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Du er også nødt til at tænke den praktiske dimension ind i 
dine studier! Sådan siger Natasha Finlov Bagger, der var en 
super-studerende, men som ikke havde nogen praktisk  
erfaring som nybagt kandidat. 

GODE KARAKTERER  
GØR DET IKKE ALENE
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Hva' så, KU? Er I der?  
Fredag den 8. maj skal vi danse, feste, spise god mad og drikke øl, når KU's 
Forårsfestival igen løber af stablen i Universitetsparken. Love Shop, When 
Saints Go Machine, Stine Bramsen, Vinnie Who og Christian Hjelm er nogle 
af de kunstnere, der kommer og optræder.
 

Forår er lig med tilvalg 
Vil du i praktik? Eller til udlandet? Eller vil du tage fag på et andet af HUM's 
institutter - eller måske på et andet fakultet? Vi giver dig inspiration til det 
store tilvalgs-valg.  

Professor og tv-vært 
Vincent F. Hendricks har i foråret landet en rekordstor bevilling til sit nye 
Center for Information og Boblestudier. Og så er han blevet vært på sit eget 
tv-program på TV3. Det fortæller han om i Humanist.  

 Når jobbet lader vente på sig 
Natasha Bagger Finløv gik den snorlige vej gennem sin uddannelse på 
danskstudiet. Men som færdig kandidat manglede hun praktiske færdig-
heder. Måske kan du bruge hendes erfaring til noget?

Stiletter og glitter til grand prix på KUA 
Humanists studenterskribent Maria var med til IKK's Grand Prix, MiGP,  
i Festsalen i marts. Læs reportagen fra festlighederne.

På gensyn, Tania Ørum 
Hun er en af de kvinder og forskere, der siden 60'erne har sat sit fine og tydelige 
præg på humaniora. Nu takker hun af efter en lang karriere. Humanist har mødt 
lektor Tania Ørum til en snak om et liv i forskning. 

 

Myten om den ensomme humanistiske forsker er... en myte 
Humanistiske forskere sidder ikke alene på deres kontorer og læser svære 
bøger. De blander sig i samfundsdebatten og samarbejder tværfagligt med 
andre forskere. Det viser en ny undersøgelse, som postdoc David Budtz 
Pedersen fortæller om her. 

Fingeren på den faglige puls 
Cand.mag. i historie og kinastudier Troels Kjems Petersen er gymnasielærer - men 
han er også medarrangør af Arbejderhistoriefestivalen på Arbejdermuseet i april. 
Sådan holder han sin faglighed ved lige. 
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FAGBEVÆGELSEN
DROPPER IGEN 1. MAJ-OPTOG
Fagbevægelsen og Socialdemokratiet må for sjette gang aflyse maj-optoget.  
Det sker af frygt for, at de sammenstød mellem politi og ungsocialister, der  
siden krisens start i 1907-08 har præget byens gader, kommer ud af kontrol. 

LÆS SIDE 4

AU PAIR PIGE  
FRA KORSØR
SER TILBAGE

TROTSKISTER 
BAG STREJKE-
PROTEST

S-MINISTER LIS GROES  
TIL KAMP MOD  
TV-REKLAMER

SELSKABET TIL FORSKNING I ARBEJDERBEVÆGELSENS HISTORIE LØRDAG DEN 25. APRIL 2015

Sexreform-læge stiller op til 
folketingsvalget til efteråret

Ved det kommende folketingsvalg kan  
vælgerne stemme på den kendte læge Jonathan 

Leunbach fra SEXPOL-gruppen. Han står på 
kommunisternes liste. Valgprogram:  

Sundt sexliv, ordentlige boliger og socialisme.
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Dekanen mener! 

Husk undervisningstilmelding til efterårets kurser

HUMrådet mener!

IKK-Musical i april

Mexicanske indianere besøger HUM

Hva' mener du? Forskernes klumme  

Kom til studenterkonference på COG/COM

Debat

Dét forsker fakultetets ph.d.-studerende i

Forsker på Center for Subjektivitetsforskning
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NETE GREEN JOHANNSEN 
Nete læser på den engelsksprogede kandi-
datuddannelse Cognition & Communica-
tion, hvor hun dette semester er med til at 
arrangere en kommunikationskonference. 
Det fortæller hun om på side 31.
- Jeg har gang i mange interessante pro-
jekter det her semester. Ud over at plan-
lægge konferencen er jeg i gang med et 
spændende studieprojekt, hvor jeg bl.a. 
skal til London for at lave interviews i den 
britiske regering. Derudover er jeg ved at 
planlægge et summer school-ophold på 
Columbia University i New York til som-
mer. Så der er masser at se til.

PAULA MONBERG
Paula læser lingvistik på andet semester, er INSS' repræ-
sentant i HUMrådet og med i Studenterrådets bestyrelse. 
Paula har skrevet HUMrådets klumme til dette nummer. 
- Det fedeste det her semester er, at vi har fået en ny stærk 
bestyrelse for Humrådet, og at der var så mange engage-
rede ansøgninger til HUMpuljen (til studiemiljøaktiviteter, 
red.). Vi er stadig i gang med at sortere dem, og jeg glæ-
der mig til at se pengene gøre nytte. Fedt, at så mange har 
projekter og visioner for deres fag og universitetet. 

MARIE FLENSBORG
Grafik

MARTIN ØRSTED
Grafik

MARIA BUCK JENSEN 
Studenterskribent

MARIE-ELISABETH LEI HOLM 
Studenterskribent

SIGNE BAGER CHRISTENSEN 
Skribent

KARSTEN BORUP
Distribution m.m.

SUZANNE LØJE
Korrektur

NATASHA FINLOV BAGGER 
Skribent

PERNILLE MUNCH TOLDAM
Redaktør  
pmunch@hum.ku.dk

CARSTEN MUNK HANSEN
Redaktionssekretær og korrektur 
carstenhansen@hum.ku.dk

Humanist Bidrag

JAKOB HOLST
Jakob er historiestuderende og har til 
dette nummer skrevet et uopfordret 
debatindlæg om, hvordan studerende 
selv kan gøre noget for at højne faglig-
heden på deres uddannelse.
- Min bedste oplevelse dette semester er 
at se, at de ting, jeg lærer på historiestu-
diet, kan bruges i min hverdag. Jeg inte-
resserer mig meget for sikkerhedspolitik, 
så mit områdefag USA i det 20. århund-
rede og især min eksamensopgave om 
Ronald Reagans udenrigspolitik har 
bidraget til forståelsen af blandt andet 
USA's selvopfattelse i globalt perspektiv, 
krigen i Ukraine og kampen mod IS.

AMALIA GARCIA
Et udlandsophold i Mexico gav Amalia ideen til det 
seminar, som hun i dette semester har arrangeret på sin 
uddannelse i indianske sprog og kulturer. Seminaret for-
tæller hun om på side 25.
- For mig er det stort, at vi har fået gennemført et semi-
nar med kandidatstuderende fra både Mexico City og 
KUA. Det startede som en vild idé, men nu ser det ud 
til, at det fører til et fast samarbejde mellem det mexi-
canske universitet og KU. Derudover var det fedt at se, 
at så mange studerende fra forskellige årgange på Indi-
ansk viste interesse. På mit fag støtter vi hinanden – lige 
meget om du lige er startet på bacheloren, eller om du 
er ved at være færdig med din kanditat.

Hvad har været det 
bedste ved dette  
semester? Vi har  
spurgt fire studerende, 
der har bidraget til 
dette nummer af 
Humanist.
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Forskning er  
også for studerende
En af de ting, jeg glæder mig særligt over, når jeg læser de interview, vi har lavet med nogle af fakultetets 
forskere til dette nummer af Humanist, er deres klare fokus på og interesse for jer studerende. Skellet 
mellem forskere og studerende bliver heldigvis mindre og mindre, og det samme gør det stereotype bil-
lede af forskeren, der kun underviser og vejleder, fordi han eller hun er tvunget til det.

Både professor Vincent F. Hendricks og postdoc David Budtz Pedersen italesætter studerende som ”vig-
tige kollegaer” i deres forskningsprojekter, og lektor Tania Ørums omsorg og forståelse for sine studeren-
de vælter ud mellem linjerne i det interview, vi bringer med hende i anledning af, at hun går på pension.

Måske kan du selv bruge forskernes lyst til at arbejde sammen med studerende til noget. Tit og ofte 
er der et par studerende tilknyttet et forskningsprojekt – og nogle gange endda mange. De laver web, 
sociale medier, interviewer, transskriberer, oversætter og alt muligt andet. Hvis du har lyst til at snuse til 
forskningsmiljøet, er det bare om at banke på døren hos de forskere, du gerne vil arbejde sammen med. 
De bider ikke, og måske har de gang i noget, hvor de lige mangler dig. 

Ud over forskningsinterviewene bringer vi i dette Humanist interview med tre studerende, der har sam-
mensat deres tilvalg på meget forskellig vis – måske kan de bidrage med noget inspiration til dit tilvalgs-
valg. Du kan også læse en meget personlig historie, skrevet af Natasha Finlov Bagger, der blev kandidat i 
dansk for lidt over et år siden. Natasha gik igennem studiet på normeret tid og med høje karakterer, men 
da hun var færdig, opdagede hun, at hun ikke havde nogen erfaring at søge job på, og at hun ikke havde 
udnyttet mulighederne for virksomhedssamarbejder, praktik, udlandsophold m.m.

I den lidt lettere ende kan du læse en reportage fra musikvidenskabs Melodi Grand Prix, blive inspireret 
til at tage ind og se IKK’s musical i festsalen i april, og sidst men ikke mindst kan du læse om KU’s 
Forårsfestival, der finder sted den 8. maj på Nørre Campus. Her kan du helt gratis høre navne som Love 
Shop, When Saints Go Machine, Vinnie Who m.fl. 

God fornøjelse med læsningen af Humanist. Og god eksamenslyst, når du inden længe også  
når dertil.

Pernille Munch Toldam
Redaktør
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Et af de for tiden mest omtalte begreber i uddannelsesdebatten er ’feed-

back’.  Efter SU-reform, fremdriftsreform og dimensionering er det nu nøg-

leordet, der – inspireret af det såkaldte kvalitetsudvalgs seneste rapport – 

står højt på ministeriets dagsorden.

 

Men hvad betyder det? Kort sagt, at der bør fokuseres på den løbende dia-

log mellem studerende og undervisere, på flere og bedre tilbagemeldinger 

til studerende på deres indsats, regelmæssig og planlagt studievejledning, så 

studerende bliver bevidst om deres aktuelle standpunkt, mere inddragende 

pædagogik, mere coaching, flere mentorordninger. Altså alt i alt et stu-

diemiljø, hvor kontakten mellem studerende og undervisere sættes endnu 

mere i højsædet.

Og det er der jo ingen, der kan være uenig i. Den slags tiltag er både nød-

vendige og ønskelige, de forbedrer studiemiljøet og uddannelsesniveauet 

markant, det bliver lettere at overskue og navigere i studielandskabet for 

den enkelte studerende, og de kan endda være med til at øge gennemfør-

selshastigheden uden at reducere uddannelsernes faglige kvalitet. Thumbs 

up!

Midt i glæden over, at der trods alt også kan komme kvalitativt fornuftige 

forslag ud af et kvalitetsudvalg, skal vi dog ikke overse, at i meget stort 

omfang sparker man halvåbne døre ind. For meget af ovennævnte gør vi 

allerede, og andet er på tegnebrættet. 

Det gælder fx studieprocessamtaler, studie- og karrierevejledning, opgrade-

ring af pædagogiske og didaktiske kompetencer hos VIP'erne, mere åben 

adgang til underviserne, også uden for den skemalagte undervisning, og et 

levende fysisk, socialt og virtuelt studiemiljø, der gør det langt mere attrak-

tivt for studerende at opholde sig på universitetet 24-7. Meget af det er 

allerede gennemført, og andet er godt på vej – hvilket man kun behøver at 

gå gennem atriumområdet i KUA2 for at forvisse sig om.

Det betyder ikke, at det ikke kan blive og skal blive endnu bedre, og det er 

altid godt at få gode ideer – mere feedback! – til, hvordan det kan gøres. 

Ulf Hedetoft

Feedback

Dekanen mener! 
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I øjeblikket er græsset stadig koldt og luften bidende i Universitetsparken på 

Nørre Campus, men om bare få måneder, når vejret forhåbentlig er blevet 

varmere, kommer pladsen til at summe af liv og af festglade KU-studerende 

og -ansatte, når forårsfestivalen igen rammer KU. Forud for det massive brag 

af en dag er der gået en masse planlægning. Arbejdet med festivalen har stået 

på siden oktober 2014, og der er blevet booket artister, planlagt udsmykning 

og ikke mindst tænkt en masse tanker.

 Klaus Peter Nielsen er aktivitetskoordinator i Studenterhuset og ansvarlig 

for musikprogrammet til forårsfestivalen, der bliver arrangeret i et samarbejde 

mellem Københavns Universitet, Studenterhuset og Studenterrådet på KU. 

Han fortæller, at det har været en lærerig proces, hvor man har skullet finde 

den perfekte balance mellem det fagligt-sociale og det decideret festlige:

- Udfordringen har været både at få studerende og ansatte til at føle sig inklu-

deret. Musikken er et unikt og effektivt middel til at skabe fællesskab, og 

derfor fylder musikken også meget på KU's Forårsfestival, fortæller han om 

planlægningsarbejdet.

VI SKAL DANSE TIL LOVE SHOP OG GRINE TIL REVY MASH-UP
Kunstnerne, som optræder på forårsfestivalen, spænder vidt over genrer. Bl.a. 

kan man opleve Love Shop, S!vas, CPH Show Band og When Saints Go 

Machine. 

- Udover at bookingerne har haft nogle praktiske krav, har det også handlet 

om energi og om at finde de kunstnere, som kan bidrage med nogle fælles-

skabsoplevelser – samtidig med at vi tilgodeser den enorme diversitet, som 

heldigvis præger KU, forklarer Klaus Peter Nielsen.

 Netop diversiteten afspejler sig også i udvalget af fagligt-sociale events på 

forårsfestivalen. Her finder man bl.a. et oplæg om Neuro Creativity, fina-

len i universitetsfodbold og ikke mindst et revy mash-up med de bedste 

sketch fra forskellige fakultetsrevyer. 

SOCIALT OUTPUT PÅ TVÆRS AF FAKULTETER OG FAG
Formålet med at invitere hele Københavns Universitet til festival er at samle et 

relativt fragmenteret universitet og bringe fakulteter, ansatte og studerende, 

der måske ikke har så meget at gøre med hinanden i hverdagen, lidt tættere 

sammen. Forhåbentligt ikke kun for en enkelt dag og aften, men også fremad-

rettet. For som Klaus Peter Nielsen siger:

- Det handler også om at skabe en oplevelse af at 

være del af et stort og sejt universitet. Det er lidt 

en x-faktor, som er svær at præcisere, men folk 

skal helst gå fra festivalen og føle sig både trætte, 

glade, underholdte og udfordrede.

Festivalen er gratis for alle KU’s studerende og 

ansatte ved fremvisning af KU-identitetskort. 

KU'S FORÅRSFESTIVAL – NEDTÆLLINGEN ER STARTET!
Når KU’s Forårsfestival den 8. maj løber af stablen i Universitetsparken, bliver området mellem 

Jagtvej og Nørre Allé i et døgn omdannet til Københavns Universitets epicenter. For andet år i 

træk vil festivalen forsøge at samle hele KU – både studerende og ansatte.

Af Mie Angelo, stud.mag. og med i forårsfestivaludvalget

KU'S FORÅRSFESTIVAL
FOR ALLE STUDERENDE  

OG ANSATTE PÅ KU

8. MAJ 2015 KL. 13.00-02.00

UNIVERSITETSPARKEN, MELLEM  
JAGTVEJ OG NØRRE ALLE 7 

WWW.KUFESTIVAL.DK 

SE DET FULDE PROGRAM PÅ 

WWW.KUFESTIVAL.DK, OG FØLG 

FESTIVALEN PÅ 

FACEBOOK.COM/KUFESTIVAL
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DET STORE  
TILVALGS-VALG
Forår er lig med tilvalg. I den anledning har Humanist stillet tre studerende 

fem hurtige spørgsmål om deres tilvalg. Læs med, hvis du skal til at vælge,  

og du har brug for lidt gode tips. 

Af Maria Buch Jensen, retorikstuderende

Hvad har du taget som tilvalg?

- Først tog jeg ledelseskommunikation på dansk, så var jeg i praktik på 
den politiske nyhedsavis Altinget, og så tog jeg et fag i kønsstudier i 
efteråret.

Hvorfor valgte du at tage i praktik?

- Praktikken var en test-arena for mig både personligt og fagligt, fordi 
jeg ville undersøge, om journalistikken var noget for mig, eller om jeg 
hellere skulle arbejde med noget mere retorisk. 

Hvordan var ansøgningsprocessen i forhold til at finde en prak-
tikplads? 

- Jeg var allerede tilknyttet Altinget som korrekturlæser, da jeg så, at 
de havde et stillingsopslag med en praktikplads. Jeg kontaktede dem 
og blev relativt hurtigt kaldt til en samtale. Jeg havde inden da søgt 
praktikpladser på et reklamebureau, Danmarks Radio og hos Radikale 
Venstre. Efter jeg havde fået plads ved Altinget, skulle mit institut, MEF, 
godkende en kontrakt derfra, og det hele virkede meget formaliseret. 

Hvad lærte du af tilvalget?

- Praktikken tog mig ud af den trygge universitetshverdag og lærte mig, 
hvordan verden ser ud udenfor. Jeg blev kastet ud i opgaver, som jeg 
aldrig havde troet, jeg turde. For eksempel skulle jeg dække arrange-
menter som journalist, lave interviews og indgå i et team. Under prak-
tikopholdet skulle jeg desuden følge tre undervisningsgange i struktur 
og ledelse, og der var virkelig meget fokus på det praktiske under hele 
forløbet. Det er selvfølgelig svært af måle fagligheden, men man lærer 
bare meget mere af et praktikophold end svarende til 15 ECTS-point.

Har du et godt råd til de studerende, der skal vælge nu?

- Der er to muligheder: Hvis du er afklaret med, hvad du gerne vil på din 
kandidat, så gør alt, hvad du kan for at komme ind på den kandidat. 
Hvis du ikke er afklaret endnu, så brug tilvalgspointene som en gratis 
omgang til at undersøge det, du synes er interessant. Hvis du interesse-
rer dig for kunst, så tag fag på kunsthistorie, og hvis det føles rigtigt, så 
fortsæt på det. Du skal ikke være bange for at udfordre dig selv.

Praktikplads ved Altinget 

Mads Færch, 
retorikstuderende
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Hvad har du taget som tilvalg?

- Jeg tog den statskundskabelige tilvalgspakke i faget sociologi.

Hvorfor valgte du det?

- Jeg valgte statskundskab, fordi jeg ikke havde undersøgt mine mulig-
heder grundigt nok, og fordi jeg ikke ville udelukke muligheden for at 
blive gymnasielærer. Derudover så er statskundskab også et fag, folk 
kender, og som en arbejdsgiver kan forholde sig til. 

Hvordan var ansøgningsprocessen?

- Den var bøvlet, men et godt råd er, at hvis man vil læse tilvalg uden 
for fakultetet, så skal man sørge for at få vejledning på det fakultet, man 
skal til og ikke på ens eget institut. Men da jeg først startede, blev der 
til gengæld taget virkelig godt hånd om os, for der er nemlig så mange, 
der tager tilvalg på statskundskab, at det har sit eget rusforløb. 

Hvad lærte du af tilvalget?

- Jeg har lært, at jeg er meget meget glad for mit hovedfag historie. Det 
hører jeg også fra mange andre, som har været på tilvalg uden for fakul-
tetet. Man opdager, at man tænker mest humanistisk, og man opdager, 
at det virkelig har rykket noget, det man har studeret. Derudover har jeg 
lært, at der er en anden verden end humaniora, som tænker fundamen-
talt anderledes og i teorier frem for empiri. 

Har du et godt råd til de studerende, der skal vælge nu?

- Først og fremmest skal man vælge ud fra, hvad man synes er spæn-
dende frem for, hvad man tror, arbejdsmarkedet vil have. Hvis man ikke 
laver noget, man synes er sjovt, så kan man aldrig blive rigtig god til 
det. Derudover så skal man starte i god tid med at undersøge mulighe-
derne grundigt, og så skal man tænke over, hvordan det kan supplere 
ens hovedfag. For eksempel kan retorik lære de jurastuderende at stå i 
et retslokale, og statskundskab kan supplere historiefaget med teorier. 
Det bliver altid sjovere, hvis man kan binde de to fag, hovedfaget og 
tilvalgsfaget, sammen.

Thomas Bigum Knudsen, 
historiestuderende

Tilvalg på KU’s  
Center for Sundhed og Samfund (CSS)
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Hvad har du taget som tilvalg?

- Jeg var på udveksling i Canada på University of Western Ontario på mit 
tilvalg, og der havde jeg mulighed for selv at sammensætte mit skema, 
så jeg blandende posen med fag på psykologi, neuroscience, linguistics 
og creative writing (journalistik). 

Hvorfor valgte du det?

- Jeg vidste allerede, da jeg startede med at læse, at jeg rigtig gerne ville 
et semester uden for Danmark og studere. Jeg tænkte ikke så meget 
på jobmuligheder og cv, men mere på oplevelsen af at gå på et kæmpe 
universitet i udlandet. 

Hvordan var ansøgningsprocessen?

- Den var lang og træg. Jeg var i gang næsten halvandet år, inden jeg 
tog afsted med ansøgninger, udtalelser fra undervisere, valg af fag og 
generelt papirarbejde. Men det var, fordi jeg skulle til Canada – sådan er 
det ikke med Erasmus. 

Hvad lærte du af tilvalget?

- Jeg fik et kæmpe fagligt udbytte, synes jeg. Undervisningsformen og 
især eksamensformen er baseret på deltagelse, oplæg og prøver gen-
nem hele semesteret – ikke kun på en enkelt eksamen i slutningen af 
semesteret. Så lærte jeg selvfølgelig også at arrangere mig i et andet 
land, for jeg takkede nej til at bo på campus og lejede et hus i stedet for.

Har du et godt råd til de studerende, der skal vælge nu?

- Bare kom i gang! Jeg følte mig slet ikke klar, da jeg ansøgte et år 
forud. Men det betaler sig, og det er både fedt og privilegeret, at vi har 
mulighed for at studere og rejse ud på den måde. Det giver også nogle 
muligheder, mens man er afsted. Jeg tog fx en måned i New York inden 
semesterstart og en måned i Mexico efter semestret. Så kunne man lidt 
igen! 

Studier i udlandet
Kira Falsing, 
danskstuderende
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TORSDAG DEN 23. APRIL 2015 
KL. 10.00 -15.30

TILVALGSDAG

Om tilvalg
Du kan vælge pakker af kurser, 
eller du kan selv sammensætte 
kurser på tværs af fagene.  
Tilvalg er 45 ECTS af din bachelor-
uddannelse.

• Du skal have bestået førsteårs-
prøven, før du kan tage tilvalg. 

• Din tilmelding er bindende. 

• Du tilmelder dig på Selvbe- 
tjeningen i undervisnings- 
tilmeldingen.  

• Du skriver dit bachelorprojekt 
samtidig med dit tilvalg.  
På nogle uddannelser er det i 
efteråret, andre i foråret.  
Se det strukturerede forløb for 
din uddannelse på KUnet.

• Du må tage 15 ECTS af dit tilvalg 
på din egen uddannelse. 

Prioritering?
Måske undrer du dig over, at du ikke 
skal prioritere dit tilvalg? Men langt 
flertallet – næsten alle studerende – 
får de kurser, de har tilmeldt sig.  Og 
så er der ikke rigtigt nogen grund 
til at prioritere… Hvis der er flere 
tilmeldinger end pladser i lokalet, kan 
studienævnet udpege et andet kursus, 
eller der kan blive trukket lod blandt 
tilmeldingerne. 
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UNDERVISNINGSTILMELDING  
TIL EFTERÅRET 2015

SÅ LANGT ER JEG IKKE 
LIGE NÅET.
Undersøg det nu. Ellers vælger 
studieadministrationen kursus, 
eksamen og hold for dig.  
Og du kan ikke vælge om.

JEG GØR DET I 
EFTERTILMELDINGEN 
I AUGUST. DER ER 
LÆÆÆNGE TIL. 
Eftertilmeldingen er afskaffet. 
Tilmelder du dig ikke i maj, har 
du ingen indflydelse på kursus, 
eksamen eller hold. Og du kan 
ikke vælge om. 

TJEK! JEG VED LIGE, 
HVILKE 30 ECTS JEG 
SKAL TILMELDE MIG.
Ok!

JEG SKAL STARTE PÅ 
ANDET ÅR AF BA'EN. 
MÅSKE ER JEG BLEVET 
MELDT TIL UNDERVIS-
NINGEN ALLEREDE? 
Studerende på andet år tilmeldes 
af studieadministrationen. Tjek 
selv,  at din tilmelding er rigtig. 
Valgfag  vælger du  selv i undervis-
ningstilmeldingen. 

JEG SKAL VÆLGE  
TILVALG.
Det gør du også i undervisnings-
tilmeldingen. Læs mere om tilvalg 
på uddannelsessiderne og på side 
8 i dette nummer af Humanist.

JEG HAR LIGE SØGT 
OPTAG PÅ KANDIDAT-
UDDANNELSEN. 
Sig ja tak før 8. maj.  
Tilmeld dig første semesters kurser  
i undervisningstilmeldingen.

JEG SKAL PÅ 
UDLANDSOPHOLD.
Har du søgt forhåndsgodkendelse? 
Fristen er 1. maj. Læs mere på 
uddannelsessiderne under udland.

NYT TILMELDINGSKRAV TIL UNDERVISNINGEN:
• Du skal være tilmeldt 30 ECTS kurser og eksamener hvert semester.
• En tilmelding til et kursus er bindende – du har kun krav på at få undervisning i et kursus én gang. 
• Du kan ikke skifte eller afmelde kurser, når undervisningstilmeldingen er lukket.
• Fra februar 2016 skal du være tilmeldt 30 nye ECTS hvert semester.

UNDERVISNING I EFTERÅRET 2015:
1. maj : Efterårets kurser offentliggøres på kurser.ku.dk.
15. maj – 1. juni: Undervisningstilmeldingen er åben. 

VED DU,
HVILKE KURSER 

DU SKAL TILMELDE 
DIG I UNDERVISNINGS-

TILMELDINGEN

?
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FRA KUA'S 
FORSKERGANGE 
TIL TV3'S SEERE
Filosofiprofessor Vincent F. Hendricks har umiddelbart ikke 

meget at beklage sig over i øjeblikket: Han er vært på sit eget 

tv-program #Nethaderne på TV3 – og så har han lige fået et 

rekordstort millionbeløb fra Carlsbergfondet til et nyt interdi-

sciplinært humanistisk forskningscenter, der bl.a. skal forske i 

gruppeadfærd på de sociale medier. 

Tekst og foto: Maria Buck Jensen, retorikstuderende

13-15_Vincent.indd   13 27/03/15   16.52



14        HUMANIST   Tv-vært og centerleder

I øjeblikket toner filosofiprofessor Vincent F. 
Hendricks hver onsdag frem på skærmen på 
TV3 som vært for programmet #Nethaderne. 
Med programmet håber Vincent Hendricks at 
gøre TV3’s seere opmærksomme på, at selvom 
det er omkostningsfrit at sende voldsomme 
kommentarer og trusler afsted på de sociale 
medier, så er det sjældent omkostningsfrit at 
modtage dem. Professorens fokus på irratio-
nel gruppeadfærd på de sociale medier er dog 
ikke forbeholdt TV3’s seere. I starten af marts 
blev Vincent F. Hendricks nemlig tildelt 14,4 
millioner fra Carlsbergfondet til at starte CIBS, 
Center for Information og Boblestudier, hvor 
der bl.a. skal forskes i adfærden på de sociale 
medier, og som, hvis alt går, som det skal, bli-
ver det største privatfinansierede center på 
humaniora nogensinde.

Vincent F. Hendricks forskningsportefølje 
har de seneste år drejet sig om, hvordan irra-
tionel gruppeadfærd bliver stimuleret af de 
sociale medier. Så da en af hans gamle venner 
blev ansvarlig for programmet #Nethaderne på 
TV3, ringede han til Vincent Hendricks.
- Jeg var i første omgang ikke så interesseret, 

for TV3 er ikke et medie, jeg har den store vene-
ration for. Men efter at jeg havde talt med min 
institutleder Maja Horst, blev vi enige om, at det 
faktisk ikke var nogen dum ide. TV3-seere er 
et publikum, som vi har svært ved at komme i 
kontakt med, så det var en god måde for uni-
versitetet at lave outreach og utraditionel forsk-
ningsformidling på, fortæller Vincent Hendricks.

Had på nettet

Programmet giver taletid til nogle af de men-
nesker, der dagligt modtager både hadske 
kommentarer og trusler på de sociale medier. 
Det er blandt andet politikere, reality-stjerner, 
offentligt ansatte og journalister. Efter at have 
kigget på deres individuelle sager, opsøger 
Vincent Hendricks de mennesker, som står bag 
truslerne og kommentarerne. 
- Vores mål er ikke at pege fingre af dem, der 
gør det, men derimod at høre deres forklaring. 
Vi spørger dem, om de er klar over, at der sid-
der en modtager i den anden ende. Og ofte 
ser vi, at folk ikke har noget begreb om, at 
det rammer nogen i den anden ende. Det er 
omkostningsfrit at skrive de hadefulde indlæg, 

men det er ikke omkostningsfrit at modtage 
dem. Den asymmetri, der er mellem at afsende 
og at modtage, forstår folk ikke altid.

At folk ytrer sig gennem trusler og hadske 
kommentarer på de sociale medier, forklarer 
Vincent Hendricks ved at sammenligne den 
almindelige ansigt til ansigt-dialog med dialo-
gen på internettet. Ved en almindelig dialog 
mellem to mennesker bygger en stor del af 
samtalen på forståelsen af den andens gestik 
og kropssprog, men når gestikken fjernes fra 
en samtale, så kan debatten udvikle sig vold-
somt. Når den ene part ikke kan se den anden, 
så skærper han eller hun sit standpunkt, indtil 
der kommer en reaktion, og det er der, man 
kan få skrevet noget, som er lidt voldsommere, 
end man egentlig mener det.  

Når et like ikke længere betyder  
”synes godt om”

At folk ikke altid kender til betydningen af deres 
kommentarer og likes viser sig også i en sag, som 
Vincent Hendricks tidligere har arbejdet med. I 
2012 lagde en ung pige ved navn Amanda Todd 
en video på Youtube, hvor hun gennem en 

"Det er omkostningsfrit 
at skrive de hadefulde 
indlæg, men det er  
ikke omkostningsfrit  
at modtage dem.  
Den asymmetri, der  
er mellem at afsende 
og at modtage, forstår 
folk ikke altid."

Vincent F. Hendricks
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række talekort fortalte en uhyggelig historie om 
den digitale mobning, hun havde været udsat 
for. Indenfor en måned blev videoen set 1,6 
millioner gange, og den fik rigtig mange likes. 
Alligevel begik Amanda Todd selvmord kort tid 
efter. Sammen med Pelle Guldborg Hansen, 
der bl.a. forsker i nudging på RUC, begyndte 
Vincent Hendricks at undersøge, hvorfor der 
ikke var nogen, der havde gjort noget, når nu 
flere millioner mennesker antageligvis kendte til 
hendes problem. Forklaringen fandt de blandt 
andet i socialpsykologien.

- Det blev hurtigt normen, at måden,hvorpå 
man sympatiserede med Amanda Todd, var 
ved at give hende et like, selv hvis man per-
sonligt mente, der skulle gøres mere. Inden for 
socialpsykologien kaldes det pluralistisk igno-
rance, hvilket betyder betingelser, under hvilke 
det er legitimt for alle at forblive uvidende, 
eller at vi kollektivt kommer til at skrive under 
på en norm, som vi privat ikke bifalder. Jo flere 
der likede videoen, jo mindre blev sandsynlig-
heden for, at der var nogen, der gjorde noget. 

Et andet problem ved likes er ifølge Vincent 
Hendricks den tvetydighed, der ligger i denne 
online gestus. Når man liker et mobbeoffer, 
kan det både betyde, at man har sympati med 
pigen, men også at man fryder sig over hende, 
hvilket er en af de tvetydigheder, der under-
støtter den irrationelle gruppeadfærd, som 
fører til lemmingtendenser og pluralistisk igno-
rance. Netop studiet af disse negative effekter, 
var det, der førte Vincent Hendricks videre til 
studiet af bobler.

Center for Information og Boblestudier

Boblestudier stammer fra økonomiens verden, 
hvor en boble opstår, når aktiver handles til pri-
ser, der overstiger deres egen værdi. Det kan 
for eksempel være huse, der sælges til mere, 
end de er værd, hvilket kan føre til de overop-
hedninger i boligmarkedet, som kaldes bobler.
- Efter at have kigget nærmere på økonomiske 
bobler begyndte jeg at tænke over, om det 
behøver være monetær likviditet, man inve-
sterer. På de sociale medier investerer jeg for 
eksempel min mening eller et like, så spørgs-
målet er, om ikke man kan overophede stand-
punkter med likes, kommentarer eller følgere?

Vincent Hendricks opdagede hurtigt, at 
der var noget om snakken: økonomiens bob-
lefænomen kan under passende betingelser 
overføres til blandt andet kommunikationsom-
rådet, og derfra begyndte  tanken om at starte 
Center for Information og Boblestudier. Han 
vidste, at projektet var for stort til forskningsrå-
dene, og at han måtte søge private midler, og 

derfor søgte han Carlsbergfondet om penge. 
Carlsbergfondet bad om en udvidet projektbe-
skrivelse, hvorefter de inviterede Vincent Hen-
dricks til et møde, hvor han fik mulighed for 
at formidle sin ide foran hele bestyrelsen. Efter 
fremlæggelse, spørgsmål og vurdering fik han 
tildelt 14,4 millioner kroner. Når centeret star-
ter op til efteråret, er målet at få afdækket de 
matematiske strukturer og dynamikker af bob-
ledannelse. Derfor skal pengene fra Carlsberg-
fondet i første omgang bruges til at hyre fire 
ph.d.- studerende og fire postdocs.
- Jeg er meget meget glad for denne store 
generøse bevilling fra Carlsbergfondet til at 
starte CIBS. Og forhåbentligt, når vi har en del 
af det grundvidenskabelige på plads om to til 
tre år, og hvis alt går vel, så kan vi måske blive 
et center med små 25 ansatte og et budget på 
tredive til femogtredive millioner, som alt sam-
men er privatfinansieret. Hele historien om, at 
humaniora ikke kan bruges til noget, og at de 
private fonde og hertilhørende erhvervsliv ikke 
er interesserede – det passer ikke, siger han. 

Kommer også de studerende til gavn

Det er vigtigt for Vincent Hendricks, at centeret 
også kommer de studerende til gode, og med 
tiden skal centeret tilbyde kurser og udbyde 
studiejobs. Selv mener han, at de studerende 
kan have gigantisk indflydelse på universite-
tet, og det er centeret for boblestudier et godt 
eksempel på.
- Mine tætteste samarbejdspartnere her på 
gangen, hvor jeg sidder, er Rasmus Rendsvig, 
der er ph.d.-studerende, og Henrik Boensvang, 
som er kandidatstuderende. De har været fuld-
stændig uvurderlige i hele processen omkring 
at få støbt de her penge. 

Vincent Hendricks og hans team på forsker-
gangen har altså store ambitioner for Center 
for Information og Boblestudier, og han vil sta-
dig formidle sin forskning uden for universite-
tets gange. For det hele hænger sammen.  
- Nethaderne på TV3 er bare et lille forsøg på 
at vise nogle af de mekanismer, som gør sig 
gældende i forhold til, hvordan pluralistisk 
ignorance og lemmingeffekter kan være med 
til at bygge bobler af mobning, forfølgelse og 
trusler på internettet. Og det er jo præcis det, 
vi også kommer til at beskæftige os med på 
det nye center. 

#Nethaderne
Program på TV3, der 
bliver sendt onsdag 
aften kl. 20. 
www.tv3.dk/nethaderne

Læs mere om Center  
for Information og 
Boble-studier (CIBS) på  
hum.ku.dk/faknyt/ 
2015/boblestudier/
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EN LILLE TRYG  
UNIVERSITETSBOBLE

Selvom man har læst en kandidat, er man langt fra selvskrevet til et job.  

Det fandt jeg i hvert fald ud af, da jeg som nyuddannet humanist måtte 

bruge næsten halvandet år som ledig. Drømmejobbet kom til sidst, men det 

krævede utallige ansøgninger, virksomhedspraktik og løntilskud at nå dertil. 

Siden har jeg tænkt over, hvad jeg egentlig kunne have gjort selv i løbet 

af min studietid for at undgå en så lang ledighedsperiode. For jeg kunne 

faktisk have gjort noget helt anderledes.

Af Natasha Bagger Finløv, kandidat i dansk fra efteråret 2013

Jeg har altid elsket at sidde på skolebænken, og jeg elskede min nye tilværelse som stude-
rende, da jeg i 2008 startede med at læse dansk på KUA. Når jeg tænker tilbage, var kandi-
daten måske den bedste tid i mine fem år. Jeg kunne vælge fag, jeg syntes var virkelig spæn-
dende, og samtidig havde jeg knækket koden til at skrive gode akademiske opgaver. Det 
betød større studieglæde generelt og langt bedre karakterer. Jeg elskede det. Elskede at være 
i min egen lille universitetsboble. Indimellem sad jeg med til undervisning og forelæsninger på 
fag, jeg ikke var meldt til. Det kunne vel ikke skade at blive klogere, tænkte jeg. Det hele 
endte ud i et nørdet speciale om lederes sproglige identitetskonstruktion til et 12-tal. 
      Jeg havde gjort alt det rigtige. Klaret uddannelsen på normeret tid, fået flotte karakterer,  
og nu var jeg så parat til at få mit første job. Klar til at være en del af arbejdsmarkedet og 
bruge mine opnåede kompetencer. Men jobbet, det kom bare ikke flyvende. Det var ikke, 
fordi jeg ikke havde opnået relevante kompetencer på studiet. Problemet var mere, at jeg ikke 
rigtigt havde anvendt dem så meget i praksis. Faktisk havde jeg slet ikke rettet noget som 
helst af det, jeg lavede på studiet, mod erhvervslivet. Hverken opgaverne, eksamenerne eller 
det praktikophold, jeg aldrig tog. Jeg vidste heller ikke helt, hvad jeg ville bruge uddannelsen 
til og havde derfor ikke vinklet den i en bestemt retning. Alt det betød en ny tilværelse med 
jobcenter og a-kasse, og jeg gik fra at være studerende og skrive opgaver til at være ledig og 
skrive ansøgninger. Mange af dem endda.
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Humanistiske kompetencer forklaret

Det er en svær disciplin at skrive ansøgninger. 
Som cand.mag. i dansk og kommunikation må 
man jo kunne et eller andet med sprog. Selv-
følgelig. Men jeg havde enormt svært ved at 
sætte ord på mine kompetencer. Jeg havde 
haft et kortvarigt studiejob som journalist og 
havde da også været lidt korrekturlæser på et 
forlag i ny og næ, men meget erhvervserfa-
ring, det kunne jeg ikke prale af. Selvfølgelig 
kunne jeg jo som humanist analysere, forholde 
mig kritisk og gøre et kompliceret stofområde 
forståeligt og letlæseligt. Derfor ville jeg da 
også sagtens kunne forfatte tekst til diverse 
medier, hjemmesideredigere, stå for presse, PR 
osv., som jobopslagene krævede. Men hvor-
dan forklarer man lige, at man godt kan det, 
når man ikke har noget erfaring? Så bliver det 
jo bare påstande uden belæg. 
     Det gik op for mig, hvor blankt mit CV 
egentlig var, fordi jeg intet havde gjort ud af 
det i min studietid, og efter et par måneders 
ledighed kom jeg i aktivering. Jeg skulle i to 
måneders virksomhedspraktik som kommuni-
kationsmedarbejder hos et lille privat firma. 
Det var en rigtig god oplevelse. Ikke alene 
oplevede jeg, at mine kompetencer var anven-
delige, men jeg fik også lidt IT-erfaring i form 
af Adobe Photoshop og InDesign. Praktikken 
sluttede uden job, men som ledig havde jeg 
mulighed for at vælge et 6-ugers selvvalgt kur-
sus. Det blev selvfølgelig til et kursus i Adobe-
programmerne og i CMS-redigering. Så langt 
så godt. CV’et så pludselig mindre tomt ud, og 
gennem netværk fik jeg et kortvarigt, men 
også virkelig dårligt betalt vikariat på et par 
måneder. Her sad jeg med intern kommunika-
tion til studerende på videregående uddannel-
ser. Vikariatet endte imidlertid heller ikke med 
et job, men det var stadig godt givet ud. Det 
gav mig nemlig en fornemmelse af, hvad det 
var, jeg gerne ville. Jeg fandt ud af, at jeg gerne 
ville arbejde inden for uddannelsessektoren. 
Sagt på en anden måde ville jeg rigtig gerne 
arbejde på Københavns Universitet. Jeg havde 
søgt nogle få kommunikationsjobs der tidli-
gere, men hver gang var der mere kvalificerede 
ansøgere end mig. Jeg måtte derfor finde en 
måde at opkvalificere mig på.

"Jeg blev tilbudt en løntilskudsstilling på et halvt år. 

Selvom det ikke var et rigtigt job, så føltes det alligevel 

sådan. Jeg fik nye kolleger, som jeg ikke skulle tage 

afsked med efter få måneder, og jeg fik lov at føle, at 

jeg bidrog med mine kompetencer..."
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Løntilskud, der ledte til drømmejobbet

Tiden kom, hvor jeg skulle i aktivering igen, så en dag tog jeg spontant 
ud og talte med en områdeleder på KUA. Jeg tilbød at komme i løntil-
skud og forklarede, hvad jeg havde af kompetencer. Hun mente ikke 
umiddelbart, de havde brug for nogen, men sagde, at jeg gerne måtte 
sende mit CV. Så ville hun forhøre sig i de andre afdelinger. Jeg reg-
nede ikke med at høre fra hende igen, men pludselig en dag lå der til 
min store overraskelse en talebesked på min telefon. Jeg blev tilbudt en 
løntilskudsstilling på et halvt år. Selvom det ikke var et rigtigt job, så 
føltes det alligevel sådan. Jeg fik nye kolleger, som jeg ikke skulle tage 
afsked med efter få måneder, og jeg fik lov at føle, at jeg bidrog med 
mine kompetencer. Jeg havde relevante arbejdsopgaver og fik lov at 
lede mit eget lille ”projekt” ved at udarbejde små karriereportrætter til 
KU’s uddannelsessider. Jeg fik også relevant erfaring med at arbejde i 
en stor og kompleks organisation og erfaring med KU’s IT-systemer. 
      Det halve års løntilskud gav bare så meget mere til CV’et end den 
kortvarige virksomhedspraktik og vikariatet tilsammen. Det blev også 
min direkte adgang til et rigtigt job. Da der blev slået en stilling op på 
KU som kommunikationsmedarbejder, søgte jeg den, og fordi jeg 
havde erfaring inden for selvsamme organisation, var jeg pludselig en 
af de kvalificerede ansøgere. Helt forrest i køen. Da jeg blev kaldt til 
jobsamtale, kunne jeg næsten ikke tro det, og lynhurtigt fik jeg meldt 
mig til et kursus på a-kassen, som handlede om jobsamtaler. Jeg havde 
jo aldrig prøvet en ”rigtig” samtale før. Kurset gav mig nogle virkelig 
brugbare redskaber og råd, som gjorde, at jeg klarede samtalen rigtig 
godt. Så godt at jeg kort efter blev indkaldt til en 2. samtale. Den sam-
tale gik også godt, og jeg havde det sådan, at fik jeg ikke jobbet, så 
kunne jeg i det mindste være stolt over, at jeg havde gjort mit bedste 
og forberedt mig bedst muligt. Dagen efter fik jeg så opkaldet, jeg har 
ventet på, lige siden jeg stod med min smølf og mit bolche fra Køben-
havns Universitet i hånden. Min kommende chef sagde i den anden 
ende af røret, at de meget gerne ville ansætte mig. Jeg var lykkelig! 
Langt om længe var jeg ude af dagpengesystemet. Endelig. Og ikke 
bare med et job, men med drømmejobbet!

Hvad skulle jeg have gjort anderledes 
– og hvad du kan gøre nu

I min løntilskudsstilling på KUA interviewede jeg en del humanister til 
mine karriereportrætter. Adskillige af dem var kommet ret hurtigt i job, 
og jeg kunne godt se, at de havde gjort alt det, jeg også burde have 
gjort undervejs i mit studie. De havde blandt andet været i relevant 
praktik. Det betød, at de allerede under uddannelsen var ude at bruge 
deres opnåede kompetencer og anvende teori i praksis. Nogle af dem 
havde også været ret målrettede mht., hvad de gerne ville bruge 
uddannelsen til. Det havde gjort, at de havde sørget for at få relevante 
studiejobs inden for de brancher, de gerne ville arbejde i. Gennem stu-
diejobbet var de derfor blevet opkvalificeret med konkret arbejds- og 
brancheerfaring, og for nogle af dem var det endt med en fast fuldtids-
stilling efter specialet. Nogle af dem havde også været ret effektive i 
forhold til at vinkle deres opgaver på studiet, så de blev mere erhvervs-
rettede. Alt fra eksamensopgaver til bachelorprojekt og kandidatspe-
ciale kunne man have valgt at udarbejde som en case i samarbejde 

med forskellige virksomheder. På den måde ville 
man have løst en konkret opgave for en virksom-
hed og have skabt noget værdi for dem. 
Og opgaverne ville have fokuseret på at anvende 
teorien i praksis.
      Jeg havde ikke formået at gøre noget af oven-
stående i løbet af mit studie. Desværre, for det 
kunne muligvis have forkortet min ledighedsperi-
ode væsentligt. Måske kunne jeg endda helt have 
undgået den? Ender man imidlertid som mig, når 
man er færdiguddannet, og bliver en del af dag-
pengesystemet, så er mit bedste råd at komme i 
løntilskud så hurtigt som muligt i så lang tid som 
muligt. Et halvt år giver bare mere til CV’et end 
virksomhedspraktik på en måned eller to. Både for 
arbejdserfaringen, men også for selvtilliden. For 
mig var det det helt rigtige at finde løntilskud i en 
større organisation, da det gav mig et stort net-
værk. Da der så pludselig blev slået en stilling op et 
andet sted i organisationen, som det skete i mit 
tilfælde, så har man den fordel, at man kender ste-
det, arbejdsgangene, IT-systemerne osv. Bliver 
man først ledig, er det vejen frem at være så pro-
aktiv som muligt. Også for ikke at få for store hul-
ler i CV’et. Og så er det om at gribe de mulighe-
der, man får undervejs for at opkvalificere sig rent 
arbejds- og kompetencemæssigt.
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KA-studerende på KU  
kan se frem til en  
speciale-arbejdsuge  
på 51,6 timer

Der er lavet en ny tolkning af lovgivningen for specialeskrivning. 

Fra efteråret 2015 vil skriveperioden sandsynligvis blive skåret fra 

6 til 4 mdr. Hvorfor skriver vi et speciale som afslutning på vores 

kandidatuddannelse? Her er et eksempel fra KUA.

Af Paula Emilie Monberg, HUMrådet

§ 2. Formål (taget fra Studieordning for kandidatuddannelsen i Dansk 2008)
Den studerende skal opnå en større selvstændighed og faglig fordybelse 
gennem de videregående elementer i fagområdets discipliner og metoder (..). 
Den studerende skal have mulighed for at udvikle og målrette sine kompetencer 
med henblik på specialiserede erhvervsfunktioner, herunder blive optaget på en 
forskeruddannelse.

Det lyder jo godt med fordybelse, større selvstændighed og specialisering. 
Men disse ting kræver tid. Et speciale udgør som udgangspunktet 30 ECTS. 
ECTS er en tidsenhed: 1 ECTS svarer til 27,5 studenterarbejdstimer. Et speciale 
kræver 825 timers arbejde. 

Regnestykket er som følger: Seks måneder er ca. 26 uger, og fire måneder er 
ca. 18 uger. Har man et halvt år til rådighed, skal man bruge 31,7 timer om ugen. 
Det er lidt i underkanten, men man har seks ugers ferie på et år, dvs. tre uger 
under specialet samt eventuelt et par helligdage, og så kommer vi tæt på 37 timer 
om ugen. Ved at trække de tre uger fra får man således 35,8 timer om ugen. 

Har man fire måneder til rådighed, skal man bruge 45,8 timer om ugen. Regner 
man to ugers ferie fra, bliver det til 51,6 timer om ugen; og lidt mere, hvis man 
rammer et par helligdage. Dette svarer til et ret heftigt fuldtidsjob. Og ja, vi er 
studerende på fuld tid, men faktum er, at de fleste studerende på kandidatuddan-
nelserne har job ved siden af studiet. Og de færreste præsterer deres fremmeste 
tænkning, hvis de skal arbejde koncentreret 51,6 timer om ugen, mens de speku-
lerer over, hvordan de skal betale deres husleje.

Der findes ikke to ens specialer, heldigvis, og forholdene for empiriindsamling vari-
erer fra speciale til speciale og fra fag til fag. Hele ideen med specialeskrivning 
udhules, når fordybelsen og det nyskabende projekt må vige til fordel for det 
hurtigt færdiggjorte. De spændende og brugbare projekter bliver oftest til, når 
man tør tage chancer og tænke uden for de vante rammer. Det er man ikke tilbø-
jelig til under konstant tidspres. Fortsætter man ned af denne sti, formoder vi i 
HUMrådet, at man om nogle år kan kalde sig kandidat efter et halvt års selvstudie 
og en multiple choice-test. De penge, man evt. sparer ved at få folk hurtigere 
igennem deres akademiske uddannelse, tabes tifoldigt, når Danmark som videns-
samfund skal stå på ryggen af kandidatuddannede, der er blevet pisket igennem 
som væddeløbsheste – med skyklapper for øjnene. 

Du kan altid fange HUMrådet på humraadet.ku@gmail.com og på Facebook.

HUMrådet mener!
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ET STJERNESPÆKKET 
GRAND PRIX-SHOW

Festsalen på KUA2 dannede rammen om et glitrende 

Melodi Grand Prix-show, da musikvidenskab for 21. gang 

afholdt fagets årlige MiGP. Publikum var gået all in på 

stilletter og pailletkjoler på en aften, der bød på dans, 

god musik og en god del satire. 

Tekst: Maria Buck Jensen, retorikstuderende  

Foto: Alberte Langberg Søndergaard

Det er lørdag d. 21. marts, og væggene i 
festsalen på KUA2 er pyntet med glitrende 
stjerner, store planeter og rumvæsner. Ind ad 
døren og ned ad trappen myldrer det med 
mindst lige så pyntede studerende. Stilletterne 
stråler om kap, og man er ikke i tvivl om, at 
arrangørerne på Facebook har opfordret til 
pailletkjoler. Efterhånden som publikum bliver 
lukket ind, danner der sig en kø til baren. For-
rest står en studerende i nonnekostume og 
taler med to piger med neonfarvede paryk-
ker. Bag dem står tre drenge i lange storblom-
strede kjoler og bare behårede ben. 

Klokken 20.30 er festsalen helt fyldt og 
humøret højt, da en skærm tændes over sce-
nen. Langsomt bliver der helt stille i salen, da 
Apollo 11 lander på månen (på skærmen), 
og et par i rumdragter stiger ud. Et par stem-
mer i højttaleren begynder at diskutere, om 
det nu er den rigtige vej mod KUA's festsal. 
- Er der mon kommet nogen gæster? spørger en 
mandestemme.
- Gu' fanden er der kommet gæster. Det er jo 
årets fest, svarer en pigestemme. Rumdrag-
terne går tilbage i rumskibet, skærmen slukkes, 

og ind på scenen kommer aftenens to vær-
ter, de to musikstuderende Simone Tandberg 
og Christian Kallehauge Christensen, iklædt 
to store hvide rumdragter. Bag dem lyser nu 
den smukkeste stjernehimmel, og publikum 
klapper og hujer, mens de tager dragterne 
af. Simone Tandberg træder et skridt frem og 
slår med hovedet, så hendes røde slangekrøl-
ler lægger sig ned over den havblå kjole, som 
gemte sig under rumdragten. 
- Mine damer og herrer, er I klar? råber hun, 
mens publikum klapper og hujer.
- Så lad mig præsentere aftenens første band. 
Tag godt i mod Booty Troopers med sangen 
’Fejlfri’!
Publikum klapper og jubler, da gruppen stiller 
sig klar på scenen, og flasher deres aerobictøj 
fra 80’erne og en koreografi, der både invol-
verer farvestrålende håndvægte, massevis af 
squats og håndklæder om halsen. De tre lek-
torer fra musikvidenskab, som har fået rollen 
som dommere, Bjarke Moe, Birthe Skou og 
Morten Michelsen, er ellevilde. Især danseko-
reografien får masser ros.

20-23_MIGP.indd   21 27/03/15   16.57



22        HUMANIST   MiGP

Fra headbanging til blomstrede kjoler

Det næste band på scenen kalder sig Vred sæk, 
og de headbanger, så deres rygsække hopper, 
når de skråler ’Fuck hele verden’ ned i mikro-
fonen. Publikum skråler med, og da sangen er 
færdig, spørger vært Simone Tandberg, hvad 
dommer Birthe Hanne Skou synes om deres 
optræden. 
- Jeg synes, at det er dejligt, at de unge får 
det ud! siger hun med et grin og henviser til 
alt den aggression, der lige er blevet udløst på 
scenen. Publikum griner med hende, og ban-
det forlader scenen med flere rosende ord fra 
dommerne.

Vred sæk følges af gruppen The Michael 
Valleys, som alle bærer masker med billeder 
af forsangerens ansigt. Det næste band kal-
der sig Venstreswingsulykke, og de synger om 
et emne, hele publikum kan relatere til, da de 
brokker sig over bussen 5A. Sangen rundes af 
med den velkendte lyd ’Check, check, check, 
check ud’.

Efter Venstreswingsulykke får publikum for-
klaringen på drengene i barkøen i de storblom-
strede kjoler, for ind på scenen kommer Judith 
Priest and the Butlers med sangen ’Du’ køn’.
 
Fra Tamagotchi til brætspil

Næste band på scenen er Yo-yo Motel med 

sangen ’Manga Hentai’. Publikum er vilde 
med bandets sangere, der iført hver deres far-
verige paryk synger om manga-tegninger og 
90’er-børnenes favoritlegetøj Tamagotchien. 
Det næste band, Sam’s band, bliver i retro-
stilen, da de kommer ind i ens pailletneder-
dele og crepede hestehaler. Der er masser af 
hoftevrik i ægte Melodi Grand Prix-stil, og det 
samme gælder for bandet Alphatweet, der 
starter en fest med deres sang ’#kualiv’. Da 
bandet er færdige med at spille, træder for-
sangeren frem i sin røde kjole. Hun kigger på 
publikum og råber:
- Det her, MiGP, det er jo indbegrebet af Kualiv!
Publikum og humøret er højt, da aftenens sid-
ste band The Settlovers indtager scenen iført 
uld, halm og sten, som det kendes fra brætspil-
let Settlers. 

Et MGP-medley

Da det er blevet tid til at stemme, går aftenens 
husorkester på scenen og sætter gang i et 
MGP-medley, som alle fra publikum kan synge 
med på. Med sange som ’Kickflipper’, ’Jeg 
tror det kaldes kærlighed’, ’Du er ikke som de 
andre pi’r’ og ’(Anni) Tro på os to’ kan ingen 
holde sig i ro. Alle danser og synger, mens 
stemmerne bliver talt op. Efter det store MGP-
medley kommer sidste års vindere på scenen, 

nemlig bandet Das Skapital, der skal spille et 
vindermedley. 
Klokken halv tolv er det blevet tid til at afsløre 
aftenens vindere, og en pige i glitrende guld-
kjole kommer på scenen med en stor kuvert 
med et glitrende tretal. Årets tredjeplads går til 
bandet The Michael Valleys, og da de har spil-
let deres sang ’Pornokomponist’ igen, er det 
blevet tid til andenpladsen. Igen kommer den 
glitrende guldkjole med den glitrende kuvert 
ind på scenen, og vært Simone Tandberg kan 
afsløre, at årets andenplads går til Venstre-
swingsulykke, der iført gule veste og cykel-
hjelme igen kan optræde med sangen ’5A-lt 
for meget’. Til sidst er det blevet tid til afslø-
ringen af førstepladsen, og det har dommerne 
fået æren af at stå for. Derfor overrækkes den 
glitrende kuvert nu til dommer Birthe Skou, der 
hiver i snoren, og snart kan afsløre, at årets 
vinder af MiGP 2015 er Alphatweet med san-
gen ’#kualiv’. Værtinde Simone Tandberg slår 
ud med armene, inden Alphatweet går i gang 
med at spille nummeret igen, og siger:
- Det betyder altså også, at Alphatweet får 
æren af at lave vindermedley 2016, og det 
glæder vi os allerede til. Tag godt i mod dem: 
MiGP-vinderen 2015 – Alphatweet!

Deltagere i MiGP 2015
1. Bootytroopers – Fejlfri
2. Vred sæk – Fuck hele verden
3. The Michael Valleys – Pornokomponist
4. Venstreswingsulykke – 5A-lt for meget
5. Judith’s Priest & The Butlers – Du’ køn
6. Yo-yo Motel – Manga-Hentai
7. Sam’s Band – Sam’s Bar
8. Alphatweet - #kualiv
9. The Settlovers – Fucking Nybygger

Aftenens vinder blev Alphatweet med nummeret '#kualiv'.
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Læs mere om deltagerne, 
og hør alle sangene på 
migp.dk

Booty Troopers slog sig løs i nummeret ’Fejlfri’

The Michael Valleys tog tredjepladsen med nummeret Pornokomponist
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IKK-MUSICAL  
UDFORSKER  

LYKKEBEGREBET
For andet år i træk opfører de  

studerende på Institut for Kunst- og  

Kulturvidenskab i april musical på HUM.  

Forestillingen er både skrevet, komponeret,  

instrueret og opført af studerende fra IKK. 

Af Pernille Munch Toldam

Hvad er lykke, og hvordan bliver man bedst lykkelig? Det er temaet  
for dette års IKK-Musical ’Gaudium’, der spiller den 16.-18. april i fest-
salen på KUA2. 
- Gaudium er navnet på den by, handlingen udspiller sig i. Byen er 
styret af borgmester Dissi Mulo, der i al hemmelighed tilsætter lyk-
kepiller i borgernes drikkevand. Ud over borgemesteren møder vi også 
et slæng, der gør oprør mod styret. Men hvad der præcis sker i kam-
pens hede, må man selv finde ud af ved at gå ind og se forestillingen, 
fortæller teatervidenskabsstuderende Amalie Pontoppidan Witt, der 
spiller med i musicalen og derudover også er bestyrelsesformand for 
musicalen. Men hun tilføjer så:
- Musicalen gør brug af både form- og genremix, og publikum træ-
der ind i et drømmeagtigt, surrealistisk univers, der både trækker på 
verfremdungsteknik, Beckett-lignende karakterer og et naturalistisk 
skuespil. Det bliver en god blanding, der appellerer til et bredt publi-
kum. Samtidig har vi valgt at holde fast i at belyse samfundsvæsentlige 
aspekter og gå en smule politisk til værks igen – ligesom vi gjorde i 
forestillingen ’I rødt lys’ sidste år. 
Om lykke-temaet fortæller Amalie Pontoppidan Witt:
- Musicalen sætter spørgsmålstegn ved det at være lykkelig. Hvordan 
skal man forsøge at opnå lykken, og er det overhovedet muligt at 
være lykkelig. Publikum kan forvente at blive kastet godt og grundigt 
rundt i følelsesregisteret, og vi håber, at de vil gå fra forestillingen med 
nye tanker om lykkebegrebet. 

100 procent studenterprodukt

Musicalen er skabt fra bunden af studerende på Institut for Kunst- og 
Kulturvidenskab, og instruktøren er teatervidenskabsstuderende Mar-
tin Ousted Christiansen. Og der er ikke sparet på krudtet ifølge Amalie 
Pontoppidan Witt:
- Vi glæder os helt utrolig meget til at fyre et gennemarbejdet og, 
synes vi selv, spændende show af for publikum. Og vi håber, at rigtig 
mange studerende og ansatte vil gå ind og se forestillingen. Fra prøverne på musicalen. Foto: Luna Stage Kramer

Bedøm selv de IKK-studerendes anstren-
gelser, når ’Gaudium’ spiller i festsalen 
på KUA2 den 16.-18. april. Billetter kan 
købes via link på ikkmusical.org og  
facebook.com/ikkmusical. Her kan du 
også læse mere om musicalen.
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På et fag som indianske sprog og kulturer er mødet med verden uden for KUA’s mure en vigtig del af uddannelsen.  

I mødet med den kultur, de studerer, bliver de studerendes horisont for alvor udvidet. Derfor har de specialestude-

rende på indiansk sammen med en gruppe studerende fra Mexico taget initiativ til et samarbejde. 

Af Pernille Munch Toldam

Der er langt fra Mexico City til København – 
ikke mindst på en grå og kedelig martsdag 
på KUA, hvor folkloren i den grad glimrer ved 
sit fravær. Men så er der tilsyneladende heller 
ikke længere. I hver fald har seks mexicanske 
specialestuderende fra Universidad Nacional 
Autónoma de Mexico (UNAM), der alle læser 
mesoamerikanske studier, fundet vej til KUA. 
Her skal de sammen med en håndfuld dan-
ske specialestuderende på indianske sprog og 
kulturer afholde et specialeseminar for alle de 
danske studerende på uddannelsen, hvor de 
skal præsentere deres emner for hinanden. 

To af de mexicanske studerende, Lucero 
Pacheco Ávila og Florencia Becerra Hernández, 
fortæller, hvorfor samarbejdet er vigtigt: 

- Der findes allerede samarbejder mellem 
forskerne fra UNAM og København, men det 
er også vigtigt, at de studerende mødes, for 
det giver nogle andre perspektiver på vores 
uddannelse. For os er det vigtigt og stort at 
se, at der er nogen – så langt væk fra Mexico 
– der interesserer sig for vores verden, for i 
Mexico er der ikke særlig meget interesse for 
vores indianske baggrund, forklarer Lucero 
Pacheco Ávila, der selv har indiansk bag-
grund. Hendes ligeledes indianske studiekam-
merat Florencia Becerra Hernández supplerer: 

- Det er meget motiverende at komme til Dan-
mark og opleve interessen for vores kultur. I 
Mexico er der stor diskrimination over for indi-
anere, og hvis man fx taler nahuatl (aztekisk, 
red.), der, selvom det er gammelt, stadig er et 
levende sprog, bliver man set ned på og får at 
vide, at man skal tale spansk. 

Vigtigt samarbejde på studenterniveau

En af forskellene på de to grupper af stude-
rende er, at de mexicanske studerende er 
meget specifikt orienteret, mens man i Køben-
havn studerer meget mere bredt, forklarer 
danske Amalia Garcia:
- Vi dækker lidt det hele her på KUA, og på 
vores BA læser vi om hele Mesoamerika. 
Det er først på kandidaten, at vi bliver mere 
specifikke. I starten syntes jeg, at det var lidt 
ærgerligt, at jeg ikke havde et specifikt emne, 
men nu kan jeg se, at det er en stor fordel, 
for vi kan være med i alle samtaler med de 
mexicanske studerende. Og mexicanerne er 
meget imponerede over, at vi endda kan tale 
lidt nahuatl, fortæller hun med et smil.  

Formålet med besøget, der varer en uge, 
er et seminar, hvor alle de specialestuderende 
præsenterer deres emner. I år er første gang, 
de studerende besøger hinanden, men håbet 
er, at kontakten kan holdes ved lige, og semi-
naret gentages. Det vil give de danske stu-
derende muligheden for også at komme til 
Mexico, hvor de kan se de genstande, pyrami-
der etc., de studerer. 

Det abstrakte bliver meget konkret

Lektor Jesper Nielsen fra indianske sprog og 
kulturer er også svært tilfreds med de stude-
rendes samarbejde:
- Både min kollega Christophe Helmke og jeg 
har gode forbindelser til UNAM, men det gør 

mig så glad, at de studerende også er interes-
serede i at samarbejde, for mit håb for vores 
studerende er, at de kan komme ud i verden og 
bruge deres viden. De studerende fra Mexico 
bliver en dag vigtige forskere i Mexico, så det 
er vigtigt, at vi allerede har kommunikation på 
det her niveau. Det kunne jeg godt have brugt, 
da jeg var studerende, siger han og understre-
ger det vigtige i, at de danske studerende får 
lov til at se, at de mexicanske studerende ikke 
er så forskellige fra dem selv. 
- Og så er det vigtigt, at de oplever, at der er 
indianske studerende i Mexico i dag. I hverda-
gen på KUA er de indianske sprog og kulturer 
så langt væk, at det indimellem kan føles helt 
abstrakt, men for de marginaliserede indianere 
i Mexico er det i den grad virkeligt. Og med 
besøget her bliver det også pludselig meget 
virkeligt i de danske studerendes hoveder. Vi 
sidder her i Europa, hvor alt er så rent og pænt 
og rigt, og det er vigtigt for vores studerende 
at se, at sådan er det ikke alle steder.
Den danske specialestuderende Amalia Garcia 
tilføjer: 
- Alle de studerende, der er på besøg, har indi-
anske rødder, og deres bedsteforældre har talt 
indianske sprog. Fordi de bliver set ned på i 
Mexico, er de blevet virkelig rørte over at se, 
at vi betragter deres kultur som vigtig. Danske 
politikere tror, at der må være mange forskere 
overalt i verden og i Mexico, der studerer indi-
anske sprog og kulturer. Men det er der ikke. 
Der er kun tre steder i Europa, hvor man kan 
studere indiansk. Men der er i høj grad brug 
for, at der er folk i Europa og Skandinavien, der 
arbejder med de her ting. Vi kan høre fra india-
nerne selv, at det er vigtigt. Og det er et godt 
og motiverende budskab.

Florencia Becerra Hernández og Lucero Pacheco Ávila.  
Foto: Amalia Garcia

EN ØJENÅBNER  
FRA MEXICO
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Vi skal som forskere og universitetsstuderende blande os i den offentlige 
debat. Vi ved faktisk ting som ikke alle ved, og selv når vi blot formoder, 
hviler vores antagelser (forhåbentlig) på et bedre fagligt fundament end 
lægfolks. Forskningsminister Sofie Carsten Nielsen fremsatte opfordrin-
gen så klart: ”Kære forskere, vil I ikke godt blande jer mere i debatten?” 
(Pol. 11.11.2014). Alligevel kan man som humanist være afskrækket fra at 
blande sig og svare på journalisters henvendelser. Pressen fungerer nem-
lig efter en anden logik end universitetet. Det er en journalistisk dyd at 
finde den simple historie der tegner konflikten op i færrest mulig mellem-
regninger og forbehold, mens refleksion og kompleksitet vægter højere 
hos os. Avisernes debatsider har altid virket efter en helt tredje logik, en 
logik som jeg synes vi i dag ser gentaget i såkaldt sociale medier. Her er 
det stillingtagen i den optrukne konflikt som gælder: Er du med os, eller 
er du med dem? Desuden opsætter de tre debatkulturer, universitetet, 
journalister og sociale medier, forskellige fortolkningsrammer, så det 
samme udsagn og de samme ord kan betyde noget vidt forskelligt. Mere 
om det om lidt.
       Men hvad er pointen med denne indledning? Jo, hvis man som huma-
nist blander sig i debatten kan man pludselig finde sig i et gevaldigt 
stormvejr som denne lille oplevelse vil belyse:
     Det var fredag da telefonen ringede: ”Det er fra Politiken. Har du hørt 
at Dansk Sprognævn vil ændre på kommareglerne igen? Hvad synes du 
som sprogforsker om det?”. 
       Kommaer er kedelige, punktum. Så jeg svarede noget i retningen af: 
”Åh nej, ikke kommaer nu igen! Vi snakker alt for meget om kommaer. 
Kommaet er altså et ret uvæsentligt tegn, så for min skyld kunne man 
slette kommareglerne fra næste udgave af Retskrivningsordbogen”. 
     Udtalelsen var én blandt mange lignende i avisen nogle dage efter. 
Den syntes mig heller ikke særlig voldsom eller provokerende; det burde 
være selvindlysende: Mange tekster er fyldt med kommafejl, vi kan allige-
vel godt forstå dem, ergo er kommaer ret uvæsentlige. Det er ikke kon-
troversielt. Før man tænker på journalistikkens logik om at der må være 
en kontrovers: Ingen udtaler sig (jo) hvis der ikke er en kontrovers. Da 
andre medier viderebragte historien, var det derfor med kontroversen i 
overskriften: ”Sprogforskere: Kommaet er et ligegyldigt tegn” (Berling-

NÅR ÉT  
KOMMA  

BLIVER TIL FEM
UDRÅBSTEGN

HUMANISTISK VIDEN I SAMFUNDETS DEBAT

Af Jacob Thøgersen, lektor på Sprogforandringscentret

ske). Hvor mit udsagn skulle gyde olie på vandende, 
havde det kastet benzin på et ulmende bål. Kort efter 
fulgte Tweets som ”Det vil være en hån mod dansk 
sprogbrug og skrivestil at fjerne kommaet. Svarer til 
at fjerne off-side i Fodbold. Dårlig idé.” (@Boysen)
    Her bliver sprog og ordvalg relevant, for hvad vil det 
egentlig sige ”at slette kommareglerne”, og er det 
synonymt med ”at fjerne kommaet”? For debattøren 
her: ja tydeligvis; for mig: nej, absolut ikke. ”At slette 
kommareglerne” betyder at lade det op til sprogbru-
gerne at bestemme hvordan de vil bruge tegnet, lige-
som de nu gør når de skriver smileyer. Tanken om at 
udrydde kommaer er så urimelig, at jeg ikke engang 
havde forestillet mig at nogen kunne tænke den. 
     Så skal vi som akademikere blande os i debatten 
– også med udsagn som måske er ”mit bedste fagligt 
baserede gæt” og ikke resultater af en konkret 
undersøgelse? Skal man svare ”jeg antager at…”, 
eller skal man erkende at ”det ved jeg ikke, for det har 
vi ikke undersøgt”? Man kan mene at det sidste svar 
er det mest sandfærdige. Men er det egentlig det? 
Svaret antyder jo at det ene resultat er lige så sand-
synligt som det andet, og det er, i hvert fald i kom-
macasen, ikke tilfældet. 
     På kommunikationsfag, som mit eget Sprogpsyko-
logi, forsøger vi at forstå hvordan forståelsesproble-
mer som dette opstår afhængigt af samtalekontek-
ster, hvordan svar og ikke-svar tilskrives mening og 
hvordan ords betydning er afhængigt af sindet der 
forstår. Det er derfor ikke uden en vis følelse af neme-
sis at erkende at jeg nok kan forstå hvorfor kommuni-
kationen gik galt, men at jeg samtidig i denne situa-
tion var større kræfter i vold.

, HVA’  MENER DU? 

Humaniora huser nogle af landets skarpeste hoveder,  

og forskerne på HUM ved alt muligt om utroligt meget. 

Men hvad mener de om emner, der ikke  

nødvendigvis ligger snævert inden for deres fagområde?  

Det skriver de på skift om i denne klumme. 

Læs tidligere klummer i arkivet på  

www.humanist.hum.ku.dk 
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EN PIONÉR  
TAKKER AF

Efter en lang og produktiv karriere ved fakul-

tetet går lektor i litteraturvidenskab Tania 

Ørum i dette forår på pension. Tania Ørum ser 

her tilbage på en karriere, hvor hun både har 

været fagligt og personligt engageret i strøm-

ninger som kvindebevægelsen og avantgar-

dekunst – og frem imod, hvad Tania Ørum 

håber på bliver et mere modigt og internatio-

nalt humaniora i de kommende årtier. 
 

Af Marie-Elisabeth Lei Holm, litteraturvidenskabsstuderende

Tania Ørum og hendes daværende mand forfatten Hans-Jørgen Nielsen læser digte op på Louisiana i 1967. Foto: Gregers Nielsen.
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Troen på, at det er muligt at ændre samfundet, er om noget dét fæl-
lestræk, der bedst kendetegner de forskellige samfundsstrømninger i 
1960’erne og 70’erne. For Tania Ørums vedkommende – hun var aktiv i 
kvindebevægelsen og ungdomsoprørets spæde dage – har netop denne 
overbevisning virket ansporende fagligt og professionelt livet igennem. 

I forbindelse med hendes studier i engelsk kom dette til udtryk i 
oprettelsen af det kritiske universitet ’Engelsk Alternativ Projekt’, der var 
et alternativ til den daværende undervisning og studieordning på Engelsk 
Institut. Tania Ørum var medstifter af og underviser på projektet.
- Vi var ikke tilfredse med den måde, undervisningen foregik på, og hel-
ler ikke med pensum og faglitteraturen, forklarer hun og fortsætter: 
- Dengang skulle der ikke så meget til for at få lov til at oprette noget 
alternativt. Det var i ungdomsoprørets dage. Vi var bare nogle stykker, 
der gik op til den daværende rektor, Mogens Fog, og så fik vi stillet 
undervisningslokaler og en spritduplikator til rådighed. Og så gik vi i 
gang med at undervise. 

Vejen til universitetet

De efterfølgende år indeholdt flere forskellige job for Tania Ørum, der 
blandt andet prøvede kræfter med gymnasielærergerningen og arbej-
det som forlagsredaktør.
- At arbejde i gymnasiet var ikke rigtig noget for mig. Noget af det 
bedste ved at arbejde på universitetet har for mig været, at folk i langt 
højere grad selv har valgt at være der, frem for at det er en pligt, forkla-
rer hun. 
     Og selvom hun beskriver arbejdet i forlagsbranchen som sjovt og 
udfordrende, så blev universitetet ved med at trække i Tania Ørum, der 
blev ansat som undervisningsassistent og senere fik et kandidatstipen-
dium, der i dag svarer til et ph.d.-stipendium. 

Besættelse af Filmskolen 
i februar 1969. Tania 
Ørum sidder på bageste 
række yderst til højre i 
billedet. 

"De studerende i dag bliver 
jaget igennem studierne og 
livet, der er ikke plads til at 
eksperimentere eller træde 
ved siden af."

Lektor Tania Ørum
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Drivkraft i den tidlige kvindeforskning

I slutningen af 1970’erne havde forskningen i køn og kvinder endnu 
ikke vundet fodfæste i universitetsregi, og i den forbindelse spillede 
Tania Ørum en afgørende rolle. Sammen med Lene Koch var hun den 
væsentligste drivkraft bag oprettelsen af kurser inden for feminisme og 
kvindeforskning, som senere blev til Center for Kvindeforskning, der nu 
igennem mere end 30 år har beskæftiget sig med spørgsmål, der vedrø-
rer køn i en historisk, kulturel og samfundsmæssig kontekst.

I hele hendes forskningskarriere har forholdet mellem køn og litte-
ratur været ét af de emner, som har optaget Tania Ørum. og med udgi-
velsen af bogen ’Pamelas Døtre’ om kvindelitteratur i 1985 slog hun 
sin status som en af landets vigtigste stemmer inden for kønsforskning 
fast. Bogen modtog i 1986 den prestigefyldte Georg Brandes-pris, som 
tidligere blandt andet har været tildelt Villy Sørensen.

Fortaler for lettilgængeligt sprog

’Pamelas Døtre’ blev indleveret til forsvar for en doktorgrad, men blev 
afvist på grund af bogens uakademiske tone. Bestræbelsen på at skrive 
lettilgængeligt har udgjort en rød tråd igennem hele Tania Ørums kar-
riere, og hun kan personligt slet ikke se pointen i at skrive ”overaka-
demisk”. Hun er også modstander af de nu indførte bibliometriske kri-
terier for publikationer, hvor det kun er internationale publikationer i 
bestemte tidsskrifter og forlag, der tæller. 
- Jeg kan ikke rigtig forstå, hvis det skal være sådan, at det eneste der 
tæller, er publikationer af ting, almindelige mennesker ikke kan forstå – 
det læsbare og almene er da lige så vigtigt, for på den måde kan forsk-
ningen være med til at give noget tilbage til samfundet, uddyber hun. 

Den praktiske tilgang til akademiske problemstillinger hænger sam-
men med, hvad Tania Ørum selv beskriver som ”sin tilbøjelighed til 
at foretrække det uformelle og antiautoritære generelt”. Af samme 
grund er det ikke overraskende, at Tania Ørum har en forkærlighed for 
1960’ernes avantgardekunst og dens tendens til at nedbryde autoriteter 
og formelle dogmer. Det har konkret udmøntet sig i en ikke mindre end 
756 sider lang bog om emnet fra hendes hånd. I bogen ’De eksperimen-
terende tressere’ fra 2009, der af Politiken blev omtalt som et ’storværk’ 
og ’et enormt pionérarbejde’, undersøger Tania Ørum de tværæstetiske 
strømninger i en tid, som var præget af oprør mod det bestående.

I dag oplever Tania Ørum, at der i international sammenhæng, fx på 
konferencer, er en stor interesse for at høre hende tale om avantgarden 
og om, hvad den har betydet for eftertiden:
- Folk er interesserede i at høre om en periode, hvor man oprigtigt troede, 
kunsten kunne flytte noget, og hvor der var en stor tro på det kollektive 
frem for på individet. Personligt har jeg følt en form for forpligtelse til at 
formidle om denne periode – jeg var der jo selv! griner hun. 

Samtidig understreger hun, at hun på trods af sit personlige engage-
ment i perioden har følt sig i stand til at skrive sagligt om emnet ved at 
være meget åben om sin egen rolle i perioden, og fordi det immervæk 
”er ved at være længe siden!”

Opreklameret individualitet

Når snakken falder på de unge i dag, bliver tonen straks en anden:
- De studerende i dag bliver jaget igennem studierne og livet, der er ikke 
plads til at eksperimentere eller træde ved siden af. De har så travlt, at 
de ikke har tid til at protestere. Og der er heller ikke nogen tro på, at det 
nytter at protestere. I stedet vender man det indad og bliver stresset. 
Jeg tror, det skyldes, at man i dag lægger ansvaret for succes over på 
individet, forklarer hun og uddyber: 

Tania Ørum
Født 1945
Cand.mag. i engelsk og dansk i 1976
Siden 1991 lektor i litteraturviden-
skab på Institut for Kunst- og Kultur-
videnskab
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- Hvis ikke du klarer dig godt, er det din egen skyld. Den tanke deler 
jeg slet ikke. Jeg synes i det hele taget, at det store fokus på individuali-
tet er opreklameret. Det er ligesom med kvindebevægelsen. Vi kvinder 
troede førhen, at det var, fordi vi hver især var nogle skvadderhoveder, 
at vi ikke kunne få det til at hænge sammen i hverdagen. Men da vi 
begyndte at tale sammen på et kollektivt niveau, fandt vi ud af, at det 
var strukturerne i samfundet, den var gal med.
     Tidens mantra om individualitet og succes er for Tania Ørum at se 
blevet et destruktivt konkurrenceparameter, som står i vejen for samar-
bejde og social forandring. Men Tania Ørum er alt andet end sortseer, 
og hun lyser helt op, når talen falder på alle de studerende, hun har 
undervist igennem tiden.  
- De studerende er helt utrolig dygtige, og af samme grund har jeg altid 
elsket at undervise – det er noget af det bedste ved at være ansat på 
universitetet.

Humaniora skal annektere nye områder

For Tania Ørum er der derfor en skærende kontrast imellem mediernes 
ofte meget kritiske udlægning af humaniora og de humaniorastude-
rende og det billede, hun møder til daglig. Af samme grund fremhæver 
hun det som ’helt nødvendigt’, at humanister og humaniora som felt 
bliver bedre til at komme ud i det offentlige rum og demonstrere, hvad 
humaniora kan bruges til. 
- Vi har ryggen mod muren i disse år. Så vi må arbejde på at få mere 
samarbejde med ikke-humanistiske fag og blive en del af større tvær-
faglige projekter. Vi skal givetvis udvide det internationale samarbejde. 
Og vi skal også hægte vores viden på samtidens fænomener og popu-
lærkulturen for at bringe humanistisk viden i spil på en aktuel måde, 
siger hun med entusiastiske armbevægelser. 

Senest har et hold af Tania Ørums studerende publiceret en artikel-
samling ved navn ’Litteraturen i det udvidede felt II – #Dette er ikke en 
bog’, der belyser litteraturens mange udtryk i dag og forhåbentlig kan 
nå ud til et publikum uden for murene. Bogen kan købes via Publikom 
på KUA. 
- I modsætning til ministerens nedgørelse af de humanistiske kandida-
ter som ’stud.ubrugelig.’ kan humanister jo rigtig meget. Det bliver vi 
nødt til at gøre omverdenen opmærksom på. Hvorfor ikke fx oprette et 
tværfagligt skandinavisk initiativ, der kunne tilbyde studerende fra hele 
verden et indblik i skandinavisk kultur og samfundsstruktur – det kunne 
vi ovenikøbet tjene penge på! afslutter hun med et glimt i øjet. 

SPEAKERS:
Michelle Montague, Roberta de Monticelli,  

Søren Overgaard, Galen Strawson, Dan Zahavi
 

TOPICS:
Consciousness, Knowledge, Intentionality,  

Phenomenology and Analytic Philosophy
 

The summer school will provide essential insights into  

central themes within the philosophy of mind, viewed from  

a phenomenological perspective.

The course will consist of a mixture of keynote lectures,  

PhD presentations and seminars (32 hours total), aimed at  

advanced MA students and PhD students.  

Post Docs are also welcome.
 

MORE INFORMATION:
cfs.ku.dk/summer-school-2015
 

APPLICATION DEADLINE:  
May 11th

COPENHAGEN  
SUMMER SCHOOL  
IN PHENOMENOLOGY AND 
PHILOSOPHY OF MIND
CENTER FOR SUBJECTIVITY RESEARCH,  
UNIVERSITY OF COPENHAGEN
10 -14 AUGUST 2015

SUMMER SCHOOL IN 
PHENOMENOLOGY 
AND PHILOSOPHY OF 
MIND 2015 
Date: August 10-14 
Place: University of Copenhagen.

The summer school will provide essential insights 

into central themes within the philosophy of mind, 

viewed from a phenomenological perspective.  

It will consist of a mixture of keynote lectures, PhD 

presentations and seminars aimed at advanced MA 

and PhD students. 

Keynotes speakers: Michelle Montague, The Univer-

sity of Texas at Austin, USA, Roberta de Monticelli, 

Università Vita-Salute San Raffaele, Italy, Søren 

Overgaard, University of Copenhagen, Denmark, 

Galen Strawson, The University of Texas at  

Austin, USA, Dan Zahavi, University of Copenhagen, 

Denmark.

Registration is open via CFS’ webpage  

cfs.ku.dk/summer-school-2015 

"Hvis ikke du klarer dig godt, 
er det din egen skyld. Den 
tanke deler jeg slet ikke. Jeg 
synes i det hele taget, at det 
store fokus på individualitet 
er opreklameret"

Lektor Tania Ørum
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I slutningen af april afholder de studerende 
fra den kun syv år gamle kandidatuddannelse 
Cognition and Communication (COG/COM) en 
konference, der skal belyse, hvordan kommu-
nikationsvirksomheder bruger viden om men-
neskers psykologi og adfærd i arbejdet med 
kommunikation. Oplægsholdere er lederne af 
firmaet ’Decision Design’ Thor Ridderhaugen 
og Asger Breindahl, leder af virksomheden 
’Manifesta’ Anders Ojga-
ard og forsker i forbruge-
radfærd Jesper Clement 
fra CBS. 
- Vi vil gerne vide noget 
mere om den praktiske 
forbindelse mellem kog-
nition og kommunikation, 
som er de to hjørnesten 
i vores uddannelse, for-
klarer studerende på 2. 
semester af uddannelsen 
Nete Green Johannsen. 
Hun fik ideen til konfe-
rencen og er en af de seks 
studerende, der står for 
koordinering og afvikling 
af endagskonferencen. 

Konferencen, der har 
titlen ’Cognitive science in 
the business of communi-
cation,’ varer fra kl. 10 til 17. I de mellemlig-
gende timer håber Nete Green Johannsen, 
at de deltagende studerende vil blive meget 
klogere på, hvordan virksomhedsledere i kom-
munikationsbrancen anvender viden om, hvor-
dan mennesker tænker og opfører sig, når de 
designer kommunikationsløsninger. 
- Det kan for eksempel være viden om, hvor-
dan vi orienterer os i et supermarked, hvilket 
afgør, hvor det er mest hensigtsmæssigt at 

opsætte skilte og reklamer, forklarer Nete 
Green Johannsen, der samtidig indrømmer, at 
uddannelsen nok er mere forretningsorienteret 
og ’CBS’et’ end de fleste andre uddannelser på 
KUA.

Uddannelsen kan bruges på mange måder

For Nete Green Johannsens vedkommende 
var det ikke nogen selvfølge, at hun skulle stu-

dere Cognition and 
Communication. 
- Jeg startede på 
medievidenskab på 
Aarhus Universitet, 
men det gik op for 
mig, at jeg hverken 
kunne se mig selv 
som producer eller 
tilrettelægger. Sam-
tidig syntes jeg, at 
kommunikation var 
spændende, og derfor 
søgte jeg mod Cogni-
tion and Communica-
tion på KU, siger hun 
og tilføjer, at hun er 
glad for uddannelsen, 
men at hun sommeti-
der godt kunne efter-
lyse lidt mere fokus på 

de praktiske aspekter af arbejdet med kommu-
nikation. 
- Vi læser jo selvfølgelig mange teoretiske tek-
ster, og nogle gange kan det være svært at for-
stå, hvordan man skal arbejde med de her to 
felter – kognition og kommunikation – på en 
mere praktisk måde.
      Af samme grund understreger Nete Green 
Johannsen vigtigheden af, at de studerende 
ret tidligt i uddannelsen gør sig nogle tanker 

om, hvordan de vil bruge deres kompetencer, 
og i hvilken retning de vil gå, for uddannelsen 
kan bruges til rigtig mange ting. Og netop den 
afklaring håber hun på, at konferencen kan 
hjælpe de studerende med at nærme sig. 

Alle er velkomne 

Selvom den primære målgruppe for konfe-
rencen er de studerende på Cognition and 
Communication, håber Nete Green Johannsen 
også på deltagere fra andre studieretninger:
- Konferencen er gratis og åben for alle, og 
så har den et generelt fokus på, hvordan stu-
derende kommer fra studie til job, hvilket er 
vigtigt for alle studerende uanset studiebag-
grund. Et vigtigt element ved konferencen er 
også, at de studerende får tid og mulighed for 
at netværke med hinanden og med talerne, så 
de får gjort sig nogle tanker om, hvordan deres 
uddannelse kan bruges.

TIL STUDENTERKONFERENCE 
MED KUA’S CBS’ER
På uddannelsen Cognition and Communication tager de studerende skeen i 

egen hånd, når de sidst i april arrangerer en kommunikationskonference.

Af Marie-Elisabeth Lei Holm, litteraturvidenskabsstuderende 

Konference: Cognitive 
science in the business 
of communication
Arrangeret af de KA-studerende på 
Cognition & Communication,  Institut 
for Medier, Erkendelse og Formidling

Tid og sted: 
Fredag d. 24. april 2015 
kl. 10-17 i lokale 22.0.11

Konferencen foregår på engelsk og er 
åben for alle. Læs mere og tilmeld dig 
på Facebook (søg på ’KUA Communi-
cation Conference 2015’)

Nete Green Johannsen står sammen med sine medstuder-
ende bag kommunikationskonferencen på COG/COM
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Nye mennesker på centrale poster varsler oftest nye visioner. Ber-
lingskes portræt 1. februar af Danske Studerendes Fællesråds nye for-
mand, Yasmin Davali, viser tre nye fokuspunkter: en berettiget kritik 
af den rigide fremdriftsreform, en bedre kobling mellem universitets-
studiet og erhvervslivet og sidst et opgør med debatten om de stude-
rende, der bestemt ikke er dovne eller uansvarlige. Så langt, så godt.
    De to første fokusområder er gode, og dem bifalder jeg gerne. Det 
sidste punkt er jeg dog lidt usikker på. Det er min oplevelse på mit 
studie, at vi studerende til tider også må kigge indad i stedet for at 
pege fingre af andre. 
    7. oktober 2011 kunne man læse i Politiken, at nutidens stude-
rende er for dårlige fagligt. Kvalitetsrapporten af de videregående 
uddannelser fra 2014 siger, at vi studerende er for dovne, og en pro-
fessor fra SDU mener i debatsektionen på Politiken 3. februar 2015, 
at studerende må lære at skrive.
    Universitetet kan godt forbedres. Fx kunne man afsætte flere mid-
ler til respons på akademiske opgaver og eksamener på i hvert fald 
de første fire semestre, når nu underviserne selv klager over, at det 
skriftlige niveau generelt er dårligt blandt de studerende. Jeg vil dog 
komme med det frække forslag, at vi studerende med ambition, ini-
tiativ og selvkritik også kunne gøre noget for os selv i stedet for at 
forvente, at faglighed kommer af sig selv. 
   Uden universitetets indblanding kunne vi starte med at læse avi-
ser, herunder dagblade som Berlingske, Politiken og Information– 
aviser med lixtal over 40. Ved læsning af aviserne kan vi notere os 
journalisternes sprogbrug i forhold til vores eget, når vi skriver mails 
eller beskeder på Facebook. Hvor går grænsen mellem skriftsprog 
og talesprog? Hvordan bevarer skribenterne en rød tråd i kronikker, 
blogs og i debatsektionen? Hvilken retorik og argumentation bru-
ger skribenterne i emner som social-, sikkerheds- og skattepolitik? 

VI STUDERENDE  
MÅ OGSÅ KIGGE INDAD
Af Jakob Holst, historiestuderende på 2. semester 

Vi brokker os og kræver, at 

universitetet skal gøre meget 

mere for at understøtte vores 

faglighed. Men vi burde også 

kigge indad og se på, hvad vi 

som studerende selv kan gøre 

for at højne fagligheden, skriver 

historiestuderende Jakob Holst i  

dette indlæg.

Deba t

Generelt har universiteterne gode faciliteter for os studerende. 
På institutionsbibliotekerne har vi ofte adgang til 12-tals-
opgaver med tilhørende bedømmelse fra tidligere årgange 
og alskens litteratur om opgaveskrivning. Vi kan børste støvet 
af opgaven, kigge i den og spørge os selv: Hvordan har den 
studerende fået 12 i sin opgave? Hvordan argumenteres der? 
Hvordan anvender forfatteren sin teori i opgaven? Kan man 
fornemme en stringens fra problemformulering til konklusio-
nen, og hvordan kan den overføres til ens egen opgave?
    Uden at kræve flere midler kan studerende også organisere 
sig selv eller trække på hinandens ressourcer internt i studie-
miljøet. Her er der ofte studieforeninger eller en velfungerende 
tutorordning, der med garanti kan vejlede om aktive studie-
foreninger på uddannelsesstedet eller sætte den studerende i 
forbindelse med ældre studerende, der kan hjælpe med opga-
veskrivning eller det analytiske håndværk. 
    Sidst bør vi gøre os nogle tanker omkring livet som stu-
derende. Hvem har egentlig ansvaret for min uddannelse? 
Hvad er forskellen på en studerende og en elev? Hvad betyder 
det for min prioritering af tid til studie, venner og studiejob? 
Hvordan ville min arbejdsindsats tolkes, hvis det var et normalt 
arbejde i den private sektor?
    Den negative omtale af de studerende kan ikke ændres 
ved, at en studerende lægger armene over kors, tramper med 
foden i jorden og siger, at omtalen af studerende er for nega-
tiv. I det danske uddannelsessystem har vi det rigtig godt, så vi 
kan ikke tillade brok og unuanceret kritik uden at kigge indad. 
Hvis vi som studerende vil have positiv omtale i medierne, så 
skal vi tage ansvar, være selvstændige og være ærekære om 
vores faglighed, inden vi kræver hjælp fra andre eller varsler 
blokade. 
    Universiteterne har et ansvar for at stille ekspertise til rådig-
hed for os og vores studier, men det må ikke blive en sovepude 
eller en fraskrivning af ansvar for den studerende selv. 
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?

Har studerende selv et medansvar for at styrke fagligheden på deres 
uddannelse - og er den hasarderede cykelparkering foran KUA2 et 
udtryk for mangel på dannelse? Humanist har modtaget to debatindlæg 
til dette nummer. 
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I stort set alle skoler og læreanstalter bliver begrebet 
dannelse brugt som et bolværk mod det pres i ret-
ning af, hvad man kan kalde en instrumentalisering af 
uddannelserne, altså at uddannelsessystemet måles 
på dets nytte for arbejdsmarkedet og samfundsøko-
nomien i den globale konkurrence. Det gælder også 
blandt symbolanalytikerne her på humaniora. 
     Der findes ingen enighed om, hvordan man define-
rer dannelsen. Man kan sige, at dannelse adskiller sig 
fra uddannelse ved, at den udgør et formål i sig selv. 
Dannelse er mere end de erhvervsrettede færdigheder 
eller den faglighed, som en uddannelse giver. Dannel-
sen indebærer en udvikling af menneskets karakter og 
evne til at begå sig. I romantikken var erkendelsesidea-
let en syntese af det gode, det sande og det skønne, 
altså religionen (gerne identificeret med moral og 
etik), videnskaben og kunsten. Guldalderens dannede 
menneske var altså ikke blot en beholder for hukom-
melsesfylde, thi dannelse forpligter til andet end at 
reproducere kanonisk viden. Det dannede menneske 
har forladt sin selvforskyldte umyndighed og træder i 
karakter.
     I en brevroman fra 1865 af M.A. Goldschmidt defi-
nerer en af hovedpersonerne dannelsen således: ”Ved 
Dannelse forstaaer jeg den udviklede Evne til at være 
opmærksom, opfatte og tilegne sig en Tanke, være 
selvstændig i sin Dom, ville Noget, om og noget gan-
ske Lidt paa Aandens Gebet.” 
    Det smukke ved Goldschmidts definition er bl.a. 
hans anvendelse af adjektivet opmærksom, for det har 
på dansk både et etisk og erkendelsesmæssigt aspekt. 
Opmærksomhed kan betyde både iagttagelsesevne og 
en gave givet af venlighed.
     Citatet randt mig i hu, da jeg forleden bemærkede 
parkeringen af cykler foran KUA2’s hovedindgang. 
Den bar ikke præg af at være foretaget af nogen, der 
havde modtaget undervisning i symbolanalyse. I asfal-
ten er placeret de såkaldte ledelinjer, rækker af gule 
punkter i lavt relief, der tjener blinde og svagtseende 
som hjælp til at finde vej. Som indikation af formålet 

er der ved siden af linjerne 
med jævne mellemrum vist 
et piktogram af en person 
med blindestok. Hvad selv 
blinde kan sanse, var imidler-
tid forblevet usynligt for de 
uopmærksomme, der havde 
placeret deres køretøj, så det 
stod nærmest demonstrativt i 
vejen for dem, der orienterer 
sig ved hjælp af en stok.
     Det 19. århundredes dan-
nelseskultur var elitær. Bagsi-
den af denne kultur var arro-
gancen. På sine gode dage 
havde den imidlertid også generøse træk, som 
det ville klæde os at overtage, hvis vi ikke vil 
dumpe i livets skole. Når man f.eks. er ved sine 
lemmers og sansers fulde brug, er man under-
lagt en særlig forpligtelse til at tage hensyn til 
dem, der ikke er det. ”Med rige evner følger et 
stort ansvar,” som en anden opdrager engang 
sagde. Kald bare denne forpligtelse dannelse, 
for den indebærer både iagttagelsesevne og 
samfundssind. Det koster faktisk kun et par eks-
tra skridt at stille sin cykel, hvor den ikke står i 
vejen for dem, der ikke nyder det privilegium at 
kunne bevæge sig frit og ved egen kraft på to 
hjul gennem byen.

DEN UDVIKLEDE EVNE  
TIL OPMÆRKSOMHED

Af Jes Fabricius Møller, lektor i historie på Saxo-Instituttet

Cykelparkeringen foran hoved-

indgangen på KUA2 har givet 

anledning til denne kommentar 

fra lektor i historie Jes Fabricius 

Møller. 
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HUMANISTERNE 
HAR FOR LÆNGST 
FORLADT  
ELFENBENSTÅRNET
Humaniora lider stadig under et ry som 

elfenbenstårn befolket af verdensfjerne  

forskere. Men det er en myte, viser ny 

stor undersøgelse: Over 60 procent af 

humanioras forskere samarbejder flittigt 

med deres kolleger fra naturvidenskab, 

medicin og samfundsvidenskab. Og så  

bidrager de i meget stort omfang til den 

offentlige debat og meningsdannelse. 
Af Carsten Munk Hansen

Sammen med professor Frederik Stjernfelt står David Budtz Pedersen 
i spidsen for det tværfaglige forskningsprojekt Humanomics: Mapping 
the Humanities. Foto: Privat 
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- Humanioras ry som verdensfjern institution har ikke meget med virkelig-

heden på de humanistiske fakulteter at gøre i dag. Forskere og studerende 

yder et meget væsentligt bidrag til det danske vidensamfund på mange 

forskellige fronter, og det er ikke bare noget, vi går og siger til os selv; vi 

har omfattende empiriske undersøgelser, der kan dokumentere det.

Sådan lyder det fra forskningsleder og postdoc David Budtz Pedersen 

fra det tværfaglige forskningsprojekt Humanomics: Mapping the Humani-

ties, som har til huse her på Det Humanistiske Fakultet. Sammen med pro-

fessor Frederik Stjernfelt står David Budtz Pedersen i spidsen for projektet, 

som har til formål at kortlægge humanvidenskaberne i Danmark. Og de 

empiriske undersøgelser, han omtaler, er en del af den kortlægningsproces.

- Vi har blandt andet gennemført en national spørgeskemaundersø-

gelse blandt humanistiske forskere med over 1100 respondenter for at få 

indblik i, hvad humanisterne forsker i – og ikke mindst hvordan de forsker: 

Vi har i den forbindelse lavet netværksanalyser af, hvordan humanisterne 

søger penge, og hvordan de producerer og formidler forskningsresultater 

på tværs af fagområder.

Samarbejde på kryds og tværs

Samarbejde har vist sig at være et af nøgleordene for den måde, som 

humanistiske forskere arbejder på, da de ifølge Humanomics’ under-

søgelser i meget høj grad indgår i tværfaglige projekter. Myten om den 

ensomme forsker er med andre ord netop en myte:

- 0ver 60 procent af de humanistiske forskere arbejder aktivt sammen 

med forskere fra andre hovedområder som samfundsvidenskab og natur-

videnskab – og med kolleger internt på humaniora. Og ikke nok med det: 

De søger også penge til nye projekter sammen med andre forskere, hvilket 

vil sige, at der bliver produceret en masse forskning på tværs af de traditio-

nelle faglige skel, forklarer David Budtz Pedersen.  

Undersøgelserne fra Humanomics har også vist, at de humanistiske for-

skere heller ikke bekender sig til én bestemt disciplin, men at hver disciplin 

indeholder en række forskellige forskningsstile eller tilgange, som forskerne 

benytter sig af, og som passer til deres projekter og interesser.

Selvfølgelighedens paradoks 

Den store diversitet til trods bliver humaniora ofte omtalt som et fænomen, 

man gerne udtaler sig generaliserende – og ofte temmelig nedladende – 

om. Et af de typiske kritikpunkter er, at humanistisk viden ikke bidrager til 

samfundet på samme måde som fx læge- eller naturvidenskaben. 

- Udfordringen for humaniora er det, jeg kalder et selvfølgelighedens 

paradoks. Det vil sige, at humanistisk viden er så allestedsnærværende i 

den offentlige sfære, at vi glemmer, at den viden faktisk kommer et sted 

fra og skal plejes og holdes ved lige ligesom den viden, som bliver skabt 

af andre typer af forskere. Et aktuelt eksempel er de forfærdelige terroran-

greb i Frankrig og Danmark. I dagene efter angrebene blev en lang række 

forskere hidkaldt af danske og internationale medier for at hjælpe os til at 

forstå fransk kultur, religionssatire og radikalisering. Ja, det var ganske rigtigt 

humanistiske forskere, men det tror jeg ikke, at særlig mange tænkte over.

Humaniora ligger ifølge David Budtz Pedersen inde med et beredskab 

af viden, som samfundet trækker på, når svært forståelige menneskelige 

fænomener skal sættes i perspektiv og kontekstualiseres. Den viden og 

vidensspredning skal synliggøres, så folk kan se effekten af den. Det er 

et fokusområde for Humanomics, for det vil kunne rykke afgørende ved 

opfattelsen af humaniora i samfundet: 

- Tænk bare på, hvor meget naturvidenskabelig viden, der meget 

sjældent eller aldrig finder anvendelse, men som foregår ude i et bagkon-

tor, hvor skøre forskere i kitler afprøver vilde teorier. Det kan folk faktisk 

sagtens acceptere. Og det kan de, fordi de kan se, at naturvidenskabelig 

viden, når den så bliver sat i spil, har en afgørende effekt. Men det har den 

humanistiske jo også, og når vi kan vise den, bliver det nemmere for folk 

at acceptere, at vi beskæftiger os med ”sære ting” som fx den europæiske 

religionssatires historie. 

De studerende skal bruges i forskningen

Ud over at Humanomics-projektet følger trenden i humanistisk forskning 

ved at være tværdisciplinært sammensat, dyrke flere forskellige videnska-

belige tilgange og formidle sine resultater i offentligheden, er David Budtz 

Pedersen glad for, at projektet fra begyndelsen har gjort en dyd ud at 

bruge de studerende aktivt i forskningen. 

- Vi har femten tilknyttede forskere med så forskellige baggrunde som 

sociologi, historie, biologi, psykologi og filosofi, og fem af dem er stude-

rende. Vi kan se, at der er en stor værdi i at knytte de studerende tæt til 

forskningen; vi bruger dem blandt andet til at skrive specialer om emner, 

vi ikke selv har mulighed for at udforske, og til at se ting fra nye og over-

raskende perspektiver. Jeg vil faktiske mene, at det ikke vil kunne lade sig 

gøre at drive et forskningsprojekt som vores uden at involvere studerende 

i det, fortæller David Budtz Pedersen og fortsætter:

- Inden for sundhedsvidenskaben er det direkte utænkeligt at drive et 

projekt uden dygtige studerendes arbejdskraft, og sådan bør det også 

være på humaniora. Det handler ikke om, at alle studerende skal være for-

skere, for ud over den væsentlige arbejdskraft, de leverer til projekterne, 

og den læring, der er i det, tager de studerende meget vigtige kompeten-

cer med sig ud i verden bagefter. De lærer fx at indgå i hverdagen på en 

vidensarbejdsplads og organisere viden til brug for andre end dem selv 

– noget, som bliver vigtigere og vigtigere at kunne. Så en tættere veksel-

virkning mellem forskning og undervisning vil være gavnlig for både stu-

derende og forskere. 

David Budtz Pedersen tilføjer, at de studerende er nogle af humanioras 

vigtigste ambassadører, og at hvis de bliver inddraget i forskningen på en 

mere systematisk måde, vil det også styrke deres faglige selvtillid og der-

med udvekslingen mellem humaniora og samfund. 

- Vi kan nogle gange fornemme, at de studerendes selvtillid lider lidt 

under, at de hele tiden hører, at humaniora er i krise. Vi tror, at en af 

måderne at løfte deres selvtillid på er ved at inddrage dem i forskningen 

og debatten og vise dem, at de er vigtige for udviklingen af det fremtidige 

humaniora.

Humanomics Open Research Seminars 
Som en del af Humanomics’ ambition om at formidle 
nye tendenser inden for humaniora har David Budtz 
Pedersen og Frederik Stjernfelt etableret Humanomics 
Open Research Seminars. Det er en åben seminarrække, 
som hver anden torsdag byder på aktuelle oplæg om 
humanistisk forskning fra danske og internationale 
forskere. Her kan studerende og forskere mødes og 
blive udfordrede og opfordrede til at tænke højt. Følg 
med på www.mapping-humanities.dk og på Twitter.

Næste oplæg er d. 16. april, og det står den danske 
adfærdsforsker og førende nudgingekspert 
Pelle Guldborg Hansen for. 
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HVAD 
FORSKER  
FAKULTETETS  
PH.D.-  
STUDERENDE I?

Fakultetet har tilknyttet mere  
end 200 ph.d.-studerende.  
Vi har stillet tre af dem tre 
spørgsmål om deres forskning.

NYHEDSBRUG PÅ  
TVÆRS AF MEDIER

 
Jacob Ørmen 
Ph.d.-studerende ved Medier, Erkendelse 
og Formidling. Født 1984. Kandidatstudier 
ved Central European University i Budapest 
(statskundskab) og University of Hong Kong 
(medievidenskab). Har netop afsluttet et 
forskningsophold ved London School of Eco-
nomics and Political Science.

Hvad handler dit projekt om?

- Jeg forsker i danskernes nyhedsbrug på tværs af medier. Pro-
jektet kombinerer kvantitative analyser af survey- og lognings-
data med en kvalitativ analyse af interviews. 
 
Hvorfor er det vigtigt og spændende?

- I det nuværende medielandskab med traditionelle og nye 
medier i sameksistens er det meget svært at indkredse, hvor-
dan folk benytter medier i hverdagen. Mit projekt bidrager 
både til at forstå den rolle, nyheder spiller i folks liv, og til at 
belyse metoder til at studere mediebrug mere generelt.
 
Hvad er motivationen for din ph.d.?

- Jeg har altid været lidt af en metodenørd og ville gerne 
arbejde i dybden med forskningsmetoder. Jeg var ude og 
arbejde med analyse i kommunikationsbranchen et års tid og 
vidste ret hurtigt, at jeg gerne ville tilbage til universitetet. Den 
tid til fordybelse, et ph.d.-studie muliggør, findes ikke mange 
andre steder i samfundet. 
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SPROGLIG UDVIKLING  HOS 
BØRN MED AUTISME 

 
Ditte Boeg Thomsen 

Ph.d.-stipendiat ved Institut for Nordiske Stu-
dier og Sprogvidenskab. Født 1981. Cand.
mag. i Lingvistik fra KU med speciale om 
børns sprogtilegnelse. Lingvistisk feltarbejde i 
Mexico i 2010 og 2013.

Hvad handler dit projekt om?

- Om samspillet mellem sproglig udvikling og social kognition 
hos børn med autisme. Mange børn med autisme har svært 
ved at være opmærksomme på andres synsvinkler, og jeg 
undersøger, om man ved at stimulere dem med en bestemt 
type sprog kan give dem et sprogligt redskab til at holde 
bedre styr på kontrasterende synsvinkler.

Hvorfor er det vigtigt og spændende?

- At være opmærksom på, hvad andre ved og tror, er en afgø-
rende social færdighed, og at finde ud af, hvad der kan styrke 
den opmærksomhed hos børn, der har svært ved det, er et 
skridt på vejen til at kunne hjælpe dem til nemmere at hånd-
tere sociale interaktioner i hverdagen. Mere generelt giver 
undersøgelsen indblik i, hvordan det at tilegne sig sprog kan 
påvirke vores tænkning.

Hvad er motivationen for din ph.d.?

- I sig selv er det enestående at have tiden til at undersøge så 
komplekst et spørgsmål grundigt, men derudover er graden 
også et nødvendigt skridt mod et forskningsarbejdsliv.

UNDERVISNING OM  
KRIGEN PÅ BALKAN I  
BOSNIEN-HERCEGOVINA  

 
Selma Bukovica Gundersen 
Ph.d.-studerende ved Institut for Tværkultu-
relle og Regionale Studier. Født 1978. Cand.
pæd. i pædagogisk antropologi fra 
Aarhus Universitet med speciale om med-
borgerskab. Har i forbindelse med ph.d.-
projektet været på feltarbejde i Bosnien-
Herce-govina og på forskningsophold ved 
The Georg Eckert Institute for International 
Textbook Research i Tyskland.
 
Hvad handler dit projekt om?

- Mit projekt handler om uddannelsessystemet i Bosnien-Her-
cegovina med fokus på formidling af den voldelige konflikt, 
der i starten af 1990’erne kostede 100.000 mennesker livet. 
Projektet undersøger bl.a., hvordan elever i etnisk opdelte 
skoler undervises i dette kontroversielle emne. 

Hvorfor er det vigtigt og spændende?

- Hvordan historie formidles, og hvad børn lærer om fortiden, 
kan gøre samfund mere eller mindre tilbøjelige for voldelige 
konflikter. Fastholdelse af det historiske perspektiv, der førte 
til konflikt, kan i værste fald resultere i en genopblussen af 
konflikten.

Hvad er motivationen for din ph.d.?

- En ph.d. gav mig mulighed for at fordybe mig i et område, 
som jeg længe havde interesseret mig for. Det tiltalte mig 
at forske i et felt fra et perspektiv, som kun har fået meget 
begrænset opmærksomhed.
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For andet år i træk afholder Selskabet til Forsk-
ning i Arbejderbevægelsens Historie (SFAH) i 
samarbejde med Arbejdermuseet i slutningen 
af april en endagsfestival med foredrag, for-
tællinger og debatter om arbejderbevægelsen 
og arbejderbevægelsens historie. Festivalen 
skal vise, hvordan der i dag forskes i arbejder-
historie, og være med til at dræbe klichéer og 
fordomme. Troels Kjems Petersen forklarer:
- Mange har måske hørt om arbejderhistorie, 
men tænker, at det er sådan noget kedeligt 
noget, der handler om fagforeninger. Men 
det er meget mere end det. Arbejderhistorie 
handler fx også om velfærd, politik, kønsroller, 
seksualitet og forbrugersamfund. Festivalen 
skulle gerne skabe en større bevidsthed om 
arbejderhistorie og vise, at den er en vigtig del 
af udviklingen af det danske samfund og de 
holdninger og værdier, vi har i dag.

Pris til ny forskning

Under festivalen uddeles Arbejderhistorie-
prisen på 15.000 kr. Prisen gives til en stude-
rende, som har afleveret en hovedfagsopgave, 
et speciale eller en ph.d.-afhandling, som 
har bidraget med nyt til forskningen inden 
for dansk eller international arbejderhistorie. 
Troels Kjems Petersen uddyber:
- Festivalen skal meget gerne være med til at 

TERRORISME, AU PAIR-PIGERS  
ARBEJDSFORHOLD, LIGELØN  
OG INTEGRATIONSPOLITIK …

fremme forskningen i arbejderhistorie, for der 
ligger lige nu et meget stort kildemateriale og 
venter på, at nogen vil begynde at forske i det. 
Ved festivalen kan studerende snuse til områ-
det og måske blive inspireret til at kaste sig 
over noget af al det uudforskede materiale. Vil 
man fx skrive speciale om arbejderhistorie, kan 
man henvende sig til Arbejderbevægelsens 
Bibliotek og Arkiv.

Forskningsformidling via festival 

Mens Troels Kjems Petersen studerede, arbej-
dede han ikke specifikt med arbejderhistorie, 
men han har altid interesseret sig for emnet og 
vil gerne støtte op om forskningen inden for 
området:
- Jeg fik interesse for SFAH via nogle gode ven-
ner, som også er frivillige i selskabet, og der-
udover kender jeg organisationen via deres 
specialecaféer, som jeg har deltaget i, mens 
jeg var studerende. Mht. mit arbejde med 
festivalen så synes jeg, at selve festivalkoncep-
tet er en fantastisk ting, for det er tit svært at 
få formidlet forskning ud til det brede publi-
kum. Når jeg har valgt at arbejde frivilligt for 
festivalen, er det også, fordi jeg støtter den 
her form for formidling, hvor forskere kommer 
ud og møder befolkningen og derigennem 
viser, at forskningen er vigtigt for samfundet.
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Måske er ovenstående emner ikke det første, du tænker på, når du hører ordet arbej-

derhistorie, men temaerne indgår alle i nogle af de mange forskellige foredrag på Arbej-

derhistoriefestivalen 2015. Cand.mag. i historie og kinastudier Troels Kjems Petersen 

elsker sit job som gymnasielærer, men arbejder samtidig frivilligt for festivalen. For ham 

er det frivillige arbejde en måde til fortsat at udfordre sig selv fagligt.

Af Signe Bager Christensen

Troels Kjems
Gymnasielærer

Cand.mag. i historie og 

kinastudier. Medarrangør af 

Arbejderhistoriefestival 2015

Vigtigt fortsat at udvikle sig fagligt 

Til daglig underviser Troels Kjems Petersen som 
gymnasielærer i historie og kinesisk, og det er 
vigtigt for ham at fortsætte med at udvikle sin 
faglighed – også inden for nye områder:
- Som studerende ligger en stor del af ens liv 
og interesse i studiet. Det er vigtigt at fort-
sætte med at udvikle den interesse og den 
nysgerrighed, man har som studerende. Det er 
det, jeg gør ved at være med i SFAH og ved 
at være med til at arrangere den her festival. 
Det handler også om at holde fingeren på pul-
sen. Jeg har været rigtig glad for at være med 
i SFAH, fordi jeg føler, at jeg lærer noget nyt. 
På en måde er jeg ligesom fortsat lidt med at 
studere, fordi jeg er kommet ind i et nyt forsk-
ningsfelt og har fået en masse nye relationer. 
Det er vigtigt for mig at blive ved med at åbne 
dørene op til noget nyt, siger Troels Kjems 
Petersen og slutter:
- Jeg plejer at sige, at som humanist kan man 
blive alting og ingenting – det afhænger i vir-
keligheden af, hvordan man bruger sin faglig-
hed.
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ARBEJDER 
HISTORIE 
FESTIVAL

FAGBEVÆGELSEN
DROPPER IGEN 1. MAJ-OPTOG
Fagbevægelsen og Socialdemokratiet må for sjette gang aflyse maj-optoget.  
Det sker af frygt for, at de sammenstød mellem politi og ungsocialister, der  
siden krisens start i 1907-08 har præget byens gader, kommer ud af kontrol. 

LÆS SIDE 4

AU PAIR PIGE  
FRA KORSØR
SER TILBAGE

TROTSKISTER 
BAG STREJKE-
PROTEST

S-MINISTER LIS GROES  
TIL KAMP MOD  
TV-REKLAMER

SELSKABET TIL FORSKNING I ARBEJDERBEVÆGELSENS HISTORIE LØRDAG DEN 25. APRIL 2015

Sexreform-læge stiller op til 
folketingsvalget til efteråret

Ved det kommende folketingsvalg kan  
vælgerne stemme på den kendte læge Jonathan 

Leunbach fra SEXPOL-gruppen. Han står på 
kommunisternes liste. Valgprogram:  

Sundt sexliv, ordentlige boliger og socialisme.
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ARBEJDERHISTORIE- 
FESTIVAL 2015

Tid: 25. april  
kl. 10:00 til 17:30.

Sted: Arbejdermuseet,  
Rømersgade 22,  

1362 København K.

Arrangør: SFAH i samarbejde  
med Arbejdermuseet.

Festivalen er gratis.

FESTIVALPROGRAM
På festivalen kan du blandt andet opleve følgende foredrag:

• Terrorismens tankegods ved Christian Holm Christiansen

• Jagten på Danmarks Radios røde lejesvende ved Andreas Bonne Sindberg

• Hvad har fortidens tjenestepiger og nutidens au pairs til fælles ved Helle Stenum

• Sexpol – Da den sexuelle revolution kom til Danmark ved Lea Korsgaard

• De asociale – KZ-lejrenes glemte danskere ved Maya Schuster og Tim Panduro

Se hele programmet på sfah.dk/arbejderhistoriefestival-2015/ 

SFAH
Selvskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie

• SFAH er et historisk selskab, som ønsker at fremme interessen for  

 den danske og internationale arbejderhistorie i bredeste forstand. 

• Selskabet holder løbende foredrag og debataftener.  

 Det udgiver desuden bøger samt tidskriftet Arbejderhistorie.

• SFAH er en frivillig forening, som blev dannet i 1970 og har omkring  

 500 medlemmer landet over.

VIL DU VINDE  
ARBEJDERHISTORIEPRISEN 2016? 
Vil du deltage i opløbet om at vinde Arbejderhistorieprisen til  
næste år, skal du sende et trykt eksemplar af din hovedfagsopgave,
dit speciale eller din ph.d.-afhandling til: 

Arbejdermuseet og Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv
Att. Søren Bak-Jensen
Rømersgade 22
1362 København K
Mrk. kuverten ”Arbejderhistorieprisen”.

Frist for indlevering: 1. november 2015
Følg med via sfah.dk 
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Forsiden på festivalavisen - find avisen på sfah.dk  
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NOT ONLY PAYING 
LIP SERVICE TO 
INTERDISCIPLINARITY 
The faculty’s Center for Subjectivity Research is to phenomenologists what 

FC Barcelona is to most football players: the team you wish to play for. 

Humanist has talked to Thomas Szanto, who is Postdoc at the center, about 

an upcoming conference on empathy, about interdisciplinarity and about 

what it’s like to work at a center that is world-famous within its field. 

By Pernille Munch Toldam

You're organizing a conference on empathy. Can you tell us 
more about it?

- The conference is part of a research project on “Empathy and Interper-
sonal Understanding” which deals with the issue of how to conceptua-
lize empathy. The best way to think of empathy is to see it as our pri-
mary access to the mental, psychological and emotional life of others, 
or, to what others think, feel and want. Empathy should be properly 
distinguished from related but different phenomena, such as feeling 
sorrow for or with someone. Martin Luther King once said, “Pity is 
feeling sorry for someone; empathy is feeling sorry with someone”, and 
though empathy is not necessarily a feeling or a feeling with, or an act 
of sympathy, I think he is on the right track in pointing out these diffe-
rences.
- The specific question that our conference aims to tackle concerns the 
socio-cultural and socio-psychological background of empathy as well 
as empathy’s role in joint action and collaboration: Does empathy ena-
ble sharing emotions? For example, do I have to first empathically grasp 
your grieving in order to partake in it? And more importantly maybe: 
Are we really worse in grasping not only the meaning but even the qua-
lity of an emotion of those with whom we either do not socio-culturally 
identify with, or who do not belong to the same ethnic or social group 
as ourselves? Social neuroscientists have recently suggested that this is 
indeed the case, but it is very little understood why this is so.

What do you expect to gain from the conference?

- Clearly, understanding the nature and especially the socio-cultural bia-
ses and modulation in empathizing has not only direct impact concer-
ning our social relations, but also for societal issues at large. Think for 
example of philanthropy: It is not at all clear why and how the mentio-
ned biases have effects on our pro-social behaviour. Consider that we 

seem more prone to charity if we can identify with the emotional back-
ground and situation of the beneficiaries, but this is certainly not always 
so and it is not clear why this is the case.
- Moreover, a clear understanding of how and why empathy is biased 
along socio-cultural, or in-group/out-group distinctions, ‘us’ against 
‘them’, is crucial for conflict-resolution but also educational purposes. 
For example, we want to know whether early exposure to different 
ways of expressing emotions will enhance our empathic abilities, or 
whether the right way to go would be rather to make differences less 
salient. This is not something psychologists or neuroscientists will be 
able to decide alone, we also need the right normative and conceptual 
framework for the analysis of such phenomena, and this is where philo-
sophers enter the picture.

What do you otherwise do at 
Center for Subjectivity Research (CFS)?

- I’m a Postdoctoral Research Fellow at CFS, and – just as my colleagues, 
including, notably, five PhD students – engaged in very different activi-
ties that a typical human science researcher today has to master: that is, 
we are not only reading the latest journal articles and books in philoso-
phy of mind, psychology and the cognitive sciences and writing articles, 
editing journal special issues and books on selected topics; we also 
organize and participate in the numerous workshops and larger confe-
rences hosted by the CFS, such as the conference on empathy, and also 
at number of international conferences abroad. Moreover, I’m also 
involved in refereeing papers for peer-review journals, or writing third-
party funded research applications. I am also supervising two MA the-
ses, and in the next term, I am going to teach an MA course, with the 
Director of CFS, Professor Dan Zahavi, within CFS’s international MA 
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Conference:  
Empathy, Group  
Membership  
and We-Intentionality 
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programme in “Phenomenology and Philosophy of Mind”. 
- What is quite distinctive about doing research at CFS is the way we 
collaborate on a daily basis. For example, at the moment I am co-autho-
ring three papers with three different colleagues. Ideas are exchanged 
on a daily basis between colleagues here, be it in workshops, reading 
groups, research seminars, even at the regular CFS Film Club, or, not to 
mention least, at the lunch that we all enjoy together every day, a cer-
tainly non-negligible asset in the daily business of doing and discussing 
research – and I’m really not saying this ironically!

How do you feel about working at CFS?

- Somewhat curiously indeed I believe that not everybody at KU Huma-
nities is aware of having such a world-famous center here as arguably 
the CFS is. CFS is not only paying lip service to interdisciplinarity, we 
actually practice it in our daily research. It is a genuinely multi-discipli-
nary research center, investigating the complex interrelation between 
subjectivity, selfhood, self-consciousness, mental self-disorders such as 
schizophrenia and autism and the social relation between self and 
others. In short, we investigate the interrelation between ‘I’, ‘you’ and 
‘we’. What is really unique about CFS is not only that it integrates 
research and researchers, including dozens of visiting researchers from 
all over the world, from philosophy, the social sciences and also cutting-
edge natural sciences; moreover, it is also a place where there is a deep 
understanding of the importance that the historical roots and influences 
of our key ideas have. There are very few places to do philosophy, I dare  
say worldwide, that engage in such a genuinely pluralistic approach.
- What is certainly also distinctive about the center is the way MA and 
PhD students are trained and mentored here. I come from a rather dif-
ferent academic background in which PhD supervision is often seen by 

professors as a duty, or even an imposition, rather than as a unique 
opportunity to attract and work together with young scholars who are 
probably at their most dynamic phase in their career, full of eagerness 
and ambition to participate in scientific life. At CFS, the young scientists 
are taken just as seriously as the most senior researchers, and we also 
have equal opportunities to present our work at conferences and work-
shops.  Moreover, CFS organizes one of the largest international sum-
mer schools in philosophy, specifically aimed at MA and PhD students, 
with some 100 students visiting the Center each year. 

Why did you want to work at CFS? And how long 
are you staying in Denmark?

- I will stay three more years in Denmark, and, hopefully, there will be 
some opportunity to stay even longer, as I’m very happy with having 
moved here. I have already moved around quite a bit in Europe: I was 
born in Budapest, Hungary, I moved with my family then to Vienna, 
Austria, where I attended school, studied and did my PhD, I spent also a 
wonderful Erasmus-year in Paris, and, recently, a year as a Postdoc in 
Dublin. But I always wanted to experience both the famous Scandina-
vian quality of life and the well-known research done here. UCPH has a 
very good reputation from where I come from, and now that I’m work-
ing here, I can see why. Ultimately, the reason to come to Copenhagen, 
however, was the position I was offered at the CFS, a place I wanted to 
come ever since the beginning of my PhD ten years ago. Why? Simply 
because it’s a really unique place for doing the most exciting philosophi-
cal research in direct exchange with the empirical sciences and in a plu-
ralistic spirit. So I didn’t have to think long when I was offered the 
opportunity to work in the CFS team.
- I’ve recently received the Marie Curie Individual European Fellowship, 
which is all the more fortunate as it is not only one of the most compe-
titive fellowships for Postdocs; it affords me also with a very good fra-
mework for research, 2-years of full funding, including funding for inter-
national mobility, conference organization, and other research network 
activities.
 

Conference: Empathy,  
Group Membership  
and We-Intentionality 
Lectures by Stephen Butterfill, Thomas 
Fuchs, Shaun Gallagher, Elisabeth 
Pacherie, Dan Zahavi, and others.

21-22 May, 2015
Auditorium 23.0.50, building 23

The conference is free  
and open to all, but prior registration 
is required.

Please register by sending an email to  
Thomas Szanto: mwt585@hum.ku.dk

For more information and to see the  
full program, please visit

www.cfs.ku.dk

Thomas Szanto
Postdoc at the Center for Subjectivity Research

Born in Hungary in 1979  
Studies in Vienna, Paris, Dublin and Copenhagen
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Støtte studier i sprog, litteratur og kultur på de orientalske 
filo logiers område

Forskere, der har bestået kandidateksamen eller magisterkonfe-
rens eller er ansatte som lektorer og professorer ved universite-
terne i København eller Århus, og som studerer sprog, litteratur 
eller kultur på en af de orientalske filologiers område. 
Støtten, som bl.a. kan omfatte rejseunderstøttelse, skal fortrinsvis 
komme forskere inden for Den Nære Orient til gode. Der er dog 
også mulighed for, at forskere som forsker i Den Fjerne Orient kan 
modtage støtte fra fonden. Det er en forudsætning for at mod-
tage støtte, at ansøgere kan dokumentere videnskabelige evner i 
form af publicerede arbejder på mindst ph.d. niveau. 
Legatet kan tildeles flere gange til den samme person, dog ikke i 
flere på hinanden følgende år.

En til to legatportioner

Der kan kun søges online. Ansøgningen skal indeholde cpr-nr., 
bankkontnr. og privatadresse og e-mail-adresse samt budge-
toverslag. Yderligere oplysninger om proceduren kan fås hos 
legatsagsbehandler Anette Reinhardt Pedersen, e-mail: VIPad-
min@hum.ku.dk

11. maj 2015 
Der kan ikke indsendes ansøgning eller yderligere materiale efter 
ansøgningsfristens udløb.
Send din ansøgning og vedhæftede bilag via dette link: 
hum.ku.dk/omfakultetet/legater

Formål

Målgruppe

Tilskud

Ansøgning

Ansøgningsfrist

Professor, dr.phil. Arthur Christensen 
og Hustrus Legat for Orientalister

DIGITAL EKSAMEN  
– KØBENHAVNS  
UNIVERSITETS NYE 
EKSAMENSPORTAL  
Til sommer kommer afleveringen af 

en stor del af hjemmeopgaverne til at 

ske i Digital Eksamen – Københavns 

Universitets nye eksamensportal. I løbet 

af foråret får du at vide, om netop din 

eksamen skal afvikles i  

Digital Eksamen til sommer. 

Fra vintereksamen 2015-16 skal alle  

hjemmeopgaver på KU afvikles i Digital 

Eksamen. 

I Digital Eksamen foregår hele eksamens-

afviklingen elektronisk - både opgave-

udlevering, aflevering af besvarelser og 

bedømmelse. 

VIRKSOMHEDSDAG  
PÅ HUM D. 5. MAJ
Mere end 20 virksomheder glæder sig til at møde dig d. 5. maj til Virksomhedsdag 
på Humaniora. Dagen byder på alt fra workshops og virksomhedsbasar til oplæg med 
færdiguddannede humanister, der arbejder i små og mellemstore virksomheder. 
 
Se programmet og meld dig til på  
alumni.ku.dk/studerende/karriere/virksomhedsdage/humaniora2015
 
Mange hilsner,
Københavns Universitets Alumneforening
 
#Virksomhedsdag

SKRIFTLIGE 
EKSAMENER 
PÅ ITX TIL 
SOMMER 
Humaniora afholder til som-
mer flere skriftlige eksamener i 
eksamenslokalerne på ITX på 
Frederiksberg. Hvis du skal til 
en skriftlig eksamen til sommer, 
er der stor sandsynlighed for, 
at den afholdes dér. For at du 
kan være godt forberedt på selve 
dagen, vil det være en god idé at 
tage til åbent hus på ITX inden 
din eksamen. 

Der vil være åbent hus kl. 
15-18 den 4. og den 19. maj  
på ITX, Peter Bangs Vej 36. 
 
Du kan læse mere om ITX på 
pc-eksamen.ku.dk 
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Du er også nødt til at tænke den praktiske dimension ind i 
dine studier! Sådan siger Natasha Finlov Bagger, der var en 
super-studerende, men som ikke havde nogen praktisk  
erfaring som nybagt kandidat. 

GODE KARAKTERER  
GØR DET IKKE ALENE
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