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Nye ulve i lavendelfarvede fåreklæder 
 
Af Helle Bendixen 
Så fløjtes der atter op til endnu et dugfriskt efterårssemester og dermed til kamp om pladser-
ne i juridisk auditorium mellem kaffe-dopede studerende. Kandestøberen vil endnu en sæson 
levere sprøde reportager fra IFSK´s brændpunkter, hvor de blodsprængte øjne på vore skri-
benter vidner om lange nætter i selskab med makroøkonomiens ensomme væsen eller som 
fange i Marx Webers jernbur, i bestræbelsen på at lade dagens lyse timer gå med at samle 
råstof til Kandestøberen. Uanset om det er festlige begivenheder eller debatter af den mere 
seriøse slags står Kandestøberen til din disposition, så let r…. og kom over til vores ugentli-
ge redaktionsmøder, hvor kaffen og dan caken aldrig slipper op. Vi vil være at finde på vores 
kontor i tide og utide, men helt sikkert er det, at vi er der onsdag eftermiddag – tjek din mail 
for det eksakte tidspunkt. 
 
Det skal hermed afsløres, at de ækle rygter om, at Kanden er blevet kuppet af to piger, er 
sande…net symboliseret ved Kandens nye kække farve, som vi med stolthed i stemme kan 
præcisere til lavendel – ikke til at stå for. Jo, pigelusene hærger på foreningsgangen, og de, 
der har allerflest, er altså Kandens kvindelige redaktører Sara Ølholm og Helle Bendixen. 
Hvad dette skifte i redaktørstolene medbringer vides endnu ikke, men vi vil hive hårene ud 
af hoved på os selv i bestræbelsen på at give jer et godt blad indeholdende en delikat blan-
ding af information, debat og humor. Hvorvidt det lykkes afhænger af temaet bag, og der er 
forsat plads i vindueskarmen - så kom hid. 
 
Vi kan kun sige fra redaktionelt hold, at vi går en spædende tid i møde både med kortere da-
ge og et øget antal af regnbyger….så varm dig ved dette nye nummer af Kandestøberen, som 
indeholder den sidst rest af sommer i form af en artikelserie over, hvad man som studerende 
kan få tiden til at gå med i sommerferien. 
Læs om Anna, som har tage et menneskerettighedsseminar i Bologna, og om Rasmus, der 
har været på sprogskole i Berlin, samt om erfaringerne med at afholde sommerseminar på 
IFSK ved Lektor Nils Mortensen og studerende Martin Krog Frederiksen. Ønsker du i stedet 
at komme bag om en af IFSK´s mere kontroversielle personligheder, kan du snuppe vores 
”Bag om underviseren,” hvor Bjørn Lomborg kommer i vælten. Og hvis det ikke er tilstræk-
keligt spændende, så har vi Jørgen Elklits beretning om, hvordan det var at stable et demo-
kratisk valg på benene på 3 måneder i et land, hvor langt størstedelen af befolkningen aldrig 
havde sat fødderne i et valglokale før.  Strukturreformen får også et skud fra vognen af pro-
fessor Jens Blom-Hansen i dette funklende nye nummer, som vi håber I vil nyde til en lun-
ken kop kantine kaffe… 
 
NB. Billedet på forsiden er kong Frederik d. 3 af Danmark.  
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Velkomst fra Institutlederen 
Af Ole Nørgaard, institutleder 
 
I år fejrer Institut for Statskundskab sine 
første 40’års jubilarer. Begge har de haft 
(og har stadig) spændende og ikke mindst 
mangesidige karrierer, som de fleste af vore 
kandidater (ja – også i 1959-årgangen var 
der kun få, der gennemførte studiet på nor-
meret tid). På den ene side er netop det 
mangesidige og uforudsigelige noget, der 
karakteriserer vore kandidaters karrierer. 
Det er netop her, det nogen har kaldt ’en 
specialiseret generalistuddannelse’, viser sin 
styrke. Vi lærer ikke vore studerende en 
veldefineret profession. Vi lærer dem at læ-
re at tilegne sig viden og færdigheder, der 
kan anvendes på mange områder, og som 
derfor også kan tilpasse sig de ændrede 
krav, som et dynamisk arbejdsmarked hele 
tiden stiller. 
 
På den anden side kan man selvfølgelig og-
så spørge, hvordan man i 1959 kunne vide, 
hvad det var, man skulle lære de studerende, 
for at de kunne klare sig på arbejdsmarkedet 
de næste 40 år – ligesom man med ligeså 
stor ret kan spørge, hvordan vi kan vide, 
hvilke færdigheder I skal tilegne Jer, for at I 
til jeres 40-års jubilæum kan se tilbage på et 
ligeså succesfuldt arbejdsliv. Danmark så i 
1964 ganske anderledes ud end det land, vi 
kender i dag. Kun 8 % af en ungdomsår-
gang gik i gymnasiet – og havde derfor mu-
lighed for at for en videregående uddannel-
se. Landet ernærede sig primært ved at sæl-
ge flæsk og mælk – og de færreste havde 
været udenfor landets grænser. Kik jer så 
rundt i dag – 50 % tager en gymnasial ud-

dannelse, højteknologiske virksomheder 
vokser (specielt i Århus) op omkring os – 
og globaliseringen tordner af sted. Og I be-
høver blot at lukke øjnene et øjeblik og fo-
restille jer, hvordan det så ser ud i 2044, for 
at forstå, hvor vanskeligt det er at definere 
de kvalifikationer, der til den tid vil være 
efterspurgte på arbejdsmarkedet. Vi kan 
derfor heller ikke præcist vide, hvad det er I 
skal lære for at klare det kommende ar-
bejdsliv. Vi tror, vi ved det, og handler der-
efter. Men alle kender også begrebet ’fyrre, 
fed og færdig’. At IFSK har vokset sig stor 
de sidste 40 år er indiskutabelt. Om vi også 
er blevet fede, må vi lade andre afgøre. Fær-
dige er vi i hvert fald ikke. Men det også er 
klart, at alder, størrelse og succes let bærer 
kimen til selvtilfredshed og dermed også 
stagnation. 
 
Vi har derfor brug for hele tiden at udvikle 
os, både tilpasse os, men også udfordre de 
krav, der kommer fra aftagerne af vore kan-
didater. I denne proces er det daglige møde 
med vore studerende i undervisningen og 
andre sammenhænge en vigtig faktor bag 
udviklingen af studiet. Så derfor – kære stu-
denter på IFSK – vær kritiske, men også 
konstruktive. Lad være med at lade lærernes 
selvtilfredshed blive en sovepude. Stil 
spørgsmål, hvor der kan stilles spørgsmål, 
kom med forslag, hvor tingene kan forbed-
res – og stil krav, hvor det er nødvendigt. 
Det er Jer, der er motoren i udviklingen af 
landets bedste samfundsvidenskabelige stu-
dium.Velkommen til(bage) til det akademi-
ske år 2004/2005. 
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På sprogskole i Berlin 
– en vanvittig blanding af sprog, kultur i overdosis, øl i literskrus, nye kontakter til det 

meste af verden, curry wurst, ”ordnung muss sein” og mangel på samme. 

Af Rasmus Tovborg 
 
Hvorfor skal man bruge en måned af sin 
sommerferie på et sprogskoleophold på 
Freie Universität i Berlin, med undervis-
ning fra kl.9.15-15.30 hver dag? Når det 
koster den nette sum af 10.000 kr. og 
man bliver indlogeret på et kollegium, 
som ligner noget, Sovjet byggede i 1960! 
Dette gjorde undertegnede, og jeg vil her 
forsøge at redegøre for, hvordan jeg ople-
vede turen, og hvorfor jeg kun kan anbe-
fale det til andre. 
 
Hvorfor holde sådan en ferie? 
Selvom jeg ved, det er efterligning af for-
middagsaviserne, eller ”Boulevardzeitung”, 
som det hedder i Tyskland, så vil jeg allige-
vel konkludere først. At tage på et sprogop-
hold i sommerferien giver gode muligheder 
for – hvilket siger sig selv – at forbedre sine 
sprogkundskaber, for mit eget vedkommen-
de var det ikke kun det tyske, men også det 
engelske blev betydelig styrket, da ca. halv-
delen af sommerskolens kursister ikke hav-
de tyske fag, og derfor heller ikke var særlig 
gode til sproget. Udover forbedrede sprog-
kundskaber så får man en anden oplevelse 
af de steder man er, når man er bosat sam-
me sted i en måned, end når man blot rejser 
rundt. For som alle ved, så kræver det jo et 
par dage eller mere for at finde de bedste og 
billigste værtshuse. Endvidere har man mu-
lighed for at møde unge mennesker fra det 
meste af verdenen, – på Freie Universität 
var der ca. 350 studerende, der repræsente-

rede ca. 45 forskellige lande. Til sidst skal 
det siges til de interesserede, at den tyske 
stat støtter studerende, som tager et som-
merskoleophold i landet, med 50 % af ud-
gifterne, hvis blot der indgives en ansøgning 
en gang i januar. Dvs. udgifterne til en må-
neds sommerskoleophold i Berlin kan hol-
des nede på ca. 5000 kr., og det er det hele 
værd. 

 
 
Hvad byder Berlin på? 
Berlin er kulturens centrum, her er alt hvad 
man kan forestille sig; Storslåede gamle 
bygninger, uanede mængder af museer – 
hvilke oven i købet har billig entre hvis man 
er studerende – abnorme sovjetiske monu-
menter, statuer af Marx og Lenin, moderne 
arkitektur, en Berlinmur, man stadigvæk 
kan følge gennem hele Berlin, en masse 
”biergarten” og meget meget mere. Derud-
over er der nogle ting som man skal prøve, 
når man er i Berlin, først og fremmest bliver 
man selvfølgelig nødt til at prøvesmage en 
”currywurst”, hvilket er en tysk specialitet 
intet kan hamle op med! En pølse sovset ind 
i speciel lavet karryketchup, det er et tysk 
koncept, som holder. Derudover skal man 
selvfølgelig også drikke en ”Bier vom Fass” 
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på ”Unter den Linden”, og nyde udsigten til 
Brandenburger Tor. 
 
Sprogskolen  
Freie Universität afholder hvert år sommer-
skole, hvor ca. halvdelen af de udbudte fag 
er tyskundervisning på forskellige niveauer, 
mens resten af fagene er vidt forskellige. 
Alle fagene tager dog udgangspunkt i det 
tyske samfund, den tyske kunst eller littera-
tur, og hovedparten af fagene dækker alle 
tre retninger. Begrundelsen herfor kan læses 
i sommerskolens overordnede formål, hvil-
ket er at udbrede kendskabet til Tyskland 
både samfundsmæssigt og kulturelt. Sprog-
undervisningen foregår selvfølgelig på – ja 
gæt selv – tysk, mens der på alle de andre 
udbudte fag bliver undervist på engelsk. Der 
gives ets-point for alle fagene, og derfor 
afsluttes alle seminarerne med en prøve, så 
der er mulighed for at få fagene overført. 
Udover undervisning indeholder alle fagene 
ekskursioner, så mindst en dag om ugen, 
tager klassen på tur i Berlin. 

 
 
”Fyre den herre af” i Berlin hverdag! 
Når man nu er kommet til Berlin, og har 
haft sine timer, hvad skal man så få tiden til 
at gå med? En halvtimes kørsel fra universi-
tetet var der en ”Biergarten” ved navnet Jo-
es, med udsigt til en gammel ruin (Kaiser-

Wilhelm-Gedächtniskirche), hvor vi – et par 
stykker fra klassen – gerne nød en/eller flere 
stille øl i skyggen, det gjorde det selvfølge-
lig ikke ringere at man her kunne få serveret 
1 l. øl. Hver aften var der åbent i baren på 
kollegiet, så hvis man ikke mente, at man 
havde fået øl nok i løbet af dagen, og var 
færdige med lektierne, så kunne man også 
gå herover og hygge sig med nogle af de ca. 
350 sommerskolestuderende, der var til ste-
de. Weekenderne kunne bruges på fx at be-
søge det genåbnede olympiske stadion fra 
1936, og se Herta Berlin spille åbningskamp 
mod Bochum. Derudover afholdt Berlin den 
9. internationale øl-festival, hvor hele Karl-
Marx Allé, som er 2,1 km lang, var fyldt 
med forskellige øl-firmaer med deres speci-
aliteter – ”ganz schön” som de siger på tysk. 
Er man mere til musik, er der også mulig-
hed for det. Berlin har alt, hvad hjertet be-
gærer, fra tekno til klassisk, og det er næ-
sten hver dag. Så man skal bare købe ZIP, 
bladet som beskriver alt, hvad der sker i 
Berlin i de fortløbende 14 dage. Selv var jeg 
på ”die Waldbühne” og se ”die Ärtze”, sam-
men med omkring 10.000 andre personer. 
 
Så ”carpe diem” det er en fed chance, og jeg 

Hvis du vil vide mere om mulighederne for at kom-
me på summeruniversity: 
- Hold øje med studievejledningens opslags-
tavle i begyndelsen af foråret, hvor div. kurser på 
forskellige universiteter opslås. 
Længde, pris, tidspunkt og ansøgningsfrist varierer, 
så undersøg markedet. 
- Alternativt kan du henvende dig på Interna-
tionalt Sekretariat , der også opslår sommerkurser. 
Som eksempler på steder kan nævnes Canada, 
Shanghai, Prag og Lille. 
Mulighederne er rigtig mange, men det kræver lidt 
fodarbejde i god tid.  
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Sommerskole i Bologna 
Af Anna Hesseldahl Larsen 
 
The Image of the Other 
Denne sommer tilbragte jeg to uger lidt 
uden for den italienske by Bologna. Vi var 
48 studerende fra så forskellige lande som 
Colombia, Australien, Israel og Polen. Alle 
deltog vi i et kursus om menneskerettighe-
der under titlen ”The image of the other”. 
Det særlige for dette kursus var, at både del-
tagere og undervisere repræsenterede for-
skellige fagretninger. Således udgjorde vi 
en gruppe af blandt andet jurister, antropo-
loger, historikere og selvfølgelig 
statskundskabere. Pointen med dette mix af 
nationaliteter og faglige orienteringer var at 
skabe en debat i et forsøg på at forstå, hvor-
ledes menneskerettigheder kan forstås ud 
fra forskellige synsvinkler. 
 
Villaen 
Selve arrangementet løb af stablen i en stor 
solgul bygning, der gik under navnet 
”Villaen”, men som mest af alt lignede en 
mellemting mellem et slot og en større gård. 
Her blev vi indlogeret på dobbeltværelser. 
Jeg kom selv til at bo sammen med en super 
seriøs studine fra Slovenien. Inden kursets 
start havde underviserne lagt læsemateriale 
ud på internettet, så vi have mulighed for at 
forberede os på de forskellige forelæsnin-
ger. Eftersom læsemængden rundede 400 
sider, var det meget forskelligt, hvor meget 
energi de studerende havde lagt i forbere-
delserne. Et eksempel var min slovenske 
roommaid, som havde læst samtlige tekster 
samt lavede lidt reseach på de enkelte un-

dervisere. Dette kan ses i kontrast til en 
statskundskaber, der lige havde overstået 
kom-pol eksamen, og derfor kun magtede at 
skimme nogle af teksterne. 
 
En lærerig oplevelse og mod på mere 
Aldersspredningen blandt kursets deltagere 
svingede fra 20 til 32 år. Nogle var på deres 
første år på universitetet, mens andre var 
ved at påbegynde deres master/speciale. Ef-
tersom kurset netop lagde op til, at diversi-
teten var i fokus, synes disse spredninger 
kun at være en force. Jeg synes personligt, 
at kurset var meget givtigt, idet det blev me-
get tydeligt, hvor forskelligt begrebet men-
neskerettigheder kan forstås. På trods af at 
kurset ikke direkte byggede ovenpå nogle at 
de færdigheder, man lærer på IFSK, synes 
jeg, det var meget lærerigt at få udvidet be-
grebet med nye synsvinkler fra andre teori-
retninger. Endvidere mener jeg, at det var 
utroligt spændende at møde studerende fra 
mange forskellige lande samt at få et indblik 
i deres faglige niveau og måde at studere på. 
 
Endelig vurdering 
Samlet set synes jeg, at sommerkurset har 
været en særdeles god oplevelse, som jeg 
kun kan anbefale andre at prøve. Selv har 
jeg fået vakt en øget interesse for at tage til 
udlandet for at studere. Dette skyldes dels at 
jeg har mødt mange interessante mennesker 
fra forskellige lande, men også fordi jeg på 
dette kursus erfarede, at en baggrund på 
IFSK giver én en relativ stærk faglig ballast 
i internationale sammenhænge. 
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Af Christian Budde Olsen, Anne Svanholm 
og Sem Birkler. 
 
Kulmination på forberedelserne 
Med sommerfugle i maven, tårnhøje for-
ventninger og let svedige håndflader op-
randt endelig dagen, hvor næste generation 
af spirende statskundskabsstuderende for 
første gang skulle betræde IFSK. Mandag 
morgen kl. 10.00 troppede den nye årgang 
op i aulaen, hvor de håbefulde tutorer samt 
lægfolk fra instituttet var klar til at byde 
velkommen. Dermed var starten gået på den 
kommende uges hektiske program med lige 
dele fagligt og socialt input. 
 
72 tutorer sad klar i aulaen. Flere måneders 
forberedelse skulle endelig kulminere i lø-
bet af de næste 7 dage, 
som vi tutorer  håbede 
ville falde i god jord 
hos de kommende 
statskundskabsstude-
rende. Russekretærer-
ne Jacob og Peter hav-
de stået for den over-
ordnede planlægning 
af arrangementet, 
mens de resterende tutorer igennem somme-
ren havde været inddelt i forskellige ar-
bejdsgrupper, der havde udarbejdet indhol-
det for ugens program. Mange af rusugens 
arrangementer var gengangere fra de forrige 
år, men der var også nye tiltag på årets pro-
gram. De nye russere havde eksempelvis på 
denne semesterstart mulighed for at komme 
på en guidet byvandring i Århus - en mulig-
hed som en del nye århusianere benyttede 

sig af.  
 
En masse socialt 
Både mandag, tirsdag og onsdag aften var 
der sociale arrangementer på de forskellige 
hold. Holdene mødtes til fællesspisning, og 
senere mødtes vi alle på et par af byens di-
skoteker. Sædvanen tro skulle russerne selv-
følgelig introduceres for Social Club og 
Show Boat, som begge blev godt besøgt 
tirsdag og onsdag aften. Disse diskoteksaf-
tener var vældig populære specielt på grund 

af den gode stemning, der var opstået på 
holdene, og som smittede af på det fælles 
sammenhold på disse to aftener, hvor alle 
hold var til stede.  
 

Parkløbet 
Som sædvanlig var ét af rusugens populære 
arrangementer det legendariske Djøf 
parkløb, som traditionen tro løb af stablen 
torsdag eftermiddag. Der var tale om en 
indsats ud over det sædvanlige, idet samtli-
ge nye rushold havde været meget kreative i 
forhold til udklædningen, hvor alt var re-
præsenteret fra håndværkere, prinsesser til 

Rusuge 
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medlemmerne fra ”livet er fedt”. Dertil kom 
den generelt gode kampgejst blandt holddel-
tagerne, der gav det vindende hold 7 kamp 
til stregen! Men nu mødte hold 7 også top 
forberedte op til parkløbet, idet holdet hav-
de medbragt en kuglegrill til eftermiddagens 
heftige konkurrence – et tiltag som vandt 
flere rosende ord fra mange af de hot-dogs-
spisende tutorer, der fik dagen til at glide 
ned med ekstra remo og ketchup. Stemnin-
gen var derfor høj hele torsdag eftermiddag, 
og i samme forbindelse skal det også næv-
nes, at der var nogle russere, som formaste-
de sig til at kaste deres tutorer i søens klam-
me vand – til dem er der kun at sige: ”vi 
ved, hvor I bor, og hvor I kommer fra”….!! 

 
Et fagligt  input 
Det faglige højdepunkt for de fleste var for-
mentlig onsdagens møde mellem to af insti-
tuttets stolte sønner, nemlig Thøger Seiden-
faden og Bjørn Lomborg. Disse kom begge 
med deres respektive bud på statskundskabs 
relevans og de mange ”døre,” som en sådan 
generalistuddannelse åbner. Efterfølgende 
var der mulighed for at stille spørgsmål til 
de to kapaciteter, hvilket betød, at både 
dagsaktuelle såvel som personlige issues 

blev debatteret. Derudover fik russerne lige-
ledes en kort præsentation af fagene på 1. 
semester, og allerede der erfarede flere rus-
sere, at det kan være svært at holde sig vå-
gen, når man sidder i et menneskepakket 
auditorium - specielt hvis man var danse-

gulvets konge aftenen før. Det skal dog si-
ges, at flere fik et bedre overblik over det 
faglige indhold samt hvilke fag de skulle 
starte på i uge 37. I løbet af ugen havde hol-
denes instruktorer også været på et kort visit 
på rus morgenmøderne, så her havde russer-
ne mulighed for at få et indtryk af holdti-
mernes funktion som et godt supplement til 
forelæsningerne. 
 
Hyttetur 
Afslutningen på ugens rusarrangement, blev 
sædvanen tro afholdt i en række spejderhyt-
ter, hvor der blandt andet kunne dystes om 
de legendariske drikketrøjer, danses til 
diskorytmer eller sågar holdes i hånd under 
stjernehimlen.  
På vegne af 72 tutorer vil vi gerne takke alle 
implicerede for en god uge. Det er en fornø-
jelse at kunne observere udbyttet af den ar-
bejdsindsats, som tutorerne har lagt i rusar-
rangementet.  
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Ph.d.-seminar på Sandbjerg 
Af Flemming Juul Christiansen 

 
 
Instituttets ph.d.-stipendiater afholdt 1. 
og 2. juni seminar i de smukke omgivel-
ser på Sandbjerg Gods. Det skete under 
overskriften ”god statskundskab, gode 
afhandlinger – disciplinære og sub-
disciplinære idealer, normer og praksis”. 
Formålet var at styrke fokus på gode vi-
denskabelige standarder på tværs af de 
faglige fællesskaber, som hver enkelt 
ph.d.-stipendiat er placeret i.  
 
Første dag blev indledt med et kort oplæg 
fra ph.d.-koordinator, Asbjørn Sonne Nør-
gaard om hans syn på, hvad der forener 
samfundsvidenskaben i forhold til dens for-
mål og metode. Lise Togeby gav sit bud på 
en vellykket afhandling ud fra en intern fag-
lig synsvinkel. Fra ph.d.-gruppen internt 
fremlagde Lars Thorup Larsen, Morten Gre-
ve og Lotte Bøgh Andersen nogle af deres 
erfaringer med ’best practice’, som de har 
opnået ved at arbejde med deres respektive 
projekter inden for forskellige forsknings-
områder og -traditioner i statskundskaben.  
 
Asbjørn Sonne gav udtryk for, at samfunds-
videnskabelig forskning har til formål at 

forklare variation, og at dens metode er at 
evaluere forskellige sandhedspåstande gen-
nem betragtning og sammenligning af syste-
matiske observationer. Dette syn på sam-
fundsvidenskabelig forskning betyder i 
praksis et behov for både bredt forklarende 
og dybt fortolkende studier samt i det hele 
taget studier med et stærkt teoretisk og ge-
neraliserende sigte, sagde han. 
 
Lise Togeby fremhævede, at hun ikke ser 
nogen stor forskel mellem kravene til en 
god afhandling og en god bog. Begge er 
vellykkede, hvis de fortæller en interessant 
historie, formulerer og besvarer et væsentlig 
problem, er solidt håndværk, metodisk re-
flekterede, bidrager med noget nyt og i øv-
rigt er velskrevne og ikke for lange. Aller-
højst stiller man i afhandlingen et større 
krav til dokumentation.  
 

Hun opfordrede til, at afhandlinger bliver 
skrevet på et læseligt, videnskabeligt dansk, 
og at man undervejs i ph.d.-forløbet samti-
dig skriver i artikelform på engelsk. Herud-
over skal en ph.d.-stipendiat opøve kompe-

Asbjørn Sonne gav 
udtryk for, at 

samfundsvidenskabelig 
forskning har til formål at 
forklare variation, og at dens 
metode er at evaluere 
forskellige sandhedspåstande 
gennem betragtning og 
sammenligning af 
systematiske 
observationer. 

” 

” 
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tence som god underviser, opbygge faglige 
netværk internationalt, samt blive færdig til 
tiden!  
 
Lise Togebys oplæg gav anledning til en 
diskussion af, hvilke forventninger forskel-
lige ’partshavere’ kan have til en afhand-
ling. Diskussionen af de tre interne indlæg 
var engageret og kredsede især om ligheder 
og forskelle i grundlagene for de præsente-
rede projekter. 

 
Næste dag var Jørgen Elklit, samt vicedirek-
tør i Viborg Amts Sundhedsforvaltning, 
Lars Dahl Pedersen, ph.d., indbudt til at hol-
de oplæg om krav til ph.d.-uddannelsen fra 
det omgivende samfund.  
 
Spørgsmålet om forventninger og krav fra 
forskellige partshavere til en afhandling var 
atter i centrum i Jørgen Elklits oplæg. Han 
pegede ligeledes på det vigtige i, at en af-
handling er ordentligt formidlet uden dog at 
blive ’popsmart’, for ellers er arbejdet spild 
af tid både for forfatteren og for samfundet.  
 
Lars Dahl kom i sit oplæg ind på det for-
hold, at der i øjeblikket er flere ph.d.er på 
vej, end der er slutstillinger i universitets-
verdenen, og at det derfor i stigende grad 
bliver nødvendigt at tænke over, hvordan 

ph.d.-uddannelsen kan være af relevans for 
det omgivende samfund.  
 
Han kunne kun give ganske få eksempler 
på, at han selv i sit arbejde som embeds-
mand havde glæde af sin særlige baggrund 
som ph.d. Derimod pegede han på, at der i 

nogle sammenhænge kunne være en mod-
sætning mellem de to arbejdsformer i for-
hold til kompetencer som specialist eller 
generalist, men mente dog at ph.d.-
uddannelsen på Institut for Statskundskab 
giver stærke kvalifikationer.  
 
Den efterfølgende diskussion handlede 
blandt andet om at fastholde kvaliteten i af-
handlingerne, men samtidig gøre mere ud af 
at slå på tromme for disse kvaliteter i for-
hold til omgivelserne. 
 
 

Lise Togeby 
fremhævede, at hun ikke ser 
nogen stor forskel mellem 
kravene til en god afhandling 
og en god bog. 

” 

” 
Han [Lars Dahl Pedersen] 

kunne kun give ganske få 
eksempler på, at han selv i sit 
arbejde som embedsmand 
havde glæde af sin særlige 
baggrund som ph.d.  

” 

” 
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Bag om underviseren: Bjørn Lomborg 
Af Sara Ølholm og Helle K. Bendixen 
 
Midt i den længe ventede sommerhede 
lykkes det Kanden at fange en ellers flyt-
teklar og travl Bjørn Lomborg i et endnu 
næsten tomt kontor på IFSK. Det blev 
bl.a. til en snak om at have sandheden 
som det væsentligste arbejdskriterium – 
og om at kunne præsentere den på 60 se-
kunder.  
 
Religiøsitet og musik  
Den unge Bjørn flyttede som 10-årig fra 
København til Ålborg med sin mor ved hån-
den. Moren var uddannet folkeskolelærer, 
men blev hjemmegående da hun giftede sig 
igen med en bassist fra Ålborg Symfonior-
kester. Det var et nyreligiøst samt musikalsk 
hjem - af den fornuftige slags, hvor reinkar-
nation og det at spille tuba faldt fint i hak.  
Det nyreligiøse forholder Bjørn Lomborg 
sig i dag meget afslappet til ”Det med rein-
karnation kan da godt være, men min rolle 
på kloden er vel den samme nu – altså at 
være ansvarlig, moralsk, anstændig og så i 
øvrigt huske at have det sjovt”. Med hensyn 
til tubaspillet ligger det hen i det uvisse, 
men et nyligt indkøbt flygel vidner om, at 
det musikalske forsat indtager en vigtig 
plads hos Bjørn Lomborg. 
 
Studievalg og intellektuel ligegyldighed 
Med et idealistisk sind drog Bjørn efter endt 
ungdomsuddannelse til USA med ønske om 
at blive atomfysiker, men idet han kom for 
sent til tilmelding og det dermed fyldte fy-
sikhold, endte han med at tage økonomi og 

datalogi i stedet. Opholdet i USA samt en 
voksende interesse for fredsbevægelsen i 
starten af 80´erne gjorde, at den unge Lom-
borg ræsonnerede sig frem til tankerækken 
om, at hvis noget skulle ændres her i verden 
– og det skulle der – var det nødvendigt at 
beskæftige sig med politik. Han måtte som 
følge heraf blive politiker – ergo måtte han 
læse statskundskab og søgte derfor ind på 
statskundskab i Århus. Han kom ind og 
mødte op med en forventning om, at nu vil 
det blive spændende. Hvad der mødte ham, 
karakteriserer han som intellektuel ligegyl-
dighed og en forlængelse af gymnasiet, ind-
til han mødte én af sine nuværende kollega-
er og gode ven Jørgen Poulsen. Han blev en 
øjenåbner for Lomborg, idet han her mødte 
det intellektuelle engagement og den nys-
gerrighed, som han med sit valg af studie 
havde søgt. 
 
Sandheden som arbejdskriterium 
Mødet med Jørgen Poulsen, samt følelsen af 
faglig sammenhæng senere på studiet, var 
med til, at Bjørn Lomborg gik ad forskerve-
jen. For ham er det et enormt privilegeret 
job, hvor han kan få lov til at tænke store 
tanker på statens regning, og samtidigt er 
det det eneste job, hvor sandheden er det 
væsentligste arbejdskriterium. Og som 
Lomborg udtrykker det, da han bliver bedt 
om at forklare, hvorfor han foretrækker for-
skerjobbet frem for en karriere i administra-
tionen eller det private erhvervsliv: ”Det er 
sjovt at have ret – det sjove er ikke at slå 
folk på plads eller at tjene penge”. For ham 
er det allervigtigste at blive klogere, men 
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samtidigt at have det sjovt i tilværelsen – og 
han bestræber sig derfor på at gøre begge 
dele ca. 50% af tiden. 
 
Der er ganske få geniale ting – og de er 
som oftest banale! 
For Lomborg er der ikke nogen voldsom 
forskel på at undervise studerende og det at 
skulle præsentere en pointe i medierne – 
begge steder er det centrale at kunne levere 
pointen så simpelt som muligt og helst give 
de tilhørende en fornemmelse for intuitio-
nen bag. Det er muligt ifølge Lomborg fordi 
”Grundlæggende er langt de fleste ting ba-
nale og derfor er underviserens opgave at 
få det banale trukket frem – at give 
[studerende] en fornemmelse af intuitioner, 
af hvorfor det fungerer. Derfor er det ikke 
ret meget anderledes at skulle sige det på 
TV”. For ham er det udtryk for akademisk 
arrogance, hvis ikke man som forsker er 
ydmyg nok til at acceptere, at ”almindelige” 
mennesker faktisk har et liv, der skal leves, 
hvor der ikke er plads til at læse netop den-
ne forskers 200 siders afhandling om ek-
sempelvis miljøproblemer. ”Hvis de har 5 
minutter til at tænke på miljøet så er det da 

flot” kommer det alvorligt fra Lomborg. 
 
Institut for Miljøvurdering – viden for-
pligter  
En ting er at forske og tænke tanker, noget 
andet er at gøre dem til virkelighed. Som en 
opfølgning på ”Verdens sande tilstand ” 
havde Lomborg af flere gange forsøgt at 
sælge ideen om Institut for Miljøvurdering 
(IMV) til både daværende finansminister 
Morgens Løkketoft og daværende økonomi-
minister Marianne Jelved, men ideen kom 
først i praksis under Anders Fogh Rasmus-
sen. Det resulterede i 3 års overlov fra IFSK 
og en rolle som fødselshjælper på et projekt, 
som ikke skulle blive lige vel modtaget af 
alle. Netop det at IMV faktisk hen ad vejen 
blev accepteret for dets faglige arbejde, der 
ellers hos nogen blev opfattet uvidenskabe-
ligt, er for Bjørn Lomborg den største suc-
ces i hans tid som direktør. Som enkelt stå-
ende begivenhed ser Bjørn Lomborg reali-
seringen af Copenhagen Consensus som 
IMV’s betydeligste begivenhed. Ideen bag 
konferencen Copenhagen Consensus var 
oprindelig en idé, Lomborg kom på tilbage i 
år 2000, men som i sin endelige form er et 
resultat af et enormt arbejde blandt hele sta-
ben på IMV. ”Det er en god intellektuel 
ide,” hvis formål er at stille spørgsmål ved 
den måde, verdens problemer hidtidigt er 
blevet tænkt på, ifølge Bjørn Lomborg. 
 
Blandt de 100 mest indflydelsesrige anno 
2004 
Der er ikke meget tvivl om, at Lomborg har 
været meget i medievælten i Danmark, men 
med IMV og Copenhagen Consensus kom 
de internationale medier til, hvilket har væ-
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ret en vigtig faktor for Lomborgs optræden 
på bl.a. Time Magazines årlige liste over de 
100 mest indflydelsesrige personer i verden. 
For Bjørn har det været et kæmpe skulder-
klap og en ære på den måde at få at vide, at 
det, han brænder for, og at de tanker, han 
gør sig, rent faktisk er med til at sætte en 
vigtig debat i gang. For som han udtrykker 
det, så ”er det det universiteter handler om. 
Vi kloger den herinde  og ender med at 
komme ud med tanker, formuleringer eller 
teorier, som kan være med til at ændre den 
måde, vi alle tænker verden på, og som for-
håbentlig er med at gøre den bedre”. 
 
Tilbage på IFSK og fremtidige planer 
Trods sin tilbagevenden til IFSK som for-
sker og underviser, slipper Lomborg ikke 

IMV og Copenhagen Consensus helt, idet 
han forsat vil være tilknyttet som konsulent 
i forbindelse med gennemførelsen af endnu 
en omgang Copenhagen Consensus i år 
2008. Allerede nu ligger der forbedringer og 
planer på bordet, som skal arbejdes med for 
at få en endnu bedre og ikke mindst mere 
virkelighedsnær udgave af den kontroversi-
elle konference, hvor matadorpengene gerne 
skulle skiftes ud med den virkelige slags. 
Den nærmeste fremtid byder dog hovedsa-
geligt på undervisning samt en lang ønskeli-
ste med forskningsemner, som Lomborg 
med stor glæde ser frem til at fordybe sig i 
for, som han selv siger ”Jeg arbejder med 
ideer, og det er det, en akademiker gør. Det 
er her, jeg føler mig hjemme”. 

Strukturreformen – en ny offentlig sektor 
Af Jens Blom-Hansen 

 
 
I 1970 tog man sig tid.  
Den gamle kommunalreform blev forberedt 
og gennemført over en 20-25 årig periode. 
Kommunernes og amternes størrelse blev 
analyseret og diskuteret op gennem 
1960’erne og endte i 1970 med den struktur, 
vi nu kender. Opgavefordelingen mellem 

kommunerne, amterne og staten blev heref-
ter reformeret sektor for sektor op gennem 
1970’erne og 1980’erne. Eksempelvis blev 
opgavefordelingen inden for gymnasiesek-
toren først afklaret i midten af 1980’erne, da 
ansvaret blev samlet hos amterne. 
 
I dag går det stærkt.  
Regeringen indgik forlig med Dansk Folke-
parti i juni måned om hovedlinierne i en ny 
kommune- og amtsinddeling samt opgave-
fordeling i den offentlige sektor. Kommu-
nerne har nu frem til årsskiftet til at finde 
sammen i nye storkommuner. Ellers be-
stemmer staten. På amtssiden bliver der in-
gen tilsvarende bottom-up-proces. Her fast-
sætter forligspartierne direkte, at amterne 
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skal reduceres fra de nuværende 14 til fem. 
Opgavefordelingen mellem staten, de nye 
storkommuner og storamter er også fastlagt 
i forliget. Men kun i hovedtræk. Her fore-
står et kæmpe lovgivningsarbejde med at 
udmønte forliget. Det er der afsat et halvt år 
til. I januar-februar 2005 skal de 50-100 
lovforslag, der udmønter forliget, fremsæt-
tes for Folketinget. 
 

Det  er en gigantisk reform.  
Der er ikke mange områder, hvor tingene 
efterlades urørt. Og på de fleste områder er 
der tale om ganske betydelige ændringer. På 
sundhedsområdet overtager staten hele øko-
nomien. På uddannelsesområdet overtager 
staten alle ungdoms- og voksenuddannelser-
ne. På beskæftigelsesområdet bliver der op-
rettet ny jobcentre, hvor de statslige arbejds-
formidlinger og de kommunale aktiverings-
instanser skal arbejde sammen. På social-
området overtager kommunerne hele det 
specialiserede socialvæsen. På skatteområ-
det overtager staten alle kommunernes op-
gaver. På vejområdet deles amtsvejene mel-
lem staten og kommunerne. På miljøområ-
det overtager kommunerne amternes tilsyn 
med de forurenende virksomheder. Og man 
kunne blive ved. Over 90 sider bliver der i 
forliget mellem regeringen og Dansk Folke-
parti foretaget en grundlæggende reform af 
den offentlige sektor. Og de 90 sider er kun 
en løs principskitse. Derfor er det så spæn-

dende, hvordan den konkrete lovgivning 
kommer til at se ud i løbet af efteråret. 
 
Men hvad kan man sige på det forelig-
gende grundlag?  
På den positive side fortjener det at blive 
fremhævet, at reformen tager fat i nogle af 
de problemer, som alle er enige om findes i 
den nuværende struktur. Det gælder beskæf-
tigelsesområdet, hvor det nuværende to-
strengede system med både statslige og 
kommunale opgaver er uhensigtsmæssigt. 
Strukturreformen løser ikke problemet, men 
bevæger sig i retning af et enstrenget sy-
stem. På ungdoms- og voksenuddannelses-
området er den nuværende opsplitning af 
ansvaret mellem amterne og staten uhen-
sigtsmæssigt. Om ansvaret så skal samles i 
staten, som reformen lægger op til, er en 
anden sag. På skatteområdet er ligningsop-
gaven grundlæggende en ikke-kommunal 
opgave. Derfor er det ukontroversielt, at 
reformen tager opgaven fra kommunerne. 
 
På den negative side kan det fremhæves, at 

der er en række problemer i det nuværende 
system, som reformen ikke tager hånd om. 
Det gælder snitfladen mellem kommunernes 
og amternes opgaver på handicapområdet, 
hvor der altid har været koordinationspro-

Over 90 sider bliver der i 
forliget mellem regeringen 

og Dansk Folkeparti foretaget 
en grundlæggende reform af 

den offentlige sektor. Og de 90 
sider er kun en løs 

principskitse.  

” 

” 

Endelig skal det 
fremhæves, at der 

grundlæggende er tale om en 
centraliserende reform. 

” 

” 
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blemer mellem kommunernes almindelige 
sociale opgaver og de specialiserede tilbud i 
amtsregi. Reformen lægger snitfladen et 
andet sted, men koordinationsproblemet be-
står. Den kollektive trafik i hovedstadsom-
rådet er i dag delt mellem en forvirrende 
række af myndigheder. Det gør forliget ikke 
meget ved. På beskæftigelsesområdet ænd-

res det tostrengede system godt nok, men 
den grundlæggende opsplitning mellem et 
statsligt og kommunalt ansvar bevares. På 
ungdoms- og voksenuddannelsesområdet 
samler reformen godt nok ansvaret under én 
myndighed, men det spredes igen i et uklart 
net af selvejende institutioner. 
 
Grundlæggende uklarheder.  
Man kan også hæfte sig ved, at reformen er 
præget af en række grundlæggende uklarhe-
der. På sundhedsområdet etableres et uigen-
nemskueligt finansieringssystem, hvor de 
nye regioner skal modtage både generelle 
og aktivitetsafhængige tilskud fra staten 
samt kommunale grundbidrag. Det eneste, 
der med sikkerhed kan siges om det system, 
er, at det hævdvundne princip om sammen-
hæng mellem økonomisk ansvar og beslut-
ningskompetence er solgt. På det sociale 
område er det grundlæggende uklart, hvor-

dan ansvarsfordelingen mellem kommuner-
ne og regionerne skal være inden for de spe-
cialiserede opgaver. På beskæftigelsesområ-
det skal statsligt og kommunalt personale 
arbejde side om side i de nye jobcentre og 
dermed behandle sager, uanset om de har 
myndighedsansvaret eller ej. På plan-, er-
hvervs-, turist og miljøområdet skal regio-
nerne have en form for koordinerende rolle, 
men om de skal fungere som inspirations-
grundlag for kommunerne eller overreferent 
er uklart. 
 
En centraliseret reform. 
Endelig skal det fremhæves, at der grund-
læggende er tale om en centraliserende re-
form. For det første bliver afstanden mellem 
vælgerne og politikerne større i de nye stor-
kommuner og storamter. For det andet over-
tager staten en række opgaver fra den kom-
munale sektor. Det gælder på uddannelses-, 
erhvervs-, vej-, miljø- og skatteområdet. For 
det tredje bliver statens styring af de opga-
ver, der ligger tilbage i den kommunale sek-
tor, strammere. Det gælder på sundheds-, 
beskæftigelses-, social- og planområdet. 
Endelig får kommunerne færre frihedsgra-
der til at indrette deres administration. Ek-
sempelvis skal beskæftigelsesopgaverne 
organiseres i selvstændige forvaltninger 
med øget indflydelse til arbejdsmarkedets 
parter. 
 
Alt i alt er der tale om en grundlæggende 
ændring af den offentlige sektor. Men vi 
kender kun konturerne. Detaljerne kommer 
i løbet af de næste måneder. Det bliver et 
spændende efterår. 
 

Det eneste, der med 
sikkerhed kan siges om 

det system, er, at det 
hævdvundne princip om 
sammenhæng mellem 
økonomisk ansvar og 

beslutningskompetence er 
solgt.  

” 

” 
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Connie - effekten 
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Introduktion til søgning og bestilling på  
Statsbiblioteket efterår 2004 

 
Derfor tilbydes biblioteksorientering med 

 
Gennemgang af søgning og bestilling af bøger i biblioteksbasen 
bestilling af kopier af tidsskriftsartikler 
hvad du har lånt og reserveret på Statsbiblioteket 
adgangen til e-tidsskrifter, databaser og aviser 
orientering om emneguide 
orientering om bibliotek.dk med den danske artikeldatabasen 
evt. en kort rundvisning på Statsbiblioteket 

 

Ca. 1 times gennemgang og derefter mulighed for individuel hjælp til 

søgning 
 

Kurserne finder sted i Mødelokalet på 3. sal kl. 16.00 på følgende datoer. 
 

Torsdag den 2. september 2004  
Gitte Behrens 

Onsdag den 15. september 2004  
Sabine Schostag 

Tirsdag den 28. september 2004  
Ruth Kondrup 

Onsdag den 6. oktober 2004 
Kirsten Mygind 

Torsdag den 21. oktober 2004  
Tove Jepsen 

Onsdag den 17. november 2004 
Irene Stadsgaard 

 

Tilmelding bedes foretaget på listen ved siden af / i forhallen. 

Der er maksimalt plads til 12 deltagere på introduktionen. 

 

Introduktionerne aflyses, hvis der kommer mindre end 3 personer. 

Individuel vejledning kan aftales ved henvendelse til: 

Tove Jepsen – e-mail: tje@statsbiblioteket – telefon, direkte: 8946 2172 
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Sommerseminar – En god idé? 
Af Martin Krog Frederiksen 

Som noget helt nyt udbød instituttet en 
række seminarer, der kunne tages hen-
over sommerferien. Seminarerne havde 
forskelligt indhold, men fælles for dem 
alle var, at de på den ene eller anden må-
de alle var meget koncentrerede i deres 
form. 
Men hvorfor skulle man bruge de solrige 
sommerdage over støvede bøger, frem for 
at tilbringe dem foran skærmen til EM, 
Touren og OL? Med andre ord hvilke 
fordele og ulemper er der som studeren-
de ved at tage sådan et seminar? 
 
Et anderledes seminar 
Jørgen Poulsens seminar ”Politik som poli-
tisk fænomen” blev afviklet som et intensivt 
tre-dages kursus på Aarhus Universitets 
kursusejendom Sandbjerg Gods; således var 
de fysiske rammer for opholdet perfekte, da 
Sandbjerg Gods ligger utroligt smukt og har 
flotte og gode lokaler. 
Al undervisningen, på nær fire timers intro-
duktion, lå i løbet af de tre dage, denne op-
bygning er noget anderledes end de ugeba-
serede seminarer, man er vant til, men som 
det vil fremgå har denne form nogle interes-
sante og givtige fordele. 
 
Forberedelse og selvdisciplin 
Formen med at hele pensumet gennemgås 
på én gang medfører naturligvis, at der ikke 
er andet end ens selvdisciplin, der afgør, i 
hvilken rækkefølge og hvor grundigt man 
gennemgår pensum. Dette var i hvert fald 
for undertegnede en meget lærerig proces, 

som måske minder lidt om hvordan man 
skriver speciale. Om ikke andet er det helt 
sikkert en glimrende øvelse i selvdisciplin. 
Problemet ved denne måde at læse på er, at 
man indimellem kan savne noget feed-back 
på ens forståelse af pensum fra underviser 
og fra holdet. Selvfølgelig mødes man un-
dervejs i læsegrupper og diskuterer pensum, 
men den kontakt man har til sine medstude-
rende i et normalt semester, hvor man bl.a. 
snakker faglige problemstillinger, savnede 
jeg i forløbet. 
 

Bagsiden af medaljen 
Den største ulempe ved et sommerseminar 
er, at man mister en del af sin sommerferie. 
Dels den tid som man rent faktisk bruger på 
at læse og deltage i seminaret, men også den 
tid hvor man stresser over, at man ikke har 
fået læst etc.. Med andre ord er et sommer-
seminar ikke så forskelligt fra et almindeligt 
seminar, med hensyn til stress, manglende 
motivation etc.. Forskellen er dog, at man 
trods alt har mere tid henover sommeren, så 
derfor er ulemperne selvfølgelig også min-
dre. 
En anden stor ulempe er, at man ikke har 
studiemiljøet at læne sig op ad, som man 

Den største fordel ved 
sommerseminarerne er 

(…) at man på en forholdsvis 
let måde kan indhente noget af 

det, man eventuelt har tabt 
ved ikke at følge normeringen, 
dumpede eller droppede 

eksamener etc.. 

” 

” 
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har på et normalt semester. At finde motiva-
tion til at læse er alt andet lige lettere, når 
ens kammerater også burde læse, end når de 
holder ferie. 
 
Gevinsten 
Den største fordel ved sommerseminarerne 
er efter min overbevisning, at man på en 
forholdsvis let måde kan indhente noget af 
det, man eventuelt har tabt ved ikke at følge 
normeringen, dumpede eller droppede eksa-
mener etc. En anden fordel, i hvert fald i det 
seminar jeg har deltaget i, var undervis-
ningsformen, som var hård, men meget gi-
vende. 
Samlet set synes jeg, at sommerseminarer er 
en udmærket idé, i hvert fald for dem, som 
måske mangler nogle seminarer og snart 
gerne vil eller skal være færdige. Men pri-

Sommerseminar 
Af Niels Mortensen 

 
 
Det  mere formelle 
Seminaret ”Magt i forholdet mellem system 
og klient” fandt sted 9. - 27. august, altså 
over tre uger og med 3 timer hver mandag, 
onsdag og fredag, i alt 27 timer. Der var en 
aftaletime 14. juni, hvor deltagerne blev ori-

enteret kort og opfordret til at købe de tre 
grundbøger til faget. Ved starten i august 
havde de fleste af deltagerne læst disse bø-
ger. Timerne var delt i to sektioner, hvor jeg 
stod for et generelt oplæg i første sektion ca. 
11.15 – 12.15, og hvor anden sektion, ca. 
12.45 – 14.00 tog udgangspunkt i studenter-
oplæg. Der var mundtlig eksamen den 2. og 
3. September. Ud af 19 tilmeldte gennem-
førte 17, og karaktergennemsnittet blev 9.0 
– trukket ned af et enkelt 5-tal. 6 fik 10 og 
en enkelt 11. Så meget om det mere formel-
le. Hertil kan føjes, at der i sammenligning 
med normale seminarer var tydeligt højere 
fremmøde alle undervisningsgange. Ligele-
des virkede  deltagerne mere velforberedte i 
teksterne end normalt. 

sen for denne gevinst er en noget kortere 
sommerferie. 
 
Er det en god idé? 
Min samlede oplevelse af sommerseminaret 
gør, at jeg ser idéen om sommerseminarer 
som en god idé. For det første fordi den gi-
ver muligheden for at indhente noget af det 
tabte. For det andet er det en god mulighed 
for at eksperimentere med anderledes mere 
koncentrerede undervisningsforløb. 
Inden man melder sig til et sommerseminar, 
skal man overveje de to store ulemper, den 
manglende sommerferie og det manglende 
studiemiljø. 
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Motiverne bag valget 
Jeg spurgte de studerende om deres motiver 
for at vælge faget. En del nævnte slet og ret 
interesse for seminarets emne. Andres moti-
ver knyttede sig til, at det var et sommerse-
minar: En del nævnte, at de ønskede at und-
gå stress i løbet af semesteret, herunder me-
re præcise begrundelser fra instruktorer eller 
kommende specialestuderende om mindre 
arbejdsbyrde i semesteret. Endelig  var der 
nogle deltagere, som var kommet bagud i 
studiet, og som med seminaret havde mulig-
hed for at overstå flere fag hurtigt. 
 
Stor tilfredshed 
Hvis man ser på de 16 afleverede evalue-
ringsskemaer placerede 13 studerende semi-
naret som meget tilfredsstillende, og 3 som 
tilfredsstillende. Der var mange rosende ord 
til indholdet, forløbet og læreren, og  kun 
enkelte kritiske bemærkninger vedr. pensum 
og timing af  øvelsesspørgsmål. Som de helt 
dominerende grunde til den høje tilfredshed 
med faget nævnes det intensive forløb, mu-
ligheden for koncentration og for at holde 
interessen fokuseret på ét enkelt fag samt 
det sociale samvær blandt deltagerne: ”Man 
lærer hinanden meget bedre at kende end på 
et normalt forløb”. En del af de studerende 
organiserede diskussionsgrupper uden for 
timerne. Ved den mundtlige evaluering 
nævnte flere, at det intensive forløb gav mu-
lighed for en stærkere oplevelse af sammen-
hængen i fagets elementer. 
 
Personlige erfaringer 
Personligt oplevede jeg seminaret som et 
forholdsvis normalt forløb, bortset fra ti-
mingen. De studerendes aktivitet virkede 

ikke specielt højere i timerne end under nor-
male seminarer, men deltagerne gav hele 
tiden respons om deres store interesse og 
tilfredshed. Og jeg oplevede ligesom delta-
gerne en stærkere sammenhæng og koncen-
tration i forløbet end normalt. 

 
 
 
 

Summa summarum: På alle væsentlige 
dimensioner: Gennemførelsesprocent, ka-
rakterer, fremmøde, læseaktivitet og studen-
terevalueringer var seminaret altså en ube-
tinget succes. Den valgte form med tre 
ugers undervisning, ca. 1 ½ måneds læsetid 
til grundpensum samt mundtlig eksamen 
mindre end en uge efter afslutningen funge-
rede godt. Den første eksamensdag blev der 
givet knap så høje karakterer, og censor og  
jeg overvejede om det skyldtes, at der ikke 
havde været tid til at fordybe sig nok og 
”fordøje” stoffet. Denne mistanke blev de-
menteret tydeligt den sidste eksamensdag. 
De fleste formåede at strukturere deres be-
svarelse ganske udmærket og var sikre i 
stoffet. 
 
Konklusion: Sommerseminarer er et meget 
positivt element i instituttets undervisnings-
profil og de bør bestemt gentages i kom-
mende somre! 
  

Som de helt dominerende 
grunde til den høje 

tilfredshed med faget nævnes 
det intensive forløb, 

muligheden for koncentration 
og for at holde interessen 

fokuseret på ét enkelt fag samt 
det sociale samvær blandt 

deltagerne 

” 

” 
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Af Helle K. Bendixen og Sara Ølholm 
 
I anledning af 10 års dagen for det første 
demokratiske valg i Sydafrika har pro-
fessor Jørgen Elklit modtaget en demo-
kratipris for sit arbejde i den uafhængige 
valgkommission (IEC). En varm august-
dag udgjorde scenen for vores møde med 
Jørgen Elklit om denne pris og arbejdet i 
IEC, hvor vi hurtigt fornemmer, at Syd-
afrika har gjort stort indtryk, og at inte-
ressen for dette land er ganske særlig. 
 
I forbindelse med valgforberedelserne i 
Sydafrika i 1994 ønskede man at nedsætte 
en uafhængig valgkommission med både en 
praktisk og teoretisk erfaring fra lignende 
situationer pga. den store mistillid til det 
eksisterende sydafrikanske embedsmands-
apparats pålidelighed. Udover sydafrikanere 
skulle denne kommission bestå af folk fra 
Canada, Afrika og Sri Lanka. At netop Jør-
gen Elklit blev en af de 5 udenlandske kom-
missærer, der skulle sørge for, at valget blev 
frit og fair, skyldes en række af tilfældighe-
der. Det var således i første omgang en 
dansk diplomat, som Elklit havde arbejdet 
sammen med i et tidligere projekt i Nepal, 
og som nu var ved den nyåbnede danske 
ambassade i Pretoria, som fik Jørgen Elklit 
til Sydafrika i forbindelse med valgforbere-
delserne. Da den udvalgte kommissær fra 
Sri Lanka aldrig blev fundet, indtrådte Jør-
gen Elklit med meget kort varsel i januar 
1994 i IEC, godt tre måneder før den fast-
lagte valgdato. I stedet for to planlagte se-
minarer i Århus fik Jørgen Elklit pludselig 

en hverdag i Johannesburg præget af leden-
de sagsbehandling, overvågning og møder 
fra tidlig morgen til sen aften i forsøget på 
at føre Sydafrika ind i de demokratiske nati-
oners rækker. 
 
10 års dagen for  sydafrikansk demokrati 
Denne uafhængige valgkommissions arbej-
de og indsats blev hædret ved en prisover-
rækkelse umiddelbart efter valget i april 
2004 i anledning af 10 års dagen for det før-
ste demokratiske valg i Sydafrika og fejrin-
gen af apartheids afskaffelse. En pris, udfor-
met som en stemmeboks med en original 
stemmeseddel både med Mandela og præsi-
dent Mbekis underskrift, hænger nu på Jør-
gen Elklits kontor. Til spørgsmålet om be-
tydningen af at modtage en sådan pris, lyder 
svaret fra Jørgen Elklit: ”Det betyder utro-
lig meget, da det er en anerkendelse af ens 
arbejde, men også fordi det gav anledning 
til at komme sammen med mennesker, som 
jeg i nogle tilfælde ikke har set siden den-
gang. Det gav også anledning til at tænke 
på de udfordringer, vi stod over for den-

Elklits sydafrikanske eventyr  
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gang, men som man nemt glemmer i løbet af 
ti år.(…) og til at blive mindet om, hvad der 
faktisk skete i 1994.” 
 
Demokrati i praksis 
Og det var ikke så lidt. Udfordringer var der 
nok af. For det første et kæmpe tidspres, 
som kommissionen arbejdede under. Den 
havde tre måneder til at udføre et arbejde, 
som ellers var anbefalet til at vare et år, og 
det kunne med Elklits ord ”kun lade sig gø-
re, fordi det skulle lade sig gøre.” Statskas-
sen stod åben, men det blev alligevel nød-
vendigt at lave kompromis mellem de de-
mokratiske idealer og den sydafrikanske 
virkelighed. Den mest markante nedpriorite-
ring var vælgerregisteret, som pga. tidsnød 
ikke blev lavet. Dette betød, at man reelt 
ikke vidste, hvem og hvor mange, der havde 
lov til at stemme, da mange sydafrikanere i 
protest mod apartheidstyret havde brændt 
deres ID-kort, da netop disse havde stor 

symbolværdi, fordi de var noget af det, 
apartheidstyret brugte til at holde styr på, 
hvem der var hvid, sort, farvet og inder. 
Derfor forsøgte kommissionen at lave løse 
dokumenter, der skulle være en slags kvitte-
ring for, at man var sydafrikaner og fyldt 18 
år, men disse kom ikke til at virke optimalt 
bl.a. pga. indenrigsministeriets langsomhed. 
Til dette dilemma siger Elklit: ”Det tog 

Det tog selvfølgelig lidt af 
legitimiteten fra valget, 

men vi andre sagde: det er der 
altså ikke noget at gøre ved i 
denne situation, (…) men det er 
et kompliceret spørgsmål 

” 

” 

selvfølgelig lidt af legitimiteten fra valget, 
men vi andre sagde: det er der altså ikke 
noget at gøre ved i denne situation, (…) 
men det er et kompliceret spørgsmål.” Det 
betød også, at man ikke vidste, hvor mange, 
der skulle stemme ved de forskellige valg-
steder, og med Elklits ord, ”at der ikke skul-
le udleveres et bestemt antal stemmesedler, 
men bare stemmesedler nok.(…) Dette skab-
te forvirring ved valget, men vi ville ikke 
give køb på, at så mange som muligt skulle 
have lov til at stemme. (…) Et andet pro-

blem var diskussionen omkring gyldige og 
ugyldige stemmesedler. En stor del var an-
alfabeter, og for langt de fleste var det før-
ste gang, de skulle stemme. Hvor large skal 
man være, for at stemmesedlen er gyldig? 
Hvis f.eks. Mandelas ansigt på stemmesed-
len streges over, er det så stemmeafgiverens 
kandidat eller en direkte udstregning? Hvad 
er vælgerens intention? Her kom al tvivl 
vælgeren til gode. Det var en moralsk ret.” 
 
Modstand fra det yderste højre  
Det var dog ikke alle, der billigede demo-
kratiets komme, selvom landets store flertal 
ønskede dette valg. En gruppe på det yder-
ste højre mente, det var vold mod de folk, 
der havde opdyrket og koloniseret landet, 
hvilket resulterede i attentater og voldstrus-
ler fra denne gruppe. Dette var, ifølge Jør-

Det var en kæmpe 
udfordring, både fagligt og 

menneskeligt, der skulle løses. 
Men det skulle jo lykkes – 
Sydafrika håbede det – og 

resten af verden også! 

” 

” 
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gen Elklit, ikke noget IEC normalt mærkede 
til i dagligdagen, men fra en dag og resten 
af tiden blev alle bilerne ved kommissio-

nens kontorbygning undersøgt for magnet-
bomber, ”og der blev jeg lidt paf,” siger 
Jørgen Elklit, ”det var jo ikke hemmeligt, 
hvor vi boede.”  
 
Stemmesedler og klistermærker  
Også de politiske forhandlinger var ikke 
uproblematiske. Zuluernes Tukhata Free-
dom Party var helt op til valgdagen i tvivl, 

om det skulle deltage eller boykotte valget. 
Det besluttede sig i sidste øjeblik for det 
første, og dets spidskandidat blev som kli-
stermærke påsat stemmesedlen på selve 
valgdagen. 
 
Håb og tvivl  
Til spørgsmålet om, hvorvidt han undervejs 
kom i tvivl om valget overhovedet kunne 
lade sig gøre, nikker Jørgen Elklit. ”Jeg var 
flere gange var i tvivl, da det var en stor 
operation, hvor mange led kunne gå galt. 
Det var en kæmpe udfordring, både fagligt 
og menneskeligt, der skulle løses. Men det 
skulle jo lykkes – Sydafrika håbede det – og 
resten af verden også!” Derfor er det heller 
ikke overraskende, at Jørgen Elklits største 
succesoplevelse ved hele forløbet lyder: ”at 
det lykkedes! Trods alle problemer (… )Og 
at min mandatfordeling var rigtig i første 
hug. (…) og at deltage i Mandelas indsæt-
telse var så kronen på værket.” 

Et andet problem var 
diskussionen omkring 

gyldige og ugyldige 
stemmesedler. En stor del var 

analfabeter og for langt de 
fleste var det første gang de 

skulle stemme. 

” 

” 
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Internationale Dage 
- et vejledningsarrangement for studerende på Aarhus Universitet der har lyst til at studere i udlandet 

 
Drømmer du om at studere i udlandet? Så spring ud i verden med Internationalt Sekretariat 
og kom til Internationale Dage den 6. – 7. oktober.  
 
Foredrag 
Hør repræsentanter fra en række kulturinstitutioner og eksperter fra Internationalt Sekretariat 
fortælle om udvalgte landes uddannelsessystemer, adgangskrav, universitetskulturer, studie-
afgifter mm. 
 
Har du ikke allerede et bestemt land i tankerne, er der også mere generelle foredrag. Det 
gælder fx hvis du ønsker en overordnet introduktion til dine muligheder for at komme på ud-
veksling som studerende på Aarhus Universitet, eller hvis du overvejer at rejse ud på egen 
hånd, at tage en masteruddannelse i udlandet eller måske at tage på sommeruniversitet. 
 
Foredragene afholdes den 6. – 7. oktober. Tid og sted kan du se i programmet for Internati-
onale Dage, som kan bestilles på telefon 8942 2320 eller downloades på  www.au.dk/da/is/
praktisk/ 
 
International Studiemesse  
På International Studiemesse kan du møde danske studerende, der har været på udvekslings-
ophold i udlandet, og udenlandske studerende, som lige nu er i Århus. De studerende er pa-
rate til at svare på dine spørgsmål og give gode råd om fx boligsøgning, legater, kurser, ek-
saminer og meritoverførsel. Der vil også være informationsmateriale og brochurer fra uni-
versiteter i hele verden. 
 
Kom forbi den Internationale Studiemesse, stil spørgsmål til de studerende og få en snak om 
dine egne planer med medarbejdere fra Internationalt Sekretariat. 
 
International Studiemesse finder sted den 7. oktober i Studenternes Hus, Ndr. Ringgade 3, 
Kaffestue  3. 
 
 
På gensyn den 6. – 7. oktober! 
 
Internationalt Sekretariat 
Tel: 8942 2320 
E-mail: is@au.dk 
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Af Lise Lotte Fogh Larsen 
 
Det er efterhånden et veludbredt bud-
skab på Statskundskab, at alle de gode, 
attraktive studiejob ligger i København, 
og at der er alt for få af dem i Århus. 
Imidlertid er et af de gode af slagsen duk-
ket op til overfladen for de stakkels 
statskundskabere i løbet af det sidste hal-
ve års tid…. 
 
Et eksempel på studierelevant arbejde 
Det drejer sig om konsulentvirksomheden 
Junior Consult, som indtil starten af 2004 
udelukkende har beskæftiget studerende fra 
Handelshøjskolen og økonomi-studiet. I 
starten af 2004 fik virksomheden, der i øv-
rigt adskiller sig ved udelukkende at be-
skæftige studerende, imidlertid øjnene op 
for os statskundskabere og vores fremragen-
de kompetencer... Jeg var den første stats-
kundskaber, der blev ansat, og nu gælder 
det blot, at flere får øjnene op og stopper 
med at brokke sig – det er nemlig attraktivt 
at arbejde hos Junior Consult. 
 
Det er der flere, der mener – Junior Consult 
er en attraktiv base for rekruttering af med-
arbejdere til store, private virksomheder. 
Når specialet er afleveret (hvorefter en fyre-
seddel i øvrigt må påberegnes, fordi stedet 
som nævnt udelukkende beskæftiger stude-
rende), er der flere ansatte, der får arbejde 
hos virksomheder, vi tidligere har lavet rap-
porter for. Dette kan f.eks. være LEGO, 
Systematic Software Engineering eller Arla 
Foods. 

Arbejdets karakter 
Junior Consult er et spændende sted at få 
lov at arbejde som statskundskaber. Opga-
verne er mange og ofte meget forskelligar-
tede. Vi laver alt fra dataindsamling til 
brug for større virksomheders eller konsu-
lenthuses opgaver til udarbejdelse af spør-
geskemaer og større rapporter som fx. 
medarbejdertilfredshedsundersøgelser. 
Her er der virkelig lejlighed til at bruge 
nogle af fagene på grunduddannelsen i 
praksis. Som foreløbig eneste statskund-
skaber blandt ene økonomer kan jeg fak-
tisk ikke mærke den store forskel på vores 
kompetencer i det store hele. Som jeg har 
oplevet det, er vi i bund og grund i stand 
til at løse den samme slags opgaver. 
 
Forskellige kompetencer  
Skal jeg dog alligevel nævne nogle for-
skelle på vores kompetencer og måde at 
arbejde på, har jeg oplevet, at jeg som 
statskundskaber er mere fokuseret på for-
tolkning af tallene og hvad de rent faktisk 
siger. Økonomerne, som jeg har oplevet 
dem, er mere fokuseret på tal og resultater. 
Det er tydeligt at mærke, at de bliver 
”opdraget til” at tænke i kommercielle ba-
ner med skarp fokus på bundlinie, kunde- 
og netværks-pleje, planlægning og effekti-
vitet, mens jeg tydeligt mærker, at jeg er 
blevet ”opdraget til” mere kritisk sans 
”hvad siger dette eller hint rent faktisk” 
o.s.v. Jeg oplever mig selv som mere 
grundig og reflekterende i min tilgang til 
problemstillingerne. Så rent faktisk er der 
stor mulighed  for at lære noget af hinan-

Et fedt studiejob.... 
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den, og jeg ser forskellighederne som en 
stor styrke i et samarbejde. 
 
Alt i alt skal det siges, at selvom de er vores 
konkurrenter inden for en stor del af ar-
bejdsmarkedet, så er de nu meget søde alli-
gevel, de økonomer.... Jeg tror i hvert fald 
på, at vi hver især kan lære hinanden noget. 
Dette gælder ikke kun på Junior Consult, 
men også de fleste andre steder på arbejds-
markedet. 
 

En opfordring 
Så der er med andre ord bare om at komme 
i gang og sende en ansøgning. Der har gan-
ske vist netop været ansøgningsfrist d. 20/8, 
og man kan derfor først søge i næste ansæt-
telsesrunde i januar/februar måned. Dette 
levner dog blot ekstra god tid til at udforme 
en god ansøgning, for der er hård konkur-
rence fra økonomerne fra såvel handelshøj-
skolen som universitetet... Hvis du skulle 
være interesseret så tjek vores hjemmeside 
www.junior-consult.dk. 

http://rus.nosuchco.net 
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Den dårlige viden 
Så er den gal igen, og jeg må straks fare i 
flint og senere hen til pennen. Nu er det en-
delig bevist, at ungdommen er dum, det var 
også på tide! Vi har jo vist det længe, men 
nu er der bare kommet tal på, hvor dumme 
folk er. Man har jo de sidste år set, hvilken 
retning undervisningen pegede i. Først un-
dersøgte man folkeskolen og fandt ud af, at 
de ikke kunne læse og regne; så undersøgte 
man de gymnasiale uddannelser, og fandt 
ud af, at de ikke kunne historie og geografi, 
samt at de også var for dårlige til de naturvi-
denskabelige fag. Og nu har man endelig 
fundet ud af, at de studerende stadigvæk 
ikke kan historie og geografi, selvom de går 
på universitetet. Hvis man hurtigt regner de 
forskellige fagretninger sammen, så skinner 
det i øjnene, at ungdommen jo faktisk ikke 
ved noget om noget! Måske lige på nær  
kristendomskundskab.  

Den rigtige viden 
Men hvad skal vi så gøre ved al denne 
elendighed, ja det skulle jeg mene jeg har 
svaret på! Ser man på udviklingen i ung-
dommens kundskaber, så er der jo sket en 
betydelig forringelse i forhold til før den 
kapitalistiske beskyttelses mur blev revet 
ned. Det socialistiske paradis på jorden 
viste vejen frem ved med hård hånd at 
styre hele uddannelses- og forskningssy-
stemet. Her kunne man være sikker på, at 
folk vidste, hvad der var rigtigt eller for-

kert, for alt det Stalin havde sagt var korrekt 
– for det har han også selv sagt at det var. 
Her vidste man, hvordan folk bedst lærte; 
ved hård fysisk og psykisk træning samt lidt 
moderat pres kunne man uden problemer få 
slået denne exceptionelle viden ind i hove-
derne på ungdommen, og lærte de ikke før-
ste gang, måtte man jo tage fløjlshandskerne 
af, så skulle piben nok få en anden lyd. Be-
viset: se bare på alle de flotte resultater, som 
denne himmelske stat har frembragt… Ja 
dengang der var en ægte leder til, som kun-
ne fortælle, hvad der er rigtigt og forkert, da 
kunne ungdommen ikke bare få lov at 
”dandere” den i modsætning til i dag.  
Set socialistiske paradis 
 
Konklusionen må være, at man skal genind-
føre lidt tvang i skolerne, så skal børnene 
nok få lært noget, og vi vil ligesom sovjet 
kunne fremvise fantastiske resultater.       

Verden set - rødt og sort 
Af Rasmus Tovborg og Jens Jørgensen 
Dette er en klumme skrevet af de afgående redaktører, hvor de dypper aktuelle begivenheder 
i deres egen holdningsmættede samfunds-revser-dressing.  Det kan opfattes som et ynkeligt 
håb om at holde fast i magten, men det er det ikke... 
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Historie viden  
Endnu engang blev det offentliggjort, at den 
danske ungdom og så endda blomsten af 
denne, ikke ejer den mindste viden om hi-
storie. Et faktum man kun kan beklage med 
tanke på kongeriget Danmarks fremtid, da 
det jo er vores historiske og nationale rød-
der, der har den vigtigste indflydelse på, 
hvordan vi formes som mennesker. Uden 
eksempelvis en minutiøs viden om sven-
skerkrigene med historierne om Svend Gøn-
ges prisværdige hjælp til den ædle enevæl-
dige kongemagt vil vi således ikke kunne 
opretholde vores had til svensken og erin-
dre, at det danske flag er rødt og hvidt og 
det svenske er møgbeskidt. 
 
Sort er godt 
Lad os derfor hellere i dag end i morgen 
komme tilbage til, hvad der i disse hippieti-
der bliver kaldt den sorte skole. For hvem 
har nogensinde taget skade af at lære tinge-
ne udenad – nej derimod har det kun bibragt 

de forrige generationer en paratviden, i så 
vigtige ting som salmer og remser for hvor 
diverse byer befinder sig i det smukke dan-
ske landskab, som vi alle kun kan se op til i 
stor beundring. 
 
Vi kan analysere 
Så ud med den herskende rundbordspæda-
gogik, som ikke skaber andet end skvat, der 
kun kan sige, ”jamen, jeg kan analysere” og 
end ikke ved, hvornår vores smukke Danne-
brog faldt ned fra himlen og hjalp Dannerne 
til sejr på de estiske sletter. A propos det 
fælles samlingspunkt Dannebrog, så bør det 
også være et obligatorisk krav til historieun-
dervisningen at komme på studietur til ste-
det, hvor det faldt ned, og dermed vise sin 
ærbødige respekt til vores fælles danske 
samlingspunkt. 
 
Dengang alt var godt 
Tilbage til det faktum at universitetsstude-
rende ikke har en basal viden om vor histo-
riske baggrund, så bør der i hvert fald som 
et absolut minimumskrav blive indført, at 
ingen kan opnå optagelse på det hæderkro-
nede universitet, Aarhus universitet, uden at 
kunne kongerækken forfra og bagfra og i 
søvne. Jeg tænker her ikke bare på de store 
vanskeligheder ved at gennemføre undervis-
ningen uden en sådan viden, men også på 
hvilken majestætsfornærmelse dette ville 
være. Hvilken skændsel ville det ikke være 
for Aarhus Universitet, hvor de kongelige 
ligefrem har vist deres ærbødighed overfor 
stedet ved at studere. Lad os derfor alle kræ-
ve mere udenadslære ind i undervisningen, 
så vi kan gøre vort ædle fædreland stolt. 
Gud bevare vort ældgamle fædreland. 
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Kritisk Profils foredragsrække i efteråret 

Af Aske Graulund 
 
Emnet for efterårets foredragsrække i 
Kritisk Profil er ”systembegrebets viden-
skabsteori”. Mere specifikt vil fokus være 
på, hvordan systembegrebet gennem ti-
derne har haft indflydelse på måden, 
hvorpå spørgsmålet om virkelighedens 
beskaffenhed er forsøgt besvaret. 
  
Systemteori har ikke blot en lang bevidst-
hedshistorisk forankring i filosofi og kristen 
kosmologi, men genfindes i det moderne 
(videnskabeligt) uddifferentierede samfund 
også i så forskellige discipliner som lingvi-
stik, biologi, kybernetik, matematik mv. 
Også i samfundsvidenskaberne har system-
begrebet vundet indpas, f.eks. i psykologi, 
økonomi og jura og ikke mindst her på 
statskundskab, hvor vi som noget selvfølge-
ligt taler om ’det internationale system’, 
’forvaltningssystemet’ og ’sociale syste-
mer’. Spørgsmålet er, om man i dag kan tale 
om en transdisciplinær, metodologisk til-
gang i form af en generel systemteori? 
 
Inden for den politiske videnskab er Niklas 
Luhmann (1927-1998) den, der med sin teo-
ridannelse kommer nærmest idealet om en 
sådan almen systemteori. Skønt inspireret af 
biologisk, filosofisk og kybernetisk forsk-
ning beskæftiger Luhmann sig imidlertid 
kun sparsommeligt med de sociale syste-
mers forhold til deres omverden, dvs. især 
psykiske og biologiske systemer (uden hvil-
ke der naturligvis ikke var nogen social 
emergens). Det forsøger foredragsrækken at 

råde bod på ved bl.a. at undersøge, hvordan 
neurologiske, psykiske og sproglige syste-
mer interagerer. 
 
Den grundlæggende idé bag den kommende 
foredragsrække er således at belyse system-
teoriens overordnede begreber, såvel dens 
videnskabsteoretiske rødder som dens for-
greninger inden for forskellige videnskabe-
lige discipliner som matematisk formlogik, 
sproglige og semiotiske systemer, forholdet 
mellem bevidsthed og centralnervesystem 
og de sociale systemer. Hensigten er at få en 
bredere og dybere funderet indsigt i system-
begrebets opkomst, betydning og mangfol-
dige anvendelsesmuligheder. 
 
Foredragsrækken indledes torsdag d. 16/9, 
hvor lektor Gorm Harste forelæser om sy-
stemteoriens opkomst og udvikling. Øvrige 
foredragsholdere er   
 
Frederik Stjernfelt, Anne Thybring/Andres 
Juhl, Martin Skov, Christian Borch, Niels 
Åkerstrøm Andersen, Bjørn Lomborg og 
Tor Nørretranders. 
 
Datoer, tidspunkt og sted for de enkelte fo-
redrag opslås senere. De vil typisk ligge 
torsdage fra 16-18. 
 
Entré koster 20 kr. pr. foredrag, et halvårligt 
medlemskab til 30 kr. giver fri adgang til 
samtlige foredrag, ligesom DJØF-
medlemmer har gratis adgang. 
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”Integreret seminar” som ny seminarform  

 Af  Mette Kjær og Ole Nørgaard 
 

 
 
Erfaringerne med dobbeltseminarer har væ-
ret, at der både var fordele og ulemper ved 
dem. Blandt fordelene hører, at to undervi-
sere giver mere dynamik og debat, mens 
ulemperne har været den store belastning 
der følger med den meget store opgave - og 
at man derfor risikerer at blive sat tilbage 
med to seminarer, hvis man ikke færdiggør 
opgaven.  
 
Ideen med det integrerede seminar er at 
fastholde nogle af de fordele der var ved de 
tidligere dobbeltseminarer - men samtidig 
undgå nogle af ulemperne. Derfor kombine-
rede vi med seminaret ”Globalisering og 
Forvaltningsreformer” to seminarer med to 
separate eksamener: en mundtlig og en 
skriftlig.  
 
Den mundtlige eksamen (der skulle bygge 
på min. 500 sider udover det generelle pen-
sum) - være en uddybning af enkelte aspek-
ter af den skriftlige opgave - udvalgt i sam-
råd med læreren - ligesom den mundtlige 
eksamen efter præsentation blev anvendt til 
at spørge ind til relevante aspekter af det 
generelle pensum.  
 
 

Vi oplevede, at det at arbejde med både en 
skriftlig opgave og en mundtlig præsentati-
on af relaterede emner gav de studerende 
mulighed for virkelig at komme ind i et em-
ne. En studerende skrev en opgave indehol-
dende en kvantitativ analyse, hvorefter han 
valgte at analysere ”en outlier” til den 
mundtlige præsentation. En idé til fremtidi-
ge integrerede seminarer kunne være, at læ-
rerne ved opgavegennemgangen foreslog et 
emne til den mundtlige præsentation. Heref-
ter kunne man så have en uge til forberedel-
sen. 
 

Seminarformen giver  nok mere arbejde til 
underviserne, da man deltager i flere under-
visningstimer, men samtidig bliver man in-
spireret og får nye idéer af den andens un-
dervisning. Og i de timer, hvor den anden 
står for undervisningen, er det godt at kunne 
læne sig tilbage og lytte til et fagligt oplæg. 
 
 

En idé til fremtidige 
integrerede seminarer kunne 
være, at lærerne ved 

opgavegennemgangen foreslog et 
emne til den mundtlige 

præsentation. Herefter kunne man 
så have en uge til 

forberedelsen. 

” 

” 
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Af Søren Munkedal og Sanne Graff Ebbesen 
 
Institut for Statskundskabs gule mure er 
på mange måder en konservatismens høj-
borg, men at der faktisk til tider bliver 
tænkt nyt – også på undervisningsområ-
det – oplevede artiklens forfattere i for-
året. Seminaret Forvaltningsreformer og 
globalisering eksperimenterede både med 
undervisnings- og eksamensformer – og 
var det første forsøg med det, som har 
fået den meget politologiske betegnelse: et 
integreret seminar. 
 
Et integreret seminar minder på mange må-
der om et traditionelt dobbeltseminar, men 
er faktisk snarere to nært forbundne semina-
rer. Det er en slags faglig happy hour med 
”double up” på både litteratur, undervis-
ningstimer, undervisere og eksamener! Et 
integreret seminar giver ligesom et dobbelt-
seminar mulighed for fordybelse og for at 
nå vidt omkring både teoretisk og empirisk. 
Men i modsætning til et dobbeltseminar har 
man glæde af, at to undervisere med for-
skellige faglige og pædagogiske kompeten-
cer kan supplere hinanden – og forhåbentlig 
lære af hinanden. Det kræver naturligvis en 
god kommunikation og koordinering mel-
lem underviserne at få de forskellige ele-
menter til at hænge sammen, men Mette 
Kjær og Ole Nørgaard viste, at det kan lade 
sig gøre. I den forbindelse var seminarets 
egen hjemmeside et godt redskab til at bin-
de tingene sammen. 
 

Seminaret Forvaltningsreformer og glo-
balisering blev indledt med et introdukti-
onskursus i præsentationsteknik og Po-
werPoint. Det indledende kursus betød, at 
de følgende studenteroplæg på seminaret 
var af en væsentlig højere standard end 
normalt – formidlingsmæssigt som ind-
holdsmæssigt. Desuden havde introforlø-
bet den fordel, at vi på holdet lærte hinan-
den godt at kende, hvilket bidrog til en 
generel god stemning og stor deltagelse i 
undervisningen. 
  
I undervisningsforløbet var der fokus på 
den mundtlige præsentation, og alle stu-
denteroplæg blev efterfølgende evalueret 
både med hensyn til form og substans. Der 
er en betydelig risiko for en nedpriorite-
ring af det faglige indhold, når der lægges 
stor vægt på mundtlige præsentationstek-
nikker, men inden for rammerne af et inte-
greret seminar har der været tid til begge 
dele. 
 

Seminaret blev afsluttet med både en 
mundtlig og en skriftlig eksamen, som 
ikke måtte være identiske, men gerne sup-
plere hinanden. Det gav en god mulighed 
for at komme mere i dybden med sit em-
ne. Der var indtil kort før eksamen tvivl 

Integreret seminar – en slags faglig 
”happy hour” 

Det er en slags faglig 
happy hour med ”double up” 

på både litteratur, 
undervisningstimer, 

undervisere og eksamener!  

” 

” 
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uden afbrydelser – til at formidle sit bud-
skab, hvorefter censor og undervisere havde 
mulighed for at stille spørgsmål.   
 
Efter vores opfattelse har forsøget med et 
integreret seminar med kursus i præsentati-
onsteknik været en klar succes. Vi håber 
derfor, at undervisere og studerende vil væ-
re med til at videreføre og videreudvikle 
ideen.  
 

om, hvor stort et overlap, der måtte være 
mellem opgave og præsentation. Uklarheder 
omkring den praktiske afvikling af semina-
ret og eksamen kan netop være en ulempe 
ved at være ”prøvekanin”.  
  
 
 
 

Den mundtlige eksamen kunne virke 
skræmmende i seminarets begyndelse, men 
det viste sig at være en meget behagelig ek-
samensform, hvor man fik 20 minutter – 

Kontakt til livet på den anden side: 

Af Marianne Nielsen 
 
Instituttet har fået et ErhvervsKontakt-
Udvalg (EKU). EKU skal arbejde aktivt 
for at skabe bedre kontakt til civilisatio-
nen på den anden side af de gule mure – 
erhvervslivet. Gennem praktikophold og 
opgaveprojekter er det målet at forbinde 
studerende og erhvervsliv allerede under 
studietiden. På sigt skal initiativet danne 
basis for varige forbindelser og dermed 
give ”statskundskab’ere” fra Århus et 
solidt forspring i jobkapløbet. Et jobkap-
løb, vi kan forvente, åbner nye mulighe-
der i forbindelse med gennemførelsen af 
strukturreformen og regeringens initiati-
ver for at skaffe flere akademikere plads 
i private produktions- og servicevirksom-
heder. 

 
Det hele startede med … 
Udvalget begyndte i maj måned med at for-
mulere og udsende et brev – en ”Indbydelse 
til Samarbejde” – til alle landets kommuner, 
amter, ministerier, diverse dagblade, inte-
resseorganisationer samt andre interessante 
virksomheder. Initiativet og udvalgets funk-
tion skal således ses som det bindeled, der 
så ofte har manglet mellem på den ene side 
de studerende, der har alle kompetencerne, 
og på den anden side ”arbejdsgiverne”, der 
efterspørger disse kompetencer. Med et 
samarbejde allerede i studietiden kan grund-
stenen lægges til tættere kontakt mellem 
parterne og en eventuelt ansættelse senere. 
Det langsigtede mål er altså at skabe varige 
forbindelser og derigennem på sigt forbedre 
beskæftigelsesmulighederne for vore kandi-

Seminaret blev afsluttet 
med både en mundtlig og en 
skriftlig eksamen, som ikke 
måtte være identiske, men 
gerne supplere hinanden. 

” 

” 

Århusianske statskundskaberes korstog  
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dater – specielt indenfor områder, hvor vi 
hidtil har været svagt repræsenteret. 
 
Hvad kan vi tilbyde? 
Men hvad er det så, vi som statskundskab’e-
re helt konkret kan tilbyde erhvervslivet? 
Mange studerende tager allerede nu i prak-
tik på overbygningen. En tendens, der er 
tiltagende. Praktik er en virkelig god måde, 
at få kontakt til erhvervslivet på, afprøve 
færdigheder og give den studerende et uvur-
derligt indblik i, hvordan arbejdspladser 
fungerer i det daglige. Samtidig er det en 
god måde at få input til forestillinger om, 
hvad et kommende arbejde gerne skal rum-
me. 
I opgavesammenhæng kan den studerende 
have stor glæde af et konkret samarbejde 
med en arbejdsplads. Det gælder samarbej-
de både omkring ”almindelige” seminarop-
gaver, omkring projektseminarer, hvor man 
går i dybden med et specifikt emne ud fra et 
selvstændigt sammensat pensum og i sam-
råd med en vejleder (se uddybende i 2002-
studieordningen, s. 36) og endelig omkring 
udarbejdelsen af et speciale. Gennem så-
danne typer af samarbejde har vi mulighed 
for i praksis at vise erhvervslivet, hvad 
statskundskab’ere kan, hvilket er særlig vig-
tigt i forhold til de mange steder, hvor man 
hidtil ikke har beskæftiget eller samarbejdet 
med statskundskab’ere. Derudover kan den 
studerende gennem samarbejde få en helt 
uvurderlig faglig sparring med mennesker, 
der dagligt beskæftiger sig med lige netop 
det område, den studerende ønsker at fordy-
be sig i, ligesom et samarbejde kan give en 
unik adgang til information. 
 

Konkrete tiltag 
For at hjælpe sådanne samarbejder på vej 
sendte EKU altså i sommerens løb 333 bre-
ve ud af huset adresseret til et bredt spek-
trum af mulige ”aftagere”. Disse breve har 
udvalget brugt en stor del af august på at 
følge telefonisk op på. Resultatet er mange 
interesserede tilbagemeldinger og spænden-
de kontakter af mere eller mindre konkret 
karakter. Alene via dette initiativ har IFSK 
skabt kontakt til ca. 250 interesserede sam-
arbejdspartnere, der både repræsenterer po-
tentielle praktikpladser og projektsamar-
bejdspartnere. Dernæst har henvendelsen fra 
EKU været startsskuddet til, at flere kom-
muner enten har sendt eller er kommet mere 
konkret ind i overvejelserne om at udforme 
praktikopslag eller projektbeskrivelser. 
 
Din vej til erhvervslivet 
For at instituttets studerende kan få størst 
muligt udbytte af initiativet, vil følgende 
materiale fremover være at finde på nettet: 
 
En oversigt over aktuelle praktikopslag  
En oversigt over aktuelle opgaveprojekter - 

projektbørsen 
E n  l i s t e  o v e r  p o t e n t i e l l e 

”samarbejdspartnere” i såvel praktik- 
som projektsammenhæng, hver med en 
konkret kontaktperson og –adresse, som 
man kan henvende sig til. 

 
Oplysningerne finder du på instituttets 
hjemmeside, http://www.ps.au.dk – klik dig 
ind fra menuen via Uddannelse -> Praktik- 
og projektbørs. Indtast herefter dit sædvan-
lige institut-brugernavn og adgangskode. 
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Kendskabet til praktikopslagene er i forve-
jen ganske udbredt – det nye er, at praktik-
pladser fremover både vil blive annonceret 
på opslagstavlerne og på nettet. Projektbør-
sen forudser vi kan blive en stor inspirator i 
forhold til opgaveemner. Derudover er man 
sikret en virksomhed eller institution, der vil 
være mere end villig til at samarbejde om 
det valgte projekt. Listen over potentielle 
samarbejdspartnere håber vi ligeledes kan 
være til stor nytte: For det første har vi med 
brevet udbredt kendskabet til statskund-
skabsstudiet og vores kompetencer. Vi har i 
brevet særligt fremhævet de tre forskellige 
former for samarbejde, som er nævnt oven-
for, nemlig praktikophold, specialesamar-
bejde samt samarbejde omkring skriftlige 
opgaver i almindelighed og projektsemina-
rer i særdeleshed. For det andet har vi sikret 
os, at den studerende, der ønsker at indgå 
forbindelse med en virksomhed fra listen, 
kommer til den rette person med det samme 
– en person, der vil være positiv over for et 
samarbejde. Endelig giver listen over sam-
arbejdspartnere den studerende stort råde-
rum til selv at tænke igennem og definere, 
hvad man vil med et samarbejde. Man tager 
som studerende med andre ord ikke blot 
stilling til et praktikopslag, der i forvejen 
findes, men har derimod en høj grad af selv-
bestemmelse i forhold til områder, man godt 
kunne tænke sig at arbejde med. 
Med denne liste bliver det således simpelt 
for den studerende selv at tage kontakt til 
den enkelte virksomhed eller institution 
med en mere eller mindre konkret problem-
stilling, som man ønsker et samarbejde om-
kring. 
 

Den fremtidige jobsituation 
Hele initiativet med øget kontakt til er-
hvervslivet skal ses som et vigtigt led i in-
stituttets bestræbelser på at forbedre den 
fremtidige jobsituation for de århusianske 
statskundskab’ere. Eksempelvis har de fle-
ste kommuner ikke ret mange akademikere 
ansat, og i givet fald er det højst sandsynligt 
jurister eller økonomer. Vi står imidlertid 
over for en udvikling, hvor kommunerne får 
behov for at ansætte flere akademikere – 
ikke mindst i kraft af strukturreformen og 
de deraf følgende større kommuner. 
Derudover har regeringen iværksat et aktu-
elt initiativ for at skabe flere akademikerar-
bejdspladser i virksomhederne. Som det 
hedder i VTU’s pressemeddelelse i forbin-
delse med den nye finanslov: 
 
” Endvidere vil regeringen give mulighed 
for, at de mindre og mellemstore virksomhe-
der kan få midlertidigt tilskud til ansættelse 
a f  d e n  f ø r s t e  a k a d e m i k e r . 
 
- Næsten ni ud af ti mindre og mellemstore 
danske virksomheder har ikke en akademi-
ker ansat. Det kan på virksomhederne være 
et problem i forhold til at opsøge ny viden 
og teknologi i videnmiljøerne, og undersø-
gelser har klart vist, at det kan betale sig 
for virksomhederne også at have akademisk 
arbejdskraft ansat, siger videnskabsministe-
ren.” 
 
Instituttets ”projekt erhvervskontakt” skal 
bidrage til at også de århusianske 
statskundskab’ere kan indgå i denne nye 
beskæftigelsesstrategi og få en helt central 
plads – vi skal kort sagt bruge vores mange 
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muligheder for konkret samarbejde under 
studietiden til at udbrede kendskabet til os 
selv og vores uddannelse, ikke bare i kom-
munerne, men i hele erhvervslivet. 
 
I den forbindelse er det også hensigten i hø-
jere grad end hidtil at anvende praktikop-
holdene til at foretage en kontinuert evalue-
ring af vores egne statskundskab’eres er-
hvervskompetencer i forhold til de kvalifi-
kationer, der efterspørges af de forskellige 
typer af arbejdspladser/praktiksteder. Til det 
formål er EKU i øjeblikket ved at udforme 
to spørgeskemaer, der efter praktikopholdet 
skal udfyldes af hhv. praktikstedet og af 

praktikanten. Det vores håb, at de kumule-
rede besvarelser på sigt kan blive ét blandt 
flere elementer, der kan hjælpe os til den 
nødvendige kontinuerte tilpasning af uddan-
nelsen til de ændrede erhvervsvilkår. 
 
Fakta omkring projektet 
Igangsat af institutleder Ole Nørgaard 
”Sekretariat” Jonna Bente Kjær og Studie-
vejledningen 
Øvrige deltagere 
Repræsentant fra hhv. Statsrådet og Kandi-
da t fo ren ingen  samt  S tudie leder 

Billeder fra Rus ugen 2004 
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Historiekundskabsaffæren 
Af Jens Jørgensen 
 
Endnu engang er statskundskab i Århus 
kommet i mediernes søgelys. Hvor sidste 
års studiestart var præget af undersøgel-
ser, der viste hvor exceptionelt dygtige vi 
er her i Århus i forhold til København 
samt Weekendsavisens ”afsløring” af 
hvor selvfede vi kan være på statsmini-
sterskolen, så er der i år kommet helt an-
dre boller på suppen. 
 
I år blev de 2. semesters studerende ud-
nævnt til at være repræsentanter for den 
samlede flok af studerende i Danmark, når 
det gælder historisk viden, hvilket resultere-
de i overskriften; ”Studerende ved alt for 
lidt”. Undersøgelsen af 2. semesters ele-
mentære samfundsviden om aktuelle politi-
ske forhold, geografi og historie viste ek-
sempelvis, at kun 11% vidste, hvornår D-
dagen foregik, eller hvornår Napoleonskri-
gene sluttede. Bogstavrækkefølgen ob gav 
øjensynligt heller ikke mange andre associa-
tioner end et fynsk fodboldhold og hygiej-
neartikler. Resultatet af undersøgelsen fik 
derfor også studieleder Gorm Harste til i 
Jyllands Posten at konkludere at halvdelen 
af de studerende har fatale mangler i den 
historiske viden. Hvilket han fandt bekym-
rende fakta når det sammenholdes med at 
IFSK har cremen af studenterne med karak-
tergennemsnit over 9. 
 
Eksamen som problemløser 
Gorm Harste var dog ikke den eneste, der 
var bekymret, og ledelsen af Aarhus Uni-
versitet stod da også hurtigt klar med op-

skriften der kan afhjælpe historieproblemet, 
nemlig en obligatorisk skriftlig historieeksa-
men. En sådan eksamen vil nemlig være 
med til at sikre, at historieundervisningen 
prioriteres højt, når man fra 2005 ikke læn-
gere har nogen tvungen skriftlig opgave i 
historie i 2.g. Et forslag der dog er blevet 
afvist af Undervisningsministeriet, som i 
stedet mener, at den nye læreplan for faget 
vil sikre, at eleverne opnår det rette krono-
logiske overblik over historien. 
 
A propos eksamen. 
Hvis indførelsen af eksamen kan skærpe 
opmærksomheden om et emne, så er spørgs-
målet, om der ikke også burde indføres en 
test omkring undervisernes evner ud i kun-
sten at lave en test eller eksamen. Et af 
spørgsmålene i testen bliver i hvert fald af 
Jyllands Posten udelukket, da det har en 
tvetydig betydning. Sammenholdt med det 
faktum at statskundskab her til sommer end-
nu engang har måttet give en hel årgang 
(komparativ politik) en ekstra chance for at 
tage deres eksamen pga. fejl i eksamens-
spørgsmålene, må det vel nok kunne forsva-
res at indføre en test i at lave en test. 
 
Public service 
Som et grundlag for de næste indlæg om 
emnet kan du på næste side se spørgsmåle-
ne, undersøgelsen bygger på. 
Svarene findes andetsteds i bladet – så prøv 
og se, om du besidder den elementære sam-
fundsviden. 
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1. Hvad står bogstaverne NATO for? 
2. Hvad står bogstaverne OECD for? 
3. Hvor ligger Manila? 
4. Hvor mange indbyggere har Bornholm 
(ca.)? 
5. Hvad er Lena og Ob? 
6. Hvem var Steincke? 
7. Hvilket år blev den nu gældende kommu-
nalreform indført i Danmark? 
8. Hvor mange amter har vi i Danmark? 
9. Hvilket år sluttede Napoleonskrigene? 
10. Hvad hed den fredsaftale, der afsluttede 
30-års krigen? 
11. Hvornår indførte Danmark enevælde? 
12. Hvornår foregik 30-års krigen? 
13. Hvornår foregik 100-års krigen? 
14. Hvornår indledtes korstogene? 
15. Hvilke lande havde underskrevet 
Romtraktaten i 1957? 
16. Hvilket år blev Danmark medlem af 
EF? 
17. Hvad hedder Afrikas mest befolkede 
land? 

18. Hvor mange indbyggere har USA? 
19. Hvor mange indbyggere har Hamburg i 
forhold til København? 
20. Hvor mange indbyggere har Sverige? 
21. Hvor mange indbyggere har Indonesi-
en? 
22. Hvad hedder Chiles hovedstad? 
23. Hvornår foregik den amerikanske bor-
gerkrig? 
24. Hvilket år blev staten Israel oprettet? 
25. Hvilket år blev Finland en selvstændig 
stat? 
26. Nævn en verdenspolitisk begivenhed i 
1956? 
27. Hvornår foregik D-dagen? 
28. Hvor mange indbyggere har Bruxelles? 
29. Hvilken flod har udspring i Tyskland og 
munder ud i Sortehavet? 
30. Hvornår blev den nu gældende danske 
grundlov vedtaget? 
31. Hvad hed den franske økonom, der var 
ledende i Kul- og Stålunionen? 

Undersøgelsesspørgsmålene 
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Af Gorm Harste, studieleder 

 
 
Da Morgenavisen Jyllandsposten og Poli-
tiken samme dag (16.8.) offentliggjorte 
den interne undersøgelse, vi havde lavet 
på 2. semester af studenters basale viden, 
gik pressen hurtigt i selvsving. Den slags 
skal man passe på med, fordi forkerte 
rygter lynhurtigt kan opstå. 
 
Samtidigt begyndte også en betydelig mere 
seriøs debat om, hvad der egentlig forstås 
ved viden i et såkaldt ”videnssamfund”. Pæ-
dagogiske teorier om læring, kvalifikationer 
og kompetencer kom i en tiltrængt debat, 
idet klichen og modeord for længe har spil-
let kispus med politiske initiativer til følge, 
bl.a. omfattende ændringer af gymnasiet. 
Og det lykkedes endelig at råbe undervis-
ningsministeriet op om, at nogle nødvendi-
ge korrektioner skal foretages. På god poli-
tologisk vis nemlig synes det forudsigeligt, 
at enkelte fagområder som historie og mate-
matik har svært ved at forsvare sig selv – 
”de hytter blot egne interesser”, siger man. 
Andre må træde til, hhv. Institut for Stats-
kundskab i Århus og Økonomisk Institut i 
København  

 
Baggrunden for undersøgelsen 
Instituttets interne undersøgelse er, hvad 
man kunne kalde præliminær. Det har været 
diskuteret ved censormøder og i studieleder-
kredse, at der var kommet nogle misforhold 
omkring, hvad man engang havde som fage-
ne ”samfundsbeskrivelse”, Danmarkshisto-
rie og kildekritik samt Verdenshistorie på 
1.år. De fag har vi ikke mere. Samtidigt er 
gymnasiet og folkeskolen blevet mere pro-
jektorienteret, metodisk og kildekritisk.  
 
Teori og Internet 
De ændringer har utvivlsomt udgjort bag-
grunden for, hvad man kan kalde en revolu-
tion i teoretisk og refleksiv indsigt. Lykke-
ligvis. Det går fremad. Og ved eksaminerne 
kan vi se, at der er væsentlige fremskridt, ja 
næsten spring i, hvor meget studenterne be-
hersker, komplekse teoretiske argumentatio-
ner. Jeg er blandt de første til at glædes over 
dette. Studieledelsen kunne aldrig drømme 
om at udsætte studenter for eksaminer i pa-
ratviden eller blot deskriptiv samfundsana-
lyse.  
 
Internettet 
Imidlertid er der også, bl.a. i takt med inter-
nettet, kommet et bombardement af studen-
ter med information og viden, som gør, at 
den klassiske studenterdyd, der kombinerer 
”videbegærlighed” med fascination og fan-
tasi, har det skidt. Man lukker sig inde i en 
refleksiv distance og antager, at alt bare kan 
slås op på Google. Det skaber nogle misfor-
hold. Vidensopsøgning forudsætter viden. 

Viden - en kompleks sammensætning 



41  

Kandestøberen        September  2004 

Undersøgelsesresultatet 
Undersøgelsen baserede sig på alle, der var 
til forelæsningen (192 besvarelser angiver 
faktisk en usædvanlig høj repræsentativitet; 
anvendelsen af 15 minutter i pausen angav 
til gengæld store begrænsninger i antallet og 
typen af spørgsmål). Spørgsmålene var 
knyttet til forskellige afdelinger, nogle var 
lettere og indlysende, andre bestemt sværere 
og mere marginale (1). For den udenforstå-
ende, f.eks. avislæseren, synes det indforstå-
et at skulle svare på, hvad bogstaverne NA-
TO står for. Ikke desto mindre er det at af-
læse bogstaver en irriterende forudsætning 
ved afkodning af tekster i International Poli-
tik. Os lærere bruger i flæng henvisninger 
til Bismarck, Steincke, Tysklands første 
samling, betydningen af den økonomiske 
krise i Indonesien – og så er det bestemt ik-
ke ligegyldigt, om studenten tror, at der er 
800 eller 2 millioner indbyggere i Indonesi-
en. På nogle af de punkter må vi altså korri-
gere forelæsningerne og i mindre grad bru-
ge stikord uden at sætte dem i sammenhæng 
(hvilket sluger tid). 
 
Kunne proportionerne 
Det drejer sig ikke om at kende det præcise 
svar eller alle præcise svar. Men selvfølgelig 
om at kende proportionerne. Så kildekritik 
og metode er altså ikke nok. Sofistikerede 

problemstillinger om dekonstruktiv narrato-
logisk kildekritik og højabstrakte statistiske 
koefficienter kan altså ikke kompensere for 
kendskab til, hvad der er gængse antagelser 

Ingen forsvarer kongerække, 
terperi og det forsømte forår. ” 

” 

om enevælden eller det omtrentlige indbyg-
gertal i USA. Ved man ikke det, kommer 
man bagud eller bliver man sat uden for, 
ikke blot på studiet, men værre endnu i de 
magtkampe, som man involveres ved til for-
handlinger og frokostmøder senere i livet. 
 

Dygtige studerende 
Som bekendt er studenterne på statskund-
skab dygtige. Høje karakterer og mere end 
det. Studenter og lærere er stolte af studiet. 
Men kender man bare en lille smule til 
komparativ metode, vil man også vide, at en 
beskrivelse af det højeste niveau i en popu-
lation vil betyde, at (omtrent) hele resten 
ligger under det niveau. Det er jo den pro-
blematik, der foruroligede medierne. Det er 
ikke, om studenter her kender til enevælden 
eller floderne her i verden, hvis vi alligevel 
indhenter det i løbet af studierne. Men hvad 
gør seminarieelever, teologer eller naturvi-
denskabelige studerende, der kommer ind 
på bundkarakterer fra gymnasierne? Og om-
vendt: tror statskundskabere så at vand er et 
grundstof, at ild er, eller at fotosyntese har 
noget med digitale kameraer at gøre og at 
Dostojevski er en by i Rusland? 
 

Sofistikerede problemstillinger 
om dekonstruktiv narratologisk 

kildekritik og højabstrakte statistiske 
koefficienter kan altså ikke 
kompensere for kendskab til, hvad der 
er gængse antagelser om enevælden 
eller det omtrentlige indbyggertal i 
USA 

” 

” 
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Gymnasieuddannelsen 
Der er meget, der tyder på, at gymnasieud-
dannelsen er ganske god. At studenter stort 
set lærer meget stof og behersker det. Men 
også at ”det hurtigt lærte er det hurtigt 
glemte”, altså at folkeskolen skal lægge 
nogle rammer, så det stof, der læres i gym-
nasiet, sidder bedre fast. Selvfølgelig er hu-
kommelse ikke så vigtig længere, som den 

har været, og selvfølgelig hjælper en god 
basisviden og nogle knagerækker at hænge 
rodet af informationer op på. Nogle husker 
bedre sammenhænge, og de er sværere at 
lave en hurtig indeksikalsk undersøgelse af. 
Det enkelte indeksikalske spørgsmål siger 
ikke så meget, men sammenhængende hul-
ler om f.eks. alle historiske forhold må siges 
at være foruroligende. Mere kan undersø-
gelsen ikke bruges til. Ingen forsvarer kon-
gerække, terperi og det forsømte forår. 
 
Debat om viden 
Det er derimod interessant at få debatten om 
viden, læring, kvalifikation og kompetencer 
sat i gang. Store dele af debatten er inspire-
ret af erkendelsesfilosofi og sociologiske 

teorier om pædagogik, og der hersker vold-
somme misforståelser og forenklinger på 
området. Det er påkrævet, at der kommer et 
radikalt opgør med antagelser og myter om, 
at der for det første skulle være et modsæt-
ningsforhold mellem viden om sagsforhold 
og refleksiv viden om viden. For det andet, 
at der skulle være et modsætningsforhold 
mellem kompetencer i anvendelsen af viden 
og videnskvalifikationer. En af grundene til, 
at statskundskabsstudiet er så succesrigt, at 
utroligt mange institutter i disse år forsøger 
at efterligne vores uddannelse er netop, at vi 
har plejet og dyrket denne komplekst sam-
mensatte viden. Det skal vi blive ved med. 
 
NB.  
Det er ubehageligt for os alle pludseligt at 
blive fanget i mediernes selvsving, og jeg 
har derfor måttet melde ud med stærke kor-
rektioner og forsøg på kvalificeringer af de-
batten, jf. yderligere mine kronikker 
”Studenters fornemmelse for viden” i Ber-
lingske Tidende og ”Viden i brug” i Politi-
ken 
 
(1). Ved den statistiske bearbejdning ville vi 
gerne have anvendt to svarintervaller, en 
snæver og en bred, men det skabte besvær-
ligheder, så vi anvendte en halvsnæver. 
Endvidere foretog vi en kvalitativ inddeling 
af besvarelserne. 

den klassiske studenterdyd, 
der kombinerer ”videbegærlighed” 
med fascination og fantasi, har det 
skidt 

” 

” 

Fakultets nyhedsbrev 
For at se hvad der løbende på fakultet, gå da ind på nyhedsbrevet der opdateres jævnligt. 
Adressen er følgende: 

http://www.samfundsvidenskab.au.dk/ 



43  

Kandestøberen        September  2004 

Jagt på opmærksomhed 
Af Mathias Lysholm Faaborg 
Statskundskabsstuderende på Aarhus Uni-
versitet, 3. Semester 
Medlem af Statsrådet for Frit Forum 
 
Som en af de studerende, der i den sene-
ste tid er blevet gjort til genstand for de-
bat om min manglende historiske viden, 
vil jeg gerne kommentere på Gorm 
Harstes undersøgelse af eleverne på 
Statskundskab på Aarhus universitet.  
 
Spørgsmålene til de nystartede studerende 
på Statskundskab, er i bedste fald mangel-
fulde. Som andre har påpeget, er mange af 
spørgsmålene ikke længere almindeligt sko-
lestof, netop fordi de er kendetegnede ved 
terpen og udenadslære. De bærer præg af at 
være fostret af en mand, der selv er under-
vist i det, man kan kalde den sorte skoles 
ruiner.  
 
Nødvendig viden? 
Hvad Lena og Ob er, hvor mange indbygge-
re Indonesien, Bornholm eller USA har og 
præcist hvornår D-dag eller 30-årskrigen 
foregik, er mindre vigtigt, så længe man ved 
hvad D-dagen var, og hvad den stod for. 
Hvor man i den sorte skole lærte uden at 
stille spørgsmål, lærer man i dag kildekritik, 
og metoder til selv at lære.  
 
Hente oplysninger andetsteds 
Skulle jeg således pludselig stå i en situati-
on, hvor det er nødvendigt at vide, præcist 
hvor mange indbyggere Indonesien har, el-
ler hvad Afrikas mest befolkede land hed-
der, kan jeg selv finde svaret – og være ri-

meligt sikker på, at svaret er korrekt. Eller 
undersøge hvor, hvornår og hvordan Kors-
togene fandt sted. Spørgsmålenes karakter 
er påvirket fra undersøgerens side af, og kan 
dermed ikke bruges til at klarlægge de ny-
startede studerende på statskundskabs histo-
riske paratviden. Havde Gorm Harste der-
imod undersøgt sin egen årgang, ville de 
nok få en pænt højere fællesscore. 
 
Statistik 
Gorm Harste har i undersøgelsen svar fra 
192 studerende og der er 270 på årgangen. 
Dvs. et frafald på 29 pct. De udeblev fra 
Gorm Harstes forelæsning og undersøgelse, 
selvom de potentielt kunne deltage. Dermed 
drages konklusioner, i værste fald, som gæl-
der alle danske gymnasieelever, på en un-
dersøgelse hvor kun 71 pct. potentielle sva-
rere var tilstede. Det er om ikke naivt så 
meningsløst at forsøge at inferere til alle 
elever fra år 2003 på baggrund af én årgang 
(på statskundskab) med 30 pct. frafald.  Jeg 

kan kun forestille mig, at der må være nogle 
krummede tæer blandt underviserne i meto-
de. Tallene holder simpelthen ikke til en så 
kraftig konklusion. Undersøgelsen er tilsy-
neladende gennemført uden hensyntagen til 
de mest basale principper og uden tanke for 

Derimod har jeg oplevet, at 
det har været svært at 

modtage en meningsfuld 
undervisning i flere fag, fordi 
underviseren ikke kender de mest 
basale forhold indenfor 
formidling”.  

” 

” 
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de største fejlkilder.  
 
Nødvendig debat 
Undersøgelsen skaber en nødvendig debat, 
der er brug for fokus på uddannelse og vi-
den. Men beslutningstagerne og aviserne 
må ikke tage enhver undersøgelse fra uni-
versiteterne som gode varer, og må holde 
sig for øje om denne undersøgelse, er lavet 
for at råbe op, profilere universitetet og for-
skeren, eller om den faktisk er lavet for at 
undersøge, hvor de unge af i dag står vi-
densmæssigt.  
 
Undervisning 
Gorm Harste udtaler: ”Vi oplever, tit at det 
kan være svært at gennemføre en menings-
fuld undervisning, fordi de studerende stil-
ler mærkelige spørgsmål eller direkte ikke 
kender de mest basale forhold inden for hi-
storie.” Til det kan jeg svare: ”Jeg har ikke 
på de 2 semestre oplevet at der blev stillet 
’mærkelige’ spørgsmål indenfor nogen fag, 
jeg har haft. Derimod har jeg oplevet, at det 
har været svært at modtage en meningsfuld 
undervisning i flere fag, fordi underviseren 
ikke kender de mest basale forhold indenfor 
formidling”.  

Hvad er basal historieviden? 
Med sin udtalelse rammer Gorm Harste og-
så et af problemerne med sin undersøgelse; 
for man må vilkårligt stille spørgsmålet; 
Hvad er ”de mest basale forhold”? Måske 

var Lena og Ob basale historiske forhold for 
25 år siden, men dette kan vel næppe gælde 
i 2004? I 2004 mestrer de unge i langt høje-
re grad kunsten at lære selv, og i mindre 
grad udenadslære. Historieundervisningen 
er ikke gearet mod udenadslære og paratvi-
den, men på at forstå og fortolke tekster. 
Det er de unge til gengæld gode til!  
 
Undersøgelsen kan ikke bruges 
Det er ganske relevant at undersøge hvor 
gymnasieeleverne befinder sig vidensmæs-
sigt. Det er beklageligt, men jeg mener ikke, 
at den den forhåndenværende undersøgelse 
kan bruges til netop det.  
  

Jeg har ikke på de 2 semestre 
oplevet at der blev stillet 
’mærkelige’ spørgsmål indenfor 
nogen fag jeg har haft. 

” 

” 

Svar på undersøgelsesspørgsmålene 

1: N
orth A

tlantic Treaty O
rganiza-

tion 
2: O

rganisation for Econom
ic C

oo-
peration and D

evelopm
ent 

3: Filippinerne 
4: 43.900 
5: R

ussiske floder 
6: D

ansk socialm
inister i 1930´erne 

7: 1969-1972 
8: 13-14 
9: 1814-1815 
10: D

en V
estfalske fred 

12: 1660 
12: 1618-1648 
13.: 1337-1453 
14: 1095 
15: Ty, Fr, B

el, H
ol, Lux, It. 

16: 1972-1973 
17: N

igeria 
18: 288 m

io. 
19: C

a. dobbelt så m
ange 

20: 8,5 m
io. 

21: 210 m
io. 

22: Santiago 
23: 1861-1865 
24: 1948 
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Bliv bedre til at få dit budskab ud! 

 

Kursus i mundtlig formidling og præsentation 
(efterårsferien uge 42, 2004) 

  
 
Du får nu muligheden for at deltage i en uges kursus i mundtlig formidling og præsentation. 
 
 Sikker mundtlig formidling er et vigtigt personligt aktiv – både på studiet og uden for uni-
versitets trygge mure i bl.a. den kommende erhvervskarriere. Det handler om sikkert og 
overbevisende at kunne formidle sine faglige budskaber og resultater ved anvendelse af tale-
teknikker, kropssprog og visuelle redskaber. 
  
Kurset er det sidste i en pilot-fase, inden det fra 2005 udbydes fast til alle 2. semesterstude-
rende på Instituttet (de nuværende 1. semesterstuderende). Dette kursus er derfor for stude-
rende fra de ældre årgange, dvs. fra 3 semester. 
  
En del af forløbet vil indeholde en introduktion til både personlige præsentations-teknikker 
og til anvendelse af egentlige redskaber som Microsoft-programmet Power Point.  
 
 Du får også mulighed for at slå to fluer med et smæk! Øvelserne undervejs vil nemlig tage 
praktisk udgangspunkt i formidling af politologiske tekster efter deltagernes eget valg. Skal 
du senere på semesteret holde studenteroplæg i et andet fag, så har du her muligheden for at 
forberede dig… 
  
Som undervisningsmateriale til kurset er endvidere udarbejdet en ”Guide til mundtlig for-
midling for statskundskabsstuderende”. Du kan fra 1. oktober hente den i ekspeditionen. 
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Så har Politologisk Bogformidling taget hul på efterårssemesteret. Studiestarten er en helt 
speciel tid i PB. Først og fremmest fordi kundetilstrømningen i de to første uger er langt 
større end hele resten af semesteret sammenlagt. Du har sikkert også allerede oplevet den til 
tider lettere klaustrofobiske stemning, der er i PB, når studerende flokkes for at investere 
september måneds SU i nye bøger. Denne entusiasme har indimellem resulteret i længere 
kødannelser. De studerende har imidlertid udvist en helt upåklagelig køkultur, så semester-
starten er forløbet uden større tumult. PB takker hermed for god opførsel. 
 
Studiestarten er også speciel, fordi PB får en masse nye kunder. I en rusuge, hvor det vrimler 
med informationer og nye indtryk, og hvor evnen til at bearbejde og lagre disse informatio-
ner er betydelig reduceret efter en kombination af sporadisk søvn og indtagelse af et pænt 
kvantum alkohol, så vil jeg i denne klumme benytte lejligheden til at ridse nogle fakta op. 
 
Politologisk Bogformidling er en forening, der drives af studerende for studerende. Vores 
vision er at skaffe så billige bøger som muligt til de studerende ved IFSK – PB er med andre 
ord en non-profit forening, og fordi vores bøger sælges så billigt som muligt, er det heller 
ikke muligt at få studenterrabat i PB. Da PB er oprettet som en forening og ikke en egentlig 
forretning, er det en forudsætning for at købe bøger, at man er medlem af foreningen. Alt 
dette med, at man skal erhverve et medlemskab kan måske virke noget kompliceret og unød-
vendigt, men det er rent faktisk en praktisk foranstaltning for at PB kan ”bo” i universitets 
lokaler. 
 
I det daglige bliver PB drevet af studerende. Derudover er der en bestyrelse på seks medlem-
mer, samt en bogholder og en administrator. Man behøver absolut hverken være bogorm el-
ler have en uovertruffen viden om politologisk litteratur for at være frivillig i PB. Til gen-
gæld vil nogen nok sige, at det er en fordel at have hang til kaffe, da vi ofte samles om vores 
brølende tempel: kaffemaskinen. Så har du lyst til at yde en indsats i PB, så kig forbi i vores 
åbningstid (hver dag mellem 12 og 13). 
 
Tilbage er kun at præsentere denne måneds bog, der kan erhverves til en flad 50´er: 
 
Magtens organisering: Stat og Interesseorganisationer i Danmark af Jens Blom-Hansen 
og Carsten Daugbjerg 
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PF byder hjerteligt velkommen til de nye russere 

Så er sommerferien slut, eksamen er lagt bag os, og vi er nu klar til at tage fat på et semester, 

som forhåbentligt bliver mindst lige så sjovt som det, vi lige har lagt bag os – PF vil i hvert 

fald gøre vores til, at det kommer knald på.  

 

Første fest kommer allerede den 10. september, hvor den årlige RUS-fest i anledning af de 

mange nye studerende, som er kommet til, løber af stablen. Den starter kl. 18.30 med spis-

ning for alle førsteårsstuderende og kl. 21 vil dørene blive åbnet for de ældre studerende, der 

har fået erhvervet sig en billet. En god mulighed til at møde de nye på instituttet. Den 24. 

september er der en PF-fest, som vi kender dem med et spændende tema og masser af sprut, 

øl og ikke mindst muligheden for at spise kirsebær med de store, mens de stadige er små. Vi 

vil selvfølgelig forsøge at holde det høje niveau fra sidste semester og håber I bakker op.  

 

Fagligt udvalg har atter lagt sig i selen for at skabe et alsidigt og spændende efterårsprogram, 

udkommer i starten af semestret. Det bliver stort! De sidste aftaler er stadig under forhand-

ling, men vi kan dog løfte sløret for, at ikke mindre end to ministre gæster IFSK i dette se-

mester, hvor Kristian Jensen, vores skatteminister, allerede er på programmet d. 9. septem-

ber kl. 16-18 i A1. Derudover har vi jo faglig dag d. 21. oktober, der i år omhandler ”Kultur- 

og værdikampen” og hvor det er lykkedes os i samarbejde med Statsrådet at få en del per-

sonligheder fra den danske kulturelite til IFSK. 

 

Derudover skal I huske at forny jeres medlemskab af PF. Det koster sølle 80 kroner og giver 

fantastiske rabatter på entreen til de legendariske fester.  

 

Sidste punkt på dagsordnen er selvfølgelig Fredagsbaren – baren, som har Universitetets 

største øl! Den kører videre som den plejer hver fredag fra kl. 15-18 og første gang er d. 10. 

september. En fantastisk mulighed for at møde nye mennesker eller at drikke en øl i samvær 

med holdet.  

   

PF glæder sig til atter at sætte kulør på din hverdag på IFSK. 
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Materiale til gennemsyn hos Birgit Kanstrup: 
 
UNESCO History Project samt Symposium on UNESCO's History, November 2005. 
 
Personalia 
 
Pia Vedel Ankersen er ansat som amanuensis (31 t. pr. uge) for perioden 1. september - 30. 

november 2004. 
Jens Blom-Hansen er ansat som professor i statskundskab med særligt henblik på offentlig 

forvaltning pr. 1. august 2004. 
Viola Burau er ansat som lektor pr. 1. august 2004. 
Mette Jørgensen er ansat som forskningsassistent for perioden 16. august - 15. september 

2004. 
Siggi Brandt Kristoffersen har søgt om orlov uden løn fra sit ph.d.-stipendium for perioden 

1. oktober 2004 - 30. september 2005. 
Jens Ladefoged Mortensen har opsagt sin stilling som forskningsadjunkt pr. 31. august 

2004. 
Nikolaj Petersen har søgt om afsked fra stillingen som professor i international politik og 

organisation pr. 31. januar 2005. 
Gert Tinggaard Svendsen er ansat som professor i statskundskab med særligt henblik på 

offentlig politik pr. 1. januar 2005. 
Curt Sørensen har søgt om afsked fra stillingen som professor pr. 15. februar 2005. 
Signe Skovbakke Winding er ansat som akademisk uddannet medarbejder (20 t. pr. uge) 

for perioden 1. april 2004 - 31. maj 2006. 
 
 
Nye specialer 
 
Andersen, Lars, Den danske ældrepleje - en analyse af sammenhængen mellem kommuner-

nes behov, udgifter, serviceniveau og brugernes tilfredshed med ældreplejen. 
Andersen, Pernille Grundtvig, Landbrugets indflydelse på andre EU-policyområder - en 

casestudieanalyse. 
Bianco, Nauja, Konfigurationen af befolkningens politiske bevidsthed i Grønland - fra en 

struktureret karakter indhyllet i symbolsk vold mod en stærkere strukturerende ka-
rakter? 

Boysen, Karin, Social kapital i teori og praksis - et netværksanalytisk case-studie af Ukraine 
og Tjekkiet. 

Christensen, Anne, User Group management of Irrigation Systems in Developing Coun-
tries: Theory and Two Empirical Case Studies. 

Christensen, Michael, De ustyrlige skoler - taxameterstyringen af erhvervsskolerne. 
Christensen, Trine Brander, En analyse af den fælles europæiske udenrigs- og sikkerheds-

politik, i lyset af de tyske, franske og britiske interesser og magtrelationer. 
Christoffersen, Lars Oxlund, Baggrunden for regionernes strategier for Ruslands indret-

ning. 
Dyssel, Daniel Dich, En komparativ analyse af konflikterne i Sierra Leone og Den Demo-

kratiske Republik Congo. 
Ebbensgaard, Lise, Folkeskolelærerne og Ny Løn. 
Finnson, Jón Hrói, Den islandske velfærdsmodel - en profil af en velfærdsstat. 
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Fredslund, Niels Peter, En økonomisk begrundet ØMU? En teoribaseret analyse af den eu-
ropæiske Økonomiske og Monetære Union. 

Granhøj, Lars, Udlicitering på ældreområdet. En komparativ analyse af årsagerne til udlici-
tering i de danske og svenske kommuner i 1990'erne. 

Gögenur, Hülya, Den Europæiske Union og Tyrkiet: Spejlbillede af hinanden. 
Hansen, Anders Ryom, Erhvervsråd som udliciteringskatalysator? Kendte og alternative 

faktorers betydning for graden af udlicitering i danske kommuner. 
Hansen, Christina Bloch, Kommunernes integrationsindsats på arbejdsmarkedsområdet - 

en analyse af implementeringen af Integrationsloven. 
Hansgaard, Martin Ulrich, International orden og retfærdighed under udvikling eller afvik-

ling - en analyse af det folkeligretlige og politisk-moralske grundlag ved militære 
interventioner efter den kolde krig. 

Hesselager, Michael Brix, Jeg har en plan! - En evaluering og implementeringsanalyse af 
indførelsen af obligatoriske samtaler, uddannelsesbøger og uddannelsesplaner i sko-
levejledningen. 

Holm, Gitte, Er 'plejer' død? Analyse af mulighedsrummet for forandring i hverdagspraksis 
i sundhedsvæsenet. 

Jensen, Christian Stenberg, Europa mellem anarki og interdependens. 
Jensen, Jeppe Keller, Effekter af øget medarbejderindflydelse: commitment, kommunikati-

on og fleksibilitet i opgavelæsningen? En komparativ analyse af effekterne i team-
organisering i folkeskolen. 

Jespersen, Marianne Thejl, Fangernes dilemma - i Grønland. Analyse af jagtreguleringer-
nes effektivitet i et land, hvor jagt er af væsentlig betydning, politisk, økonomisk og 
kulturelt. 

Jørgensen, Klaus Skouboe, Kinesiske grænsekonflikter i en international politisk økono-
misk analyse. - Et komparativt studie af kinesiske grænsekonflikter med post-
sovjetiske stater samt i det Sydkinesiske Hav. 

Jørgensen, Mette, Stat-NGO relationer - en analyse af NGOernes indvirkning på statens 
grad af fattigdomsorientering i Uganda. 

Kastrup, Claus, Den finansielle krise i Thailand. En forklaring af et politisk og økonomisk 
fænomen 1990-2000. 

Karlsen, Mette Schack, OAU Den Afrikanske Enhedsorganisation - en kaffeklub for dikta-
torer eller en misforstået regional organisation. 

Kjeldsen, Mads Toudal, Center-provinsielle relationer og statskapacitet i Kina. Central-
magtens økonomiske ressourcer og politiske kontrol med provinsielle ledere fra 
1992 til 2004. 

Krarup, Niels Thomas, Det britisk-amerikanske "Special Relationship": Myte eller faktum? 
En analyse af anglo-amerikanske relationer i allianceteoretisk perspektiv. 

Kristensen, Eva Skærlund, Køn og karriere. En analyse af det administrative personales 
karrieremuligheder i Horsens Kommune. 

Krog, Jens Purup, Clash of Governance Structures in China: - Between Markets and 
Guanxi Networks for Western Organisations Operating in China. 

Langagergaard, Joachim, Målstyring i offentlige og private organisationer. Hvorfor skal 
det være så svært at være en offentlig organisation? 

Laustsen, Peter Kim, USA's politik og adfærd i internationale relationer under præsident 
George W. Bush - i et realistisk og rationalistisk perspektiv. 

Madsen, Hans Carl, Delegering til Kunstens Armslængdeinstanser. En Rational Choice 
analyse af årsager og konsekvenser. 

Madsen, Mikkel, Japans og Danmarks udviklingsbistand - Aktører og netværks betydning 
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for forskellene. 
Magelund, Katrine, Statskapacitet i Ghana: Kontinuitet og forandring i den administrative, 

tekniske og politiske kapacitet. 
Metzsch, Michael, Nyere konflikter: Greed eller Grievance? - en analyse af økonomisk mo-

tivations betydning i de væbnede konflikter på det vestlige Balkan og i det nordlige 
Kaukasus.' 

Moos, Thyge, "Transition" i en gråzone: Magt- og legitimitetsstrategier i det postkommuni-
stiske Rusland. 

Mygind, Kristian, Studier i kommunale partieffekter. 
Møller, Simon Skovgaard, Integration, stigmatisering og etniske grupper - identifikations-

tendenser og reaktionsdannelser blandt etniske minoriteter i Danmark. 
Mørk, Rasmus Aspe, Spanske sociale bevægelser. Fra politisk apati til massedemonstratio-

ner. 
Nielsen, Line Bo, "Ny Løn" i et processuelt perspektiv. En kvalitativ analyse af faggruppe-

specifikke forhandlingsmåders betydning for lokale "Ny Løn" forhandlingsresulta-
ter. 

Nielsen, Rasmus Overgaard, Liberalisering, Institutioner & Vækst. 
Nilsson, Johannes, En analyse af motivationen bag valget af administrativ ledelsesmodel i 

de danske primærkommuner. 
Nørgaard, Birgitte Møller, Offentlige sundhedskampagner - en komparativ analyse af be-

tingelserne for offentlige sundhedskampagners succes. 
Petersen, Jacob Brix, Sygesikringen og de professionelle. En komparativ analyse af den 

offentlige sygesikrings overenskomster med praksisorganisationerne. 
Ravn, Anders Øbro, Gennemsigtighed i den Europæiske Union. 
Schjødt, Simon Feilberg, Partikonkurrence og policy - en velbevaret hemmelighed? - Et 

komparativt studie af miljøpolitikken i Danmark og Sverige. 
Staffe, Anders, Kashmirkonflikten. 
Stigaard, Mads V., Socialrådgivernes adfærd i de danske kommuner - en undersøgelse af 

rådigheds- og sanktionsreglerne på kontakthjælpsområdet. 
Studsgaard, Jacob, Reformstrategier i forbindelse med økonomiske dereguleringer i Stor-

britannien og New Zealand. 
Sørensen, Morten, Politisk islam og saudisk sikkerhed - et regime af modernisme og funda-

mentalisme. 
Veje, Sidse Lillebæk, Den politiske virksomhed. En empirisk analyse af motivationsfakto-

rer for udviklingen af den politiske virkelighed. 
Vistisen, Linda Bettina, 1848 - aktører og brud i dansk statsdannelse i et systemteoretisk 

perspektiv. 
 
Bibliografisk Nyt v/Jørgen Elklit & Birgit Kanstrup 

Andersen, Jørgen Goul, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen, Lise Toge-
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Studenterredaktionen 

 
 

WE WANT YOU ! 
- Selvom vi er udkommet med vores første nummer har vi forsat plads til 
flere om det runde bord. Og jo flere jo bedre blad...  

Fællesredaktionen  bestående af: 
Svend-Erik Vrede Skaaning , Mette Kjær, Birgit Kanstrup og Clemens Stubbe Østergaard 
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Redaktionelt 
Redaktører 
Sara Ølholm og Helle K. Bendixen  begge ansvarshavende og ansvarlige for fælles– og 
studenterredaktion samt økonomisk ansvarlige. Træffes på hhv. 60943489 og 25145049.   
 
Kontaktperson for VIP’erne 
Adjunkt Mette Kjær tlf.nr. 89421278.  
 
Fællesredaktion  
Lektor Clemens Stubbe Østergaard, Adjunkt Mette Kjær, Institutsekretær Birgit Kanstrup, 
Ph.d. stipendiat Svend-Erik Vrede Skaaning, Sara Ølholm og Helle K. Bendixen. 
  
Studenterredaktion  
Sara Ølholm, Helle K. Bendixen, Jens Jørgensen, Rasmus Tovborg, Ane Yde Skaksen, 
Martin Krog, Simon Krøyer, Mikkel Schjøtt-Kristensen, Henrik Boesen Lindbo Larsen, 
Anders Ziegler Kusk, Stine Pedersen, Inie N. Madsen, Lise H. Koustrup, Jacob Nørgaard 
Petersen, Peter Devantier Sønderskov, Alvard Arriagada, Maiken Løsmar og Gitte 
Østergaard. 
 
KANDESTØBEREN udkommer 4 gange pr. semester i et oplag på ca. 1200 eksemplarer. 
Indlæg modtages gerne - enten på mail eller i Kandestøberens dueslag. Meninger, der 
tilkendegives under  navn, kan ikke tages til udtryk for redaktionens holdning.  
Debatindlæg bedes begrænset til 400 ord, øvrige artikler til 800 ord. Redaktionen 
forbeholder sig ret til at redigere, forkorte eller tilbagesende artikler, hvis omfang overstiger 
denne grænse (det er med andre ord skribentens opgave at overholde maksimumsgrænsen – 
ikke redaktionens!).  
Billeder af "god kvalitet", der er relevante i forhold til artiklen, modtages ligeledes meget 
gerne på en diskette eller tilsendt som fil.  
 
KANDESTØBEREN er hjemmehørende på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, 
8000 Århus C. Træffes på kontoret i bygning 350 lokale 1.20 onsdage fra kl. 16.00.   
 
E-mail: kanden@ps.au.dk eller tlf. 8942 5428. 
Tryk: Institut for Statskundskab. 
KANDESTØBEREN er  tillige tilgængelig på internettet på adressen: www.ps.au.dk/kanden 
 
Næste Deadline 
Næste deadline er mandag den 4. oktober 2004.  
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KALENDEREN 

 

 
 

 
 
 
 

 
September 
 
Uge 39: Specialearrangement (20., 22. og 30. sept.) 
 
21. Foredrag i PF: Hans Engel om den politiske journalistik. Kl. 16-18 
 
23. Foredrag i Kritisk Profil v. professor i filosofi Steen Brock. Kl. 16.00 i aud. A1 
 
24. PF fest og semesterstartfest 
 
27. Praktikarrangement 
 
Uge 40:  Oplæg for nye studerende (RUS-intro) 
 
Oktober 
 
1. FAK fest 
 
1. Ansøgningsfrist for Nordplus, og ekstra studiepladser v. Socrates/Erasmus 
 
1. Ansøgningsfrist for Fakultetsstipendium 
 
1.-24. Eksamenstilmelding 
 
4. Kandestøberens deadline 

 
5. Foredrag v. Frank Esmann som introaften til studietur. KL. 18-20 
 
6. Studienævnsmøde 
 
6. og 7. Internationale dage i studenternes hus  
 
Uge 42: efterårsferie 
 
21. Foredrag i Kritisk Profil v. lektor v. institut for litteraturvidenskab KU Frederik Stjern-

felt kl. 16.00 i aud A1, bygn 333   
 
21. PF afholder fagligdag med kulturdebatten som tema - dagen afsluttes med torsdags café.  
 


