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Mod og mening Sten Schaumburg-M\u00fcller Hent PDF Mod og mening er en hyldest til Frederik Harhoff
og hans betydning for sin omverden. Frederik har som underviser en særlig evne til at inspirere og løfte
blikket mod de blå horisonter; videre end læringsmålet, den næste eksamenskarakter og den efterstræbte

mulighed for fremtidig ansættelse i en prestigefyldt organisation. Denne ikke-målbare del af Frederiks virke
er baggrunden for, at en gruppe af Frederiks studerende har udarbejdet et bidrag til dette værk. I en tid, hvor
kombinationen af besparelser og new public management har nået universiteterne, har Frederik Harhoff
italesat, at kvalitet ikke kan måles i point, men i den relevans og ordentlighed, vores arbejde har. Det vi

arbejder med, skal have og give mening. Det er derfor en fornøjelse at både tidligere og nuværende kollegaer
har bidraget til at hylde Frederiks virke som forsker. Bogen er udgivet med støtte fra Margot og Thorvald

Dreyers Fond
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