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Velkommen til(bage)!

Allerførst vil vi som redaktører på Kandestøberen gerne benytte lejligheden til at ønske 

alle – nye som gamle – velkommen tilbage fra en forhåbentlig veloverstået sommerferie. 

I denne klassiske tid lige efter semesterstart, hvor man febrilsk forsøger at få greb om 

den tidlige start på dagen, de mange siders pensum og ikke mindst en nogenlunde an-

stændig ugeplan, vil dette - det første nummer af Kanden i efteråret 2007 - forhåbentlig 

oplyse jeres sjæle med den sommervarme sols stråler, som vi ellers kun sjældent fik at 

mærke i de forgangne måneder.

Men hvad er der så sket siden sidst spørger I måske – og med rette! For sidste år på denne tid blev 
Kanden lanceret i et helt nyt og farvestrålende design. Lad det være sagt med det samme: Vi le-
verer ikke tilsvarende storstilede forvandlinger denne gang. Til gengæld kan det gamle BUKO-
slogan ”tradition og fornyelse” med rette støves af og forhåbentlig påklistres Kanden. Der er 
nemlig tale om, at velfungerende klassikere som udfordringsstafetten, tema-sektionen og ikke 
mindst forskellige klummer føres videre. Ligeledes vil Kanden fortsat glimte som en anden regn-
bueørred i et farveudbud, der får selv karnevalet i Rio til at ligne en sort-hvid tegneserie fra 
20’erne. Endelig er det gamle smøreoste-slogan også topaktuelt for redaktionens sammensæt-
ning, idet det første redaktionsmøde gav forhåbninger om en studenterredaktion, der nærmest er 
repræsenteret på alle årgange!
Ja, ja – men hvad er der så sket i en lokal, måske endda national kontekst, spørger du måske. På 
det helt nære niveau blev Universitetsparken endnu engang hærget af en flok nye studerende og 
disses følge af festmaniske tutorer, hvilket efterfølgende har sat sine spor hos sidstnævnte i form 
af sygdommen ”tutotites”. I en mere overordnet dansk sammenhæng må de sidste 2½ måneders 
agurketid siges at være præget af tre emner: Dræbersnegle, regeringens skatteudspil og ikke 
mindst Naser Khaders (mangelfulde) retoriske evner.
Hvorfor endnu ingen spindoktor eller desperat journalist har forsøgt at kombinere de tre for-
holdsvis slatne cornichoner, må stå hen i det uvisse, for om ikke andet løser det ene problem 
nærmest det andet, mens tredjeparten stilles særdeles tilfreds: Ved at lade mængden af dræber-
snegle i egen have være fradragsberettiget, vil man kunne gennemtvinge ca. samme type skat-
telettelse, som den regeringen først fremlagde. Dette skyldes, at de rigeste naturligt nok også 
ejer de største haver og således stadig kan købe fransk rødvin for skattebesparelsen, mens al-
tankasse-ejeren nok engang spises af med 5 cl hindbærbrus, hvilket onde tunger vil påstå er helt 
i overensstemmelse med Khaders politiske ønsker…

Men nok om det, der var. Lad os i stedet vende blikket mod det kommende semester, som vi 
håber at kunne bidrage til på bedst mulig vis!

Leder
Elisabeth Steiner

og Lasse Laustsen
kanden@ps.au.dk
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Den udfordrede

Kære Rune,

I de senere år har man ofte hørt påstanden, at 
befolkningens holdninger afgøres af medi-
erne. Inden for medieforskningen er det imi-
dlertid en gammel sandhed, at folk opfatter 
nyhedsstrømmen meget selektivt og i et vist 
omfang kun lytter efter de medier, de i forve-
jen er enige med. Hvis det er tilfældet, så skal 
medierne ses mere som understøttende end 
påvirkende folks holdninger, og så er der vel 
næppe hold i den fremførte påstand. Jeg vil 
derfor gerne høre din vurdering af dette 
spørgsmål – lytter folk kun til de medier, de 
er enige med, eller er der tegn på genuine 
medieeffekter?

Med venlig hilsen

Rune Stubager

Udfordringsstafetten

Som annonceret i lederen kører udfordringsstafetten mellem insti-
tuttets undervisere og forskere videre. I dette nummer lægges ud med 
to gange Runes spørgsmål og svar om mediernes indflydelse på be-
folkningens holdnings- og meningsdannelser vedrørende forskellige 
emner.

Kære Rune.

Tak for dit spændende spørgsmål. At kaste 
lys over, hvilken ”magt over tanken” medi-
erne og den politiske elite i det hele taget 
har, er jo en central opgave for vores fag. 
Hvis befolkningens holdninger ligefrem ”af-
gøres” af medierne, er der måske ikke så me-
gen grund til at gå op i, om de politiske 
beslutninger i samfundet er i overensstem-
melse med folkets ønsker. For så skifter de 
ønsker måske med næste dags avisover-
skrifter. Som du selv antyder, er spørgsmålet 
om medieeffekter dog ikke helt enkelt.
Det er nemt at forstå, hvorfor mange har den 
forestilling, at medierne øver en betydelig 
indflydelse på befolkningens politiske hold-
ninger: Mange mennesker er villige til at sige 
deres mening om en lang række forskellige 
politiske emner, som de ikke selv har nogen 
erfaring med, og som de kun ved lidt om. 

til euro-negative budskaber blev mere 
tilbøjelige til at stemme nej.
Hvorvidt medierne under en folketingsvalg-
kamp påvirker, hvad folk vil stemme, ved vi 
kun meget lidt om. Valgundersøgelserne vis-
er, at op mod hver tredje vælger først beslut-
ter sig i løbet af valgkampen, og af disse 
ender halvdelen med at stemme anderledes 
end i det foregående valg. Men vi kan endnu 
ikke sige, om det skyldes valgkampens bud-
skaber og mediedækning. Studier fra USA 
tyder på, at mediedækningen op til præsi-
dentvalgene typisk kan flytte to-fem procent 
af stemmerne. Ikke alverden i det samlede 
billede, men jo altså nogle gange nok til at 
afgøre, hvem der bliver præsident.
Selv om folks grundlæggende holdninger kan 
være svære at flytte, i hvert fald på kort sigt, 
kan medierne have væsentlig indflydelse på 
holdningsdannelsen ved at definere i hvilken 
politisk kontekst, borgernes politiske valg og 
stillingtagen foregår. I de fleste situationer vil 
flere overvejelser kunne være relevante på 
samme tid, og mange borgere har flere og 
måske modstridende overvejelser og følels-
er.
Lise Togeby har fx vist, at når den danske be-
folkning tager stilling til, hvordan regeringen 
klarer sin opgave, så spiller mediedækningen 
ind på, hvilke emner folk bruger til at vurdere 
regeringen. De emner, som fylder meget i 
medierne, får større vægt i vurderingen af re-
geringens arbejde. Medierne sætter en stan-
dard for, hvordan regeringens samlede ind-
sats skal vurderes. Tilsvarende viser jeg i mit 
ph.d.-projekt, at folks holdninger til kontan-
thjælp varierer kraftigt, alt efter om sagen 
fremstilles som et spørgsmål om at få flere i 
arbejde, eller om at sikre de svageste en 
rimelig indkomst.
Dermed kan opbakningen til et parti eller et 
politisk forslag i mange tilfælde påvirkes 
ganske effektivt gennem den måde, medie-
budskaber beskriver og definerer situationen 
på. Netop fordi de påvirker, hvilken af flere 
mulige værdier eller opfattelser borgeren 
lægger til grund for sit valg. Så selv om de 
underliggende holdninger måske ikke rok-
kes, så kan borgernes stillingtagen ændres Udfordreren

Hvis ikke disse holdninger i vidt omfang 
skulle komme fra medierne, hvorfra så?
Spørger man folk selv om, hvor de henter 
deres viden om politik, peger de netop på 
medierne og især tv. I den seneste danske 
valgundersøgelse svarede næsten halvdelen 
af svarpersonerne, at det var i tv’s nyhedsud-
sendelser, at de bedst havde ”fået noget at 
vide om partierne og deres politik under val-
gkampen”. Hver fjerde pegede på debatud-
sendelser i tv, og på de næste pladser kom 
aviser og radio. Kun én procent nævnte det 
direkte møde med politikerne i form af par-
timedlemskab eller valgmøder.
Også partiernes voksende valgkampbudget-
ter og generelle oprustning i mediehåndter-
ing kunne tyde på, at i hvert fald politikerne 
tror, at de budskaber, som vælgerne præsen-
teres for i medierne, er afgørende for deres 
holdninger og vurderinger af partierne.
Hvordan kan det så være, at forskerne længe 
havde svært ved at finde empirisk belæg for 
medieeffekter? For du har ret i, at mange 
tidlige mediestudier fandt, at i det omfang 
mediernes budskaber overhovedet gjorde in-
dtryk på vælgerne, tjente de til at aktivere og 
forstærke de partisympatier, vælgerne 
allerede havde. Derfor var konklusionen, at 
medierne kun havde ”minimale” effekter på 
folks holdninger.
Men siden er sket en rivende metodisk ud-
vikling, og de seneste år har budt på en lang 
række nye resultater inden for den politolo-
giske medieforskning. Med en kombination 
af avancerede surveystudier over tid og eks-
perimenter er det lykkedes at måle medieef-
fekter mere præcist og nuanceret. Konklu-
sionen fra disse nyere studier er, at medierne 
kan påvirke befolkningens holdninger.
Et eksempel er en undersøgelse af den dan-
ske folkeafstemning om euroen i september 
2000. Her fandt Claes de Vreese og Holli Se-
metko frem til, at mediebudskaberne gjorde 
en forskel for folks stemmeafgivning. I de 
sidste uger op til folkeafstemningen blev de 
vælgere, som primært fulgte nyhedsdæknin-
gen i medier med en overvægt af positive 
historier om euroen, mere tilbøjelige til at 
stemme ja, mens vælgere eksponeret primært 

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

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

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

 studierelevans.

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

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

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

Omvendt har halvdelen af de adspurgte virksomheder ikke kendskab til mulighederne 

for at benytte studerende til at løse opgaver. 

Århus Kommune har på baggrund af NIRAS Konsulenternes analyse og anbefalinger 

igangsat en række initiativer til fremme af studiejobsituationen i Århus. 

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

krete undersøgelse af studiejobsituationen har vores kompetente studentermedhjæl-

pere og praktikanter indgået i alle aspekter af opgaveløsningen.

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

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

Statskundskab.

Er dit studiejob 

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

STUDIERELEVANT?

annonce 02.indd   1 06/03/07   11:50:23

dramatisk. Det vil jeg kalde ”genuine me-
dieeffekter”.
Når man tænker på, hvor kontroversiel på-
standen om medieeffekter har været, og at 
forskningen i lang tid pegede på ”minimale” 
effekter, så er det i sig selv en vigtig pointe, 
at medierne faktisk kan påvirke.
Derimod ved vi mindre om, hvor ofte eller 
præcist hvor meget medierne påvirker, eller 
hvilke grupper der er mest påvirkelige. Som 
du ganske rigtigt nævner, vil påvirkningen fra 
medierne være begrænset, 
hvis folk alene lytter til de 
medier, de i forvejen er 
enige med. Jeg tror dog, 
det er svært at følge bare 
lidt med i medierne, uden 
at blive udsat for mange 
forskellige budskaber, der 
både støtter og modsiger 
ens holdninger. Kommer-
cielle hensyn og journalis-
tiske normer gør, at der 
ofte kommer modstående aktører til orde i en 
historie.
Derfor er det også vigtigt at huske, at budsk-
aber i medierne ikke nødvendigvis er medi-
ernes egne. Medierne fungerer i høj grad som 
en arena, hvor politiske aktører kæmper om 
at promovere deres synspunkter. Når man 
taler om medieeffekter, kan der således lige 
så vel være tale om effekter af politikernes 
retorik.

I mit ph.d.-projekt undersøger jeg netop, 
hvilken betydning afsenderen af et budskab 
har. Mine resultater viser, at folk i vidt om-
fang har en selektiv hørelse, når det gælder 
om at lytte efter politikeres budskaber. Det 
betyder, at partierne har svært ved at påvirke 
vælgere på den modsatte fløj – men at de 
omvendt har et ret solidt tag i holdningerne 
hos deres egne vælgere. Det sætter naturligvis 
visse grænser for, hvor meget historier i me-
dierne kan påvirke borgernes holdninger. 

Men omvendt ser 
vælgere uden tilknytning 
til et parti eller med be-
grænset politisk viden 
ud til i højere grad at 
følge budskabet, uden 
at skele til hvem der 
fremfører det.
Det korte svar på dit 
spørgsmål må derfor 
være, at selv om man 
ikke kan sige, at be-

folkningens holdninger afgøres af medierne, 
så kan det have væsentlig betydning for 
borgernes stillingtagen, hvordan medierne 
fremstiller en sag, eller hvem står bag et 
budskab.

Bedste hilsener
Rune Slothuus

“...selv om man ikke kan 
sige, at befolkningens 
holdninger afgøres af 
medierne, så kan det 
have væsentlig betyd-
ning for borgernes stil-
lingtagen...”

Læs med i næste nummer, når Runes 

Slothuus sender udfordringen videre!
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Studenterpolitisk Liste vil 
mere – derfor nyt navn

Derfor har der ifølge Anna Juhl Bagger, fra 
tidligere SPL, været brug for et navneskifte, 
som blev bragt op allerede en gang i febru-
ar.
Det nye navn, Politologisk Studenterforum, 
skulle således både understrege foreningens 
tilhørsforhold, men samtidig åbne op for 
muligheden for at engagere sig ud over stu-
denterpolitik, hvis der er interesse for det 
internt i foreningen.
At foreningen, som ellers mest er kendt for at 
have været statskundskabernes talerør i for-
hold til instituttets andre organer siden 2002, 
hvor de to lister Aktivlisten og Tværpolitiske 
Liste blev sammenlagt, ønsker at åbne op for 
andre døre, begrundes med at de vil give 
flere muligheden for at engagere sig i foren-
ingsarbejde.
 
Hvilken slags socialt foreningsarbejde, PS vil 
til at engagere sig i, er på nuværende tid-
spunkt ikke afgjort, men PS er nok nødt til at 
forberede sig på hårdt arbejde, eftersom den 
generelle interesse for foreningsarbejde på 

statskundskab har været at finde på et lille 
sted. Selv har PS fået sine aktive medlemmer 
gennem fredsvalg, nøjagtig ligesom PF, der 
oven i købet kæmpede en stund for overho-
vedet at kunne skrabe de obligatoriske 
medlemmer til bestyrelsen ind.  

Tidligere har PS samarbejdet med de andre 
foreninger ved forskellige arrangementer, og 
derfor kan det sociale foreningsarbejde, man 
nu vil skabe en profil på, måske gå hen og 
være mere signalværdi end reelle ændringer 
inden for foreningen.
Afhængigt af hvad foreningen kaster sig ud i, 
vil man eventuelt også overlappe eksister-
ende foreningers gøremål, og her bliver det 
interessant at se, om det bliver samarbejde 
eller konkurrence.
Alt i alt må tiden vise, om foreningen har for 
store ambitioner, eller om der ligger et po-
tentiale i at profilere sig stærkere på den so-
ciale front og samtidig bevare fokus på stu-
denterpolitikken, som stadig vil være 
foreningens førsteprioritet.  

Julian Sejr
20063872@ps.au.dk

SPL vil ikke kun være de statskundskabsstuderendes talerør – de vil også have en mere 

social rolle på instituttet.

STUDIESTART
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Af Sebastian Frandsen
20061586@ps.au.dk

Tema: studiestart

Appetizer til introåret på statskundskab – 
husk sjov, ballade samt engagement

De fleste ved ikke helt, hvad de går ind til, når de starter deres studietid på statskund-

skab. Men vær ikke nervøs, for selvfølgelig beriger Kanden dig med en lille guideline til, 

hvad der kan forventes i løbet af de første to semestre.

1. semester

Allerede inden tømmermændene fra rusugen 
har lagt sig, indfinder hverdagen sig. Det er 
lige på og hårdt fra dag et med læsning, og 
allerede i den første uge går det op for en, at 
statskundskab er et studie, der tager en stor 
del af ens tid. Der går dog ikke lang tid, inden 
man begynder at føle sig ovenpå og også 
finder ud af, at der fint kan være tid til en fest 
eller andet socialt samvær i ny og næ. Det 
varer garanteret heller ikke længe, før man, 
selvom man er ny, virkelig begynder at føle 
sig som en af de smarte IFSK’ere, så man lige 
pludselig smider om sig med ord som arbi-
trær og diffust samt citater af fx Hobbes, 
Locke, Hume eller Kant, når man sidder et 
eller andet sted og forsøger at overbevise en 
humanist om, at det jo ikke er et rigtigt stud-
ie, som han er i gang med.  

2. semester

Når man starter på 2. 
semester, er man ved 
at føle sig hjemme på IFSK samt ved livet som 
studerende. Mange finder ud af, at Skjoldhøj 
kollegiet eller det lille værelse i Hasle nok 
ikke lige er det fedeste i verden og flytter 
tættere på byen og universitet. Herefter beg-
ynder skolegangen, hvor det lige pludselig 
går op for én, at metodefaget rent faktisk er 
brugbart. Her kan man bruge sin nyvundne 
viden til fx at harcelere over TV2’s ud-
nævnelse af Jasmin-pillerne som yderst far-
lige. Denne vurdering havde et konfidensniv-
eau på omkring 12,5 %, hvilket ikke kan 
kaldes imponerende. Herudover gør mik-
roøkonomiens hjernevask sig gældende, når 
man begynder at gøre alle beslutninger op 
som en form for cost/benefit-analyse. 2. se-
mester er samtidig tidspunktet, hvor det 
begynder at gå op for én, at hvis man misser 
en enkelt forelæsning eller holdtime en gang 
imellem, så overlever man nok også dette. 
Dette gør sig specielt gældende for vidensk-
absteori, hvor nogle timer godt kan føles 
meget lange, selvom der bliver talt om kloge 
og berømte mennesker som Popper, Marx 
eller Weber. Når alt kommer til alt er der dog 
ikke andet at sige end husk at nyd det første 
år på IFSK, engager dig i en eller anden form 
for forening samt ikke mindst sørg for at 
passe lidt sjov og ballade ind i skemaet en 
gang i mellem.

Som interviewer i Rambøll Management er du med 

til at sætte dagsordenen i medierne. Mange af de 

undersøgelser, vi foretager påvirker den offentlige 

debat.  

 

Arbejdsopgaverne består af gennemførelse af tele-

foninterviews med virksomheder og privatpersoner. 

Du ringer og stiller spørgsmål ud fra et foruddefine-

ret spørgeskema. Der er ikke tale om telefonsalg.  

 

Interviewjobbet kræver, at du er: 

 

 Fleksibel  

 God til at tale med alle slags mennesker   

 Engageret og initiativrig  

 Har mod til at udfordre egne  

    kommunikations- og overtalelsesevner 

 

 

 

 

 

 

Vi tilbyder: 

 

 Godt arbejdsmiljø og indblik i en  

    international virksomhed 

 Studierelevant erfaring i blandt andet     

    interviewteknik 

 Mulighed for seriøs sparring og coaching 

 Et højt fagligt niveau 

 En reference for fremtiden 

 

Der er mulighed for at arbejde dag og aften samt i 

weekenden. Arbejdstid er fra 10-37 timer om ugen 

eller efter aftale.  

 

Arbejdssted: Olof Palmes Allé 20, 8200 Århus N 

 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til  
Katrine Nissen Hansen på 8944 7885. 
 
Søg via www.ramboll-management.dk/job

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

Telefoninterviewere søges 
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Ovenstående manchet vinder nok ikke prisen 
for mest sprælske artikelindledning. Men den 
illustrerer på sin vis den form for metaskrivn-
ing, I i de kommende semestre vil stifte 
meget indgående bekendtskab med. Der ar-
bejdes på 3. og 4. semester udover det fa-
glige indhold også en del med den skriftlige 
fremstilling, hvor hele pointen er at vise 
overblik og forsøge at tage læseren ved hån-
den og allerede fra første sætning udstikke, 
hvilken retning ens artikel skal bevæge sig i.    
Dette arbejde er meget centreret omkring 
holdtimerne i komparativ politik, hvor der 
hver uge var en skriftlig opgave. (Dette giver 
et elegant lille afsæt til næste omgang 
metatekst…) 
Det vil i forlængelse af den spartanske 
beskrivelse af Kom. Pol-holdtimerne og deres 
fokus på skriftlig fremstilling være naturligt 
at beskrive den komparative politik mere ge-
nerelt.

Komparativ politik
Komparativ Politik, KP eller i mere normale 
IFSK-termer Kom. Pol. Her kan jeg så benytte 
det gamle ordsprog om ”Kært barn har mange 
navne”, for Kom. Pol. er en af de venlige un-
ger i den politologiske børneflok. I dette fag 
vil I stifte bekendtskab med mange af 
statskundskabens grundlæggende teorier. 
Det er et fag, der spænder bredt fra magtbe-
grebet til statstyper, over beskrivelser af EU’s 
opbygning til, hvordan de forskellige ele-
menter i Eastons model af det politiske sys-
tem påvirker hinanden på kryds og tværs. 

Eksamen er en 6 timers skriftlig af den slags, 
hvor hjælpemidler er tilladt. Et godt råd er 
derfor at få opbygget et godt noteapparat i 
løbet af året samt få fat i nogle vandrenoter. 
Det kan lette ens eksamenslæsning (og ek-
samen) en del næste sommer. Der skulle jo 
gerne være plads til lidt andet end Putnams 
teorier om institutionel performance eller 
fordelene ved  Reillys centripetalisme i ens liv 
om et års tid.
Om man er i live til den tid afhænger i nogen 
grad, af om man tør tage følgende udfordring 
op i makroøkonomi… 

Makroøkonomi
Så vidt jeg har kunnet læse mig frem til, skal 
I have den samme underviser, som vi havde 
fornøjelsen af. Men for at vende tilbage til 
udfordringen... Den er som følger: Rejs dig 
op til første forelæsning, ros Anker Jørgens-
ens økonomiske politik - specielt devaluer-
ingerne af kronen i starten af 1980’erne. Gør 
det, fremlæg bevis derfor, så vil jeg godt 
sponsorere fadøl på en fredagsbar. Det skal 

International politik
Det sidste fag, I det kommende år vil få 
fornøjelsen af, er International Politik. Det er 
et spændende fag, da det altid kan relateres 
til dagsaktuelle nyheder og den store verden 
uden for de gule mure. Noget nyt ved faget 
er, at det er forelæserne, der også står for 
holdtimerne. Holdtimer, der primært er båret 
af elevoplæg med udgangspunkt i hvilke, der 
gerne skulle udvikle sig saglig diskussion. 
Eksempelvis – hvordan er det nu uret skal 
stilles, når man går over til sommertid?

Dette var et forsøg på, at give et spartansk 
indblik i de fag, der det næste år bliver om-
drejningspunktet for jeres studieliv på IFSK. 
Det burde være nu, jeg i bedste Go’ Aften 
Danmark stil fyrede en spandfuld af lomme-
filosofiske råd af, men som indledningsvist 
nævnt, er der visse pladskrav og redaktører, 
man må respektere. Jeg vil derfor koge af-
rundingen ned til et kort og godt – GOD 
FORNØJELSE.    
     

nok blive et spektakulært sjov, der sandsyn-
ligvis koster en studerende livet!          
Faget er en naturlig overbygning på det mik-
ro-forløb, I afsluttede i juni. Her bliver teori-
erne kørt op i lidt større skala, så de omhan-
dler hele samfundet og ikke blot, hvordan 
Poul og Belinda skal bytte tøj og mad for at 
opnå maksimal nytte. Teorierne, I  stifter 
bekendtskab med, hjælper en til at forstå, 
hvordan økonomiske mekanismer påvirker 
os alle i hverdagen. Faget giver også indblik i 
de dilemmaer, politikerne står overfor, når de 
fører politik. Endvidere erhverves viden om, 
hvordan man afsætter kartofler i Haderslev, 
og hvordan Kai Bjørnskov producerer møtrik-
ker. 

Sociologi 

Det tredje fag, I vil stifte bekendtskab med på 
efterårssemestret, er, som overskriften an-
tyder, sociologi. Faget med fokus på inklu-
sion/eksklusion, indvandrerproblematik, 
Panoptikon. Faget rummer skam også svaret 
på, hvorfor et socialkontor er indrettet, som 
det er. Et fag, der helt i tråd med egne teorier, 
handler om at knække den sproglige kode. 
Dette er ikke helt så let, som det måske um-
iddelbart lyder. Man skal holde sproget sim-
pelt, og der er heller ikke grund til at ang-
lisere sproget i opgaver, da det danske 
vokabular var yderst adækvat til at besvare 
sociologiske opgaver… Længe leve de simple 
sætninger!

Den følgende artikel vil primært være en kort redegørelse for de fag, som I 3. 

semesters studerende det kommende år, vil stifte bekendtskab med. Det drejer sig om 

fire fag: Komparativ Politik, Makroøkonomi, Sociologi og International Politik. Fag-

beskrivelserne kan kritiseres for ikke at være omfattende nok, hvilket er en yderst ber-

ettiget kritik. Der ændres dog ikke ved artiklens længde grundet skarpe restriktioner fra 

tidsskriftets redaktører. Af samme grund udelades en afrundende opsummering. 

Hvad er 3. og 4. semester?
Af Rasmus

20051268@ps.au.dk

Tema: studiestart
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Ny studieordning på statskundskab

Af Jonas Toxvig Sørensen
20050944@ps.au.dk

Tema: studiestart

En ny studieordning for statskundskab 

resulterer i nye fag- og målbeskrivelser 

samt ikke mindst nye halvårlige eksa-

mensformer, der især berører studer-

ende på 1. semester. 

Nye halvårlige eksamener

Baggrunden for indførslen af halvårlige ek-
samener er ifølge Thomas Pallesen, at Aar-
hus Universitet ønsker at blive en del af EU’s 
certificerede ECTS-system. Dette får kon-
sekvenser for eksamenerne i både Metode, 
Komparativ Politik samt Politisk Idehistorie & 
Videnskabsteori, hvorimod Økonomi-ek-
samen allerede blev opdelt i 2006. Det er 
altså primært de studerende på 1. semester, 
der bliver berørt af disse ændringer, da de 
allerede til jul skal til eksamen i både Polin-
tro (projektopgave), Metode (3-timers ek-
samen) og Politisk Idehistorie (ugeeksamen). 
Derudover bliver Komparativ Politik opslittet 
i hhv. en fire-timers eksamen til jul og en 
seks-timers eksamen til sommer. 
Ifølge Thomas Pallesen betyder de mange 
eksamener, ”at de nye studerende skal være 
på mærkerne hurtigt i forhold til deres nye 
studie, da der allerede kommer tre vigtige 
eksamener efter jul”. Samtidig medgiver han, 
at statskundskab bliver et endnu mere eksa-
menstungt studie, end det var i forvejen, 
men som allerede nævnt skyldes ændring-
erne krav udefra, som Studienævnet har 
været nødt til at tilpasse sig efter bedste 
evne.

Studieordningen 2007 træder i kraft d. 1. 
september i år, og den kommer i praksis til at 
berøre alle studerende ved statskundskab. 
Det betyder for det første, at alle fag lige fra 
Polintro til seminarer skal have formuleret 
nye målbeskrivelser, således at både studer-
ende og undervisere kan læse, hvilke kompe-
tencer et fag skal give de studerende. For det 
andet indføres der halvårlige eksamener i 
hvert fag, hvilket får betydning for de studer-
ende på både 1. og 3. semester. Endelig er 
der blevet tilrettelagt et særligt Polintro-for-
løb for de sidefagsstuderende, hvor der er 
færre undervisningstimer, men hvor der til 
gengæld skal afleveres en opgave til ek-
samen.
Alle disse vidtgående ændringer er vedtaget 
af Studienævnet, så derfor mødte jeg dets 
formand, Thomas Pallesen, for at høre 
nærmere om baggrunden for ændringerne og 
ikke mindst, hvad de mange ændringer kom-
mer til at betyde for de studerende ved 
statskundskab.

Målbeskrivelser for alle fag

Den anden store ændring i 2007 skyldes bekendtgørelsen om den nye 12-karakterskala, som 
indeholder et krav om mål- og kompetencebeskrivelser for alle fag. Disse målbeskrivelser skal 
ifølge Thomas Pallesen formuleres som maksimumskrav, således at hvis den studerende opfylder 
alle de nævnte krav til perfektion til eksamen, så skal den studerende have 12. Dermed bliver det 
på den ene side nemmere for de studerende at klage over en eksamenskarakter, og på den anden 
side bliver det nemmere for underviserne at give retfærdige karakterer til de studerende. Samtidig 
lægger Thomas Pallesen vægt på, at de nye målbeskrivelser meget gerne skal komme både stu-
derende og undervisere til gode i det daglige arbejde med faget, idet kompetencerne bliver eks-
plicitte, hvilket gør det nemmere både at lære og undervise.
Alt i alt betyder den nye studieordning altså relativt store ændringer for især de nye studerende, 
som nu kan se frem til et mere eksamenstungt studie, hvor det til gengæld bliver nemmere at se, 
hvilke kompetencer man får, og hvordan man scorer en god karakter til eksamen.

 KONSEKVENSER AF STUDIEORDNINGEN 2007
  
Alle studerende på bachelor- og kandidatdelen:
  - Nye målbeskrivelser for alle fag og seminarer
  
Studerende på 1. semester
  - Alle fag afsluttes hvert halve år med en eksamen 
  - Eksamenerne i efterårssemestret 2007 udgøres af: 
  o Polintro-opgave (bestået/ikke-betået)
  o Metode-eksamen på tre timer (bestået/ikke-bestået) 
  o Ugeopgave i Politisk Idehistorie (karakter)
  
Studerende på 3. semester
  - Komparativ politik I afsluttes i modsætning til tidligere allerede til jul med en              
  4-timers eksamen og Komparativ politik II afsluttes til foråret med en 6-timers 
  eksamen
  
Sidefagsstuderende
  - Der er blevet tilrettelagt et nyt Polintro-forløb med færre undervisningstimer,                             
men til gengæld er eksamen lavet om til en eksamen med opgaveaflevering

Thomas Pallesen, formand for Studienævnet, 

forklarer her hvilke ændringer den nye studieordn-

ing medfører. 
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Det kan være skræmmend at starte på statskundskabsstudiet. Alle omkring en taler om 
personer og steder, man aldrig har hørt om før. Man føler sig underlegen og sidder 
tilbage med følelsen af, at alle andre ved mere om stedet, end jeg gør. Men frygt ikke. 
Også i denne situation er Kanden din redningsmand. 

Jørgen Elklit - Manden som er utrolig trist berørt over ikke at have forfattet Grundloven, men samtidig kan
han glæde sig over at være bagmand til forfatninger i utallige eksotiske lande. 

Rune Stubager - At kalde en professor en original er svært, da det generelt er svært at smække sådanne nogle 
i kasser, men formodentlig den eneste professor, som formår at spille Johnny Cash under forelæsningerne, 
samt ikke mindst gøre en Guinness-case relevant i undervisningen.

  Jens Peter Frølund Thomsen - Den eneste person i dagens Danmark, som profilerer                                                                                                                                       
      sig mere på flygtninge/indvandrer-spørgsmålet og danskernes holdninger hertil end Dansk            
       Folkeparti.

De to filosoffer – Søren Midtgaard samt Jørgen Poulsen. Her skal du kunne kunne diskutere med de ældre studerende, hvorvidt deres 
udlægninger er af liberal fortolkning eller venstreorienteret propaganda. De to filosoffer – Søren Midtgaard (manden med Danmarks 
mest monotone stemmeleje) samt Jørgen Poulsen (der insisterer på t gå i lange shorts året rundt). Her skal du kunne kunne diskutere 
med de ældre studerende, hvorvidt deres udlægninger er af liberal fortolkning eller venstreorienteret propaganda. 

Mehdi Mozaffari - Professoren som kort, præcist og i søvne kan definere terror-begrebet samt ikke 
mindst truslen herfra. Hvis man har et spørgsmål omkring islamisme og hertil knyttede emner, er Me-
hdi guruen, som skal opsøges.

De blå mænd - Pedellerne, som man ikke rigtig ser i løbet af hverdagen, men som samtidig er utrolig vigtige 
for at få alting til at fungere, så vi kan koncentrere os om vores bøger (og fredagsbarer samt fester).

Forhistorisk kantine – Her bliver mange ugesedler forsøgt løst i løbet af året. Nogle rigtige og nogle forkerte, men 
lige meget hvad har man garanteret haft en hyggelig stund i forhistorisk.

Røgfyldt – Også her bliver mangt et gruppearbejde udført. Dog må der, 
på trods af navnet, ikke ryges dette sted.

Den IFSK’ske ABC

Af Julian Sejr 
20063872@ps.au.dk
Sebastian Frandsen

20061268@ps.au.dk

Tema: studiestart

”He-yai-yaihe-ahhe” – Nærmest uden at have 
opdaget det, befinder jeg mig midt i en infer-
nalsk larm af sækkepibe-techno, levende le-
goklodser og sejrs-drevne sidefagsstuder-
ende, mens solen skinner og drømmene 
flyver højt. Klokken er 14.05 tirsdag d. 28. 
August 2007. Kun et døgn forinden er jeg, 
sammen med 250 andre, blevet udklækket til 
et liv som universitetsstuderende. Et liv som 
jeg, i min barnlige naivitet, antog, bestod af 
lige dele støvede bøger, tudsetørre fore-
læsere og fundamentalistiske parti-prædi-
kanter, men som endte med en varm følelse i 
maven og fornemmelsen af at have truffet 
det helt rigtige uddannelsesvalg. 

Forud for ovenstående hæsblæsende idræts-
oplevelse befandt jeg mig mandag morgen, 
efter en smule geografisk forvirring over 
campus’ størrelse, identiske gule mure og 
kryptiske skilte, i Universitetets ære-
frygtsindgydende aula blandt diverse 
repræsentanter fra Danmarks blomstrende 
ungdom. Nervøse blikke flakkede på kryds 
og tværs, men det var befriende at kunne 
konkludere at alle så helt normale ud, med 
undtagelse måske af nogle enkelte ekstremt 
aparte individer (aka. undercover tutorer). 
Efter de obligatoriske ærteposelege gik turen 
mod sTUDENTERHUSet, hvor eftermiddagen 
bød på spændende, interessant, skævt og 
powerfyldt foredrag med veloplagte Morten 
Messerschmidt og Mette Frederiksen. Dette 
foredrag var det første af to - dagen efter 
fulgte et par ligeså fængende timer med 
Tøger Seidenfaden og Bjørn Lomborg, der 
bl.a. forsøgte at afdramatisere Statskundsk-
absstudiet og gennem sig selv illustrere, at 

man ikke nødven-
digvis behøves at 
arbejde i FN eller 
EU, for at få et in-
teressant job som 
cand .sc ient .po l . 
Disse foredrag var 
en del af det det 
mere ”faglige” pro-
gram i rusugen, 
hvor vi også blev 
introduceret for 
vores forelæsere og 
instruktorer (også 
forbløffende ”nor-
male” mennesker), 
fik rundvisning på campus (dog stadig stort 
og skræmmende), blev introduceret for de 
forskellige foreninger på IFSK (hvordan skal 
man dog vælge?) og overværede en intro-
forelæsning i faget Metode. 
   Dog var det ikke kun den faglige del af livet 
som statskundskabsstuderende, der blev 
dyrket. På holdene spiste vi morgen- og af-
tensmad sammen, og det tog da heller ikke 
mange rundstykker og Fernet Branca’s før 
sammenholdet opstod, hvilket bl.a. kom til 
udtryk i det ”legendariske” DJØF parkløb 
torsdag eftermiddag. Universitetsparken vr-
imlede med begejstrede bananer, seje spej-
dere, power-pirater og andet godtfolk. Da-
gen blev tilbragt med at bodybowle, lave 
menneskelige pyramider, tovtrækning og 
ikke mindst fedte for tutorer, som man plud-
selig fik et meget tættere forhold til (under-
vurder aldrig værdien af fodmassage!) og 
sluttede af med en nervepirrende tur over 
søen i gummibåd.  
   Weekenden stod i hytteturens navn, og der 
blev hygget, sunget, danset, krammet, grint, 
leget og snakket til langt ud på natten, hvilket 
var en perfekt afslutning på en rus-uge 
sprængfyldt med faglige og sociale arrange-
menter.
     Glæder mig allerede til at se de andre fra 
holdet mandag morgen. De, som for bare en 
uge siden, var fremmede, er nu dem, der skal 
hjælpe mig med at håndtere lange ugesedler 
og den tårnhøje bunke af bøger foran mig. 
Jeg glæder mig til livet som stud.scient.pol. 
Tak for en fantastisk rus-uge.  

At begynde på IFSK...
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To tutorer fortæller

“With great power follows great responsibility”. Således indleder Peter Parker a.k.a Spi-

der Man, sin karriere som storbyen New Yorks frelser. Det er måske ikke helt det samme 

ansvar, der hviler på os - vi, de politologiske himmelstormeres tutorer. Og så dog alli-

gevel; er dette studie måske ikke magtens vugge, hvorfra samfundets mægtigste kom-

mer? Er det ikke herfra, at magtens elite udklækkes? Hvor ellers har folk som Bjørn 

Lomborg, Tøger Seidenfaden og Gorm Harste trådt deres barnesko?

Med ovenstående in mente kan man vel godt forstå, at også vi tutorer har været spændte, 

og måske endda nervøse, i forbindelse med vores første møde med de kære nye RUS’ere. 

Man kunne jo let forestille sig, hvad der ville ske, hvis ikke vi i de blå poloer havde været 

til stede under RUS-arrangementet. Fluernes herre! Så behøver vi vel ikke at sige 

mere…

Hvorfor er man tutor?

For mit vedkommende (Sune) var det tredje 
gang, jeg hoppede i den ærefulde blå polo, 
hvilket formentligt koster mig omkring 10 år 
i den anden ende. Men det er klart det værd! 
Det har været super fedt at møde så mange 
nye mennesker på tværs af årgangene, og mit 
sociale netværk er garanteret større end de 
fleste jyske byer (Ja, jeg er fra KBH!). Når man 
er så langt i studiet, som vi er, så finder man 
ud af, hvor vigtigt det er at have relationer, 
der ikke blot udspringer fra det hold, man 
startede på. Derudover er RUS’erne bare på 
hele tiden og super at være sammen med, 
ligesom det i øvrigt også er gældende for 
medtutorerne.
For Alis vedkommende var det første gang, 
han trak i trøjen - på trods af hans tre år på 
studiet. Vi (Sune, Ali og andre) har i en læn-
gere periode været overbevist om, at dette 
skyldtes strikse kvoteringer for tutorer med 
indvandrerbaggrund, hvorfor Ali, på trods af 
gentagne fornemme ansøgninger i bedste 
Søderberg-stil, ikke tidligere var blevet ud-
taget til dette ærefulde hverv. Men tredje 
gang er jo som bekendt lykkens gang!

RUS–ugen

Som vanen tro indledtes, under højt humør, 
RUS-ugen med velkomst i Aulaen, hvor de 
nervøse og spændte RUS’ere blev introduc-
eret til instituttet og de ligeså spændte tu-
torer. I forbindelse med de efterfølgende fo-
tograferinger blev der fra de nyes side kigget 
grundigt på andre med-RUS’ere, hvoraf nogle 
klart skilte sig ud! Således var der bl.a. en 
meget gangstersmart Abdullah, en særdeles 
frækt påklædt polsk tilflytterinde og en orni-
tolog med udstyret helt i top.

Ugens faglige program stod bl.a. på in-
troduktion til forelæsere og instruktorer, 
præsentation af foreningerne på IFSK, faglig 
introduktion af en tutor og ikke mindst debat 
mellem Mette og Morten og foredrag med 
Tøger og Bjørn. For at komme den undrende 
RUS’er i forkøbet, vil jeg med selvfølgelighed 
pointere, at vi her på IFSK er så selvfede, at vi 
er på fornavn med alle kendte akademikere/
politikere, for det er jo vores kommende job, 
de bestrider!

Som det har været tilfældet i umiskendelige 
tider, foregik der selvfølgelig også mindre 
faglige begivenheder i løbet af, hvad der i 
folkemunde kaldes for verdens bedste RUS-
uge. Således var både idrætsarrangementets 
slagsange samt det legendariske DJØF-
parkløb præget af alt andet end politologisk 
abstrakte formuleringer - ”Hold 4 hold 4, vi 
kn*pper jeres piger!” er formentligt ikke en 
formulering der er at finde i Magtudrednin-
gen. Med bitterhed i sindet må vi dog kon-
statere, at det var de sidefagsstuderende på 
hold 9, der løb med der totale Triumf ved 
tirsdagens svar på OL, hvorfor hele 13 flasker 
”sodavand” ventede på Social Club – vi lykøn-
sker herfra. Hvad angår det legendariske 
DJØF-parkløb var der i vinderholdet tale om 
en særdeles effektiv forsamling mimere, der 
udover at lave ”mikroovnen” midt i søen, bl.a. 
udkonkurrerede et hold campister med 
tilhørende ’skarp’ campingvogn, en flok afri-
kanere med en ægte levende kvælerslange 
samt et hold nettoposer med 1000 bananer. 
Også et stort tillykke til dem!

Hytteturen markerer som bekendt afslutnin-
gen på RUS-ugen, hvilket imidlertid ikke 
betød, at stemningen var for nedadgående, 
da vi fredag invaderede bussen og drog mod 
vest. Med tankerne henledt på realityshowet 
Big Brother, blev vores omkring 60 RUS’ere 
fra hold 7 og 8, samt 16 dejlige tutorer, ind-
kvarteret i hvad der af skeptiske mennesker 
ville kunne kaldes for en mindre luksuriøst 
indrettet spejderhytte. Der gik herefter ikke 
andet end et par timer førend det meget 
kendte, og blandt drengene af uransagelige 
årsager meget vellidte spil, ”skyd kugler”, 
blev sat i gang. ”And there was much joy and 
happiness”. Hvad der herefter skete af 
finurligheder overlades til fantasien, kære 
læser, for som en fornuftig tutor engang 
pointerede: ”what happens on the hyttetur, 
stays on the hyttetur”.
Opsamlende for RUSarrangementet er der 
således blot tilbage at sige: De startede godt 
310 forvirrede atomare subjekter. Nu er der 
10 hold effektivt socialiserede politologiske 
himmelstormere tilbage!

Tak til RUS-sekretærerne for et flot arrange-
ment, til vores smukke medtutorer for en 
fantastisk uge, og velkommen til alle jer nye!

Af Sune Kring 
20041359@ps.au.dk

Ali Hooshiar
20041300@ps.au.dk

Tema: studiestart

Mammen-drengene!

Ebbe og Morten - en hyggelig stund!

En vred ny statskundskaber!                                   

Heldigvis er hun bare skjult tutor - 

og meget gladere i virkeligheden!
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Studievejledningen
– Til for dig!

I studievejledningen er vi klar til et nyt 

semester. Hver dag står vi til rådighed 

for at vejlede alle studerende i forbin-

delse med studiet på IFSK. Desuden af-

holder vi i løbet af efteråret en række 

relevante informationsarrangementer 

for studerende på næsten alle årgange 

(se nedenstående boks).

Vi holder til omme i krogen ved A1. Døren er 
som oftest lukket, og når du kigger ind, sid-
der vi med ryggen til, og det kan se ud, som 
om vi ikke har tid. Måske bliver du i tvivl om, 
hvorvidt du må komme ind, og hvad du over-
hovedet kan henvende dig med? Ja, selvfølge-
lig må du komme ind, og i studievejlednin-
gen kan du henvende dig med mange 
forskellige spørgsmål og problemstillinger. 

du skal handle i lige præcis din situation. Vi 
giver ikke ”gode råd”, men fungerer i stedet 
som sparringspartneren, der har viden om 
forskellige muligheder, og som måske kan 
sætte tingene i perspektiv. 

Samtidig skal du dog være opmærksom på, 
at vi selv er studerende på instituttet. Det be-
tyder, at vi kender studiet indefra og derfor 
ofte vil kunne genkende de situationer, som 
du oplever. Dog betyder det også, at vi ikke 
er professionelle vejledere. Der kan være 
spørgsmål, vi ikke umiddelbart kan besvare, 
og sværere personlige problemer vil vi ikke 
være klædt på til at håndtere. Kommer vi til 

på vegne af studievejlederne 
Helle  Berg Arvesen

stvejl@ps.au.dk

Studievejledningen

Studievejledningen afholder følgende arrange-
menter i efterårssemestret 2007

- For mere information om datoer kan du altid kigge forbi studievejledningens 

opslags-tavler -

•  Informationsarrangement for nye studerende
Et must for alle nye studerende ved instituttet! Hør om opbygningen af din uddan-

nelse, eksamener, vigtige valg og frister og få et par gode råd med på vejen om det 

at være studerende

•  Specialearrangement 
Hør om de formelle regler og muligheder i forbindelse med specialeskrivningen, 

om tidligere specialeskriveres erfaringer og om specialeskrivningsprocessen fra en 

vejleders perspektiv.

•  Kandidatuddannelsen og 6. semester – informationsarrange-
ment for studerende på 5. semester
Her får du oplysninger om mulighederne på dit 6. semester og kandidatuddannelsen 

på Statskundskab.

•  Tag i praktik som en del af dit studie
Hør om dine muligheder for at tage i praktik og hvordan du bærer dig ad med at gøre 

det til en del af dit studieforløb .  

•  Informationsarrangement om udlandsophold 
Få indblik i hvilke muligheder du har for at læse i udlandet, og hvordan du kommer 

i gang med at planlægge et udlandsophold 

•  Arrangement for sidefagsstuderende (afholdes i rusugen) 
Hør om opbygningen af din uddannelse, eksamener samt øvrige praktiske forhold 

om studiet.

kort, vil vi forsøge at finde et svar på din hen-
vendelse eller henvise til andre steder, hvor 
du måske kan få den vejledning, du søger. Så 
selv om vi måske ikke direkte kan hjælpe, 
kan vi sandsynligvis bringe dig videre.

Vi håber, at du vil finde studievejledningen 
anvendelig. Samtidig opfordrer vi til, at du 
selv sørger for at holde dig orienteret om 
studiet og dets regler blandt andet ved at 
møde op til studievejledningens arrange-
menter og søge information i studieord-
ningerne og de dertilhørende studievejled-
ninger.  

Hvad kan du konkret henvende dig med?
Hovedsageligt vejleder vi om det, der vedrør-
er studiemæssige forhold på IFSK. Det kan 
være, at du ikke ved, hvordan du tilmelder 
dig fag? Måske er der kommet nye regler, 
som du er i tvivl om gælder for dig, og hvad 
gør du, hvis du er kommet bagud med stud-
iet eller er blevet syg til eksamen? 

Du kan lige så vel henvende dig, hvis du har 
bekymringer eller tvivlsspørgsmål af mere 
personlig karakter. Måske går du rundt med 
en fornemmelse af, at studiet ikke er det rette 
for dig, måske er det svært at få en hverdag 
til at fungere, eller måske spekulerer du på, 
om du virkelig er den eneste, der synes hver-
dagen er travl og eksamensperioden hård og 
fyldt med nervøsitet. 

Er du ny studerende, er der også mange ting 
at forholde sig til. Måske er du lige flyttet 
hjemmefra og skal til etablere en ny om-
gangskreds i Århus, samtidig med at du lige 
skal finde ud af, hvordan det er at læse på 
universitetet. Det er ret overvældende, og i 
studievejledningen kan du henvende dig til 
en snak, hvis du finder det uoverskueligt eller 
bare meget usikkert. 

Studievejledningen kan bruges som mulige 
sparringspartnere
Du er altså altid velkommen til at henvende 
dig til studievejledningen, hvad enten du har 
et praktisk spørgsmål eller har brug for at 
vende nogle bekymringer. I mange spørgsmål 
vil du opleve, at vi ikke fortæller dig, hvordan 
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Alternativ læring 1

Forårets store tv-succes ”Plan B” lærte os alle, at læring ikke bare er tavleundervisning, 

gruppearbejde og læsning. På trods af denne viden, holder man på IFSK stadig fast i de 

gamle former. Dette vil Kanden lave om på.

For at tilgodese det enkelte individs behov, 
vil vi fra Kandens side forsøge med nye 
læringsformer, så den store pensum-
mængde, man skal igennem, bliver mere 

tilgængelig. I ”Plan B” så man, hvordan 
eleverne lærte gennem leg, og det er dette 
koncept, vi vil have indført her på IFSK. Da 
vi ikke forventer, at underviserne selv tager 
initiativ til sanglege, vil vi frem til jul bringe 
en serie, som man kan klippe ud og bruge i 
hverdagen samt til eksamenslæsningen. 

Maren Bach Grønbæk 
20052250@ps.au.dk

Klumme

Metode er en af grundstenene på statskund-
skab her i Århus, og det var derfor et 
naturligt valg til første nummer i serien. For 
at få den fulde læringsmæssige oplevelse er 

det vigtigt, at man synger den højt. Det op-
timerer nemlig læringen, at man både læs-
er, synger og hører teksten. Har man brug 
for yderligere træning, er det bare med at 
tilføje et ekstra vers eller to. 

Metodesangen
Mel: Jeg en gård mig bygge vil

Jeg har læst i Brymans bog.

Jeg blev ikke særlig klog.

Lange ord og fine kasser,

Lotte sir’ det hele passer.

Wheel of science det er smart,

klar struktur det er jo rart

Interviewet det er godt,

transkriperet meget flot.

Hvert et ord er an’lyseret,

kodet og klassificeret.

Økologisk val’ditet

efter det har vi jo ledt

SPSS er en ven,

bruge dataen igen.

Regression, omkode, boxplot,

i tabeller er jo alt flot.

Kør en syntaks i en fart

Rune synes det er smart. 
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Once in a lifetime
– eller lige ved og næsten…

Det lignede den helt store chance – både for Kandestøberen som institutblad, men også 

for de to udsendte studenterskribenter! Muligheden for en halv time i selskab med Kofi 

Annan, ganske vist sammen med en håndfuld andre studenterskribenter, var pludselig 

dukket op! Dette er beretningen om, hvordan Kandens udsendinge oplevede mediever-

denen og de politiske sværvægtere på (næsten) tætteste hold.

Mandag den 21. maj var dagen, hvor forhen-
værende præsident for USA, Bill Clinton, og 
den tidligere FN generalsekretær, Kofi An-
nan, gæstede Smilets By. Ikke nogen be-
givenhed undertegnede havde taget voldsom 
notits af, førend billet med tilhørende inter-
viewmulighed landede på skrivebordet! Lige 
pludselig var arrangementet langt mere in-
teressant, og dagene op til det, der lignede et 
sandsynligt journalistisk højdepunkt for Kan-
dens heldige udsendinge, gik med at for-
berede og nedskrive spørgsmål, så selv ikke 
en nok så stor ”sort klap” skulle kunne 
ødelægge oplevelsen!

En generalsekretær tager den tid en gen-

eralsekretær skal tage!
Den omtalte interviewmulighed var eksklusiv 
for studenterskribenter, og andre større me-

dier var derfor pludselig in-
teresserede i Kandestø-
beren. Derfor blev en 
anonym tidligere Kan-
deredaktør på dagen 
mandsopdækket af et min-
dre reportagehold fra DR, 
hvilket indebar bl.a. skjort-
estrygning og slipsebinding 
for åben skærm. Dermed 
kunne DR bringe ”historien 

om ham, der 
fik historien, 
nu de ikke 
selv fik den”, 
som DR-re-
porteren selv 
udtrykte det...
Efter ankomst 
til NRGi Arena 
fandt under-
tegnede og 
førnævnte ek-
sredaktør vej 
til presserum-
met. Her 
havde vi 
måske nok forventet en mere storslået bev-
ærtning end den kurv med Karen Wolf-pla-
giatsmåkager og æbler, som vi blev spist af 
med. Men på grund af forventningens glæde 
og den spirende nervøsitet lod vi os bænke 
og ventede derpå på et opkald fra Annans 
pressekoordinator.
Denne forblev imidlertid tavs og en mindre 
irritation bredte sig så småt blandt de tilst-
edeværende journalistspirer, der derfor val-
gte at vende blikket mod den begyndende kø 
af feterede kendisser, der så småt dannedes 
udenfor. Således lykkedes det ikke at få af-
viklet interviewet før ”Once in a lifetime”-ar-

rangementet, som begivenheden i særdeles 
antiselvhøjtidelig tone var døbt, inden Ann-
ans tale begyndte godt 18.30. Under denne 
og det efterfølgende forsinkede indslag med 
Bill Clinton lykkedes det dog Kandens ud-
sendinge at montere rundsavene på albuerne 
og tilkæmpe sig en plads helt oppe under 
NRGi Arenas tag sammen med resten af det 
pressekorps, som vi egentlig troede, vi havde 
overhalet midlertidigt indenom.

Annan og Clinton
Efter en kort velkomst ved Nikolaj Wammen 
og efterfølgende indledning af ordstyrer Jens 
Gaardbo, der med sit haltende engelsk fik en 
forholdsvis hård medfart blandt de tidligere 
journalistkolleger, indtog Kofi Annan talers-
tolen. Han lagde ud med en temmelig lang 
redegørelse for vejen fra opvækst i Ghana og 
tvivl om karrierevalg til besættelsen af FN’s 
toppost. Dette blev fulgt op af lidt mere 
kødrige emner som f.eks. udarbejdelsen af 
FN’s ”Millennium Kriterier” (der 
grundlæggende skal sikre human sikkerhed i 
bredeste forstand), HIV- og AIDS-problemet i 
Afrika og den manglende evne til at forhindre 
den amerikanskledte Irakintervention. Sidst-
nævnte omtaltes som et smertefuldt neder-
lag, men snarere som et nederlag for hele det 
internationale samfund end som et person-
ligt nederlag for Annan.
To store forkromede pointer syntes at træde 
frem efter Bill Clintons tale: Gensidig tillid 

mellem I- og U-lande er en 
nødvendig forudsætning for, 
at åbning af vestlige markeder 
for sidstnævnte får den 
tiltænkte effekt. Desuden vil 
øget fokus på grøn energi til 
stadighed generere vækst 

frem for at hæmme den, hvorfor Danmarks 
rolle som internationalt foregangsland på 
dette område ifølge Clinton ikke skal under-
vurderes.

En kedelig nulløsning
Alt i alt må det konstateres, at de to promi-
nente talere ikke diskede op med voldsomme 
og banebrydende udtalelser. Der var snarere 
tale om forventeligt indhold for begges ved-
kommende, om end man til tider fornem-
mede især Clintons sagnomspundne evne til 
at holde publikum fanget fra talerstolen. Det 
er derfor også tvivlsomt, om de mange tilhør-
ere gik fra NRGi Arena med andet end 
visheden om at have overværet to af de mest 
magtfulde skikkelser i de seneste årtiers in-
ternationale politik og gennem egen tilst-
edeværelse have repræsenteret diverse fir-
maer, der således optrådte som en del af den 
danske elite.

Den store nedtur
Det spinkle håb om, at det lovede interview 
kunne finde sted efter begivenheden, blev 
hurtigt frataget Kandens nu trætte, men sta-
dig håbefulde skribenter – dog med mu-
ligheden for, at mødet med Annan kunne 
finde sted den følgende morgen! Dette viste 
sig dog at være endnu en ”and”, idet Mr. An-
nan hellere ville slappe af end udsættes for 
studentermæssig revolverjournalistik – og 
dermed må det bl.a. stå hen i det uvisse, 
hvorledes Kofi Annan ville prioritere de i Co-
penhagen Consensus oplistede internation-
ale problemer. Set i bakspejlet var begiven-
heden og især oplevelsen af ”medierne bag 
facaden” dog en skæg oplevelse, og under-
tegnede kan da heller ikke sige sig fri for at 
håbe på en ny interviewmulighed, således at 
”Once in a lifetime”-sloganet bliver gjort til 
skamme! 

Lasse Laustsen 
20052898@ps.au.dk

Foredrag

Så tæt kom Kanden på Kofi Annan...

Skyggerne blev til sidst meget lange!



Kandestøberen

32 33

September 2007

Politologisk bogformidling

Christian Budde 
- på foreningens vegne

pb@ps.au.dk

PB

Sommeren, hvis man kan kalde dette års 

danske sommer for sommer, er så småt 

på retur og bøgerne hjemme på hylden 

er igen begyndt at kigge med dybe øjne 

efter en. Jo, det er endnu engang blevet 

tid til et nyt semester på IFSK.

I PB har vi igennem august måned gjort klar 
til endnu et semesterstarts ryk-ind. De nye 
bøger er sat på hylderne, prisskiltene er op-
sat og bogpak-
kerne til første 
års studerende 
er pakket og står 
klar til at blive 
købt af spændte 
studerende. 
Henover som-
meren har sam-
mensætningen 
af bestyrelsen i 
PB forandret sig. 
Dette skyldes til 
dels studier i 
udlandet og fær-
diggjort studi-
um. På PB´s 
vegne vil vi gerne 
sige tak for 
denne gang til 
Maria Ahlgren og 
Henrik Seeberg, der begge holder orlov fra PB 
i et års tid. Derudover siger vores formand 
gennem lang tid, Christian Budde, tak for nu. 
Christian har ydet en kæmpe indsats i 
foreningen, både som aktivist og som for-
mand. Christian styrede på fornemste vis PB 
igennem den store forandring med udbygn-
ing af forretningslokalerne, overtagelse af 

kompendiesalget, samt en omfattende omor-
ganisering af PB´s struktur internt og i for-
hold til instituttet.
Heldigvis er PB ikke ladt i stikken, da Søren 
Hammer, som i dag er medlem af bestyrelsen 
og tidligere bogholder for foreningen, er ble-
vet valgt til ny formand. Med Søren får PB en 
mand, der kender foreningen fra alle sider af.  
Udover Søren, vender Anders Windfeldt 
tilbage efter orlov og optager igen sin plads i 
bestyrelsen. Bestyrelsens to suppleanter, Ah-

mad Zarakit 
og Christian 
Larsen ind-
s u p p l e r e s 
endvidere.
Hvis du vil 
møde de nye 
bestyrelses-
folk, så kom 
over i PB i åb-
n ings t i den . 
Her byder vi 
på en kop 
kaffe og en 
s n a k … … … .
se lv fø lge l ig 
sælger vi også 
gerne en bog 
til dig.
Til jer nye stu-
derende; kom 

endelig også over til os og hør lidt mere om 
PB – instituttets bedste forening (Hvis du 
spørger os). Vi vil altid gerne skrive jer op på 
vores venteliste, hvis I vil være en del af ak-
tivistteamet.
Endnu engang velkommen tilbage til et nyt 
og udfordrende semester på IFSK.
Vi ses i PB!

Den afgående formand, Christian Budde (th), takker af, mens 

Søren Hammer (tv) vil forsøge at løfte arven.

Kandidatforeningen byder alle nuværende og kommende 
medlemmer velkommen tilbage på studiet! 

I bestyrelsen har vi sommeren igennem arbejdet hårdt på at 
strikke et godt, sjovt og spændende program sammen til Jer. 
Vi har sat fokus på både det faglige og sociale, så vi håber, at 
I vil tage godt imod vores arrangementer.

I foråret lancerede vi IFSK-Conexus – en netværksdatabase 
for scient.pol.’er. Vi har foreløbigt haft en stor tilslutning med 
mange spændende profiler, og vi ser frem til at endnu flere 
lægger deres profiler ind. I efteråret åbner vi også op for et 
nyt, stort tiltag i Kandidatforeningsregi - nemlig en erhvervs-
messe. 

Erhvervsmessen 2007 er en messe, hvor de studerende på de 
samfundsvidenskabelige uddannelser kan møde repræsen-
tanter fra en lang række private og offentlige arbejdspladser. 
Her kan man få svar på de spørgsmål, man kan have i forbin-
delse med praktik, studiejobs eller stillinger til færdigud-
dannede kandidater. Messen finder sted torsdag den 4. okto-
ber kl. 9-16 i den Samfundsfaglige Kantine og er især rettet 
mod statskundskab. Hold øje med vores hjemmeside www.
kandidatforeningen.dk for mere information.  

Udover Erhvervsmessen tilbyder vi i efteråret også en studi-
etur til København, forskellige foredrag, kurser og en kanotur 
ned ad Gudenåen. Derudover afholder vi selvfølgelig også en 
af vores legendariske Kandidatforeningsfester. Du kan se 
vores program i artiklens højre side eller på vores hjemme-
side, som vi løbende holder opdateret med tider, steder og 
priser.

Medlemskab kan købes for kr. 75 i vores kontortid på Det 
Fælles Foreningskontor (bygn. 1.350), til den ekstraordinære 
generalforsamling eller via mail. Der er derfor rig mulighed 
for at melde sig ind.

Vi glæder os meget til at se dig til vores arrangementer!

På bestyrelsens vegne,

Mikkel Dalsgaard

Efterårets program:

September:
12. Ekstraordinær 
generalforsamling
23. Kanotur på Gudenåen
28. Praktik- og studieop-

holdscafé 

Oktober:
1. Foredrag om dansk 
økonomi og boligmarkedet 
v. Steen Bocian
4. Erhvervsmesse
24. SPSS-kursus
27. SPSS-kursus

November:
1.-2. Studietur til Køben-
havn
8. Boligrådgivning for 
førstegangskøbere
17. Kandidatforeningsfest
21. Kursus i skriftlig 

formidling

December:

5. Julebar
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Det gik jo egentlig meget godt, så måske 

er der ikke grund til at brokke sig. Jeg 

blev jo bachelor. Alligevel føler jeg trang 

til at sige min mening om min oplevelse 

ved at have taget fag udenfor IFSK i 

foråret.

På 6. semester er der mulighed for at tage et 
fag udenfor instituttet og få det overført med 
10 ECTS-point. Føler man sig ikke moden og 
disciplineret nok til at tage forvaltningsret, 
og har man samtidig lyst til at prøve noget 
andet, er dette en oplagt mulighed. Ikke 
mindst fordi det ikke tæller med i det regn-
skab for politologiske og samfundsfaglige 
fag, som gør sig gældende på kandidatdelen 
og som kan besværliggøre muligheden for et 
praktikophold, hvis ikke man passer på. Alle 
forhold talte for, at jeg skulle have faget ”Or-

ganizational Change and Development” ved 
Institut for Økonomi i foråret.

Dog har selv den fineste guldmønt som bek-
endt en bagside – der oven i købet kan være 
forfærdelig grim! For at være sikker på, at 
man kan få faget overført, skal det forhånds-
godkendes hos Studienævnet. Det lykkedes, 
men med et krav om min. 1200 siders pen-
sum for at få mine 10 ECTS-point; det sva-
rede til ekstra pensum på 50 % i forhold til de 
800 sider, som Institut for Økonomi stiller 
krav om for at få de nu snart berømte 10 
ECTS-point. Min veninde og medstuderende 
søgte om dispensation for at få faget overført 
uden ekstra pensum, men forgæves. Derfor 
droppede hun at få faget, hvilket jeg udmær-
ket forstår. 

Jeg har selv læst et år på økonomi og havde 
derfor en fordel ved at skulle tage et fag på 
den anden side af gaden. Alligevel blev jeg 
overrasket over, hvor meget tid det krævede 
at sætte sig ind i en helt anden tankegang 
end den, man kender fra IFSK; alting er lidt 
mere business, og der er et hav af nye udtryk, 
som skal indprentes. Forberedelsen og un-
dervisningen forløber meget anderledes, end 
hvad jeg på det tidspunkt havde oplevet på 
IFSK. Alle disse er forhold, som i sidste ender 
betyder en større arbejdsbelastning. Derfor 
føltes en pensumudvidelse på 400 sider som 
en temmelig stor byrde, da alle ender skulle 
bindes sammen til eksamen, efter at bache-
loropgaven havde hængt mig langt ud af 
halsen de mange foregående uger. 

Bagsiden af medaljen Mit spørgsmål er derfor, hvorfor man fra 
instituttets side stiller krav om disse ekstra 
400 siders pensum? Jeg forstår det ikke af 
flere årsager. På IFSK kan man sagtens få 10 
ECTS-point uden at skulle arbejde med min. 
1200 siders pensum. Der er således ikke 
tale om forskelsbehandling af studerende, 
som tager fag på- eller udenfor IFSK. Arbe-
jdet med at sætte sig ind i et fag fra et andet 
studium er som beskrevet heller ikke ube-
tydeligt. Og ikke mindst synes jeg, at det er 
en direkte latterliggørelse af 
Institut for Økonomi, at man 
ikke finder deres vurdering af 
800 siders pensum som 
tilstrækkeligt for at få de nu 
verdensberømte 10 ECTS-
point. Det er klart, at det 
kræver noget at leve op til det 
gode rygte, som IFSK har ude 
i verden, blandt andet krav 
om et solidt pensum. Jeg 
forstår bare ikke hele dette 
cirkus i tider, hvor Univer-
sitetet og Handelshøjskolen 
er fusioneret for blandt andet 
at muliggøre bredere fag-
kombinationer – og gøre disse 
kombinationer lettere at 
foretage. Det burde ikke være 
så problematisk at tage et fag 
lige på den anden side af 
gaden!

Man foranlediges til at tro, at instituttet vil 
gøre alt, hvad der står i deres magt for at 
holde på de studerende. 
Konkurrencen 

fra an-
dre studier er da også 

hård, men der findes vel alternativer til 
denne lidt uproduktive metode? Hvorfor 
ikke vende bøtten på hovedet og gøre det 

Søren Hammer 
soren.hammer@gmail.com

Valgfag  uden for IFSK

mere interessant for andre studerende at 
læse fag ved IFSK end at begrænse de stu-
derende, der allerede er ”fanget i nettet”? 

Brok eller ej. Jeg mener, at der er behov for 
at se nærmere på de nuværende regler. Eller 
åbne mulighed for, at ekstra pensum kan 
udgøres af enten fire numre af Kandestø-
beren, tre af Bilmagasinet eller måske et par 
jumbobøger? Nok næppe. Alligevel håber 
jeg i øjeblikket på at blive optaget på et 

spændende fag på Handelshøjskolen i eft-
eråret. For selve opholdet på økonomi i 
foråret var en god og spændende oplevelse. 
Tilbage står kun det store spørgsmål: vil jeg 
anbefale andre at tage fag udenfor insti-
tuttet? Svaret er uden tvivl JA – men for-
bered dig på at skulle undres.  

Det kan være en omstændelig affære at tage 

fag uden for instituttet - også selvom det er 

på det økonomiske søsterinstitut.

“Dog har selv den fineste guldmønt som 

bekendt en bagside – der oven i købet 

kan være forfærdelig grim!”
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Statskundskab – nu på 
fransk!

I det næste semester pakker jeg alt mit 

habengut og forlader de gule mure til 

fordel for Frankrig – nærmere bestemt 

Lille i Nordfrankrig. Jeg skal i det næste 

halve år prøve at begå mig i den store 

verden, finde ud af, hvordan statskund-

skab fungerer andre steder – og ikke 

mindst have undervisning på fransk. I 

det næste halve år vil jeg rapportere 

tilbage om de snobbede franskmænd, 

der måske viser sig ikke at være så for-

færdelige. 

Det er ikke uden en vis nervøsitet, jeg skal 
af sted. Jeg har aldrig været specielt god til 
at snakke fransk, så nogle gange virker 
det som en hjerneblødning, at jeg skal af 
sted og klare mig på fransk det næste 
halve år. Dog synes jeg, det er et dejligt 
land, og jeg har altid godt kunnet tænke 
mig at lære sproget, men jeg kender mig 
selv godt nok til at vide, at selvom jeg fik 
tilmeldt mig et kursus på aftenskolen, 
ville jeg lynhurtigt hoppe over, hvor gær-
det er lavest – kort sagt ikke lære spro-
get. 
Men det er ikke den eneste grund til, at 
jeg vil af sted. Jeg synes udvekslingsop-
hold (og praktik) er et tilbud, som gør 
studiet spændende og samtidig måske 
kan jage en snigende studietræthed væk. 
Har selv oplevet den lidt på 6. semester 

og en stigende lyst til at komme uden for de 
gule mure. 

Ansøgning og praktiske forhold
Jeg er kommet af sted igennem Erasmus. 
Det er meget simpelt at søge. Ansøgnings-
fristen er 1. marts og det gælder for de føl-
gende to semestre. (Dog er der en opsam-
lingsrunde 1. oktober for de ledige pladser). 
Universitetet har aftaler med 31 forskellige 
lande, så der burde være noget til enhver. I 
Frankrig var der 5 forskellige byer, og jeg 
valgte Lille, fordi det virkede som det uni-
versitet, der var bedst til at modtage udvek-
slingsstuderende. Selve Lille by har 220.000 
indbyggere, men Lille er vokset sammen 
med en masse andre byer, og tilsammen 

Erasmus
- Ansøgningsfrist 1. marts for hele året (opsamlingsrunde 1. oktober) 

- Dækker 31 lande i Europa

- Ophold imellem 3 og 12 måneder

- Ca. 1.400 kr. i stipendium om måneden

- Ansøgningen kræver ansøgningsskema, forhåndsgodkendelse fra studienævnet og 

en karakterudskrift

Mere information: http://www.au.dk/da/is/udvekslingsmuligheder/europa/eras-

mus

Johanne Sofie  Roelsgaard Bang 
20041759@ps.au.dk

Serie om udvekslingsophold

udgør de Frankrigs 4. største by. Men jeg 
tror, Lille centrum er lidt større end Århus 
midtby.  
 Efter ca. 3 uger fik jeg svar fra 
IFSK og universitetet i Lille. Det er værtsuni-
versitetet, man skal have kontakt til, og der 
man skal søge hjælp. I Lille er der den ser-
vice, at de sender en FAQ om byen, bykort, 
internetadresser, hvor man kan finde bolig 
mv. Desuden er der en studenterorganisa-
tion, der hjælper udvekslingsstuderende 
tilrette og arrangerer arrangementer i løbet 
af semesteret. Indtil videre har jeg fået en 
lille smagsprøve på fransk effektivitet, da 
jeg har fået flere mails med samme indhold 
og konsekvent blevet tilsendt listen over 
sidste års udvekslingsstuderende i stedet 
for navnene på dem, jeg skal af sted med. 
 Pga. denne liste var jeg så heldig 
at få fat på en fra Århus, som var i Lille sid-
ste år. Igennem hende har jeg fået fat på en 
fransk dame, som udlejer værelser. Så nu 
skal jeg bo i den gamle bydel i et værelse, 
hvor der er delekøkken og -bad med 3 an-
dre. Derudover er der møbler, og jeg skal 
ikke have sengetøj med – ren luksus, når 
man skal kunne bære alt det, man skal have 
med. Jeg synes, det har været en stor hjælp 
at kunne snakke med hende, da jeg har fået 
svar på mange spørgsmål, jeg ellers først 
ville finde ud af, når jeg kommer af sted, 
samtidig med at jeg bedre kan planlægge 

turen og benytte mig af de fifs, jeg har 
fået. 

Økonomi
Erasmus-studerende er sikret et legat på 
omkring 200 euro pr. måned, man er af 
sted. Desuden kan man medtage sin SU, da 
mine fag kan meritoverføres. Derudover har 
jeg søgt en række legater, men jeg har in-
dtil videre ’kun’ modtaget 5.500 kr. af Oti-
con. Jeg kan anbefale at søge, men man 
skal være indstillet på, at det tager noget 
tid, men når man først har lavet ansøgnin-
gen, er det bare om at sende den af sted til 
så mange som muligt. Der er helt sikkert 
penge at hente, og nogle er så heldige/
dygtige, at de får skrabet over 100.000 
sammen. 
Selvom jeg ikke får flere legater, ser min 
økonomi meget fornuftig ud. Jeg skal kun 
betale omkring 2000 om måneden, hvilket 
er billigt i betragtning af, at jeg skal bo midt 
i den gamle bydel. Desuden har jeg fået 
lavet en aftale med min udlejer, så jeg skal 
ikke betale husleje i Århus, imens jeg er 
væk (ren luksus).

Det eneste jeg mangler nu er at pakke alle 
mine ting, få styr på de sidste småting og så 
drage sydpå 3. september for at starte på et 
forhåbentligt farverigt og spændende se-
mester.
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Instituttets Land Rover
- en introduktion til Jørgen Poulsens 
forskning

Den menneskelige natur, sociobiologisk 

approach, original tænkning og en noget 

søgt bilmetafor. Forvirret? Fat mod (!) – 

den følgende artikel vil redde trådene ud 

og give et hurtigt indblik i en af insti-

tuttets centrale skik-

kelsers forskning. 

Det centrale for Jørgen 
Poulsens forskning er den 
menneskelige natur. Et ret 
kontroversielt emne, da al-
verdens politologer ikke 
kan blive enige om, hvor-
vidt en sådan natur findes, 
eller om den blot er en 
menneskelig konstruktion. 
Hvorfor er den menneskelig 
natur interessant at udfor-
ske for statskundskaben, 
kan man så spørge? 
Statskundskab handler jo 
om partiadfærd, regime-
typer, økonomi og andet i 
den dur. 

En grundsten for politolo-

giens identitet
Kortlægningen af den men-
neskelige natur er kernen i Jørgen Poulsens 
forskning af flere grunde. For det første fordi 

han synes, at det er interessant emne, og for 
Poulsen er det helt centralt, at det er interes-
sen, der styrer forskningsprocessen. For det 
andet er en grundlæggende forståelse af 
mennesket vigtig, da en sådan forståelse er 
en hjørnesten for statskundskabens identitet. 

I dag er der som nævnt ikke 
enighed blandt politologer 
om, hvad den menneskelige 
natur er, hvilket gør, at 
statskundskaben bliver en 
videnskab, der flagrer mel-
lem humaniora og normalv-
idenskab. Hvis der skal 
komme orden og progres-
sion i politologisk forskning, 
må den forankres i en de-
taljeret videnskabelig opfat-
telse af menneskets poli-
tiske natur.
       

Tænk originalt!
Jørgen Poulsen er af den 
overbevisning, at den men-
neskelige natur ikke er et 

produkt af den sociale kon-
tekst. Han har et udgangspunkt 
om, at der er nogle generelle 
træk ved alle menneskers 
natur, som ikke skabes af om-
givelserne. Derfor har Jørgen 

Poulsen en sociobiologisk indgangsvinkel til 
sin forskning, hvilket også giver sig udslag i 

valget af empiri. En empiri, der er noget al-
ternativ, set ud fra en politologs synspunkt. 
Jørgen bruger eksempelvis udvikling-
spsykologi og biologi til at opnå en større 
forståelse af mennesket. Han bruger dog 
også mere konventionelt materiale i for-
skningen. Durkheim og specielt J.S Mill bliver 
flittigt anvendt både som ”sparringspartnere” 
og inspirationskilder i den daglige forskn-
ing.  
Jørgen Poulsen er af mange blevet kritiseret 
for den sociobiologiske approach, men kri-
tikken tager han med ophøjet ro. ”Den kritik 
er, som man kan forvente”, siger Poulsen. 
Han er bevidst om, at han nok har en noget 
original indgangsvinkel til politologien. Men 
en original tænkning er det, der ifølge Pouls-
en definerer en forsker god.  

Poulsen og Land Roveren 
Ifølge landrover.dk er en Land Rover et 
køretøj, der er i stand til at bevæge sig ud på 
de mest uvejsomme steder, samt tage på 
spændende opdagelsesrejser og ekspedi-
tioner. Det er lidt af de samme karakteristika, 

Rasmus Præst og Jeppe Thvilum 
20051268@ps.au.dk;
20053721@ps.au.dk

Bag om underviseren

Kanden vil i det kommende 

semester undersøge under-

visernes forsknigsmetoder - 

der lægges ud med Jørgen 

Poulsen.

der i overført betydning 
ifølge Jørgen selv kend-
etegner hans forskning. 
Han har i sin forskerkar-
riere bevæget sig væk 
fra statskundskabens 
asfalterede veje og sat 
kursen ud i det uudfor-
skede landskab. Et valg, 
der til tider gør, at han 
går i stå og efterlader 
folk hovedrystende på 
sidelinjen. Om Jørgen 
Poulsens forskning fører 
til opdagelsen af et nyt 
”politologisk kontinent”, 
vil kun tiden vise. Det 
bliver med garanti inter-
essant at følge hans ar-
bejde fremover. Det 
kunne jo være, man 
lærte et eller andet om 
sin egen natur og psyke!

John Stuart Mill er en af Jørgen Poulsens store inspi-

rationskilder!

Jørgen Poulsen ser visse ligheder mellem sin egen forskning og de 

ekspeditioner en Land Rover kan føre en ud på.
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Tid til fornyelse
– Øfags-tildelingen, et levn fra 
fortiden?

5. semester, og endelig får man mulighed 

for selv at præge sit uddannelsesforløb! 

Men hurtigt hører man fra ældre studer-

ende, at det langt fra er sikkert, at man 

får en af sine topprioriteter. Dette sky-

ldes umiddelbart tildelingsproceduren, 

hvorfor Kandestøberen har kigget denne 

efter i sømmene.

For at blive klogere på selve proceduren for 
Øfags-tildelingen henvendte Kanden sig til 
studienævnssekretariatet. Her kunne en me-
darbejder imidlertid oplyse, at der umiddel-
bart ikke findes en nedskrevet procedure for 
tildelingen af såvel Øfag som bachelorsemin-
arer. Dog gjorde hun efterfølgende rede for 
den faktiske praksis, der 
kort fortalt fungerer som 
følger: Alle til tiden in-
dleverede ansøgninger til 
f.eks. Øfag ”kastes op i 
luften”, hvorefter den an-
søgning, som lander 
øverst i bunken først til-
deles et fag efter den på 
sedlen angivne prioriter-
ing. Således fortsættes 
gennem stakken af an-
søgningsskemaer, indtil 
alle har fået tildelt et 
Øfag. Hvis man da efter 
”luftturen” er landet i den 
tunge ende af ansøgn-
ingsstakken, opstår risi-
koen for, at man får tildelt 
et fag, som man egentlig 

har prioriteret langt nede på sin liste. 
Ydermere er det bestemt, at alle udbudte 
Øfag (og bachelorseminarer) skal oprettes, 
hvorfor følgevirkningen af fag med lav tilslut-
ning nødvendigvis bliver studerende på Øfag, 
som de ikke umiddelbart har den store inter-
esse i (!).

En ”Kafka’sk” proces
For at følge op på disse oplysninger, kontak-
tede Kandestøberen studieleder Thomas 
Pallesen i håb om, at han kunne henvise til en 
nedskreven praksis for ovennævnte fag-til-
delingsprocedure. Denne henviste imidlertid 
tilbage til Studienævnssekretariatet, idet det 
udelukkende er dem, som står for omtalte 

fagtildeling. Altså må konk-
lusionen være, at der ikke 
findes nogen konkret ned-
skreven procedure, hvilket 
ikke ligefrem gør systemet 
mere gennemskueligt!

Den hjælpsomme 

matematiker
Da Kandestøberen naturligt 
nok ikke ligger inde med 
den store erfaring i alterna-
tive måder at tildele valgfag 
på, kontaktede underteg-
nede en bekendt på institut 
for matematiske fag. Efter 
en kort introduktion til 
problemstillingen kon-
staterede ph.d.-studerende 
Niels Leth Gammelgaard, at 

der var tale om det, der i matematikerjargon 
kaldes et ”optimeringsproblem”. Desuden 
udtrykte Niels, at problemet ikke, som man 
måske kunne tro, var optimeret ud fra den 
præmis, at flest mulige studerende skal have 
deres førsteprioritet. Kandens nu lidt for-
virrede skribent spurgte da, om der da ikke 
var alternative måder at tildele valgfag på - 
måske endda nogle, der optimerer tildeling-
sprocessen. Niels forklarede derpå, at der er 
en række alternativer til den nuværende til-
delingsmetode, som alle optimerer prob-
lemet – men ud fra forskellige kriterier. Man 
kunne f.eks. optimere tildelingsproceduren 
ved at sikre den laveste samlede sum af til-
delte fag – hvorved det kan tænkes, at færre 
studerende får deres første prioritet, men 
samtidig sikres ikke at ende med at få deres 
”bundprioriteter”. Det væsentlige er dermed 
at finde ud af, hvilket kriterium man vil lade 
sin optimering tage udgangspunkt i.

Et procedure- eller fordelingsproblem?
Det ovenfor nævnte alternativ kræver dog 
naturligt nok, at gruppen af studerende 
fordeler sig nogenlunde jævnt på de udbudte 
fag. Derfor gik turen atter til Studienævns-
sekretariatet, der jo om nogen må vide, hvor-
dan vi traditionelt fordeler os. Spørgsmålet 
blev af afdelingsleder Solveig Andsbjerg bes-
varet med en konstatering af, at jeg, som alle 
andre på det kommende 5. semester, ikke 
har fået værre end min andenprioritet. Dette 
kunne undertegnede kun nikke bekræftende 
til, men samtidig løser en jævnt fordelt år-
gang jo ikke det overordnede problem med 
tildelingsproceduren (der traditionelt ram-

mer uheldige studerende værst i forbindelse 
med bachelorseminarer, hvor en 10. prioritet 
ud af 11 mulige fremstår som absolut skræk-
scenarium). Ifølge Solveig er det imidlertid 
meget varierende, om prioriteringerne er 
præget af sammenklumpning på enkelte fag, 
eller om den som i år udmærker sig ved en 
jævn fordeling. Dermed er det umiddelbart 
svært at vurdere, om det er kravet om tvun-
gen gennemførelse af Øfag og bachelorsem-
inarer, eller om det er selve tildelingsproce-
duren, der er skyld i visse studerendes 
omtalte ulykke. Men som så meget andet er 
der nok tale om, at de rigtigt uheldige situa-
tioner opstår, når de to muligheder spiller 
sammen!

Og hva’ så nu…
Opsummerende kan det altså konstateres, at 
selve tildelingsproceduren langt fra er tilgæn-
gelig for offentligheden (de studerende) og ej 
heller er nedskrevet. Åbenheden synes derfor 
særdeles tvivlsom, hvilket som bekendt fra 
Komparativ Politik-forelæsningerne om be-
folkningers tillid til staten ikke er voldsomt 
befordrende. En mere åben og gennemsigtig 
proces er derfor fra studenterside ønskvær-
dig. Samtidig kan man overveje, om ikke til-
delingsproceduren skal tages op til revision, 
idet et nok så godt fagudbud stadig kan an-
bringe uheldige studerende i en rigtig ærger-
lig situation. Og umiddelbart vil de fleste stu-
derende nok indvilge i at afgive en smule 
sandsynlighed for at få tildelt førsteprior-
iteten mod en tilsvarende mindre risiko for at 
ende helt i bunden af prioriteringsskemaet.

Lasse Laustsen 
20052898@ps.au.dk

Tildeling af Øfag

Det er vigtigt at gøre sig klart, hvilken 

præmis for tildelingen af valgfag man 

mener er den retfærdige, siger Nielæs 

Leth Gammelgaard.

Det indbyggede tilfældighedsprincip i Øfags-tildelingen kan for uheldige studerende synes uretfær-

digt!
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Velfungerende læsegrupper 
eller datingbureau?

Mange 5. semesters studerende har nok 

undret sig over, hvorfor de ikke er kom-

met videre i deres læsegrupper, som de 

havde ønsket. På trods af prioritering-

erne har studienævnssekretariatet nem-

lig valgt, at ligelig fordeling mellem køn-

nene og at hjælpe de, der ikke er i en 

læsegruppe, har højere værdi end at 

danne de ønskede læsegrupper.

Efter to år på faste hold 
skal der på 5. semester 
dannes nye. Til manges 
glæde så det dog ud til, 
at det var muligt at 
forsætte i den eksister-
ende læsegruppe, hvis 
det var ønsket. Derfor 
valgte velfungerende 
læsegrupper at ønske 
hinanden og nogle af 
dem, som ikke havde en 
læsegruppe, fandt sam-
men og dannede nye 
læsegrupper.

Mange gik derfor på 
sommerferie med en overbevisning om, at de 
ville blive placeret på hold sammen med den 
læsegruppe, de havde søgt om at få vi-
dereført. Men sådan gik det ikke for alle – 
studienævnssekretariatet har nemlig valgt at 
opprioritere en ligelig fordeling på holdene 
mellem kønnene og at hjælpe de, som ikke 
havde en læsegruppe på forhånd.
Flere læsegrupper med over tre personer er 
derfor blevet splittet og fordelt på forskellige 
hold. Det kan måske undre, at studienævns-

sekretariatet finder, at der vil blive dannet 
bedre rammer for de studerende gennem de 
ovennævnte kriterier i stedet for at lytte til de 
studerendes ønsker om at fortsætte i velfun-
gerende læsegrupper. 

Dette synspunkt deler Jonas Elsborg og Anna 
Bager, som begge er aktive studenterpolitik-
ere i Statsrådet og Studienævnet. Jonas ud-
taler, at ”det er underligt, at varetage inter-
esserne for de studerende, der ikke har 
fundet plads i en læsegruppe frem for de ek-

sisterende læsegruppers 
interesser, specielt når 
man opfordrer de stu-
derende til at søge om 
videreførelse af velfun-
gerende læsegrupper”. 
Jonas har ligeledes 
svært ved at forstå, 
hvilke argumenter der 
kan ligge bag, at den 
ligelige fordeling af 
kønnene prioriteres så 
højt, for som han siger: 
”det er jo ikke noget 
datingbureau!”
Anna Bager er enig heri 
og finder det mærkeligt 

at opfordre til, at de studerende prioriterer 
deres læsegrupper, hvis mange alligevel vil 
opleve, at der ikke tages hensyn til det. Med 
den korrekte studenterpolitiske udtalelse 
om, at ” Vi er der for at varetage de studeren-
des interesser, og er det et problem, vil vi 
selvfølgelig tage det op hvor det er relevant. 
Enten med studienævn, ledelse eller begge 
steder” lover Anna, at der vil blive set nærmere 
på spørgsmålet. 

Anne P. Knudsen 
20053284@ps.au.dk

Tildeling af Øfag

Mange studerende på 5. semester må mod 

deres ønske befolke læsegrupperummene 

ud fra andre konstellatiopner end de hidti-

dige.

Hvor skal vi hen?
- kommende artikelserie fra et idehistorisk perspektiv.

Er der virkelig ikke mere tilbage at ønske 

sig af samfundet – eller venter vi stadig 

på revolutionen? 

Vi skal i en  kommende artikelserie her i bla-
det lade os inspirere af barnet på bagsædet, 
der insisterer på at få at vide, hvor vi skal 

hen, og hvornår vi er der. 
Er vi nået til ”the end of 

history”? – eller er det 
blot en illusion, at vi 
skulle skille os sær-
ligt ud i rækken af 
epoker i samfund-
sudviklingen? 

Jeg vil under-
søge sagen gennem 
en række interviews med alle tid-
ers klogeste mennesker, der hver 
især tør give deres bud på en 
overordnet karakteristik af sam-
fundet og de problemer, de mener 
der er forbundet hermed. Er vores 
samfund det tætteste vi kommer på et 
perfekt samfund - betyder komplek-
siteten i samfundet, at der kun er 
justeringer tilbage? Eller kan vi stadig 
tillade os at drømme om en revolution, 
der kan skabe paradis på jord og for-
trænge tingsliggørelsen mennesker 
imellem? Og hvad er der i det hele 
taget blevet af dem, som tror på no-
get? Er de virkelighedsfjerne uto-
pister, hvis tro nærmest antager en 
religiøs karakter, eller er de blot de 

eneste, der har modet til at tro og håbe på 
det gode i mennesket? 
Og hvilken rolle skal tro overhovedet spille i 
samfundet? Hvad betyder det, at religionen 
måske er på vej tilbage i vores ellers så for-
nuftige samfund? Og hvorfor er den det?  

Det er nogle af de 
d r ø n k r i t i s k e 
spørgsmål, artikel-
serien vil kredse 
om fra forskellige 
s y n s v i n k l e r . 
Første interview i 
r æ k k e n 
bliver med 
t id l igere 

i n -

sti-
t u t - leder på 
Idéhistorie, og for-
stander på Testrup 

højskole gennem mere end 20 
år; Jørgen Carlsen. Han er en 
garvet foredragsholder og har 
bl.a. vakt opsigt med titlen ”Rend 

mig i kompetencerne!” 

Med henvisning til Weber, Grundtvig 
m.fl. advarer han mod en tiltagende 

totalitarisme, som han mener 
spøger i tidsånden. Læs mere om, 

hvordan det knytter an til kompe-
tencer, og om, hvorfor folkelig 
oplysning er centralt i den forb-
indelse – alt sammen i næste 
nummer af Kandestøberen.

Bjarke Tarpgaard Hartkopf 
20063106@ps.au.dk

Idehistorie klumme
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Kalenderen 

22. september

AGF møder FC Nordsjælland

Mere behøver man vist ikke at afsløre...

Atletion kl. 17

28. september
Bærlim – über alles

Kridt danseskoene når Bærlim rykker ind med hele bredsiden af dansable beats 

pAKHUSET (sTUDENTERHUS åRHUS) kl. 20. 

19. september
Newbees night – blandt andet med Cleo Malone

Kom og hør det nyeste inden for dansk upcoming musik og oplev de vordende 
stjerner inden de slår igennem for alvor.  

pAKHUSET (sTUDENTERHUS åRHUS) kl. 21.

21. september – 20. oktober
Hvordan vi slipper af med de andre

Politisk satire på Århus Teater

For spilletider og billetpriser se aarhusteater.dk

21. september – 20. oktober
Rusfest i kantinen. 

Hele herligheden starter med spisning kl. 18, og derefter skal russerne vartes op 
med shots i metervis! Billetsalg hos de smukke PF´ere. 

29. september 
Endags-konference om EU’s fremtid:

“Europe, Challenges and Prospects”.

Workshops og foredrag ved eksperter på området fra hele Danmark. Konferencen find-
er sted i Studenterhus Århus. Newbees night – blandt andet med Cleo Malone

Kom og hør det nyeste inden for dansk upcoming musik og oplev de vordende stjerner 
inden de slår igennem for alvor. pAKHUSET (sTUDENTERHUS åRHUS) kl. 21. 

29. september 
Grand Avenue

Train, Kl. 21:30

ENTRÉ: DKK 115,-

7. oktober
Verdens bedste KVICKLY holder søndagsåben. 

Kvickly på Haslevej i Åbyhøj er favorabel når det handler om at købe store partier af 
billige underlige ting hjem. Tag på søndagsudflugt og fyld fryseren til oktober måned. 

10. oktober
PF præsenterer: ‘Danmark: hvor skal vi hen?‘. Årets faglige dag starter traditionen 
tro med morgenmad og introduktion ved borgmester Nikolaj Wammen.

Hele måneden
Svæveflyvning - der er højt til loftet, men nu kan du komme tættere på med                      
denne unikke sportsgren. Efteråret er højsæson for flygtige faldvinde, tordenstorme 
og torpedoer. Kast dig ud i kaos og køb dig til en prøvetur for 200 kr. 

Århus Svæveflyveklub // www.aasvk.dk
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