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Jeg mindes nu her på 4. semester, hvad min statskundskabsstuderende kusine sagde, da jeg bad 
om hjælp til at skrive en god motiveret ansøgning til optagelse gennem kvote 2. ”Hvis den skal 
være statskundskabsagtig – så skal den være kedelig”.

Det glemte jeg fuldstændig i et års tid, måske mest fordi studiet blev sparket i gang af skabede 
fester, suverænt park-løb og hyttetur, og ikke mindst tutorer så kåde, at jeg troede mit univer-
sitets-studie ville komme til at føles som et ophold i Playboy Mansion.

Når jeg nu sidder i sø-auditoriet og kigger ud over de flittige studerende, så ser det ud som om 
statskundskabere køber tøj, hvor farvevalget er meget varieret inden for grå nuancer. Kedeligt. 
Læren om ”Den gyldne middelvej” er gået rent ind hos de studerende. Ikke stille, men ikke for 
højlydte – ikke ædru, men endelig ikke for fulde – ikke varme bænken, men ikke danse for løss-
luppen – altså lige ”tilpas”. Eller lige til at falde i søvn over. Den gyldne middelvej fører til samme 
sted som (små)borgerlighedens vej.

Ensretningen på studiet er så effektiv, at alle skæve typer enten har tilpasset sig eller droppet ud. 
Og jaja, jeg erkender jeg er den værste af dem alle. Folk håner mig, fordi mit 1. semester-surfer-
look er byttet ud med småborgerlige klæder og dansktop-frisure, der passer i svigermors kram. 
Jeg græmmes over denne socialisering, og skæver misundeligt til livet på andre studier, fx uni-
versitetets æstetiske fag, der præges af kreativitet, druk, glæde, hor, røg, og hvor det sociale liv 
rækker ud over læsegruppearbejde. Men de kan jo også sagtens, når de ikke skal lære 1.000 sid-
ers økonomi udenad. 

Det er som om de nye studerendes spontanitet og eufori dør i struktur og gammelklogskab. Som 
en flok lemminger styrter vi mod afgrunden, og klasker så endeligt mod jorden når vi alle begyn-
der at tale Frølund efter munden. Til gengæld kan vi glæde os over, at opfindsomhed og smag har 
nået bunden på IFSK. Det manifesteres til diverse PF’s fester, hvor Nik & Jay forpester luften med 
lortelyd. På IFSK dør vi nemlig ikke af druk og røg. Til gengæld dør æstetikerne ikke af kedsomhed 
og weltschmerz – men de hippier ved jo heller intet om risikosamfund og ”valley of tears”.

Når jeg efterlyser mere Britney Spears på IFSK er det hverken for at kritisere pigernes ydre, eller 
for at sende et musikønske til næste PF-fest. Bønnen handler nærmere om, at vi skal tage ved 
lære af denne pige, som står i modsætning til alt det småborgerlige og fantasiløse, som statskund-
skabere repræsenterer. Mere sindssyge! Skej ud og vær instinktive, hav sex før ægteskab modsat 
planen, få tilfældige tatoveringer på brysterne og klip jer skaldet i en blodrus :-) 

Nu skal dette ikke forstås som en  gymnasie-wannabe-hippie opfordring til ’Carpe Diem’ og 
’drop studiet og rejs til Goa og tag narko’. Budskabet er ganske enkelt mere Britney.

Mere Britney på IFSK

Leder
Casper Skov Hansen

casperskod@hotmail.com

Rebel
Britney Spears
BritneyBald@hotmail.com
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Kære Jens Peter

  Hermed overlader jeg stafetten til dig, og 
jeg glæder mig til at læse dit bud på følgende 
spørgsmål: Hvad er begrundelserne for den 
stigende fremmedfrygt i Danmark?

  Baggrunden for mit spørgsmål er, at jeg i 
Afrika jævnligt har mødt en ung og energisk 
afrikaner, som gerne ville vide, hvor jeg kom-
mer fra. Når jeg så har svaret, at jeg er fra 
Danmark, så har kommentaren gerne været: 
”Der vil jeg gerne til – kan du ikke tage mig 
med?” Mens jeg har afværget dette spørgsmål 
på høflig vis, har jeg tænkt: ”Du skulle bare 
vide!” For er det ikke sådan, at vi i stigende 
grad i Danmark er blevet afvisende og frygt-
somme over for fremmede? Eller har 
fremmedfrygten måske altid været der, men 
er blot kommet mere til udtryk qua den øgede 
globalisering og det stigende indvandring-
spres fra alverdens lande?

  Mere specifikt: hvad er dit bud på, at 
fremmedfrygt er blevet en afgørende faktor i 
dansk politik? Skyldes den øgede politisering 
primært en stigende fremmedfrygt i be-
folkningen, og hvad er så baggrunden her-
for?

Kære Marianne. Tak for dine spørgsmål. 

  Vurderet ud fra de undersøgelser, der fore-
ligger, eksempelvis min egen, valgundersø-
gelserne og Lise Togebys undersøgelser, er 
der ikke noget, der tyder på, at holdningerne 

Udfordringsstafet
I denne udgave af Kandens udfordringsstafet, hvor instituttets klogeste på skift 

udfordrer hinanden med spørgsmål om stort og småt, har Marianne Ulriksen udfordret 

Frlund Thomsen med spørgsmålet:

har bevæget sig i den ene eller den anden 
retning, hvad angår accepten af fremmede 
kulturer i det danske samfund. Svarford-
elingerne på valgundersøgelsernes 
spørgsmål, om indvandringen betragtes som 
en trussel mod den kulturelle egenart, er 
stort set identiske fra 1987 til i dag. Der er 
således tale om meget stabile holdninger, 
der tilsyneladende ikke påvirkes nævnevær-
digt af regeringsskifte, økonomisk konjunk-
tur eller medie-stunts. Det kan synes under-
ligt, blandt andet fordi indvandrerpolitikken 
blev mere restriktiv fra 2001 og fremefter. 
Men en sådan holdningsstabilitet finder man 
også i mange andre lande. Modvilje over for 
etniske grupper er et sejlivet fænomen, fordi 
sådanne holdninger primært udspringer af 
den sociale baggrund, i særdeleshed uddan-
nelsesniveauet. Uddannelseseffekten er en 
næsten universel effekt, og formentlig speciel 
sejlivet, fordi den skaber sammenhæng mel-
lem etnisk modvilje og andre relaterede 
holdninger. 
  Men hvis problemstillingen ikke gælder 
holdningernes oprindelse, kan der iagttages 
forandringer. For det første er sammenhæn-
gen mellem etnisk modvilje og partivalget 
blevet markant stærkere fra slutningen af 
1980’erne til i dag. For det andet trækkes 
den nypolitiske dimension i hovedsagen af 
indvandrerpolitikken: Den nypolitiske di-
mension ville aldrig havde overtrumfet 
fordelingspolitikkens betydning ved 2001-
valget, hvis indvandrerspørgsmålet ikke 
havde været så vigtigt for mange vælgere. 
Disse tendenser siger, at holdningerne til in-
dvandrere er blevet stærkt politiseret. Væl-

Hvad er begrundelsen for den stigende 
    fremmedfrygt i Danmark?

Udfordringsstafet
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Den udfordrede

gerne fordeler sig på indvandrerpolitikken ud 
fra partipolitisk ståsted. En sådan polariser-
ing kommer ikke på benene af sig selv, men 
skal trækkes i gang af de politiske eliter.
Partierne spiller en vigtig rolle, fordi de sk-
aber opmærksomheden, og de trækker fron-
terne op. Partierne ’indrammer’ indvandrer-
grupperne på bestemte måder, hvorfor en 
kamp mellem forskellige fortolkningspakker 
opstår. Visse partier har formået at placere 
indvandrere i en etnocentrisme-diskurs, hvor 
nodalpunktet er fremmede kulturer/islam 
som en national trussel. 
Modsat er medborgerskabs-
diskursen blevet margin-
aliseret. At denne diskurs 
står svagt, skyldes i særlig 
grad Socialdemokraternes 
manglende vilje eller snarere 
styrke til at sponsorere 
denne fortolkningspakke. 
Samtidig er Venstre og Kon-
servative gået mod højre på 
den indvandrerpolitiske akse 
– sammen med Dansk 
Folkeparti.      
  De politiske processers be-
tydning kan illustreres ved et blik på Sverige. 
Holmberg & Oscarsson viser i deres seneste 
bog, at også i Sverige findes der en fremmed-
frygt dimension blandt vælgerne, men de 
viser også at denne dimension ikke har nær 
så stor betydning for partivalget som den 
gamle fordelingspolitik. Indvan-
drerspørgsmålet er heller ikke så fremtræ-
dende i den svenske debat. Det er der flere 
grunde til, men en af dem vedrører det 
forhold, at svenske partier – på tværs af ide-
ologiske skel – er enige om, at indvandrerde-
batten bør konstrueres som en medborger-
skabsdiskurs.
   De politiske partier skaber opmærksom-
hed, og de har endnu større betydning for, 
hvilke aspekter ved et givet fænomen op-
mærksomheden rettes mod. Her vil næppe 
nogen være uenige i, at trusselsbilledet har 
været eksorbitant dominerende i den danske 
debat. Reel trussel eller ej, så gør det i sig 
selv en forskel, om trusselsmetaforer ekspo-

neres så kraftigt, som tilfældet er. Hvor ofte 
hører man om den islamiske trussel og fare-
truende islamistiske grupper? Næsten da-
gligt. Et symbolsk univers er skabt ved siden 
af de faktiske realiteter. En legeplads for 
politiske partier.
  Eksisterende holdninger polariseres, fordi 
befolkningsgrupper tilskyndes til at være ue-
nige. I den forbindelse bør man heller ikke 
undervurdere den personlige kontakts be-
tydning for partiernes spillerum. Mange dan-
skere har ingen kontakt med indvandrere, og 

de har aldrig talt med en ind-
vandrer om, hvorvidt de domi-
nerende fortolkningspakker er 
rigtige. Den information, 
mange borgere har, kommer 
fra medierne, og journalisterne 
har deres information fra de 
politikere, der ytrer sig i debat-
ten. Alt i mens er mange ind-
vandrere tilskuere i en debat, 
der for dem forekommer mere 
eller mindre uforståelig eller i 
værste fald decideret 
fremmedgørende. Bevares, Mu-

hammed-krisen var alvorlig og 
reel, men der var også blevet varmet op un-
der religionsfjendtligheden i adskillige år 
forud. Magt avler modmagt, kunne man lidt 
kynisk tilføje, uden dog at forklejne epi-
sodens principielle beskaffenhed. Men den 
slags politiske mobiliseringer blandt etniske 
grupper har man altså også set før – navnlig i 
USA i 1960’erne. Fremtiden byder også på 
mere af den slags. 
   Så vidt socialpsykologiske og konstruktiv-
istiske forklaringer. Der findes også mere 
fornuftsbetonede forklaringer, som i mere 

“Modvilje over for etniske 
grupper er et sejlivet 
fænomen, fordi sådanne 
holdninger primært ud-
springer af den sociale bag-
grund, i særdeleshed 
uddannelse.                “

Udfordreren
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eller mindre grad trækker på rational choice-
traditionen. Rationelle forklaringer er blevet 
afprøvet mange gange, men ofte har det 
været svært at få dem bekræftet. Personlige 
omkostninger af økonomisk art synes ikke at 
spille den store rolle. Heller ikke i Danmark. 
Enten spiller fornuften ikke den store rolle, 
eller også er det fordi, omkostningerne ikke 
har noget med penge at gøre. En tredje mu-
lighed kan være, at det reelt er vanskeligt at 
måle de omkostningskalkuler, der måtte have 
betydning. Under alle omstændigheder kan 
det ikke benægtes, at nogle indvandrergrup-
per slås med store sociale problemer, og at 
visse kulturelle forskelle udgør barrierer i 
mødet mellem danskere og indvandrere. De 
danske undersøgelser antyder også, at mod-
viljen primært rettes mod etniske grupper, 
der kulturelt er langt fra danske normer og 
traditioner. Modviljen er ikke nær så stærk 
over for amerikanerne og englændere. 
  Hvis ’solidaritetens pris’ spiller en rolle, er 
det fordi danskere fokuserer på kulturelle 
omkostninger snarere end økonomiske. Kul-
tur i en politisk forstand: De fleste er bevidste 
om, at det danske samfund hviler på stærke 
solidaritetsbånd, og at opretholdelsen af 
denne solidaritet forudsætter fraværet af 
stærke etniske skillelinjer, ghetto-dannelser, 
særregler og oversensible religiøse iden-
titeter. Det stærke assimileringskrav, som 
naturligt hænger sammen med fremmed-
frygt, kommer ikke ud af den blå luft. Kravet 
kunne være udtryk for en kulturelt afledt for-
nuftsovervejelse: Den stærkt sekulariserede 

fællesskabsorientering er værd at bevare, 
fordi den har været en succeshistorie: Det 
danske samfund er et af verdens rigeste, og 
det har ikke været plaget af uløselige og 
ødelæggende konflikter. Og det første er i 
høj grad en konsekvens af det sidste. Skyg-
gesiden af en sådan kulturel konfiguration er 
selvsagt tendens til national selvglæde, 
provinsialisme om man vil. Men altså umid-
delbart udtryk for almindelig snusfornuft.    
  Der findes ikke enkle forklaringer på dette 
område. Men sagen skal heller ikke overdra-
matiseres. Rest beset er det danske samfund 
ikke specielt multietnisk set i forhold til så 
mange andre lande. Overgangen til et multi-
etnisk – endsige multikulturelt - samfund er i 
sin spæde begyndelse, og det skal både be-
folkningen og politikere vænne sig til. Lære-
processer, det vil sige erfaringer, spiller også 
en vigtig rolle på det politiske ledelsesplan. 
Indvandrerpolitikken involverer svære udfor-
dringer og navnlig demokratiske dilemmaer: 
Problemstillinger, som danske politikere ikke 
har ret megen øvelse i at håndtere. Indvan-
drerspørgsmålet som politisk skillelinje vil 
dog bestå i mange år endnu, dels fordi tiden 
ikke kan skrues tilbage, dels fordi indvan-
dringen vil fortsætte. Der vil være nok at så 
strid om, også fordi det ser ud til, at efter-
kommerne har svært ved at vinde fodfæste 
på det danske arbejdsmarked. Men man skal 
formentlig også være opmærksom på, at in-
dvandrergrupperne nok vil forandre sig med 
tiden. Etniske parallelsamfund er sværere at 
opbygge i Danmark end andre steder. Den 
danske velfærdsstat i bred forstand fremel-
sker fællesskabsorientering og assimilering. 
Institutioner skaber også holdninger – hvis 
de får ro til det.      

Glæd dig til næste num-
mer, hvor Kanden afslører 
årets sidste 
stafet-deltager



I efteråret 2006 foretog NIRAS Konsulenterne en undersøgelse af studie-
jobsituationen i Århus på vegne af Århus Kommune.

Formålet var at få et overblik over den nuværende studiejobsituation i 
Århus i forhold til:
ª i hvor stort omfang de studerende gør brug af studierelevante studiejob;

ª hvorvidt virksomheder i Århus benytter sig af studerende til at løse opgaver med

 studierelevans.

Resultaterne viser, at der er gode muligheder for at fremme antallet af studierelevante 

studiejob, men at potentialet i dag ikke er fuldt ud udnyttet. Blandt de studerende, som 

endnu ikke har haft et studierelevant arbejde, ønsker knap 90 pct. at få et sådant. 

Omvendt har halvdelen af de adspurgte virksomheder ikke kendskab til mulighederne 

for at benytte studerende til at løse opgaver. 

Århus Kommune har på baggrund af NIRAS Konsulenternes analyse og anbefalinger 

igangsat en række initiativer til fremme af studiejobsituationen i Århus. 

NIRAS Konsulenterne benytter aktivt studerende i vores opgaveløsning. I denne kon-

krete undersøgelse af studiejobsituationen har vores kompetente studentermedhjæl-

pere og praktikanter indgået i alle aspekter af opgaveløsningen.

I fremtiden får vi også brug for hjælp til en del af opgaveløsningen. Derfor ser vi al-

tid positivt på henvendelser fra dygtige og engagerede studerende og kandidater fra 

Statskundskab.

Er dit studiejob 

Læs mere på www.niraskon.dk, hvor hele studiejobanalysen også kan downloades.

STUDIERELEVANT?

annonce 02.indd   1 06/03/07   11:50:23
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Projektseminar  –   en ukendt  perle i studieordningen

I studieordningen gemmer sig et hem-

meligt potentiale, som flere burde kende 

til: muligheden for at lave sit eget fag, 

hvis man brænder særlig meget for et 

emne. Men kun ganske få benytter sig af 

chancen, og det er ærgerligt. For de stu-

derende, der har prøvet det, er nemlig 

ikke i tvivl: projektseminarer kan varmt 

anbefales.

Det er sikkert langt fra alle, der har nærlæst 
deres studieordning. Og derfor nok heller 
ikke alle, der kender til muligheden for at 
lave sit eget projektseminar. Det er i hvert 
fald kun meget få, der benytter sig af den. Og 
det er egentlig underligt, for både ledelse, 
undervisere og de studerende, der har prøvet 
det, er enige om, at det er en rigtig god idé.

Sigtet med projektseminarer er at give en 
gruppe på mindst tre studerende mulighed 
for at gennemføre et selvstændigt forløb in-
den for et selvvalgt emne og under vejled-
ning af en af instituttets undervisere. Det er 
en mulighed for dem, der ikke kan finde de-
res drømmefag på listen af udbudte semin-
arer, og som har mod på at tilrettelægge og 
strukturere et fag på egen hånd. Med fri-
heden følger dog også et ansvar: i et projekt-
seminar er der nemlig ingen ordinær under-
visning, og pensum skal man selv indsamle. 
Men arbejdet opvejes entydigt af det engage-
ment, der følger af, at man selv har ansvar for 
forløbet, mener en gruppe studerende, der 
netop har afsluttet et selvtilrettelagt forløb 
om medier og journalistik.

Det er bare sjovere, når man bestemmer selv
-Jeg synes det virker meget engagerende, 
fordi man har valgt det selv. Alle er virkelig 
med hver gang. Det virker enormt motiver-
ende, fortæller Line, der sammen med en 
gruppe studerende var med til at starte sem-
inaret om medier og journalistik. 

Ideen om et selvtilrettelagt seminar udsprang 
af, at de alle havde en interesse for medier og 
journalistik, men var frustrerede over, at der 
ikke var nogen fag, der ordentligt indfangede 
den interesse. Derudover syntes de, idéen 
om at lave deres eget fag fra bunden var 
sjov.
-Vi gjorde os mange tanker om den pædago-
giske udfordring i at aktivere hinanden. Vi 
har forsøgt at variere undervisningen fra 
gang til gang, men altid haft fokus på dis-
kussionen, forklarer Lars.

Den største udfordring
De studerende på holdet er enige om, at den 
største udfordring består i at finde den rele-
vante litteratur til faget. Og her er det en 
fordel, hvis man har lidt erfaring med emnet 
og med det at søge litteratur i forvejen, 
påpeger Martin, der har været en af 
drivkræfterne bag litteratursøgningen til 
seminaret. Men herefter er det faktisk ikke 
mere besværligt end at følge et almindeligt 
seminar.
-Jeg tror, at mange afholder sig fra at kaste 
sig ud i det, fordi de tror, det kræver for 
meget arbejde. Men efter litteraturen er 
indsamlet, er det slet ikke så besværligt, som 
man skulle tro, fortæller Pia, der efter dette 
fag kun mangler sit speciale.
-Desuden fik vi god hjælp med litteratursøgn-
ing fra nogle undervisere fra instituttet, der 
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havde specifikke kompetencer inden for de 
forskellige dele af vores seminar. Og det, at 
vi selv har fundet litteraturen, har jo også 
gjort, at vi på forhånd havde det overblik over 
forløbet, man ikke har på et almindeligt sem-
inar. 

At strukturere et projektseminar
Der er mange måder at strukturere et pro-
jektseminar på. Pointen er netop, at man i 
gruppen selv finder den variant, der passer 
bedst. De studerende fra medieseminaret 
valgte fra begyndelsen at mødes to gange 
ugentligt og skaffede sig et fast lokale. På 
den måde blev forløbet mere intenst og de 
kunne stoppe i god tid før arbejdet med de 
individuelle hjemmeopgaver ville begynde at 
presse på. Og ansvaret for de enkelte timer 
fordelte de mellem sig.
-Vi aftalte, at vi ville skiftes til at være tov-
holder for en time. Den, der var tovholder, 
skulle så forberede nogle spørgsmål til da-
gens tekster, komme med empiriske cases 
og sørge for, at diskussionen kørte. Det synes 
jeg faktisk fungerede rigtig godt, fortæller 
Lars.

Og selvom man kun behøver at være tre stu-
derende for at oprette et projektseminar, kan 
det faktisk være en fordel at være lidt flere, 
mener deltagerne. De var mellem otte og ti 
personer, som mødtes og diskuterede hver 
gang.
-Det var egentlig en meget passende stør-
relse. Stort nok til at det ikke bare var et 
læsegruppemøde, men stadig så lille, at vi 
kunne sidde over for hinanden og ikke behø-
vede en ordstyrer ved tavlen, forklarer Line.
Det kan også være en fordel, at ikke alle 
kender hinanden i forvejen, påpeger hun. På 

den måde bliver det mindre indforstået, og 
der kommer flere vinkler frem i diskussion-
erne.

Instituttet bakker op
Fra ledelsens side bakker man op om pro-
jektseminarerne. Studieleder Thomas Pal-
lesen var meget behjælpelig i oprettelsen af 
seminaret, og han kan også kun opfordre 
flere til selvstændigt at tilrettelægge et af de-
res fag på den måde. Nogle af underviserne 
har desuden selv prøvet at stable et projekt-
seminar på benene i deres egen studietid og 
har også kun positive minder at berette om.

De studerende på medieseminaret er i hvert 
fald ikke i tvivl: projektseminarer kan varmt 
anbefales til alle, der har lyst til selv at have 
indflydelse på et fags indhold, og som synes 
det kunne være sjovt at sammensætte sit 
eget pensum.
-Hvis jeg skal give et godt råd til andre, der 
vil lave deres eget fag, så er det at starte 
forberedelserne i god tid. For lidt forarbejde 
kræver det alligevel, og især hvis man ikke 
ved så meget om emnet i forvejen. Men det 
rigtig sjovt, mens det er, afslutter Martin.

sådan starter du et projektseminar:
• I skal være en gruppe på mindst tre   
   kandidatstuderende, der brænder for  
   det samme emne
• I skal selv lave en seminarbeskrivelse      
   og sammensætte et pensum, der skal   
   forhåndsgodkendes af Studienævnet
• I skal finde en vejleder, der vil være    
   jeres kontaktperson
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En af de læresætninger, der tidligst ind-

prenter sig på den nystartede studer-

endes lystavle, er, ”at på IFSK afl everes 

opgaver til tiden!” Er afl everingsfristen 

kl. 14.00 bliver døren til ekspeditionen 

lukket på netop dette tidspunkt, og selv 

originale opgave-afl everings-forsøg via 

den lille sprække under døren afvises 

uden tøven. Men i den senere tid synes 

disse præcisionskrav langt fra at være 

opfyldt af instituttet selv.

I forbindelse med de nyligt overståede janu-
ar-eksaminer oplevede man som studerende 
fl ere gange, at alle tilsyneladende ikke er helt 
lige for den omtalte ’lov’ om overholdelse af 
afl everingsfrister. Ganske vist forelå den 
stillede eksamensopgave i sociologi i et antal 
eksemplarer, der svarede til antallet af 
eksaminander, men allerede ved den første 
hurtige og overfl adiske gennembladning af 
bilagsmaterialet, indtræffer første problem: 
Bilag 1 er kopieret, så øverste linje på et 
fl ertal af siderne mangler. Ganske vist havde 
vi som eksaminander ”nok læsestof til de 
første par timer”, hvilket Ekspeditionsperso-
nalet gjorde os opmærksom på, men alligev-
el undres man over, at der ikke tages en 
’prøvekopi’, før der duplikeres i ca. 200 eks-
emplarer! Det bør dog nævnes, at eksamina-
torerne handlede utroligt hurtigt, således at 
bilagene i løbet af kort tid var tilgængelige 
via AULA. Desuden forlængedes eksamenen 
med 2 timer.
Et andet og i virkeligheden værre problem 
synes at være manglende overholdelse af til-
bagemeldingsfristen mht. eksamensresultat. 
En stor del af økonomieksaminanderne måtte 

Tid til afl evering

Eksamen
Lasse Laustsen 

20052898@ps.au.dk

derfor vente til dagen efter den udsendte til-
bagemeldingsfrist. Det kan virke en anelse 
pedantisk at trække denne episode frem, 
men som studerende er det meget ubehage-
ligt at vente længere end fra instituttets side 
proklameret på sit eksamensresultat, hvorfor 
paranoiaen hurtigt får frit løb. Umiddelbart 
kan man også undre sig over, hvorfor det 
ikke generelt er muligt at offentliggøre eksa-
mensresultater for et givet fag samme dag 
for alle eksaminander, hvilket der typisk er 
præcedens for i såvel folkeskolen som gym-
nasiet.
Som en afrunding af tidsproblematikken kan 
komparativ politik også nævnes. Fadæsen i 
denne sammenhæng gik på fastsættelse af 
afl everingsfrist for skriveøvelse såvel som 
afklaring af undervisning i eller omkring eft-
erårsferie-ugen. Gentagne gange blev der 
rokeret rundt på begge dele, hvilket result-
erede i en del forvirring og problematisk 
planlægning. Her kunne man som studer-
ende virkelig ønske sig, at der fra semestrets 
start foreligger en plan for afl everinger og 
eventuelle feriedage, hvilket retfærdigvis må 
siges at være tilfældet i det nuværende se-
mester.
Årsagen til de nævnte problemer er ganske 
sikkert ikke ond vilje fra hverken eksamina-
torers eller administrativt personales side, 
hvorfor artiklen forhåbentlig læses som den 
konstruktive kritik, den er ment. Det, der eft-
erlyses, er altså større klarhed for et semes-
ters forløb allerede ved dets begyndelse og 
overholdelse af datoer for ferie og især of-
fentliggørelse af eksamensresultater. Således 
bør det ikke blot være de studerende, som 
underlægges de strenge, men ved gensidig 
overholdelse rimelige, tidsmæssige krav.
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TEMA:

> SUPERJEG < 
OM STRESSHÅNDTERING

Presset er så knugende, at mit hjerte banker hur-
tigere end det burde, næsten hele døgnet rundt. 
Det forstyrrer mig om natten og om dagen, det 
føles som om det aldrig vil falde til ro... 

Andre mennesker virker til at kunne overskue alt 
lidt bedre. De er altid lidt foran, har lidt mere over-
skud og er meget dygtigere. Jeg er værdiløs hvis 
jeg ikke kan følge med og præstere optimalt...

Jeg føler ingen personlig tilfredsttillelse, jeg må 
yde mere... 

Perfektionisme handler ofte om, at man simpelthen 
ikke kan gøre tingene godt nok - og en følelse af at 
hele ens omdømme og selvrespekt afhænger af, 
om man gør tiingene ordentligt, og hvordan andre 
vurderer det, man gør, vurderer studenterråd-
givningen i en pjece. I dette tema sætter vi fokus på 
de personlige vanskeligheder, en del af os løber 
ind i én eller flere gange i løbet af studietiden, og 
som ofte kan udvikle sig til eksistentielle kriser, 
hvis de ikke bliver taget alvorligt. Vi giver også en 
indføring i de muligheder, man har for at søge pro-
fessionel assistance som studerende ved Statskund-
skab i Århus. 

INDHOLD:
* Giv slip på kontrollen og søg assistance: side 12
* Det konkrete studiepres: side 14
* Studievejledningen ved IFSK - brug os: side 15 
* Studenterpræsten: side 16

{ Citaterne er af forskellige studerende ved Aarhus Universitet }
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En lille undersøgelse blandt studerende 

ved IFSK viser, at en stor gruppe studer-

ende føler sig pressede og får stress un-

dervejs i deres studie. Nogle har sågar 

overvejet at afbryde studiet, men meget 

få vælger tilsyneladende at søge assis-

tance blandt det hav af muligheder, uni-

versitetet tilbyder. Både vores egen 

studievejledning og Studenterrådgivnin-

gen i Århus opfordrer til, at de studer-

ende udnytter chancen for at få skovlen 

under den evige trang til perfektion-

isme. 

Kender du følelsen af at vågne op en morgen 
den første uge i sommerferien og opleve, at 
dit hoved er fuldstændig tomt. Du ved ikke, 
hvad du interesserer dig for, har glemt, hvor-
dan du plejer at holde fri – rigtig fri. Du har 
glemt, hvad det vil sige at være livsnyder. I 
stedet har du snydt livet og været dybt be-
gravet i dine studier i alt for lang tid. Små 
kryds ud for alle teksterne i kompendiet – du 
har helt sikkert fod på studierne. Men har du 
glemt dig selv? Jeg tror, de fleste kender 
følelsen i større eller mindre grad. Det kan 
selvfølgelig også være, at studiet er dig. At 
det er blevet så stor en del af dig, at alt andet 
forekommer mindre væsentligt. Og hurra for 
det! Men for alle de andre, der faktisk oplev-
er, at det er svært at indrømme, at studiet er 

GIV SLIP !
OM PERFEKTIONISME, STRESSEDE STUDERENDE OG 
MULIGHEDEN FOR AT GØRE NOGET VED DE 
PRESSERENDE STUDIE-PROBLEMER

ben-hårdt, så hårdt, at de seriøst overvejer at 
droppe ud, findes der faktisk en lang række 
tilbud, der kan hjælpe os med at få sat ord på 
de komplicerede følelser og derefter gelejde 
os igennem systemet på bedst mulig vis. Der 
er tilbud til den, der har svært ved at gennem-
skue studieordningen og derfor gang på 
gang finder sig selv i et kaotisk planlagt se-
mester. Der er råd for den, der ikke længere 
mener, vanskelighederne kan tackles blot 
ved at omstrukturere studie-målene. Og en-
delig er der tilbud og ressourcer til dem, der 
har behov for særlig støtte og dispensation. 

Studievejledningen på IFSK
... holder til ved siden af ekspeditionen, som 
vi nok alle sammen ved. Men hvordan kan de 
hjælpe dig? Indtil videre har studievejlednin-
gen primært været beskæftiget med assis-
tance ved konkret studie-planlægning, sær-
ligt angående eksamensforhold, praktik, 

Af Louise Jørgensen

20052348@ps.au.dk
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dispensation og meritoverførsler og lignen-
de, men studievejledningen anser det som en 
vigtig opgave at kunne stå til rådighed i 
forbindelse med de studerendes personlige 
problemer. Thomas, der er studievejleder, 
mener, at man ofte kan komme personlige 
nedture i forkøbet, hvis man kan lede de stu-
derende videre og hjælpe dem, inden de op-
lever, det går helt galt. Han ønsker derfor 
ligesom de andre studievejledere, at de stud-
erende i højere grad vil opsøge studievejled-
ningen for at få personlig rådgivning. Ofte 
kan man nemlig afhjælpe 
en krise ved blot at få sat 
ord på problemet, og ofte 
behøves professionel hjælp 
slet ikke. Meget kan æn-
dres, hvis man blot får ve-
jledning i at optimere sit 
studieforløb, og måske kan 
man omstrukturere forlø-
bet, så det bliver lettere at 
overskue. Det kan dog være 
svært for venner og familie 
at give denne form for rådgivning, hvorimod 
medarbejderne i studievejledningen netop 
har den viden og kompetence, der skal til. 

Studenterrådgivningen
... er et gratis, offentligt tilbud til studerende 
ved mellemlange og videregående uddan-
nelser. Her kan man få rådgivning fra psykol-
oger, socialrådgivere og psykiatriske 
konsulenter. I nogle tilfælde kan studenter-
rådgivningen selv tilbyde den fornødne 
assistance, mens de andre gange skønner, at 
det er bedre at sende folk videre i systemet. 
Et af de temaer, studenterrådgivningen 
beskæftiger sig med, er de studerendes ”be-
hov” for at fremstå som perfektionister, 
hvilket ifølge en pjece fra studenterråd-
givningen er en af de bærende årsager til, at 
så mange studerende går ned med stress i 
løbet af deres studie. Det handler i høj grad 
om, at de studerende spejler sig i hinandens 
succes og føler, at de andre klarer sig meget 
bedre. »Man har en tilbøjelighed til at op-
fatte, at andre let opnår succes med et mini-
mum af anstrengelse, få fejltagelser og 

næsten ingen følelsesmæssig stress. Om-
vendt opfatter man sig selv som én, der trods 
endeløse anstrengelser altid er utilstræk-
kelig«, fremgår det af pjecen “Perfektionisme” 
fra Studenterrådgivningen. 

I sin pjece foreslår studenterrådgivningen, at 
det er vigtigt, at man som studerende kan 
give slip på kontrollen, for så at sige at blive 
god til ikke altid at stræbe efter det perfekte. 
Dette er dog blot ét af studenterrådgivnin-
gens fokusområder, og som tidligere beskre-

vet er der professionel og helt 
gratis hjælp at hente til en lang 
række forskelligartede prob-
lemer. 

Rådgivnings- og 

støttecentret
...er et tilbud til studerende med 
særlige behov. En del studer-
ende oplever for eksempel 
problemer som dysleksi (ord-

blindhed i forskellig grad), eksa-
mensangst, frygt for at tale i store forsam-
linger eller fysiske vanskeligheder. Alt 
sammen problemer, der kan vise sig at blive 
eksistentielle kriser, fordi de kan fratage en 
person tilliden til, at man kan fungere i den 
virkelige verden efter studiet. Studerende, 
der har en fysisk eller psykisk funktionsned-
sættelse (handicap), er omfattet af lov om 
specialpædagogisk støtte. Der er ingen “pos-
itivliste” over arten af funktionsnedsættelser, 
så alle kan principielt søge hjælp blandt de 
ressourcer, Rådgivnings- og støttecentret 
stiller til rådighed.

“Ønsket om at være perfekt 
kan være så udtalt, at det 
frarøver én fornemmelsen 
af personlig tilfredsstillelse                
                   “

1�

Kontakt de nævnte enheder: 

Studenterrådgivningen i Århus // 86190488
Ryesgade 23, 1. sal // århus@studraadgivdk

Studievejledningen på IFSK // 89421267
Åben man-fre kl. 10-13 // stvejl@ps.au.dk

Rådgivnings- og støttecentret // www.au.dk
Individuelle kontaktoplysninger alt efter, 
hvilket område støtten vedrører. 
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I Studievejledningen kan du søge vejledning om:

Uddannelser og fag som udbydes ved IFSK, som de er beskrevet i studieordningerne:
o   BA i Statskundskab
o   BA i Samfundsfag
o   Kandidatuddannelse i Statskundskab
o   Kandidatuddannelse i Samfundsfag
o   Sidefag i Samfundsfag
o   Individuelt tilrettelagt tilvalg
o   Efter- og videreuddannelse

Studiemæssige vanskeligheder og tvivlsspørgsmål
o   Overvejer du at stoppe eller er du studietræt?
o   Spørgsmål af mere social eller personlig karakter, hvor vi bl.a. har mulighed for at henvise til      
     mere professionel hjælp
o   Forhold i forbindelse med eksamen: eksamensangst, hvis du er dumpet eller blevet syg. 
o   Vanskeligheder med specialet, hvor vi bl.a. har mulighed for at henvise til mere professionel  
     hjælp

Studieplanlægning 
o   Har du fx ikke fulgt din oprindelige studieplan, kan vi sammen lave en plan for dit fremtidige  
     studieforløb. 

Muligheder og regler i forbindelse med:
o   Udlandsophold
o   Praktikophold
o   Dispensationer
o   Meritoverførsler
o   Studieskift

Services:
o   Attestationer af studieoplysninger til brug ved ansøgninger, bolig osv.
o   Formidling af job- og praktikopslag
o   Formidling af generel studieinformation

Studievejledningens funktion på IFSK
Studievejledningen er til for dig som studerende eller kommende studerende
Vi er observatører i studienævnet og i dispensationsudvalget.
Vi har tavshedspligt. Således kan du have tillid til, at din henvendelse bliver behandlet i 
fortrolighed og med diskretion. 
Vi er vejledere. Vi tager udgangspunkt i, at du er ekspert i din egen situation, og vi kan således 
bruges som sparringspartnere for dig. Det vil sige, at vi ikke kan fortælle dig, hvordan du skal 
handle. I stedet bestræber vi os på at tilbyde en ensartet vejledning, som afdækker relevante 
forhold, dine muligheder og perspektiver for dig.  

STUDIEVEJLEDNINGEN på IFSK
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Hvordan fastlægges størrelsen af pen-

sum, og hvorfor har studerende på IFSK 

en tre måneder lang sommerferie? Dette 

var spørgsmål, jeg havde i sinde at 

afdække i en artikel om, hvordan det 

eksplicitte pres på de studerende plan-

lægges. For hvem vurderer, hvornår ug-

esedlerne i metode bliver for lange, eller 

hvornår pensum i offentlig forvaltning 

bliver for uoverskueligt?

Bjarke Refslund, der sidder som studerende i 
Studienævnet må kunne svare. Forumet, hvor 
man beslutter alt fra størrelsen af fagligt 
pensum til diverse former for godkendelser 
og dispensationer af eksempelvis meritover-
førsler. Ifølge Bjarke er målet med pensum, 
at ét ECTS point i hvert fag skal tælle lige 
meget. Det vil sige at det arbejdspres, der 
ligger bag hver 10 point gerne skulle være 
det samme i alle fag. Studentermedlemmerne 
i Studienævnet har til opgave at repræsentere 
de studerende og har den fordel, at de selv 
har været igennem pensum og dermed har 
fi ngeren på pulsen med hensyn til, hvor stor 
en arbejdsbelastning de studerende kan 
klare. Thomas Pallesen, der er studieleder og 
dermed ansvarlig for studieordningen på 
Statskundskab udtrykker, at pensumstør-
relsen fastlægges ud fra et implicit mål om, 
at man ønsker, at de studerende skal have en 
arbejdsuge på ca. 37 timer. Det er naturligvis 
individuelt, hvor meget tid folk ønsker at 
bruge, så størrelsen justeres løbende efter, 

hvad studienævnet hører fra ”folkedybet” 
gennem såvel evalueringsskemaer som fra 
studenterrepræsentanterne i studienævnet.
Et spørgsmål, der yderligere undrede den 
ferieglade Kandejournalist var, hvorfor som-
merferien varer tre måneder, mens juleferien 
er et ofte ikke-eksisterende fænomen. Var 
det ikke muligt at ”smøre” dette lidt bedre ud 
over efterårssemestret? Dette var Thomas 
Pallesen enig i, da det netop er studienævnets 
formål at undgå skabe bølgetoppe på de stu-
derendes arbejdspres. De studerendes 
gængse opfattelse om, at sommerferien slut-
ter den 1/9 er dog ikke helt korrekt. Formelt 
slutter sommerferien den 1. august, og un-
derviserne kunne potentielt placere under-
visningen hele måneden. Det er altså muligt 
at skubbe rundt på undervisningen, men da 
der er præcedens for, at de studerende har 
august måned til deres rådighed, er Thomas 
Pallesen bange for det ramaskrig, der ville 
lyde, hvis man skubbede undervisningsstart-
en ind i august. Og da selve eksamenster-
minerne ikke står til at ændre, beholder man 
den eksisterende studieordning. 
Både mængden og rammerne for det eks-
plicitte pres, der lægges på de studerende, 
har rod i en fælles vurdering fra både studen-
terrepræsentanter og undervisning-
srepræsentanter, der med baggrund i en his-
torisk traditionalistisk vurdering fastlægger 
pensum såvel som ferier. Pensumet opfylder 
kvalitative såvel som kvantitative krav, mens 
ferierne opfylder stud.scient.pol´ske krav om 
et akademisk råderum ved stranden i august 
måned.

DET KONKRETE STUDIEPRES: 
ER FERIE I AUGUST BLOT EN 
SOCIAL KONSTRUKTION ?

Af Jeppe Thvilum

20053721@ps.au.dk
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Hvilken professionel hjælp fra univer-

sitet tilbydes studerende, som er faret 

vild i studierne eller i deres liv, og som 

ikke i tilstrækkeligt omfang kan hente 

hjælp blandt de nære relationer? Sva-

ret er studenterpræsten. Her kan man 

nemlig få en aftale inden for en uge - 

både i hverdage og i weekender - mod 

en ventetid på op til seks uger hos stu-

denterrådgivningen. Studievejlednin-

gen på IFSK er godt nok åbne over for 

henvendelser af mere personlig karak-

ter, men tilbudet begrænses af, at man 

kan møde de samme studievejledere 

til PF-fester, i kantinen og til seminar-

er, hvilket gør det vanskeligt at være 

anonym. Studenterpræsten kan derfor 

være eneste mulighed for at få akut, 

professionel hjælp i personlige kriser 

inden for universitetets rammer. 

Universitet besynger argumenter, der ber-
or i fornuft og saglig viden frem for tro. 
Desto mere paradoksalt, at man netop un-
der denne institution er henvist til at søge 
hjælp hos en religiøs instans - eller Gud 
om man vel. Det var med denne undren, 
jeg satte mig for at interviewe studenter-

præsten Steen Andreassen, som de sidste 11 
år har været ansat på Århus Universitet. Jeg 
ville finde ud af, hvilken hjælp, han i kraft af 
at være præst kan tilbyde de studerende, og 
om en kristen studenterpræst over hovedet 
hører hjemme på universitetet. 

Almen menneskelighed 

frem for religiøse forskrifter
Steen Andreassen byder mig varmt velkom-
men i sit kontor, hvor to stole er placeret 
omkring et lille bord med et brændende fyr-
fadslys. Eneste religiøse spor er en kæde med 
et kors om Steen Andreassens hals. Han bet-
oner med det samme, at studenterpræsten 
ikke har en religiøs agenda i den forstand: 
”Det er den hjælpsøgende, der sætter dags-
ordenen. Jeg har ingen hensigt om at omv-

STUDENTERPRÆSTEN
- RÅDGIVNING FOR ALLE

Af Anne Sofie Breumlund  Bentsen

20040261@ps.au.dk

“Det afgørende er, hvilken 
person man opsøger og 
ikke den pågældendes pro-
fession. Kemien betyder 
enormt meget i samtalen 
mellem to mennesker                
                   “
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ende nogen som helst. Jeg har det derfor fint 
med, at der eksempelvis kommer jøder og 
muslimer hos mig”.  Han uddyber, at den en-
este formelle forskel på ham og en psykolog 
er, at der i religionen er indbygget nogle ritu-
elle forskrifter, som han dog sjældent anv-
ender i forbindelse med samtaler. Steen An-
dreassen ser således ikke nogen konflikt i sin 
faglige baggrund som præst, da hans opgave 
handler om almen menneskelighed: At lytte, 
være nærværende og gennem samtalen at 
hjælpe den studerende til at sætte ord på sin 
fortvivlelse: ”Det afgørende er, hvilken per-
son man opsøger og ikke den pågældendes 
profession. Kemien betyder enormt meget i 
samtalen mellem to mennesker”.  Det re-
ligiøse bringes kun ind i samtalerne, hvis den 
studerende selv ønsker det. Steen Andreas-
sen lægger derfor også stor vægt på, at alle 
studerende er velkomne – uanset religiøst til-
hørsforhold. 

Eksistentielle spørgsmål  
Det er i mindre omfang religiøse spørgsmål 
og i højere grad eksistentielle problemstill-
inger, som selvværdsproblemer, ulykkelig 
kærlighed eller familierelaterede problemer, 
som de studerende henvender sig med. Steen 
Andreassen er derfor tilbageholdende med at 
pege på en udvikling, hvor de studerende i 
dag oplever flere problemer end tidligere: 
”Eksistentielle problemer er grundvilkår, som 
mennesket til alle tider har mærket. Prob-
lemerne får en anden karakter, men er udslag 
af noget universelt. Det, der måske er an-
derledes i dag er, at vi er meget mere talende. 
I dag er det mere legalt at søge hjælp”. Stress, 
spiseforstyrrelser og følelser omkring util-
strækkelighed er ifølge Steen Andreassen 
moderne symptomer på universelle følelser. 
De eksistentielle spørgsmål iklædes således 
blot tidsalderens kappe og får en moderne 

udtryksform: ”Der er meget 
fokus på, at vi i dag skal nå 
utrolig meget. Man skal vise, 
at man skiller sig ud. Vi er inde 
i en politisk bølge med fokus 
på management-kulturen, 
som sætter fokus på, at vi skal 

se udfordringer hele tiden. Hele den måde at 
tænke på præger os, og vi presser hinanden. 
Der er således enormt mange, der går ned 
med stress og depression”.  

Studenterpræsten som etisk vejleder  
Der er ingen tvivl om, at der er behov for en 
rådgivning, som studerende kan opsøge 
anonymt og uden at skulle vente op til seks 
uger, hvilket en stor efterspørgsel efter stu-
denterpræsten vidner om. Man kan sætte 
spørgsmål ved, om denne funktion bør va-
retages af en studenterpræst med en kristen 
baggrund, men mit indtryk er, at Steen An-
dreassen sætter rådgivning over religiøs 
overbevisning. Rådgivningen er åben for alle, 
og der er ingen tvivl om, at en studenter-
præst med sin teologiske viden kan fungere 
som en etisk vejleder, der kan tilbyde de stu-
derende en mere eksistentiel forståelse af 
deres problemer. Her er fokus ikke rettet 
mod det særlige eller patologiske ved den 
studerendes krise, men mod det alment 
menneskelige. Endvidere er ildsjæle som 
Steen Andreassen, som uden tvivl nærer ægte 
indlevelse i de studerendes situation, klart en 
gevinst for de studerende. Dette rokker dog 
ikke ved, at der, som med alle institutioner 
under universitetet, bør være et vågent øje 
med, hvilken ydelse disse tilbyder de studer-
ende - og særligt, når der er tale om institu-
tioner med et religiøst islæt, der møder folk i 
kriser.  

Studenterpræst Steen Andreassen:
Træffes tirsdag – fredag kl. 10-12, 
torsdag dog fra kl 11. 
Kontor: Studenternes Hus, Ndr. Ringgade 
3, lokale 122, 8000 Århus C
89422103 // stprsa@au.dk
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JOBOPSLAG

> Vi søger en administrator, der skal stå for Kandestøberens regn-
skab. Arbejdsopgaverne omhandler fundraising, bogføring og alt, 
hvad der ellers har med foreningens økonomi at gøre. 

> Stillingen indebærer ca. 10 afl ønnede arbejdstimer pr. måned, 
men der må påregnes yderligere frivillige arbejdstimer. 

> Ansøgeren skal være studerende ved Statskundskab. Der lægges vægt på, at man har erfaring fra lig-
nende foreningsarbejde. Dog er kendskab til regnskabsprogrammer ikke et krav, idet der vil foregå grun-
dig oplæring. 

Ansøgningen sendes til kanden@ps.au.dk 
inden d. 17. april kl. 12.

>>    ADMINISTRATOR     <<

K A N D E S T Ø B E R E N  S Ø G E R  R E D A K T Ø R E R
> Vi søger to redaktører der i samarbejde med studenterredaktionen og fællesredaktionen skal stå 
for udgivelse af Kandestøberen fra 1. september 2007 til 1. juni 2008.

> Kandestøberen er institutbladet ved institut for statskundskab ved Aarhus Universitet. Kandestø-
beren består af en studenterredaktion på ca. 20 studerende, og fællesredaktionen består af 
repræsentanter fra instituttet.

> Redaktørerne skal være studerende på institut for statskundskab. Arbejdsopgaverne består i at 
planlægge 8 årlige udgivelser af Kanden, herunder afholdelse af ugentlige redaktionsmøder og en-
delig udformning af bladet. Erfaring med layout er ikke påkrævet, da der vil være grundig oplæring. 
Vi lægger vægt på engagement og initiativ. 

Ansøgninger skal foregå parvis og sendes til 
kanden@ps.au.dk 
inden d. 17. april kl. 12.



Vil du gerne have et overblik over studierelevante jobs her i Århus? Er du interesseret 

i at vide, hvordan det er at være praktikant i Bruxelles? Vil du gerne i kontakt med 

andre studerende fra IFSK, der har været på studieophold i USA? Mangler du nogle 

kontakter i forbindelse med dataindsamling til din opgave?

IFSK Conexus hjælper dig til at få svar på alle disse spørgsmål! 
Conexus er latin for forbindelse, og forbindelse mellem kandidatstuderende er netop målet 
med hele projektet: IFSK Conexus er nemlig en netværksdatabase, der giver mulighed for in-
spiration og konkret vidensdeling vedrørende studieophold, studenterjobs, praktikpladser og 
kommende arbejdspladser. Som kandidatstuderende på IFSK får du dermed et helt nyt red-
skab til at danne netværk på tværs af hold og årgange.

IFSK Conexus bliver en del af Kandidatforeningens hjemmeside, hvor alle medlemmer kan 
oprette en personlig profi l. Den personlige profi l udfyldes med oplysninger om uddannelse, 
studiejob, faglige interesser mv. Via den personlige profi l kan man frit søge i alles oplysninger 
og derigennem tage kontakt til personer, der kan besvare ens spørgsmål.

Udover kandidatstuderende er det også målet at få fær-
dige kandidater til at oprette en profi l i IFSK Conexus. 
Færdiguddannede kandidater bliver gratis medlem af Kan-
didatforeningen ved at tilmelde sig databasen. Det vil være 
fordelagtigt for dem på grund af mulighed for inspiration, 
netværksdannelse, profi lering mv. Samtidig vil det også 
hjælpe nuværende kandidatstuderende med at få kontak-
ter på arbejdsmarkedet. 

IFSK Conexus lanceres på Kandidatforeningens hjemme-
side (www.kandidatforeningen.dk) mandag d. 23. april. Fredag d. 27. april fejres lanceringen 
med en åbningsreception i kl. 11-13 kantinen, hvor du kan høre mere om IFSK Conexus, 
melde dig ind og måske få lidt til ganen…!

Vi håber, at I vil tage godt imod IFSK Conexus ved at oprette en profi l. Jo fl ere der opretter en 
profi l – des fl ere muligheder for at skabe forbindelser!

IFSK  Conexus 
     Et helt nyt redskab for 
      kandidatstuderende på IFSK

“Vil du gerne have et studierele-
vant job i Århus? IFSK Conexus 
giver dig oversigten og kontakt-
mulighederne                    “

IFSK Conexus er udarbejdet af virksomheden Secoya A/S 
og er støttet økonomisk af Institut for Statskundskab.

Hjemmeside: www.kandidatforeningen.dk
E-mail: kandidat@ps.au.dk
Kontortid: Fredage kl. 13-14
Kontor: Fællesforeningskontoret

K A N D E S T Ø B E R E N  S Ø G E R  R E D A K T Ø R E R
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Line, Anton og Johanne er piloter på den 

nye ph.d-ordnings jomfrurejse. De er 

hverken langhårede forskertyper med 

gennemsnit i nærheden af 13 eller børn 

af genier. De er ganske almindelige unge 

mennesker, der har en anderledes dags-

orden de næste par år end den gængse 

studerende på overbygningen. Her 

serverer jeg deres syn på det at være 

ph.d – et ganske almindeligt job med lidt 

større faglig frihed end mange andre  

nyuddannede kommer til at opleve.

Kunne man forestille sig, at ph.d-uddan-
nelsen har en stand på erhvervsmessen ved 
siden af DJØF, konsulentvirksomheder og 
analysebureauer?
JA! Lyder det fra alle tre. Ph.d-uddannelsen er 
nemlig en regulær stilling på lige fod med 
andre arbejdskraft-aftagere for nyud-
klækkede kandidater fra IFSK. Og med den ny 
4+4-ordning er det tilstræbt at få en så gli-
dende og ”jordnær” overgang fra studie til 
arbejdsliv, at det at være ph.d-studerende 

burde blive en overvejelse, nogle flere gør 
sig. Det er i hvert fald målet. »Ledelsen ved 
IFSK ønsker at ansætte mange flere ph.d´ere 
end man hidtil har gjort«, fortæller Johanne. 
Og de er alle enige om, at den nye ordning er 
et rigtig godt skridt på vejen. 

De tre ph.d-studerende er alle ansat fra feb-
ruar 2007 på 4+4-ordningen, der fungerer 
noget anderledes end den oprindelige 5+3-
ordning. Her bliver man ansat på et lidt mere 
”løst” grundlag, idet det første halve år skal 
gå med at formulere ph.d-projektet, 

hvilket betyder, at den normalt grundige 
projektbeskrivelse ikke alene 
fungerer som ansættelsesgrundlag. Til 
gengæld kommer større skriftlige opgaver 
som bachelorprojektet i betragtning, ligesom 
der lægges vægt på, om ansøgeren har erfar-
ing fra praktik, udlandsophold eller instruk-
torater. 

Ph.d-studerende 
på populær facon

Af Louise Jørgensen

20052348@ps.au.dk
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      Line Renate Gustafsson: “Education, education, education. Et projekt 

      om regeringerne Blair og Foghs prioritering af uddannelsespolitik.”

I Danmark har uddannelsespolitikken gennem de seneste par år fået fornyet politisk opmærk-
somhed, hvilket bl.a. afspejler sig i gennemgribende ændringer i uddannelsespolitikken for 
både grundskoler og universiteter. Jeg vil undersøge, hvad der har giver anledning til disse 
ændringer. I mit forsøg på at finde et svar, vil jeg lave en komparativ analyse af bl.a. Danmark 
og Storbritannien. Den britiske uddannelsespolitik gennemgik en radikal forandring startende 
allerede fra 1988. Politikken er dog blevet opretholdt efter Labours regeringsovertag. Den 
danske policy kan på mange måder ses som en emulation af den britiske. Jeg ønsker at un-
dersøge om den danske uddannelsespolitik er et resultat af policy transfer fra lande som fx 
Storbritannien og herunder vil jeg samtidig undersøge internationale institutioner som fx 
OECD og EUs rolle for den nuværende uddannelsespolitik. På det nationale plan vil jeg under-
søge betydningen af vælgernes, mediernes og de politiske partiers dagsorden for de politiske 
beslutninger.

Projektets ambition er at konstruere en model over betydningen af international og national 
dagsordensfastsættelse, herunder betydningen af policy transfer som indirekte og direkte 
følge af dagsordensfastsættende aktører.
På den måde skulle projektet gerne bibringe en bedre forståelse af den måde politiske beslut-
ninger tilvejebringes på i en globaliseret verden, hvor mediepolitik får større betydning end 
klassepolitik.

Faglig frihed og tid nok
Før ansættelsen har de tre ph.d´er alle over-
vejet grundigt, hvordan en ph.d-uddannelse 
kan give dem mere end et regulært job i den 
private eller offentlige sektor. Line var prak-
tikant ved Rambøll Management under sit 
studie, hvor hun var med til at lave forskellige 
analyser. »Som praktikant og senere studen-
termedhjælp havde jeg stor glæde af den 
viden jeg havde fået i forbindelse med mit 
statskundskabsstudie. Jeg følte mig godt 
klædt på til både måling og analysearbejdet. 
Indenfor konsulentbranchen følte jeg dog der 
var en vis tendens til stiafhængighed qua tid-
spres og begrænsede ressourcer. Ved at blive 
ph.d. får jeg metodekundskaber som er 
”state-of-the-art”. Vi er selvfølgelig under 
delvis samme pres som konsulenterne, men 
min viden som ph.d. vil kunne gøre mig i 
stand til at træffe en mere velbegrundet afve-
jning om metodiske fordele og ulemper.«  
Line er ansat ved afdeling for offentlig poli-
tik, mens både Johanne og Anton er ansat 
ved afdeling for International Politik. Samar-

bejdet med afdelingen er en vigtig del af det 
at være ph.d-studerende. De føler alle tre, at 
forskergruppen har taget godt imod dem, og 
der bliver gjort meget for, at de skal føle sig 
hjemme på forskergangen. »Jeg oplever 
meget stor nysgerrighed blandt de andre an-
satte for den nye ordning, og jeg føler, vi 
bliver hørt – vi er ikke bare almindelige stud-
erende, men rigtige  kolleger«, fortæller Jo-
hanne. Hun fortsætter med at forklare, hvor-
dan de som piloter på ”projekt 4+4” selvsagt 
er med til at forme ordningen, hvilket er et 
spændende element som nyansat. 4+4-ord-
ningen har blandt andet til formål at få de 
studerende til at blive på universitetet frem 
for at søge ud i andre jobs, og det er vigtigt, 
at den bliver skræddersyet til at tjene dette 
formål.

At bruge det man har lært!
Efter bacheloren var Johanne praktikant ved 
Institut for Serviceudvikling i Odense og se-
nere i Udenrigsministeriets politiske afdeling 
ved Stockholms ambassade. I den virkelige 
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verden følte hun, at hun havde en masse teo-
retisk viden i bagagen fra IFSK, som hun 
kunne gøre brug af. Hun fik bare ikke lov til 
det. »Begge praktikpladser gav mig det ind-
tryk, at den virkelige verden er ateoretisk. 
Miljøet var hierarkisk, og jeg savnede frihed 
til at bruge af min teoretiske viden i arbej-

  Anton Skjernå: Ph.d.-projekt om international rets betydning 

  for staters adfærd 

Jeg er ansat i afdelingen for International Politik som 4+4-ph.d.’er, og arbejder på et projekt 
der overordnet set handler om international rets betydning for staters adfærd. Min interesse 
for dette område stammer i høj grad fra mit ophold ved Kent Law School i Canterbury, Eng-
land, hvor jeg i 2005-2006 tog en Master of Laws i international ret. 
Idet det fra et traditionelt juridisk synspunkt ofte blot antages at stater har en interesse i at 
overholde internationale ret, samt at juristens rolle er at fastslå hvornår der er sket et brud på 
international ret, men ikke at forklare hvorfor, findes der ingen veludbyggede rets-sociolo-
giske teorier på internationalt niveau om hvorfor stater nogen gange overholder international 
ret, mens de andre gange begår åbenlyse brud på deres internationale forpligtigelser. 
Inden for statskundskaben har Den Engelske Skole og konstruktivismen beskæftiget sig mest 
eksplicit med international ret og dens betydning for staters adfærd, og målet med mit ph.
d.-projekt er at kombinere den indsigt der findes i disse tilgange med et kendskab til juridisk 
teori og metode, for derigennem at videreudvikle vores teoretiske forståelse af hvilken rolle 
international ret spiller i international politik.

det«. Hun fik derfor mod på at søge ph.d-
stipendiatet. Hun forventer lige som de andre 
to, at ansættelsen som Ph.d bliver spæn-
dende og meget lidt triviel: 
»I løbet af de 4 år, forløbet varer, skal vi både 
på flere kurser og undervise selv. Vi har et 
fastlagt instruktorat i begyndelsen af stipen-

  Johanne Glavind: Krigen mod terror og den internationale orden 

  – en analyse af  terrortruslens betydning for brugen afmilitær 

  magt i det internationale samfund

Johanne er ansat i afdelingen for International Politik. Hendes overordnede forskningsområde 
er den internationale orden med særlig vægt på militær magtanvendelse.
Ph.d.-projektets fokus er på staternes holdning til militær magtanvendelse i krigen mod ter-
ror. Siden terrorangrebet på USA den 11. september har håndteringen af terrortruslerne været 
et centralt element på den internationale dagsorden. I foråret 2002 fremlagde den amerikan-
ske præsident George W. Bush en ny amerikansk sikkerhedsstrategi, der muliggør præventiv 
militær magtanvendelse ved trusler fra global terrorisme, svage stater og spredningen af 
masseødelæggelsesvåben. Denne såkaldte ”Bush-doktrin”, er senest blevet anvendt mod Irak, 
hvor den amerikansk ledede ”Coalition of the Willing” i foråret 2003 afsætte den irakiske præ-
sident Saddam Hussein. Irak-krigen medførte stor debat i det internationale samfund om 
brugen af militær magt i bekæmpelsen af international terrorisme. Det er projektets intention 
at undersøge staternes holdning til militær magtanvendelse, herunder hvorvidt krigen mod 
terror har ændret det internationale samfunds syn på legitim magtanvendelse. 



diatet, og i løbet af de sidste to år skal vi op-
bygge et seminarfag. Vi tager også på stud-
ieophold i udlandet, og så er der selvfølgelig 
selve ph.d-afhandlingen, som vi arbejder 
løbende på over alle 4 år«.

Hele verden og menneskerettigheder
Antons vej til ph.d-kontoret blev allerede 
grundlagt inden han startede på Statskund-
skab i Århus. Efter et år i Frankrig, hvor han 
var frivillig på et projekt omhandlende akti-
vering af langtidsledige, blev han af Mellem-
folkeligt Samvirkes ungdomsorganisation 
sendt til Beograd. Her blev kimen lagt til den 
specifi kke faglige interesse – nemlig skellet 
mellem jura og statskundskab, da Anton blev 
del af et projekt vedrørende menneskeret-
tigheder, særligt med henblik på at afgrænse, 
hvordan menneskerettigheder forstås i prak-
sis i et land med fraværende civilt kendskab 
til rettighederne, fordomme og politi uden 
ordentlig uddannelse. 
Under studieforløbet har Anton tilbragt et år 
i Kent, hvor han fi k en Master of Laws, en ud-
dannelse, hvor international ret og politik 
smelter sammen. »Den åbne tværfaglighed i 
en specifi k kontekst var nøglen til at forstå, 
hvor vigtigt det er, at man ikke blot kan ad-
skille juraen fra det politiske. Det er sam-
mensmeltningen af disse to fagligheder, jeg 
vil beskæftige mig med i mit ph.d-projekt de 
kommende år«. 

Fremtiden?
Line, Anton og Johanne er alle meget spændte 
på at se, hvad de næste 4 år byder på. Lige nu 
føles det hele nyt og spændende, og det er 
svært at sige, hvor det bærer hen. De har 
heller ikke lagt sig fast på fremtiden, og det 
er slet ikke usandsynligt, at de forlader uni-
versitetet efter at have afsluttet deres respe-
ktive forløb. »Ph.d-forløbet er en prøve. Men 
det er helt sikkert, at jeg ikke vil undvære fa-
gligheden og det teoretiske grundlag, der er 
så væsentligt for alt det arbejde, der laves her 
på instituttet. Men det krav kan jeg måske 
også tilgodese uden for instituttets mure, så 
fremtiden er åben«, afslutter Johanne. 
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Efter en veloverstået generalforsamling, hvor 
menuen bl.a. stod på årsberetning, ve-
dtægtsændringer, valg af ny bestyrelse og en 
god portion hygge, er den nye bestyrelse 
blevet konstitueret. Den nye bestyrelse består 
af nye og kampklare kræfter: Henrik Seeberg, 
Søren Hammer, Maria Heickendorff, Maria R. 
Ahlgreen, Maiken B. Løsmar (næstformand) 
og Christian Budde (formand), som alle ser 
frem til et nyt og spændende år i PB. Bestyr-
elsens visioner for det kommende bestyr-
elsesår afspejler ønsket om at styrke den so-
ciale dimension i foreningen. Det er vigtigt 
for bestyrelsen, at aktivisterne oplever, at der 
sættes stor pris på deres engagement i 
foreningen – uden aktivisterne er der ingen 
PB. Derudover arbejder vi frem i mod en øget 
åbenhed i forhold til driften og aktiviteterne i 
PB, hvilket vi håber kan komme til udtryk ved 
oprettelsen af en ny hjemmeside. Overordnet 
arbejder bestyrelsen for at sikre en fortsat 
stabil drift af foreningen samtidig med at 
styrke serviceniveauet, således at PB sikrer de 
studerende de bedste og billigste priser på 

litteratur til studiet. I den forbindelse har PB 
gennem de sidste par år opgraderet 
sekundærhylden, hvilket betyder, at der er 
rig mulighed for at finde spændene og inter-
essante bøger, som både er relevante til 
eksaminerne til sommer og hyggelæsning. 
Fundamentet for PB er aktivisterne, som friv-
illigt bidrager til driften af foreningen – så 
hvis du har lyst til at engagere dig i forening-
slivet på IFSK, er PB en oplagt forening, hvor 
du lære nye mennesker at kende på tværs af 
semestrene, og som både har en social og 
faglig dimension. Det kræver kun en times 
tid om ugen, så kig forbi PB, få en kop kaffe 
og skriv dig på vores aktivistventeliste.

Politologisk Bogformidling
PB

Maria Rydahl Ahlgreen
- På foreningens vegne

PB@ps.au.dk

Månedens bog april: “Banker to the 
poor: Micro-Lending and the Battle 
Against World Poverty” af Muham-
mad Yunus 
(Nobels fredspris 2006)

Som interviewer i Rambøll Management er du med 

til at sætte dagsordenen i medierne. Mange af de 

undersøgelser, vi foretager påvirker den offentlige 

debat.

Arbejdsopgaverne består af gennemførelse af tele-

foninterviews med virksomheder og privatpersoner. 

Du ringer og stiller spørgsmål ud fra et foruddefine-

ret spørgeskema. Der er ikke tale om telefonsalg. 

Interviewjobbet kræver, at du er:

g Fleksibel 

g God til at tale med alle slags mennesker

g Engageret og initiativrig 

g Har mod til at udfordre egne 

    kommunikations- og overtalelsesevner

Vi tilbyder:

g Godt arbejdsmiljø og indblik i en 

    international virksomhed

g Studierelevant erfaring i blandt andet    

    interviewteknik

g Mulighed for seriøs sparring og coaching

g Et højt fagligt niveau

g En reference for fremtiden

Der er mulighed for at arbejde dag og aften samt i 

weekenden. Arbejdstid er fra 10-37 timer om ugen 

eller efter aftale. 

Arbejdssted: Olof Palmes Allé 20, 8200 Århus N

Eventuelle spørgsmål kan rettes til 
Katrine Nissen Hansen på 8944 7885.

Søg via www.ramboll-management.dk/job

Vil du være med til at sætte dagsordenen?---

Telefoninterviewere søges
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    international virksomhed

g Studierelevant erfaring i blandt andet    

    interviewteknik

g Mulighed for seriøs sparring og coaching

g Et højt fagligt niveau

g En reference for fremtiden

Der er mulighed for at arbejde dag og aften samt i 

weekenden. Arbejdstid er fra 10-37 timer om ugen 

eller efter aftale. 

Arbejdssted: Olof Palmes Allé 20, 8200 Århus N

Eventuelle spørgsmål kan rettes til 
Katrine Nissen Hansen på 8944 7885.

Søg via www.ramboll-management.dk/job

Vil du være med til at sætte dagsordenen?---

Telefoninterviewere søges
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Af Maren Bach Grønbæk 
20052250@ps.au.dk

Eliten

Der må stadig være ledige pladser i 

eliten. På trods af 2 fejlslagne forsøg, har 

jeg endnu ikke givet op. Den første gange 

prøver jeg at komme ind i eliten ved 

hjælp af hårdt arbejde, hvilket er meget 

tidskrævende. Næste gang prøvede jeg 

at finde roden til min manglende inklu-

sion i eliten, men fandt hurtigt ud af, at 

selv om man kender problemet kan det 

være svært at løse. Denne gang vil jeg 

være sikker på succes og har derfor valgt 

at snyde mig til en plads i eliten. 

Gode minder fra collegetiden i USA.
Går dog aldrig tilbage til det blonde look igen.

Straight A-student

Men hvordan snyder man sig ind i eliten på 
ingen tid. Svaret er ligetil: Internettet. Dette 
univers er et mekka for hustlere som mig, der 
ikke interesserer sig for etik og moral, men i 
stedet for penge, magt og berømmelse. Ar-
bejdet består så bare i, at man skal vælge i 
mellem de tusindvis af tilbud, der findes. Det 
er ikke ligetil, men da jeg jo gerne vil markere 
mig i de akademiske kredse, begynder jeg er 
søge på noget med universiteter. Hurtigt 
dukker der mange interessante tilbud op.
Det lyder næsten for godt til at være sandt: 
”Custom made 100% autentic fake diploma 
and fake  degree”. Hvis man virkelig kan få et 
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falsk eksamensbevis, der er helt autentisk, 
kan man undre sig over, hvorfor man har 
slidt sig igennem metode- og økonomieksa-
men. Det er i hvert fald slut for mit vedkom-
mende. 
Problemet er dog, hvad jeg kan bruge mit 
falske eksamensbevis fra fx Harvard til. I 
første omgang vil jeg selvfølgelig bare spille 
smart med det, og har digtet nogle historier 
om de vilde tider, jeg havde i USA. Men det 
giver mig jo bare ”berømmelse”, og jeg man-
gler stadig at tjene kassen for at være et ægte 
medlem af eliten. For en ”straight A-student” 
som mig er det selvfølgelig ikke noget prob-
lem at få et job. Problemet starter dog, når 
jeg skal i gang med at arbejde, og det bliver 
opdaget,  at der ingen overensstemmelse er 
mellem mit eksamensbevis og mine evner. 
Dette problem har jeg dog udtænkt en gan-
ske udmærket løsning på. Jeg vil være jurist. 
Det er en kendt sag, at jurister får en absurd 
høj timeløn for et begrænset arbejde. Som en 

af de bedste jurister i Danmark – i hvert fald 
ifølge mit eksamensbevis – vil jeg frit kunne 
vælge de sager, der er mindst arbejde i, som 
fx testamenter. Her forventer jeg at tage en 
timeløn på ca. 2000 kr. Da jeg ikke selv ved 
hvordan man laver et testamente, vil jeg hyre 
en studentermedhjælper. For at få en af de 
bedste vil jeg give 200 kr. i timen, hvilket 
stadig giver et god profit til mig. 
Mit arbejde består så bare i at small talke 
med klienterne og mingle til receptioner, 
hvilket er nogle af de evner, jeg heldigvis ikke 
behøver at snyde mig til. 
Jeg har derfor overvejet, om jeg skulle lave 
denne artikel om til et jobopslag, da jeg ved, 
at jurister og økonomer ofte læser vores blad, 
når det ligger i kantinen. Der er dog sket det 
frygtelige, at modet har svigtet mig. Jeg er 
åbenbart ikke helt kold over for almindelig 
moral, men til de af jer, der er, kan jeg give 
jer den simple opskrift: Søg university diplo-
ma på google og bliv en del af eliten. 

Så lidt skal der til for at blive en del af eliten
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Morten B. Schmidt
p.t. i praktik på Jyllands-Posten

morten.barsballe@jp.dk

Praktik

Overvejer du også at tage i praktik lige-

som mange af dine medstuderende fra 

IFSK? Kandens udsendte praktikant giv-

er nogle gode tips til at søge praktiko-

phold og komme et halvt år ud på den 

anden side af de gule mure.

Mange studerende fra IFSK vælger at tage i 
praktik i løbet af studietiden på overbygnin-
gen. Ifølge studieadministrationen er der 
mellem 90 og 130 studerende i praktik om 
året i de seneste 3 år. Set i lyset af at insti-
tuttet i samme periode har udklækket op til 
ca. 150 kandidater om året, må det siges, at 
en betydelig del af os statskundskabere væl-
ger at tage et praktikophold. 
Hos studievejledningen vælter opslagene fra 
praktikstederne ind ad døren i øjeblikket. I 
skrivende stund er der på tavlerne omkring 
45 opslag fra ind- og udland, som også kan 
ses i ro og mag på instituttets praktikbørs på 
nettet. Her følger nogle gode tips til praktik-
søgningsfasen.

Kig forbi studievejledningen
Som sagt bliver praktikstillingerne løbende 
slået op på instituttets praktikbørs. Her er 

I praktik – hvordan?

det selvfølgelig et godt sted at starte for at 
danne sig et overblik over hvilke stillinger, 
der udbydes. 
Det er en rigtig god idé at starte i god tid med 
at undersøge praktikmulighederne: At starte 
op til et halvt år før man ønsker at starte op-
holdet er ikke helt galt i byen. Hvis nogle 
opslag til næste semester ikke er kommet 
endnu, eller man gerne vil se, hvad der er af 
muligheder, kan en tur i studievejledningen 
hjælpe. Her opbevares nemlig flere mapper 
med gamle praktikopslag og de tidligere 
praktikanters evalueringer af praktiksted-
erne. Mapperne kan mod aflevering af stud-
iekort lånes med hjem en dag eller to, og da 
praktikopslagene ofte går igen fra semester 
til semester, giver det et meget godt indtryk 
af hvilke stillinger, der bliver slået op. 

Kontakt praktikstederne uopfordret 
Finder man praktiksteder, som man kunne 
tænkte sig at søge eller i det mindste høre 
mere om, er det bare kontakte de personer, 
som står skrevet på de tidligere opslag.  Mit 
indtryk er, at de forskellige arbejdsgivere ser 
meget positivt på, at man som studerende 
selv henvender sig til praktikstedet for at 
høre mere om stillingen – også selvom de 

5 gode råd til praktiksøgning
1. Start i god tid med at overveje hvor du vil hen 
2. Brug studievejledningens mapper med opslag og 
    evalueringer
3. Tøv ikke med at søge uopfordret
4. Husk at sætte dig ind i de formelle regler (se pjecen)
5. Vær dig selv og vær ærlig
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ikke er begyndt at søge praktikanter til næste 
semester endnu. 
Hvis man i det hele taget har et ”drømme-
praktiksted” er det bare med at kontakte ste-
det. Både jeg selv og mange af mine stud-
iekammerater har fået en praktikstilling ved 
at søge uopfordret, som det varmt kan anbe-
fales at gøre. Det viser virkeligt, at man er 
interesseret i en plads og det pågældende 
praktiksted. Nogle led i den normale ansøgn-
ingsproces kan springes over, hvis man først 
får hul igennem uopfordret. Hvis man er så 
heldig at have et netværk, som kan give kon-
takter til et muligt praktiksted, er det bare at 
gå efter muligheden.

Husk det formelle
Afhængig af praktikkens omfang kan et 
praktikophold overføres som et til to sam-
fundsvidenskabelige seminarer på overbygn-
ingen. Et normalt ophold på fuldtid over fire 
til seks måneder svarer til to seminarer og 
giver 20 ECTS-points på kontoen.
For at være sikker på at kunne få overført op-
holdet til eksamensbeviset og få merit, skal 
man ansøge studienævnet om en forhånds-
godkendelse inden praktikperioden starter. I 
ansøgningen skal man sørge for at overholde 
en række formelle krav med materiale fra en 
selv, den interne vejleder og praktikstedet. Se 
Studievejledningens fremragende vejledning 
om praktikophold hvor kravene står skrevet 
meget klart og overskueligt.  

Efter praktikopholdet skal man 
indsende en ansøgning om 
endelig godkendelse sammen 
med en praktikrapport på 5-
10 sider.

De personlige erfaringer
Efter næsten to månedernes 
praktik som researcher på Jyl-
lands-Posten kan jeg kun an-
befale, at tage et praktiko-
phold i løbet af overbygningen. 
Det kan helt sikkert være et 
tiltrængt pusterum væk fra 
læsesalen og de til tider teori-
tunge tekster. Man får mu-
lighed for at prøve sine fær-
digheder af i praksis og få en 

fornemmelse af, hvordan det er at være i job 
som cand.scient.pol.’er. For mit eget vedk-
ommende synes jeg, at det er enormt moti-
verende, at det man producerer nu ikke bare 
læses af lærer og censor men af over en halv 
mio. mennesker dagligt. At arbejde sammen 
med avisens øvrige medarbejdere giver et 
godt indblik i medieverdenen og man lærer at 
kommunikere enkelt og relevant.

Fra min egen ansøgningsproces kan det igen 
kun anbefales at starte med at overveje prak-
tikmuligheder i god tid og søge uopfordret. 
Selvom det er lidt af en kliché, så bør man 
huske at være sig selv i ansøgningsprocessen 
og især til samtaler. Arbejdsgiveren gennem-
skurer, hvis man ikke har rent mel i posen, og 
hvis denne ikke gør, så risikerer man, at man 
ikke at passe ind i stillingen. Held og lykke 
med praktiksøgningen.

Se på: www.ps.au.dk

-Praktikbørsen 
(log på som på mailserveren)
-Studievejledningens pjece 
om praktikophold

Steder på praktikbørsen
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Magtens ansigter 
– Akademisk Råd 

Kandens politiske journalister er nu nået 

til Akademisk Råd i den store kortlægn-

ing af magtens ansigter på Aarhus Uni-

versitet. Spørgsmålet er dog, om Aka-

demisk Råd i virkeligheden har nogen 

reel magt, eller om det blot er et Mickey 

Mouse parlament under Dekanens su-

veræne ledelse? For at finde ud af det 

har vi sat IFSK’s repræsentanter, lektor 

Tonny Brems Knudsen og studerende 

Bjarke Refslund, stævne. 

Akademisk Råd mangler muligvis reel beslut-
ningskompetence, men til gengæld kan man 
ikke klage over, at IFSKs medlemmer af Rådet 
mangler engagement. Det kræver dog en vis 
journalistisk følsomhed at interviewe Tonny 
om Rådet, for inden vi ved af det, har den ene 
af os nævnt den danske IP-teoretiker Ole 
Wæver, hvilket re-
sulterer i et langt 
og spændende 
foredrag om 
Københavnerskolen 
indenfor interna-
tional politik. Dette 
foredrag bringer os 
dog ikke nærmere 
på magtens ansig-
ter på IFSK, men da 
vi efter et stykke tid 
når frem til Rådets 
funktion, er det 
tydeligvis også et 
meget engageret 
rådsmedlem, som 

vi møder. Tonny indrømmer dog, at i forhold 
til bestyrelsen, dekanen, institutlederen og 
Studienævnet, så må Akademisk Råd placeres 
nederst i magthierarkiet, og Bjarke, der sad i 
Rådet sidste år erklærer ligeledes, at ”Det er 
ikke for at gå efter magten, at man stiller op 
til Akademisk Råd” Den opmærksomme læser 
vil da først spørge, hvad vi overhovedet skal 
med Akademisk Råd på IFSK, og i næste om-
gang spørge, hvorfor Kandens reportere har 
valgt denne institution som en del af mag-
tens ansigter? Det sidste valg kan dels 
forklares med den ekstravagante titel i form 
af Det Samfundsvidenskabelige Fakultets 
Akademiske Råd og dels med, at vi nødven-
digvis skal skrive tre artikler for at udfylde 
vort agtværdige institutblads tre forårsn-
umre. Det første spørgsmål kræver derimod, 
at man undersøger Akademisk Råd og ikke 
mindst medlemmernes holdninger grundi-
gere.

Viden og magt på fakultetet
Akademisk Råds formelle beslutningskom-
petencer omhandler udelukkende at godk-
ende nedsatte udvalg til bedømmelse af og 
derefter tildeling af ph.d.- og doktorgrader. 
Denne opgave er dog oftest en formsag, men 

Tonny fremhæver, 
at der i visse til-
fælde har været 
diskussioner om 
disse sager. Deru-
dover er Rådet be-
rettiget til at ud-
tale sig om en 
række emner af 
økonomisk, studi-
emæssig og le-
d e l s e s m æ s s i g 
karakter. Disse 
udtalelser skal dog 
medieres gennem 
dekanen, før de 

Docusoap
Joans Toxvig og Lasse Laustsen 

20050944@ps.au.dk
20052898@ps.au.dk

PÅ IFSK
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når op til rektor og bestyrelsen, men både 
Tonny og Bjarke mener dog, at Rådets ud-
talelser har en vis betydning for, hvordan 
dekanen agerer. Tonny nævner dog med et 
glimt i øjet et eksempel, hvor Rådet gennem 
en afstemning vandt over dekanen i 
spørgsmålet om, hvorvidt bilagsmateriale 
skulle udsendes i papirform eller elektronisk 
form. Bortset fra dette ene eksempel, som 
betyder, at bilag stadig udsendes på gam-
meldags maner, har der dog i Tonnys tid i 
Rådet aldrig været en afstemning.
Heldigvis har Kanden midler til at afdække 
rådsmedlemmernes indflydelse på dekanen, 
som ifølge vores højst tvivlsomme oplys-
ninger afgøres af deres viden om magtens 
sande ansigter samt ph.d.tildeling, hvilket 
søges undersøgt gennem en lille quiz. Resul-
tatet viser tydeligt, at Bjarke er overlegen 
med hensyn til genkendelse af magthavere 
såsom Pol Pot og Machiavelli, hvilket skyldes 
– og lyt nu godt efter kære læser – at han har 
læst svarene i sidste nummer af Kanden. 
Tonny brillerer dog ved at kunne nævne det 
eksakte årstal for Jens Peter Frølunds 
ph.d.tildeling, som var 1995. De to rådsmed-

lemmer er altså udmærket klædt på til at få 
del i magten, og ifølge dem begge har Aka-
demisk Råd faktisk del i denne.

Akademisk Råds eksistensberettigelse
Rådet har måske ikke den store formelle 
magt, men til gengæld har det en vis portion 
uformel magt som en vigtig arena, hvor stud-
iepolitiske sager kan blive vendt på tværs af 
institutterne. Derudover nævner Bjarke en 
konference om undervisning, som Akademisk 
Råd har arrangeret, ligesom Tonny lægger 
vægt på Akademisk Råd som et forum, hvor 
dekanen kan påvirkes.
Alt i alt må konklusionen derfor være, at Ak-
ademisk Råd ikke er den mest magtfulde in-
stitution på universitetet, men ligegyldig kan 
man bestemt heller ikke kalde det. Til 
gengæld giver begge medlemmer tydeligt 
udtryk for, at Universitetet i stigende grad 
bliver styret ovenfra af dekanerne, rektor og 
bestyrelsen, men også i stor stil fra politisk 
side. Som konsekvens heraf vil artikelserien 
Magtens Ansigter næste gang stille skarpt på 
Universitetets bestyrelse for at finde ud af, 
om det er her den virkelige magt er placeret. 

Bjarke Refslund, studerende på 6 semester 

Akademisk Råd i 

2006

Målsætning med 
studiepolitisk 
arbejde
De studerende skal 

være repræsen-

terede og skal høres 

– der skal gøres en 

forskel for de  

tuderende

Største studiepolitiske resultat
Kvalitetssikring af undervisning på dagsordenen 

på en konference pga. de studerendes ønsker

Inspirerende mennesker
Niels Hausgaard og Karl Marx

Tonny Brems Knudsen, lektor i international politik 

Akademisk Råd siden 

sommeren 2004

Målsætning med 
studiepolitisk arbejde

At rejse en kritisk 

debat om kontrakt-

modellen for univer-

siteterne

Største studiepolitiske 
resultat

Én afstemning i Rådet 

om, hvorvidt bilag skal sendes ud til medlemmer i 

papirform. På dette punkt blev dekanen nedstemt, 

og Tonny foranledigede en afstemning, som Rådet 

vandt!

Inspirerende mennesker
Kofi Annan og Hans Blix – for deres indsats for at 

undgå Irak-krigen



Kandestøberen

��

Specialesumpen #2
– forsøget på at hive sig selv op ved håret

Af Rasmus Tovborg og Jens Jørgensen 

Vi lovede i sidste nummer af Kanden, at 

vi ville konstruere en køreklar manual 

for, hvordan I vor kære læsere kommer 

nemt og hurtigt igennem specialet. Vi iler 

derfor videre med vores projekt og kan 

allerede nu røbe, at når I sidder med det 

sidste nummer at Kanden inden sommer-

ferien, så har I den fuldendte plan for, 

hvordan et speciale gennemføres på en 

vellykket måde. Til glæde for vor lands-

fader Fogh og den politiske pelikan for-

merly known as Bertel Haarder.

For at fortsætte hvor vi slap. Valget af emnet 
var let, da vi som nævnt fik emnet tilsendt 
med posten direkte fra Gud. Det er klart den 
nemmeste måde at få tildelt specialeemner 
på, men det kræver også visse kontakter. 
Fordelen er her, at man ved denne metode 
føler mere overskud i hverdagen, da man 
ikke skal tænke på, om det nu var det rigtige 
valg, og om det har de rigtige perspektiver, 
for Gud ved alt og ser alt. Men for dem som 
ikke har mulighed for denne serviceydelse, så 
bringer vi her nogle af de ideer, som andre 
koryfæer på IFSK gennem tiden har skrevet 
speciale om. Du vil på denne måde både 
kunne få ideer til dit speciale, og se hvad 
specialet bør omhandle, hvis du drømmer om 
at blive kronprins, chefredaktør, minister, 
blandt de 100 mest indflydelsesrige personer 
i verden eller blive på instituttet, så er her 
nogle specialeideer.

Med instant-kaffe skriver 
specialet sig selv...
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Efter at man har fundet et emne, så er det 
bare i gang med at skrive. Også her er der 
forskellige metoder til at komme gennem 
forløbet. Nogle (få) vælger den hårde vej. De 
sætter sig på specialekontoret fra tidlig mor-
gen til sen aften og læser og skriver uafbrudt 
i seks måneder eller lidt mere. De fleste find-
er dog dette alt for besværligt, så der er 
selvfølgelig opfundet andre metoder. Nogle 
vælger at betale sig fra det, hvilket kræver en 
yderst begrænset arbejdsindsats, men dog 
en klækkelig portion penge – pålidelige ryg-
ter siger at prisen i starten af 90’erne aller-
ede var oppe i 40.000kr. – så med bolig-
priserne in mente skal du nok sætte et års SU 
af til dette. Da dette jo alligevel bliver til et 
anseligt antal øl i fredagsbaren, benytter de 
fleste sig i stedet af specialegrupper, hvor de 
så uformelt skriver sammen, deler deres afs-
nit indbyrdes. Dermed behøver de kun at 
skrive en tredjedel eller fjerdedel af specialet 
selv – og så længe der er forskellige vejledere 
på de enkelte specialer, så er der ingen, der 
opdager det. En fjerde metode er at lade spe-

cialet skrive sig selv, hvilket er den metode vi 
benytter os af (NB: det er de færreste, der har 
denne evne). Men som en læseroplysning så 
kan vi sige, at det foregår på nogenlunde føl-
gende måde: Man møder på studiet engang 
efter kl. 9 og tænder computeren, hvorefter 
man går i kantinen og drikker kaffe, spiser og 
snakker med vennerne. Når klokken så er 15, 
går man over på specialepladsen hvor der i 
mellemtiden er skrevet to til fire sider. For at 
kunne snakke med til vejledningsmøderne 

bør man dog lige læse det skrevne igennem 
og eventuelt rette det lidt.
Da man måske ikke når op og får tændt sin 
computer hver dag, er vi i gang med at vi-
dereudvikle konceptet til også omfatte by-
ture. Det er jo et gammelkendt fænomen in-
den for både det politiske liv og 
universitetsverdenen, at de bedste ideer op-
står over et par øl eller flere. Så ved lige at 
tænde computeren, inden man smutter, vil 
der oftest blive skrevet en side eller tre, mens 
man er af sted. Sider som man så kan rette til 
med aftenens geniale ideer og voila - mor-
gendagen kan bruges på at pleje tømmer-
mændene helt uden dårlig samvittighed.
Men tilbage til den almindelige hverdag på 
instituttet. De utrolig mange kaffepauser, 
som specialetiden byder på, tærer alvorligt 
på SU-budgettet, hvis man da overhovedet er 
i besiddelse af et sådant gode. Derfor har 
DJØF valgt at sponsere instant-kaffe for flere 
tusinde kroner til de koffeinhungrende spe-
cialestuderende. Men for at sikre at det kun 
er specialestuderende medlemmer, der får 
glæde af denne gestus – vi kan jo ikke lide 
skruebrækkere – så har DJØF på ægte bu-
reaukratmanér opstillet en automat, hvori 
man skal indsætte sit DJØF medlemskort, in-
dtaste sin 12-cifrede kode, og godkende ved 
hjælp af ens fingreaftryk, hvorefter man får 
en nøje afmålt mængde kaffe. Her sker så 
yderligere en differentiering af medlem-
merne. For os DJØF-guldmedlemmer står 
kaffemenuen selvfølgelig på ”Nescafe-Guld”, 
mens det almindelige medlem blot må nøjes 
med den billige fra Netto ”Aroma”.

Djøf-sponsoreret kaffe???

SPECIALER
Kronprins Frederik - De baltiske landes 
udenrigspolitik august 1991 - decem-
ber 1994
Carsten Bagge Laustsen – Nazismens 
normalitet
Tøger Seidenfaden - Forvaltningsform 
og demokrati
Bertel Haarder - Frihed for Loke
Bjørn Lomborg - An evolution of 
cooperation
Christopher Arzrouni - Fejlbarlige 
individer - Frie institutioner
Jens Peter Frølund Thomsen - Neo-
gramsciansk samfunds- og statsteori
Jan Jakob Floryan - En analyse af 
arbejderholdninger og adfærd i den 
polske storindustri i perioden 1956-
1980
Jørn Loftager - Marxisme, økologi og 
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Steiners Stævnemøde

Forår. Årstiden, hvor dagene tiltager og 

bliver længere, bladene springer ud på 

de nøgne træer og eksamen sniger sig 

ind i bevidstheden. Årstiden, hvor det 

hænder, at man går hen og bliver forels-

ket. Pludselig fl yver tankerne langt væk, 

koncentrationsevnen svigter og alt det, 

der før gav mening, virker så ligegyldigt. 

Man bliver kulret, skør, glad og fortvivlet 

– på én og samme tid. Hvad skal man dog 

gøre? 

STUDIE OG KÆRLIGHED?
IFSK. Stedet vrimler med eksperter. Mon ikke 
her er nogen, der ved noget om det med 
kærligheden? Jeg prøver Jens Peter Frølund. 
Han virker som en, der godt kunne give nogle 
fi f til, hvordan man klarer at blive ramt af den 
totalt håbløse forelskelse. Og det viser sig, at 

Jens Peter faktisk kender en del til emnet, 
fordi han selv har oplevet, hvor svært det kan 
være at få et parforhold til at hænge sammen 
med studiet

Jens Peter Frølund Thomsen
Da Jens Peter blev færdig med gymnasiet i 
Horsens fl yttede han til Århus for at læse 
statskundskab, men fortsatte sit forhold til 
sin kæreste, der stadig boede i Horsens. 
Dette var dog langtfra uproblematisk.    
Jeg var ikke med til det sociale og gik glip af 
en masse timer. En fra min læsegruppe tog 
fat i kraven på mig og sagde, at jeg måtte 
tage mig sammen, hvis ikke jeg ville margin-
aliseres. Held i uheld tog hun til Frankrig i et 
år som au pair, og vi havde en pause, som 
dog endte brat, da hun kom tilbage. Så beg-
yndte det gudhjælpemig igen i et år, inden 
det sluttede. Havde jeg fortsat forholdet, er 
jeg sgu ikke sikker på, at jeg havde gennem-
ført studiet. Men det var så fedt! Det er uden 
tvivl min største forelskelse, og måske den 
eneste, der har været der. I hvert fald af de 
dimensioner. 

Kan studiet og kærligheden virkelig ikke 
kombineres? 
Jo, det kan sagtens lade sig gøre, men man 
skal bevare fatningen. Forelskelse udløser 

- FRØLUND OM FORÅR OG 
FORELSKELSE

Elisabeth Steiner
elisa.steiner@gmail.com

Klumme “En person – afhængig af udseende og 
formue – har kun 2-3 chancer i livet, 
hvor han møder en person, der kan 
være det potentielt perfekte match

“                

Jens Peter Frølund Thomsen
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mærkelige ting, grænsende til det fordum-
mende. Man smider alt, hvad man har i 
hænderne, og det kan have store kon-
sekvenser. Men det nytter jo ikke noget at 
blive så hårdt ramt, at man må droppe ud af 
studiet. Kæresten gider jo ikke en, der er an-
det end potentiel bistandsklient. Men jeg 
synes ikke, man skal bremse op, når det 
gælder. Der fi ndes jo ikke noget vigtigere 
end kærligheden – den får det hele til at 
hænge sammen.

Hvad med kærligheden til sig selv?
Den er meget vigtig. Ellers har man jo ikke så 
meget andet at give videre af. Man skal hvile 
i sig selv. Et forhold handler jo meget om 
overskud. Har man det ikke særlig godt, så 
kan man heller ikke give noget til en kvinde, 
og det er jo der, man har allermest brug for 
dem.

DET PERFEKTE MATCH?
Hvad skulle der stå i din kontaktannonce?
At jeg er en ener. Det gør nogle kvinder 
utrygge, mens andre synes det er interes-
sant. 

Hvad søger du? 
En sød pige – i ordets brede forstand. Be-
hagelig og varm. Hun skal kunne lide sig selv, 
og så skal hun besidde stor tolerance over for 
de mærkværdigheder, jeg kan have.  
Jens Peter fortæller, at han faktisk har skrevet 
en kontaktannonce engang, men at det ikke 
rigtig førte til noget. Desuden tror han ikke 
rigtig på, at det er gennem kontaktannoncer, 
man møder sit perfekte match. 
Det er måske en fordom, men det virker, som 
om det netop er dér, man ikke møder nogen, 
for det er alle dem, der er tilovers – dem, som 
ingen andre vil have. Jeg synes til gengæld, at 
det er vildt spændende, når man møder en 
tilfældigt, og der opstår sød musik. Tilfæl-
dighedsmomentet er helt forrygende! Jeg 
snakkede engang med Bjørn Lomborg om 
det, og han mente, at en person – afhængig 
af udseende og formue – kun har 2-3 chan-
cer i livet, hvor han møder en person, der kan 
være det potentielt perfekte match.  

Kun 2-3 chancer!!?? Ikke just gode odds. Det 
er altså svært, det med kærligheden… Jeg 
håber dog, I alle får et dejligt – og kærligt – 
forår!

“Det nytter jo ikke noget at blive så hårdt ramt, at man må droppe ud af studiet. 
Kæresten gider jo heller ikke en, der er andet end potentiel bistandsklient

“                

“Tegningen af mig selv viser, at jeg er i en jobfunk-
tion, hvor man kigger ud på samfundet inde fra 
et lille fi rkantet kontor. Det her job kan godt virke 
lidt isoleret, og man bliver lidt en lonely cowboy. 
Det er vel egentlig paradoksalt for samfunds-
videnskaben – og også farligt -  at betragte verden 
fra alt for lang afstand. Man ville jo lære en masse 
om samfundet, hvis man for eksempel var 
taxachauff ør.  

“                
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’Kanden’ har i det sidste stykke tid inde-

holdt artikler, der har teoretiseret over 

sammenspillet mellem økonomi på den 

ene side og interaktion på tværs af køn-

nene på den anden. Med fare for at træde 

nogle over tæerne kan det påstås, at 

disse artikler, ikke har været de mest 

videnskabelige, der er blevet publiceret i 

IFSK-regi. Videnskab eller ej – teorierne 

har lagt grund til god og ikke mindst un-

derholdende debat. Denne artikel vil 

prøve at give debatten mere akademisk 

substans, end tilfældet har været hidtil. 

For at muliggøre dette, må økonomerne 

komme os til hjælp…

Famileøkonomi er en disciplin, der behandler 
interaktionen mellem kønnene ud fra en øko-
nomisk approach. Målet er blandt andet at 
beskrive de beslutninger, der ligger til grund 
for indgåelse af ægteskab og (eventuelt deraf 
følgende) skilsmisse ud fra traditionelle øko-
nomiske redskaber. Konklusionen blandt 
økonomer er, at man faktisk kan klarlægge 
mange adfærdsmønstre, når man kaster et 
blik på incitamentsstrukturer m.m.. Denne 
påstand er ikke grebet ud af den blå luft, men 
er baseret på omfattende empiriske under-
søgelser og mange års forskning. Men hvad 
er så økonomers forklaring på, at folk gifter 
sig og bliver skilt?

Svar på et par 
af livets 

STORE 
spørgsmål

Increasing return to scale og andre gode 

grunde til et ja i kirken
Som al anden videnskab med respekt for sig 
selv, tager familieøkonomien også sine for-
behold. Økonomerne er godt klar over, at 
den familiære arena ikke nødvendigvis er et 
område, hvor økonomisk teori er tilstræk-
kelig til at kunne forklare alle forhold. Der er 
mange eksogene variable, der spiller ind på 
de kausale sammenhænge, eksempelvis 
ryger kærligheden i denne kategori af for-
styrrende elementer. Men når det så er sagt, 
hvad er det så for nogle faktorer, der får folk 
til at slæbe hinanden op ad kirkegulvene?
Der er primært fi re økonomiske årsager til, at 
folk vælger ægteskab. Hovedårsagen er, at 
indgåelse af partnerskab kan virke fordrende 
for arbejdsdelingen mellem parterne. Dette 
vil sandsynligvis øge husholdningsproduk-
tionens  return to scale, grundet de mere 
specialiserede kompetencer, aktørerne 
opøver via arbejdsdelingen. Ægteskab giver 
tilmed også parterne fl ere muligheder for at 
investere, eksempelvis i human kapital. Den 
ene kan arbejde, mens den anden tager sig 
en uddannelse. Dette skulle gerne på sigt 
have en positiv effekt på bundlinjen. Den 
tredje økonomiske årsag til indgåelse af æg-
teskab er, at man i parforhold kan dele de 
samme kollektive goder. Børn, aviser og TV 
kan nævnes som eksempler herpå. Den sid-
ste fordel er, at risici spredes. Den enkelte 
person vil eksempelvis ikke lide så stor øko-

Rasmus Præst
20051268@ps.au.dk

Kærlighed & økonomi
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nomiske skade, hvis denne rammes af syg-
dom (eller lignende). Partneren kan fortsætte 
på arbejdsmarkedet og tjene penge til den 
fælles husholdning, mens den sygemeldte er 
hjemmegående.    
Der er derfor tungtvejende økonomiske ar-
gumenter for at blive gift. Det nærliggende 
spørgsmål er nu, hvorfor bliver folk så skilt, 
når der er stærke økonomiske incitamenter 
til at indgå ægteskab?          

”Jamen Skat – det er ikke ligesom, da vi 

lærte hinanden at kende…”
Folk bliver skilt af mange forskellige årsager. 
En af hovedforklaringerne til skilsmisse er, at 
partnermatch ikke er en statisk størrelse, 
men ændrer sig over tid. Dvs. at det initiale 
match mellem to parter, der danner grundlag 
for et ægteskab, med tiden kan ændre sig i 
negativ retning. Skilsmisse kan derfor delvis 
forklares ud fra afvigelse mellem forventet og 
reel nytte af et ægteskab. En anden forklaring 
på skilsmisse kan være, at aktørerne ikke er 
fuldt informeret om hinandens egenskaber, 
når de vælger at iføre sig brudekjole og 

smoking. Der er altså en risiko for i tilfælde 
med manglede information, at man siger ja 
til en primat, der kun tænker med krybdyr-
shjernen eller sætter en ring på fi ngeren af en 
lettere hysterisk kost. Den type opdagelser er 
ikke noget, der bidrager til værdien af et æg-
teskab. Dette er blot to blandt mange forklar-
inger på årsagerne til skilsmisse. Det ville 
blive for omfattende at redegøre for alle 
forklaringer her. Men hvis De, Kære Læser, 
har fået lyst til at læse mere om familieøko-
nomi, så tjek Aarhus Universitets familieøko-
nomiske hjemmeside, http://www.econ.au.
dk/vip_htm/msn/family07.htm. Her fi ndes 
undervisningsmateriale, samt adskillige ar-
tikler, der kvit og frit kan downloades. På 
hjemmesiden kan eksempelvis fi ndes økono-
mernes bud på, hvorfor vi vælger at få børn. 
Det er faktisk meget interessant, så hvis der 
er behov for andre inputs end videnskabste-
oriens velsignelser, demokratisk konsolider-
ingsteori eller din bachelorvejleders bev-
ingede ord, kan familieøkonomi måske være 
et alternativ, der var værd at overveje… God 
fornøjelse!

FAMILIE ØKONOMISKE FUN FACTS
•Der er en positiv korrelationen mellem mænds løn og antal timer, 
konen bruger i husholdningen.
•Gifte mænd tjener mere end ugifte.
•Børn i før-skole alderen har en tendens til at stabilisere ægtesk-
aber, eller om man vil udskyde skilsmisser.
•Småbørn kan virke hæmmende for ægtepars sexliv. Dette mindsker 
tilfredsheden med ægteskabet (især for mænd!).
•Skal du score (?) – få dig et arbejde! 9,4 % møder nemlig deres æg-
tefæller via arbejdspladsen, og i Finland har 50% af den arbejdende 
befolkning været forelsket i en kollega.    

�7
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Om end Canada er en velfærdsstat af den 
mere skrabede slags, eksisterer socialistiske 
eller socialdemokratiske ideer i bedste vel-
gående blandt underviserne på instituttet. En 
af mine undervisere er eksempelvis offi cer i 
den canadiske hær – når han ikke forsker og 
underviser i ” return of the state”, kapital-
fondes undergravende virksomhed og forde-
lene ved at indføre tobinskat på internatio-
nale valutatransaktioner. En anden af mine 
undervisere er en stor beundrer, af den skan-
dinaviske velfærdsmodel og hans pensum 
rummer bl.a. tekster af Karl Polanyi, Esping-
Andersen så vel som Green-Petersen (hvilket 
naturligvis vækker den nationale stolthed!). 
Canada er på mange måder en forstad til 
USA, men samtidigt er de fl este canadiere 
meget optaget af, at distancerer sig selv fra 
deres naboer mod syd. I Canada bliver ameri-
kanerne ofte omtalt som arrogante, over-

kapitalistiske og over-religiøse. Følelserne er 
dog gengældt. En af mine medstuderende er 
fra USA og tidligere medlem af en neokon-
servativ tænketank. Det kommer næppe som 
nogen overraskelse, at staklen er ved at falde 
bagover i stolen når termer som universelle 
ydelser, Kyoto-protokollen og social ans-
varlighed bliver nævnt! På samme måde har 
Canada ofte været en torn i øjet på USA – bl.a. 
i kraft af Canadas hjertevarme forhold til 
Cuba og Fidel Castro. Og for nylig indførte 
USA paskontrol overfor canadiere på grund af 
Canadas meget liberale immigrationsregler. 
De to lande ligner hinanden meget og alli-
gevel er de meget forskellige!

Sommertemperaturer og dansene indere
Den globale opvarmning har for alvor taget 
fat! Med 25 grader udenfor har folk trukket i 
shorts, sommerkjoler og solbriller, og snow-
boards og skøjter er blevet gemt væk, til 

O Canada – Part 3

Serie om udvekslingsophold
Anders Ziegler Kusk
20030936@ps.au.dk

Det røde ”Maple Leaf” vejer stolt over campus på University of Western Ontario, solen 

skinner og folk har smidt de tykke vinterjakker nu, hvor foråret for alvor er gået i gang. 

Med kun en måned tilbage af mit studieophold i Canada, med masser af gode oplevelser 

i baghånden og eksamenstiden i fuld gang, føles de 3 måneder, jeg har tilbragt her indtil 

nu, som enormt kort tid. Samtidigt er jeg ambivalent ved tanken om, at skulle tilbage til 

fædrelandet: Efter nyhedsbulletinerne at dømme skulle Danmark have forandret sig til 

et lille Nordamerika, mens jeg har været væk: Ungdomshuset er fortid, København har 

fået sin første ”Starbucks Coffee”, det statslige ”tv-monopol” er i dybe økonomiske van-

skeligheder, og ender sandsynligvis med at blive solgt til ”Time Warner” eller Mærsk af 

Brian Mikkelsen! Sad guys! I’m not proud at all!
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fordel for skateboards og rulleskøjter. Vejr-
skiftet er en temmelig surrealistisk oplevelse 
efter en weekend, hvor kulden tvang mig til 
at pakke mig ind i vinterjakke, hue og hal-
størklæde, men udover det kan jeg ikke 
rigtigt brokke mig. På pladsen foran Univer-
sity Community Centre har en gruppe indiske 
studerende stillet et stort musikanlæg op, og 
mens dhol-musikken blæser ud fra 
højtalerne, danser pigerne med livet som 
indsats, som var det en større Bollywood-
produktion! Campuskulturen er så meget 
større i Nordamerika end derhjemme. Der er 
altid aktiviteter i gang på campus, hvilket sk-
aber en fantastisk livlig atmosfære. Samtidigt 
skaber multikulturalismen en meget omfat-
tende foreningskultur. Der er foreninger for 
serbere, tyskere og tamiler. Der er latina-
merikanske danseklubber – med rigtige lati-
namerikanere! Foreninger for Palæstinas be-
frielse og Bollywood-filmklubber.. Og ofte 
har klubberne forskellige aktiviteter, som 
man kan melde sig til – eksempelvis fester 
med østeuropæisk technomusik fra sen-
90erne. Canada er virkeligt multikulturelt og 
i særdeleshed universitetet. 

”On St.Paddy’s we’re all Irish”
Én bestemt etnisk gruppe har endda fået 
gjort deres nationale helligdag udbredt til 
resten af befolkningen. Årsagen skal sikkert 
findes i menneskets (i)rationelle natur, i 
forhold til valget mellem at studere, arbejde 
eller at drikke sig halvt fordærvet. Den 17 
marts blev den irske ”St.Patricks day” afholdt 
over hele Nordamerika. Traditionen er så 
småt begyndt at få fodslag i Danmark, på 
samme måde som Halloween og St.Valen-
tines Day, men hvor de sidstnævnte tradi-
tioner forekommer mig en smule idiotiske i 
en dansk kontekst, er St.Patricks Day noget, 
der sagtens kunne vinde større tilslutning 
derhjemme. Dette er naturligvis et resultat af 
dagens druk-orienterede karakter, der ville 
gå glimrende i spænd med danske kulturelle 
normer. Dagen var vist, i sin tid, tilegnet en 
irsk helgen og nationalhelt, men i dag er den 
blot en god undskyldning for at drikke sig en 
ordentlig kæp i øret – iført grønt tøj! ”On 

Schanct Paddhchys Day, we’re all Irishch”, 
udbryder de stangberusede canadiere intel-
ligent, før de tømmer den syvende grønne øl, 
klokken 12 middag. Sandsynligvis har de in-
gen anelse om, hvor Irland ligger henne, men 
det er ganske irrelevant i forhold til det 
primære formål – at drikke fra morgenstun-
den til natten er omme. Undertegnede 
sørgede naturligvis for at bevare en vis eu-
ropæisk/journalistisk værdighed ved at und-
gå, at hoppe med på druk-vognen og dermed 
undergrave min integritet! – eller gjorde jeg? 
... Well.. ”On St.Paddy’s we’re all Irish” – og 
det skulle vi også tage at anerkende i Dan-
mark! Med de ord vil jeg slutte denne rejse-
journal, for denne gang og vende tilbage i 
næste måned når semesteret går på hæld.. 

Hvem var det helt præcist vi sendte til 
Canada???
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DEBAT
Som metodeinteresseret studerende ved IFSK blev jeg noget skuffet over det indlæg, Rune Stub-
ager kom med i forrige nummer af Kanden som svar på min artikel ”Metodeseminarer – for vider-
ekomne?”. Af fl ere grunde.

For det første bærer indlægget tydeligvis præg af at være skrevet af én, der til daglig færdes ved 
tavlen i forelæsningslokalet et godt stykke fra de studerende. Den optimisme, der i indlægget 
lægges op til ifm. metodeudbuddet pr. semester, både mht. antallet af deciderede metodesemi-
narer og metoderelaterede seminarer med et mere substantielt(!) fokus, er ikke at genfi nde i 
dagligdagen blandt de studerende. Snarere tværtimod. Her hersker nærmere frustration over, 
hvor lidt man som studerende selv synes, man kan af metode, herunder ikke mindst ift. hvad man 
synes, at man burde skulle kunne med det metode-image, IFSK har uden for murene – specielt 
som bacheloropgaven og specialet nærmer sig. 
Ét metodebaseret seminar pr. semester som norm (ud over de særlige ph.d.-kurser) syner som 
nævnt tidligere ikke af meget. Rune Stubager skriver sandt nok, at man ikke bør kunne forvente 
at få et af disse seminarer første gang, man søger, men det er bekymrende at opdage, at man rent 
faktisk kan søge metodeseminarerne hvert semester gennem hele sin kandidatuddannelse og 
alligevel ende uden et eneste af slagsen. Som et eksempel talte jeg i forbindelse med min første 
artikel med Kim J. Herrmann, der trods gentagen søgning på kandidatdelen ikke har fået et 
metodeseminar, og som efter sommer påbegynder specialet. At han er blevet metodeinstruktor, 
er hans mulighed for at fordybe sig i faget, men vi kan jo ikke alle regne med at blive metodein-
struktorer…

Kandidatforeningen har i stil hermed ligeledes taget sagen i egen hånd og reklamerer med 
genopfriskningskurser i SPSS. Den overvældende interesse for kurserne kan vel ikke skyldes an-
det, end at der er et metodemæssigt behov blandt de studerende, som ikke er dækket tilstræk-
keligt ind med undervisningen. Og det er vel at mærke et helt basalt behov. Nu er metodemæs-
sige færdigheder selvfølgelig mere end blot SPSS-færdigheder, men Kandidatforeningens initiativ 
siger efter min mening alligevel noget om (u)overensstemmelsen mellem fagudbud og - efter-
spørgsel, som om ikke andet bør give stof til eftertanke. Derfor er jeg naturligvis glad for, at min 
artikel er blevet læst og taget alvorligt af en af metodeunderviserne, selvom Rune Stubager tager 
sig det forbehold, at artiklen overdramatiserer situationen ved kun at basere sig på fagudbuddet 
på ét semester. Til det kan jeg (ligesom sidst) kun sige, at overdrivelse nu engang fremmer 
forståelsen – denne er tilmed en mild en af slagsen!  

Mit andet kritikpunkt relaterer sig mere direkte til udgangspunktet for min tidligere artikel: 
”Metodeseminarer - for viderekomne?”  Selvom Rune Stubager med sit indlæg tilsyneladende 
ønsker at mane påstanden til jorden, kunne jeg ikke andet end at sidde tilbage med fornem-
melsen af, at man netop må drage den modsatte konklusion. Når han således i sit indlæg påpeger, 
at ”hvis man vil være sikker på at erhverve sig disse færdigheder, så er der kun en vej, og det er 
at tage uddannelsen (ph.d-uddannelsen, red.) selv”, må metodefaget nu engang være for vider-
ekomne og ikke for bachelor- eller kandidatstuderende generelt! 

Svar på tiltale II
Metode er åbenbart for viderekomne

Meodeseminar på kandidat-delen
Malene Rode Andersen
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Jeg vil endnu en gang benytte lejligheden til at kvittere for den store interesse for undervisningen 
i metode, som Malene Rode Andersens indlæg vidner om. Som underviser er det altid rart, at 
mærke at der er interesse for ens felt, og diskussioner som denne kan afgjort medvirke til at 
forbedre undervisningen ved instituttet – og heri har vi jo alle en interesse.

Desværre blev mit forrige indlæg skæmmet af en af redaktionen indsat fortolkning af indlæggets 
indhold, som ikke er dækkende. For en god ordens skyld skal jeg derfor fastslå, at jeg ikke 
mener, at ’de der vil have mere metode, skulle tage sig en ph.d.-uddannelse’. Den sætning har 
jeg ikke formuleret, og den er udelukkende redaktionens ansvar. Det ansvar håber jeg, redak-
tionen tager på sig.

Jeg synes imidlertid stadig at indlæggene overdramatiserer situationen; for der er faktisk ganske 
gode muligheder for at opfriske sine metodekundskaber, hvis man synes, de er blevet lidt rustne 
hen ad vejen. Forelæsningerne på første årgang er åbne, og det står enhver frit at overvære dem 
og ad den vej genopfriske færdighederne, hvilket fl ere benytter sig af. Desuden er der jo, som 
påpeget, Kandidatforeningens udmærkede kurser, og der arrangeres også i DJØF-regi kurser 
både i SAS og Excel – alt sammen udmærkede tilbud, som er åbne for alle. Det er imidlertid også 
klart, at det hverken er i instituttets eller de studerendes interesse, at der udbydes overbygn-
ingsseminarer i disse snævre færdigheder og/eller om emner, der dækkes i pensum på bachelo-
ruddannelsen. Hvis vi gjorde det, ville kandidatuddannelsen jo blot blive en gentagelse af bach-
eloruddannelsen, hvilket ingen i længden ville kunne leve med.

I forhold til de metodeseminarer, der udbydes på kandidatuddannelsen, er det selvsagt altid en 
overvejelse værd, om udbuddet møder efterspørgslen. Det rette sted at rejse dette spørgsmål er 
imidlertid over for Studienævnet og instituttets ledelse. På vegne af metodeunderviserne kan jeg 
blot sige, at vi har mere end nok at gøre med at dække den undervisning, der allerede kører, men 
vi er fortrøstningsfulde ved tanken om, at der nu igen opslås en ny stilling med metodeindhold, 
som kan bidrage til at forbedre udbuddet.

Det kan desuden føjes til, at hvis man mod forventning ikke har kunnet få plads på et metodese-
minar i løbet af kandidatuddannelsen, så foreligger der jo altid muligheden for at forhøre sig hos 
underviseren, om det er muligt at sidde med til timerne uden at gå til eksamen. Det vil vi naturlig-
vis være åbne over for i et rimeligt omfang – særligt hvis det drejer sig om studerende, der står 
foran specialet. Så også på dette punkt rummer det eksisterende udbud altså muligheder for at 
alle kan få dækket deres metodetørst – og så har jeg slet ikke nævnt ph.d.-kurserne.

Jeg håber, at disse præciseringer og gode råd kan medvirke til at afdramatisere situationen, og 
ser frem til en fortsat dialog om metodeundervisning – nu forhåbentligt uden misvisende redak-
tionelle tiltag.

Metode for alle

Meodeseminar på kandidat-delen
Postdoc og metodeunderviser 

Rune Stubager
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17. april
A1 kl. 16
Privatisering af velfærdsstaten.
Forskningschef ved Socialforskningsinstituttet (SFI), Niels Ploug, og direktør ved den liberale 
tænketank CEPOS, Martin Ågerup, mødes i en debat om velfærdsstatens fremtid. Går vi en 
tidsalder i møde med stigende privatisering, og hvordan skal fremtidens velfærdsudfordringer 
håndteres? 

Kalenderen 

17. april
Frederiksgade 74 F kl 12.30
Få dit budskab ud
Vil du gerne føle dig mere sikker, når du skal holde oplæg ved møder, er til eksamen eller 
måske en jobsamtale? Har du brug for at kunne sælge dine ideer, synspunkter eller produkter 
endnu bedre? Så er DJØFs kursus i præsentationsteknik noget for dig.

19. april
Amaliegade 27 kl 1900
Dansk politik lige nu
Redaktør på Ugebrevet Mandag Morgen og ofte brugt politiskkommentator, Noa Redington, 
analyserer den aktuelle politiske situation i Danmark halvvejs inde i den borgerlige regerings 
anden periode.

24. april
Studenterhuset – vejerboden kl. 21
Folkedans
Denne sport, der længe har lidt under dårligt image skal bestemt ikke undervurderes. For dem 
der aldrig har prøvet folkedans, kan det klart anbefales med en times sjov og let motion. 

27. april

PF-fest
Den sidste fest inden semesteret ebber ud, og man skal i gang med eksamenslæsningen.
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Kalenderen 

1. maj
Studenterhuset kl 20
Arbejders internationale kampdag
1. maj samler Frit Forum Århus igen de studerende til en fælles afslutning på 1. maj-dagen. 
Vi fejrer solidariteten med en forrygende fest, hvor tre upcoming bands, med base i Århus, 
trykker den af. I år spiller bl.a. PINBOYS og TONEKONTROLL. Desuden vil DJ PALERMO BAN-
DITS være med os hele aftenen

8. maj
Søauditorierne
Snart kandidat
I samarbejde med AAK og studievejledningen indbyder DJØF dig til 
Kandidatvejledningsmøde
På møderne vil vi bl.a. fortælle dig om sidste nyt om jobmarkedet, give dig gode råd om job-
søgning, tips til lønforhandling, information om a-kasse og dagpenge. 

2. Maj
kl 12
Hittegodsauktion – cykler og knallerter
Har du fået stjålet din cykel, eller trænger du bare til en ny model, er chance endnu en gang 
her.
Politiet holder auktion den første onsdag i hver måned, 
Adresse: 1-Auktion A/S, Skanderborgvej 104-106, Underetagen, 8260 Viby J

1. maj 
A1 kl.18
Eksamenslæsning
Kort tid inden eksamensræset for alvor starter, tilbyder DJØF et kursus i, hvordan du mest 
effektivt forbereder dig til dine eksaminer.

3. Maj
Kapsejlads!!
Kapsejladsen er en af de helt store begivenheder hvor alt kan ske. De forskellige festforeninger 
konkurrerer inkl. PF konkurrerer på spektakulær vis om at komme først over søen for an de 
mange tusinde tilskuere. Man skal komme i god tid, hvis man vil have en god plads
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