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af Mette Lykke Kjeldsen 
Vi er allerede et stykke inde i det nye semester, men der skal alligevel lyde et forsinket vel-
kommen til den nye årgang og velkommen tilbage til alle jer andre. Instituttet har i de sene-
ste måneder undergået og undergår stadig visse lokalemæssige forandringer. Indtagelsen af 
den nederste halvdel af det tidligere økonomi er ved at være fuldendt, og for de studerende 
har det betydet nye læsepladser samt læsegrupperum. Derudover er IFSK’s foreninger blevet 
samlet i stueetagen og har fået bedre pladsforhold. Kantinen er endnu ikke flyttet over i hi-
storisk, men efter planen sker det efter efterårsferien, og derefter kan udvidelse af biblioteket 
indledes. Ikke desto mindre begynder man nu endelig at kunne se resultatet af det store ar-
bejde, planlægningen af flytningen har krævet.  
Både sociale og faglige hensyn er blevet tilgodeset i processen, og resultatet er bestemt til 
gavn for såvel studerende som undervisere. Måske kan de nye forhold endda være med til på 
sigt at gavne IFSK’s konkurrenceevne i forhold til statskundskab i København. Vi bringer i 
denne måned en artikel om, hvorfor nogle århusianske statskundskabere vælger at tage semi-
narer i København. Konklusionen er, at det er de relevante studiejobs, der trækker.  
Dermed er vi tilbage ved det evigt tilbagevendende tema her i Kanden: IFSK i forhold til er-
hvervslivet. Med de aktuelle nedskæringer i den offentlige sektor indenfor vores ansættelses-
område er det nærliggende at vende blikket mod den private sektor. Alle andre institutter for 
statskundskab her i landet har oprettet såkaldte videnskabsbutikker, hvor kontakten mellem 
de studerende og erhvervslivet formidles. Det giver bedre mulighed for at finde et relevant 
studiejob, og det kan desuden resultere i fastansættelse senere hen. Kun IFSK halter noget 
bagefter de øvrige institutter på dette punkt, men det er den nye kandidatforenings erklærede 
mål at gøre noget ved dette. Længere inde i bladet kan du læse mere om kandidatforeningens 
visioner. I forlængelse af denne diskussion har vi i denne måned fundet en profil, der har haft 
stor succes med at anvende statskundskabsstudiet indenfor det private erhvervsliv.  
Alt dette er blot noget af, hvad Kanden har at byde på i september. I den mindre seriøse ende 
af skalaen har vi desuden et par gode råd til de nye russere. 

Så er vi her igen... 
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af Thomas Laursen  
 
Når snakken falder på forskelle og 
ligheder - og ikke mindst fordele og 
ulemper - mellem statskundskabsstudiet i 
København og i Århus, så er fordommene 
klare fra provinsens side; man får bedre 
karakterer i København, og så er man tilmed 
bedre stillet, hvis man ønsker et 
studierelevant job ved siden af studiet. Det 
betyder dermed, at for at opnå samme 
karaktersnit i København som i Århus, så 
skal man ikke arbejde nær så hårdt, og 
samtidig har man lettere ved at kapre et af 
de eftertragtede relevante studiejob – et job 
man vel at mærke så kan bruge ekstra tid på, 
da studierne jo ikke kræver så meget. 
Derved skulle en nyuddannet scient. pol fra 
København stå bedre på jobmarkedet end en 
fra Århus.  
 
Fordommene kan imidlertid ikke 
underbygges af flere grunde. For det første 
ser man ikke nogen decideret flugt til 
København. Derudover er der ganske enkelt 
ikke lavet nogen statistik på området, der 
kan dokumentere, at kandidater fra 
København klarer sig bedre end kandidater 
fra Århus, når der skal søges job. I 
forlængelse heraf er det heller ikke 
dokumenteret, hvor meget et eventuelt 
relevant studiejob tæller for den 
statskundskabsstuderende i Århus, som 
søger østpå – typisk efter endt bachelor-
uddannelse. Årsagen til at man ønsker at 
søge mod hovedstaden kunne jo godt findes 
i fagligheden på studiet, venner, kæreste 

eller mange andre ting. 
Som det fremgår af ovenstående er der 
mange problematikker, der spiller ind i 
diskussionen Århus vs. København, og ud 
over de ovenfor nævnte er der også den 
mere strukturelle problematik som følge af 
to forskellige studieordninger, der bl.a. 
betyder, at man i København har lettere ved 
at sikre sig et godt karaktersnit på 
kandidatdelen.  
Der er mange årsager til, at et relevant 
studiejob er eftertragtet. For det første er det 
mere interessant end at stå på en grill og 
lange hot dogs over disken eller gøre rent på 
skæve tidspunkter. For det andet ser det 
godt ud på cv’et. Sidst så hjælper det ikke 
mindst til at koble teori og praksis. I 
forlængelse heraf kan det bemærkes, at en 
nylig undersøgelse foretaget på 
foranledning af Djøf viser, at 70% af 
virksomhederne på det  pr iva te 
arbejdsmarked mener, at Djøf’ere er for 
dårlige til at koble teori og praksis. 
Endvidere fremhæver den nystartede 
kandidatforenings repræsentant Søren 
Teglgaard Jakobsen, at det er vigtigt for 
kandidaternes konkurrenceevne, at de 
teoretiske færdigheder er blevet anvendt i 
praksis, og at der etableres kontakter på 
arbejdsmarkedet, inden jobsøgningen som 
nyuddannet kandidat går i gang. 
Studievejleder Henrik Noes Piester 
bekræfter, at der er studerende fra Århus, 
som vælger at drage til København 
hovedsageligt på grund af muligheden for et 
relevant studiejob. Men samtidig 
understreger han også, at der, som tidligere 

Wonderful Copenhagen…? 
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 nævnt, ikke er lavet nogen former for 
undersøgelse på området. Derfor kan man 
blot kan konstatere, at der er studerende der 
tager til hovedstaden på grund af de 
studierelevante job, men det er langt 
sværere at udtale sig om omfanget af 
’flugten’ til København. Selvom man ikke 
kan udtale sig om omfanget, så er det i hvert 
fald sikkert, at problematikken om de 
studierelevante job, og generelt 
diskussionen om Århus vs. København, 
lever i bedste velgående og er meget 
vedkommende – noget som bl.a. 
debatforumet på dette instituts hjemmeside 
vidner om.  
Djøf Stud.Samf, de studerendes forening 
under Djøf, har også taget fat på 
problematikken og har som erklæret mål at 
skabe flere studierelevante job i provinsen. 
Faktisk har man været i gang siden efteråret 
2000, hvor man udsendte et profilkatalog til 
cirka 300 potentielle arbejdsgivere. Målet 
var at øge interessen og viden om, hvad en 
samfundsvidenskabelig studerende har at 
tilbyde. Dette initiativ gav dog intet resultat, 
men afspejler udmærket foreningens 
holdning til problematikken: ”Vi tror langt 
hen af vejen, at det lave antal 
studenterstillinger i provinsen ikke skyldes 
modvilje eller manglende arbejdsopgaver, 
men indgroede traditioner hos de 
personale-ansvarlige samt manglende viden 
om Djøf’ernes kompetencer”, understreger 
Jakob Brandt, formand for Stud.Samf.   
Et år senere, efteråret 2001, gentog man 
målsætningen om at ville skabe flere 
studierelevante job i provinsen og valgte 
Aalborg som indsatsområde. Indtil videre er 
det mundet ud i en spørgeskema-
undersøgelse foretaget i foråret vedrørende 

de nordjyske studerendes interesse for 
studierelevant job i Nordjylland. Rapporten 
viser ikke overraskende, at interessen for 
studierelevante job er meget stor. De næste 
skridt i Aalborg tages i forbindelse med 
studiestarten, hvor man fra Stud.Samfs side 
vil opfordre de samfundsvidenskabelige 
studerende til uopfordret at søge 
studierelevante job samt informere om 
projektet på diverse studiestartsmesser. 
”Håbet er således dels, at arbejdsgiverne 
via en lang række ansøgninger får øjnene 
op for, at der findes rigtig mange 
velkvalificerede og kompetente stude-
rende, der kan bruges som studenter-
medhjælpere. Dels er håbet også, at de 
studerende via de uopfordrede ansøgninger 
får manifesteret deres ønske om 
studierelevant arbejde,” siger Rasmus 
Borup, der er kontaktperson for projektet i 
det nordjyske. Derudover skal der tages 
kontakt til flere virksomheder og offentlige 
institutioner, hvor man fra Stud.Samfs side 
vil tilbyde formidling af fagligt kompetente 
studerende. Samtidig forventer Jakob 
Brandt, at man til efteråret vil kunne tilbyde 
en art jobbank til de studerende. 
På sigt skal erfaringerne, der er høstet i 
Aalborg, hjælpe lignende projekter i gang i 
Århus og Odense. Projektet i Århus er 
stadig i startfasen, men man har nogle ideer 
om projektet. Ifølge Markus G. Hahn, 
medlem af Arbejdsmarkedspolitisk Udvalg i 
Stud.Samf og involveret i projektet i Århus,  
er det umiddelbart meningen, at arbejdet i 
Århus skal være to-sidet. For det første 
ønsker man at etablere et samarbejde 
mellem Stud.Samf og de to hovedgrene 
indenfor Djøf: Djøfprivat og Djøfoffentlig. 
Dette samarbejde skal gerne munde ud i et 
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 pilotprojekt, men selve indholdet af 
samarbejdet og projektet er stadig uvist. For 
det andet er ønsket at tage kontakt til 
borgmesteren i Århus, amtsborgmesteren og 
kommunaldirektøren og herigennem skabe 
en interesse for problemet på et højere 
politisk plan, hvor projektet kan udnyttes til 
en profilering af Århus og en sikring af 
kvalificeret arbejdskraft i regionen. 
Derudover er målsætningen at få taget 
kontakt til flere virksomheder i 
lokalområdet og gøre dem opmærksomme 
på, hvad en statskundskabsstuderende kan 
tilbyde sin arbejdsplads – et arbejde der til 
forveksling ligner den første indsats på 
området med profilkataloget. Denne gang 
vil det dog i højere grad bygge på personlig 
kontakt til virksomhederne. Markus G. 
Hahn er meget positiv omkring fremtiden, 
da det ifølge ham er en ren ’win-win’ 
situation: ”De studerende får meget ud af at 
få et praktisk element ind i nogle ellers 
meget teoriprægede uddannelser, og 
samtidig er aftagerinstitutionerne 
interesserede i, at universiteterne uddanner 
kandidater, der har praktisk erfaring og 
derfor umiddelbart kan leve op til de krav 
arbejdsmarkedet stiller.”  
Kandidatforeningen på IFSK er også aktiv 
på området, om end man naturligvis ikke 
har været i gang så længe som Stud.Samf. 
Et af de centrale projekter, man arbejder 
med i foreningen, er oprettelsen af en 
medlemsdatabase, som medlemmerne kan 
bruge i forbindelse med bl.a. jobsøgning og 
rekruttering af studerende. Derudover 
ønsker man fra foreningens side, at styrke 
netværket mellem kandidatstuderende og 
kandidater gennem fælles arrangementer – 
faglige såvel som sociale. 

Et aspekt af problematikken er, hvad der 
gøres konkret for at ’skaffe’ de 
studierelevante job i provinsen. Et andet 
aspekt er, hvem der har et ansvar for/
interesse i at tage problematikken op og 
forsøge at forbedre forholdene. I 
forlængelse af Stud.Samfs generelle 
holdning til problematikken mener formand 
Jakob Brandt bl.a., at arbejdsgiver-
organisationerne burde interessere sig mere 
for området: ”Der vil indenfor de 
kommende år blive større og større 
efterspørgsel efter medarbejdere med vores 
kompetencer, og derfor må de 
(arbejdsgiverorganisationerne, red.) have 
en interesse i at få sat deres virksomheder 
på kortet over mulige Djøf-arbejdspladser.” 
Jakob Brandt tror dog ikke, at det sker lige 
foreløbig og ser derfor Stud.Samf som en 
art fødselshjælper, som han kalder det, for 
at opnå større kontakt mellem de 
samfundsvidenskabelige studerende og det 
private erhvervsliv samt det offentlige.  
Studievejleder Henrik Noes Piester retter 
derimod i højere grad fokus mod de 
studerende selv og understreger, at det i høj 
grad også handler om, at de studerende selv 
må opsøge de potentielle arbejdspladser og 
skabe opmærksomhed omkring sig selv 
gennem uopfordrede ansøgninger. Der er 
nok potentielle arbejdspladser i området bl.
a. i form af amtet, flere kommuner og endnu 
flere konsulentfirmaer, fremhæver han.  
Studieleder Torben K. Jensen er langt hen 
ad vejen enig i studievejlederens vurdering 
og mener ikke umiddelbart, at man fra 
instituttets side har et ansvar, der går i 
retning af at skaffe studierelevante job til de 
studerende. Først og fremmest, mener han, 
at det er svært at se et behov for at gøre 
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 noget aktivt, da arbejdsløsheden for scient. 
pol’er er meget lav. Derudover fremhæver 
Torben K. Jensen, som Henrik Noes Piester, 
at det absolut ikke er nødvendigt at flytte til 
København for at finde et relevant 
studiejob. ”Det er muligt at finde et 
relevant studiejob i Århusregionen, og 
derudover kan en kommune eller et amt 
måske i flere tilfælde tilbyde et mere 
selvstændigt og udfordrende studiejob end 
et tilsvarende i et ministerium bl.a. på 
grund af størrelsen af arbejdspladsen,” 
tilføjer han. Sidst mener Torben K. Jensen, 
at mange af de studerende, der vælger at 
flytte til hovedstaden for at få et godt 
studiejob, i høj grad også gør det med en 
videre karriere indenfor centraladmini-
strationen i baghovedet. Dermed er man 
fremme ved den naturlige bias mellem 
provinsen og København for samfunds-
videnskabelige studerende – Folketinget og 
ikke mindst ministerierne og alt hvad der 
dermed følger af interesseorganisationer 
osv. er i stor udstrækning beliggende øst for 
Storebælt. Markus G. Hahn, Stud.Samf, 
erkender at der er tale om en tovejs-proces: 
”Vores idé med at sætte fokus på området 
er således også at få gjort de 
samfundsvidenskabelige studerende 
opmærksomme på, at muligheden for at få 
et studenterjob i Århus måske er der, hvis 
man er interesseret i det.” Han understreger 
dog samtidig også, at arbejdsgiverne har en 
opgave: ”Netop fordi det er en to-vejs 
proces, så er det imidlertid også vigtigt, at 
aftagerinstitutionerne er mere opsøgende.” 
Kandidatforeningen er meget på linie med 
Stud.Samfs holdning: Vi mener, at man ved 
at styrke netværket mellem studerende og 
færdige kandidater kan stimulere 

oprettelsen af flere studiejob i Århus og 
omegn. Netværk letter kommunikationen af 
behov: de studerende får bedre muligheder 
for at komme i kontakt med potentielle 
arbejdsgivere, og disse kan omvendt meget 
målrettet rekruttere kvalificeret akademisk 
arbejdskraft.”  
Stud.Samfs vurdering er således, at der 
eksister et paradoks. Trods de gensidige 
interesser og fordele, der tilsyneladende er 
på området, er det ikke videre udbredt at 
ansætte studerende i det offentlige eller på 
virksomheder i provinsen. Set i lyset af at 
Stud.  Samf  har arbejdet  med 
problematikken i 2 år, ser det desværre ud 
til, at det er svært at ændre tendensen. Men 
hvis man holder fast ved, at man ønsker at 
holde på de studerende, der flytter til 
København for at få et studierelevant job, 
og samtidig forestiller sig, at Torben K. 
Jensen har ret i sin betragtning af, at de 
studerende, der flytter, gør det pga. 
fremtidige jobmuligheder, så betyder det, at 
kampen bliver en anden end blot at gøre 
provinsens arbejdspladser opmærksomme 
på de samfundsvidenskabelige studerende. 
Så drejer det sig pludselig om at få en del af 
centraladministrationen til Århus, Aalborg 
eller Odense.  
Under alle omstændigheder må det 
konkluderes, at ændringerne på dette 
område ikke kommer fra dag til dag, 
hvorfor rådet til de studerende på dette 
institut, som brændende ønsker sig et 
studierelevant job i Århus eller omegn må 
være, at de selv må gøre en indsats på 
området gennem uopfordrede ansøgninger 
og hvad man ellers kan finde på af kreative 
tiltag.      
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kandidatforening 

af Henrik Noes Piester, medlem af styregruppen 
 
Det er hårdt derude - på arbejdsmarkedet. 
Konkurrencen om potentielle cand.scient.
pol.-stillinger på arbejdsmarkedet er blevet 
stadig mere intens - ikke mindst i 
forbindelse med regeringens bestræbelser på 
at flytte ’ressourcer fra kolde til varme 
hænder’. Denne udvikling må vi som 
statskundskabere forholde os aktivt til, hvis 
vi vil fastholde eller ligefrem styrke vores 
position på arbejdsmarkedet. 
Oprettelsen af en kandidatforening er et 
tiltag, der dels skal sikre, at kandidater får 
adgang til aktiviteter, der kan styrke deres 
position på arbejdsmarkedet, dels skal sikre, 
at kandidatstuderende kan udskifte 
eksamensbeviset med en ansættelses-
kontrakt frem for en kontanthjælpscheck, 
når den sidste eksamen er i hus. Et vigtigt 
element i disse bestræbelser er at give 
kandidaterne adgang til de ressourcer, som 
findes i universitetsverdenen, samt give 
studerende mulighed for at knytte 
forbindelse til arbejdsmarkedet i et større 
omfang end tidligere. Praktik eller 

studierelevant arbejde har i den forbindelse 
været vores eneste adgang til arbejds-
markedet, men dermed er mulighederne 
ikke udtømte. Oprettelsen af en 
projektbank, etableringen af en medlems-
database samt afholdelsen af forskellige 
former for fællesarrangementer med 
deltagelse af både kandidatstuderende og  
kandidater er oplagte muligheder for at 
styrke tilknytningen til arbejdsmarkedet.  
          
Brobygning mellem universitet og 
arbejdsmarked 
Både en internetbaseret medlemsdatabase 
og en projektbank er integrerede dele af 
styregruppens forslag til projekter, som 
kandidatforeningen vil sætte i værk og 
udvikle til fordel for både studerende og 
kandidater. 
• Medlemsdatabasen muliggør og letter 

kommunikationen mellem alle parter 
med tilknytning til foreningen. Dette 
hjælper blandt andet rekrutteringen af 
eksterne lektorer, gæsteforelæsere, 
studentermedhjælpere og ph.d.-ere, gør 
det muligt at målrette udsendelsen af 

Kandidatforeningen 
- hvad sker der i kulisserne? 

Efter en masse spændende diskussioner hen over sommeren er kandidatforeningen på Insti-
tut for Statskundskab nu langsomt ved at tage form. Styregruppen blev samlet for første gang 
i slutningen af juni 2002, og sommerens anstrengelser har båret frugt: gruppen kan her i 
midten af september præsentere en række ideer vedrørende kandidatforeningens form og 
indhold. Tanken er, at disse ideer skal danne fundamentet for formuleringen af foreningens 
vedtægter og ikke mindst: fastlægge foreningens fremtidige arbejdsområde. 
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 tilbud om efteruddannelse, samt styrker 
muligheden for at indsamle væsentlige 
informationer om specifikke fagområder 
f.eks. i forbindelse med opgaveskrivning.  

• Projektbasen er et andet vigtigt 
foreningstiltag. At alle andre 
universiteter i Danmark har en 
projektbank er vel ikke i sig selv grund 
nok til selv at starte en projektbank. Men 
det skønnes alligevel at være en fordel, at 
vi som studerende ved Institut for 
Statskundskab har mulighed for at 
integrere praktiske projekter i vores 
uddannelsesforløb, idet vi derigennem 
kan udvikle vores faglige og dermed 
jobmæssige kompetencer. Omvendt er 
det en fordel for arbejdsgivere, at de via 
projektbasen får mulighed for at trække 
på de særlige kvalifikationer, som 
statskundskabsstuderende - fra Århus - er 
i besiddelse af.  

 
Ikke kun for studerende… 
Det er afgørende, at kandidatforeningen 
udvikler sig, således at både kandidat-
studerende OG færdige kandidater får noget 
ud af at være med. Yderligere skal 
kandidatforeningen formå at udvikle sig i 
overensstemmelse med de ønsker og behov, 
som opstår blandt kandidatstuderende og 
færdige kandidater i takt med udviklingen 
på arbejdsmarkedet. Disse overvejelser 
afspejles i styregruppens forslag til 
foreningsstruktur: foreningen ledes af en 
bestyrelse bestående af tre studerende på 
kandidatuddannelsen, tre kandidater og en 
repræsentant for instituttet. Denne 
sammensætning sikrer, at de forskellige 
ønsker kan komme til udtryk, og at man i 

fællesskab kan få formuleret målsætninger 
og udvikle ideer til projekter, der kan være 
til fordel for alle.  
 
Den nærmeste fremtid 
I den kommende tid vil styregruppens 
oplæg blive diskuteret sammen med 
repræsen tanter  for  Ins t i tu t  for 
Statskundskab og andre relevante parter, 
herunder DJØF/Stud.Samf. og Det 
Samfundsvidenskabelige Fakultet. Derefter 
nedsættes en gruppe, der har til formål at 
formulere foreningens vedtægter og dermed 
skabe grundlaget for en stiftende 
generalforsamling. Ambitionen er, at 
generalforsamlingen afholdes i november, 
hvorefter der nedsættes projektgrupper, der 
skal arbejde videre med foreningens 
forskellige projekter. Indkaldelse til den 
stiftende generalforsamling vil blive sendt 
rundt til alle studerende via mail.  
 

Kandidatforeningen 
Såfremt man ønsker yderligere 
information om styregruppens arbejde, 
gerne vil læse gruppens oplæg eller 
deltage aktivt i foreningsdannelsen, kan 
man kontakte  
 
Jesper Madsen-Østerbye  
(980325@ps.au.dk / tlf. 8678 6250) 
 
Henrik Noes Piester  
(981964@ps.au.dk / tlf. 8618 0265) 
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af  Katrine Mulvad, Statsrådet 
 
Så er StatsRådet kommet i sving igen efter 
en lang sommerferie, og vi vil derfor gerne 
benytte lejligheden til at sige velkommen til 
de nye studerende på instituttet!  
StatsRådet er de studerendes fagråd på Insti-
tut for Statskundskab, og vi arbejder for at 
forbedre de studerendes vilkår og indflydel-
se. I StatsRådet sidder vi 19 studerende fra 
alle årgange, som prøver at sikre jer en god 
studietid.  
Som medlem af StatsRådet har du stor mu-
lighed for indflydelse, faktisk er medlem-
mer af StatsRådet repræsenteret i alle sty-
rende organer på instituttet og universitetet: 
Studienævnet, Kantine-bestyrelsen, Institut-
bestyrelsen, Fakultets-rådet, Fællesrådet og 
Konsistorium.  
     
Vi har lige holdt efterårets første møde, 
hvor vi fik diskuteret en masse spændende 

ting; bl.a. flytningen til bygning 350, der 
går som planlagt. Vores kantine flytter for-
mentlig over i den gamle historiske kantine 
i efterårsferien, men udbygningen af biblio-
teket til det gamle kantineareal vil ikke ske 
før til næste sommer. Derfor vil vores gamle 
kantine stå tom i års tid og vil kunne bruges 
til opholdsrum.  
Andre emner, der med jævnlige mellemrum 
dukker op, er f.eks. kriterier for kvote 2 op-
tagelse, diskussion af studie- og evalue-
ringsordning og løbende diskussion af alle 
fag i samspil med underviserne.  
 
Hvis dette har vakt din interesse, holder vi 
næste StatsRådsmøde onsdag d. 25/9 kl. 
16.15 i mødelokale M2 (3. sal bygning 
350), hvor du er meget velkommen til at 
være med! 
  
Vi ses!  

StatsRådet byder velkommen  

 
Læs Fakultetets Nyhedsbrev. 
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet udgiver et elektronisk 
nyhedsbrev. 
Nyhedsbrevet kan hver fredag eftermiddag ses på adressen: 
www.samfundsvidenskab.au.dk/nyt  

http://www.samfundsvidenskab.au.dk/nyt
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Rus 
En velforberedt skrækfilm 

af Sidse Kamille, hold 6 
 
Unge mennesker med store øjne og nervøse 
trækninger. KLIP.  
En Aula fyldt med læderstole, blændende 
lysglimt og mørkeblå trøjer på sidelinjen. 
KLIP. 
Alvorlige institutledere, studievejledere og 
russekretærer frembringer forskrækkede an-
sigtsudtryk hos tilhørerne, da de byder vel-
kommen til ”det nye stadium i livet”. KLIP.  
Jo, scenen var skam lagt til den helt store 
skrækfilm den mandag morgen. Som for-
skræmt, lille rus’er sad man der med de 
mange indtryk og undrede sig - kunne dette 
virkelig være den famøse rusuge, der skulle 
være startskud til en fantastisk tid som stats-
kundskabsstuderende? 
Heldigvis faldt svaret hurtigt, for der stod jo 
TUTOR på de ellers så seriøse blå t-shirts;  
de fleste andre fremmødte sad også og vred 
deres fugtige hænder og lur mig, om vi ikke 
var omkranset af langhårede, koskinds-
betrukne sofaer, der som prikken over i’et 
brød glansbilledet totalt. 
Rusugen er som en blandet pose slik. Hari-
bos den bedste. Varieret først og fremmest, 
med masser af forskellige farver, former og 
smagsindtryk. Du bliver fyldt op med seriø-
se foredrag og velkomsttaler; der er præsen-
tationer af forskellige foreninger, og sågar 
om ikke navne som Lomborg og Seidenfa-
den også kom på besøg. 
I posen er der samtidig hele socialiserings-
processen. Idrætsarrangementer, hyttetur og 
parkløb er forudset, kærligt forberedt og 

planlagt af tutorerne. Men vi spiser alle po-
sens indhold forskelligt, og der har generelt 
været stor plads til, at alle hver især har 
kunnet sætte deres personlige præg på ugen. 
Der var sange, der skulle skrives, oppynt-
ning, der skulle arrangeres og mad, der 
skulle kokkereres. Var du mindre heldig til 
”banko med Bette-Lise”, var du nok til gen-
gæld god til at drikke en masse øl om afte-
nen. Alle har udvist stor glæde ved at mod-
tage os. Alting har været parat – lidt ombyg-
ning undtaget. Og alt det hjælper med til, at 
du føler dig velkommen, under og efter 
ugen.  
Tilbage står man blot med en følelse af 
savn. Morgenmøderne, hytteturen og tuto-
rerne er jo væk, erstattet af bunker af kom-
pendier, bøger og andet tungtvejende mate-
riale.  
Men tilbage står man også med en ganske 
særlig følelse af at være velkommen. Insti-
tuttets intention om at skabe en introduk-
tionsuge, der skulle præsentere os for, hvor-
dan det er at være på IFSK, må siges at have 
nået sit mål. Det blot to uger gamle be-
kendtskab med universitetet tegner til at bli-
ve en fantastisk tid. Skrækfilmen aner man 
kun stadig i form af de vanvittige læse-
mængder og den umiddelbare forvirring, der 
er i forbindelse med opstarten af den egent-
lige undervisning.  
Så det skal nok gå alt sammen. Og alle vi 
små RUS’ere skal også nok finde vores vej 
gennem det nye stadium i vores liv. 

 
 



12 

Kandes tøberen                                                     Sept e mber 2 0 0 2  

 

 

” 

” 

 

af Ane Yde Skaksen 
 
Problemformulering: Hvordan takler man 
overgangen fra en afslappet tilværelse og 
samværet med de gamle venner til universi-
tetets stressende studiemiljø, hvor ens iden-
titet og sociale liv forsvinder i bunker af bø-
ger. Et større spørgsmålstegn ser man i an-
sigtet på sine gamle venner, der ikke forstår, 
hvorfor læsegrupper og læseplaner er blevet 
vigtigere end hjemegnens Høstfestival, der 
kun afholdes én gang årligt. 
Halvvejs inde i det første semester finder 
man ud af, hvor meget man er bagefter de 
andre på holdet, og hvor meget man er ueg-
net til at gå på en videregående uddannelse. 
Forgæves halser man efter den uopnåelige 
læseplan med kronisk  ondt i samvittighe-
den. Så ondt, at man flere end tusind gange 
kommer til at glemme, hvad man ville her i 
livet.  
Hvad skal det dog ikke ende med? 
 
Målgruppe: Førsteårsstuderende, hvis frem-
tid ser således ud: Bøger, læsegrupper, eksa-
miner og en evig stræben efter høje karakte-
rer, overtræk, år på SU, præstationsangst, 
pasta og dåse-tun……! 
 
Genrebeskrivelse: Et socialrealistisk drama 
om hvordan systemverdenen overtager 
livsverdenen. 
 
Sprog: Akademisk orienteret og dermed 
helt uforståeligt for normale mennesker. 
Eks.: Halvvejs inde i sit studie og hjemme 
på weekend minder en af dine gamle venner 

dig om, hvor du kommer fra. Hun fatter ik-
ke en skid af dit akademikersprog og dine 
”apropos den orange sektion i JP i dag…”.  
Man kan pludselig høre sig selv tale med et 
utal af indskudte sætninger, hvor hoved-
vægten ligger på antallet af fremmedord (-
også kaldet lix-tal på de højere læreanstal-
ter) samtidig med, at du fører en evig kamp 
med dig selv om ikke at blive genkendt på 
din nordjyske accent. 

Tid: Første semester og lige flyttet til byen, 
ind i den lejlighed som dine forældre har 
købt for at score et fedt fradrag , og som din 
mor selv har indrettet og syet gardiner til. 
Eller måske har du løjet dig til et syv kva-
dratmeter stort værelse i et bofællesskab til 
3.500 kroner om måneden under påskud af 
at være en ”rolig studerende, ikke-ryger og 
nordjyde med sunde interesser”. 
 
Sted/miljø: Århus – provinsens metropol, en 
semi-storby med masser af muligheder og 
nye spændende mennesker. Fra første dag 
på studiet vil man opleve stor interesse om-
kring sin person. De flinke mennesker, der 

Overskrift:  En rus-disposition 

De (tutorerne, red.) er som de 
store børn i skolegården, der 
har yngre legekammerater, 
fordi eleverne fra deres egen 
årgang ikke gider at lege med 

dem. Hvorfor melder man sig ellers frivil-
ligt til at dele sovestue i en 
spejderhytte med 30 fulde og 
fremmede mennesker i en hel 
weekend????  
” 

” 
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 spørger til alder, bopæl, og ”ægteskabelige” 
forhold, kaldes tutorer. De er om mulig end-
nu mere ynkelig end dig. De har selv været 
igennem det helvede, som en intro-uge er. 
Og de kan sammenfatte hele deres sølle liv i 
én enkelt sætning, der får dem til at stå i et 
så ubeskriveligt godt lys, at du bare må se 
op til dem fra dag ét. De er underviserens 
højre hånd og er lige så meget på herrens 
mark, som du er. De er som de store børn i 
skolegården, der har yngre legekammerater, 
fordi eleverne fra deres egen årgang ikke 
gider at lege med dem. Hvorfor melder man 
sig ellers frivilligt til at dele sovestue i en 
spejderhytte med 30 fulde og fremmede 
mennesker i en hel weekend???? 
 
Tema: Om studiestarten og det at begynde 
et nyt liv, væk fra gamle venner og kære-
sten. Apropos sidstnævnte: Hvad siger kæ-
resten derhjemme til fire-fem års flirten med 

bøger langt væk hjemmefra? ”Selvfølgelig 
skat! Bare fordi du flytter, betyder det ikke, 
at vi ikke kan være kærester. Vi kan jo ses i 
weekenderne”. 
Der findes ikke forhold, der kan holde til 

flere års konstant party uartig og dårlige for-
klaringer på, at man hellere vil til den her 
privatfest frem for at tage toget hjem i 
weekenden. Så pludselig en dag siger kære-
sten: ”Jeg tror, vi er vokset fra hinanden, 
skat”. 
 
Perspektivering: Man glæder sig til at få 
brugt studenterhuen til noget fornuftigt. 
Men virkelighedens verden er en anden med 
endeløse gennemgange af modeller og teo-
retikere. I stedet drømmer man sig til syden 
med én måneds uddannelse på guide-skole, 
hvorefter alting er nemmere, hvor jantelo-
ven og stress er lige så fremmed for de loka-
le som dit pensum pt. er for dig. Alligevel 
forsøger du forgæves at overbevise dig selv 
om, at du lærer noget, som kan bruges i 
”den virkelige verden”(-hvad end dette dif-
fuse begreb da må være…måske er det det, 
man lærer på universitetet!). Og hvem ved, 
måske får du ret, men der er altså også et liv 
udover og efter studiet, som du gerne skulle 
have noget ud af. 
 
Konklusion: Hvordan tackler man så denne 
overgang fra en afslappet tilværelse over til 
det mere stressede studiemiljø på universite-
tet? Tjaaa….! 
Nu har du i hvert fald en disposition over, 
hvad du bør huske ikke at glemme, og så er 
du i det mindste et godt stykke på vej. 
 
Så er det sagt. Klø bare på rent fagligt og 
udvid dine sociale relationer….., men glem 
ikke hvor du kommer fra!!!!!! 
 
 
Kildehenvisning/litteraturliste:  Lidt nord-
jysk lommefilosofi, side 1.  
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studievejleder 

zf Stine H. Kristofffersen 

Billede af Anton Skjernaa 
 
Hvem er den nye studievejleder – tør man 
banke på døren til Studievejledningens 
kontor, når hun har kontortid? Svaret er et 
rungende JA – for Maria Schack Vindum 
tager godt imod dig. Så kom det også frem, 
at den nye studievejleder er kvinde og 
dermed den eneste af slagsen blandt de i alt 
fire studievejledere på IFSK.  
 
Hvem er hun? 
Maria har netop påbegyndt sit 5. år og til 
spørgsmålet om, hvordan hendes studietid 
har set ud, svarer hun: ”tja, den ligner de 
fleste andres på IFSK..”. Hermed menes, at 
hun har taget BA-graden på nomeret tid, 
hvorefter hun har været et halvt år i praktik i 
Bruxelles og nu er i fuld gang med sit 9. 

semester. Men midt 
i snakken tilføjer 
Maria pludselig, at 
hun forresten også 
har taget en BA i 
Engelsk, inden hun 
fandt den gyldne vej 
til IFSK – så lidt 
adskiller hun sig fra 
gennemsnittet. Ud-
fordringen ved den 
personlige vej-
ledning samt mulig-
heden for at få 
indsigt i universitets 
og instituttets or-

ganisation og administration nævnes som 
væsentlige årsager til at søge stillingen. 
Desuden har hun som studerende en naturlig 
interesse for de forhold, hun vejleder om. 
 
Ene høne i flokken.. 
Jeg spørger til, hvordan det er at være ene 
kvinde blandt tre garvede mandlige 
studievejledere, hvortil Maria hurtigt svarer: 
”jeg har svoret, at jeg ikke vil indtage 
rollen som mor…” Hun tilføjer i samme 
åndedrag, at der eksisterer et godt teamwork 
i den ellers mandsdominerede flok. Det 
gode samarbejde har ligeledes betydet, at de 
andre har givet hende mange gode råd i 
forbindelse med hendes start. I forlængelse 
heraf kommer vi ind på, hvad hun har gjort 
for at forberede sig på alle de både tåbelige 
(nå, nej der findes ingen dumme spørgsmål) 
og relevante spørgsmål de studerende må 

Ene høne i flokken 
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stille. Maria smiler og peger over mod 
reolen med informationspjecer og siger, at 
pjecerne og særligt studieordningen har hun 
pløjet igennem – og nogle endda flere 
gange. Maria fortsætter og konstaterer, at 
hun her i starten til tider bliver nødt til at 
stille den ”rådvilde” studerende tilfreds med 
svaret: ”Det dobbelttjekker jeg lige og 
vender så tilbage til dig..” Ellers gør hun 
stor gavn af sine egne erfaringer som 
studerende og herunder ligeledes hendes 
erfaringer med studieskift og praktikophold.  
 
Hvad mere end vejledning? 
Til jobbet følger også forberedelse til info-
møder, møder med studienævnet, det 
ugentlige koordinationsmøde studie-
vejlederne imellem mv. Trods den relativt 
store mødeaktivitet med andre ”organer” er 
studievejledernes rolle af observerende og 
informerende karakter, idet de ingen 
beslutningskompetence besidder. Arbejds-
presset virker umiddelbart højt, men Maria 
forestiller sig, at det særligt er stort ved 
semesterstart, praktikansøgning og 
eksamener. Som nævnt er Studie-

vejledningen mere end den individuelle 
rådgivning på kontoret, idet der hvert 
semester afholdes flere informerende oplæg 
om eksempelvis praktik- og udlandsophold, 
specialeskrivning, intro for sidefags-
studerende, info til 5. semesters studerende 
om overgangen til overbygningen, info til 
udenlandske studerende og endelig bliver 
der taget særlig god hånd om ”russerne”, 
hvor der i uge 39 af to omgange afholdes 
info-møde om Studievejledningen. 
Studievejledningen kan altså hjælpe os 
alle…og i åbningstiden er det ligeledes 
muligt at låne mapper med evalueringer om 
praktik- og udlandsophold samt om, hvilke 
emner og vejledere igangværende 
specialestuderende boltrer sig med. Endelig 
findes der opslagstavlerne uden for kontoret 
(ved A1) med opslag om studiejobs, 
praktik- og udlandsophold, legater mv. Så 
der skulle være en chance for, at vi alle en 
skønne dag kan få brug for 
Studievejledningen, og de hverken bider 
eller slår – trods mandedominansen!!  

 

Næste deadline for Kanden er  
d. 30. september. 

 
Bladet udkommer næste gang  

d. 15. oktober.  
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af Kim Klastrup, Cand.scient.pol. og  MBA,  
direktør, Grundfos Management A/S 
 
Bordherre-testen er god til at afgøre, om 
man kort og præcist kan forklare, hvad man 
laver. For mit eget vedkommende har det 
ofte været temmelig svært. Ikke nok med at 
jeg er direktør for Koncern Branding og 
Marketing. Det er sågar på pumpekoncernen 
Grundfos i Bjerringbro. Spørger den høflige 
borddame så tilmed  til min uddannelse, og 
svaret er, at jeg er cand.scient.pol., og at jeg 
har taget en Master of Business 
Administration, så bliver antallet af 
ubekendte let uoverskueligt.   
 
En af de ubekendte er, hvad statskundskab 
egentlig har med teknik og afsætning i en 
privat virksomhed at gøre. Er det ikke en 
uddannelse, der normalt fører til et job i det 
offentlige? Med politiske udredninger og 
offentlig forvaltning som de primære 
arbejdsområder? Jo, men erfaringen viser, at 
det er muligt at skabe sig en karriere i den 
private sektor, fordi statskundskab netop 
med sin store bredde kan føre mange steder 
hen. Blot man til stadighed bygger nye 
faglige færdigheder uden på det stærke 
skelet af metode og analytiske færdigheder, 
som statskundskab rummer. 
 
Selv har jeg aldrig været ansat i den 
offentlige sektor. Efter ti år på 
Statskundskab, blev jeg færdig som 
kandidat i 1983. Mange bibeskæftigelser fra 
møbelsælger og  forlagsredaktør til  under-

visningsassistent og studentermedhjælper 
på diverse forskningsprojekter trak studiet 
i langdrag. Men samtidig viste bijobbene 
også alternative beskæftigelsesmuligheder. 
Derfor startede jeg umiddelbart efter 
studiet som selvstændig konsulent og 
ansatte som det første en sekretær. De 
efterfølgende syv år blev jeg i konsulent-
branchen og byggede en konsulent- 
virksomhed op indenfor formidling, 
offentlig information, public relations og 
markedsstrategi. 
 
I 1990 skiftede jeg karrierespor og 
ændrede status fra selvstændig 
erhvervsdrivende til ansat  i en stor  privat 
virksomhed. Her har jeg de seneste 12 år 
arbejdet som afdelingschef, funktionschef, 
underdirektør, selskabsdirektør og senest 
fagdirektør på koncernniveau. Hele tiden 
med kommunikation, markedsføring og 
salg som mine primære fagområder. 

Nå, hvad laver du så? 
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 Undervejs har jeg brugt to et halvt år på at 
tage en MBA på Henley Management 
College i London.  
 
Uanset om rammen har været 
konsulentbranchen eller den store 
industrivirksomhed, så har strategi- 
formulering været en væsentlig grundpille i 
min dagligdag. Det kræver tilegnelse af 
store datamængder og håndtering af meget 
baggrundsmateriale. Det kræver endvidere 
evnen til at kunne sammenfatte essensen af 
mange til tider modsatrettede tendenser og 
frem for alt skal man kunne formulere 
strategien klart og præcist. Alt sammen 
evner som mange statskundskab-opgaver og 
projekter bidrog til at udvikle. 
Evnen til at forstå og tolke udviklings-
tendenser er en anden vigtig egenskab, som 
jeg føler stammer direkte f ra 
statskundskabs-studiet. Når man arbejder 
med markedsudvikling må man 
nødvendigvis have forståelse for samfunds-
udviklingen samtidig. For de er to sider af 
samme sag. Her gjorde studier af  
meningsdannelse og politiske/historiske 
udviklingstendenser, at statskundksab er en 
fantastisk ballast for løbende trend-
vurdering.   
Endelig er evnen til at definere og styre 
markedsundersøgelser og senere hen at 
anvende de indsamlede data et vigtigt 
arbejdsredskab i min dagligdag. Sociologien 
og studierne af opinionsdannelse gjorde sit 
til at skabe en grundlæggende forståelse. 
Samtidig udvikledes evnen til at stille 
kritiske spørgsmål om, hvad folk egentlig 
svarer på, og hvilke holdninger de reelt 
giver udtryk for, når de svarer på 
holdsnings-rela-terede spørgsmål.  

Der er helt sikkert statskundskabsfag, som 
jeg ikke har fået særlig meget nytte af i min 
aktive karriere. Som f.eks. forvantningslære 
og offentlig ret. To af mine yndlingsfag på 
studiet. Men sådan tror jeg altid, der vil 
være et vist antal fag, som bidrager til den 
almene dannelse mere end de giver direkte 
anvendelige fagkundskaber. Omvendt var 
der faglige huller i forhold til den private 
sektor. Studiet giver af gode grunde ikke 
nogen indføring i driftsøkonomiske eller 
afsætningsmæssige modeller og teorier. Det 
betyder, at man er dårligt klædt på netop på 
disse områder, når man skal begå sig i en 
privat virksomhed. Min MBA har givet mig 
de kompetencer – og har tilmed givet mig 
en større international forståelse. Jeg kan 
derfor kun opfordre nuværende studerende 
til at kombinere statskundskab med 
kursusfag på f.eks. handelshøjskolen for at 
få den dimension med. Hvis altså 
ambitionen er at få job i den private sektor.  
  
For mig giver min erhvervskarriere god 
mening i forhold til min kandidateksamen  – 
og jeg føler til stadighed, at statskundskab 
har været en fremragende ballast. Uanset 
om det lykkes mig at forklare 
sammenhængen  til diverse borddamer! 

Kim Klastrup har ud over lederjobbet  også en 
række tillidshverv som bla. formand for viden-
skabsministeriets Grønne Teknologiske Fremsyn, 
medlem af Århus Universitets efter- og videreud-
dannelsespanel,  medlem af Advisory Board på 
Handelshøjskolen i Århus, medlem af Advisory 
Board for MBA uddannelsen på Københavns Han-
delshøjskole, medlem af Advisory Board for 
Dansk Teknologisk Innovation på DTI og besty-
relsesmedlem i Stockholm Water Prize Founda-
tion.  
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Af Kirsten Frost Lorenzen 
 
Sune fortæller, at statsrådssekretæren 
udfylder en administrativ funktion som 
repræsentant for studenterpolitik på IFSK. I 
samarbejde med studienævnssekretariatet 
organiserer statsrådssekretæren en række 

administrative opgaver. I denne 
forbindelse er der en del praktiske 
foretagender såsom at ekspedere post, 
holde orden på kontoret, indkalde til 
møder, være med i processen omkring 
valget, sørge for at tidsfrister bliver 
overholdt, tage referat af statsrådsmøderne 

Sune Thvilum-Kannegaard  er IFSK’s nye statsrådssekretær. Kandestøberen fik en 
snak med ham om, hvad arbejdet som statsrådssekretær indebærer og hvilke tanker og 
forventninger, han har gjort sig omkring det. 

Ny statsrådssekretær  
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 og få dem sendt ud. Derudover er det 
Statsrådssekretærens opgave to gange årligt 
at udarbejde en evalueringsrapport, der er 
bygget på holdrepræsentanternes udtalelser 
omkring evalueringen af undervisningen. 
Jobbet som statsrådssekretær er normeret til 
7 timers arbejde om ugen, dog forventer 
Sune, at han det meste af tiden vil arbejde 
gennemsnitligt mere end de syv timer.  
 
Studierelevant arbejde 
Sune fortæller, at han har siddet i statsrådet 
i to år, før han valgte at søge jobbet som 
statsrådssekretær. Det var den erfaring og 
viden om de praktiske og administrative 
ting i statsrådet, der havde en betydning for 
hans jobsøgning "Der var ingen andre fra 
Statsrådet, der havde søgt jobbet, og jeg 
synes, det var ret vigtigt, at den nye 
statsrådssekretær var en, der havde 
kendskab til tingene, og som ved, hvad der 
sker, sådan så det ikke er en helt ny uden 
nogen erfaring, der ubevidst flytter ved 
nogle ting, som vi andre kender lidt bedre 
til". Derudover er der en række andre ting, 
der var årsag til, at han søgte jobbet. Først 
og fremmest påpeger han, at der i Århus er 
et relativt lille udbud af studie-relevant 
arbejde "Jeg ville gerne have et 
studierelevant arbejde, og det hænger ikke 
ligefrem på træerne her i Århus. Derfor 
syntes jeg, det kunne være meget fedt at få 
et her på instituttet og ikke stå i en 
bagerforretning og lave et eller andet 
hjernedødt arbejde". En anden og ligeledes 
vigtig årsag var ganske givet lysten til at få 
et tættere forhold til sit studie, og det at 
prøve at arbejde som en "mini- 
embedsmand", der var årsagen til, at Sune 
valgte at søge jobbet  "Jeg har en klar for-
ventning om, at arbejdet bliver sjovt, og at 

jeg får en tættere tilknytning til mit studie 
og på den måde få et andet indblik i, hvad 
der også sker på instituttet i forhold til bare 
at gå rundt og læse i nogle bøger".  
 
Personlige mål 
Sunes forventning til sit nye arbejde er, at 
samarbejdet  med s ta tsrådet  og 
studienævnssekretariatet skal fungere 
optimalt, og indtil videre har han ikke op-
levet noget negativt ved sit arbejde.. Hans 
personlige mål med jobbet er, at tingene 

 
 
 
Jeg ville gerne have et 

studierelevant arbejde, og det hæn-
ger ikke ligefrem på træ-
erne her i Århus 

” 

” 

kommer til at flyde, og at hans arbejde 
bliver effektivt. Dog er der ikke noget 
langvarigt formål med jobbet ud over, at det 
er studierelevant, og at arbejdet gør den 
noget teoretiske hverdag på studiet til noget 
mere praktisk orienteret . Selv har han i 
sommerferien været i praktik  på et 
budgetkontor, hvilket han fremhæver som 
en positiv oplevelse "De metoder og noget 
af den teori, man får indbygget her på 
studiet, er af stor betydning, når man 
kommer ud på arbejdsmarkedet. Det kan 
nogle gange virke som galskab at rende 
rundt herinde på studiet i fem år, men der 
er en mening med det, vi lærer - det fik jeg 
bekræftet, da jeg kom ud i praktik".  
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af Ole Nørgaard 
 

I foråret 2000 kørte jeg for første gang et 
seminar, hvor mundtlig præsentationsteknik 
var tænkt som en integreret del af forløbet – 
og basis for eksamen.  Reelt var der tale om 
et forsøg, hvor form og indhold (ligesom i 
en skriftlig opgave) var tænkt i en helhed – 
og hvor de studerende til eksamen blev 
vurderet på grundlag af deres evne til at 
præsentere det emne, de selv havde valgt 
indenfor seminarets overordnede emne 
(telekommunikationspolitik).  Formelt 
foregik den afsluttende eksamen med 
baggrund i en ramme, som deltagerne forud 
for eksamen  havde accepteret: 
”Eksamen foregår som mundtlig 
præsentation af et selvvalgt emne (uden 
skriftligt forlæg)  på maksimalt 25 minutter. 
Præsentationen skal dokumentere såvel 
fagligt fokus (det valgte problem) som 
bredde (de teorier og metoder, der er 
introduceret på seminaret) samt 
håndværksmæssig evne til at anvende de 
introducerede præsentationsteknikker. 
Karakteren gives som en individuel 
afvejning af de tre elementer. I forbindelse 
med  eksamen indleverer den studerende et 
selvvalgt  litteraturpensum på min. 500 
sider og 2 papirkopier af anvendte 
elektronisk genererede visualiseringer 
(Overheads, powerpoint-plancher o.l).” 
 
Disse formuleringer implicerede, at de 
studerende havde maksimalt 25 minutter til 
at gennemføre præsentationen. Der blev 
ikke stillet opfølgende spørgsmål, og en 

overskridelse af tidsrammen ville påvirke 
bedømmelsen negativt. 
 
Baggrund 
Der var tre grunde til, at jeg lavede dette 
forsøg. For det første er der klart et behov 
for at opprioritere træningen i mundtlige 
præsentationsteknikker set i forhold til de 
erhvervsfunktioner, de fleste scient.pol’er   
kommer til at varetage.  Det er min påstand, 
at man langt oftere får brug for at formidle 
et fagligt budskab mundtligt end i skriftlige 
rapporter – og at en sådan formidling er et 
værktøj der kan læres – på samme måde 
som man skal lære at skrive en skriftlig 
opgave eller rapport. Det er for det andet 
også min påstand, at det er noget, man hidtil 
har forsømt i uddannelsen, og at mange 
først efter studiet – og efter et par mindre 
katastrofer – selv må i gang med at lære sig 
disse teknikker. Af samme grund oplever vi 
i undervisningen mange dræbende 
kedsommelige studenteroplæg, hvor det 
faglige indhold drukner i en manglende 
evne til at præsentere et fagligt budskab.  
Den tredje årsag er mine erfaringer med den 
såkaldte synops-eksamen, hvor de 
studerende på baggrund af et skriftligt 
oplæg laver en mundtlig præsentation, der 
følges op af (oftest ganske få) spørgsmål. 
Min erfaring med denne eksamensform har 
været, at det i altovervejende grad var de 
studerende der – gennem en velforberedt 
præsentation - ’satte sig’ på eksamen, der 
scorede de højeste karakterer, medens de 
fagligt velfunderede,  der opfattede det som 
en mere ’normal’ mundtlig eksamen med 

Seminar med præsentationsteknik  
 - erfaringer med en ny eksamensform 
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 mange dybdeborende spørgsmål ofte følte 
sig snydt. Jeg syntes at disse uklare 
præmisser var utilfredsstillende, og forsøgte 
med den nye eksamensform at gøre 
præmisserne helt klare: det handler om at 
præsentere sit faglige budskab på en sådan 
måde at man nåede ud med sit budskab, 
viste evne til at prioritere pointer, 
visualisere komplekse modeller og 
sammenhænge – og i det hele taget ‘nåede 
ud over rampen’ med sit budskab, som det 
det blev formuleret af en deltager på 
seminaret. Det betød selvsagt ikke,  at det 
faglige indhold blev nedprioriteret, men at 
det blev gjort eksplicit, at faglig kunnen, der 
ikke kan formidles, er værdiløs. Og at det 
netop er faglig kunnen i kombination med 
evnen til at formidle, der gør der det muligt 
at differentiere mellem de enkelte 
præsentationer. Præcis som i en skriftlig 
opgave – blot her med andre teknikker og 
værktøjer – og med den tidsmæssige 
stressfaktor, der også altid vil være en del af 
en ’virkelig’ præsentation. 
 
Tilrettelæggelse 
I praksis blev eksamen gennemført ved at 
holdet i de enkelte timer gennemgik de 
enkelte kapitler i bogen af  Kåre Fjalland, 
’Få dem til at lytte, Effektiv og målrettet 
præsentation.’ Handelshøjskolens Forlag, 
1999. Opgaven for oplægsholderne i de 
enkelte timer var: brug kapitlets teknik til at 
præsentere kapitlets budskab. Det var endog 
særdeles underholdende, specielt fordi  
Fjallands bog ikke er en traditionel 
indføring i tavleorden, men ser på alle 
formidlingens aspekter: kropssprog, 
påklædning, visualiseringsteknikker, 
bordopstillingens betydning, osv. I praksis 
afsatte vi ca. 10-15 minutter af hver 

dobbelttime til diskussion af de enkelte 
kapitler. Forud for eksamen fik de 
s t u d e r e n d e  m u l i g h e d  f o r  e n 
’prøvepræsentation’, hvor eksamens-
præsentationen blev underkastet en 
kollektiv kritik – på samme måde som en 
opgave gennemgås på holdet forud for den 
endelige aflevering.  
 
Erfaringer 
Hvad blev så erfaringerne med forløbet? 
Censors og de studerendes vurdering kan 
læses andetsteds i dette blad. Min egen 
vurdering er, at der gennemgående var tale 
om et vellykket forløb, men at vi konstant 
befandt os i en klemme mellem den faglige 
og metodiske diskussion.  Vi brugte helt 
klart mere tid på at diskutere formidling end 
man bruger på et normalt skriftlig seminar, 
og det lagde et større pres på de studerende 
op til eksamen. Men jeg må så også sige, at 
i såvel forløbet som specielt ved eksamen 
var det en fornøjelse at overvære en lang 
række veldisponerede og kraftfulde 
præsentationer, hvor man havde arbejdet 
seriøst med visualiseringsteknikker - og 
hvor langt de fleste op til eksamen havde 
prøvekørt oplægget mange gange. Noget der 
selvfølgelig også var nødvendigt, når det på 
forhånd var blevet gjort klart, at en 
overskridelse af tidsrammen ville have en 
negativ effekt på karakteren – præcis som vi 
har en begrænsning på skriftlige opgavers 
omfang.  
Noget andet er så, at alle deltagere i 
seminaret efterfølgende måtte stille 
spørgsmålet, om en introduktion til disse 
teknikker ikke burde ske på et langt 
tidligere tidspunkt i studiet. Som nogle 
gjorde opmærksom på i evalueringerne, 
virker det lidt barokt, at det først var på 
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 deres sidste seminar, at de lærte at 
præsentere tingene mundtligt. Burde disse 
værktøjer ikke introduceres så tidligt, at de 
studerende kunne tage dem med, anvende 
og udvikle dem i alle instituttets fagrækker, 
hvor der er mundtlige præsentationer? Og 
ville det ikke gøre mange forløb mere 
udholdelige? Hvordan det rent praktisk 
kunne gøres, er jeg ikke sikker på – men 
måske var det en mulighed at lade 

instruktorerne i pol.intro. gennemgår et 
kursus – og så formidle det videre allerede 
til første semesterstuderende? 
 
 
Undervisningsforløbet – og nogle af 
eksamenspræsentationerne kan ses på http://
www.ps.au.dk/vip/on/index.html   (Gå til 
’materialer’ for at se eksamens-
præsentationerne).  

Evaluering af seminaret: 
Telekommunikationspolitik i komparativ belysning  

af Martin Juncher 
 
I forårssemestret 2002 blev seminaret, 
Telekommunikationspolitik i komparativ 
be lysn ing ,  udbudt  på  IFSK. 
Undertegnede fulgte seminaret, og det 
følgende er en evaluering af et - efter 
forholdene her på stedet - alternativt 
for løb ,  der  pr ior i t erede  de t 
præsentationstekniske aspekt relativt 
højt. Artiklens vurdering af seminarets 
styrker og svagheder bygger på holdets 
evaluering samt egne betragtninger.     
 
Det formidlingsmæssige fokus var en 
klokkeklar studentersucces. Personligt ser 
jeg også dette element som seminarets 
styrke. Den store interesse i at arbejde med 
selve den mundtlige og visuelle formidling 
af teoretiske problemstillinger samt vores 
respektive eksamensopgaver gav pay-off i 
kraft af et pænt eksamensgennemsnit. Vi 
blev belønnet for den ekstra flid, der var 
nødvendig som følge af den særlige 
opgavefremstilling, der må betegnes som 
relativ krævende i den forstand, at første trin 

bestod i på traditionel vis at disponere en 
given problemstilling gennem behørig 
anvendelse af teori og empiri. Andet trin 
bestod i selve præsentationen og 
formidlingen af opgaven, hvilket i sig selv 
viste sig at være en større opgave.      
 
Stort set alle eksamenspræsentationer blev 
på fantasifuld vis, og med tilstrækkelig 
respekt for modtageren af budskabet, 
udarbejdet i Power Point, der (som de fleste 
er klar over) er et ganske udmærket 
kommunikationsteknologisk instrument; så 
hvorfor ikke gøre brug af værktøjet, når det 
bruges på de fleste studerendes fremtidige 
arbejdspladser? Et par studerende ville 
gerne have haft en introduktion til denne del 
af Office-pakken, men personligt tror jeg, 
det ville være svært at få tid til en 
softwareintroduktion som supplement til 
præsentationsdelen, der i sig selv tog en del 
tid fra selve pensumgennemgangen. 
Desuden ligger programmet i brugervenlige 
del af skalaen over software. 
 
Et spørgsmål, man som studerende 
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 unægteligt må stille sig selv efter at have 
gennemført et seminar med nævnte fokus, 
er, hvorfor det formidlingsmæssige element 
i dets mundtlige form ikke har fået større 
vægt tidligere på uddannelsen. Vi lærer at 
disponere større mængder teoretisk stof på 
skrift, men den mundtlige overlevering af 
centrale budskaber af faglig karakter synes 
at halte bagefter. Utallige oplæg er blevet 
holdt i undervisningslokalerne her omkring, 
men før vi begyndte at kommunikere vores 
budskaber, glemte vi at lære (endsige 
overveje), hvordan man gør dette bedst 
muligt; her er det simple succeskriterium 
naturligvis, at holddeltagerne får mest 
muligt ud af oplægsholdernes mundtlige 
fremstillinger. Bevares, de emner, vi 
beskæftiger os med her på stedet, lader sig 
af gode grunde ikke altid simplificere. På 
den anden side er det svært at finde nogen 
saglig begrundelse for at bruge hinandens 
kostbare tid (f.eks. har overbygnings-
studerende gennemsnitligt ca. 6 timers 
undervisning ugentligt !) på at konstatere, at 
læsegruppen kan snakke længe om en given 
problemstilling. Hele kunsten består vel i at 
få pensum kogt ned til de mest centrale 
pointer, som så bør fremstå klart og tydeligt. 
På den måde får holdet som helhed noget ud 
af den sparsomme tid, der er sat af til vores 
fælles disposition, ifølge budgettet.  
Hvordan måler man de studerendes udbytte 
af undervisningen? En simpel hukommel-
sestest er et bud på en kontrol, der om ikke 
andet kan bidrage med en indikation af, 
hvad vi tager med os, når vi har været til 
undervisning. Seminarets underviser stillede 
en tilfældig tirsdag kl. 8.15 telekom-holdet 
over for en interessant udfordring: "I har 2 
minutter til at skrive tre pointer ned, I kan 

huske fra sidste gang". Spørgsmålet har 
muligvis (indlæringspædagogisk set) en vis 
”harddisk-orienteret” undertone; dog var det 
interessant empirisk at få belyst, hvilke 
associative forhold, der spiller en vigtig 
rolle for, hvorledes folks huskespiral 
aktiveres – også er vi jo tilbage i 
hermeneutikken. Resultatet af denne test 
var, at stort set alle huskede specielt én 
pointe, imens resten af pointerne var 
bemærkelsesværdigt spredte - som en 
ladning spredehagl uden statistisk 
sammenhæng. Den pointe, der havde 
indprentet sig klarest, var ikke mere 
interessant end alle andre pointer fra den 
foregående tirsdag, men den huskede pointe 
var understøttet af en simpel, farverig 
illustration samt en i øvrigt vellykket 
præsentation.  
I litteraturen på området (Fjalland m.fl.) kan 
man læse, at vi husker langt bedre i billeder, 
grafik og figurer. Dette er ikke en 
opfordring til at lave traditionel 
undervisning om til "tegn og fortæl kurser" 
med Jørgen Clevin som kreativt forbillede. 
Eksemplet skal blot understrege, at måden, 
emner bliver præsenteret på, er 
overordentlig vigtig i forhold til, hvad vi får 
ud af at deltage i gennemgangen af teoretisk 
stof på holdene.  
Da man ikke kan få både i pose og i sæk, 
når man kun har 2 ugentlige timer til 
rådighed, bliver seminarets styrke samtidig 
t i l  d e l s  s e m i n a r e t s  s v a g h e d . 
Telekommunikation som policyområde er 
relativt autonomt i den forstand, at området 
både teoretisk og empirisk synes at leve sit 
eget liv. Som deltager på seminaret skal 
man derfor både stifte bekendtskab med et 
nyt og relativt omfattende stofområde (både 
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 teoretisk og især empirisk), og samtidig 
bruge energi på at lære noget andet nyt, 
nemlig den rent formidlingsmæssige 
kunnen. Sidstnævnte tager en del af tiden til 
pensumgennemgangen, og spørgsmålet er, 
om man skal skære ned på det ene eller det 
andet. Personligt ville jeg foretrække, at det 
formidlingsmæssige var blevet indarbejdet 
tidligere på uddannelsen, så dette værktøj 
allerede var i værktøjskassen fra starten af 
dette og andre seminarer, men da dette 
endnu ikke er tilfældet, er seminaret i hvert 
fald på dette punkt af gode grunde 
udfordrende og vældig lærerigt.  
 
Hvad specifikt angår eksamensformen, er 
denne klart til den studerendes fordel (med 
det vigtige forbehold for øje, at der ydes en 
relativ stor arbejdsindsats), da formen 
levner mulighed for at lave en god mundtlig 

præsentation, eftersom man kan øve sin 
eksamenspræstation igennem en del gange 
på forhånd. Seminaret som helhed, herunder 
den individuelle eksamenspræsentation, er 
dog så koncentreret, at der er grænser for, 
hvor mange gange den endelige 
præsentation kan øves igennem.  
 
Alt i alt skal initiativet ydes den 
retfærdighed, at der sandt at sige stilles 
nogle krav til de studerende,  som bevirker, 
at man ikke kan undgå at lære noget nyt og 
brugbart. Derfor vil det formentligt være en 
god i idé at give de studerende mulighed for 
at udvikle deres mundtlige, kommunikative 
kompetencer i et samfund, som af nogle 
teoretikere (bl.a. med systemteoretiske 
rødder) betegnes som et Lærende Samfund.  
 
 

af Michael Metzsch, formand YES-Århus. 
Specielt to emner kommer til at præge dette efterårs sikkerhedspolitiske debat. Dels er det et 
år efter terrorangrebene på USA d. 11. september tid til at gøre status over kampen mod 
terrorismen – specielt set i lyset af det måske forestående amerikanske angreb på Irak. Dels 
udvides NATO formentlig ved topmødet i Prag til november med en række Øst- og 
Centraleuropæiske stater, hvilket vil få stor betydning for bl.a. den europæiske 
sikkerhedsstruktur.  
Disse to temaer vil YES-Århus sætte fokus på i efteråret. I samarbejde med stud. samf. 
afholdes derfor et foredrag med Preben Bonnén torsdag d. 10. oktober  kl. 19 i lokale A1 på 
statskundskab, hvor der vil være fokus på den amerikanske terrorkrig. Foredraget vil 
omhandle missilskjoldets rolle for den amerikanske politik, samt en vurdering af 
konsekvenserne af et amerikansk angreb på Irak. Torsdag d. 21. november  kl. 19 ligeledes i  
A1 afholdes et arrangement om perspektiverne for NATO-udvidelsen. Her vil fokus bl.a. 
være på de enkelte medlemskandidaters muligheder for optagelse samt på konsekvenserne af 
et evt. udvidet NATO for den europæiske sikkerhedsstruktur.   
Så vel mødt til vore arrangementer i efteråret, som vi i ugen op til arrangementerne vil 
udsende yderligere information om.   

YES præsenterer foredrag i efteråret  
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Boganmeldelse af Hans Carl Madsen 
 
Ganske vist er det et par år siden, at Naomi 
Kleins No Logo udkom første gang, men da 
der nu er kommet en dansk oversættelse, har 
jeg fået anledning til at anmelde den her i 
Kandestøberen. No Logo er en moderne 
kapitalismekritik. Det er en bog om 
mærkevarer, om samfundets kommercia-
lisering og økonomiens globalisering og om 
kampen mod alt dette. 
 
Udgangspunktet  er  sen-90’ernes 
Nordamerika, hvor kommercialiseringen er 
slået kraftigst igennem, hvilket betyder, at 
man som dansker skal kende amerikanske 
mærkevarer og livsstil godt, hvis man vil 
have alle detaljerne med. Bogen er opdelt i 
fire dele. I første del skildrer Klein, hvordan 
intet rum længere er fritaget kommer-
cialiseringen. Efter at mærkets image (og 
ikke selve produktet) er blevet altafgørende 
for selskaberne, opstår der stadig mere 
udspekulerede måder at promovere 
mærkerne på. Ikke alene reklameres der i 
radio og tv, på internettet, i skolerne, på 
husvægge, taxaer osv. Ikke alene er folk 
med t-shirts og kasketter gjort til 
omvandrende plakatsøjler i en reklamefyldt 
verden, men reklamen er begyndt mere 
agressivt at trænge ind i kulturen, ind i 
sproget, ind i undervisningen på skolerne og 
universiteternes forskning. Her ændrer den 
indholdet og styrer udviklingen. Et grelt 
eksempel er en TVstations kontrakt om at 

opsætte fjernsyn i klasselokalerne for til 
gengæld at kunne sende 2 minutters 
reklamer dagligt, hvor eleverne hverken 
måtte skrue ned eller skifte kanal. 
 
Anden del handler om tabet af 
valgmuligheder. Store kæder udkonkurrerer 
mindre erhvervsdrivende, og det resulterer i 
mindre diversitet og valgfrihed. Fusioner og 
samarbejde på kryds og tværs mellem de 
stærke mærker virker i samme retning. 
Overalt, hvor mærkerne ekspanderer, 
lægger de klausuler på, hvad der må siges 
og gøres - for at beskytte deres egne 
interesser. Offentlige rum er afløst af 
privatejede arealer i shoppingcentre, 
Internet fora, Fodboldstadions osv. Her 
opstiller sponsorer eller ejere deres egne 
regler for adfærden for at beskytte deres 
image, men det begrænser dermed også 
ytringsfriheden.  
 
I tredje del beskrives tabet af jobmulig-
heder. De multinationale mærkevare-
selskaber som Nike, Adidas og Reebok har 
foretaget massefyringer i Vesten og gennem 
en række underkontrakter flyttet 
p rodukt ionen  t i l  ska t tef r i tagede 
frihandelszoner i u-lande. Her bor 
arbejderne under slavelignende forhold, 
arbejder 12-16 timer dagligt til elendige 
lønninger og har ikke mulighed for at 
organisere sig. Hjemme i Nordamerika er 
der i arbejdsstyrken sket en kraftig vækst i 
antallet af løst ansatte eller vikarer, der har 

No Logo 
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 stor usikkerhed i ansættelsen og i stigende 
grad er fremmedgjorte overfor deres 
arbejdsplads. 
 
Sidste del omhandler kampen mod 
mærkevarerne. Her gennemgår Klein, 
hvordan et mærke kan ændres fra at 
repræsentere et image, der er styret af 
McDonalds, Caterpillar, Nike, Shell osv., til 
at blive et stærkt symbol for virksomhedens 
uetiske handlemåde. Aktivister kan ændre 
mærkernes symbolske indhold ved at 
forvrænge kampagnebudskaber, skabe 
direkte kontakter mellem forbrugere og 
slavefabrikker og føre retssager mod 
supermærkerne, der tvinger dem til at 
afsløre deres forretningsmetoder. Mærkerne 
kan sættes under yderligere pres vha. lokale 
etiske indkøbsregler for universiteter og 
kommuner samt alle tænkelige former for 
demonstrationer. Den voksende modkultur 
mod mærkerne har betydet, at flere 
supermærke-selskaber faktisk har ændret 
deres forretningsmetoder. 
 

*** 
 
No Logo er først og fremmest en debatbog. 
Det er ikke et videnskabeligt endsige 
teoretisk værk, men en journalistisk 
bekrivelse af den globale kapitalismes 
skyggesider og udviklingstendenser i 
90’erne. Der henvises ofte til rapporter fra 
FN, ILO m.fl., men de mange bekrivelser 
foregår typisk med anekdotiske referencer 
til aviser, dokumentarfilm, ugemagasiner og 
lignende. Desuden har Klein selv foretaget 
interviews og andet opsporende 
journalistisk arbejde. Bogen har et klart 

personligt præg, og det er til tider 
troværdigt, medrivende og hendes 
forargelse er smittende. Hendes 
øjenvidneberetning fra frihandelszonerne i 
Filippinerne er f.eks. stærk kost. Til andre 
tider udgør anekdoterne en forvirrende 
samling af eksempler som er vanskelig at 
udlede noget af.  
 
Kleins begejstring for venstrefløjsaktivisme 
gennemsyrer hele bogen og giver den 
slagside. Venstrefløjsretorikken svækker 
bogens troværdighed. Klein forsøger gang 
på gang at få læseren til at ”rødme” af skam 
over kapitalismen, men der er mange 
pointer i bogen, der næppe holder til en 
nærmere analyse, og der er alt for få 
afvejninger af fordele og ulemper ved 
alternative løsninger. Og alligevel har hun 
fat i noget – og det gør bogen læseværdig. 
Hun favner bredt og fanger mange vigtige 
tendenser i den moderne økonomi, udstiller 
firmaer og forbrugeres dobbeltmoral og 
skildrer den kynisme og amoral, som hård 
konkurrence kan frembringe. Den danske 
oversætte lse  indeholder  en del 
meningsforstyrrende fejl, men det 
ligefremme sprog tåler ellers oversættelsen. 
Jeg blev klogere af bogen, lidt mere 
forarget, men samtidig lidt mere træt af 
ophidset, ensidig argumentation.  
 
 
 
 
 
Naomi Klein: ”No Logo. Mærkerne, 
magten, modstanden.” 
Forlaget Klim, Århus 2001 
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Pb-klumme 
af Rikke Skovbølling Knudsen 
 
Det var  en dag sidst i august. Solen skinnede fra en klar himmel, og der var en bagende 
varme. En oplagt dag at tage til stranden for at hvile ud efter sommerferiens strabadser og 
lade op inden semesterstart. Men livet er ikke lutter lagkage og strandløver, hvilket 5 (!) 
selvopofrende, pligtopfyldende og arbejdsomme studenter på forhånd havde indset. Allerede 
fra morgenstunden mødte disse unge friske mennesker derfor op for at flytte PB i nyt lokale. 
På trods af det sparsomme fremmøde lykkedes det De Fem ved fælles slid – og en del sved 
på bl.a. panden – at få bragt PB’s værdier sikkert i hus på den anden side af gården. Som en 
direkte følge heraf kan PB derfor byde velkommen i nye omgivelser i bygning 350, hvortil 
man fremover må søge hen for at gøre sine indkøb og eventuelt stifte tvivlsomme 
bekendtskaber. Det kan endvidere oplyses, at De Fem fejrede flytningen og tilfredsstillelsen 
ved et godt og loyalt samarbejde med en mægtig frokost i kantinen… 
 
Udvidede åbningstider 
Nu til noget helt andet: Vi har på det seneste erfaret, at et stigende antal personer tilknyttet 
IFSK er forhindret i at drage nytte af PB’s service inden for de nuværende åbningstider. Det 
er derfor blevet besluttet at udvide de sædvanlige åbningstider fra 12-13 med en time fra 16-
17 hver torsdag. På denne måde håber vi at kunne imødekomme ønsket om bedre 
muligheder for at kunne slå et smut forbi  PB. 
  
Månedens bog 
Tilbage er kun at præsentere månedens bog i september. Bogen er en komparativ analyse af 
demokratiske styreformer i et udsnit af verdens lande. Et attraktivt tilbud, der henvender sig 
bredt til både IP- og Kom.Pol-folk. 
Månedens bog i september er: 
”Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-one 
Countries” af Arend Lijphart.  
Bogen udbydes til den favorable pris af 150 kr. og sælges som altid så længe lager  haves. 
 

 

                          

Den ny PB-klumme 
- Den store flyttedag 



28 

Kandes tøberen                                                     Sept e mber 2 0 0 2  

 

PB-åbningstider 

 

Politologisk Bogformidling 
 

Åbningstider: 
 

Mandag-fredag      12-13 
 

Nyt: 
Torsdag          også 16-17  

Nye lokaler - pas godt på dem! 
 
Vi har indtaget vore ny lokaler i 350. Lærerne er rykket ind i flotte kontorer. Studenterne har 
fået ekstra læsepladser, grupperum og meget mere, alt sammen nyt og fint. Vore eksisterende 
bygninger er også blevet renoveret for nyligt. Instituttet har aldrig tidligere kunnet tilbyde så 
gode faciliteter til studerende og ansatte; det er vi stolte af. Så meget mere er det vigtigt at vi 
passer på tingene og behandler dem ordentligt. Det ellers udmærkede rusarrangement har 
været skæmmet af en særdeles uheldig episode i forbindelse med parkløbet den 5. 
september. Der var smidt tøj i urinaler, vaske og toilet i 331, brændt papir af på gulvet på 
toilettet i 332 og trampet aske rundt på gulvene med våde sko. Jeg tillader  mig at gå ud fra, 
at det er en svipser, og at alle fremover gør deres bedste for at holde lokalerne i ordentlig 
stand.  

 
 

                                                       Georg Sørensen 
                                                       Institutleder 
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PF-klumpen af Louise Broe, PF  
 
Velkommen tilbage eller velkommen til. PF har gjort klar til et fabelagtigt semester og 
sørget for fest. Den alt for korte sommerferie har forhåbentlig gjort dig klar til seriøse 
smerter i pandelappen og blødninger i øregangene (dvs. gode lange forelæsninger). Men vi 
håber også, at sommerferien har trænet dig i fest og ballade. 
 
Som man kan se i resten af Kanden, sprudler efteråret med arrangementer fra vores side. Vi 
byder på udsolgt studietur, regulære PF-fester, caféer, spændende foredrag, temafest, 
ekskursion til Amtsgården og så videre. Vi har gjort programmet klar, så det kan du finde i 
Kantinen. Hvis programmerne er revet væk, så kom ned på vores nye kontor i den gamle 
økonomibygning ved siden af PB. 
 
Som du nok har set, er der et stort flytterod over det hele. Det er planen, at vores Kantine 
skal flytte, så snart køkkenet er bygget færdigt ovre i Historisk. For dem, der ikke ved det, er 
vores kantine studenterejet, dvs. JUS har 2 pladser, ØF har 2 pladser og PF og Statsrådet har 
hver en plads i bestyrelsen, hvor Frølund er blevet formand. Vi håber, ombygningen er klar 
til, at vi kan flytte kantinen i efterårsferien, men planen er skredet et par gange, så man må 
nok nøjes med minimal plads en tid endnu. Til gengæld kan vi allerede nu holde fester og 
fredagsbar ”det nye sted”, så lad være med at løbe skræmt rundt i Juragården. Baren er på 
den anden side af vejen!!! 
 
Økonomisk Forening har i øvrigt inviteret til Trivial Pursuit - turnering, så hvis du har lyst til 
at tæve økonomer på paratviden, kan du tilmelde dig på www.econassoc.dk. Begynd 
træningen nu og forsvar statskundskab overfor den økonomiske trussel. 
 
Vi håber, I vil deltage i efterårets arrangementer, og at nogle af jer kunne tænke jer at være 
hjælpere til vores fester. I semesterets program er der en beskrivelse af, hvad en hjælper skal 
gøre. Det er hårdt arbejde og fuldskab under ansvar, men det er også rigtig sjovt og en god 
mulighed for at lære nye mennesker at kende. Som noget nyt i år har vi også gjort det ekstra 
attraktivt at være hjælper ved at lokke med en eksklusiv hjælperfest i slutningen af 
semesteret. 
 
Vi ses !! 
 

PF-Klumpen 
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          Friluftsforening Godt spørgsmål! DAMP er både et produkt af at koge vand samt en sindslidelse. Men 
nu er det også navnet på instituttets nystartede forening for frygtsomme/frygtløse 
friluftsrødder m/k. 
 
Efter intense (men hyggelige…) diskussioner under Egyptens stjernespækkede nattehimmel 
har foreningen efterhånden fundet sig selv. DAMP består af frilufts- og oplevelsesprojekter, 
som de studerende på IFSK har lyst til at sætte i værk. Vi er en forening, hvor der både skal 
være plads til rødvin, tilbagelænede hytteture og mere halsbrækkende eventyr. Men vi er 
ikke en forening som andre foreninger. DAMP er nok nærmere en slags mulighed - en 
mulighed for at mødes med ligesindede for at udveksle og udvikle ideer til spændende 
projekter; en mulighed for at realisere visioner.  
 
Undervands i Egypten 
Foreningens første projekt - en helt fantastisk dykkertur til Egypten - blev realiseret i uge 30 
og 31. Otte frygtløse statskundskabere tilbragte 14 dage i 50 graders varme med et væld af 
utrolige oplevelser - til lands, til vands og i baren. Naturen, pyramiderne og fællesskabet gik 
på magisk vis op i en højere enhed - det gør alt i øvrigt, når man ryger vandpibe med 
kameltobak på taget af en bar i det indre Naaaaama Bay …  Vi nåede omkring Det Røde 
Hav, undervandsnationalparken Ras Muhammed, Thistlegorm (et af verdens bedste 
vragdyk…), Sinai-bjerget, Cairo, pyramiderne, Sfinxen, hotellets pool og meget, meget 
mere. Mærk verden, læs mere om DAMPs internationale debut og se billederne i næste 
nummer af Kandestøberen. 
 
Hvad sker der nu? 
Foreningen afholder DAMPaften i starten af oktober med det formål at blive inspireret og 
mødes med andre, der har lyst til at stable nye projekter på benene. Vi barsler for tiden med 
at arrangere en ny dykkertur til Egypten, Honduras, Caribien, Mozambique eller Samsø. 
Derudover er der fremkommet forslag til en lang række forskellige weekend-projekter, 
herunder en trekkingtur i de jyske skove den sidste weekend i oktober. Nærmere information 
om DAMPaften og trekkingturen følger via mail til alle studerende.  
 
Har du spørgsmål vedrørende DAMP, så er du velkommen til at kontakte Søren Teglgaard 
Jacobsen på tlf. 8614 0376 / 2835 8916 (980717@ps.au.dk ) eller Henrik Noes Piester på tlf. 
8618 0265 (981964@ps.au.dk). 
 

DAMP? 
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Sune 
Byggerod 

I en tid, hvor nye og gamle studerende 
blandes i skøn forening på IFSK, står 
lokalerokeringer og ombygninger endnu 
ufærdige. 
ord af Hanne Petersen. 
billeder af Anton Skjernaa. 
 
Institut for Statskundskab (IFSK) har 
gennem længere tid været underlagt planer 
for lokalerokeringer og ombygninger. 
Planer, der nu endelig er under udførelse, 
men endnu langtfra tilendebragt. Som 
tidligere omtalt i Kandestøberen bevirker 
planerne, at Statskundskab rykker ind i den 
nederste halvdel af bygning 350, tidligere 
økonomi. De tre etager, det drejer sig om, er 
i foråret blevet fordelt mellem undervisere 
og studerende og efter en travl august 
måned står kontorer og læsepladser snart 
færdige. Den nederste etage er forbeholdt 
studerende, her finder man således 
læsepladser, læsegrupperum samt 
foreningskontorer. Første og anden etage er 
tilfaldet underviserne, hvorfor en større 
intern omrokering pt. finder sted mellem 
bygning 330 og 350. Af denne grund bliver 
det også en tid endnu nødvendigt for såvel 
undervisere som nye og gamle studerende at 
være opmærksom på løbske flyttekasser og 
andet rod.  
 
Kantinen 
En anden del af planerne indebærer, at 
Statskundskabs kantine senere på året må 
lade livet til fordel for en større kantine i 
bygning 322, tidligere Historisk kantine. 

Byggerod 
I en tid, hvor nye og gamle studerende 
blandes i skøn forening på IFSK, står 
lokalerokeringer og ombygninger endnu 
ufærdige. 
af Hanne Petersen. 
billeder af Anton Skjernaa. 
 
Institut for Statskundskab (IFSK) har 
gennem længere tid været underlagt planer 
for lokalerokeringer og ombygninger. 
Planer, der nu endelig er under udførelse, 
men endnu langtfra tilendebragt. Som 
tidligere omtalt i Kandestøberen bevirker 
planerne, at Statskundskab rykker ind i den 
nederste halvdel af bygning 350, tidligere 
økonomi. De tre etager, det drejer sig om, er 
i foråret blevet fordelt mellem undervisere 
og studerende, og efter en travl august 
måned står kontorer og læsepladser snart 
færdige. Den nederste etage er forbeholdt 
studerende, her finder man således 
læsepladser, læsegrupperum samt 
foreningskontorer. Første og anden etage er 
tilfaldet underviserne, hvorfor en større 
intern omrokering pt. finder sted mellem 
bygning 330 og 350. Af denne grund bliver 
det også en tid endnu nødvendigt for såvel 
undervisere som nye og gamle studerende at 
være opmærksom på løbske flyttekasser og 
andet rod.  
 
Kantinen 
En anden del af planerne indebærer, at 
Statskundskabs kantine senere på året må 
lade livet til fordel for en større kantine i 

bygning 322, tidligere Historisk kantine. 
Involverede i processen regner med, at den 
nye kantine står færdig efter efterårsferien, 
hvorfor det indtil dette tidspunkt vil være 
muligt at proviantere på Statskundskabs 
grund. Således skal man ikke halvvejs 
gennem Uniparken for at opdrive en kop 
kaffe, som nogle, inklusiv undertegnede, 
gennem sommeren havde frygtet.  

Biblioteket 
Pladsen, der pt. optages af kantine på IFSK 
skal efter dennes flytning overtages af 
biblioteket. Længere tids pladsproblemer 
skal løses ved udvidelse opad, men grundet 
hensyn til de studerende vil disse planer 
ikke iværksættes før juni måned næste år. 
Først efter at alle sommereksamener er 
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Sune 

Involverede i processen regner med, at den 
nye kantine står færdig efter efterårsferien, 
hvorfor det indtil dette tidspunkt vil være 
muligt at proviantere på Statskundskabs 
grund. Således skal man ikke halvvejs 
gennem Uniparken for at opdrive en kop 
kaffe, som nogle, inklusiv undertegnede, 
gennem sommeren havde frygtet.  
Biblioteket 

Pladsen, der pt. optages at kantine på IFSK 
skal efter dennes flytning overtages af 
biblioteket. Længere tids pladsproblemer 
skal løses ved udvidelse opad, men grundet 
hensyn til de studerende vil disse planer 
ikke iværksættes før juni måned næste år. 
Først efter alle sommereksamener er 
overstået vil biblioteket altså tage tiltag til at 
flytte kontor og udlån af bøger ovenpå. 

 Kanden informerer! 
Kandestøberen har i det nye semester endelig fået 
tildelt ressourcer efter fortjeneste. Derfor gør vi 
opmærksom på, at vores nye kontor er at finde på 
stueetagen i bygning 350, og hvis vi ikke lige er tilstede 
når I kigger forbi, så er vi der i hvert fald tirsdage i 
tidsrummet 11 - 12. 
 
Derudover udkommer Kandestøberen stadig på nettet 
under adressen www.au.ps.dk/kanden, ligesom vi kan 
kontaktes på kanden@ps.au.dk.  
 
Glipper alt dette - eller er du bare mere til telefonisk 
kontakt, så er nummeret til vores kontor 89425428. 
 
 

overstået, vil biblioteket altså tage tiltag til 
at flytte kontor og udlån af bøger ovenpå. 
Læsepladserne i det nuværende bibliotek 
står således et år endnu i urørt stand. Som 
planerne ser ud nu, vil der dog også efter 
ombygningen være læsepladser i denne del 
af biblioteket, ligesom tidsskrifter formodes 
at skulle findes her. For at samle den 
øverste og nederste del af biblioteket 

påregnes det at bygge en form for trappe.  
Alt i alt bliver det et noget andet institut, vi 
går i møde. Der sker ændringer, der måske 
nok for ældre studerende og ansatte med år 
på bagen vil kræve tid at vænne sig til, men 
som også giver et langt bedre fagligt miljø, 
og som kombineret med en ny flot kantine i 
bygning 322 forhåbentlig vil gøre livet 
lettere for alle med daglig gang på IFSK! 

 Kanden informerer! 
Kandestøberen har i det nye semester endelig fået 
tildelt ressourcer efter fortjeneste. Derfor gør vi 
opmærksom på, at vores nye kontor er at finde på 
stueetagen i bygning 350, og hvis vi ikke lige er 
tilstede når I kigger forbi, så er vi der i hvert fald 
tirsdage i tidsrummet 11 - 12. 
 
Derudover udkommer Kandestøberen stadig på nettet 
under adressen www.ps.au.dk/kanden, ligesom vi kan 
kontaktes på kanden@ps.au.dk.  
 
Glipper alt dette - eller er du bare mere til telefonisk 
kontakt, så er nummeret til vores kontor 89425428. 
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Ovenpå det noget skuffende VM-exit 
mod England er her en trøst til Kandens 
læsere og fremtidens embedsmænd: 
Dansk fodbold har det glimrende, og 
danske embedsmænd er i EU-
sammenhæng i klart bedst form.  
af Daniel A. Stefansson,  
studerende på IFSK, men p.t. bosat i 
Bruxelles. Ansat som praktikant ved 
Danmarks Faste Repræsentation ved Den 
Europæiske Union i afdelingen for fælles 
udenrigs- og sikkerhedspolitik i 9 måneder 
bl.a. under det danske EU-formandskab. 

Storformen kom til udtryk, da Europa-
Parlamentet afholdt mini-VM i Bruxelles i 
slutningen af maj måned, lige inden 
Ronaldo, Beckham og Kahn tog hul på det 
rigtige VM i Japan og Korea. Med 626 
parlamentarikere, deres assistenter og 
stagiaires skulle der være nok af spillere at 
tage af til at danne komplette landshold. 
Turneringen havde længe været 
proklameret, og enhver fodboldinteresseret 
kendte til den allerede flere måneder før 
kampstart, navnlig fordi der havde været 
megen medieomtale samt massiv 
kommerciel interesse i arrangementet. 
Eftersom Danmark jo ikke har utallige 
MEP'er, og ikke alle er interesserede i at 
spille, endsige i fysisk form til det (her 
tænkes på omfangsrige typer som Freddy 
Blak og Jens Okking, der vel ikke har løbet 

over en banehalvdel siden  ”En gang 
strømer”), fik det danske hold (og 
formenlig også andre småstater) lov til at 
hidkalde spillere udefra. Således fik vi fra 
EU-repræsentationen budet og slog hurtig 
til. Efter et par træningskampe i den store 
Park Cinquentenaire og ude på NATOs 
imponerende idrætsanlæg var vi 
kampklare på en af de smukkeste 
solskinsdage længe set.  

Selve turneringen foregik på den britiske 
skole i Tervuren (en forstad, ca. 15 km fra 
Bruxelles' centrum). Alt i alt deltog 20 
hold. Og rigtigt gættet: Selvom vi kæmper 
hårdt for det, tæller  EU jo endnu ikke 
mere end 15 stater, så det gav plads til 
spændende hold som f.eks. Iran, Africa 
United og Tyrkiet i turneringen. Da det 
danske hold, der udover nogle få 
assistenter fra Europa-Parlamentet bestod 
af spillere fra NATO- og EU-
repræsentationerne, PLS Rambøll samt 

VM i Bruxelles 2002: En stærk 
dansk bedrift uden forbehold - 

Og med kraftigt islæt fra IFSK 

Alle italienske spillere var 
fremragende teknikere med 

langt fedtet hår, masser af 
gestikulationer, og en allenatore 
(træner), der selvfølgelig stod i 
Armani jakkesæt på sidelinjen. 

” 

” 
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amts- og kommunekontorer ankom, var en 
del af kampene i gang. Masser af 
entusiastiske tilskuere, pølseboder, 
fadølsanlæg, spillere og pressefolk mødte os 
i en gennemført fremragende kulisse. Kunne 
de danske embedsmænd, lettere ramt af 
tømmermænd fra fredagens udskejelser, stå 
for presset? Iklædt de ægte landsholdstrøjer, 
som var sponsorerede, løb vi under skarp 
presseopmærksomhed ind på Stade de 
Tervuren til vores første kamp i indledende 
spillerunde. Nu skulle prøven stå. 
Modstanderen var Slovakiet. Kravet var en 
sejr, eftersom store fodboldhold som Italien 
og Tyskland ventede senere i  gruppen, der 
også talte Grækenland som en af 
modstanderne.  

Vi fik den perfekte start og slog slovakkerne 
sikkert 3-0. Men derpå ventede scuazzi 

azuri (Italien), der overbevisende havde 
vundet deres første kamp, men selvfølgelig 
kun med 1-0. Klassisk italiensk taktik. Da 
kampen mod mini Del Pierro, Vieri og 
Buffon foldede sig ud, var parallellen til de 
rigtige italienske spillere fra serie A 
nærliggende at drage. Alle italienske 
spillere var fremragende teknikere med 
langt fedtet hår, masser af gestikulationer, 
og en allenatore (træner), der selvfølgelig 
stod i Armani jakkesæt på sidelinjen. Her 
stod han godt opbakket af 50 tifosi 
(tilskuere) med romerlys og megafoner. Der 
blev skreget ”Italia, Italia, Italia”. Vi var 
tydeligvis mærkede af omgivelserne og 
følte os hensat til et fyldt Stadio Olimpico i 
Rom. Vi startede nervøst ud og  begik 
mange frispark, fordi italienerne var 
hurtigere end os. På et af disse frispark 

Danmarks drenge: Klar  til bl.a. de italienske primadonnaer. Artiklens forfatter, Daniel,  er 
nr. 2 nederst fra højre  
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 sendte italienernes nr. 10 (hvem andre) 
bolden direkte op i hjørnet uden chance for 
vores keeper. På to hurtige kontraangreb 
blev det 2-0 og 3-0, og så var den kamp 
slut. Italienerne pakkede sig, ganske typisk, 
sammen, og vi havde ikke nøglen til at låse 
deres forsvar op. Facit Italien-DK 3-0. Der 
var nu en resignerende attitude blandt vores 
spillere og trænere, to af dem begyndte 
sågar at installere sig mere eller mindre 
permanent ved fadølsanlægget. Baseret på 
deres forbrug var der noget, der indikerede, 
at nu var den turnering vist slut. 

Efter en længere pause spillede vi mod 
Tyskland, der til alles overraskelse var 
gruppens ringeste hold. Tyskerne tævede vi 
5-1 og skulle så spille en helt afgørende 
sidste gruppekamp mod grækerne. Uafgjort 
var nok for os, men vi var fokuserede på 
opgaven og tævede hellenerne 4-0 i en hårdt 
spillet kamp, hvor det var ved at komme til 
håndgemæng op til flere gange. Venlige og 
høflige diplomatiske fraser var udskiftet 
med onde øjne og ord, der kunne støde selv 
den mest trofaste stamkunde på Kurts mor. 
Faktum var imidlertid, at vi havde 
kvalificeret os til kvartfinalerne næste dag. 

Lørdag aften var der arrangeret fest for 
spillere og tilskuere på den livlige Place 
Luxembourg, der er fyldt med værtshuse. 
En kosmopolitisk atmosfære omringede de 
mange deltagere, og der var live bands og 
spændende madretter fra det store udland. 
Men mens italienerne spillede smarte og 
laid-back med aqua minerale i hånden og 
kun havde tankerne på næste dags finale, 
var vi mere tilfredse med, hvad der hidtil 
var blevet opnået, så vi gav den gas og kom 

først hjem, da det var ved at blive lyst. 

Søndag - finaledag. De fleste af danskerne 
kunne konstatere, at de nok havde fået en 
enkelt øl for meget i løbet af lørdagen,  så vi 
besluttede os for stille og roligt at tage én 
kamp af gangen. Først mødte vi det 
sammensatte hold BeNeLux og besejrede 
dem 4-1. Her gjorde de 3 spillere fra EU-
reppen sig i særdeleshed bemærkede, idet 
de stod bag alle målene - og derved også et 
selvmål – i kampen. 

Vi var i semifinalen, og hvem ventede os? 
de italienske storfavoritter. Nu stod himmel 
og jord i et. Et kæmpe regnvejr havde 
blødgjort banen, og det begyndte at hagle. 
Det var koldt nu, og tordenskyerne ville 
ikke forsvinde. Men tilskuerne stod der 
stadig og dommeren fløjtede klar til kamp. 

 

 

 

 

 

 

Italienerne havde god grund til at spille 
godt. Player of the century i Italien, tidligere 
landsholdspiller og 20 sæsoner for AC 
Milan, Gianni Rivera, var nemlig blevet 
fløjet direkte fra Milano til at overvære 
turneringen og overrække de senere 
præmier. De italienske spillere ville gøre alt 
for at gøre legenden tilfreds, men efter 15 
minutters spil og fortsat silende regnvejr, 

Italienerne er skuffede og en 
enkelt tilskuer bliver voldelig 

overfor vores topscorer, der i sin 
begejstring er løbet forbi Rivera i 
bar overkrop. Der skubbes til vores 
topscorer "you cannot do this, cause 
we're Italiaaaa", lyder det igen og 
igen for denne maniac. 

” 

” 
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 scorede Danmark til 1-0. Det gav anledning 
til et massivt italiensk pres. Der var tale om 
spil til et mål. Hvis ikke vores målmand 
reddede deres bolde, blev de reddet på 
stregen af forsvaret. Hvis ikke forsvaret 
reddede på stregen, tog bolden overliggeren 
eller stolpen. Tilskuerne var euforiske og 
prøvede at overgå hinanden i slagsange. Det 
var en fantastisk kulisse. Kun 5 minutter 
tilbage af denne medrivende kamp, den 
italienske 10'er vrister sig fri af én, to og 
hele 3 forsvarsspillere og lægger an til skud, 
der er ingen til at dække op nu, italieneren 
skyder og vupti, der er kasse. Et 
fremragende mål, og der tændes romerlys 
på sidelinjen, tifosiene løber ind på banen, 
og der er masseomfavnelser blandt spillere 
og tilskuere. Ude på sidelinjen knytter 
Rivera næven, mens han suger lidt på sin 
våde pibe. Scoringen giver anledning til et 
fortsat og intensiveret italiensk pres, med  
store chancer, men mens alle mindst venter 
det,  slår vores topscorer til og laver sit 10.
mål i turneringen efter en fræk solotur. 
Suverænt, fantastisk, verdensklasse. Alle 
danskere løber ind på banen, der er tale om 
en definitiv afgørelse, nogle mister stemmen 
for nogle sekunder, andre løber rundt om 
hele banen med det danske flag - solen er 
begyndt at kigge frem, og vores landstræner 
stormer over til fadølsanlægget. Italienerne 
er skuffede, og en enkelt tilskuer bliver 
voldelig overfor vores topscorer, der i sin 
begejstring er løbet forbi Rivera i bar 
overkrop. Der skubbes til vores topscorer 
"you cannot do this, cause we're Italiaaaa", 
lyder det igen og igen for denne maniac. 

Vi var gennemblødte og totalt trætte nu. Og 
da finalen var en ret tam affære samt havde 

en uheldig dansk udgang, og da denne 
artikel samtidig i sin længde snart giver 
Kandens redaktører grå hår, vil den kun få 
en marginal placering her. Vores 
modstander i VM-finalen var Tyrkiet, der 
bare var bedre end os på alle punkter, og så 
var de friske, fordi deres semifinale havde 
ligget langt tidligere på dagen (dårlig 
undskyldning). Tilskuerne havde ikke rigtig 
gejst eller stemme tilbage, og denne mangel 
på stemning forplantede sig til det danske 
hold. 0-3 tabte vi, efter at have været 
bagude 0-2 ved pausen. 

Efter at have sundet os en smule måtte vi 
alligevel konstatere, at vi vel alt i alt havde 
spillet en ganske god turnering som det 
fusionerede hold, vi var. Og vi modtog med 
glæde vores præmier af Rivera, som nok 
ikke kunne skjule sin harme ved at trykke 
de danske spillere, der havde sendt hans 
legionærer ud i mørket, i hånden.  Desuden 
kunne de danske embedsmænd pryde sig af 
at være det bedste EU-hold, for som en af 
arrangørerne sagde til tyrkerne " You've 
now proved that you are ready for the 
European Union - from a point of view of 
football that is".  Så selvtilliden var i orden, 
inden vi skulle se på Tomasson og co., og 
også inden vores ultimative arbejdsopgave i 
2002: Varetagelsen af det danske EU-
formandskab. 
 



37 

Sept e mber 2 0 0 2                                                     Kandes tøberen  

 

Weiss 
Linda Weiss 

Linda Weiss earned her PhD degree at the 
London School of Economics and Political 
Science. She is currently Professor and Di-
rector of Doctoral Studies in Government 
and International Relations at the University 
of Sydney.  She has achieved an interna-
tional reputation as a distinguished scholar 
of comparative politics and international po-
litical economy, with a history of research 
and teaching on the modern state and its de-
velopmental role in the global economy.  
Asia and Europe have been a strong focus 
for comparative study throughout her work. 
She is published widely on the subjects of 
government and business relations, and 
globalisation and governance, and has pro-
duced four books.  
 

Her most recent book, States in the Global 
Economy: Bringing Domestic Institutions 
Back In, an edited collection will be pub-
lished by Cambridge University Press in 
October 2002.  Her previous books, which 
have been translated into Turkish, Korean, 
and Romanian, include The Myth of the 
Powerless State, published by Cornell Uni-
versity Press and Polity Press in 1998, 
States and Economic Development, pub-
lished by Polity Press in 1995 (co-authored 
with John Hobson), and Creating Capital-
ism, published by Blackwell in 1988.  She 
is currently working on a book East Asian 
Transitions, which examines the sources 
and outcomes of ideological and institu-
tional changes in Japan, Korea, and Taiwan 
in the 1990s.   
 
While at Århus, Linda Weiss will teach 
Masters courses on ‘Globalisation and Gov-
ernance’ and ‘Institutions and Economic 
Change’.  She has also held visiting ap-
pointments at the London School of Eco-
nomics and Political Science, the European 
University Institute, Cornell University, 
Seoul National University, and the Acade-
mia Sinica (Taiwan).  As well as her edito-
rial positions on Development and Society  
and the Australian Journal of International 
Affairs, she was a founding editor of the in-
terdisciplinary journal Industry & Innova-
tion. 
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Sprogundervisning på IFSK  
af Ole Nørgaard 
I sidste nummer af Kandestøberen peger 
Kristian Puggaard og Lars Foldspang på et 
reelt problem – men på den forkerte løsning. 
Problemet er, som de korrekt påpeger, at 
medens sproglige (og kulturelle) kom-
petencer bliver stadig vigtigere konkur-
renceparametre på et inter-nationaliseret 
arbejdsmarked, oplever mange, at de 
færdigheder, de på dette felt opnåede i 
gymnasiet, går tabt i løbet af studiet.  
Løsningen ser de i - og det er her de efter 
min mening går galt - at vi indfører 
selvstændig sprogundervisning på insti-
tuttet – parallelt med de øvrige fag. Det er 
for det første ikke praktisk (finansielt) 
muligt. Hvis andre organisationer udefra 
tilbyder (og finansierer) en sådan 
undervisning, er det selvfølgeligt helt fint – 
og instituttet bakker gerne op om det – som 
det er tilfældet med det udbudte 
franskkursus i efteråret.  Hvis andre 
eksterne organisationer (for eksempel 
udenlandske ambassader eller kultur-
organisationer) kan formås til at oprette 
denne type kursus, synes jeg bestemt vi skal 
bakke det op. Så jeg vil da gerne opfordre 
studerende med sådanne kontakter til at 
gøre en indsats.   For det andet er 
sprogundervisning uden fagligt grundlag 
imidlertid næppe den bedste vej.  Vi skal 
ikke lære de studerende at bestille 
avancerede retter på Brussels udmærkede 
restauranter, vi skal lære dem at anvende 
sproglig og kulturel kompetence i faglige 
sammenhænge. 

 
Når det er sagt, har de ret i, at der er et 
problem i, at vi ikke er i stand til at bygge 
videre på de sproglige og kulturelle 
færdigheder, de studerende har tilegnet sig i 
gymnasiet.  Alle gymnasieelever kommer i 
dag ud med mindst to fremmedsprog 
(engelsk og et andet – oftest tysk, fransk 
eller spansk). Dvs. i stort set alle 
undervisningsforløb på IFSK sidder der 
studenter, der kan et af i hvert fald disse 
andre fremmedsprog. Alligevel foregår stort 
set alt undervisning på basis af engelske (og 
danske) tekster. Det er der forskellige 
(gode) forklaringer på.  For det første gør 
stordriften, at man er nødt til at lade den 
laveste fællesnævner (læs: dansk, engelsk) 
være bestemmende – for at kunne producere 
standardiseret materiale for en hel årgang.  
For det andet er dette et institut, der primært 
orienterer sig mod den angloamerikanske 
politologi – hvor langt den meste forskning 
og de fleste lærebøger da også produceres. 
For det tredje oplever vi imidlertid også en 
ganske voldsom konservatisme blandt de 
studerende. Vi er mange, der spagfærdigt 
har prøvet at lancere en tysk tekst (det kan 
alle danskere med lidt god vilje læse) eller 
en fransk tekst (det kan alle der har lært et 
romansk sprog med lidt god vilje læse). 
Altid med ganske voldsomme negative 
reaktioner fra de studerende, der ikke har 
vist lyst eller vilje til at bruge den ekstra tid, 
der selvfølgelig skal til.  
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 Men hvad er så løsningen: Ja, den er 
bestemt ikke at ’så må andre [instituttet] 
lære os noget sprog’. Sprogindlæring er i 
høj grad ens eget ansvar – og der findes da 
også rigtig mange gode muligheder i byen 
og på universitetet for at tage den slags 
kurser. Noget andet er, at Kristian og Lars 
har fat i en rigtig pointe, når de peger på at 
vi svigter vores ansvar for at videreudvikle 
kompetencerne fra gymnasiet - som det 
burde være formålet i en videregående 
uddannelse.  En forudsætning for at det kan 
lade sig gøre er imidlertid, at vi for det 
første møder en mere åben holdning fra de 
studerende. Det må altså være muligt at 
anvende en tysk tekst uden at næsten alle 

går i mental baglås. For det andet bør 
underviserne nok også være mere fleksible til 
at anvende materiale, hvor ikke nødvendigvis 
alle på holdet kan være med. Hvis kun tre på 
holdet kan spansk – så lad dog dem lave et 
oplæg ud fra en spansk tekst til glæde for de 
øvrige – eller en fransk – italiensk – 
japansk – russisk – you name it!! Og det 
g æ l d e r  s å v e l  p å  g r u n d -  s o m 
overbygningsuddannelsen.  Selvfølgelig kan 
ikke alle undervisere være lige velbevandrede 
i alle disse sprog eller kulturområder. Men 
her må det så igen være op til de studerende 
med deres specielle forudsætninger at komme 
med indspil.  
 

Børsen læses af dem, der ejer landet.  
Jyllands Posten læses af dem, der styrer landet.  
Berlingske Tidende læses af dem, der tror, de styrer  landet.  
Information læses af dem, der synes, de burde styre  landet.  
Politiken læses af dem, der synes, de burde styre landet,  men ikke  
forstår, hvad Information skriver.  
Ekstra Bladet læses af dem, der er ligeglade med, hvem der  styrer  
landet, bare de laver skandaler nok.  
BT læses af dem, der ikke er helt sikre på, hvem der  styrer landet,  
men mener, Flemming Østergaard er en af dem.  
Ugebrevet Mandag Morgen læses af dem, der har for travlt  til at styre landet, 
men ellers gerne havde villet.  
Land og Folk læses af dem, der hellere ville have haft  landet styret af et andet 
land.  
Ugespejlet læses af dem, der ikke er sikre på, at der overhovedet  
findes et land, og om der er nogen, der styrer  det.  
Kanden læses af dem, der vil frem i livet :-) 

GUIDE TIL DANSKE AVISER  
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Tysk 

 

Aufruhr auf dem Campus 
af  Jan Fleischhauer. Følgende er tidligere 
bragt i Der Spiegel. 

 

Harvard-Präsident Larry Summers, der 
frühere Finanzminister der USA, will die 
Elite-Universität gründlich reformieren. 
Seitdem sorgt die Hochschule für 
Schlagzeilen Wie nie zuvor. 
 
Niemand kann sagen, man hätte nicht 
gewarnt sein können. Da gibt es die schöne 
Geschichte, wie Larry Summers anlässlich 
einer Anhörung vor dem US-Kongress die 
Abgeordneten belehrte, dass ihre Fragen „
dumm" und „einfältig" seien. Oder die 
Anekdote, wie der damalige US-
Finanzminister bei einem Treffen mit 
Amtskollegen aus Asien, das Cocktailglas 
in der Hand, von einem zum anderen 
wedelte und jedem im Detail auseinander 
setzte, warum seine Finanzpolitik schief 
gehen musste. 
Diplomatisches Geschick oder Beschei-
denheit haben nie zu den Stärken des Wirt-
schaftsexperten gehört, dessen vorerst letz-
ter Karrieresprung ihn nun auf den Posten 
des Universitätspräsidenten in Harvard 
brachte. Dafür verfügt der Sohn eines Öko-
nomen-Ehepaars und Neffe zweier Nobel-
preisträger über eine Vita, die von Super-
lativen nur so strotzt und schon deshalb 
geradezu perfekt zu einer Bildungsein-
richtung passt, die von sich selbst auch nur 
in den höchsten Tönen spricht.
Studienbeginn als 16-Jähriger, mit 28 
bereits ordentlicher Professor für Volks-
wirtschaft in Harvard und damit für lange 
Zeit der jüngste, den die Universität je hatte; 

danach Wechsel in die Politik, als Berater 
im Weißen Haus und, nach einer 
Zwischenstation als Chefökonom der Welt-
bank, schließlich Finanzminister der Su-
permacht im Kabinett von Bill Clinton und 
Al Gore. „Komitee zur Rettung der Welt" 
stand im Februar 1999 auf dem Cover von „
Time", das Summers zusammen mit Vor-
gänger Robert Rubin und Notenbankchef 
Alan Greenspan zeigte. 
Seit gut einem Jähr steht Summers nun 
einer der bekanntesten und prestigeträch-
tigsten Hochschulen der Welt vor, und 
wenn es sein Ziel war, die ehrwürdige Bil-
dungsinstitution einmal ordentlich aufzu-
mischen, dann war er unbestritten erfolg-
reich. Kein Präsident in der langen Ge-
schichte der Elite-Universität, die im Jahre 
1636 im kleinen Städtchen Cambridge nahe 
Boston gegründet wurde, hat in so kurzer 
Zeit für so viel Aufmerksamkeit gesorgt und 
für so viel Aufregung. 
Wenn in diesen Tagen von Harvard die 
Rede ist, dann vor allem von den Schlag-
zeilen, die Summers produziert. Von einem 
Krieg auf demi Campus ist da zu lesen und 
davon, dass sich grimmiger Widerstand 
gegen den neuen Mann an der Spitze 
formiere. „Business Week" hat dem 
Aufruhr im feinen Cambridge erst neulich 
eine Titelgeschichte gewidmet, was nicht 
nur viel über die Bedeutung aussagt, die 
Harvard gerade für die Wirtschaftswelt hat, 
sondern auch einiges über die Zugkraft, die 
man dem Namen Summers noch immer 
beimisst. 
Zwei der angesehensten Professoren haben 
die Hochschule mittlerweile verlassen, der 
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 Ökonom Jeffrey Sachs und der Soziologe 
Cornel West. Letzterer bezeichnete den 
neuen Präsidenten als den „Ariel Scharon 
des amerikanischen Hochschulsystems", als 
einen Mann also, der mit der Institution und 
seinen Repräsentanten so verfährt wie der 
israelische Ministerpräsident mit den 
ungeliebten Palästinensern. 
Was also ist da los? Zunächst einmal hat 
Summers nicht viel mehr getan, als sich in 
Harvard genau umzusehen und dabei ei-
niges zu entdecken, was er für dringend re-
formbedürftig hält. Sicher, die Universität 
hoch im Norden der USA gilt noch immer 
als das Symbol amerikanischer Elite-Aus-
bildurig. Wer hier als Student angenommen 
wird (und eine Studiengebühr von rund 
15.000 Dollar pro Semester zahlen kann), 
braucht sich über sein späteres Fortkommen 
keine großen Gedanken zu machen. Kaum 
eine andere Hochschule auf der Welt hat in 
ihrem Lehrkörper so viele Stars versammelt, 
keine andere ist so reich. Über 18 
Milliarden Dollar hat Harvard in den Jahren 
an Stiftungsvermögen eingeworben, fast 
doppelt so viel wie der große Rivale, die 
Yale University. 
Doch glaubt man Summers, dann braucht 
Amerikas ältestes College eine Ge-
neralüberholung, will es seine Ausnahme-
stellung halten. Das beginnt schon bei der 
Vergabe von Zensuren, die mittlerweile so 
großzügig ausfallen, dass jeder zweite 
Student am Ende seines Grundstudiums, 
dem so genannten Bachelor, mit einer A-
Note entlassen wird. Bei den Graduierten 
liegt die Zahl der Prädikatsabschlüsse sogar 
bei 9o Prozent. In einem Schreiben an die 
einzelnen Fakultäten hat Summers nun um 
genaue Zahlen gebeten und eine Erklärung 
der „Prädikätsinflation" angemahnt. 
 

Ganz oben auf der Mängelliste des neuen 
Präsidenten steht auch die Ausbildung der 
Studenten, die sich neu einschreiben. Viele 
Professoren überlassen einen Großteil der 
Lehre ihren Assistenten und wid men sich 
lieber der Forschung, was Summers nun zu 
ändern gedenkt, indem er die Beförderung 
von Lehrkräften stärker an ihre Leistungen 
im Hörsaal koppeln will. Statt wie bisher 
vor allem grosse Namen auf die begehrten 
Lebenszeitstellen zu berufen, sollen künftig 
v e r m e h r t  j u n g e ,  e h r g e i z i g e 
Nachwuchskräfte zum Zuge kommen, die 
den Höhepunkt ihrer Leistungsfähigkeit 
noch vor sich haben. 
 
All dies sind keine Vorschläge, mit denen 
man sich bei Studenten oder der Professo-
renschaft besondere Sympathien erwirbt. 
Und dass Summers mit seiner ungestümen, 
von manchen auch als anmaßend empfun 
denen Art gerade bei einem Lehrpersonal 
für Irritation sorgt, das ganz von seiner ei-
genen Bedeutung durchdrungen ist, steht 
ebenfalls außer Frage. 
Doch wer sich länger auf dem Campus 
umhört, merkt schnell, dass es gar nicht die 
Reformideen an sich sind, die den Streit nun 
so haben eskalieren lassen, oder die 
Unverblümtheit, mit der Summers diese 
vorträgt. „Affirmative action" heißt das ei-
gentliche Tabu, an das der neue Präsident 
gerührt hat, einen allen in Amerika 
lehrenden nur allzu vertrauter Begriff, der 
die Selbstverplichtung von Hochschulen 
bezeichnet, jeder Diskriminierung von 
Minderheiten, und sei sie nur vermutet, 
schon im Ansatz entgegenzuwirken. 
Was vor Jahren als durchaus sinnvoller 
Versuch begann, über spezielle Quoten-
regelungen und Förderprogramme auch 
Angehörigen von Minoritäten Zugang zu 
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 Elite-Universitäten wie Harvard zu ver-
schaffen, hat sich mittlerweile zu einem 
Regelsystem entwickelt, das tief in die 
Lehrpläne eingreift und zu einer 
Sprachhygiene führte, die ans Absurde 
grenzt. 
Nicht nur, dass inzwischen selbst an 
amerikanischen High Schools bei Prü-
fungen die Texte amerikanischer Autoren 
von allen Stellen gereinigt werden, die als 
anstößig empfunden werden könnten, das 
heißt von jedem Hinweis auf Religion, 
Rasse oder ethnische Zugehörigkeit. Aus „
den meisten jüdischen Frauen" bei Isaac 
Singer etwa wird dann „die meisten 
Frauen", aus „polnischen Schulen" die 
Kurzform „Schulen". 
Überall in den Hochschulen wachen zudem 
selbst ernannte Gesinnungspolizisten 
darüber, dass niemand aus der Rolle fällt. 
Traurige Berühmtheit erlangte der Fall des 
Harvard-Historikers Stephan Thernstrom, 
der sich vor einem Komitee für Rassenbe-
ziehungen rechtfertigen musste, weil sich 
Studenten durch angeblich abwertende 
Äußerungen beleidigt sahen. Der Ge-
schichtsprofessor hatte in seinen Vorlesun-
gen zur „Besiedlung Amerikas" unter an-
derem auf die hohen Scheidungsraten in 
schwarzen Familien hingewiesen. 
In diesem Klima der „pohtical correctness" 
macht sich jemand wie Summers schon 
verdächtig, wenn er nur die Rückkehr zu 
alten Leistungsstandards und eine 
Besinnung auf klassische Ausbildungsin-
halte verlangt. Wenn Summers fordert, 
künftig wieder für alle Studenten na-
turwissenschaftliche und ökonomische 
Grundkenntnisse verbindlich zu machen, 
dann verstehen das seine Kritiker als 
Herabwürdigung von Studiengängen, bei 

denen die Studenten zwar alles über die 
Erscheinungsformen des Feminismus oder 
die Geschichte spanischer Einwanderer 
lernen - aber eben auch nicht mehr. 
Aufmerksam wird registriert, dass der neue 
Präsident erst nach mehrmaliger Auf-
forderung ein gewundenes Bekenntnis zur „
affirmative action" abgab. Und wenn es 
nach Ansicht der Kritiker noch eines Be-
weises bedurfte, dass der Mann an der 
Spitze ein Reaktionär ist, dann lieferte 
diesen der Abgang von Cornel West, 
Professor für afroamerikanische Studien 
und einer der bekanntesten schwarzen 
Intellektuellen in den USA. 
Bei einem Routinetreffen im Büro des 
Präsidenten hatte Summers den Uni-Star auf 
seine außerakademischen Aktivitäten 
angesprochen, seine Buchverträge bei-
spielsweise, und auch auf seinen Beitrag zu 
einer kürzlich erschienenen HipHop-CD. 
Was für Summers eine Erinnerung an die 
Pflichten eines Professors war, verstand 
West als persönlichen Angriff. Der Bür-
gerrechtler Jesse Jackson unterstellte dem 
Präsidenten sogar rassistische Motive. 
Nicht alle Professoren in Harvard freilich 
halten den Abgang von West für einen 
großen Verlust. Vor allem unter den Na-
turwissenschaftlern und Ökonomen findet 
Summers beachtliche Unterstützung. 
„Ich bin fest davon überzeugt, dass Sum-
mers mit vielem, was er fordert, absolut 
Recht hat", sagt Jeffrey Williamson, der seit 
1983 in Harvard Wirtschaftsgeschichte 
lehrt. „Unsere Aufgabe als Professor ist es, 
zu lehren und zu forschen. Wenn man dabei 
berühmt wird - prima. Aber wenn man 
irgendwann mehr Zeit mit TV-Interviews 
verbringt als im Hörsaal, dann muss man 
eben gehen." 
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Anne Binderkrantz er indskrevet som ph.d.-studerende for perioden 15. maj 2002 - 14. maj 2005. 
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