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FRIHED
KOM PÅ DANMARKS STÆRKESTE 
NETVÆRK OVERALT MED iPAD AIR 
OG MOBILT INTERNET

Nye målinger viser, at vores 
netværk er det stærkeste i 
Danmark. Se resultaterne på 
telenor.dk/ti

MÅLT AF:

Minimumspris: 4.434,- 
Ved oprettelse af Mobilt Bredbånd Medium til 139,-/md.

Kontantpris uden abonnement: 4.655,-

iPAD AIR, 16GB

3.600,-

D et er på høje tid, at der bliver pu-
stet nyt liv i den måde, der under-
vises i økonomi på. Sådan lyder

meldingen i et fælles opråb fra økonomi-
studerende på tværs af landegrænser. 

De studerende fra 36 organisationer –
der også har omtrent 150 økonomiprofes-
sorers støtte – opfordrer til, at deres un-

dervisere skal ruste dem bedre til mødet
med samfundets problemer. Og lige fra
USA til Argentina og Tyskland og ikke
mindst Danmark er kritikken særligt ret-
tet mod lærebøgerne.

»Vi vil gerne sætte gang i en debat om,
hvad man forventer af økonomer, og om
det så også er det, vi opnår med den må-
de, vi skoler dem på. Vi mener, at der er
nogle problemer med den økonomiske
teori, vi oplærer vores kommende økono-
mer i«, siger Mads Falkenfleth, økonomi-
studerende på Aarhus Universitet og for-
mand for Det Samfundsøkonomiske Sel-
skab, der er en af foreningerne bag det in-
ternationale opråb, hvis mål er at skabe
debat både blandt studerende, undervi-
sere, politikere og borgere.

Flere tilgange efterlyses
Mads Falkenfleth har i løbet af det seneste
halve år mødt studerende fra hele verden,
og det er den samme tendens, der går
igen alle steder, fortæller han: Alsidighe-

den er gået tabt, og underviserne er ble-
vet for forhippede på kun at læne sig op
ad de mest benyttede teorier og tilgange,
som ikke nødvendigvis tegner et fyldest-
gørende billede af virkeligheden. 

»Det er vigtigt, at de studerende fra star-
ten af uddannelsen får at vide, at der fin-
des nogle økonomiske kontroverser, som
man kan betragte ud fra forskellige per-
spektiver, frem for kun de redskaber, som
man bruger på velkendte markeder. Men
når det ikke er velkendt, og der sker ting i
virkeligheden, som normalt ikke sker –
som eksempelvis finanskrisen – så begyn-
der det at vakle lidt, og når man er så stål-
sat på at forklare det med sine main-
stream-briller, går der måske noget tabt«,
siger Mads Falkenfleth, men fastslår sam-
tidig, at det, han omtaler som main-
stream, sagtens kan tilbyde én forklaring.

Opråbet, der har 19 lande i ryggen, kan
læses på debatsiderne og flere udenland-
ske medier i dag. Her skriver den interna-
tionale skare af studerende blandt andet: 

»Vi vil have virkeligheden ind i klasselo-
kalet igen, sammen med debat og en
mangfoldighed af teorier og metoder. Det
vil bidrage til at forny vores disciplin og
skabe et rum, hvor løsninger på samfun-
dets problemer kan udvikles«. 

Debatten hilses velkommen
Dekanen for Business and Social Sciences
på Aarhus Universitet, Svend Hylleberg,
hilser kritikken velkommen, men mener
ikke, at det står helt så grelt til. 

»Jeg er enig i, at det med jævne mellem-
rum er godt at få ryddet op eller diskute-
ret, om det, man anser for sandheden lige
nu, også er det. Det er godt at få diskuteret
nogle af forudsætningerne, nogle af me-
toderne, nogle af de modeller, der anven-
des. Men jeg er ikke enig i alle konklusio-
nerne. Blandt andet sker der en stor ud-
vikling disse år på grund af eksempelvis
ny adfærdsforskning, som kan bidrage
med et andet perspektiv«, siger dekanen.

De kommende økonomer nævner i de-

res opråb tre områder, der kan nytænkes.
For det første mener de, at der skal under-
vises i flere økonomiske perspektiver: 

»Hvor andre studier omfavner diversi-
tet og underviser i konkurrerende teorier,
selv når de er uforenelige, præsenteres
den økonomiske videnskab som én sam-
let teori«, hedder det således.

For det andet vil de have mere historie
på skemaet, og dernæst efterspørger de
undervisning i flere arbejdsmetoder.

Bliver de studerende i øjeblikket præsen-
teret for nok tilgange og metoder til, at de re-
elt kan udvikle en kritisk sans?

»Det varierer sikkert. Jeg vil ikke afvise,
at man kan gøre det bedre, og det forsø-
ger vi også på. Men jeg er ikke sikker på,
om nogle af de ting og metoder, de næv-
ner, lige er det, man skal ændre. Jeg vil ik-
ke sige, at opråbet giver anledning til
overvejelser, for overvejelserne er der alle-
rede«. 

Hvad er din kommentar til, at de stude-
rende kalder undervisning og lærebøger for
ensporet, og at der er mangel på alsidighed?

»Jeg mener ikke, at det er rigtigt. Og jeg
opfatter det mere som en påstand, som
skal skabe debat. Men det betyder ikke, at
man ikke kan blive bedre og tage andre
aspekter ind i bøger og undervisning«, si-
ger Svend Hylleberg.
charlotte.holm@pol.dk

Undervisning

CHARLOTTE HOLM PEDERSEN

Virkeligheden mangler 
i undervisning og bøger på
økonomiuddannelserne,
mener studerende fra 19
lande. Derfor har de 
skrevet et fælles opråb.

Økonomistuderende fra hele verden protesterer 
q OPRÅB 
q 19 LANDE RÅBER MED

Økonomistuderende fra 36 
studenterorganisationer fordelt på
19 lande er med i opråbet. Omtrent
150 økonomiprofessorer bakker op
om initiativet. Over 20 internationale
medier bringer i dag opråbet, der-
iblandt The Guardian og Le Monde. 
Læs mere på hjemmesiden 
WWW ISIPE.net

D ansk Folkepartis spidskandidat og efter
alt at dømme megastemmesluger ved
det kommende europaparlamentsvalg,

Morten Messerschmidt, er lidt for liberal til Dansk
Folkeparti.

Sådan lyder vurderingen fra Dansk Folkepartis
tidligere formand, Pia Kjærsgaard, i hendes bog
fra november, ’Fordi jeg var nødt til det’. Heri for-
tæller hun om sit syn på nogle af partiets profiler.

»Morten Messerschmidt er ligeledes dygtig,
men endnu nok lidt ung og lidt mere liberal end
godt er for Dansk Folkeparti«, skriver hun således.

Hun spår ham dog en stor fremtid i partiet,
»men indtil videre er jeg glad for, at han genopstil-
ler til Europa-Parlamentet og kan sikre os et godt
kommende valg«, fortsætter hun. 

Pia Kjærsgaard har takket nej til at uddybe,
hvorfor hun mener, at Messerschmidt er »lidt me-
re liberal end godt er for Dansk Folkeparti«.

Heller ikke Morten Messerschmidt har trods fle-
re henvendelser de seneste dage ønsket at kom-
mentere sin tidligere formands karakteristik af
ham. Det skyldes travlhed, oplyser han og hans as-
sistent.

Partiets nuværende formand, Kristi-
an Thulesen Dahl, erklærer sig dog ue-
nig med sin forgænger. Han finder ik-
ke Messerschmidt for liberal:

»Absolut ikke, absolut ikke«, siger
han.

DF-formanden tilføjer, at Morten
Messerschmidt har undergået en ud-
vikling.

»Sådan er det jo for de fleste af os. Jeg
har jo også været med i Fremskridts-
partiet på et tidspunkt, hvor vi havde et mere libe-
ralistisk syn på den økonomiske politik, end
Dansk Folkeparti har. Det er der ikke noget mær-
keligt i. Der er mange politikere, der på den måde
har udviklet sig, og gudskelov for det«.

»Jeg kan i hvert fald se på den måde, Morten ar-
bejder på, at han står fuldt inde for Dansk Folke-
partis program og kæmper for det. Og det gør han
ikke bare professionelt, det gør han også med
hjertet«, fortsætter Thulesen Dahl.

Det er ikke første gang, at Morten Messer-
schmidt beskyldes for at trække for langt til den li-
berale side. I 2005 skabte han sammen med Mo-
gens Camre (DF) ballade, da de i en kronik fore-
slog et opgør med efterlønsordningen og syge-
husprivatisering. Dengang medførte det en høj-
lydt og offentlig afklapsning fra daværende for-
mand Pia Kjærsgaard. Skideballen var dog pri-
mært rettet mod Mogens Camre.

»Morten Messerschmidt er ung og urutineret,
men Mogens Camre er jo en garvet politiker ...«,
tordnede hun dengang.

Trods uenigheden med sin forgænger har Kri-
stian Thulesen Dahl forståelse for den måde, Pia
Kjærsgaard i sin bog har beskrevet Morten Mes-
serschmidt.

»Jeg kan godt forstå, at Pia har skrevet det i for-
hold til tidligere diskussioner, men jeg må sige, at
Morten står fuldstændig inde for Dansk Folkepar-
ti og Dansk Folkepartis politik. Han står fuldstæn-
dig på det program, vi har, og det, synes jeg, han
beviser i praksis hver eneste dag«, siger DF-for-
manden.
msk@pol.dk

Politik

MORTEN SKÆRBÆK

I bogen ’Fordi jeg var nødt til det’
lufter Dansk Folkepartis 
tidligere leder et forbehold over
for partiets EP-spidskandidat.

Pia K. i sin bog: 
Messerschmidt
er lidt for 
liberal for DF

Morten står
fuldstændig 
inde for Dansk
Folkeparti 
Kristian 
Thulesen Dahl 


