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… lyttende til livets spil, venter verden vide på, hvad som’ren vil. (Oluf Ring, 1929)

I og med som’ren tit og ofte går egne veje og slår egne folder, kan vi desværre hverken 
hjælpe Oluf Ring eller verden med, hvad som’ren vil.

Til gengæld kan vi præsentere martsnummeret af Kanden, som indeholder en bred vifte af 
fornøjelser til enhver smag.

For det første går Brevkanden i luften. Brevkanden er Kandens helt egen brevkande. Her sva-
rer forskellige eksperter på udvalgte spørgsmål om alt fra koncentrationsbesvær til kaffebud-
get. Ved du ikke, hvordan du skal få ro i sjælen, eller har du mindre presserende spørgsmål, 
vil vi opfordre dig til at stille dem til Brevkanden.

For det andet bringer vi første del af en miniartikelserie, der fokuserer på de forventninger, 
man opbygger før og under studiet på IFSK. I forlængelse heraf kan man få sine forestillinger 
om valgfag på IFSK afmystificeret i en artikel, der præsenterer forskellige bachelor- og kandi-
datstuderendes oplevelser med deres valgfag.

For det tredje har vi et interview med den gamle PF-bestyrelse samt en reportage fra general-
forsamlingen, hvor den nye PF-bestyrelse blev valgt. Derudover er der nyt om skituren og en 
lang række andre artikler.

Efter en hård vinter er det os en fornøjelse at kunne meddele, at økonomien er i beskeden 
bedring. Solidt arbejde med at indhente nye annoncører, besparelser og rationaliseringer hen 
over vinteren samt et yderst kærkomment bidrag fra JUL (tusinde tak!) har resulteret i, at vi 
nu har snuden oven vande. Yes! Det skal dog samtidig understreges, at der er langt til mål 
endnu.

Irrr!

Forskere fra molekylærbiologi er nu begyndt at færdes rundt om affaldscontainerne på IFSK 
for at studere irringsprocessen, der for alvor har taget fart. Rygtet lyder, at man sjældent har 
set så gode vækstforhold for irrr. Det lader til, at irringsprocessen har taget en drejning, der 
ganske åbenlyst forstærker behovet for grundig dækning. Mere om irrret i næste nummer.

Mathias og Frederik

Forside: Nina Hjort

Våren er i luften
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Forventningslandskabet på IFSK
  - en lille appetitvækker

Serie: Forventninger på IFSK

”Hvis du vil læse statskundskab, skal du in-
teressere dig levende for det samfund, der 
omgiver dig, og have lyst til at se en sag fra 
flere sider.” Sådan bliver bacheloren i 
Statskundskab på Aarhus Universitet beskre-
vet på instituttets egen hjemmeside. Det er 
nok de færreste på studiet, der ikke inter-
esserer sig levende for deres omgivelser, 
men hvorfor eksisterer der så alligevel util-
fredshed i dagligdagen blandt nogle af de 
studerende? Det har jeg tænkt mig at kigge 
nærmere på.

Nu er det at interessere sig levende for det 
omgivende samfund en meget lille del af det 
store billede på Statskundskab, så der er 
naturligvis meget mere bag facaden i den 
sætning, der tiltrækker opmærksomhed i 
studiebeskrivelsen. Jeg vil nu alligevel lade 
det være et startskud til den kommende op-
dagelsesrejse ind i de studerendes indfriede 
eller uopfyldte forventninger. 

En ulmende usikkerhed omkring studiet er at 
opstøve hos studerende hist og her. Det er 
for mange af de tvivlende svært at sætte en 
finger på, hvad det er der helt præcist mang-
ler i de ellers så opmuntrende omgivelser in-
den for og omkring de gule mure. Alligevel 
synes der at være en tendens til at gå og 
vente på det gyldne øjeblik, hvor hele menin-
gen med livet på Statskundskab findes. Der-
for har jeg sat mig for at undersøge de gene-
relle træk på studiet, og ikke mindst de 

individuelle forklaringer på det samlede land-
skab af oplevelser af studietiden. I den næste 
serie af artikler bliver det på den måde muligt 
at komme sandheden en smule nærmere: 
Hvorvidt denne tendens blot er en illusion, 
eller om der rent faktisk er noget om snakken. 

Kan man interessere sig for levende?
For at starte et sted, kan man tage fat i under-
visningsbeskrivelsen igen. Måske er hele 
problemet i virkeligheden, at de studerende 
interesserer sig for levende for samfundet. 
Egentlig burde det ikke være muligt, men set 
i forhold til, hvad der kan indfries af ”lev-
ende” i bøgerne og artiklerne, er det måske 
alligevel sandsynligt, at den ellers så begejst-
rede tilgang til omverdenen kvæles lidt i de 
langhårede teorier. På den anden side gør 
studiet en mængde af tiltag for at indfri det 
levende, eksempelvis i form af empiriske 
cases, eksempler på forelæsningerne og ar-
rangementer som Faglig Dag, hvor der dog 
kan tilføjes til sidstnævnte, at det primært er 
sat på benene af studerende selv. Samtidig 

En ny serie i Kandestøberen går tættere på spørgsmålet om indfriede forventninger på 
IFSK. 

Julie Arrildt
julie250989@gmail.com

“ Hvis ikke jeg selv 
finder dig, så ræk en-
delig hånden i vejret, 
hvis du har noget på 
hjerte, der kan hjælpe 
på vej til svaret.
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kan det også diskuteres, om ikke det er de 
studerendes eget ansvar at lave koblingen. 

Ikke desto mindre er alt dette blot udtryk for 
subjektiv undren og åbne spørgsmål, der 
søges besvaret i den næste tid, hvor jeg vil 
indlede jagten på forventningsuniverset på 
Statskundskab. Hvis ikke jeg selv finder dig, 
så ræk endelig hånden i vejret, hvis du har 
noget på hjerte, der kan hjælpe på vej til sva-
ret.

Det generelle billede 
Først skal der lige ses på de skarpe tal. Er 
statskundskabere overhovedet utilfredse 
med deres studie eller trives vi i virke-
ligheden ret godt sådan ”all around”? Studie-
miljøundersøgelsen fra 20111 kan lede os på 
vej. Undersøgelsen har dog ikke tal selvstæn-
digt fra Statskundskab, men fra Business and 
Social Sciences som helhed. Her spørges der 
bl.a. til ”den umiddelbare og generelle følelse 
af velvære eller mangel på samme” i 
spørgsmålet, ”Jeg føler mig generelt rigtig 
godt tilpas på mit studie”. Her svarer 86 pro-
cent af de studerende på Business and Social 
Science, at de er helt enige eller overvejende 
enige i udsagnet. Ni procent svarer hverken 
eller, mens de resterende fem procent svarer 
overvejende uenig eller helt uenig. Et smukt 
billede, der ikke adskiller sig mærkbart fra 
Aarhus Universitet som helhed.

At finde de utilfredse studerende er altså iføl-
ge statistikken næsten som at finde en nål i 
en høstak eller et sandkorn i Sahara for at 
tage endnu en kliché – overdrivelse fremmer 
vel forståelsen. Alligevel en søgen, der er 
umagen værd. Hvor besværligt det bliver, vil 
tiden vise. Måske er statistikken blot et 
smukt glansbillede, der gemmer på flere 
hemmeligheder. Eller måske ser Statskund-
skab mere grå ud end det samlede fakultet. 
Måske ikke. Uanset hvad, er det ikke irrele-
vant at undersøge om studiebeskrivelsen er 
løsrevet fra de tanker, de studerende har om 
studiet.  

Frafald
Det er samtidig heller ikke helt uinteressant 
at gå bag om tallene, hvad angår frafaldet på 
studiet. Det er efter sigende ikke muligt, at få 
offentliggjort frafaldstallene fra IFSK 
specifikt, men nøgletallene på Aarhus Univer-
sitets hjemmeside fortæller, at 16,5 procent 
af de samfundsvidenskabsstuderende (ved 
den tidligere fakultetsopdeling) stoppede på 
studiet på 1. år i 20102. Alligevel en andel, 
der er til at tage og føle på. Af de 1055 stud-
erende, der startede på samfundsvidenskab i 
2006, gennemførte 64,8 procent bacheloren 
på fire år eller derunder, mens 28,6 procent 
ophørte på fagområdet3. 

Hvad kan årsagerne være til, at man forlader 
studiet? Er vi her tilbage ved udgangspunktet 
og viser statistikken (dog ikke specifikt for 
IFSK), at de uindfriede forventninger ikke 
blot er en illusion? 

Det må tiden vise.

1 http://www.au.dk/om/profil/nogletal/gennemfoert/1

aarsfrafaldpaabacheloruddannelserne/
2  http://www.au.dk/om/profil/nogletal/

gennefoert/gennemfoert_bac/
3 http://www.e-pages.dk/aarhusuniversitet/230/

“ Måske er statistikken 
blot et smukt glansbil-
lede, der gemmer på flere 
hemmeligheder. 
Eller måske ser Statskund-
skab mere grå ud end det 
samlede fakultet. Måske 
ikke.
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 Afmystificering af  
  valgfag

Artikel

Kandidatseminar: Passive klienter eller ak-
tive medproducenter? Borgernes bidrag til 
produktionen af velfærdsydelser
Underviser: Morten Jakobsen

Af Sidsel Bang Skovgaard
Faget handler om hvordan og hvor meget, 
man kan inddrage borgerne i tilvejebrin-
gelsen af velfærdsydelser. Herunder introdu-
ceres fagets teoretiske udgangspunkt “copro-
duction”. Men faget har også indtil videre 
handlet om, hvornår der er tale om borger-
inddragelse versus borgerpligt, hvilket i høj 
grad afhænger af, hvilken coproduction-defi-
nition, man tager udgangspunkt i. 
Undervisningsformen er klassebaseret dis-
kussioner, men uden kedelige elevoplæg. Un-
dervisningen afhænger altså i høj grad af de 
studerendes egne input.

Faget er godt, fordi det trækker rigtig meget 
på de studerendes egne erfaringer - lige fra 
plejehjem til vuggestuer. Så det ærketypiske 
studierelevante job på Rambøll betyder for 
en gangs skyld ikke så meget! Faget er super 
relevant, da hele coproduction-begrebet op-
stod i slipstrømmen af 70’ernes oliekriser, og 
har fået fornyet aktualitet i finanskrisens tid-

er med opretholdelsen af kvaliteten af de ser-
vices som velfærdsstaten yder. Umiddelbart 
er der mange artikler, som kan synes lidt 
tunge, men heldigvis er underviseren rigtig 
god til at trække de væsentlige pointer frem. 

Bachelorvalgfag: Social Tillid
Underviser: Kim Mannemar

Af Anne Skov Christensen
Faget handler om det svært definerbare be-
greb social tillid. Teoretisk diskuteres især 
årsagerne til denne tillid og de meget sam-
fundsrelevante konsekvenser. Derudover har 
faget et forholdsvist stort videnskabsteo-
retisk fokus og naturligvis et fokus på op-
gaveskrivning, der ruster deltagerne til at 
skrive bacheloropgaven. Som et fjerde ele-
ment er der lagt vægt på kvantitativ metode, 
som de studerende løbende indføres i. Dette 
skaber en sikkerhed i brugen af de statistiske 
data, og skrækken over at skulle benytte det 
til bacheloropgaven forsvinder.

Faget fylder i starten 5 timer om ugen, så der 
kan blive tid til idéudvikling og op-
gaveskrivning i slutningen af forløbet. I den 
første tid er læsebyrden dermed også 

Når nye kandidatstuderende eller 6. semesters studerende skal vælge valgfag, kan det 
være svært ud fra titlen og undervisningsbeskrivelsen at vide, hvad man vælger. Der-
for bringer Kanden her syv beskrivelser af bachelor- og kandidatvalgfag, som ud-
bydes dette semester, og som kan virker som en generel afmystificering af eller ap-
petitvækker for disse valgfag. 

Maria Jakobsen
ib_appelt@hotmail.com
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væsentlig. Undervisningen foregår hoved-
sageligt ved, at underviseren står ved tavlen, 
men der er en høj grad af samspil mellem 
ham og deltagerne. Oplæg ved de studer-
ende er nedprioriteret for at sikre, at alle får 
mest muligt ud af hele undervisningstiden. 
Imellem timerne er der desuden små opgaver 
bestående af henholdsvis SPSS- og opsam-
lingsøvelser. 

Især kan brugen af den kvantitative metode 
afskrække folk fra at vælge dette fag, men 
det er ikke nødvendigt. Der er, som sagt, en 
løbende introduktion til det, og alle kan være 
med, hvis man følger faget og forsøger at 
lave øvelserne. Desuden er der en hyggelig 
og uformel stemning, og underviseren er 
meget hjælpsom. 

Kandidatseminar: The comparative politics 
of inequality
Underviser: Kees van Kersbergen

Af Morten Junget
Som titlen måske allerede har afsløret, hand-
ler dette seminar om ulighed, og undervis-
ningen foregår på engelsk. Det betyder også, 
at der er mange forskellige nationaliteter 
samlet i lokalet, hvilket er med til at skabe en 
spændende dynamik. Undervisningen er 
bygget op omkring korte oplæg på ca. 10 
min. fra de studerende med efterfølgende 
diskussion af dagens pensum.

Læsebyrden er som på de fleste andre semin-
arer stor, men den er veltilrettelagt og meget 
jævn.  Alle på holdet forventes derudover at 
skulle holde et oplæg. Stemningen på holdet 
er god og underviserens tilgang til seminaret 
samt hans meget venlige personlighed, er 
med til at bidrage til et rigtig godt 
læringsmiljø. Seminaret er i høj grad anbe-
falelsesværdigt for studerende, der ikke er 
bange for at tale engelsk, involvere sig i dis-
kussioner og kan lide en lille smule mik-
roøkonomi.

Kandidatseminar: Politisk protest! Forklar-
inger, dynamikker og konsekvenser

Undervisere: Lasse Lindekilde og Thomas 
Olesen

Af Julie Jonsen
Faget handler, som navnet indikerer, om poli-
tisk protest og sociale bevægelser. Især er 
der fokus på årsagerne hertil, og vi skal i den 
sammenhæng blandt andet beskæftige os 
med, hvordan repression, framing og trans-
nationale organisationer har indflydelse på 
protester. 

På timen gennemgås ugens teoretiske tek-
ster, hvorunder vi, gennem klassediskussion, 
forsøger at applicere disse på forskellige ak-
tuelle problemstillinger (arabisk forår, occu-
py wallstreet, etc.). Problemstillingernes ak-
tualitet gør, at teorierne bliver interessante 
og meningsfulde – allerede inden eksamen.
Der er undervisning én gang om ugen i to 
timer med enten Lasse, Thomas eller dem 
begge. Der er en forholdsvis stor 
læsemængde til hver gang. Endvidere bliver 
der lagt diskussionsspørgsmål ud, der kan 
diskuteres i læsegruppen eller som kan bru-
ges som hjælp til at forstå teksterne. Alle 
læsegrupper skal derudover også lave et 
mundtligt oplæg tilrettelagt som en miniana-
lyse af en selvvalgt case. Eksamen er 
mundtlig og tager udgangspunkt i en synop-
sis med selvvalgt problematik.
Generelt et meget aktuelt og spændende fag, 
der lægger godt op til dets eksamensform.

Kanden har givet ordet til en række studerende, der fortæller 
om enten deres bachelor- eller kandidatvalgfag.

fortsættes næste side ..
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Bachelorvalgfag: Demokratisering i ”nye 
demokratier”
Underviser: Jørgen Elklit

Af Jakob Birkkjær Lauritsen
Faget handler overordnet om demokratisk 
udvikling, men mere specifikt ligger fokus 
på, hvordan man kan måle demokratisering i 
et land, og hvordan man kan påvirke de-
mokratiseringen. Derudover fremhæves det 
hvilke problemer, der kan være ved at forsøge 
at påvirke et nyt og i mange tilfælde skrø-
beligt demokrati.
Undervisningen foregår ved, at de læste tek-
ster gennemgås på holdet. Gennem diskus-
sion bliver der set kritisk på de anvendte teo-
rier, og styrker og svagheder ved den 
anvendte fremgangsmåde fremhæves. Der er 
ikke lagt op til, at man skal lave oplæg, og 
indtil videre har vi ikke beskæftiget os ret 
meget med vores BA-opgave, da vi først skal 
igennem nogle emner, inden vi kan begynde 
at lægge os fast på noget. Konkluderende er 
det et virkelig interessant fag, som omhand-
ler et område, der altid syntes aktuelt, men 
især nu i forbindelse med de politiske om-
væltninger i Mellemøsten.

Kandidatseminar: Sammenlignende stor-
magtspolitisk – soft power dimensionen. 
Underviser: Thomas Pedersen

Af Maria Ryge Sveigaard
Sammenlignende stormagtpolitik kombiner-
er International Politik med Komparativ Poli-
tik, og er derfor lidt anderledes end andre 
valgfag. I dette semester underviser Thomas 
Pedersen, som gør meget ud af, at under-
strege undervisningens forskningsbaserede 
element, og dermed tilstedeværelsen af ufær-
dige tanker, som han kalder dem. I faget un-
dersøges soft power dimension bl.a. gennem 
den statslige strategi og tilstedeværelse på 

den kulturelle front på tværs af nationer som 
USA, Indien, Japan og Kina. Den succesfulde 
brug af soft power kan forbedre en stats im-
age i udlandet, og specielt i forbindelse med 
krig kan soft power være et vigtigt værktøj 
for at vinde lokalbefolkningen. 

Eksamen er en skriftlig prøve på seks timer 
med hjælpemidler. Selve undervisningen 
forudsætter derudover aktiv deltagelse, og 
de studerende skiftes til at holde oplæg i 
grupper. 
Det gode ved dette fag er dets på sin vis 
ufærdige karakter: Ingen (eller i hvert fald få) 
pointer er helt forkerte, og netop de ufærdige 
tanker gør faget dynamisk. 

Kandidatseminar: Kvalitativ metode
Underviser: Morten Brænder

Af Anne Mette Corydon
Kvalitativ metode er et teknisk valgfag, hvor 
de gængse principper for dataindsamling og 
analyse af kvalitative problemstillinger 
gennemgås. Til forskel fra kvalitativ metode 
på grunddelen (så vidt jeg husker) bliver man 
præsenteret for arkivdata og diskursteori. 
Faget afsluttes med en hjemmeopgave, hvor 
man skal benytte sig af kvalitativ metode.

Da eksamensformen er en hjemmeopgave 
ligger alle undervisningstimerne i februar og 
marts. Det betyder, at der skal læses en del til 
hver gang, hvilket dog er positivt, da man i 
sidste ende har mere tid til at skrive selve 
hjemmeopgaven.    
Til hver undervisningsgang bliver de studer-
ende stillet en metodisk opgave, som skal 
løses og afleveres inden undervisningen.   
Selvom det betyder en øget arbejdsbyrde er 
det med til at forbedre diskussionen på 
timerne. Øvelserne tager altid udgangspunkt 
i den hjemmeopgave, man har tænkt sig at 
skrive, hvilket betyder, at man kommer i 
gang fra dag ét. Derudover giver under-
viseren altid kommentarer på det man af-
leverer. 
Kvalitativ metode er derfor enormt anbe-
falelsesværdigt og derudover anvendeligt i 
forhold til senere opgaver.



Debatten om universitetet: Statsrådet opdaterer:
Der er i øjeblikket meget debat om universitetet i pressen. Koldau-sagen fra musikviden-
skab har efterhånden udviklet sig til en generel debat om universitets tilstand. Fra både 
forskere og studerende lyder det, at ytringsfriheden på universitetet er under pres og at 
debatkulturen lider. 

I denne debat har vi i Statsrådet også markeret os. Vores medlem i akademisk råd, Ulrik 
Nørgaard Rønsbo, har sammen med den øvrige medlemmer haft et indlæg i Politiken, der 
fortæller om, hvordan de har oplevet en række problemer i akademisk råd. Her har man 
blandt andet ”glemt” at indkalde de studerende til første møde. Vi er i øjeblikket en god 
og konstruktiv dialog med dekanen om de aktuelle problemer og arbejdet fremadrettet. 

I kan følge med i den aktuelle debat på sr.au.dk/kaos, hvor Studenterrådet har samlet 
artikler og debatindlæg om universitetet. 

I Statsrådet vil vi fortsætte kampen for et universitet med studenterindflydelse - vi studer-
ende skal høres når det handler om vores uddannelser! 
Synes du også kampen er vigtig, så kom til statsrådsmøde 
d. 7. marts kl. 16.15 og vær med til at gøre noget ved det. 
Du kan også hive fat i en af os!
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En bestyrelse takker af: 
  Et år som PF’ere

me godt ind i studiemiljøet ret hurtigt og 
lære en masse mennesker at kende.”

Jakob, du vidste vel nogenlunde godt, hvad 
du kunne forvente? 
Jakob: “Både og. Jeg havde fået tudet ørerne 
fulde med, at der aldrig er to bestyrelser, der 
er ens. Det værste, man kunne gøre, var at 
forvente det samme. Det vil jeg til dels give 
de gamle ret i. Det har været lidt udfordrende 
for mig. Når man har siddet der i et år, er man 
meget minded på at gøre det så effektivt som 
muligt, hvorimod det er anderledes for de 
nye medlemmer. Det er nyt for dem, og de 

kommer med nogle 
andre ideer og andre 

input. Der har været udfordrende at aner-
kende, at det ikke altid gælder om at gøre det 
så hurtigt som muligt, og at det samtidig 
også skal være en oplevelse.”

Hvis I skulle beskrive jeres år i bestyrelsen 
med 3 ord, hvilke ord vil I så vælge? 

11 studerende har i et år været i Politisk Forenings bestyrelse og arrangeret alt fra 
Faglig Dag over universitets bedste fester til studieture til Prag, København og Rus-
land. Kandestøberens udsendte tog en snak med fire afgående PF’ere om et år i trøjen.

Interview
Amalie Østergaard 

amalieoestergaard@hotmail.com

“ Og der er vildt mange, 
der får en kæreste. Meld dig 
ind i PF, hvis du vil have en 
kæreste!

En ny bestyrelse er valgt ind i PF og dette 
betyder at den gamle bestyrelse har sagt 
farvel. Men hvordan er det egentlig at sidde i 
bestyrelsen i PF, og hvordan vil den gamle be-
styrelse gerne huskes? I forbindelse med be-
styrelsesskiftet i PF tog Kanden en tur forbi 
det charmerende PF-kontor for at kigge til-
bage sammen med de gamle PF’ere Jakob, 
Katrine, Martin og Anne. 

Hvad var jeres motivation for at stille op den-
gang?  
Jakob: “Min motivation var meget klar. Jeg 
ville gerne sørge for, at noget af den know-
how, jeg havde bygget op det første år, jeg 
sad i bestyrelse, blev givet videre. Sådan at 
man ikke skulle starte fra scratch.”
Katrine: “Det var virkelig tilfældigt. Jeg 
besluttede mig lige inden, jeg skulle stille op 
til generalforsamlingen. Jeg tænkte, at det 
nok var meget sjovt. Da der så heller ikke var 
kampvalg, var der heller ikke nogen mu-
lighed for ikke at komme med.”

Synes I selv, I har fået opfyldt jeres forvent-
ninger?
Katrine: “Ja! Nu havde jeg ikke selv så mange 
forventninger, men jeg synes, at jeg har fået 
vildt meget ud af det. Både det at sidde med 
i en forening, men også følelsen af, at man 
bliver en ‘rigtig’ studerende. Når man går på 
2. semester, er det en ret god genvej at kom-
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Anne: “Omfangsrigt.”
Martin: “Må man bruge to stavelser i stedet: 
AWE-SOME!”
Jakob: “Sjovt, (til tider) hårdt og udbytterigt.“
Martin: “Det tror jeg, fanger det meget godt.”
Katrine: “Det er også lidt unikt. Den besty-
relse, man sidder i dét år, man sidder der, det 
er der ikke nogen andre, som kommer til at 
prøve på samme måde.”

Det er altid noget, der kommer op, når man 
snakker PF, men Kampsejlads 2011 – hvorfor 
vandt vi ikke?
Katrine: “Hehe, fordi vi ikke var de hurtigste!“
Jakob: “Som vi også sagde i forbindelse med 
et interview op til kampsejladsen, så priori-
terede vi det mindre højt, end nogle af de 
andre festforeninger gjorde. Hvis man gerne 
vil vinde kampsejlads, så handler det langt 
henne af vejen om, hvem der træner mest, og 
det gjorde vi ikke.”
Katrine: “Vi besluttede i bestyrelsen, at 
kampsejlads skulle være noget sjovt og ikke 
noget, der blev for hårdt for os alle sammen. 
Specielt for dem, som skulle træne. Det var 
en afvejning af, at det skulle være sjovt, og at 
vi godt ville gøre det godt. Vi ville også gerne 
lægge noget vægt på introen i år.”
Martin: “Vi lavede også en intro, som man 
kan huske. Det plejer kun at være Umbilicus 
[medicinsk festforening, red.], der gør det.”
Katrine: “Tja, men vi ville da gerne havde 
vundet!”
Anne: “I starten tænker man, at det ikke  
handler om at vinde. Men når man så nærmer 
sig, og man har brugt mange timer og penge 
på det, så ville man da selvfølgelig godt have, 
at det går godt.”

Martin: “Man kan også se på dét, at vi satte 
den bedste tid, PF nogensinde har gjort.”
Katrine: “Og det er vi fandme stolte af!”
Jakob: “Vindertiden var også markant hur-
tigere end sidste år.”
Martin: “Den tid, vi fik i år, ville tidligere 
have være en vindertid.”

Hvorfor stille op til PF? 
Jakob: “Der vil jeg gerne henvise til en ud-
mærket artikel i Kanden [Kanden, 21. Årgang, 
nr. 5, red.] om foreningsarbejde.”
Katrine: “Man skal gøre det, hvis man har 
lyst til at integrere sig i studiemiljøet. Man 
skal være bevidst om, det måske er på 
bekostning af et arbejde eller nogle venner, 
men det er det værd.”  

Martin: “Man får meget ud af det. Både 
venner på studiet, men også på de foreninger, 
man arbejder sammen med.”
Katrine: “Og der er vildt mange, der får en 
kæreste. Meld dig ind i PF, hvis du vil have en 
kæreste!”

Hvad vil jeres bestyrelse gerne huskes for? 
Katrine: “For et PF, der ikke kun handlede 
om festerne.”
Jakob: “Jeg tror egentlig ikke, at jeg har gjort 
mig så mange samlede overvejelser om det, 
men der har helt sikkert været kræfter i den 
her bestyrelse, som har skubbet det i en 
mere faglig retning. Det er meget et image, at 
PF udelukkende er fester. Det er lidt en skam, 
for jeg synes, vi laver meget fagligt, der er 
rigtig godt.”
Katrine: “Folk tænker meget PF = fest. Det 
tager nok lang tid at ændre det image. Det 
kræver også, at der er flere bestyrelser end 
os, der gerne vil noget mere.”

“ Hvis man gerne vil 
vinde kampsejlads, så han-
dler det langt henne af vejen 
om, hvem der træner mest, 
og det gjorde vi ikke.
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Generalforsamling i PF:

En af de varmere aftener i februar dannede 
rammen om generalforsamling i den største, 
rigeste og velsagtens mest betydningsfulde 
forening på Institut for Statskundskab, Poli-
tologisk Forening (PF).
Indbydelsen var til kl. 18, og kort efter var et 
maraton af længere beretninger, diskussioner 
og afstemninger skud i gang.
Generalforsamlingen var hverken den kort-
este eller den længste af slagsen, men med 
en total løbetid på ca. fem og en halv time var 
den nok alligevel, hvad de fleste ville karak-
terisere som ’omfattende’ eller ’af længere 
varighed’.

Bagerste række var oppe og stå
Forløbet kan kort karakteriseres som følger: 
Udvalgene redegjorde for årets indhold, og 
de efterfølgende kommentarer var, især for 
budgetgennemgangen, ift. de seneste år rela-
tivt korte. Overordnet for udvalgsberet-
ningerne og modtagelsen af disse, vil det 
ikke være urimelig at sige, at den afgående 
bestyrelse for det første havde gjort det 
fremragende, og at de for det andet til en 
yderst tilstrækkelig grad var i stand til at re-
degøre for deres tiltag og opfyldelsen af de-
res målsætninger. 
De høstede meget ros. Da de forlod stolene 
for at gøre plads til opstillingen af prospects 

til den nye bestyrelse, var det således med 
bragende klapsalver, hvor bagerste række, 
bestående af repræsentanter fra de øvrige 
foreninger, var oppe og stå. Det var en ca-
deau til en bestyrelse, der har lagt meget tid 
og energi i det sociale og faglige liv på 
Statskundskab.

Nu 13, men stadig uden formand
Efter udvalgenes redegørelser og evaluering-
er kom behandlingerne af vedtægtsændring-
er. Det var en længerevarende affære, hvor 
der var rimelig tid til at udfolde de væsentlig-
ste argumenter for de forskellige positioner. 
Den fortræffelige ordstyrer, Tobias Varnes-
kov, holdte godt fast i diskussionen og fik 
begrænset den til en rimelig størrelse, hvore-
fter afstemningerne blev foretaget.
Resultatet var, at bestyrelsen fremover består 
af 13 personer i stedet for 11. Derudover 
beskæftigede generalforsamlingen sig endnu 
en gang med spørgsmålet om at indføre for-
mandskab i PF, hvor den valgte bestyrelse 

Mandag d. 27. februar kl. 18 var der generalforsamling i Politologisk Forening. Bestyr-
elsen blev udvidet til 13 personer, som blev valgt i et kampvalg mellem 18 opstillede.

Artikel
Mathias Gjørling

mathias.gjoerling@gmail.com

11 nye og 2 gamle tager førertrøjen på

De nye udvalg
Koordinationsudvalget: Martin og Ask
Sociale udvalg: Amalie og Jeppe
Festudvalget: Christoffer, Katrine og Sarah
Fagligt udvalg: Victoria og Lærke
Studietursudvalget: Ayham og Morten
Kasserer: Pernille og Marko
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skulle beslutte, hvad dette formandskab 
skulle indebære. Vedtægtsændringen blev 
dog afvist endnu en gang.

Aftenens højdepunkt
Tidspunktet, de fleste havde ventet på, in-
dtraf omkring 22.15, hvor Tobias bød gulvet 
åbent for håbefulde medlemmer af PF’s nye 
bestyrelse. 17 mennesker stillede sig op af 
tavlen og fremførte deres pitch. Én fyr still-
ede op in absentia.
Af de 18 medlemmer var otte fra anden se-
mester, ni fra fjerde semester og én fra sjette 
semester. 
De nye medlemmer, Lærke og Victoria, frem-
førte med til lejligheden medbragte t-shirts 
sloganet: ”PF – for lækker til PB.” Victoria sup-
plerede desuden med, hvad hun mente, ville 
blive hendes mantra for året i PF: ”Tømmer-
mænd, det er jo bare abstinenser.”
Det nye bestyrelsesmedlem, Katrine, frem-
satte følgende digt: 
”PF, du er sød // Du er næsten ligeså sød som 
øllebrød // Jeg tænker på dig … igen og igen! 
// For PF, jeg vil så gerne være mere end bare 
din gode ven // Jeg ku’ ret godt // både 

kapsejlads, studietur, fest og Faglig Dag // Ja 
for PF du har, virkelig noget for enhver smag 
// Så vis lidt kærlighed og giv mig jeres stem-
mer // Så PF og jeg // Kan blive mere end 
bare gode venner.”
Udover digtet og ovenstående slogans var 
der basarm, håndholdt diskokugle, løfte om 
sjove jokes i baren, vision om at PF skal lege 
mere, udsigt til at studieture skal være til Bei-
rut og Glasgow samt tilsagn om at gå i flæs-
ket på Studenterhusets venner. Man kan kun 
glæde sig!

Af de valgte var seks fra anden semester, 
seks fra fjerde semester og én fra sjette se-
mester.

Tillykke til de nye bestyrelsesmedlemmer!

De nye udvalg er:
Koordinationsudvalget: Martin og Ask
Sociale udvalg: Amalie og Jeppe
Festudvalget: Christoffer, Katrine og Sarah
Fagligt udvalg: Victoria og Lærke
Studietursudvalget: Ayham og Morten
Kasserer: Pernille og Marko

Den nye bestyrelse. Fra venstre: Amalie, Jeppe, Katrine, Victoria, Christoffer, Marko, 
Martin, Morten, Ask, Pernille, Lærke, Sarah og Ayham
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Artikel
Niels Bjørn Grund Petersen

nielsbgp@gmail.com

Der var lagt op til den helt store debat på IFSK 
Fodbolds årlige generalforsamling, hvor 
medlemmerne skulle afgøre klubbens frem-
tid. Der var fremsat forslag om at oprette 
endnu et 11-mandshold for dels at stille alle 
spilletid i udsigt, og samtidig gøre det mere 
attraktivt for nye talenter at slutte sig til hold-
et. Forslaget mødte imidlertid modstand, da 
der ikke var tilstrækkelig spillerkapacitet til 
at ekspandere, hvorfor de forsamlede 
statskundskabere ivrigt kastede sig ud i en 
længere diskussion, der overordnet opdelte 
sig i to idealtypiske skoler: Den calvinistiske 
realisme over for risk-seeking utopisme. Kon-
troversen var baseret på, hvorvidt det var re-
alistisk at stille hold hver weekend. De calvi-
nistiske realister mente, at man burde udvise 
gode calvinistiske dyder, som borgerskabet 
efter reformationen, og altså ikke oprette et 
hold. De risk-seeking utopister var i stedet 
tilhængere af at sælge skindet før bjørnen var 
skudt og oprette endnu et hold, selvom ud-
sigterne til succes var tvivlsomme. De to 
skoler syntes imidlertid enige om én ting: 
Hvis det lykkedes at opnå en udvidelse, ville 
det være en enestående bedrift! Debatten 
mundede da også som bekendt ud i en sejr til 
utopisterne. Og det rammende citat: ”Some-
thing beats nothing” kom igen til sin ret, da 
en næsten enstemmig generalforsamling  

vedtog oprettelsen af IFSK første 2. 
11- mandshold med Jakob Hüttel og Alexan-
der Brandt som holdledere og bærende 
kræfter. IFSK skrev sig endnu engang ind i 
historiebøgerne.

Begyndelsen på en æra
Med det nye 11-mands hold går IFSK en ny 
tid i møde, der ifølge formand Daniel Sønder-
gaard kan blive et sandt succeskapitel i klub-
bens historie. ”Ikke nok med at vi er rykket 
op i serie 4, nu stiller IFSK også med to 
11-mandshold! Der er nu mulighed for endnu 
flere heste i folden – det er jo nærmest histo-
risk!”, udtaler en stolt formand, der samtidig 
kan glæde sig over at være blevet genvalgt til 
formandsposten og tilmed modtage stående 
bifald fra medlemmerne. Den nyvalgte hold-
leder for det nye 2. hold, Jakob Hüttel, deler 
formandens optimisme, men påpeger, at ”det 
er vigtigt, at vi allerede tidligt i den kom-
mende sæson får opbygget en stærk kerne af 
spillere, som har lysten til at spille og være 
med til at udvikle det nye hold i den rigtige 
retning”.  

Et frø er plantet, men vil det vokse?
Skønt grundstenen til en glorværdig epoke er 
lagt, så er succesen betinget af fortsat op-
bakning og engagement fra statskundskabs-

Der er tilsyneladende ingen grænser for, hvad Institut for Statskundskab efterhånden 
kan bryste sig af. Sidste år formåede instituttets fodboldhold at kvalificere sig til serie 
4, og nu har den traditionsrige forening valgt at oprette endnu et 11-mandshold, som 
vil give flere IFSK’ere muligheden for at blive en del af et unikt socialt fællesskab og 
sportsligt fænomen.

IFSK’s fodboldhold 
skriver historie!

+ Slaget om fakultetet!
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studerende på alle årgange.  Både den nye 
holdleder og formanden betoner således be-
tydningen af større spillertilslutning fra især 
2. semester studerende og opfordrer samti-
dig interesserede til at komme til prøve-
træning. Opfordringen synes at have givet 
pote, da flere ungersvende fra 2. semester 
allerede har meldt sig på banen som kom-
mende spillere og garanter for klubbens fort-
satte udvikling. De nye spillere kan se frem 
til et af Aarhus billigste kontingenter på kun 
600 kr. for en hel sæson, hvilket inkluderer to 
træningssessioner om ugen samt en eventu-
el kamp i weekenden. Den første udendørs 
træning er allerede i gang, hvor der trænes 
fredagen på Katrinebjergskolen fra 15-17. 
Sæsonen bliver dog først for alvor skudt i 
gang i begyndelsen af april, hvor træningen 
indtil videre kommer til at ligge om tirsdagen 
og onsdagen fra 17-19.  
På generalforsamlingen blev det ambitiøse 
og succesfulde trænerpar, Per Kæmpe og 
Aske Gade, genvalgt, mens Søren Møller tag-
er en sidste tørn som kasserer med Søren 
Amdi som kritisk revisor, der behørigt vil ef-
terse regnskabet. 

Jura-kampen: Slaget om fakultetet! 
Fredag den 16. marts møder IFSK det famøse 
FC Jura i et brag af en kamp, der vil få af-
gørende betydning for instituttets selv-

forståelse i mange år frem. Kampen vil give 
det ene institut den ultimative håneret, og 
efterlade det andet ydmyget, krænket og 
ødelagt. Formanden ser frem til kampen og 
appellerer til alle statskundskabere om at 
give deres fulde støtte til den ukronede klub: 
”Det er os, der modsvarer FC Jura, vi er IFSK’s 
billede udadtil – og det her bliver vores 
vigtigste kamp i 2012! Vi skal bevise, at 
statskundskabere er bedre end jurister. Det 
her er kampen om at være fakultetets aller-
bedste hold, og til det formål har vi brug for 
al den opbakning, vi kan få!”. Og rivalisering-
en er til at få øje på. På det oprettede Face-
book-event ”Slaget om fakultetet” flyver ned-
værdigelserne frem og tilbage, og selvom 
statskundskaberne prøver at holde en sober 
tone, så fortsætter juristerne med at forpurre 
den venskabelige stemning, som gode IFSK 
spillere prøver at opretholde. Ingen af hold-
ene kan tabe kampen, det bliver en kamp på 
liv og død.

Udover muligheden for at opleve to ærkeri-
valerne tørne sammen og boldteknikere på 
serie-niveau, så kan man udnytte anledning-
en til at drikke øl og huje med glade frænder.  
Kampen spilles på VRI’s kunstgræs og fløjtes 
i gang kl. 20. For mere information, søg på 
”Slaget om fakultetet” på Facebook.  

+ Slaget om fakultetet!
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Risoul 1850:

Endelig er denne omgangs eksamener et 
overstået kapitel, og det er tid til ski, sol og 
sne. Inden vi kan suse ned af de røde, blå og 
sorte pister skal en 24 timers bustur dog 
først overstås.  Heldigvis finder jeg senere ud 
af, at jeg på trods af flere timers ”Mr. Poxycat” 
og en mærkelig skøjtefilm, ”Blades of Glory”, 
(tak til Lars Krimi & Morten Søland!), alligevel 
har ramt den gode bus. Buschaufføren er i 
godt humør med sjove historier (de samme 
historier bliver også fortalt på vejen hjem) og 
kan finde ud af at køre bus. Vi ankommer i 
hvert fald et par timer før den sidste ankom-
mende bus, der åbenbart har kørt rundt i 
samme landsby et par gange. 
24 timers bustur, hvor de sidste par timer 
foregår i de franske bjerge, er ikke den bed-
ste baggrund for at give den gas til den sene 
nat. Måske derfor er humøret ikke på det 
højeste den første aften på Yeti bar i Risoul. 

Måske kan det også være alderen, som tryk-
ker. Jeg hører i hvert fald senere, at der er en 
del russere, som har taget rusugen med sig 
til de franske alper og danser til den lyse nat 
stort set hver aften. 

Af sted for at stå på ski(?)
Skitur handler dog ikke udelukkende at drik-
ke øl, danse på bordene og lære en masse 
andre søde IFSK’ere at kende. Vi er jo også 
taget af sted for at stå på ski eller, hvis man 
tilhører den lidt mere seje gruppe, på snow-
board! Vi prøver at stå op til at være ved liften 
klokken 9.00, når de åbner, lige meget hvad 
vi end så har lavet natten forinden. Undtagel-
sen er dog dagen efter ”Tour de Chambre”, 
hvor jeg først er ude klokken halv 2 – og jeg 
er vist ikke den eneste! Området er lækkert, 
især, når det har sneet, solen skinner og 
løjperne for en gangs skyld er blevet præ-

Fredag den 27. Januar blev dagen, hvor ca. 135 forventningsfulde og uskyldige 
IFSK’ere tog af sted på den årlige og legendariske skitur. Dette år gik turen til Risoul, 
Frankrig, i 1850 meters højde.

Reportage
Amalie Østergaard 

amalieoestergaard@hotmail.com

Jeg er lidt for kendt til 
det her sted!
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pareret.  Området er ikke så stort, men der er 
både plads til nybegynderen på den grønne 
løjpe, den erfarende på en rød, den vovede 
på offpist og snowboarderen, som har lyst til 
hop og tricks i ”Fun Park”.   
Selvom der bliver stået en masse på ski, nog-
le mere end andre, er der også tid og plads til 
spas og ballade. Især på den legendariske og 
berygtede ”Tour de Chambre” om tirsdagen.  
På vores værelse husker vi ikke meget af den 
aften, og det er sandsynligvis meget karak-
teristisk for de fleste. Engang i mellem er det 
jo så svært at være så god, spørg selv Hr. 
Klindt! Det har sine konsekvenser! Hermed en 
officiel undskyld til de russere, som vi holdte 
”Tour De Chambre” med.  Det var en sjov af-
ten og for de af os, som nåede videre til Yeti 
bar og ikke blev smidt ud pga. arrogante hol-
lændere, endte aften alligevel godt! 
Der var en mærkelig blanding af udklædte 
IFSK’ere i baren. Nogle var klædt ud som fran-
skmænd med skæg, andre var udklædt i ten-
nistøj, mens et tredje værelse havde haft 
mexicansk tema med tequila. ”Tour De Cham-
bre” er altid en succes og en fantastisk måde 
at lære nye mennesker på. Det kan varmt an-
befales. 

Social Club i Risoul
Selvom der blev givet gas og festet en del om 
tirsdagen til ”Tour De Chambre”, betyder 
dette langt fra at resten af ugen derfor blev 
brugt i afslappende joggingbukser. Fordi ski-
turen i år var så vanvittig populær, at der 
næsten var tre gange så mange deltagere, var 
der indkøbt gratis øl til IFSK’erne om torsdag-
en.  Efter en lang dag på ski findes der ikke 
noget bedre end at stå med en øl i hånden på 

Yeti bar og skråle med på Kidds sang om at 
være så god! Det skulle da lige være, hvis 
Kidd selv var taget med på skituren - men 
hvem ved? Der skal også være noget at glæde 
sig til næste år. 
En flok hollændere med attitude og mærkelig 
tøjstil spolerer dog festen en smule. Da de 
indtager det lille sted, ligner og lugter det 
stort set som det velkendte Social Club i rus-
ugen. Man får da helt en savner. 
Selvom det på mange måder minder om So-
cial Club på Yeti bar om torsdagen, er det 
langt fra hver aften, der er proppet med 
statskundskabere i baren. Nogle aftener bliv-
er det også til hygge inde på de små værel-
ser med te, chips og kortspil eller bezzerwiz-
zer. Den sidste aften om fredagen ser det i 
hvert fald ud til, at mange værelser har valgt 
at hygge sig med kortspil eller rengøring i 
stedet for at nyde den sidste øl på Yeti bar. Da 
vores hollændervenner samtidig har valgt at 
holde teckno/80’er tema med neontøj og rot-
tehaler, er det nok en meget god ide, vi snart 
skal hjem. Man kan jo også blive lidt for 
kendt til det her sted.

Ude godt, hjemme bedst 
Turen hjemad går derudaf. For os, der har 
fået VIP-bussen med hjørnesofa og barskab, 
er det ikke dårligt. Som Thomas Volstrup 
siger i begejstring: ”Det er nok den mest be-
hagelige bustur, jeg nogensinde har prøvet!”. 
Busture er og bliver dog aldrig min favorit. 
Skal man gøre status over skituren kan man 
gøre det meget præcist: En virkelig fed og  
hyggelig tur, som helst sikkert skal prøves. 
Dog gælder det stadig, at ude er godt, men 
hjemme er bedst. 



Kandestøberen

18

Skituren 2012
Niels Bjørn Grund Petersen

nielsbgp@gmail.com

Nicolai Svejgaard Poulsen
nicolaisvejgaard@hotmail.com

Vi møder de to kandidater i Forhistorisk, og 
de er tydeligt mærket af deres oplevelser. De 
havde som de to ældste deltagere på skituren 
”særlige” forpligtelser, fortæller de.  Alders-
præsidenterne varetog nemlig en foræl-
drerolle for resten af de studerende, som de 
med nidkærhed og pædagogiske kneb prø-
vede at efterleve. Det indebar til tider, at de 
måtte træffe vanskelige beslutninger, som 
dog var for det fælles bedste, men som alli-
gevel krævede ofre. Presset var stort. 

Den manglende kandidat
Skønt de to var udset posten som alderspræ-
sidenter, deltog der angiveligt to andre kan-
didater på skituren. De var derfor muligvis 
slet ikke berettiget til den ellers så prestige-
fulde titel. Imidlertid var den ene kandidats 
identitet ukendt gennem hele turen, og det er 
den til stadighed. Alligevel valgte Per at tie 
om dette forhold for ikke unødvendigt at uro-
lige Morten, som sådan havde glædet sig til 
at besidde alderspræsidentsposten. Det 
betød dog et ekstra stort psykisk pres på Per.  
Vi spurgte derfor til, hvordan det føltes at 
bære på en sådan hemmelighed, og Per 
havde svært ved at sætte ord på oplevelsen 
med andet end Star Wars-referencer, mens 
Morten udtrykte sin enighed i, at det var den 

rigtige beslutning.

Forhindrede neonfest
Helt af sig selv fik de tildelt 
ansvaret for at føre 
IFSK’erne rundt mellem de 
franske diskoteker. Men på 
et tidspunkt måtte de op-
fordre deres yngre stud-
iekammerater til at blive 

hjemme fra en neonfest. Der skulle være Tour 
de Chambre den følgende dag, og derfor 
følte de sig forpligtet til at holde de unge i ro. 
Denne beslutning var ikke helt ukontro-
versiel, og Per medgiver, at denne paternalis-
tiske forordning sandsynligvis forstærkede 
den voksende distance mellem dem og de 
unge statskundskabere. Men kandidaterne 
fortryder ikke beslutningen.

Løgnen om skiene
I forsøget på at skabe en ironisk distance til 
ansvaret, der var dem pålagt, valgte de at 
binde en yngre studerende den historie på 
ærmet, at der var forskel på venstre og højre 
ski. Løgnehistorien begyndte allerede tidligt 
på skituren og fortsatte uden stop, indtil den 
nåede et omfang, hvor den yngre studerende 
var blevet ekspert i at spotte den ikkeeksis-
terende forskel på venstre og højre ski. Samt-
lige deltagere på skituren var med på spø-
gen, men den dag i dag har de to 
alderspræsidenter endnu ikke fortalt den stu-
derende, at forskellen var det pureste op-
spind. 

Morten fortæller, at teknikken med at ud-
vælge ét offer for at vinde den samlede grup-
pes sympati er noget, han har lært på et 
pædagogisk kursus i forbindelse med sin 
gerning som instruktor. Det må altså for-
modes, at det blev gjort i desperation over 
den voksende kløft mellem dem og deres   
yngre kammerater. Det har dog ikke været 
muligt at få en kommentar fra en relevant 
person på dette faglige område.
Hverken Per eller Morten har udtrykt nogen 
fortrydelse over handlingen eller ønske om at 
undskylde til den bedragede elev.

Per Kæmpe og Morten Søland står nu frem med deres oplevelser fra skituren og in-
drømmer, at de misbrugte deres autoritet som alderspræsidenter til at lyve for en 
yngre studerende. Men de havde deres grunde, hævder de.

Alderspræsidenterne i lykkeligere tider

AFSLØRING: Løj for studerende
- Kandidater taler ud om skitur
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Signe Lind
signe_lindh@hotmail.com

I begyndelsen af 1990´erne begyndte en ny 
epoke i verdensøkonomiens historie. Globali-
seringen satte ind, og velfærdsstatens opgaver, 
institutioner og organisering har været under 
pres og forandring lige siden. Konkurrence-
staten er i dag en mere rammende betegnelse. 
Kort fortalt dækker begrebet om konkurrence-
staten over, at det i dag er en delvist anden stat 
og anden politisk kultur, der karakteriserer 
dansk politik, end den, som blev indvarslet 
med 2. verdenskrigs afslutning – etableringen 
af efterkrigstidens internationale økonomi og 
opbygningen af de nationale velfærdsstater. 

Konkurrencestaten er præget af neoliberalt 
tankegods og kan, i modsætning til 
velfærdsstaten, bl.a. karakteriseres som ”en 
kamporganisation skabt til at mobilisere sam-
fundets ressourcer i konkurrence med andre 
stater, mens velfærdsstaten er en beskyttende 
organisation sat i verden for at kompensere be-
folkningen for den internationale konkurrences 
negative konsekvenser”. 
Et af de klareste og mest let tilgængelige ek-
sempler på hvordan konkurrencestatens logik 
har opslugt og gennemsyrer velfærdssamfun-
dets kerneinstitutioner, er folkeskoleområdet. 
Pedersen påstår, at folkeskolen i dag opfattes 
som udgangspunkt for at uddanne en kvalifice-
ret arbejdsstyrke, der kan investeres i produk-
tionen og dermed være med til at forbedre 
landets konkurrenceevne og økonomiske 
vækst. Fagligheden sættes i centrum og skub-
ber tidligere begreber som demokratisk med-
borgerskab og social dannelse til side. 

Kapitlet om folkeskolen er tydeligt i sin pointe. 
Desværre er den generelle fornemmelse af 

bogens ærinde knap så klart. 
Dens genstandsfelt er simpelt-
hen for bredt og fremskrivningen 
virker ustruktureret. Særligt 
læsere uden specifik statsviden-
skabelig kendskab kan få vanskeligt ved at 
forstå sammenhængen mellem bogens kapitler 
og meget fagspecifikke referencer og begreber. 
På den anden side, er det en bog som gør et 
vigtigt forsøg på at sammenfatte en beskrivelse 
af globaliseringens effekter fra flere vinkler end 
vi er vant til, og som statskundskaberen med in-
teresse for sammenhængen mellem globaliserin-
gens økonomiske og politiske dimension kan 
blive klogere af. 

Særligt som statskundskaber kan det dog også 
irritere, at Pedersen er meget vag i formulering-
erne om sit teoretiske udgangspunkt. Han 
nævner eksplicit, at nyere institutionalisme op-
træder som hans teoretiske ramme, og i den 
forbindelse anvendes en såkaldt i-d-i-o-t-model, 
som desværre ikke forklares. Mere implicit be-
nytter Pedersen sig af den idémæssige teori, 
men heller ikke denne er operationaliseret yder-
ligere, og empiriske implikationer ser man ingen 
af. Men det behøver man måske ikke som pro-
fessor i komparativ, økonomisk politik?! 

Alt i alt tager Konkurrencestaten fat i et vigtigt 
emne om en omfattende samfundsmæssig for-
andring, og tager, som en af de første, også ud-
fordringen op om at favne en redegørelse for 
både den politiske, forvaltningsmæssige og øko-
nomiske kulturforandring i Danmark. En stor op-
gave, som ikke følges helt til dørs, men tager 
nogle nye og spændende skridt.
God fornøjelse!

Velfærdsstaten er under radikal forandring; en ny global orden har sat ind. 
Kanden anmelder her Ove Kaj Pedersens nye bog ”Konkurrencestaten”.

Boganmeldelse

Boganmeldelse: 
 Konkurrencestaten
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Om politikernes placering på den 

værdipolitiske  

De fleste, går jeg ud fra, er bekendte med 
den klassiske højre-venstre-skala. Denne ska-
la er baseret på fordelingsøkonomiske hold-
ninger og bygger på en idé om kampen om 
fordelingen af begrænsede midler. I det 
seneste årtier er der så opstået en ny politisk 
skala, nemlig den værdipolitiske højre-ven-
stre-skala. Her er kampen om vælgernes 
gunst blevet mere diffus, da midlerne her 
ikke er begrænsede. Folketingspartierne og 
disses medlemmer har dermed fået en bane 
mere at spille på. Det er lidt som at gå fra en 
almindelig graf til vektorer i rummet – det 
bliver bare sjovere. Og flottere at se på. 

Alt dette er Kandestøberens kloge læsere 
givetvis allerede klar over. Hvad de fleste nok 
ikke ved er til gengæld, hvordan partierne og 
ikke mindst de enkelte folketingsmedlemmer 

placerer sig på den nye værdipolitiske højre-
venstre-skala. Det er derfor en stor glæde og 
et privilegium, at Kandestøberen her kan af-
sløre, hvor Johanne Schmidt-Nielsen rent fak-
tisk placerer sig på den værdipolitiske skala, 
hvordan MF’ernes placering bestemmes, og 
hvorfor de sorte fætre i virkeligheden ikke 
længere huserer på Borgen.

Afsløringen starter dog et noget mindre 
formelt sted, nemlig på Toga Vinstue i det in-
dre København. Vinstuen fungerer som stam-
bar for de 179 folkevalgte politikere, og der 
går en hemmelig tunnel fra Christiansborgs 
kælder til Toga Vinstue, således politikerne 
kan slippe for at få lys, når de skal have deres 

Mange scient.poler’er – studerende såvel som forskere – har de seneste årtier forsøgt 
at besvare spørgsmålet; hvordan placerer politikerne sig på den værdipolitiske højre-
venstre-skala, og ikke mindst hvorfor? Kandestøberen kan derfor med stolthed her 
præsentere det – for mange – chokerende svar.

Artikel

Anders Andreasen
avasava60@gmail.com

Politikerne på Christiansborgs stambar Toga Vinstue“ Fo lke t ings -
partierne og dis-
ses medlemmer 
har dermed fået en 
bane mere at spille 
på. 

h ø jre - venst r e-skala
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fyraftensøl. Udover at virke som stambar, 
fungerer vinstuen også som hjem for en 
kvinde ved navn Pouvoir. Pouvoir bedriver i 
et værelse bagerst i vinstuens mørke, til-
røgede lokale verdens ældste hverv, men kun 
for en nøje udvalgt skare, nemlig stedets 179 
trofaste stamgæster og kun én gang om året. 
Efter den franske skønheds årlige arbejdsdag 
er der sleep-over hos Pouvoir, og det er her, 
placeringen på den værdipolitiske højre-ven-
stre-skala kommer ind i billedet. For når 
MF’erne efter dagens strabadser skal sove, 
opstår der en heftig placeringskamp om, 
hvor man skal ligge i sengen. Dem, der pla-
cerer sig yderst til højre i sengen, er naturlig-
vis de mest værdipolitisk højreorienterede 
det følgende år og vice versa. 

Der er sket det, at fordelingen det seneste 
årti er blevet mere og mere venstreskæv. Det 
skyldes især det faktum, at Pouvier sover i 
sin egen seng til højre for den helt enormt 
brede 179-mandsseng. Dette har dog haft 
flere alvorlige konsekvenser, som samtidig 
forklarer meget af det, der foregår på Borgen 
i disse år. For eksempel skete der sidste år 
det, at der var så trængt på den yderste 
højrefløj, at Søren Krarup og Jesper Langballe 
faldt ud af sengen og landede på gulvet ved 
siden af Sørine Gotfredsen og Lars Hede-
gaard. Da Pia altid har ligget lige til venstre 
for de to præster, blev hun bange og skyndte 
sig at rykke nogle pladser til venstre i seng-
en. Det har efterfølgende medvirket til, at der 
nu er blevet plads til Marie Krarup og Chris-
tian Langballe på de yderste pladser, og så 

må vi bare håbe, at de ikke også bliver skub-
bet ud over kanten. 

Sidste år skete der også noget, som over-
raskede de fleste. Efter at have overvejet situ-
ationen nøje sprang Enhedslistens svar på 
Barack Obama (hun er sort – i hvert fald in-
deni –, alle elsker hende, og hun beslutter 
egentlig ikke rigtig noget, men alle elsker 
hende stadig), Johanne Schmidt-Nielsen, op i 
sengen og lagde sig mellem Christian Friis 
Bach og Pernille Rosenkrantz-Theil. Flere af 
Enhedslistens medlemmer, som naturligvis 
havde lagt sig pænt til rette i den meget lidt 
proppede venstre side af sengen, var lige 
ved at få veganer-retten i den gale hals, da de 
så dette. Hverken Friis Bach eller Rosen-
krantz-Theil blev dog synderligt over-
raskede, og Schmidt-Nielsen har da også haft 
det som blommen i et æg siden da. Denne 
overraskende placering fra Schmidt-Nielsens 
side bekræfter blot den venstreskæve ten-
dens, som vi har oplevet de sidste år.

Der går dog rygter om, at valget har medvir-
ket til, at flere politikere har fået mod til at 
lægge sig længere til venstre i sengen i år. 
Dette må vi desværre vente med at få 
bekræftet, men historisk tegner der sig et 
helt klart mønster: Fordelingen afhænger for 
langt de fleste politikeres vedkommende af, 
hvor Pouvoir vælger at placere sig. Én ting er 
dog sikker. Det’ fandme spændende, det er.  

“ MF’erne efter 
dagens strabadser 
skal sove, opstår 
der en heftig place-
ringskamp om, 
hvor man skal lig-
ge i sengen.

Sådan fordeler politikerne sig i den store seng 
hos Madame Pouvier (ser den ikke bekendt 
ud?).
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Kanden

1
Kære Brevkande. 
Jeg skriver til dig, fordi jeg har et uudholde-
ligt problem. Jeg kan kun arbejde koncentrer-
et i 11 timer og 9 minutter ad gangen uden at 
holde pause. Hvad kan jeg gøre for at højne 
min arbejdsmoral? 
Hilsen den ulykkelige

Ernæringseksperten: Kroppen er som en 
gammel John Deere; den skal bare have godt 
med diesel! Husk mindst seks måltider om 
dagen og to liter vand. Masser af motion. 
Følg kostpyramiden. Følg alternativt den om-
vendte kostpyramide.
Clairvoyanten: Noget i mig siger, at du går 
en skæbnesvanger fremtid i møde… Har du 
en ven, der er lige så høj som dig? Vær på 
vagt. I skal stoppe, før I styrter i grunden.
Økonomen: Målet er størst muligt afkast 
ved lavest mulige omkostninger. Optimer 
indsats på kort sigt og hold pause ved aft-
agende marginalproduktion. Overvej teknolo-

giforbedring på langt sigt såsom flere hjerne-
celler eller en hurtigere computer.

2
Kære Brevkande. Skal jeg gå over i matematisk 
kantine for at købe kage på trods af, at der er 
umenneskeligt langt derover? 
Mvh. Vægten

Ernæringseksperten: Vægten siger du… Er 
du meget tung? Så skal du nok holde dig fra 
kagen og snuppe et stykke frugt i stedet.

3
Kære Brevkanden.
Jeg er blevet forelsket i en kvinde, men ved 
ikke, hvordan jeg nogensinde skal nå hendes 
format. Hjælp mig: Hvordan får jeg fat i An-
gela Merkel? Hilsen den frustrerede

Clairvoyanten: Jeg fornemmer, at du må 
være Skorpion. Med dit dramatiske sindelag, 
bliver dette en henrivende affære, skynd dig 

Brevkanden er Kandens helt egen og helt nye brevkasse. Har du brug for kyndig vejledning? Skriv 
dit spørgsmål til kanden@ps.au.dk. Bemærk at vi får rigtig mange henvendelser, hvorfor der kan 
gå et ubestemt antal dage, før du får svar. Så kryds fingre, hvis du har brug for akut vejledning.

Ideen opstod som en naturlig følge af juledagen. Behovet fremstod lysende klart, da Kandens 
skriftestol i den grad kom på overarbejde! Her gik det for alvor op for os på Redaktionen, at der 
går en del syndere frit omkring i blandt os. Vi har ved urafstemning i Kanden besluttet at slå en 
slag for dydens sti – derfor vil vores kompetente panel kvit og frit guide jer gennem livets mest 
presserende dilemmaer. 

Denne måneds panel består af nogle kompetente fagfolk inden for områderne økonomi, ernæring 
og clairvoyance, men vil variere fra gang til gang.

BrevKanden

Charlotte Brandsborg
c.brandsborg@gmail.com

Lotte Dalgaard Christensen 
dalgaardchristensen@gmail.com

Nina Hjort
hjort89@gmail.com

Brev
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at tage det første skridt – flyt til Tyskland. 
Sats alt og ta’ så den kvinde!
Økonomen: Det er simpelt. Merkel scorer 
lavt på humankapital men til gengæld utro-
ligt højt på magt-faktoren. Og hun vil have 
mere magt. Så skaf dig så meget magt og an-
seelse som muligt (CV, CV, CV!), så har du 
hende lige, hvor du vil have hende.
Ernæringseksperten: Start til fitness, så 
opdager du alle de lækre piger i Centret, og 
så er hende Merkel hurtigt glemt. 

4
Kære Brevkanden
Jeg elsker at lave gruppearbejde i Forhisto-
risk, da det er så tæt på kaffen – men der 
lugter så fælt. Hvad gør jeg?

Ernæringseksperten: Man må aldrig arbej-
de og spise det samme sted (medmindre man 
er mega-business)! Brug evt. Ubåden og se 
gåturen til kantinen som en gratis fitness-
mulighed. 
Økonomen: Mine beregninger viser, at var-
men og den stærke lugt giver så mange om-
kostninger i tabt arbejdsfortjeneste, at de 
minutter, det ellers tager at hente kaffen, er 
godt givet ud.
Clairvoirianten: Månen og stjernerne siger, 
at det er vigtigt at være tæt på det, der holder 
én oppe: Kaffen. Bliv i Forhistorisk. 

5
Kære Brevkande
Som den flittige studerende jeg er, har jeg 
brug for masser af kaffe for at holde koncen-
trationen sidst på dagen. Men jeg er splittet: 
Skal jeg fortsat købe kaffeklippekort i kan-
tinen, eller skal jeg investere i en termokan-
de? Kaffeklippekortet er dyrt i drift, til 
gengæld får man altid et sødt smil fra Miss 
Sunshine, når man køber sin kaffe. En termo-
kande er billig i længden, men jeg er bange 
for at blive stemplet som filosofistuderende/
idehistoriker (eller bare humanist generelt). 
Hvad skal jeg gøre?
Håber I kan hjælpe mig
Kærlig hilsen den koffeintørstige 

Økonomen: Ud fra et rent økonomisk pers-
pektiv skal du selvfølgelig købe termokan-
den. Efter du har drukket ca. 20 kopper kaffe 
(hvilket snildt kan klares på en til to uger), vil 
termokanden være billigst i drift. Udgifterne 
er beregnet ud fra at en kop kaffe med klip-
pekort koster ca. 5,5 kr., mens engangsud-
gifterne for en termokande er ca. 100 kr., 
hvorefter det kun koster at købe kaffepulver 
(man kan få et glas instant for 20 kr., hvilket 
bliver til ca. 50 kopper). Du skal selvfølgelig 
huske ikke at være blind for alternativom-
kostninger, dvs. alt det du går glip af ved at 
vælge termokanden. Her kan det tænkes, at 
du – så længe du ligner en humanist - vil gå 
glip af at blive inviteret på date og få din kaf-
fe betalt af en anden.

Clairvoyanten: Ud fra dit brev fornemmer 
jeg både usikkerhed omkring din identitet og 
dine fysiske behov. For at finde din indre bal-
ance, der båder giver dig energi i studielivet 
og anerkendelse af dine medmennesker, skal 
du mærke efter helt inde i dig selv, og svare 
på spørgsmålet: ville jeg i virkeligheden arbe-
jde mere effektivt, hvis jeg drak biodyna-
misk-fair trade-økologisk urtete i stedet for 
kaffe? Jeg tror du ville opleve, at de økono-
miske overvejelser fylder mindre i din bevid-
sthed, hvis du er fuld af velvære. Desuden er 
Saturns tre måner inde i din lykkesfære, 
hvilket betyder at Miss Sunshine vil give dig 
kærlige smil (og måske lidt mere) hele marts 
måned. Håber det var en hjælp

Her ses 
punktet, hvor 
termokan-
den bliver 
billigere end 
kaffekortet.



Kandestøberen

26

Welcome to Ottawa/Bienvenue á Ottawa
Jeg begyndte på Danmarks ambassade i Ot-
tawa den 1. februar og har i skrivende stund 
netop rundet månedsdagen i min stilling som 
politisk- og økonomisk praktikant. Ambas-
saden er en relativt lille repræsentation med 
8 ansatte og 2 praktikanter. Det var blandt 
andet derfor, at jeg søgte til netop Ottawa. 
Det er min opfattelse, at jeg som praktikant 
på en lille ambassade som her kan få større 
ansvar, og samtidig synes jeg, det er spæn-
dende, at jeg kommer til at arbejde på tværs 
af mange forskellige områder. 

Canadas hovedstad Ottawa ligger lige på 
grænsen mellem provinserne Ontario og 
Quebec. Ottawa er særligt præget af at være 
regeringsbyen med parlamentet og de 
føderale forvaltninger – derudover minder 
byen mest af alt om en stor provinsby. Cana-
das finansielle centrum er i Toronto, og det 

mere kulturelle storbyliv findes i Montreal. Til 
gengæld er en 3-4 timers bilkørsel ikke 
meget værre end en cykeltur op af Randers-
vej i Nordamerikansk optik, så der kommer 
formentlig til at være rig mulighed for at 
prøve kræfter med Canadas storbyliv, men 
også de mange naturområder omkring Otta-
wa. Socialt er der et stort netværk af andre 
internationale praktikanter og ambassa-
demedarbejdere, som jeg hurtigt er blevet en 
del af. Samtidig er canadierne også enormt 
imødekommende, så det er på ingen måde 
svært at finde fester og events til at peppe 
tiden op med i det føderale Ottawa. 

Arbejdet som praktikant
Mine daglige arbejdsopgaver er meget varier-
ende blandt andet som følge af, at jeg arbej-
der på tværs af de forskellige politiske og 
økonomiske områder. Indtil nu har jeg været 
med til at skrive på ambassadens indberet-
ninger og papers samt lavet en del re-
searcharbejde. Det kan blandt andet være at 
finde data, tjekke information eller deltage i 
møder og foredrag, som kan bidrage til  en 
forståelse af den canadiske position indenfor 
de områder, der har særlig interesse for Dan-
mark. Jeg sidder både med opgaver, som jeg 
kan fordybe mig i og bruge lang tid på og 
med andre opgaver, som hurtigt skal ekspe-
deres. Som praktikant fungerer jeg således 
også som en slags assistent for ambassadens 
souschef og politiske rådgivere og hjælper 

Jeg er så småt ved at blive varm på hverdagen som praktikant i Canada. Bogstavelig 
talt, idet det har været en usædvanlig mild canadisk vinter i år, hvorfor jeg har sparet 
mig en ellers nødvendig Canada Goose jakke. Mere figurativt, fordi jeg har brændt 
efter at prøve kræfter med den ”voksne” statskundskabers arbejde, og jeg nu er ved 
at få indblik i det politiske arbejde i Udenrigstjenesten.

PraktiKANDEN

Stine Sønderby Bonde
 stinebonde@hotmail.com

PraktiKANDEN

Her er jeg på mit kontor, som jeg deler med ambassadens 
kultur- og kommunikationspraktikant. 
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dem med information og oplysninger til de-
res arbejde.  

Jeg tror, at det er vigtigt for studerende, som 
søger praktik, at gøre op med sig selv, om de 
er forberedt på også at skulle tage sig af de 
praktiske gøremål; passe telefonen, hente 
mælk til kaffen og hejse flaget om morgenen. 
Jeg har det helt fint med at hjælpe til, hvor 
jeg kan bl.a. fordi jeg stadig hovedsageligt 
fylder min arbejdstid med opgaver, som jeg 
mener giver mig et fagligt udbytte. Det står 
mig dog helt klart, at jeg også selv har et an-
svar for at få det ud af mit praktikophold, 
som jeg gerne vil have. Der er også en del 
”watch-and-learn” over min praktik, og det er 
klart, at jeg må suge til mig af de politiske 
rådgiveres tæft og erfaring med diplomatiet. 

Fokusområder for Danmark i Canada
For at nævne et par af de danske interes-
seområder i relation til Canada er Arktis ét af 
de helt centrale fokusområder for ambas-
saden. Arktis  prioriteres højt af den ca-
nadiske regering, som ser store økonomiske 
muligheder i området  i form af de forvent-
ede naturressourcer af olie, gas og mineraler. 
Canada er verdens største eksportør af 
mineraler og metaller og ser en stor fremtid i 
samhandel med bl.a. Kina. 
Arktis står højt på dagsordenen blandt andet 
som følge af det øgede behov for su-
verænitetshåndhævelse, som rejses i takt 
med, at isen i polarhavet smelter. I løbet af 
10-20 år giver det mulighed for at sejle via de 
nordlige sejlruter gennem Nordvestpassagen 
over Nordamerika og Nordøstpassagen over 
Rusland. Samtidig er det også en varm kartof-
fel, at der er store problemer med den økono-
miske og sociale udvikling blandt den oprin-
delige befolkning i de nordlige territorier. 
Angående Arktis arbejder ambassaden med 
at oplyse og promovere ”Kongeriget Dan-
marks Strategi for Arktis 2011-2020”, som 
udstikker Danmarks politik for et fredeligt og 
sikkert Arktis med fokus på social bæredyg-
tighed, respekt for miljø og natur og samar-
bejde med internationale partnere. Danmarks 
interesse i Arktis udspiller sig i den forbin-

delse multilateralt gennem Arktis Råd og i 
Arctic 5 (mange husker i den forbindelse sik-
kert Lene Espersens afbud til topmødet mel-
lem de 5 kyststater i Arctic 5; USA, Rusland, 
Canada, Norge og Danmark).

Særlig fokus er der også på forhandlingerne 
mellem EU og Canada om en frihandelsaftale. 
EU og Canada igangsatte i 2009 forhandling-
er om ”Comprehensive Economic and Trade 
Agreement” (CETA) og det forventes, at den 
aftale vil komme på plads i løbet af 2012. 
Uden direkte tilknytning til CETA er der fra 
den canadiske regering dog en stor utilfreds-
hed med handelsmulighederne til Europa 
som følge af EU’s brændstofdirektiv, der vil 
begrænse mulighederne for at sælge ca-
nadisk oliesand – en naturressource, som 
Canadas fremtidige økonomi er meget af-
hængig af. Den canadiske regering og oliein-
dustri har lobbyet i EU og har indtil videre 
haft succes med at udsætte og forhindre ved-
tagelsen af brændstofdirektivet. Klima- og 
energispørgsmålet i Canada er i det hele tag-
et interessant at følge; f.eks. trak Canada, 
som ellers traditionelt set har været progres-
siv på klimaspørgsmålet, sig sidste år ud af 
Kyoto-aftalen.

Der er nok at fordybe sig i som praktikant på 
ambassaden i Ottawa, og jeg glæder mig til 
at tilbringe de næste fem måneder med Ca-
nadisk politik og økonomi i takt med, at tem-
peraturerne stiger, sommeren kommer, og 
jeg skal opleve en masse canadisk kultur og 
natur.

Èt af de 
vigtigste 
fokusom-
råder for 
den danske 
ambassade 
i Canada er 
Arktis
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Ph.D.-kavalkaden

Hvad omhandler dit projekt?
”Jeg skriver om de internationale klima-
forhandlinger. I forbindelse med mit speciale 
deltog jeg i forhandlingerne op til COP15, og 
en af de ting, der slog mig, var, at dagsor-
denen til sådanne møder er enormt stor. Det 
er måske ti sider, og der er mange forskellige 
punkter, fx reduktion af drivhusgasudslip, til-
pasning til klimaforandringer, teknologiud-
viklinger, penge til ulandene, osv.”
”Jeg begyndte at tænke på, hvilken effekt det 
har på forhandlingerne, at man snakker om 
så mange ting på én gang. Hvilken effekt har 
den her omfattende dagsorden og de emner, 
der er på den.”
”Mit ph.d.-projekt udspringer af den undren. 
Dét, jeg spørger om, er: Hvad er effekten af 
at forhandle om så mange emner på én gang, 
og hvordan bliver denne effekt overført?”
”På den ene side kan det være godt at have så 
mange emner i spil på én gang, fordi man i 
sidste ende kan lave nogle store aftaler om 
mange ting, og de, der ikke får deres vilje på 
et område, kan så få det på et andet. Det vil 
være en positiv effekt at skabe enighed.”
”Men jeg interesserer mig også for, hvordan 
effekten bliver overført. Jeg interesserer mig 
for, om det fx er nogle formænd, der sidder 
og skaber disse pakkeaftaler, eller om det 
måske er nogle bestemte parter, der sidder 

og laver en stor plan for, hvordan man kan få 
den her kabale til at gå op.”

Dagsordenens størrelse er én ting
”Dagsordenens størrelse kan i sig selv have 
betydning, da det kan være svært at be-
stemme, om man skal beskæftige sig med 
det ene emne, før man beskæftiger sig med 
det andet. Man kan risikere issue cycling, 
hvor de forskellige parter hele tiden vil tale 
om de emner, de synes er vigtigst.”
”Det er en ulempe, man ikke får besluttet, 
hvad der skal tales om først. Så går der tid 
med det - så er der transaktionsomkost-
ninger.”
”Men det er også interessant at se på hvilke 
emner, der er på dagsordenen. Det er fx ikke 
specielt logisk, at man skal tale om penge, 
når man taler om klimaforandringer – altså 
finansiering som et selvstændigt punkt på 
dagsordenen. Klimaforandringer har ikke 
nødvendigvis noget med penge at gøre. Men 
dét at finansiering er på dagsordenen er ret 

Henrik Jepsen er Ph.D.-studerende på IFSK ved Aarhus Universitet. Han skriver om ef-
fekten af at forhandle om mange emner på én gang, og hvordan denne effekt bliver 
overført. Kandestøberens udsendte mødte ham til en snak om hans afhandling.

Portræt af en Ph.D.’er
Mathias Gjørling

mathias.gjoerling@gmail.com

- om dagsordensstørrelse, emner 

og muligheden for en klimaaftale

“ Men efterhånden 
bliver man god til at 
dræbe sine darlings, 
og takket være kritik-
ken bliver slutproduk-
tet meget bedre
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gavnligt, fordi det kan bruges som et  
forhandlingselement og få nogle lande med i 
en aftale.”
”Mange oliestater synes fx det er en rigtig 
dårlig idé at gøre noget for at reducere 
drivhusgasudledningen, fordi de tjener jo de-
res penge på fossile brændstoffer. Og hvis 
man vil udlede mindre, skal man bruge færre 
fossile brændstoffer, og så falder deres 
eksportindtægter i sidste ende. For at få olie-
staterne med i en aftale er det godt at have 
sådan et punkt som finansiering på dagsor-
denen. De ser det lidt som en gulerod.”
”Pakkeaftaler kan på den måde gøre en aftale 
mulig.”

Kritik driver processen
Hvilke forskelle og ligheder er der mellem 
ph.d.-studerende og almindelige studerende?
”Der er nogle ligheder med de større opga-
ver. Man kan sammenligne det med en 
ugeopgave på den måde, at de første par 
dage skal man lige finde ud af, hvad der er 
op og ned, eller hvordan man skal gå til det 
– sådan er det første halve eller hele år fx for 
mange ph.d.’ere. Så kommer der en fase, 
hvor man egentlig får skrevet noget. Og til 
sidst kommer den fase, som jeg er i nu, hvor 
man skal forsøge at få det hele til at fremstå 
som én samlet opgave – prøve at få en rød 
tråd. De udfordringer kender de fleste nok.”

Henrik peger dog på en stor forskel mellem 
at være ph.d.’er og studerende: 
”Niveauet er højere, så når man laver noget 
som ph.d.’er er det en naturlig del af jobbet, 
at man får kritik – og det er man måske ikke 
meget vant til som studerende. Man kan 
måske godt få kritik på noget, man har skrev-
et, men her er det kritik, der driver proces-
sen. Det kræver noget tilvænning. Men efter-
hånden bliver man god til at dræbe sine 
darlings, og takket være kritikken bliver slut-
produktet meget bedre.”

Hvilke store udfordringer har du oplevet?
”Evnen til at lægge det fra sig. Det er vigtigt 
at kunne tænke: Nu arbejder jeg ikke, nu 

tænker jeg ikke over projektet - nu ser jeg 
bare en fodboldkamp, eller nu er jeg bare 
sammen med vennerne.”
”Måske fordi det er en proces, som kræver 
meget tankevirksomhed, er det lidt svært at 
skyde ud af hovedet. Nogle er garanteret 
bedre til det end andre, men jeg synes, det 
kan være svært at lægge fra sig, når man har 
fri.”

Mange muligheder
Hvad synes du om det sociale liv?
”Der er et rigtig godt sammenhold, både 
sammen med det øvrige videnskabelige per-
sonale, men især blandt ph.d.’erne, hvor vi 
har fredagsbar, tour-de-kontor eller ser fod-
bold sammen. Det gør det også nemmere at 
være  ph.d.-studerende, fordi mange ud-
fordringer er nogle, alle oplever. Vi er gode til 
at hjælpe hinanden. Dem, der er længere i 
forløbet, kan måske komme med nogle råd.”

Henrik ser ud over det sociale mange fordele 
i livet som ph.d.’er:
”Det er spændende at være ph.d.’er. Der er 
meget at se til, men der er også mange rigtig 
gode muligheder. Mulighed for at komme ud 
og få nogle oplevelser. Jeg har fx været et 
halvt år i Oslo, lavet dataindsamling under 
klimakonferencer og fået kollegaer i andre 
lande. Der er mange oplevelser og mulighed-
er i jobbet.”

Henrik Jepsen
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Direktør i Movia

Karrierekanonen
Dorthe Nøhr Pedersen

       

Jeg har siden begyndelsen af 2009 været ad-
ministrerende direktør i Movia, der er landets 
største trafikselskab. Movia blev etableret 
som led i kommunalreformen i 2007 og ind-
køber og planlægger kollektiv trafik og skal 
få kunder til at bruge den kollektive trafik. Vi 
er på mange måder en lidt speciel offentlig 
virksomhed, fordi vi både er at finde på de 
kommunale budgetter og fordi vi arbejder 
med kunder, priser og marked. Vores primære 
produktion er udliciteret til ca. 15 busope-
ratører, hvoraf nogle er meget store og ejes 
af statskapital fra andre europæiske lande og 
andre er mindre privatejede virksomheder.

Rejsen mod Movia
I 1993 blev jeg færdig som kandidat ved 
statskundskab og startede, umiddelbart efter 
at jeg havde afleveret mit speciale, i det 
daværende Budgetdepartement. Jeg skrev et 
ret teoretisk speciale om hvordan ting sættes 
på den politiske dagsorden. Teorien blev tes-
tet op af en grundlovsdebat, der verserede i 
Tyskland, hvor CDU havde fået gjort en æn-
dring af en bestemt paragraf i grundloven til 
løsningen på alle landets problemer med    

Min blomsterhandler var engang arving til et stort parfumeri dynasti i Bagdad. Det 
giver et perspektiv til læsere af karrierekanonen, for i dag sælger han tulipaner på Gl. 
Kongevej på Frederiksberg. En dag hvor han brokkede sig over, at hans job var at 
binde blomsterbuketter, pegede jeg på busstoppestedet uden for butikken og sagde 
noget i retning af ”Hør nu her - jeg har læst Kant på universitetet. I dag laver jeg 
busser”.

flygtninge og indvandring i de tidlige 90’ere. 
Min indgangsbillet til centraladministra-
tionen var således ikke mit speciale, og der 
har heller aldrig været nogen, der har inter-
esseret sig for det, jeg engang kunne bruge 
Kant til. 

Jeg arbejdede godt et par år med blandt an-
det støtte til Østlandene, som det hed de 
første år efter murens fald, og Miljø- og Ener-
giministeriets økonomi, inden jeg blev udlånt 
til Statsministeriet. I Statsministeriet arbej-
dede jeg i kort tid i den indenrigspolitiske 
søjle, inden jeg blev ministersekretær. Her 
kom jeg til at snuse til både EU og NATO, og 
det er i virkeligheden det eneste internatio-
nale, jeg har lavet nogensinde på mit arbe-
jde. Jeg var kort tid tilbage i Finansministeri-
et, inden jeg i 2000 søgte et kontorchefjob i 
Trafikministeriet og fik det. Og der var jeg 
først kontorchef, siden afdelingschef.

Da jeg kom til Transportministeriet, opfat-
tede jeg mig selv som lidt af en flakker. Jeg 
var ikke rigtigt kommet i dybden med noget 
og kunne for den sags skyld arbejde med lidt 
af hvert – rent bortset fra, at de bløde 
velfærdsstatsområder i kommunerne ikke 
fangede mig overhovedet. Men i Transport-
ministeriet blev jeg så til gengæld - som 
årene gik - noget bekymret for, om jeg var 
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ved at gro fast: For her arbejdede jeg med 
jernbanepolitik og kollektiv trafik i godt 8 år. 
Jeg har arbejdet med udbud af togtrafik, lib-
eralisering af fjernbusser, solkurver på Bane-
danmarks skinner, signalstrategi i Banedan-
mark, DSB’s IC4 tog og rejsekort og 
færgeudbud til Bornholm og Ørestad og 
Københavns Havn og billetpriser der gik op 
og billetpriser der skulle ned. Nøgleordene 
for det er offentlig service, IT, meget store 
budgetter, afregulering af monopolmarkeder, 
konkurrenceudsættelse, teknik og drift. Men 
også politik, der møder drift og kompliceret 
økonomi, der møder politik. Og hvordan det 
er at håndtere den politiske ansvarlighed på 
områder, hvor du har organiseret dig med be-
styrelser og komplicerede kontrakter – uan-
set om de er udbudte eller forhandlede. 

Mange af de ting, jeg boksede rundt med, var 
og er spørgsmål der ikke er fundet rigtig 
gode svar på endnu – hvordan konkurren-
ceudsætter man jernbanen i Danmark? Hvor-
dan organiserer man den kollektive trafik i 
hovedstadsområdet? Heldigvis er også nogle 
af de ting, jeg har arbejdet med, holdt op 
med at være en politisk kampplads. Skal man 
have mere metro i København? Skal man byg-
ge en ny jernbane mellem København og 
Ringsted eller skal man udvide den bestående 
med et 5. spor? I dag er det trivielt at svare 
på, hvad det rigtige var at gøre. Det var ikke 
trivielt, mens jeg arbejdede med det. 

Rejsen med Movia
Undervejs er jeg også kommet til at arbejde 
med ledelse af medarbejdere og ledelse af 
ledere.  Så i dag er min største udfordring i 
virkeligheden at være vældig fagligt inter-

esseret i alle mulige detaljer og så lade Mov-
ias dygtige medarbejdere og ledere gøre ar-
bejdet. Mit fokus er nu at sikre, at vi gør de 
rigtige ting både i dag og om 2-5 år. Jeg er 
kommet til at interessere mig mere og mere 
for service og drift, og hvordan du får en 
politisk beslutning til at blive det frontme-
darbejderen giver eller gør for en kunde og 
det kunden oplever, at hun får. Og herunder 
hvordan du sikrer god performance i en of-
fentlig virksomhed, der er på kanten til at 
være drevet efter privatøkonomiske princip-
per (men aldrig kan blive det helt), og som 
møder et marked med kunder, der agerer føl-
somt på priser og service (men som også 
tror, du er en myndighed). De samme kunder 
er i øvrigt borgere i de kommuner, der i dag 
bestiller og betaler for den drift, som Movia 
leverer – og Movia kan aldrig forsvare sin 
egen performance ved at forklare, at en kom-
mune har truffet en dårlig politisk beslut-
ning. 

Den politiske dagsorden, som jeg lige nu 
forsøger at sætte, handler om at gøre kollek-
tiv trafik til en god investering – både i øko-
nomisk forstand og i politisk forstand. Øko-
nomisk går det nogenlunde, men de fleste 
ved godt, at kampen om kommunernes 
smallere budgetter vil blive hård i de næste 
mange år. Om fremme af den kollektive trafik 
også er en god investering i politisk forstand 
– ja det skulle en eller anden tage at skrive et 
speciale om. Det er ikke sikkert, man efter 
specialet skal arbejde i Transportministeriet 
eller Finansministeriet eller Statsministeriet. 
Men der er på den anden side ikke ret meget 
man kan beslutte at gøre godt på sit 
statskundskabsstudie, som ikke på en eller 
anden måde bliver en god investering på 
sigt. I modsætning til min blomsterhandlers 
karrieresuk er jeg meget tilfreds med, at der 
ikke har været så meget, der har været plan-
lagt: Jeg kunne garanteret ikke have fået en 
eneste tanke om tog og busser, da jeg læste 
statskundskab. 

“ Da jeg kom til 
Transportministeri-
et, opfattede jeg 
mig selv som lidt af 
en flakker.
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Kære alle!

Den nu afgåede bestyrelse takker for et godt 
bestyrelsesår og for en spændende generalfor-
samling!

Vi ønsker den nye bestyrelse al mulig held og 
lykke, og vi håber, alle tager godt imod den.

PF - alt for dig!

Orientering fra Politologisk Forening 

I kan som altid finde yder-
ligere information om vores 
arrangementer på facebook



33

2012



Kandestøberen

34

Publikationer
- Asmussen, O., & Blom-Hansen, J. (2012). Slip kommunerne fri. Berlingske Tidende.
- Bech, E. C., & Snyder, J. (2011). Conclusion: Religion’s Contribution to International Relations Theory. I Snyder, J. (red.), 
Religion and International Relations TheoryKapitel 8.(s. 200-210). (Religion, Culture, and Public Life). New York: Columbia 
University Press.
- Binderkrantz, A. S., & Krøyer, S. (2011). Customizing Strategies: How Interest Group Goals Affect Their Strategic Choices. 
Paper presented at ECPR General Conference, Reykjavik, Island.
- Blom-Hansen, J. (2011). Joint-Decision trap. I Badie, B., Berg-Schlosser, D., & Morlino, L. (red.), International Encyclopedia 
of Political Science(s. 1362-1364 ). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Incorporated.
- Blom-Hansen, J. (2012). Demokratisk. Vagthunde holder EU i ørerne. Politiken.
- Blom-Hansen, J., Christiansen, P. M., Fimreite, A. L., & Selle, P. (2012). Reform Strategies Matter: Explaining the Perplexing 
Results of Regional Government Reforms in Norway and Denmark. Local Government Studies, 38(1), 71-90.
- Brock, L., Holm, H., Sørensen, G., & Stohl, M. (2012). Fragile States: Violence and the Failure of Intervention London: Pol-
ity Press.
- Burau, V., & Vabo, S. I. (2011). Guest Editorial. Shifts in Nordic welfare governance: introduction and outlook. Interna-
tional Journal of Sociology and Social Policy, 31(3/4), 140-7.
- Burau, V., & Vabo, S. I. (red.) (2011). Shifts in Nordic welfare governance.
- Christiansen, P. M. (2012). The Usual Suspects: Interest Group Dynamics and Representation in Denmark. I Halpin, D., 
& Jordan, G. (red.), The Scale of Interest Organization in Democratic Politics. Data and Research Methods(s. 161-179). 
Houndmills: Palgrave Macmillan.
- Dinesen, P. T., & Sønderskov, K. M. (2012). Hvorfor stiger tilliden?. Politica, 44(1), 87-110.
- Dørken, R., Feilberg, S., Buse, T., Jakobsen, M. L., Pallesen, T., Hansen, X. B., Kristensen, S. R., & Bech, M. (2012). Takster i 
faste rammer. En analyse af takst- og økonomistyringen på sygehusområdet Århus: KREVI.
- Frederiksen, P., Nielsen, H. Ø., Pedersen, A. B., Rytkönen, A., & Saarikoski, H. (2011). River Basin Management Plans - 
Institutional framework and planning process: Cross-country analysis
- Green-Pedersen, C. (2011). Partier i nye tider: Den politiske dagsorden i Danmark. Aarhus Universitetsforlag.
- Hansen, R. S., & Midtgaard, S. F. (2011). Sinking Cohen’s Flagship — or Why People with Expensive Tastes Should not be 
Compensated. Journal of Applied Philosophy, 28(4), 341-354.
- Harrits, G. S. (2011). Professionsfeltet: sociale relationer og symbolske kampe. I Johansen, M. B., & Olesen, S. G. (red.), 
Professionernes sociologi og vidensgrundlagKapitel 10.(s. 176-193). Aarhus: Systime.
- Jakobsen, M. L., & Kristensen, S. R. (2012). Takstafregning af sygehuse: Definition, konkretisering og måleudfordringer. I 
Takster i faste rammerKapitel Appendiks.Århus: KREVI.
- Jakobsen, M. L., & Sørensen, R. J. (2012). Er offentligt ansatte (blevet) som de private?. Politica. Tidsskrift for politisk 
videnskab, 44(1), 26-46.
- Jepsen, H. (2011). Fra konflikt til kompromis: Bidrager issue linkage til at opnå aftaler i klimaforhandlingerne?. Politica. 
Tidsskrift for politisk videnskab, 43(4), 417-438.
- Jørgensen, K. E. (2011). Den europæiske Union i international politik. I Bülow, M. W., & Knudsen, T. B. (red.), International 
politikNuKapitel 7.(s. 123-145). Systime.
- Jørgensen, K. E. (2011). EU: En international organisation eller et politisk system. I Martinsen, D. S., & Wind, M.  (red.), EU 
som et politisk system : Udviklinger og udfordringer(s. 22-34). Forlaget Columbus.
- Jørgensen, K. E. (2011). The EEAS and the challenges of multilateral diplomacy. Cuadernos Europeos de Deusto, (44), 
93-110.
- Jørgensen, K. E., & Wessel, R. (2011). The position of the European Union in (other) international organizations: confront-
ing legal and political approaches. I Koutrakos, P. (red.), European Foreign Policy: Legal and Political PerspectivesKapitel 
9.(s. 261-286). Cheltenham: Edward Elgar Publishing, Incorporated.
- Kuhlmann, E., Burau, V., Larsen, C., Lewandowski, R., Lionis, C., & Repullo, J. (2011). Medicine and management in Euro-
pean healthcare systems: how do they matter in the control of clinical practice?. International Journal of Clinical Practice, 
65(7), 722-24.
- Laustsen, C. B., & Jensen, R. U. H. (2012). Uncanny Repetitions. Abu Ghraib in Afterthough. Journal for Cultural Research, 
16(1), 81-102.
- Loftager, J. (2011). De parkerede. Dagbladet Information.
- Mortensen, P. B. (2011). Forvaltningens organisering og mediernes placering af det politiske ansvar. Politik, 14(3), 27-34.
- Nannestad, P. (2011). Antijødiske holdninger i Danmark. Rambam, 20, 36-46.
- Nielsen, S. S., Jakobsen, C. V., & Andersen, L. B. (2011). Skår i (arbejds-) glæden?: Intrinsisk motivation og elevplaner i 
folkeskolen. Politik, 14(2), 28-38.
- Olsen, T. V. (2011). Udmeldelse af EU er udemokratisk. Dagbladet Information.
- Olsen, T. V., & Ahlgren, S. M. (2011). (In)Tolerance and Accommodation of Difference in Danish Public and Private Schools 
European University Institute.
- Parker, C., & Nielsen, V. L. (2011). Deterrence and the impact of calculative thinking on business complinace with compe-
tition and consumer regulation. Antitrust Bulletin, 56(2), 377-426.
- Pedersen, J. D. (2011). International politisk økonomi - globalisering, udvikling og kriser Forlaget Systime. !!Accessed jan 
01, 2011, fra http://ipni.systime.dk/
- Pedersen, K. H., & Svendsen, G. T. (2011). Bønder som klimahelte: Kan og vil landbruget bidrage?. Politica, 43(4), 459-
477.
- Pedersen, K. H., & Svendsen, G. T. (2011). Klima på frihjul?: Global opvarmning og klimapolitik. Politica, 43(4), 409-416.
- Pedersen, R. B. (2011). Danmark i verden - Udenrigs- og sikkerhedspolitik. I Brems Knudsen, T., & Winter Bülow, M. (red.), 
International politik NU - magtbalance, værdier og samarbejdeKapitel 12.(s. 219-244). Aarhus: Systime Academic.
- Pedersen, R. B. (2011). Dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik samt bistandspoplitik Systime. !!Accessed jan 01, 2011, fra 
http://www.ipnu.systime.dk
- Pedersen, R. B. (2012). Fra aktiv internationalisme til international aktivisme: Udvikling og tendenser i dansk udenrig-
spolitisk aktivisme . Politica, 44(1), 111-130.



35

2012

- Petersen, M. B. (2012). Social Welfare as Small-Scale Help: Evolutionary Psychology and the Deservingness Heuristic. 
American Journal of Political Science, 56(1), 1-16.
- Skak, M. (2011). De nye stormagter. I Bülow, M. W., & Brems Knudsen, T. (red.), International Politik NU -: magtbalance, 
værdier og samarbejde(1 udg.) Kapitel 6.(s. 109-122). Aarhus: Systime.
- Skak, M. (2011). Hovedværker om den kolde krig. Udenrigs, 66(2), 110-119.
- Skak, M. (2011). Sikkerhed, krig og konfliktløsning. I Bülow, M. W., & Brems Knudsen, T. (red.), International Politik NU -: 
magtbalance, værdier og samarbejde(1 udg.) Kapitel 8.(s. 147-169). Aarhus: Systime.
- Sønderskov, K. M., & Daugbjerg, C. (2011). The state and consumer confidence in eco-labeling: organic labeling in Den-
mark, Sweden, The United Kingdom and The United States. Agriculture and Human Values, 28(4), 507-517.
- Svendsen, G. T., & Nilsson, J. (2011). Free Riding or Trust?: Why Members (do not) Monitor their Cooperatives. Journal of 
Rural Cooperation, 39(2), 131-150.
- Thesen, G. (2011). Attack and Defend!: Explaining Party Responses to News Århus: Institut for Statskundskab, Aarhus 
Universitet.
- Valbjørn, M., & Bank, A. (2012). The New Arab Cold War: rediscovering the Arab dimension of Middle East regional poli-
tics. Review of International Studies, 38(1), 3-24.

Personalia
Rasmus Sommer Hansen er ansat som adjunkt for perioden 1. februar 2012 – 31. januar 2015.

Ellen Kuhlmann er ansat som gæsteprofessor for perioden 1. februar 2012 – 31. maj 2012. 

Lasse Lindekilde er ansat som videnskabelig assistent for perioden 1. januar 2012 – 30. juni 2012. 

Rasmus Brun Pedersen er ansat som videnskabelig assistent for perioden 1. april 2012 – 30. juni 2012.

Jakob Tolstrup er ansat som post doc. for perioden 10. december 2011 – 31. marts 2012. 



	  
 

Så er den nye bestyrelse i Kandidatforeningen konstitueret. Efter fredsvalg på den 
ordinære generalforsamling og et konstituerende bestyrelsesmøde ser foreningens 
bestyrelse således ud:  

Mads Faurholt Jensen (Formand), Stinne Frederiksen (Næstformand), Stine Rauff 
Bommersholdt (Kasserer), Anne-Kathrine Mosegaard, Christina Kibsgaard, Sandra 
Damgaard Hartmeyer,  Jeppe W. Sørensen og Tea Risom. 

Vi ser frem til at komme i gang med semestrets opgaver, som vil munde ud i både 
faglige og sociale tilbud til medlemmerne af foreningen. 

 
Foreløbigt program for foråret 2012: 

Dato Arrangement 
12. Marts  Vi sidder i samfundsfaglig kantine kl. 12-

13, hvor du kan melde dig ind og høre mere 
om vores arrangementer 

12. og 13. 
Marts 

Nvivo Kursus 

13., 20. og 27. 
Marts 

SPSS (Hold 1) 

14., 21. og 28. 
Marts 

SPSS (hold 2) 

29. Marts ”Minigolf og Øl” 

20. April Fællesspisning før PF- fest 

Derudover arbejder vi på at lave et kursus i Komparativ 
metode og et kursus i STATA. Vi arbejder også på et 
heldagsarrangement i foråret. 
 
Kontakt kandidat@ps.au.dk for info, og se i øvrigt vores 
facebookgruppe. 
 
 

 

Du er altid velkommen til at kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne, hvis du har lyst til at vide mere 
om et af vores arrangementer, eller hvis du har andet på hjerte! 
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Nyt fra Studienævnet

Gitte Sommer Harrits (formand for Studienævnet) 
 gitte@ps.au.dk

Jonas Gejl Pedersen (næstformand for Studienævnet)
 a05jonasp@gmail.com

Det nye studienævn konstitueredes fredag d. 
3. februar 2012. Traditionen tro var det nye 
såvel som det afgående studienævn ude at 
spise og sagde farvel til det gamle og goddag 
til det nye. Det nye studienævn vil i fremtiden 
fortsat arbejde på at gøre to gode uddannels-
er endnu bedre til.
Der er flere ting, det nye studienævn vil tage 
fat på. På mødet snakkede vi blandt andet 
om undervisningsevalueringer. Det kan 
måske virke irriterende hele tiden at skulle 
svare på evalueringsskemaer i undervisnin-
gen. Ikke desto mindre er det af største vig-
tighed, at alle studerende gør dette. Som I 
alle ved, er det svært at få et korrekt og 
repræsentativt indtryk af undervisningsop-
levelsen, hvis svarprocenterne er for lave. 
Evalueringerne tager vi yderst alvorligt og er 
et godt pejlemærke for, hvor der skal sættes 
ind i fremtiden, eller hvad der kan tages ved 
lære af. Den enkelte underviser bruger kom-
mentarerne til at forbedre sin egen undervis-
ning. Og i Studienævnet diskuterer vi små og 
store emner, der kommer op ved evaluering-
erne. Undervisningsevalueringerne er et vi-
talt led i Studienævnets bestræbelser på kon-
tinuerligt at forbedre vores uddannelser til 
alles fælles bedste.
Derfor er det også vigtigt for os, at det nye 
system med elektronisk evaluering fungerer. 
Vi har over nogle semestre gjort forsøg med 
elektronisk evaluering. Efterårssemestret 
2011 var første gang, hvor den elektroniske 
evaluering helt erstattede papirevaluering-
erne. Heldigvis gik det godt. Svarprocenten 
faldt ikke drastisk (som vi først havde fryg-
tet). Der var dog visse begyndervanske-
ligheder. Fx er der rigtig mange forskellige 
links, man som studerende modtager når 
fagene skal evalueres. Vi arbejder i Studie-

nævnet på at få lavet ét enkelt evalue-
ringsskema til både holdtimer og forelæs-
ning, så antallet af skemaer kan reduceres. 
Hvis du har kommentarer til evalueringerne, 
må du endelige sige dette til en af dine stu-
denterrepræsentanter i StatsRådet eller Stu-
dienævnet – jo før, desto bedre. 

Studienævnet arbejder også på at forbedre 
uddannelsen i samfundsfag. Efter sommer-
ferien vil optaget til bacheloruddannelsen i 
statskundskab og samfundsfag ske separat. 
Formålet med den nye uddannelse i sam-
fundsfag er blandt andet at kunne tilbyde 
kommende studerende en tværfaglig sam-
fundsvidenskabelig uddannelse, der både 
retter sig mod beskæftigelse som gym-
nasielærer, men også tilgodeser de studer-
ende, der ikke ønsker senere beskæftigelse 
ved gymnasieskolen. Jonas Gejl Pedersen og 
Gitte Sommer Harrits har i samarbejde med 
repræsentanter fra de studerende, det viden-
skabelige personale og gymnasieskolen lavet 
forarbejdet til den nye uddannelse. Det nye 
fag ”Offentlig økonomi og forvaltning” skal 
afløse det nuværende ”valgfag” på 2. semes-
ter. Endvidere indstilles der til at afskaffe fag-
spredningen og forbedre mulighederne for 
praktik i gymnasiet eller andet steds på sam-
fundsfagsuddannelsens kandidatdel.  End-
videre oprettes et egentlig bachelorseminar 
på 5. semester. Forbedringerne sigter på at 
forbedre de studerendes faglige evner til 
glæde for de private og offentlige aftagere, 
såvel som en øget valgfrihed.

Det ny studienævn består af: Jonas Gejl Ped-
ersen, Sarah Askholm Junge, Bjarke Olesen, 
Mikkel Elling Rasmussen, Anne Mette Kjær, 
Gitte Sommer Harrits, Peter Bjerre Mortensen, 
og Søren Flinch Midtgaard.

   Nyt fra

        Studienævnet
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BHUTAN – Tordendragen i bevægelse
En visuel, sanselig og poetisk udstilling 
om bhutanesisk barndomskultur. Udstill-
ingen fokuserer på bhutanesiske børn og 
unges egne reflektioner over livet i et af 
verdens lykkeligste, men fattigste lande. 
Et af udstillingens formål er at formidle 
indblik i barndommens vilkår i hjemmet 
og skolen i forhold til lykkebegrebet i 
Bhutan. Se mere på www.bhutan-exhibi-
tions.dk/ 
Tid: kl.10-17 alle dage undtaget mandag 
i perioden d.10 februar – 25 marts .
Sted: Pustervig –Rosensgade 23,1 i 
Arkaden 
Gratis entré

MAESTRO 
er en rejse ind i et univers præget af krig, 
mafialignende tilstande og østeuropæisk ro-
mantik, hvor druk, hor, eder og forbandelser 
er en del af den dystre dagligdag. Universet 
dyrker venskab, bedrageri, griskhed, misun-
delse, hævnlyst, frygt, kærlighed, eskapisme, 
døden og meningsløsheden i at være i live 
– blandt andet er russisk roulette en yndet 
fritidsbeskæftigelse – men samtidig leves 
hver dag med en lidenskab, som var det den 
sidste.
Forestillingen er baseret på norske Tore Ren-
bergs stykke ”Sonny”, der udspringer af den 
norske gruppe Kaizers Orchestras dunkle og 
dybt fascinerende univers på deres tre første 
plader ”Ompa Til Du Dør”, ”Evig Pint” og 
”Maestro”.
Tid: Man-lørdag kl. 20 i hele marts måned.
Sted: Teatret Svalegangen, Rosenkrantzgade 
21
Pris: 95 for studerende

Kalender
Få inspiration til denne måneds kulturelle begivenheder i 

Århus i samarbejde med Across the Universe

Jan Gintberg tager gas på Aarhus i 
nyt show
Den højtråbende og garvede komiker 
fortsætter med at gøre kærligt grin med 
landets større og mindre byer i sit nye 
show ”I LUV JAN.” Liveshowet bliver et 
selvafklædende narcissistisk og hylende 
morsomt ridt ned gennem vores navlebe-
skuende ’MIG’-kultur. ”I LUV JAN” tager 
showet udgangspunkt i den by, hvor 
showet bliver afholdt. Således kommer 
showet i Aarhus til at hedder ”I LUV AAR-
HUS”.
Derfor kan århusianerne nok godt være 
forberedt på at skulle have en god portion 
selvironi med i bagagen, for der bliver 
ikke lagt fingre imellem, når Gintberg 
først går i gang.
 
Tid: lørdag 17. marts kl. 16 og 20.
Sted: Musikhuset Aarhus
Pris: 220-250 kr.

Århundredets festival
Folkeuniversitetet sætter spot på 
1700-tallet i en række events fra d. 9. til 
d. 18. marts.
Festivalen er inddelt i 5 fortællinger: 
‘Enevælde, vold og iscenesættelse’, 
‘Videnskab, dissektion og farefuld færd’, 
‘Dannelse, bondeliv og salonkultur, ‘Kul-
turmøder, slaveri og kineserier’ og ‘Lyst, 
straf og maskerade’.
Der er bl.a. maskebal i studenterhuset, 
speedforedrag i Domkirken og byvan-
dring med vægtere.
Pris og sted: Tjek de enkelte arrange-
menter på aarhundredetsfestival.dk

Første indledende runde i Danish Open i Stand-Up 2012
Studenterhus Aarhus 21. marts 2012 kl. 19:00 
Der bliver grinet i studenterhuset, når Stand-Up komikere slår sig løs i 
konkurrence om at vinde Danish Open 2012.
(2. indledende runde er 29. marts. Finale er 14. april.)
Tjek studenterhusaarhus.dk, hvis du selv ønsker at deltage i konkurren-
cen. Standardpris: 60,- Medlemspris: 40,-
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Studenterredaktionen bestående af:
Charlotte Brandsborg, Lotte Dalgaard Christensen, Julie Arrildt, Amalie Østergaard, Maria Jakob-
sen, Jakob Rasmussen, Anne Shirin Ørberg, Silas Bøcher Knudsen (administrator), Mathias Gjørling 
(redaktør), Gitte Kjær Petersen, Nicolai Svejgaard Poulsen, Frederik Vincent Langkilde (redaktør), 
Niels Bjørn Grund Petersen og Anders Andreasen.

Fraværende på foto: Iben Appelt Kvist, Stine Sønderby Bonde, Anne Stolberg, Stine Nauta, Nikolaj 
Schollert, Nina Hjort, Anders Kaack

Foto: Morten Nygaard Christensen
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KANDESTØBEREN er hjemmehørende på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, 8000 
Århus C. 

E-mail: kanden@ps.au.dk 

Kandestøberen er tillige tilgængelig på internettet på adressen: www.ps.au.dk/kanden
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See you..

Brug TagReader              Brug ScanLife

Vi er stolte af at præsentere verdenspremieren på sceneversionen af 
Josefine Klougarts anmelderroste roman Hallerne.

Af Josefine Klougart. I scenisk version ved Annika Silkeberg.
Med Thomas Bang, Ene Øster Bendtsen & Theresa Sølvsteen.
Spiller kun på Aarhus Teater. 24. februar til 24. marts, studiepris 100 kr.


