmålet, hvorvidt det er værre at gøre 
opmærksom på Danmarks tredjestørste par-
ti, som alt andet lige må siges at være en 

væsentlig spiller i dansk poli-
tik.

Fordommene florerer – i 

samfundet og på IFSK
Efterfølgende fortalte Anders 
Vistisen, at der med jobbet som 
lokalformand og hoved-
bestyrelsesmedlem i DFU følger 
de fordomme, som eksisterer i 
samfundet. Eksempelvis tænker 
han personligt over ikke at 

p r æ s e n -

tere sig selv som 
DFU’er, når han møder folk. Dette er for at 
give folk en mulighed for at lære ham at 
kende, uden de tager deres fordomme i be-
tragtning. Han mener også, at han venter 
længere tid med at afsløre sit politiske en-
gagement, end hvis han eksempelvis havde 
været VU’er eller SDU’er. Dog mente Anders 
Vistisens selv efterfølgende, at han var blevet 
fint modtaget, samt at folk havde opført sig 
civiliserede, men han havde jo på den anden 
side heller ikke hørt snakken på tilhørerræk-
kerne. Alt i alt må det siges, at selv om han 
ikke selv oplevede det, hørtes en del kom-
mentarer blandt de studerende, så på nu-
værende tidspunkt kan fordommene omkring 
DF på IFSK ikke afvises.

Anders Vistisen - en del 
af et eksperiment.

”Han er fra DF, hvad fanden 

laver han her?”

”Er der ikke nogen, der har to-
mater med?”

”Han må da være socialt tilbagestående, 

når han vælger at dukke op her”



StatsRådet ser på studieordningerne
StatsRådet arbejder for tiden blandt andet med de kommende studieordningsændringer, samt afholdelse 

af et arrangement med deltagelse af generalsekretæren for Mellemfolkeligt Samvirke.

På foranledning af de kommende ændringer af studieordningen, afholdte StatsRådet d. 12. marts et ekstraordinært 
møde. Der var en god diskussion på mødet både på baggrund af de fremmødtes forslag og forslag modtaget per 
mail. 

”De vigtigste debatpunkter fra mødet er fagene idéhistorie og videnskabsteori - deres placering og eksamensform, 
Ø-fagets fremtid, og hvorvidt man skal kunne få 30 ECTS point meritoverført for sin praktik, og under hvilke 
betingelser,” siger Anna Bager, næstformand i studienævnet og medlem af StatsRådet. Alle punkter er på dagsor-
denen til vedtagelse på næste studienævnsmøde, som afholdes onsdag d. 23. april. 

Inden da afholder StatsRådet et fagligt arrangement i samarbejde med Mellemfolkeligt 
Samvirke (MS). Generalsekretæren for MS, Frans Mikael Jansen, gæster IFSK med et oplæg 
om demokrati som middel til udvikling i Afrika, og vil i den forbindelse tage udgangspunkt 
i de seneste uroligheder i Kenya. Endvidere vil han komme ind på udviklingsorganisationers 
rolle i Afrika.
Arrangementet foregår onsdag d. 16. april i A1 kl. 16.15

Næste StatsRådsmøde er 9. april/23. april kl. 16.15 i Annekssalen (MII). Mødet er 
åbent for alle.

Næstformand i stu-
dienævnet, Anne 
Bager.
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Tema: Fordomme
Anne P. Knudsen

20053284@ps.au.dk

De unge fra Gellerup

Efter blot et kvarter på cykel når man fra Statskundskab til det almene boligbyggeri i 

Gellerup – et område, som er omgivet af et væld af fordomme. Jeg tog til Gellerup og 

mødte fire unge til en snak om nogle af disse fordomme, blandt andet tvangsægteskab, 

kvindeundertrykkelse og uro i gaderne.

Lige overfor Janesvej, hvor to tunesiske mænd 
blev anholdt mistænkt for drabsplaner på 
tegner Kurt Westergaard, ligger Tovshøjsko-
len. Her møder jeg Bilge, Sara, Ulla og Ah-
mad, som alle går i 9. klasse. De er midt i en 
højlydt og livlig diskussion. Seks af deres 
klassekammerater er nemlig blevet bortvist 
fra skolen, da et af toiletterne på skolen er 
blevet smadret. Diskussionen handler ikke så 
meget om, at toilettet er smadret, men i ste-
det at de unge slet ikke mener, at kon-
sekvenserne stemmer overens med handlin-
gen. Med denne episode i baghovedet, som 
nok ville bekræfte mange i deres fordomme 
om de unge i Gellerup, gør den efterfølgende 
snak billedet mere nuanceret.

Tvangsægteskaber og ligestilling
Det første vi kommer ind på er, at det er 
meget vigtigt for pigerne, at deres rygte ikke 
bliver skadet. Et dårligt rygte kan nemlig be-
tyde, at pigerne ikke kan få en mand. En ud-
bredt fordom i forhold til muslimer er for-
mentligt, at pigerne ikke selv kan få lov til at 

bestemme, hvem de vil giftes med. Det 
bekræfter pigerne til dels, 
men de prøver 
a t 

forklare, hvor-
dan det foregår. Bilge 

forklarer, at når en fyr har udset sig en 
pige, så spørger han hendes forældre, om 
hun vil forloves. Pigen tvinges ikke til at sige 
”ja”, og hun kan godt få lov til at snakke med 
ham, bare forældrene er til stede. Bilge siger 
derefter, at hun aldrig kunne gifte sig med en 
fyr, hun ikke havde mødt og uddyber: ”Man 
siger ikke bare ja til at gifte sig uden at have 
snakket med ham, det har man i hvert fald 
gjort én gang”. De er alle fire enige om, at de 
uden tvivl skal giftes med en muslim, men 
modsat de andre er Ahmad ikke afvisende 
overfor at gifte sig med en ”dansk” pige. Det 
er dog vigtigt, at familien accepterer det, og 
det vil de kun, hvis hun konverterer til Islam.

”At brænde biler af ska-

ber kun respekt i en 

meget lille kreds af mus-

limer”

Gellerupparken i Århus har længe været 
omgivet af et væld af fordomme.
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Det er tydeligt, at det er utrolig vigtigt for de 
fire, at værne om sit eget og sin families 
rygte. Det er også grunden til, at pigerne, i 
modsætning til drengene, ikke må gå i byen. 
De er enige om, at piger der går i byen kun er 
ude for at finde en fyr, de kan tage med 
hjem. 
Pigerne ser det ikke som et problem, at de 
må mindre end drengene, og de mener i øvr-
igt, at muslimske piger må mere, end det 
fremstilles i medierne. Men udover at pigerne 
må mindre end drengene, så har drengene 
også højere status i familierne, men ”sådan 
er kulturen bare” siger Sara. Selvom de fire 
unge taler om ”vores kultur” og ”danskernes 
kultur”, er der også forskelle i den muslimske 
kultur. Generelt fortæller de, at Bilge som 
tyrkisk pige må mere end de arabiske piger, 
men at de stadig har mere tilfælles indb-
yrdes, end de har med ”danskerne”. 

”Det danske samfund bør være mere 

åbent”
Da snakken kommer til urolighederne efter 
Muhammed-tegningerne, bliver stemningen 
mere indelukket. Man sladrer ikke om andre, 

men de siger, at det kun er i en meget lille 
kreds, at afbrænding af biler skaber respekt. 
De fire unge ser ikke problemer i, at have 
både demokrati og være muslim, men de 
mener, at det danske samfund skulle være 
mere åbent. De kan for eksempel slet ikke 
forstå, hvorfor det er et problem, at muslim-
ske kvinder ikke vil bade med mænd, og at 
der derfor oprettes svømmehold kun for 
kvinder.

Den generelle holdning blandt de fire unge 
er, at ”danskerne”, som de kalder ikke-ind-
vandrere, ikke kender nok til deres kultur, og 
derfor bliver der problemer. De har alle været 
udsat for racistiske tilråb som ”perker”, ”skrid 
hjem” og ”jeg håber, du dør”. Det påvirker 
dem, og de føler specielt, at mange ældre 
mennesker ser skævt til dem. De mener, at 
danskerne specielt dømmer dem, når de 
snakker og griner meget højt. ”Danskerne 
snakker så stille, men vi råber nærmest, når 
vi snakker sammen. Det er ikke fordi, vi er 
uhøflige, sådan er vi bare” si-
ger Ulla. Derud-
o v e r 

føler de fire 
unge, at mange dansk-

ere ikke ved, hvordan muslimer er, og at 
de alle dømmes for noget, som få gør. 

Snakken har vist, at mange af de fordomme, 
som de unge i Gellerup lider under, nok er 
overdrevne, men samtidig også har et vist 
hold i virkeligheden. Bilge siger afsluttende, 
at hun mener, at det kun kan blive an-
derledes, hvis danskere og muslimer kom-
mer til at lære hinanden bedre at kende. 

En af de unge piger, som mødte Kandens 
udsending til en snak om de fordomme, 
som de møder fra det danske samfund.

”Man siger ikke bare 

”ja” til at gifte sig uden 

at have snakket med 

ham, det har man i 

hvert fald gjort en 

gang”
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Instruktorfordomme

Hvordan har instruktorerne ved de udbudte fag på IFSK det egentlig med hinanden? De 

har vel et godt, kollegialt forhold, som det trods alt foreskrives, når man begår sig i det 

samme miljø – eller hvad? Nedenstående udpluk af udtalelser fra ét instruktorkontor til 

et andet tegner et dystert og yderst fjendtligt billede af det tværfaglige klima hos stu-

denterunderviserne på Statskundskab.

Tema: Fordomme
Steffen Juul Krahn

20061730@ps.au.dk

Komparativ politik udtaler sig om videnskabsteori:
Helt overordnet må det naturligvis slås fast, at de viden-
skabsteoretiske instruktorer er unge fyre med lettere 
feminine træk. De lever i deres egen lille afsondrede 
verden, hvor en hel påskeferie snildt kan tilbringes bag 
nedrullede gardiner i et lille lukket kælderrum med lidt 
hyggelæsning i form af Das Kapital, som naturligvis læs-
es på originalsproget for at få alle detaljerne med. For-
domme har vi således ikke noget af, og vi vil egentlig 
meget gerne undgå dem i det daglige, for vi ønsker ikke 
på nogen måder at blive associeret med deres livsstil og 
præmoderne tilbøjeligheder. Vi har ingen yderligere 
kommentarer, og håber naturligvis, at det ikke kommer 
frem, at vi i det hele taget er i besiddelse af en vis viden 
om dem.

Videnskabsteori udtaler sig 

om metode:
Idealtype for metodeinstruk-
toren (Weber, 1904)
1. Metodeinstruktorerne be-
nytter begreber som kau-
salitet, variabler og induktion 
i flæng uden at have den fjer-
neste ide om, hvad de inde-
bærer og hvilke forudsæt-
ninger, der ligger bag.
2. De er popsmarte, Bjørn 
Lomborg-trendy CV-ryttere. 
De er fast food for konsulent-
branchen og ynder at gå i 
byen på Kupe og Römers.
3. De har en blind tiltro til, at 
et par klik i SPSS kan afdække 
alle samfundets kausalsam-
menhænge - men glemmer 
meningssammenhængene, 
normer, rolleforventninger og 
respondenternes, i øvrigt om-
skiftelige, selvforståelse, til 
fordel for regressionskoeffi-
cienter over 0,3, signifikant 
på 0,05-niveau. 
4. Men i øvrigt er de pæne 
velklædte mennesker, der 
nikker høfligt, når man taler 
om emner, de ikke forstår.
5. Og hvis de ikke har glemt 
klassikerne, ved de, at en ide-
altype ikke er en beskrivelse 
af en empirisk type.

Sociologi udtaler sig om komparativ politik:

Socialkapitalisterne i pol. intro. for voksne – ‘kom.pol.’ 
blandt venner – er som Frøsnapperens apostle lidt min-
dre ”Ung Rejs-partyguides” og lidt mere seriøse pilfin-
gre. At være pilfinger er som bekendt sjovest, når man 
som disse livets instruktorer besidder en vis mængde 
social kapital af ‘bonding’-typen (også kendt fra 
folkemordet i Rwanda), der lystigt kan veksles til andre 
ydelser. Som kyndige udi den sociale kapitals fortræffe-
ligheder er de således idealtypiske inkarnationer af, 
hvad Tautologisk Institut for Tautologi (fork. IFSK, red.) 
bestræber sig på at fremavle. Og eftersom holdnings-
data betragtes som den eneste kilde til sand viden(skab), 
udgør kompolisterne (sammen med metodisterne) ikke 
alene et oplagt rekrutteringsmateriale for Epi-Cap, men 
også for instituttets 4+4-ordning – eller som SDU-
kursusledere for de mere empirisk orienterede.
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Danskerne set udefra

Fodbold-entusiastiske pølsetyskere og snobbede, baguette-spisende franskmænd med 

storhedsvanvid. Mon ikke vi alle på et eller andet tidspunkt i vores liv har oplevet at have 

fordomme over for vores europæiske medborgere. Men hvad tænker de egentlig om os?

Tema: Fordomme
Sanne Severinsen

20071393@ps.au.dk

Fordommene trives i bedste velgående in-
ternt på instituttet, rundt omkring på 
fakultetet og på kryds og tværs af univer-
sitetet. Men hvad sker der med fordommene, 
hvis vi bevæger os uden for de gule mure 
eller så langt som uden for landets grænser? 
Tre udvekslingsstuderende, Alex Preker 
(Tyskland), Viviane Gravey (Frankrig) og Lau-
rentiu Ciprian Ciocan (Rumænien), sætter 
danskernes selvforståelse på prøve ved at 
fortælle om deres fordomme, og om hvordan 
de oplever Danmark og danskerne.

Fordommene luftes
Selv om de alle tre fik kendskab til Danmark i 
deres tidlige barndom, skal det vise sig at 
være en vanskelig opgave at få dem til at le-
vere de fornærmende fordomme, der vil få 
mig til at tabe både næse og mund. For at få 
dem i tale, konfronterer jeg Alex med det 
tidligere nævnte øgenavn, vi danskere ofte i 
spøg anvender om tyskerne. Det har den øn-
skede virkning. Laurentiu er hurtig på af-
trækkeren og siger, at danskere er blonde og 
drikker alt for meget. 

Men herudover er det småt med fordom-
mene. De undskylder sig med, at folk der 
tager på udvekslingsophold, ikke har så 
mange fordomme, men derimod er åbne over 
for andre mennesker. Derudover siger Vivi-
ane, at Danmark ikke fylder så meget i det 
Europæiske billede. Vi bliver eksempelvis 
aldrig rigtig nævnt i de europæiske medier. 
Mere villige er de til at snakke, da samtalen 
drejes hen på, hvilket indtryk de har af dan-
skerne og Danmark ud fra egne erfaringer.

Danes never dressed
Med et glimt i øjet og smil på læben siger 
Viviane: ”The danes are overdressed or un-
derdressed but never dressed”. Jeg skæver 

ned på mine splinternye støvler, det til 
lejligheden lånte designer halstørklæde og 
min sorte trenchcoat – tøj der måske ikke 
ligefrem skriger på et halvtomt statsbibliotek 
en lørdag formiddag kl. elleve.

Vi har nok i os selv
Alex, Viviane og Laurentiu er enige om, at 
danskerne får topkarakter i høflighed og 
hjælpsomhed.  Danskerne er bestemt åbne 
for en snak. Det er derimod svært at komme 
tættere ind på livet af dem. Når der er alkohol 
med inde i billedet, er vi ekstra snaksalige, 
men når rusen har lagt sig og kalenderen 
viser en ny dato, har vi glemt dem igen. 
Hermed falder snakken på danskerne som de 
lykkeligste mennesker i verden. Laurentiu 
mener, at danskerne er meget tilfredse med 
deres liv og ikke nysgerrige efter at lære nye 
mennesker at kende. Vi nærer ikke et dybere 
ønske om at lære fx udvekslingsstuderende 
at kende, fordi det ikke kan betale sig i for-
hold til det arbejde, der skal lægges i det - 
generelt er vi tilfredse med vores liv, som det 
er. Den afsluttende bemærkning fra de tre er, 
at de godt kan lide os danskere, men godt 
kunne tænke sig at lære os bedre at kende.      
     
Med en mærkelig smag i munden forlader jeg 
interviewet. Alligevel finder jeg min dag ber-
iget. Jeg er overrasket over, hvor få fordom-
me de tre udvekslingsstuderende havde om 
danskerne og Danmark. Spørgsmålet er 
måske, om jeg til dette enkelte interview 
mødte op med flere fordomme om dem, end 
de nogensinde har haft om os? I et øjeblik 
bliver jeg grebet af en følelse af at ville være 
mere åben overfor at lære de udveksling-
sstuderende at kende og give dem et andet 
indtryk af os danskere, men så igen… jeg er 
jo egentlig meget godt tilfreds med min be-
hagelige og stille eksistens på IFSK…
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To nye PF’eres førs  te 14 dage i “trøjen”

I forbindelse med dette nummers tema om fordomme vil Kandestøberen forsøge at be- 

eller afkræfte vores (og måske andre på instituttets) fordomme om Politologisk Foren-

ing. Vi har snakket med 2 sprit-nye PF-bestyrelsesmedlemmer om deres oplevelse af 

deres første 14 dage i PF-trøjen. 

Interview
Anne Lerche Pedersen

20062388@ps.au.dk 

Marie og Carsten tilhører begge fagligt ud-
valg og har hovedsageligt valgt at deltage i 
bestyrelsen for at lære en masse nye men-
nesker at kende, men også for at engagere 
sig i studiet udover det faglige og blive ud-
fordret på nye måder. 

De har begge haft meget travlt de første 14 
dage som PF’ere, fordi de har skullet overtage 
den tidligere bestyrelses opgaver, men antal-
let af byture er også steget stødt for både 
Marie og Carsten. Det samme gælder alko-
holforbruget. Dog har Marie en forventning 
til, at det skal aftage igen nu, hvor hun har 
fået mere ansvar til PF-festerne end tidligere. 
Carsten siger, at den eneste ændring for hans 
vedkommende er økonomisk og hentyder 

til et af de mest yndede 
frynsegoder som 
bes ty re l sesmed lem; 
nemlig fri bar til fester 
og fredagsbarer. I forb-
indelse med netop fri 
bar var Kandestøberen 
ret interesseret i at 

høre, hvor mange meter shots en (næsten) 
simpelt tilfældig udvalgt PF’er kan drikke på 
en aften. Carsten starter overbevisende med 
at sige, at han snildt kan drikke 2,5 meter på 
én aften, men reducerer det derefter til 2 me-
ter, da han risikerer at blive hængt op på sin 
udtalelse. Marie holder sig til ca. 1 meter. 

Intensiv træning
Kapsejladsen nærmer sig med hastige skridt, 
og den nye bestyrelse har noget at leve op til 
i forhold til den tidligere bestyrelses flotte 
andenplads. Men den nye bestyrelse er yder-
st ambitiøs og går målrettet efter 1. pladsen. 
De er allerede begyndt at træne intensivt og 
øver sig især i at ”bunde” øl, men afslører, at 
de også har sørget for en ekstraordinært god 
båd i år. Kandestøberen får lov til at se med 
på sidelinjen, mens Carsten bunder en øl og 
bliver ret imponeret. Den præcise tid vælger 
vi dog at holde hemmelig af konkurrencemæs-
sige hensyn, men allerede nu er forvent-
ningerne til årets kapsejlads opjusteret. 
Temaet er endnu ikke fastlagt, men Marie 
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To nye PF’eres førs  te 14 dage i “trøjen”

understreger, at de arbejder på at gøre det 
meget statskundskabs-agtigt. Carsten afs-
lører også, at den nye bestyrelse har et vigtigt 
trumfkort i år bestående af en person, der 
har meget stor erfaring både inden for ron-
ing, men også i at bunde øl. Så de andre 
foreninger kan godt forberede sig på kamp 
til stregen, når PF folder sig ud til kapsejlad-
sen i år.

Rundt på instituttet går der i nogle kredse 
rygter om, at det skulle give totalt meget 
street cred. at være med i PF-bestyrelsen. 
Carsten mener, at det giver lidt street cred., 
men at medajlen også har en bagside, som 
det oftest har, når man bliver ”berømt” på 
kort tid. Han siger, at det til tider kan være 
irriterende, når folk, man slet ikke kender, vil 
hjælpes ind til fester og råber efter én i bar-
en.

Mere end fest
For begge er det vigtigt at understrege, at PF 
er meget andet end bare fest og ballade, og 
at bestyrelsesmedlemmerne rent faktisk bru-
ger meget tid bag de festlige kulisser. PF ar-
rangerer fx Faglig Dag i samarbejde med 
Statsrådet og er allerede gået i gang med at 
planlægge programmet for i år. De to 
repræsentanter fra fagligt udvalg har også 

planlagt andre arrangementer for det kom-
mende år, og her i foråret vil der bl.a. være et 
foredrag med FOA og KL, nærmere bestemt 
d. 7. april. Derudover har de også fået en af-
tale i hus til efteråret med den tidligere che-
fredaktør for Politiken, Herbert Pundik. Gad 
vide hvor mange meter shots han kan drik-
ke?

De første 14 dage som bestyrelsesmedlem-
mer har for de to nye PF’ere både været 
meget pressede, men også sjove, og de vil 
gøre deres til, at det skal være sjovt at gå på 
IFSK. 

Til slut bad Kandestøberen Marie og Carsten 
om at beskrive den ideelle PF’er. Marie men-
er, at man skal være engageret og udadvendt, 
og Carsten mener, at Spas, Gak og løjer er 
indbegrebet af det ideelle PF-bestyrelses-
medlem. Ingen af de to havde for nyligt fået 
målt deres levertal, men de så ud til at trives 
i bedste velgående efter deres første over-
ståede 14 dage i PF-trøjen, og som Carsten 
siger: ”Hvis man stopper med at drikke, når 
man bliver gammel, må det komme ud på 
et…”

...Fortsættelse følger…
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Mere end 250.000 danskere er medlemmer 
af Facebook, som er en internetside, hvor 
man kan skrive om sig selv, finde venner og 
uploade billeder. Derfor udgør Facebook en 
skattekiste fyldt med personlige informa-
tioner, som ville have gjort både Stasi og KGB 
misundelige. Men før du fylder skattekisten 
med personfølsomme oplysninger, så skal du 

måske først overveje, hvem 
der egentlig har nøglen til 
kisten, for måske indskriver 
du dig uden at vide det i et 
CIA-register.

Konspirationsteorien
Teorien om, at Facebook i 
virkeligheden bliver styret 
og finansieret af CIA, kan 
du læse om på  http://
politiken.dk/kultur/arti-
cle458304.ece. Kort fortalt 
bygger den på nogle til-
syneladende tilfældige 
sammentræf: For det første 

investerede et firma i 2004 13 millioner i Fa-
cebook, og direktøren for dette firma har 
tætte kontakter til tidligere CIA-chefer. For 
det andet besluttede CIA i kølvandet på 9/11 
at sætte en tidligere spionagedømt admiral i 
spidsen for at opbygge et totalovervågning-
sprogram. Programmet blev dog opgivet i 
2003, men derefter har der været en række 
forbindelser mellem firmaer tilknyttet pro-
grammet, admiralen og tidligere CIA-chefer. 
Alt i alt er der dog ingen klare forbindelser 
mellem CIA og Facebook bortset fra en række 
indicier, så denne artikels formål er at teste 
konspirationsteorien i praksis.

Er Facebook et CIA-register?

Test af teorien
Testen af konspirationsteorien bygger på en 
ændring af min egen Facebook-profil med 
det formål at antyde terroristiske tilbøje-
ligheder. Hvis Facebook virkelig er et CIA-
register, så forventer jeg, at enten PET eller 
CIA vil reagere på profilen. 

Det fremgår af min nye profil, at jeg er kon-
servativ, mens min religion er islamisk fun-
damentalisme. Desuden er min favoritbog 
selvfølgelig Koranen, ligesom jeg ser Al-
Jazeera i tv og World Trade Center i biografen. 
Derudover giver Facebook også mulighed for 
at beskrive sine feriemål, så jeg har selvfølge-
lig været i både Bagdad, Kandahar, New York, 
Madrid og London. Desværre kan jeg ikke 
finde andre islamiske terrorister, som jeg kan 
blive venner med, men hvis amerikanerne 
ikke allerede har lugtet lunten, så er Face-
book næppe et CIA-register.

Min terrorist-
profil har i dag 
eksisteret en 
uges tid, uden 
at jeg har set 
hverken mænd 
med blå briller 
eller telelinser i 
n a b o v i n d u -
erne. Dette er dog 
ikke en garanti for, at 
jeg ikke bliver overvåget i skjul, så den virke-
lige test består i, om jeg er i stand til at skrive 
artikler til næste blad. Hvis ikke, så befinder 
jeg mig sandsynligvis på Guantanamo, og i så 
fald må I, kære læsere, gerne sende en tanke 
til den dumdristige journalist, som afslørede, 
at Facebook i virkeligheden er et CIA-regis-
ter.

Det nye hotte sted på nettet hedder Facebook, men er det i virkeligheden et hemmeligt 

CIA-register? Undertegnede satte sig for selv at udføre en test af den indviklede konspi-

rationsteori.

Konspirationsteori

Jonas Toxvig Sørensen
20051302@ps.au.dk 

Facebook - CIA’s personregister?

Måske følger CIA med på 
din Facebook-profil
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Hvad er det?
AULA er universitetets intranet. 

Hvilke typer dokumenter kan der lægges ud?
Man kan lægge næsten alle filtyper ud i AULA, men det er en stor fordel, hvis man nøjes med 
at bruge power point- eller word-dokumenter til forelæsningsnoter, da de studerende så har 
mulighed for at skrive noter til

Hvilke værktøjer er relevante?
Dokumenter: Her kan man lægger filer ud
Meddelelser: Her kan giver meddelelser til de studerende, som bliver sendt direkte til deres 
mail
Aflevering: Her kan den studerende oploade dokumenter som f.eks. oplæg
Links. For de fleste siger navnet det – her kan man lægge genveje til relevante hjemmesider 
ind. 
Deltagere: Her kan man se, hvem der er tilmeldt. 

Grupper: Underviser man en hel årgang, er grupper en god idé, da man kan bruge dem som 
rum for holdundervisning

Hvordan aktiverer jeg et nyt værktøj?
Efter hvert værktøj er der et ikon af et øje. Når øjet er gråt og lukket er værktøjet inaktivt. 
Klikker åbner det og får farver - det er nu aktivt. 

Hvornår skal jeg bruge AULA?
Det er en god idé at lægge forelæsningsnoterne ud på AULA inden timerne. Nogle undervisere 
vælger at gemme noget materiale til timerne, så der er et incitament til at møde op. Dette kan 
dog være en fælde, især hvis det er andet (pile, markeringer mm) end tekst, da de studerende 
så får så travlt med at notere, at de ikke kan nå at lytte efter. 
Meddelelser er et godt redskab til at komme med informationer, herunder ændringer til un-
dervisningsplanen. Man bør også bruge det til at annoncere den kollektive tilbagemelding, da 
en seddel på opslagstavlen midt i ferien kan give fornemmelsen af, at man ønsker at mindske 
antallet af studerende, der kan komme til personlig tilbagemelding (som er betinget af delta-
gelse i den kollektive tilbagemelding). 

Det er ikke altid lige let at vende sig til nye arbejdsmetoder. Dette ses også i forhold 

til AULA, hvor en del undervisere stadig har problemer med systemet. Man har hørt 

undervisere udtale ting som: ”Er det en slags blog”, ”Jeg brugt flere timer på at tilføje 

afleveringer, men det er stadig ikke lykkedes.” Derfor har Kanden valgt at bytte om 

på rollerne, så det nu er de studerende, som er vokset op med internettets lyk-

saligheder, der kan komme med et par tip til underviserne. Her kommer derfor et par 

typiske spørgsmål og svar.

SOS: AULA

Maren Bach Grønbach

20052250@ps.au.dk 

AULA for begyndere / eller underviseren 
der stadig ikke kan finde ud af det 
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Velkommen t i l  Iran! 

Praktikophold
Orhan Gökcen

20040613@ps.au.dk 

Jeg var allerede informeret om det, og derfor 
forventede jeg, at informationsindsamling i 
Iran er og ville også for mig blive svært. For 
det første er policy-processen alt andet end 
transparent, hvorfor der ikke er meget at 
blive klogere på i de iranske medier, og of-
fentligt tilgængelig statistik er sjældent 
troværdigt. Selv mange af de oplysninger om 
Iran, der kommer udefra, er tvivlsomme, da 
de som regel stammer fra en af de utallige 
politiske grupperinger, der inkluderer na-
bostater, oppositionsgrupper og USA, der af 
den ene eller anden grund ønsker at svække 
og irritere det iranske regime.

En vigtig kilde til information er samtaler 
med ligesindede ambassader – et udtryk der 
dækker over kredsen af EU-lande plus Aus-
tralien, Japan, New Zealand, Norge og Sch-
weiz. Der er en livlig mailtrafik af sørgelig 
læsning om menneskerettighedssager, over-
sættelser af lovforslag, politiske og økono-
miske analyser ol.. 

Desuden er der også en række møder mellem 
EU-landene, hvor man koordinerer henven-
delser til iranerne, udveksler oplysninger og 
spiser kage:) Jeg har været med til et sådant 
møde, hvor dagsordenen indeholdt bl.a. fin-
ansloven for året 1387, en ny skattelovgivn-
ing, der skatter udstationerede udenlandske 
arbejdere hårdere, og rygter om en devaluer-
ing af rialen. Mødet var interessant og spæn-
dende af flere grunde.

At blive klogere på Iran. Det, der på de fleste andre ambassader er grænsende til en 

banal arbejdsopgave, er mere end vanskeligt under et regime som det iranske. Læs mere 

nedenfor om dagligdagen på ambassaden

For det første var der ingen, der rigtig forstod 
den iranske måde at opstille et regnskab på, 
hvor statens budget er lig BNP!  Men det er 
også ligegyldigt, hvordan finansloven er 
skruet sammen. Når det endelig kommer til 
stykket, og regeringen fx bliver presset af in-
flation, så blev der ved dekret allokeret penge 
fra statens oliefund til subsidier. En anden 
interessant diskussion var om rygterne om 
devaluering af rialen. Her var det især spæn-
dende at høre de østeuropæiske landes 
repræsentanter fremsætte det ene kreative 
forslag efter det andet til, hvordan en sådan 
udmelding kunne udnyttes af regimet – man 
har vel en fortid i Sovjetunionen! Endelig var 
det spændende at sidde i en hestesko med 
repræsentanter for de fleste EU-lande. De 
sad alle med et kort foran dem, der havde til 
formål at afsløre, hvilket land de repræsen-
terede. Selvom der var nogle, der snød mine 
fordomme, så var der flere, der ikke behø-
vede kortet. Både med hensyn til accent, tøj 
og udseende var det for nogles vedkom-
mende tydeligt, hvilket land de repræsen-
terede. 

Jeg håber, at jeg igen kan få lov til at deltage 
i disse møder, der holdes med jævne mel-
lemrum hos repræsentationen for landet, der 
har EU-formandskabet. Det giver både et 
godt indblik i, hvordan forskellige lande ar-
bejder, og så giver det mulighed for at forbe-
dre mit migle-gen ved at smalltalke med de 
øvrige diplomater, inden mødet starter. 
Snakken falder hurtigt på nationaldage og de 
mange fester, der holdes, med alkohol (!), på 
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Velkommen t i l  Teheran!

ambassaderne hernede. Jeg var næsten ved 
at blive inviteret til fejringen af den bulgarske 
nationaldag, da vores samtale blev forstyrret 
af det slovenske formandskab, der kaldte til 
mødestart. Nu ved jeg, at jeg skal være hur-
tigere på aftrækkeren, hvis jeg skal drikke på 
bulgarsk vis i Teheran!

Selv om disse møder er hyggelige, så er det 
jo ikke hverdagsbegivenheder. I starten har 
jeg haft travlt med at læse op om den poli-
tiske situation i Iran og sætte mig ind i de 
områder, som jeg skal beskæftige mig med. 
Dette har jeg gjort ved at læse akademiske 
tidsskriftsartikler, avisartikler og anden lit-
teratur (rapporter og indberetninger) udar-
bejdet af Udenrigsministeriet og ambas-
saden. Det minder derfor lidt om at studere 
på IFSK, men forskellen er blandt andet, at 
man får udarbejdet noget og får en feedback, 
hvor det ikke er kausalretningen eller under-
trykte sammenhænge, der sættes spørgsmål-
stegn ved! Kandens læsere er måske enig i, at 
jeg er blevet bedre til at skrive – det føler jeg 
i hvert fald selv, at jeg er blevet. En anden 
forskel er, at man ikke har nogen dårlig sam-
vittighed, der nager – i hvert fald ikke på 
samme måde! Jeg er endnu ikke rigtig kom-
met i gang med systematisk at studere per-

sisk. Det håber 
jeg at få gjort 
noget ved inden 
alt for længe. 
Insallah – be-
tyder hvis gud 
vil og er en 
i r a n s k / m u s -

limsk pendant til den spansktalende verdens 
mañana! 

Mens de danske tegninger præger debat og 
overskrifter verden over, så morer jeg mig 
med iranske karikaturtegninger. Jeg læste 
fornyligt en ar-
tikel, hvor en 
polsk tegner 
udtrykte, at un-
dertrykkende og 
b e g r æ n s e n d e 
regimer er frugt-
bar jord for kar-
ikaturtegninger.  
Så må man læse 
mellem linierne 
eller selv 
bedømme om de 
iranske tegnere 
er gode eller ej.

Tegningen med 
bilerne er en lidt 
gammel tegning, der forestiller vejen til det 
iranske parlament. Læg først mærke til 
vejskiltene, hvor venstresving er forbudt og 
samtidig glat føre. Læg dernæst mærke til 
parlamentsmedlemmer, der kører ind på 
cykel, motorcykel eller en gammel bil, mens 
udgang fra parlamentet sker i en passende 
Mercedes!

Den anden tegning - det skal for god orden 
skyld nævnes, at den måske er tyrkisk, da mit 
persiske kan være bedre. Men ikke desto 
mindre, så er det en glimrende illustration af 
det skønmaleri, som de iranske medier da-
gligt maler af Den Islamiske Republik Iran.



Sidste del af Frit Forum Århus’ aktiviteter i forårssemesteret:
Torsdagsmøderne starter kl.19:00 i Amaliegade 27, Århus C. Vel mødt!

10. april – Jørgen Goul Andersen og Torben M Andersen
Aftenen står i Velfærdsstatens og globaliseringens tegn. Har velfærdsstaten, som 
vi kender den i dag, overhovedet en fremtid, eller bliver vi vidne til et ’race to the 
bottom”?

12. til 13. april, Jørlunde konference, se mere på www.aarhus.fritforum.dk

24. april – Vagn Greve.
Professor i strafferet, lic.jur., dr.h.c. Vagn Grev gæster denne aften Amaliegade 
til en debat om retspolitik og tolerance. Hårdere straffe og nultolerance overfor 
kriminelle, synes at være politikernes eneste og bedste svar på de voldssager, som 
præger pressen i øjeblikket. Er det en farbar vej at gå? 

1. maj – Rød festival i sTUDENTERHUS aARHUS.
Traditionen tro arrangerer Frit Forum Århus 1. maj fest i studenterhuset. På pro-
grammet i år er: Munich, Us with Millions og Shout Wellington Air Force, derud-
over har vi DJ Palermo bandits med os hele aftenen. Dørene åbnes kl.20:00.

Alle møder er gratis, glæder os til at se jer!



Capacent Epinion søger praktikanter             
 

Har du lyst til at løse afvekslende og udfordrende 
opgaver sammen med de bedste hoveder i bran-
chen? 
 
Capacent Epinion søger i efterårssemesteret 2008 to 
praktikanter til vores kontor i Århus og to praktikanter til 
vores kontor i København. Vi søger især studerende fra 
statskundskab, sociologi, økonomi, medievidenskab, 
forvaltning og beslægtede uddannelser. 
 
 
Hvad tilbyder vi? 
Hos Capacent Epinion kan du i et semester snuse til 
livet som konsulent. Praktikopholdet skal være fagligt 
udviklende, og du kan derfor forvente at skulle arbejde 
med opgaver, der ligger i naturlig forlængelse af dit stu-
die.  
 
I praksis kan du blandt andet regne med at skulle være 
med til: Analyseopgaver, afrapportering, udvikling af 
analysemodeller og andet udviklingsarbejde. 
 
Praktikopholdet er på fuld tid med start i august 2008. 
Det strækker sig over 6 måneder og aflønnes med 3.500 
kr. om måneden. 
 
 
Hvad lægger vi vægt på? 
Vi forventer, at du er en af de bedste på din årgang. 
Desuden lægger vi vægt på, at du besidder følgende 
kompetencer: 
 

 Evne til at kunne tænke og arbejde analytisk og 
metodisk 

 Evne til at kunne formidle komplekse sammen-
hænge – både skriftligt og mundtligt 

 Evne til både at arbejde selvstændigt og være en 
holdspiller 

 Evne til at tænke i løsninger frem for problemer  
 Evne til at overholde en deadline  

 
 
Hvem er vi? 
Epinion er blevet en del af Capacent Danmark. Vi om-
sætter strategier til holdbare resultater inden for Consul-
ting, Research og People.  
 
I forhold til researchydelser beskæftiger vi os især med: 
 

 Social Research  
 Customer Relations 
 Performance Measurement 
 Survey 

 
Du kan læse mere om os på www.capacent.dk 
 

Oplysning og ansøgning: 
 
Århus:  
Konsulent Louise Tarp Thorgaard 
Capacent Epinion A/S 
Søndergade 1A, 1. sal 
8000 Århus C 
 
Mail: louise.tarp@capacent.dk   
Tlf. (dir): 8730 9518 / 6169 5750 
 
For yderligere oplysninger om praktik-
stillingen i Århus kan du også ringe og tale 
med én af vores nuværende praktikanter 
Kristoffer Stegeager, tlf. 4130 8808 eller 
Vibeke Breuerbach Larsen, tlf. 4130 8809 
 
København: 
Konsulent Pil Søndergaard 
Capacent Epinion A/S 
Tuborg Parkvej 8, 1. sal 
2900 Hellerup 
 
Mail: pil.sondergaard@capacent.dk 
Tlf. (dir): 26284614 
 
For yderligere oplysninger om praktik-
stillingen i København kan du også ringe 
og tale med vores nuværende praktikant 
Anne Marie Smith, tlf. 61468559 

Ansøgningsfrist: 
Skriftlig ansøgning inklusive relevante ka-
rakterudskrifter skal være os i hænde se-
nest den 15. maj 2008 
 
Vi afholder samtaler umiddelbart herefter 
og træffer beslutning om ansættelse ultimo 
maj / primo juni  

Værdier: 
Vi er en organisation for personer med vinder-
indstilling - som er idérige, ansvarsbevidste og 
socialt ambitiøse. 
 
Vækst: 
Vi er blandt de hastigst voksende konsulenthuse 
med en gennemsnitlig årlig vækst på 75 % gen-
nem de seneste tre år og solide økonomiske 
resultater. 

Kerneydelse: 
Vi rådgiver på baggrund af analyser på højeste 
kvalitetsniveau – og giver dermed kunden det 
bedste beslutningsgrundlag. 

Vi tilbyder: 
Capacent Epinions ydelser og resultater er 
baseret på en kvalificeret faglig viden. Vi tilbyder 
et højt fagligt niveau og idérigdom i et team, hvor 
godt humør og dedikation spiller en stor rolle. 

Udvalgte kunder: 
Capacent Epinion yder analysebaseret konsu-
lentbistand til interesseorganisationer, medier, 
virksomheder og offentlige institutioner. 
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Legolands nye forfatning 
næsten færdig!

Jørgen Elklit
elklit@ps.au.dk            

 Steffen Juul Krahn
20061730@ps.au.dk
Sebastian Frandsen

 20061586@ps.au.dk 

Artikelserie: Legoland er løs

”Når Kosovo kan, så kan vi også!” Sådan lød det i forrige uge fra ledelsen af Danmarks 

største forlystelsespark, og Skandinavien har nu fået sin første, uafhængige enklavestat: 

Legoland.

Som altid, når en ny stat oprettes, er der 
mange valg, der skal træffes. Først og frem-
mest skal den institutionelle indretning 
fastlægges, og til det formål har Legoland 
haft inviteret eksperten over dem alle, Jørgen 
Elklit. Kandestøberen har forsøgt at få en in-
terviewaftale i hus, men Elklit har haft så 
travlt med arbejdet i Legoland, at han ude-
lukkende kunne finde tid til at interviewe sig 
selv. Resultatet fremstår nedenfor:

Centrale elementer i forfatningsdiskus-

sionen
Siden den dramatiske og smertelige udvikling 
for nylig, hvor Legoland ensidigt erklærede 
sig uafhængigt af Danmark, har der pågået 
intense forhandlinger om den nye stats for-
fatning. 

Mange af ministatens klodsede indbyggere 
har ytret sig om forfatningsmæssige forhold 
på de talrige borgermøder, der er blevet af-

holdt for at drøfte emnet. Laredo Times har 
bragt indignerede indlæg til forsvar for en 
føderal statsstruktur, og såkaldte eksperter 
har været tilkaldt fra nær og fjern for at give 
deres besyv med under ledelse af guruen Jør-
gen Elklit.

Der begynder nu at udvikle sig en fælles 
forståelse af, hvad der er nødvendigt, og 
Kandestøberen kan i dag løfte sløret for, hvad 
forfatningsforslaget vil indeholde, altså inden 
det formelt offentliggøres i næste uge. 
Kandestøberen har således igen en solohis-
torie; denne gang skyldes det vore gode rela-
tioner til en såkaldt ekspert, professor Jørgen 
Elklit, som til dagligt har sit virke ved IFSK i 
Århus, men i den seneste tid har befundet sig 
non-stop i Legoland (han har sæsonpas).

Elklit fortæller, at det har været svært at nå til 
enighed om hovedelementerne i den nye for-
fatning for Legoland. Heri er der dog efter 

Herover fås et hurtigt overblik over Legolands geografi, 
steder og væsentligste bygninger.

professorens mening ikke 
noget mærkeligt, for det har 
han ofte oplevet, når han har 
været involveret i tilsvarende 
opgaver i andre lande.

Under alle omstændigheder 
bliver de centrale elementer i 
Legolands forfatning føl-
gende:

1. Valgsystemet til parlamen-
tet bliver forholdstalsvalg. 
Der er dog stadig uenighed 
om, hvorvidt der er behov for 
en spærregrænse. Nogle 
mener, at fordelene ved en 
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høj spærregrænse (som kendt fra for eksem-
pel Tyrkiet og Rusland) er åbenlyse, idet de 
vælgere, der tror, at det kan betale sig at 
stemme på de mindre partier, hurtigt lærer, 
at det kan det ikke. Andre mener, at det vil 
være meget udemokratisk med en spærre-
grænse, der vil kunne udelukke ”Parkerings-
vagternes Parti”, der forventes at blive tun-
gen på vægtskålen.

2. Legoland skal ikke – som mange ellers 
havde ventet – være en republik. Det er deri-
mod blevet besluttet, at landet skal være et 
storhertugdømme, idet denne statsform ikke 
tidligere har været anvendt inden for Dan-
marks grænser, som vi har kendt dem indtil 
nu. Med hensyn til hvem den nye storhertug 
skal være, vil inspiration fra Norges erh-
vervelse af fuld selvstændighed i 1905 utviv-
lsomt føre til, at man henvender sig til en 
dansk prins, der ikke har udsigt til at blive 
konge i sit eget land. Ophøjelsen af den 
pågældende vil naturligvis skulle bekræftes 
ved en folkeafstemning, men hans navn kan 
af gode grunde ikke nævnes endnu - kun at 
han har bopæl et sted i det syd- og sønder-
jyske område.

3. På grund af de meget forskellige interess-
er, der knytter sig til Legolands forskellige 
aktivitetsområder, er det besluttet, at Stor-
hertugdømmet skal være en form for for-
bundsstat. På den måde kan de forskellige 
funktionsområder – parkeringsområdet, 
vandpjaskeriet, guldgravningen, Piratland, 
pommes frites-kogningen, isboderne etc. – 
hver få et vist mål af selvstændig beslutning-
skompetence, ret til skatteinddrivelse og 

repræsentation i såvel senat som regering, 
hvor de mange forventede interessekonflik-
ter nok ender. Man har her ladet sig inspirere 
af den irakiske forfatning, hvor alle vanskel-
ige problemer er udskudt til senere løsning.

4. Styreformen skal være parlamentarisme, 
hvor man dog har gjort, hvad man kunne for 
at sikre, at regeringen altid vil have et sikkert 
flertal i parlamentet, idet ubehagelige over-
raskelser fra den kant er af det onde. Partier, 
der ufravigeligt vil sikre regeringens flertal, 
vil blive tillagt veto-magt på aftalte udvalgte 
områder (herunder idéer til nye forlystelser, 
fordeling af entréindtægter samt antallet af 
dupper på legofritterne), således at det gode 
gamle parlamentariske princip om ”Intet over 
og intet ved siden af Regeringen” ubetinget 
kan fastholdes.

Klodsernes fremtid
Det bliver spændende at følge Legolands ud-
vikling i den nærmeste tid. Der er således 
allerede tvivl om, i hvor høj grad det interna-
tionale samfund vil acceptere Legolands uaf-
hængige status, og den aggressive retorik 
hos fremtrædende legomænd skaber 
ligeledes en vis bekymring i den omkring-
liggende region.

Kandestøberen vil naturligvis følge op på alle 
relevante aspekter af situationen i den spæde 
stat og kommentere dem fyldestgørende ved 
inddragelse af IFSK’s eksperter.

Ikke alle lego-borgere er lige berørte af 
løsrivelsen. Således afbrød repræsentan-
terne for legos ungdom herover knap 
kissemisseriet under løsrivelsesdeklara-
tionen.

Fremtiden vil vise om Legoland må tage 
hånd om sociale problemer. Den upro-
portionelt store mængde af bænke pr. 
borger kunne i den anledning forventes 
at udvikle et vist sløvsind.
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Andelen af lyttere med daglig base på IFSK 
var på trods af aftenens samfundsfaglige 
indhold ikke meget større end andelen af al-
ternative økonomiske teorier i statskundsk-
abernes økonomipensum. Så meget desto 
større grund til her at give et kort resume.

Jespersen kritiserer den neoklassiske teori, 
der bygger på aksiomerne om egennytte-
maksimerende rationelle aktører og perfekte 
markeder, der fører til efficient allokering af 
samfundets ressourcer, og dennes monopol 
på makroøkonomisk forklaringskraft, når det 
kommer til policy-anbefalinger. Problemet 
med teorien er ifølge Jespersen, at den ikke 
er forankret i en økonomisk virkelighed; dens 
aksiomer viser sig nemlig at være yderst 
problematiske at eftervise empirisk på mak-
roniveau, ”hvor adfærden ikke er individuel, 
hvor markederne ikke når en ligevægt og 
ikke kan anskues uafhængigt af hinanden, og 
hvor fremtiden – specielt den fjernere – er 
ukendt.” Teoriens analyser og de derpå fun-
derede policy-anbefalinger kan derfor ikke 
kaldes deskriptive, men er derimod norma-
tive, da de vil søge at underbygge teoriens 
aksiomer. Den neoklassiske teori er altså 
ikke et neutralt økonomisk instrument! 

Velfærdskommissionens anbefalinger til re-
geringen, der på baggrund af den neoklas-
sisk funderede DREAM-model (Danish Ratio-
nel Expectation Agent Model) blandt andet 
bestod i at mindske overførselsindkomstern-
es størrelser for at styrke det individuelle in-
citament, er ifølge Jespersen et eksempel på 

dette. For faktum er, at denne makroøkono-
miske sammenhæng forbundet med så stor 
usikkerhed, at det, der fremlægges som en 
objektiv økonomisk nødvendighed, snarere 
er baseret på politisk ideologi ønske.

Med et videnskabsteoretisk udgangspunkt i 
Karl Popper og kritiske realisme argumen-
terer Jespersen for, at økonomer i højere grad 
bør lade deres teorier være funderede i em-
piriske undersøgelser af virkeligheden i ste-
det for på baggrund af de allerede faste ak-
siomer ved hjælp af hypotetisk deduktion at 
undersøge ’livet i laboratoriet’. Kun på denne 
måde kan policy-anbefalinger undgå at være 
normative og politiske. Men hvilke kon-
sekvenser får en sådan øget empirisk fun-
dering for den økonomiske videnskab, kunne 
man så passende spørge? Vil denne overho-
vedet have en anvendelighed, hvis de abso-
lutte aksiomer betvivles? Det virker dog ikke 
til at Jespersen i praksis advokerer for en 
fuldstændig forkastelse af mainstream økon-
omiens praksis. Han ønsker dog, at flere 
forklarende variabler inddrages i økono-
mernes analyser, ligesom han efterlyser en 

Samfundsøkonomisk uenighed!

Torsdag den 13. marts var der foredrag i Idéhistorisk Forening. Foredragsholderen var 

professor i økonomi Jesper Jespersen fra RUC, der på baggrund af sin doktorafhandling 

under ovenstående titel ønskede at give de fremmødte et indblik i hans kritik af main-

stream makroøkonomisk teori.

Foredrag
Bjarke Risager

20051132@ps.au.dk 

Læs mere: Jesper Jespersen (2007): 

Makroøkonomisk metodologi – i et sam-
fundsøkonomisk perspektiv. Køben-

havn: DJØF Forlagene.

større ydmyghed i forbin-
delse med de makroøkono-
miske konklusioner; økono-
mer bør være bedre til at 
understrege den usikker-
hed, der er forbundet med 
resultaterne af deres for-
skning.
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Få et gratis fix 
i PB hver dag mellem 12-13

PB’s nye bestyrelse:
Søren Hammer
Emil Thorsen
Anne Hansen

Margrethe Grevy
Sanne Severinsen
Kristian Larsen
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Artiklen vil fokusere på eksamen for 5 se-
mester for 2005 årgangen, hvor eksaminerne 
i Offentlig politik og Offentlig forvaltning har 
givet anledning til en del undren blandt en 
del af de studerende på årgangen.
Artiklen tager udgangspunkt i to faktorer der 
har vakt opsigt, nemlig retterkorpsets stør-
relse, samt den mængde op-
gaver hver enkelt retter har 
fået tildelt. 

Som studerende på Institut 
for Statskundskab har man 
fra starten af sit studium 
været vant til, at ens opgaver 
blev rettet af de personer, 
som havde fremført under-
visningen på området, even-
tuelt med bistand fra enkelte 
andre underviser. Det forekommer derfor 
mærkeligt, at retternes sammensætning brat 
skifter på det netop overståede 5. semester. I 
fagene Offentlig politik og Offentlig forvalt-
ning har man således som studerende kunne 
observere ikke alene, at det ikke udelukk-
ende er underviserne, der retter opgaverne, 
men at opgaverne bliver rettet af et stort ud-

snit af kapaciteter. Man kunne således godt, 
som studerende, forledes til at tro at 
det relativt brede retterkorps kunne 
medføre visse problemer med hensyn 
til fastlæggelse af fælles bedømmels-
eskriterier og fastlæggelse af et fælles 
karakterniveau. Efter hvad man har 

kunnet læse ud fra 
opslagstavlen udenfor 
studienævnssekretar-
iatet har der været 
mellem 8-10 rettere 
på begge de to ek-
samener og hver ret-
ter har ca. rettet 10-
20 opgaver. Det 
antages at det er nød-
vendigt for en hvilken 
som helst retter at 

have et overblik over det samlede niveau, for 
at kunne give korrekte karakterer. Med et 
relativt lille antal opgaver til hver retter, vil 
der være en risiko for fejlbedømmelser. Det 
fremstår som et problem at relativt uerfarne 
rettere ikke retter flere opgaver end de gør, 
da det ikke virker sandsynligt, at de per erfa-
ring kan afgøre, hvor en opgave skal ligge for 

K a r a k t e r  d e b a t t e n 

I den igangværende debat i Kanden er det vores opfattelse at der er visse aspekter af 

sagen der ikke er blevet belyst. Som det fremgår af Rune Stubagers indlæg i Kanden i 

forrige udgave går retterne til opgaven med en stor portion faglig stolthed og selvfølge-

lig med det nødvendige kvalifikationsniveau. Denne artikel forsøger ikke på nogen måde 

at sætte spørgsmålstegn ved dette. Dog er sigtet med artiklen at påpege visse prob-

lematiske aspekter på det netop overståede 5 semester. 

                             
 

Søren Konnerup Madsen
20052915@ps.au.dk

Esben Juul Hansen
 2005@ps.au.dk 

Debat: karakterer

“Med et relativt 
lille antal opgaver 
til hver retter, vil 
der være en risiko 
for fejlbedøm-
melser.”

>>>
>>



29

2008

at gøre sig fortjent til en given karakter. Dette 
ville udelukkende kunne lade sig gøre, hvis 
det at give karakterer var en objektiv viden-
skab. Hvis dette var tilfældet ville det jo slet 
ikke være nødvendigt at tale om sparehen-
syn, for så var ekstern censur ikke nødven-
dig. Men det at rette en opgave er ikke en 
eksakt videnskab og derfor virker det mærke-
ligt at retterkorpset, med den størrelse det 

har, er så forskelligartet som det er 
tilfældet. Og når der nu ikke er ek-
stern censur, burde man så ikke være 
ekstra opmærksom på, at der var en 
høj grad at kontinuitet i de rettede 
opgaver. Det kan i og for sig sagtens 
være, at der er en høj 
grad af kontinuitet i 
retternes bedømmels-
er, men muligheden 
for at dette ikke er 
tilfældet, er bestemt 
også tilstede i det 
pågældende eksem-
pel. 

Der sættes ikke herfra 
spørgsmålstegn ved 

den, af Rune Stubager nævnte, dygtighed og 
nidkærhed der ligger i det arbejde retterne 
udfører år efter år. Dette er udelukkende en 
problematisering og en bemærkning til det 
mærkelige i at rettesituationen, så markant 
ændres i dette ene semester i forhold til hvad 
der har været standard de foregående 2 år.

K a r a k t e r  d e b a t t e n 

Som et yderligere kuriosum i forhold til hele 
karakterdebatten er det kommet til kandestø-
berens opmærksomhed at der er flere stu-
derende, som grundet en indtastningsfejl fra 
administrationens, side har fået tildelt fork-
erte karakterer dette semester. Der er kun 
kendskab til et par enkeltstående tilfælde, og 
det synes umuligt at gisne om, hvor mange 
indtastningsfejl, der er gået ubemærket hen. 
Selvom fejl af denne karakter, synes betyde-
lig kan alle som bekendt begå fejl. Mere ab-
surd synes det dog, at det er den studerende 
der har ansvaret for at en sådan fejl bliver 
rettet, selv når vedkommende har gjort op-
mærksom på det, samt at proceduren for at 

få den forkert indtastede er 
magen til den sædvanlige 
klageprocedure. At få en ind-
tastningsfejl rettet kræver altså 
en velbegrundet klage, der 
beskriver hvorfor opgaven ikke 
bør få karakteren 2, men kara-
kteren 7 (som det var tilfældet 
for en heldig (eller uheldig) 4. 
semesterstuderende, som op-
dagede fejlen ved en personlig 
samtale med opgaveretteren. 

Pointen med dette kuriosum er blot at ek-
semplificere en ærgerlig tendens til at når 
emnet er karakterer, så synes der at være 
meget stor modvilje til at give indrømmelser 
til studerende, selvom en sådan synes yderst 
berettiget.

“Det synes umu-
ligt at gisne om, 
hvor mange ind-
tastningsfejl, der 
er gået ubemær-
ket hen”

>
>

>
>

>>>>
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Boganmeldelse

Boganmeldelse
Peter Munk Christiansen

pmc@ps.au.dk

Hans Henrik Høgsbro Østergaard, Bag de røde mure. København: Finansministeriet, 

2007.

Statskundskabsstuderende, som drømmer 
om en karrierestart i Finansministeriet, har 
med H. H. H. Østergaards bog ikke blot mu-
ligheden for at sætte sig ind ministeriets og 
Den røde Bygnings historie, men også en 
coffee table book, som med smukke billeder 
på glittet papir egner sig til at ligge fremme 
til gennemsyn for familie og venner.

Den røde Bygning, der 
udgør den ene side af 
Christiansborg Slotsp-
lads, er opført i 1721 til 
at rumme hele central-
administrationens per-
sonale, dvs. den civile 
centraladministration 
samt hærens øverste le-
delse. I omegnen af 100 
personer i alt. I dag kan 
Finansministeriets de-
partement ikke rummes i 
bygningen, hvorfor min-
isteriet har erobret andre 
kontorer på nærliggende 
matrikler. Og hele den 
finansministerielle kon-
cern har for længst måttet søge kontorer 
hinsides Slotsholmen.

Den røde Bygnings mange smukke detaljer 
tager sig godt ud i bogen. For den politolo-
gisk interesserede læser er det snarere frem-
stillingen af udviklingen i Finansministeriets 
opgaver og rolle, der interesserer. Her er der 
imidlertid generelt mere at hente i forfatte-
rens At tjene og forme den nye tid. Finans-
ministeriet 1848-1998, som blev udgivet i 
1998 i anledning af ministeriets 150 års ju-
bilæum. I sagens natur er der en del genbrug 
af materiale, lige som centrale begivenheder 

behandles på grundlag af det materiale, der 
også var til rådighed for forfatteren den gang. 
Den foreliggende bog er tematisk organiseret, 
hvor jubilæumsbogen var en kronologisk 
fremstilling.

Nyt er der dog også. Det gælder for den his-
torisk interesserede perioden fra opførelsen 
af Den røde Bygning og frem til 1848, og det 

gælder forsøget på at 
opgøre antallet af ansatte 
i ministeriets forskellige 
funktioner – ikke nogen 
helt nem opgave – fra 
den tidlige periode og 
frem til i dag. Dertil kom-
mer beskrivelsen og vur-
deringen af de 10 år, der 
er gået siden 150-års ju-
bilæet, og som rummes i 
flere af bogens kapitler. 
Selv om eksempelvis et 
afsnit med titlen ”Den 
store koordinator under 
pres” antyder nogle af de 
ændringer, som har fun-
det sted efter reger-

ingsskiftet i 2001, kunne man ønske sig lidt 
mere bid i beskrivelsen. Men det er nok snar-
ere en akademisk opgave end et rimeligt krav 
til en kommitteret i ministeriet. 
Det var ikke anmelderen muligt inden for 
rimelig tid at finde prisen på bogen. Selv om 
den givetvis er statssubsidieret, kan den 
måske være for dyr for studerende. De kan til 
gengæld læse bogen i et såkaldt bladrings-
format på:

ht tp ://v iewer .zmags.com/showmag.
php?mid=pqdqq#/page0/

Bogen ‘Bag de røde mure’ fortæller 
historien bag Finansministeriet og 
den røde bygning, som huser minis-
teriet.



POLITOLOGISK FORENING
Så er det igen blevet tid til at genoptage kampen 
om ”Det Gyldne Bækken IX” i:

Kapsejladsen 2008
Kom og nyd en kold fadøl i solen og støt kom-
battanterne fra PF-bestyrelsen.

Vi opfordrer alle til at møde op med tre ting: 
Kampgejst, bannere og ikke mindst ubegræn-
set, tilfældig kærlighed!

Tid: Onsdag d. 30. april (dagen før Kristi Him-
melfartsdag) fra 12-17
Sted: Universitetsparken
Band: Rasmus Nøhr (12.15)
Konferenciers: Anders Breinholt og Anders 
Lund Madsen
Afterparty: På Train og Kupé 21-05. Billetter 
sælges af PF for 100 kr (begrænset antal)

Kom i god tid – der er rift om pladserne! 

Støt os gerne ved at sidde samlet, samme sted 
som sidste år – ved søen nær Bartholins Allé, 
hvor der bundes øl under konkurrencen. Se 
billederne til venstre og ovenfor.

I år vil vi ikke bare være fakultetsmestre, men 
vinde ”Det Gyldne Bækken” til Statskundskab!
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For hvorfor er det, at der kun er en kasse åb-
net, når køen går langt ud i forhistorisk om-
kring kl. 10 og 14? Kan man klare 3 ekstra 
timers læsning på ét pølsehorn? Hvorfor er 
de nybagte boller forskellige fra dag til dag? 
Hvad er årsagen til, at kantinen lige pludselig 
har uger med ”hjerteglad mad”? Og hvilke år-
sager er der til, at kantinens service står 
snavset hen rundt omkring på IFSK? Dette er 
blot nogle af de utallige spørgsmål, som 

opstår omkring kantinen. Kantinen fun-
gerer som omdrejningspunkt for stort 
set alle på IFSK. Det er her, frokosten 

nydes, pauserne holdes og læsegrup-
pearbejdet laves, men kan-
tinen er også med til at sk-

abe frustrationer for mange. 
Derfor vil vi i de to næste numre af 
Kandestøberen forsøge at finde sva-
rene på alle de spørgsmål, som 
trænger sig på, netop for at mindske 
noget af den undren og frustration, 
som mange oplever i Samfundsfaglig 
kantine. 

Baggrunds info
For at kunne undersøge kantinens forhold 
nærmere er det væsentligt at have styr på 
kantinens baggrund. Ejerskabet af kantinen 

Kantinen 

Samfundsfaglig kantine er en fast bestanddel af dagligdagen på IFSK, uanset om 

denne benyttes til at tanke de nødvendige kaffelagre op eller som gennemgang 

fra læsesalen til undervisningen. Kantinen er et oplagt mål for indtagelse af nogle 

af de daglige måltider, men i denne forbindelse kan der opstå en række frustra-

tioner, der fører frem til en række af uafklarede spørgsmål. 

                        

Mette Grønvald Nielsen
20052585@ps.au.dk

Nikolaj Thomsen Rævdal
 20051302@ps.au.dk 

Artikelserie: Kantinen

er delt op mellem JUS, ØF og PF. Universitetet 
giver endvidere et tilskud til kantinen, da den 
herfra betragtes som personalekantine. 
Udover dette har kantinen 10 ansatte, der 
både udgør fuld- og deltidsstillinger. Den 
daglige ledelse varetages af bestyreren Fiola. 
Personalet skal dagligt stå for at servicere 
mellem 1700-2000 studerende og ansatte 
på universitetet.
Historisk har kantinen ikke altid haft sin nu-
værende placering. Denne placering fik kan-
tinen først i januar 2002. Tidligere holdt kan-
tinen til i bygning 1330, hvor Statskundskabs 
bibliotek i dag ligger. Røgfyldt fun-

gerede dengang som kan-
tinens rygerum. 

Alt dette er væsentligt at 
have i baghovedet i ens 
søgen på svarene på de in-
dledende spørgsmål. I de næste to 
numre af Kanden vil kantinens 
økonomiske og sundhedsmæssige 

forhold blive undersøgt nærmere af under-
tegnede. Så kære læser, følg med i Kanden 
for at få besvaret alle de spørgsmål, der 
trænger sig på hos dig i forbindelse med din 
daglige gang i vores alle 
sammens Samfundsfaglige 
Kantine. 

– hverdagens omdrejningspunkt



Program for foråret 2008:

11. april: Haute cuisine før PF-festen

  Kandidatforeningen holder traditionen tro fællesspisning for sine medlem 
  mer. Kom og deltag i en anderledes forfest, hvor du har mulighed for at  
  stifte nye bekendtskaber og måske gøre dine facebook venner til rigtige  
  venner. 
  Vi sørger for lækker mad, gode vine og billige øl. Det eneste du skal med 
  bringe, er dig selv i festlig påklædning og gerne en ven eller to. 

23. april: Éndagsstudietur i Jylland

  Vi inviterer til en spændende én-dags-studietur for kommende cand. scient.  
  pol’er. Turen vil gå rundt til relevante virksomheder i Århus og omegn. 
  Gennem en række virksomhedspræsentationer vil deltagerne få indblik i,  
  hvad en statskundskabsuddannelse kan bruges til, og hvad virksomhederne  
  omvendt forventer af os. 
  Studieturen er forbeholdt Kandidatforeningens medlemmer.
  Arrangementet vil afslutningsvis munde ud i hyggeligt og festligt samvær.  

16. maj:  Minigolfturnering

  En sport af olympiske discipliner, kolde fadøl og lidt kammeratlig   
  konkurrence. Hvad mere skal der til for at retfærdiggøre at lægge bøgerne  
  til Er Facebook et CIA-register?
  Minigolfbanerne på toppen af Bruuns Galleri danner rammen om denne dag.

Maj  Formidlingskursus

  Kæmper du stadig med at få opgaverne til at fremstå helt rigtige? Vil du  
  have afpudset det grammatiske og perfektionere dine formidlingsevner? Så  
  er dette kurset for dig. 

20. juni:   Grill og ”kom-sammen”

  Vi afrunder semesteret i Uniparkens smukke omgivelser og inviterer til  
  fælles grill og hyggeligt ”bonding”, inden vi drager til den årlige PF-sommer  
  fest. 

Se hvordan du kan blive medlem på www.kandidatforeningen.dk  

Opret en profil på www.kandidatforeningen.dk og få adgang til 
uundværlig information om din kommende praktikplads, studieo-
phold eller fremtidige jobmuligheder. 

IFSK Conexus er en netværksdatabase, der giver mulighed for in-
spiration og konkret vidensdeling vedrørende studieophold, stu-
denterjobs, praktikpladser og kommende arbejdspladser.

– et netværksredskab for kandidat-

studerende på IFSK
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Kim Mannemar Sønderskov er ved at lægge 
sidste hånd på sin ph.d.-afhandling, som har 
titlen: Social kapital og kollektiv handling - 
miljøforbedringer som case. Her har han fun-
det ud af, at individer med meget generel til-
lid opfører sig anderledes over for kollektive 
handlingsproblemer som miljøforbedringer 
end folk med mindre generel tillid.

Interessen for miljø og forurening har han 
helt tilbage, fra før han startede på statskund-
skab og har igennem studietiden valgt 
miljøfag også uden for instituttet. I et semi-
nar blev han introduceret for emnet social 
kapital i forhold til landeanalyser, og skrev en 
opgave om dette. Dette blev koblet på miljø 
og udgjorde dermed specialet, som blev et 
afsæt til ph.d.-afhandlingen på en nu udgået 
forsøgsordning. Næste projekt efter ph.d.’en 
bliver en postdoc-afhandling, som han har 
fået bevilget penge til i 3 år. Dette kommer 
kun til at handle om social kapital og denne 
gang dets indflydelse på immigration. På den 
måde har hans interesse udviklet sig over 

tid.

Kim startede på statskundskab som 
22-årig efter en tre-årig uddannelse 
som grafisk trykker. Han tog denne, 

PH.D                   PestHelved.Død  eller

I de foregående numre af Kandestøberen har de ph.d-studerende selv præsenteret deres 

projekter. I dette nummer og de følgende vil vi prøve at komme lidt bag om de studer-

ende og finde ud af, hvordan det er at være en ph.d.’er?

fordi han blev tilbudt løn som en færdigud-
dannet, hvilket han havde brug for efter den 
opbyggede gæld fra den et år lange jordom-
rejse. Statskundskab havde dog været målet 
fra starten, og han ser tilbage på de tre år 
som spildte – “ selvom pengene var gode”.

Kim har været glad for studietiden og har 
kunnet lide de fleste fag på bachelordelen. 
Dog kunne han ikke se relevansen af økono-
mi. Denne har han dog senere hen opdaget, 
men han mener stadig, at der blev gjort for 
lidt ud af at fortælle om, hvad økonomi skulle 
bruges til.

Ph.d.-studerende bliver enten opfordret til at 
skrive en ph.d.-afhandling eller søger selv 
om det. I Kims tilfælde gjorde det sidste sig 
gældende. Han overbeviste vejledere og pro-
fesorer om, at det var en god idé, hvilket de 
også indså. I løbet af studietiden har Kim 
klaret sig over middel og hans speciale var 
over 10, hvilket var afgørende for muligheden 
for, at han kunne gå videre i forsøgsordnin-
gen. Det er altså ikke kun en karakterudskrift 
med lutter 13-taller der kræves, for at skrive 
en ph.d.-afhandling.

Artikelserie: Ph.d.-studerende

Mette Grønvald Nielsen

20052585@ps.au.dk 

Kim er netop ved at færdiggøre 
sin afhandling, inden han starter 
som post-doc.
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Kim valgte at skrive ph.d., fordi den fleksible 
arbejdsform virkede tiltalende. At kunne 
være herre over sin egen tid, kombineret 
med et spændende, fordybende og udfor-
drende arbejde var for Kim helt perfekt.

Han afviser blankt, at arbejdsformen er en-
som, da man deler kontor med en anden 
ph.d.- studerende, som man samarbejder 
med. Herudover foregår der meget faglig ko-
rrespondance folk imellem på i afdelingen 
for offentlig politik, samt til tider med andre 
afdelinger. Herudover må man heller ikke 
tro, at sociale arrangementer stopper efter 
kandidaten. Ph.d.-gruppen arrangerer både 
julefrokoster samt den årlige tour de kontor. 

Kim nævner dog et afsavn  ph.d.-skrivningen: 
Skulderklappet. Bagsiden ved at bestemme 
selv er, at der ikke er en chef til at fortælle 
dig, når du gør det godt. Den feedback, man 
får, kommer for det første flere måneder eft-
er, at man har skrevet artiklen, og kutymen 
er, at man kritiserer hinanden, selvfølgelig på 

PengeHjerne.Drømme?

Fakta om ph.d.-jobbet: - evt til en fakta boks

Ph.d.-jobbet indebærer ikke kun at skrive en afhandling. Der kræves også, at man underviser 
i en periode som instruktor og i et selvplanlagt seminar. Herudover stilles der krav om, at man 
skal være i et fremmed forskermiljø, typisk i udlandet. Derudover deltager ph.d.-studerende 
i konferencer og seminarer.

en konstruktiv måde, men ikke altid i en pæn 
tone. 

Kim nævner således også sin store suc-
cesoplevelse som da han fik optaget en ar-
tikel i det internationale tidsskrift “Enviro-
mental Politics”. Denne anerkendelse var 
meget værd. Man kan skrive en ph.d. ud fra 
to modeller. Enten en sammenhængende bog 
på 200-400 sider eller omkring 6 eller flere 
løbende artikler til tidsskrifter om et emne, 
som afsluttes med en sammenfatning. Kim 
har valgt sidstnævnte form og sætter også 
her særligt pris på den løbende feed-back og 
det, at den røde tråd ikke virker alt for uover-
skuelig, fordi man hele tiden får afsluttet no-
get. 

Fremtiden skal som sagt gå med et 3 årigt 
postdoc-forløb, og med tilbuddet om dette 
har Kim valgt at fortsætte sin vej inden for 
universitetsverdenen som forsker. Han 
drømmer dog også om at arbejde på interna-
tionale analyseinstitutter fx inden for OECD.
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I dette sidste forsøg på at afdække, hvor vi 
skal hen med den overordnede samfundsud-
vikling, har jeg vovet mig over på den mod-
satte side af gaden til de røde bygninger i 
Nobelparken. Herovrefra peger Mikkel Tho-
rup på globaliseringen som det mest mar-
kante træk ved den overordnede samfund-
sudvikling. De faste orienteringspunkter, 
man tidligere fandt i en overskuelig verden, 
er i dag opløst i den uendelige række af mu-
ligheder i forhold til f.eks. identitet, relation-
er eller økonomiske forhold. Samtidig fortol-
kes denne globalisering som en ekstrem 
konkurrencesituation, hvor det i enhver 
henseende gælder om at optimere ens 
formåen. Det skaber bl.a. et 
meget højt stressniveau, ligesom 
der findes store grupper i sam-
fundet, der ikke kan begå sig i 
denne konkurrence, og som der-
for ifølge Mikkel Thorup gøres 
irrelevante i forhold til det globa-
liserede konkurrencesamfund:   

”Hvis man tænker globalisering 
som en konkurrence, hvor der 
kun er to muligheder: enten at 
globalisere sig eller gå nedenom og hjem, så 
har man ingen tålmodighed med folk, der 
ikke bidrager. De mennesker er kun til 
besvær, og det, man er optaget af, er, at få 
dem placeret, sådan at de koster mindst mu-
ligt. Men man kunne sagtens forestille sig, at 
den måde, som vi fortolker globaliseringen 
på, og de krav den stiller til os, kunne være 
anderledes.” 

Men hvilken base er det, man skal kritisere 
dette fra? Er det en filosofisk kritik i retning 
af, at livsverdenen bliver koloniseret af sys-
temverdenen?

”Jeg er meget skeptisk over for ideen om sys-
temverdenens kolonisering af livsverdenen, 
fordi det indebærer en tendens til at hellig-
gøre livsverdenen. Problemet er så bare, at 
jeg filosofisk og moralsk står uden mange 
midler til at udøve en kritik. Også fordi at 
denne konkurrencebetragtning har basis i 
nogle legitime bekymringer og problemstill-
inger. Hvordan argumenterer man imod, at 
virksomhederne ønsker at hjælpe den enkelte 
med at udvikle sig? Man er nødt til som ud-
gangspunkt at antage, at folk ønsker at gøre 
det gode, baseret på den virkelighedsopfat-
telse, de nu engang har. Og det interessante 
er så at gå ind og kritisere på det niveau, hvor 

denne virkelighedsopfat-
telse bliver formet.” 

Efter afvisningen af op-
delingen mellem system- 
og livsverden falder det 
mig ind at spørge, om en 
socialpsykologisk tilgang 
til samfundsvidenskab på 
lignende vis kan siges at 
være en slags ”kunstig 
naturliggørelse” af men-

nesket:
”Jeg mener, at denne biologistiske måde at 
undersøge verden på er kendetegnet ved en 
ekstrem ahistorisk måde at bedrive vidensk-
ab på, og det forstærker en i forvejen uheldig 
tendens på samfundsvidenskaberne til, at 
man har en utålmodighed med det historiske 
og en medfølgende afhistorisering af sin 
egen position.” 

Det er vel en måde at sige, at der er noget der 
er naturligt frem for historisk, men vil du 
holde fast i, at man bør betragte alt som his-
torisk?

Hvor skal vi hen?

Tidsdiagnose. Samtiden er præget af en afhistorisering og absolutisering af individet, 

øget stressniveau og en stigende religiøsitet – Mød adjunkt fra idehistorie Mikkel Thorup 

til en snak om globalisering, socialpsykologi, kultur og kritikkens vilkår.  

  Artikelserie: Hvor skal vi hen?
Bjarke Hartkopf

20063106@ps.au.dk 

”Jeg er meget skeptisk 
over for ideen om sys-
temverdenens koloni-
sering af livsverdenen, 
fordi det indebærer en 
tendens til at hellig-
gøre livsverdenen.”
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”Grunden til at man skal betragte alt som 
historisk er, at ligegyldigt hvilket ophav, ting 
har, så forstår vi dem, reagerer på dem og 
gør dem til praksis i en historisk sammen-
hæng. I den forstand er det fuldstændig lige 
meget, om vores reaktionsmønstre er biolo-
gisk nedlagte, for den måde, hvorpå disse 
ahistoriske erkendelsesmønstre bliver anv-
endelige og forståelige for mennesket på, er 
gennem den historiske erkendelsesproces. 
Jeg synes, de gør det for let for sig selv og på 
den måde også mindre interessant, end det 
kunne have været.” 

Jeg vil gerne vende tilbage til 
globaliseringen og de ud-
viklinger, den skaber. Hvilken 
betydning har det, for den 
måde, religion er i samfundet 
på?

”Jeg vil mene, at der er en 
meget tæt sammenhæng mel-
lem den forstærkning af reli-
gion, som vi oplever på globalt 
plan og globaliseringen. Globaliseringen sk-
aber kompleksitet og kognitivt stress, mens 
religion tilbyder nogle evige og uforanderlige 
koder, som vi kan forstå verden med. Når 
verden bliver større, gør vi den selv mindre. 
Noget andet, som jeg også tror har noget 
med det at gøre, er, at globaliseringen også i 
vid udstrækning er en globalisering af 

s e k u l æ r e 
p raks i s se r 
og sekulære 
værdier. Og 
det, som 
f o r t a l e r n e 
for sekular-
isme ikke 
har været 
o p m æ r k -
somme på, 
er, at det for 
mange men-
nesker er en 
forfaldspro-

ces; det er en afmoralisering. Så man kan 
sige, at globaliseringen, og særligt den 
økonomiske globalisering, har skabt en mo-
dreaktion, som ikke er civilisationernes 
kamp, men som centrerer sig omkring reli-
gion over for sekularisme. Den konfliktlinje 
er den altafgørende konfliktlinje på tværs af 
civilisationer, religioner og nationer.” 

Du mener også, at denne konfliktlinje er cen-
tral i forhold til integration herhjemme, mens 
mange andre nok vil henvise til kulturelle 

forskelle. Her plæderer du for, at 
man bør have en vis grad af kul-
turel blindhed – hvorfor det? Af 
pædagogiske hensyn?   

”Det er det også, men først og 
fremmest er det, fordi jeg synes, 
det fylder for meget i forhold til, 
hvad kultur kan siges at have af 
forklaringskraft. Der er især to 
problemer med den kulturelle 
forklaring: den er ikke opmærk-
som på det historiske, og den er 

ikke opmærksom på, at mennesket er et ud-
viklingsvæsen. Så overordnet set har den en 
tendens til at afhistorisere og absolutisere de 
individer, den snakker om. Henvisningen til 
kultur har fået en ekskluderende effekt; det 
har mere karakter af et eksklusionsredskab 
end et forståelsesredskab.” 

Men er der ikke nogle ting, som er svære at 
forstå uden at henvise til et kulturbegreb?

”Jo, men spørgsmålet er, hvad vi skal bruge 
den indsigt til. Og på hvilket niveau har vi 
forklaret noget? Kultur gør ingenting, og re-
ligion gør ingenting. Det er en masse koder, 
der er til rådighed, og det, der er interessant 
at kigge på, er, hvordan folks forhold er til 
disse koder. På den måde er kultur og reli-
gion tavse størrelser, der først bliver givet 
stemme i folks praksis, og folk har et langt 
mere refleksivt og udviklende forhold til 
disse ting end man indfanger, hvis man blot 
fokuserer på kultur eller religion.” 

 - Globaliseringens æra 

I denne udgave af ‘Hvor skal vi hen‘ inter-
viewer Bjarke idéhistorikeren Mikkel 
Thorup.

”Jeg vil mene, at 
der er en meget tæt 
sammenhæng mel-
lem den forstærkn-
ing af religion, som 
vi oplever på globalt 
plan og globaliser-
ingen.”
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Engelsk - ærkehumanistens hule? Vil det vise sig, at tendensen fra historie med hensyn 

til stigende opmærksomhed mod erhvervslivet er generelt gældende for humanisterne? 

Jeg mødte Louise Kaae fra engelsk i samfundsfaglig kantine for at undersøge sagen.

Kend din type II

Artikelserie
Lasse Laustsen

20052898@ps.au.dk

Louise er på 10. semester og har læst sidefag 
i samfundsfag, ”men det med semestre er 
ikke noget vi går så hårdt op i på engelsk,” 
fortæller hun. Umiddelbart kunne dette lyde 
som den (måske) formodede humanistiske 
mangel på struktur, hvorfor jeg straks borer 
videre i retning af om dette genfindes i kar-
riereplanen.

Beskeden på grænsen til underdanig
Louise fortæller, at hun valgte engelsk for at 
opnå brede jobmuligheder. ”Jeg ville både 
gerne kunne arbejde i udlandet og undervise 
på et gymnasium. Sidstnævnte ønske gjorde 
en handelshøjskole-uddannelse mindre anv-
endelig – og helt ærligt, så er de nok også lidt 
mere cost-benefit-agtige end mig”. Under-
tegnede når lige at fryde sig over, at human-
isterne altså står skulder ved skulder i den 
fælles fight mellem Handelshøjskole og Uni-
versitet, før Louise åbner for det, der vel 
nærmest kan kaldes for humanistisk mind-
reværd: ”Efterfølgende har jeg så opdaget, at 
mange ikke rigtig ser engelsk som et egent-
ligt studie. Man mødes ofte med be-
mærkninger som ’engelsk… og hvad mere?’, 
’er det et rigtigt studie?’ og ’kan man få SU 
for det?’. Derfor fortæller jeg nu også altid, at 
jeg læser engelsk og samfundsfag…” Forun-
dret over humanistens åbne kort formår jeg 
kun at stille det lidet journalistisk borende 
spørgsmål: Hvorfor? ”Folk synes engelsk er 
lidt tyndt, og så er der nok også en tendens 
til, at det er sidefaget mere end hovedfaget, 
som definerer vores jobmuligheder,” lyder 
svaret.

Samfundsmæssigt overflødighedshorn
”Yderligere er det jo også lidt underligt at 
læse engelsk, hvor arbejdsløshedsprocenten 
er forholdsvis høj, når der samtidig er man-
gel på andre typer af akademikere.” Inden jeg 
når at stille et opfølgende og indlevende 

spørgsmål, supplerer Louise imidlertid: ”Der-
for er vi måske lidt udtryk for samfundsmæs-
sig overflod – men vi har ikke dårlig samvit-
tighed!” Ok, humanisterne er altså deres 
situation bevidst – kan i bedste akademiker-
stil se situationen i det samfundsmæssige 
perspektiv, men føler sig ikke selv berørt de-
raf. Medlidenheden skal altså være begræn-
set…

Karrieren kontra statskundskab
”Generelt er statskundskaberen meget karri-
ereorienteret. Måske lidt tør i det som, han 
sidder der i sit kedelige jakkesæt på kontoret 
fra 8-20. Han synes måske ikke ligefremt det 
er sjovt – men han har jo høj status!” Nå, så 
kom der da vist andre toner fra humanisten 
– men næste punch er knap så kraftfuldt: ”På 
engelsk er vi nok generelt mere lystbetonede. 
Og vi er nok lige en tand mere i tvivl end 
IFSK’ere… Det hænger nok sammen med, at 
engelsk med f.eks. begivenhedskultur som 
suppleringsfag kræver, at man i høj grad selv 
definerer sine kompetencer. Der giver Cen-
traladministrationen og kommunerne nok jer 
en større jobmæssig tryghed.”

Ifølge Louise er tvivlen 
angående fremtidig kar-
riere større på engelsk 
end på IFSK.

Humanisten er altså, 
når alt kommer til alt 
en særdeles tvivlende 
størrelse. Og med 
hensyn til jobønsker 
er der ikke grund til, 
at statskundskaberen 
føler sig så truet som 
fra historikeren. På 
engelsk er den poli-
tologiske pausesnak 
om finanslov således 
erstat-tet med snak 
om ”livet generelt”, 
hvilket vel dybest set 
er mindst lige så indholdsrigt – blot an-
derledes!
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Personalia
Liselotte Odgaard er bevilget afsked fra sin ansættelse som lektor ved Institut for Statskundskab 
fra 29. februar 2008. 

Rune Slothuus er ansat som postdoc for perioden 1. marts 2008 til 30. april 2008. 

Nye specialer

Bossen, Niels, Between the Rule of Law and the Rule of Men. An Exploration into the Conceptual-
ization, Measurement, and Causes of Rule of Law.

Christensen, Karen Meisner, Kommunal innovation – kendetegn og særpræg.

Mortensen, Lasse Vrangbak, Det danske mediebillede af Europa-Parlamentet.

Sørensen, Jeppe Kehlet, Between the Rule of Law and the Rule of Men. An Exploration into the 
Conceptualization, Measurement, and Causes of Rule of Law.
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K a l e n d e r e n

Lørdag den 26. april

Hvad: Koncert med Thomas Buttenschøn 
Hvor: Train kl 21:30 
Hvor meget: 130 kr.

Tag på Train denne lørdag aften og hør Thomas Butten-
schøn spille sange fra sin nye plade. Gaffa beskriver But-
tenschøns stil som: “Buttenschøns småjazzede popsange 
befinder sig, både musikalsk og tekstligt, i samme enkle, 
nærmest naivistiske boldgade som eksempelvis Tobias 
Trier og Rasmus Nøhr, med tekster om hverdagens og 
kærlighedens op- og nedture. Alt sammen skrevet og 
sunget med humor og varme.”. Musik der gør en 
glad!

Søndag den 

13. april

Hvad: Søndagssalsa

Hvor: Pakhuset kl. 18-23

Hvor meget: 40/50 kr. (medlem-

mer/ikke-medlemmer)

Søndag er en af de største salsadage i 

København, London, Berlin og New York og 

Århus danser med. Det hele foregår i pAKHU-

SET med plads til 450 mennesker.

Arrangementerne bliver afholdt i samarbejde 

med Henrik Normann & Team Salsaclave - 

danmarks største salsaskole. Der vil være 

undervisning for begyndere, letøvede og 

øvede fra kl. 18.00-19.30 efterfulgt af 

salsatek, opvisninger m.m. til kl. 23.00

.         
          

        

Arrangementet er åbent for alle!

Torsdag den 17. april

Hvad: Karrieremessen ‘Krydsfelt 

Århus‘

Hvor: Studenterhus Århus kl. 09-17

Job - studiejob - praktikpladser - gradu-

ateprogrammer - specialesamarbejder 

Du kan også blive coachet til at fange drøm-

mejobbet eller deltage i en workshop, der giver 

dig redskaber til at søge job inden for kom-

munikation, projektarbejde og HR. 

Desuden vil karrierevejledere stå klar til at give 

gode råd om blandt andet CV og jobsøgning. 

Verden er fuld af gode jobs - det er Jylland fak-

tisk os’ 

T i rsdag         den 8. april
Hvad: International Night - Karaoke Hvor: Pakhuset kl. 20Hvor meget: Gratis

International Night arrangeres af de frivillige i ESN-gruppen. Vil du 
være med til at arrangere international nights og andre sjove 
events for internationale og danske studerende? For mere in-
formation, skriv til international@studenterhusaarhus.dk. 
For at melde dig som frivillig, skriv til frivillig@student-erhusaarhus.dk

Torsdag den 10. april

Hvad: Debat: Jørgen Goul Andersen 

vs. Torben M. Andersen 

Hvor: Frit Forum: Amaliegade 27 kl. 

19
Hvor meget: Gratis

Aftenens to hovedpersoner er kendte ansigter i 

debatten, om velfærdsstatens muligheder for at 

overleve i en globaliseret verden. Er vi vidner til et 

’race to the bottom’? Er vi som stat tvunget til at 

flytte skattebasen til immobile baser? Eller er glo-

baliseringstruslen overdrevet, og er velfærdsstaten 

i stand til at tackle udfordringerne?

VS.
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Onsdag den 30. april

Hvad: Kapsejlads

Hvor: Universitetsparken/Train 

Hvor meget: Gratis i parken/100 kr. på Train

Årets absolut sjoveste dag! Kom og følg med, når PF tæver Umbi, ØF og alle de 

andre og vinder det Gyldne Bækken!

12:15: Musikeren Rasmus Nøhr m. band går på scenen

13:55: Kapsejladsen åbnes ved rektor Lauritz B. Holm-Nielsen

14:00: Kapsejladsen starter med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen som 

konferencierer

21:00-05.00: Afterparty på Train (og Kupé) m. Tennis og Rock Hard Power Spray

 

K a l e n d e r e n

Fredag den 11. aprilHvad: PF-fest 
Hvor: Samfundsfaglig kantine kl. 21-02
Hvor meget: 20/50 kr. (medlem/ikke 
medlem)

Kom til PF-fest - det bliver fantastisk! 

Søndag den 

13. april

Hvad: Søndagssalsa

Hvor: Pakhuset kl. 18-23

Hvor meget: 40/50 kr. (medlem-

mer/ikke-medlemmer)

Søndag er en af de største salsadage i 

København, London, Berlin og New York og 

Århus danser med. Det hele foregår i pAKHU-

SET med plads til 450 mennesker.

Arrangementerne bliver afholdt i samarbejde 

med Henrik Normann & Team Salsaclave - 

danmarks største salsaskole. Der vil være 

undervisning for begyndere, letøvede og 

øvede fra kl. 18.00-19.30 efterfulgt af 

salsatek, opvisninger m.m. til kl. 23.00

.         
          

        

Arrangementet er åbent for alle!



Rambøll Management er et internationalt management konsulenthus med mere end 400 medarbejdere 
på kontorer i København, Århus, Bruxelles, Hamborg, Berlin, Oslo og Stockholm. Vi er en del af 
Rambøll Gruppen, som med 7000 medarbejdere hører til blandt Europas største rådgivningsgrupper 
inden for teknisk rådgivning, management og it.

Som landets førende konsulenthus 
lever vi af vore medarbejderes 
idérigdom, analytiske styrke og 
evne til at udvikle vores kunder. 

Vi har brug for konsulenter med 
vilje til at realisere sine mål 
sammen med krævende kolleger 
og kunder. 

Vær med til at udvikle en af landets 
mest udfordrende arbejdspladser, 
hvor den skarpe analyse og den 
sjove nytænkning integreres i alle 
løsninger til gavn for kunder og 
samfundet.

Har du mod på en udviklende og 
meningsfuld karriere, så kontakt os!

Hos Rambøll Management vil du 
udvikle dig i samarbejdet med 
vores kunder om betydningsfulde 
analyse- og udviklingsprojekter, 
samt blive trænet via vores stærke 
uddannelsesprogrammer.

Er du ved at være færdig med 
specialet? Lige nu søger vi folk 
inden for følgende områder: 

Konsulenter til 
uddannelsesområdet
Vi søger chefkonsulent med mod 
på markedsudvikling og flair for 
at opbygge og vedligeholde 
stærke netværk samt yngre 
konsulenter med stærke analytiske 
kompetencer. 

Konsulenter til HR-analyser
Du skal arbejde med gennem- 
førelse af medarbejderunder-

søgelser, lederevaluering og andre 
HR-relaterede analyser i nogle af 
de største danske virksomheder.

Managementkonsulenter med 
fokus på den offentlige sektor
Vi søger såvel nyuddannede 
som mere erfarne 
managementkonsulenter, der med 
fokus på den offentlige sektor skal 
arbejde med strategi, organisation 
og digitalisering.

Økonomer
Erfaren økonom med speciale 
inden for cost benefit analyse samt 
yngre økonomer til økonometrisk 
og statistisk analyse.   

Læs mere på
www.ramboll-management.dk/job

Gode ideer vokser i godt selskab--- 


