
Akademiet	  for	  Talentfulde	  Unge.	  	  

Seminar	  ved	  Christoffer	  Florczak,	  Ph.d.-‐studerende	  i	  Offentlig	  Forvaltningssektionen,	  Institut	  for	  
Statskundskab.	  

Kære	  ATU	  deltagere.	  Programmet	  for	  Seminaret	  d.	  14.9.	  er	  følgende:	  

Del	  1:	  Organisationsændringer,	  Public	  service	  motivation,	  og	  Personlighedstræk:	  Et	  kig	  på	  brikkerne	  
inden	  vi	  samler	  puslespillet	  –	  Ca.	  16.00	  til	  17.00	  

I	  denne	  del	  giver	  jeg	  en	  kort	  introduktion	  til	  de	  tekster	  I	  har	  læst,	  samt	  til	  begreberne	  i	  almindelighed.	  Det	  
er	  planlagt	  til	  cirka	  en	  time.	  Formålet	  med	  denne	  del	  af	  programmet	  er	  at	  vi	  alle	  har	  en	  basal	  forståelse	  at	  
arbejde	  ud	  fra	  i	  de	  senere	  dele	  af	  programmet.	  Vi	  vil	  her	  besvare	  spørgsmål	  som:	  hvordan	  kan	  vi	  forstå	  en	  
organisationsændring	  –	  og	  hvordan	  kan	  vi	  konceptualisere	  den?	  Hvad	  er	  hierarkiske	  mål	  af	  individuelle	  
forskelle?	  Hvad	  er	  Public	  service	  motivation	  og	  hvad	  er	  personlighedstræk	  –	  og	  hvorfor	  er	  der	  egentligt	  to	  
begreber?	  

Del	  2:	  Diskussion	  af	  begreber	  –	  Ca.	  17.00	  til	  17.30	  

I	  denne	  del	  tager	  vi	  en	  kort	  summe-‐pause	  på	  cirka	  en	  halv	  times	  tid.	  Formålet	  her	  er	  at	  I	  kritisk	  forholder	  jer	  
til	  begreberne	  fra	  første	  del	  af	  seminaret.	  En	  stor	  del	  af	  at	  arbejde	  inden	  for	  akademia	  (og	  at	  være	  
studerende	  på	  et	  universitet)	  er	  at	  forholde	  sig	  selvstændigt	  og	  kritisk	  til	  begreber,	  teorier	  og	  empiriske	  
fund.	  Det	  er	  derfor	  op	  til	  jer	  at	  interagere	  med	  materialet	  og	  selvstændigt	  strukturere	  jeres	  egne	  debatter	  i	  
denne	  del.	  Jeg	  vil	  gå	  rundt	  blandt	  jer	  og	  give	  input	  til	  jeres	  diskussioner.	  

Spisepause	  –	  Ca.	  17.30	  til	  18.00	  

Del	  3:	  Hvordan	  kommer	  vi	  videre	  herfra?	  At	  behandle	  problemstillinger	  i	  et	  social	  videnskabeligt	  
perspektiv	  –	  Ca.	  18.00	  til	  18.30	  

Jeg	  holder	  igen	  et	  kort	  oplæg	  om	  hvordan	  vi	  forskningsmæssigt	  forholder	  os	  til	  at	  videreudvikle	  et	  allerede	  
eksisterende	  perspektiv	  (cirka	  en	  halv	  times	  tid).	  Her	  vil	  vi,	  som	  første	  tilgang,	  snakke	  om	  kritik	  af	  teoretiske	  
antagelser	  og	  fundamenter.	  En	  anden	  tilgang	  er	  metodisk	  kritik.	  En	  tredje	  er	  at	  drage	  observerbare	  
implikationer	  og	  lave	  forskningsdesign	  for	  at	  forsøge	  at	  afgøre,	  hvad	  der	  er	  den	  mest	  brugbare	  eller	  
øjensynlige	  forklaring	  på	  et	  fænomen.	  

Del	  4:	  At	  udlede	  observerbare	  implikationer	  og	  at	  vide	  hvornår	  vi	  tager	  fejl	  –	  Ca.	  18.30	  til	  20.00	  	  

I	  denne	  del	  vil	  I,	  igen	  som	  grupper,	  arbejde	  med	  at	  opstille	  hypoteser	  til	  seminarets	  problemstillinger,	  og	  
hvis	  tiden	  tillader	  det,	  vil	  I	  også	  skulle	  formulere	  begyndelsen	  på	  et	  undersøgelsesdesign.	  Vi	  slutter	  (alt	  efter	  
hvordan	  vi	  skrider	  frem	  tidsmæssigt)	  med	  en	  plenumdiskussion	  af	  et	  par	  af	  jeres	  forslag.	  

Vel	  mødt	  på	  torsdag.	  

MVH.	  

Christoffer	  Florczak	  	  


