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når man engagerer sig i en studenterforening, fx 

ved at stille op til bestyrelsen, så får man plud-

selig en masse pligter. Man forventes at komme til 

en række møder. Man skal udføre forskellige opga-

ver, og hvis man lige glemmer det, melder den dår-

lige samvittighed sig, og det bliver pinligt, når man 

skal forklare de andre i gruppen, hvorfor man ikke 

lige fik gjort det, man sagde man ville. Men hvorfor 

skal frivilligt arbejde være lig med sure pligter og 

dårlig samvittighed – kan man ikke gøre det på en 

anden måde?

det kan godt være, at man ikke er lige bevidste om 

det i alle studenterorganisationer, udvalg og besty-

relser, men da arbejdet som udgangspunkt er fri-

villigt og ulønnet, er der grænser for hvor mange 

sure tjanser, der reelt er plads til, før arbejdet bryder 

sammen. Hvis alt arbejde udføres pga. Foucault’sk 

undertvingelse i form af dårlig samvittighed, selv-

opofrelse for de andre medlemmer i gruppen og 

trusler om repressalier i form at tab af social status 

i gruppen, så fungerer det frivillige arbejde dårligt 

eller måske slet ikke.

Men hvad hvis man begyndte at tænke på en anden 

måde? For det første skal man huske, at det arbej-

de der skal udføres sjældent har karakter af at være 

livsnødvendigt. det er ikke hjerteoperationer og ny-

retransplantationer, vi udfører i SAiS. dette giver os 

en privilegeret position, hvor vi kan nøjes med at 

udføre de opgaver, vi synes er spændende. Prøv 

lige at overveje, hvor revolutionerende det egentlig 

er, hvis man kun skal lave det, man har lyst til! På en 

almindelig arbejdsplads skal man gøre, hvad man 

får besked på, hvis man ønsker at hæve sin måned-

lige løncheck. Tænk hvis du kun skulle lave det, du 

brændte mest for – det du har allermest lyst til! det 

lyder næsten for godt til at være sandt.

i SAiS har vi virkelig forsøgt at tage konsekvensen 

af denne indsigt: vi laver kun det, vi brænder for. 

derfor må vi også se i øjnene, at det virksomheds-

besøg på Lego, som der har været snakket om de 

sidste 2½ år, nok ikke bliver til noget. Hvorfor? Fordi 

der ikke var nogen, der brændte tilstrækkelig meget 

for det, til at det lykkedes at få arrangementet på 

plads. Men det er ikke er et nederlag, at vi ikke kom 

på besøg hos Lego – det afgørende er, at vi aner-

kender, at arbejdet er frivilligt, og dem der skal ar-

rangere ting, skal brænde for det, og energien skal 

være stærk nok til, at det bliver omsat til praksis. 

Ved at erkende dette, undgår man også meget af 

den dårlige samvittighed, der ellers let kan opstå, 

hvis man alligevel ikke lige fik lavet de opgaver, man 

lovede på sidste møde.

fra foucault og filterkaffe 
til latour, østers og champagne 
- om at revolutionere det frivillige arbejde i studenterforeningen SAiS

Af Mathias Vestergaard, informationsvidenskab, 6. semester
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desuden har vi i SAiS valgt, at møderne ikke skal 

være hurtige og effektive møder, som lige skal 

klemmes ind mellem alle de andre aftaler og opga-

ver i den tætpakkede kalender. i stedet er møderne 

lange aftenmøder, og selvom det tager længere tid 

på den måde, så udnytter vi også, at vi kan hygge 

os sammen. der bliver serveret god mad – alt fra 

lasagne til østers og sushi – lidt champagne, rødvin, 

kaffe og diverse former for kage. På den måde bli-

ver mødet til en hyggelig sammenkomst, hvor man 

udover bestyrelsesarbejdet også får snakket om 

løst og fast på studiet, de opgaver man er ved at 

skrive, og mødet bliver således noget, man ser frem 

til i ugen op til.

Ved at lave gode møder, som man glæder sig til, og 

fjerne den dårlige samvittighed gennem erkendel-

sen af at man skal brænde for opgaverne, har vi 

ændret måden at lave studenterarbejde på. Heref-

ter er det om at have tålmodighed og blive ved med 

at snakke om opgaverne og idéerne på nye måder. 

Måske ændrer man lidt på idéen. Måske kommer 

der en ny med i bestyrelsen. i stedet for at gennem-

tvinge beslutninger og projekter via autoritær magt, 

så nøjes man med at omorganisere aktørerne i det, 

bruno Latour kalder for et aktørnetværk. Ved hjælp 

af tilfældighederne og det heldige faktum at vi alle 

er forskellige, og der ofte er stor forskel på, hvilke 

opgaver folk synes er sjove, så sker der pludselig 

noget. Aktørernes indbyrdes relation er pludselig på 

en sådan måde, at tingene sker, og der bliver fyret 

op i kaminen.

det tog over et år, fra vi første gang talte om en 

mac-nørd-aften, til den faktisk fandt sted. Oprinde-

ligt var det tænkt som et lille og eksklusivt arrange-

ment for en gruppe af venner, men vi fik ikke gjort 

mere ved det. Vi blev bare ved med at snakke om 

det på hvert møde. Langsomt blev idéen til arrange-

mentet udviklet – der skulle være eksterne oplægs-

holdere og workshops, og alle SAiS-medlemmer 

skulle kunne deltage. nogen begyndte at kontakte 

mulige oplægsholdere, og idéen ramte plet. i løbet 

af få uger faldt alle de praktiske ting på plads, og vi 

fik afholdt en rigtig hyggelig og lærerig aften. det 

samme gælder også for både speciale-prale-aften, 

virksomhedsbesøg og studieturen til San Francisco, 

som der nu arbejdes intenst på at planlægge.

Tilbage sidder man rundt om kaffebordet og undrer 

sig over hvad der skete – man mødtes jo bare og 

snakkede og spiste nogle gode middage med god 

rødvin og masser af kaffe, og pludselig havde man 

fået arrangeret alt muligt. det kan næsten føles som 

magi, og derfor er det også svært at turde tage æren 

for det. Vi har en tendens til at synes, at hvis noget 

ikke er opstået gennem hårdt arbejde, så er det slet 

ikke vores fortjeneste – det var rent held. Men i det 

frivillige arbejde sættes heldet i system, og det er 

pga. denne systematiske mødeaktivitet, at idéerne 

justeres, og aktørerne omrokeres og tilpasses, indtil 

sol og måne står rigtigt i forhold til den enkeltes ar-

bejdslyst. når vi gør det, så lykkes det, og derfor er 

det meget vigtigt, at man husker at fokusere på de 

små og store succeser, for det nytter noget!
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Hvad er SAIS?

SAiS er studenterforeningen på informationsvi-

denskab. SAiS arrangerer virksomhedsbesøg, 

mac aften, studietur og andre aktiviteter som 

er med til at skabe sammenhold og fællesskab 

– både fagligt og socialt. i foreningen har vi en 

bestyrelse, som holder styr på aktiviteterne. det 

koster 50 kr. for livsvarigt medlemskab.

Husk, at du altid kan følge med i, hvad SAiS laver 

på www.sais.dk

Jeg har en idé!

Har du en idé til et arrangement, der kunne være 

relevant, fedt eller bare sjovt, så tag kontakt til 

SAiS’ bestyrelse, bestylelse@saisweb.dk – vi laver 

ikke arrangementet for dig, men vi hjælper gerne 

alt hvad vi kan med netværk, kontakter og prak-

tiske ting.

Hvem?

SAiS har ca. 120 aktive medlemmer, hvoraf seks 

personer er blevet valgt til bestyrelsen. indtil no-

vember 2008 ser bestyrelsen således ud:

• Lasse Chor, formand (2. årgang)

• Mathias Vestergaard, næstformand (3. årgang)

• Lars Lauridsen, kasserer (3. årgang)

• Eva Hauerslev (2. årgang)

• Patrick Alexander W. Christensen (1. årgang)

• Michael Tornøe (1. årgang)

Fra studieturen til Berlin, i januar ’07. Her ses en forelæsning i forbindelse med transmediale-festivalen. Det var ikke sAIs som arrange-

rede selve turen, men det var gennem sAIs at forbindelserne mellem forelæsere og studerende blev skabt.




