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D E T  H U M A N I S T I S K E  FA K U LT E T
K Ø B E N H AV N S  U N I V E R S I T E T

Mojn do! 
Dialektforskere fra KUA har sat lyd til danmarkskortet, 
og sproginteresserede kan nu lytte til de udrydnings- 
truede danske dialekter på internettet

Humanister i hvide kitler 
Hvad har humaniora og motion med hinanden at gøre? 
Mød to etnologer, der har brugt det sidste år i et labora-
torium på Panum

Gratis 

a-kasse
for studerende 
- tjen 13.368 kr.

Meld dig ind i AAK senest 1 år før, du afslutter din bachelor- eller kandidatuddannelse. Som studerende betaler 
du 0 kr. i kontingent og undgår karensmåneden, når studiet afsluttes - og tjener derved én måneds dagpenge til 
en værdi af 13.368 kr. (2010).

Meld dig ind på aak.dk eller SMS aak til 1919, hvis du vil vide mere
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www.billetnet.dk
www.musicfromaround.dk

27. - 30. OKT. 2010    

Ét hus, fem scener, fire dage, koncert på koncert på koncert...

 
António Zambujo (Portugal) 

Mabon (England/Wales) Taifas (Spanien) 
Be-Being (Sydkorea) Sagapool (Canada) Cristina 

Pato (Spanien) * Bomba Estéreo (Colombia) 
Cheny Wa Gune Quarteto (Mozambique) Damily (Madagaskar) Danças 

Ocultas (Portugal) * DJ Scratchy (England) Tori Ensemble 
(Sydkorea) Djs Criolina (Brasilien) Dobet Gnahoré (Elfenbenskysten/Frankrig) 

Fatoumata Diawara (Mali/Frankrig) Kamel el Harrachi (Algeriet/Frankrig) Mamer 
(Kina) * Oudaden (Morokko) Desert Slide (Indien) Karina Buhr (Brasilien) Kiril 

(DJ-set) feat. Ras Tweed (Makedonien) Kobo Town (Trinidad & Tobago/Canada) Zohreh 
Jooya & Ensemble Afghan (Afghanistan/Iran/Schweiz/Østrig) Líber Terán 
(Mexico) Yom, New King of Klezmer Clarinet (Frankrig) Nathalie Natiembé (Réunion) 
Nidi D’Arac (Italien) OMFO (Ukraine/Holland) 9Bach (England/Wales) * Papa Wemba 
(DR Congo) Samba Chula de São Braz (Brasilien) Sexteto Tabalá de Palenque 

(Colombia) Tremor (Argentina) Baramgot (Sydkorea) * Yemen Blues (Israel/
USA) Elisabeth Vatn - Piper on the Roof Ensemble (Norge) Esbjörn Hazelius (Sverige) 

Frigg (Finland) Henrik Jansberg (Danmark) DJ Dalparan (Sydkorea) * Chicha 
Libre (USA) Maria Kalaniemi & Vilda Rosor (Finland) Phønix (Danmark) Ragga 

Gröndal & Icelandic Folk Ensemble (Island) * Baba Zula (Tyrkiet) Slagr 
(Norge) Stockholm Lisboa Project (Sverige/Portugal) Las Migas 

(Spanien) Joaquin Diaz (Dominikanske Republik/Canada) 
LaBrassBanda (Tyskland) De Temps Antan (Canada) Calan (Eng-

land/Wales)...

15 koncerter 
+ DJ pr. aften

kr. 250,- 
m. studierabat 

kr. 150,-
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Vind 10.000 kr.

til dit fagråd

Fakultetet udlodder i forbindelse med un-

dervisningsmiljøvurderingen 10.000 til 

det fagråd, der får den højeste procentdel 

af sine studerende til at deltage i undersø-

gelsen. Pengene skal bruges til forbedring 

af studiemiljøet på instituttet, men det 

står fagrådene frit for, om det skal være til 

en stor fest, nye møbler, printere til de stu-

derende, eller hvad der ellers er fantasi til.
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Humanister i hvide kitler
Laboratorier, scannere og forsøgspersoner er ikke hverdagskost for huma-
nistiske forskere. Det er ikke desto mindre, hvad etnologerne Astrid Pernille 
Jespersen og Julie Bønnelycke har været optagede af det sidste år.

Studerende, valget er dit!
En humanistisk uddannelse kræver en lang række valg af de studerende. De 
fleste klarer valgene uden problemer, men for nogle kan de være en ud-
fordring. Læs hhv. psykologens og vejlederens råd til, hvordan man tackler 
valgene undervejs.

How to understand the reserved Danes
The faculty has employed two coordinators  to cater for the international  
full-degree students. They will guide the students through Danish culture  
and help them settle in. 
 
Vind 10.000 kroner til dit fagråd!
Fakultetet skal i gang med en ny undervisningsmiljøvurdering, hvor både det 
fysiske og det psykiske studiemiljø skal under lup. Læs hvordan undersøgelsen 
både giver dig mulighed for at påvirke dit studiemiljø OG vinde 10.000 kroner 
til dit fagråd. 

Nyt danmarkskort med lyd
Ved et klik med musen kan sproginteresserede nu lytte til en unik samling af 
lydprøver på dialekter på internettet. Forskerne bag kortet er fra KUA, og her 
fortæller de om lakplader, dialekter på Samsø, stødgrænser og 4000 lydopta-
gelser. 

Fokus på gode skrivevaner
Et hedt emne i disse finanskrisetider er, hvordan vi fremmer gennemførelsen 
på fakultetet. Skrivekonsulent Signe Skov gør sig tanker om, hvad der skal til.

Det sorte er i fokus, når Det Humanistiske 

Fakultet på Kulturnatten igen åbner dørene 

for alle interesserede. Både børn og voksne 

kan i løbet af aftenen opleve en lang 

række spændende arrangementer, hvor 

fakultetets forskere og studerende deler 

ud af deres viden.På de følgende sider kan du læse meget 

mere om alle fakultetets arrangementer 

på Kulturnatten, og derudover kan du også 

besøge fakultetets kulturnathjemmeside på 

kulturnat.hum.ku.dk 
 

Vel mødt på Kulturnatten på KUA!

KUA går i sort på Kulturnatten den 15. oktober

Fakultetet præsenterer igen i år et 
spændende program på kulturnatten, 
denne gang under temaet "det sorte". 
se programmet inde i bladet
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Af Carsten Munk Hansen, 
carstenhansen@hum.ku.dk 

Hvordan  
kommer  
sundHeden  
ud af  
laboratorierne  
og ind  
stuerne?
Er dEt Muligt At ovErsættE sund-
HEdsEkspErtErnEs vidEn oM kost 
og Motion til nogEt, AlMindEligE 
MEnnEskEr kAn brugE i HvErdAgEn? 
dEt spørgsMål Er HElt CEntrAlt 
for sundHEdsforskErnE, og dEr-
for HAr EtnologEr i Et år fulgt 60 
forsøgspErsonErs kAMp MEd fysisk 
træning bådE i lAborAtoriEt og 
HjEMME for At forstå, HvordAn 
budskAbErnE oM sund livsstil bli-
vEr ModtAgEt Af dE MEnnEskEr, dEr 
skAl brugE dEM i dErEs dAgligdAg.

Forskningsassistent Julie Bønnelycke (tv.) og adjunkt og projektansvarlig Astrid Pernille Jespersen, Etnologi
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- Mange af de forskere, der beskæftiger sig med 

sundhedsvidenskab, er dybt frustrerede over, at 

deres indsigter i, hvordan man fremmer sundhed, 

ikke sætter sig særlig store spor i befolkningens 

adfærd. På trods af storstilede sundhedskampagner 

er det, som om forskernes store viden ikke bliver en 

del af folks hverdag, fortæller adjunkt ved SAXO-

Instituttet Astrid Pernille Jespersen og fortsætter: 

- Vi etnologer kan gennem observationer og interview 

med forsøgspersoner som dem, der deltager i FINE, 

netop få adgang til et hverdagsliv, og det giver os 

mulighed for at sige noget om, hvilke barrierer delta-

gerne møder, når de skal forsøge at tage træningen, 

kosten og de gode vaner med sig hjem. Den side af 

sagen beskæftiger medicinerne sig nemlig ikke med.

Laboratorier, scannere, hvide kitler og forsøgsper-

soner er ikke ligefrem hverdagkost for humanistiske 

forskere, men det er ikke desto mindre, hvad etnolog 

og projektansvarlig Astrid Pernille Jespersen og forsk-

ningsassistent Julie Bønnelycke har været optaget af 

det sidste år. Som den humanistiske del af det tvær-

videnskabelige medicinske forskningsprojekt FINE 

(Four IN One) har de fulgt forsøgene med effekten af 

motion på 60 såkaldt moderat overvægtige mænds 

insulinfølsomhed – jo mere følsom man er over for 

insulin, jo større er sandsynligheden for at undgå livs-

stilssygdomme som fx diabetes 2.

   Men hvorfor er to humanister overhovedet blevet 

tilknyttet et medicinsk forskningsprojekt om motions 

effekt på noget så fjernt fra humanistisk forskning 

som insulinfølsomhed?    

Forsøgspersonerene blev sat på hårdt arbejde.

Forskningsassistent Julie Bønnelycke (tv.) og adjunkt og projektansvarlig Astrid Pernille Jespersen, Etnologi
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Blod, sved og motivationssamtaler

Det er forskningsassistent Julie Bønnelycke, som har 

stået for det meste af feltarbejdet i laboratoriet, hvor 

hun har observeret og løbende interviewet de mænd, 

som har meldt sig til FINE-forsøget. Hun har derud-

over også interviewet dem hjemme hos dem selv.  

 Observationerne af samspillet mellem forsøgs-

personernes besøg i laboratoriet og deres dag-

ligdag giver ifølge Julie Bønnelycke blandt 

andet et indblik i, hvor forskellige succeskrite-

rierne kan være for læger og forsøgspersoner. 

- Da jeg interviewede nogle af forsøgspersonerne 

hjemme hos dem selv, gav de udtryk for, at deres træ-

ning gik helt fantastisk, men da lægerne så testede 

dem i laboratoriet, kunne de se, at de slet ikke havde 

ydet så meget, som de skulle. Så efter lægernes 

målestok gik træningen ikke godt, men hvis man 

har været fysisk inaktiv hele sit liv, kan alene det at 

begynde at være aktiv jo være en kæmpe succesop-

levelse i sig selv – og det er jo ret tankevækkende. 

    Det er dog ikke kun forsøgspersonerne, men også rela-

tionerne mellem personalet i laboratoriet og forsøgs-

personerne, som har haft etnologernes bevågenhed. 

- Noget af det, der har været interessant at observere, 

er det meget tætte forhold, der opstår mellem labo-

ratoriepersonalet og forsøgspersonerne. Det er selv-

følgelig utrolig vigtigt, at de mænd, der har meldt sig, 

er trygge i laboratoriet, for de skal igennem mange 

prøver og test, der til tider kan være ret smertefulde 

og virke ydmygende, så personalet gør meget for at 

skabe trygge rammer, men samtidig – og det er utrolig 

spændende – fungerer de som fortrolige og indpiskere 

for forsøgspersonerne, fortæller Julie Bønnelycke.  

- De ved nøjagtig, hvem de skal gøre en ekstra indsats 

for at motivere, og hvem der skal nurses lidt mere end 

andre. Det er bare ikke noget, der i det medicinske 

felt anses som væsentlig videnskabelig viden, og det 

er derfor fraværende i resultaterne.

Ansvar for egen livsstil

Netop de mange tiltag, biomedicinerne ved FINE-pro-

jektet har sat i værk for at holde forsøgspersonerne 

til ilden, bør dog ifølge Astrid Pernille Jespersen og 

Julie Bønnelycke interessere sundhedsvidenskaben 

meget mere – fordi det giver masser af perspekti-

ver i forhold til diskussionen om sundhedsfremme. 

- Vores tese er, at det kræver lige så stor opbakning 

som den, forsøgspersonerne oplever gennem FINE-

projektet, at ændre livsstil. Det er de færreste, der 

er i stand til for alvor at lægge deres liv om efter et 

tredages rygestopkursus eller efter et sundhedstjek 

hos egen læge. En ting er nemlig at have en eks-

pert ved sin side til at støtte, rådgive og motivere 

en – det er noget helt andet selv at stå med ansva-

ret derhjemme, forklarer Astrid Pernille Jespersen 

 Problemerne med at fastholde den sunde livs-

stil er altså ifølge Astrid Pernille Jespersen større, 

når hovedansvaret for indsatsen udelukkende lig-

ger hos individet. Alt taler derfor for, mener hun, at 

der skal en koordineret, kollektiv indsats til med 

mange forskellige typer af initiativer – bl.a. løbende 

sparring og samtaler med kyndige folk – men hun 

ved også godt, at det er en ekstremt dyr løsning, 
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som det vil være svært at finde midlerne til. Det 

er på den anden side vanskeligt at se alternativer. 

- Vi kan jo se, hvor svært det er for forsøgspersonerne 

at overholde træningsplanerne mellem dagene i labo-

ratoriet. Der er alle 

mulige dagligdagsting, 

der kommer i vejen: 

travlhed på arbejdet, 

kærestesorger, små 

børn i familien, mang-

lende energi etc.  Og 

det er selvfølgelig der-

for, at de på laborato-

riet bruger så meget 

energi på at motivere og fastholde dem, så de ikke 

falder tilbage i deres gamle rutiner, supplerer Julie 

Bønnelycke.

Sundhedskampagnerne virker ikke

Et af målene med FINE-projektet har været at afprøve 

sundhedskampagnernes råd om 30 minutters motion 

om dagen i praksis – er det virkelig 30 minutter om 

dagen, der skal til, eller skal man op på 60 minut-

ter, før effekten er stor nok? Derfor har Julie Bøn-

nelycke og Astrid Pernille Jespersen også spurgt 

forsøgspersonerne, hvad de mener om de sund-

hedskampagner, Sundhedsstyrelsen og andre insti-

tutioner investerer så forholdsvis mange resurser i. 

- Vi fik nogle ret utvetydige svar, der alle sammen gik 

på, at kampagnerne ikke sagde dem noget som helst. 

Og selv om 60 fysisk inaktive og moderat overvæg-

tige mænd i alderen 20-40 ikke kan siges at repræ-

sentere hele den danske befolkning, er det jo tanke-

vækkende, at en så vigtig målgruppe, der oven i købet 

selv har meldt 

sig til et forsøg 

med motion, ikke 

mener, at kam-

pagnerne taler til 

dem, siger Astrid 

Pernille Jespersen. 

    Mændene ved 

jo godt, understre-

ger Astrid Pernille 

Jespersen, at de er overvægtige, men en kampagne 

om 30 minutters motion er bare ikke nok til at få dem 

op af stolen og hen i motionscentret. Der skal tydelig-

vis mange flere processer i gang omkring dem, før de 

kan overskue at gå i gang med projekt sundere livsstil.  

- Der er blevet talt meget om, at fedmekurven for børn 

er knækket, og det er også rigtigt, men grunden til, 

det er lykkes, er jo netop, at børn er omgivet af men-

nesker – forældre og pædagoger fx – som kan støtte 

og vejlede dem, så de kan guides gennem de mange 

processer, slutter Astrid Pernille Jespersen, der sam-

men med Julie Bønnelycke nu skal i gang med at ana-

lysere det store materiale, de har indsamlet – blandt 

andet med fokus på forholdet mellem laboratoriets 

viden og resultater og de offentlige kampagner samt 

på den hverdag, der for forsøgspersonerne melder sig 

efter forsøget. 

 fAktA oM finE-projEktEt 

dEt tværvidEnskAbEligE pro-
jEkt finE (www.finE.ku.dk) skAl 
kortlæggE dE fAktorEr, dEr 
bEstEMMEr En pErsons MEd-
fødtE insulinfølsoMHEd, sAMt 
findE ud Af, HvordAn fysisk 
træning påvirkEr stofskiftEt, 
dEn kulturEllE sundHEd og 
EnErgibAlAnCEn.  

til dEt forMål HAr MEdiCinEr-
nE indskrEvEt 60 fysisk inAk-
tivE, 20- til 40-årigE ModErAt 
ovErvægtigE Mænd, soM Er 
blEvEt inddElt i trE gruppEr; 
dE trE gruppEr udførEr ovEr 12 
ugEr HEnHoldsvis 60 MinuttErs 
træning oM dAgEn, 30 Minut-
tErs træning oM dAgEn EllEr 
slEt ingEn. undErvEjs blivEr 
forsøgspErsonErnE tEstEt og 
sCAnnEt, og dEr blivEr udtAgEt 
blod- og vævsprøvEr for At sE, 
HvilkEn EffEkt træningEn HAr.

finE ModtAgEr støttE frA 
unik-initiAtivEt og frA CEntEr 
for sund Aldring  
(www.sundAldring.ku.dk).  
finE lEdEs Af lEktor bEntE 
stAllknECHt frA bioMEdiCinsk 
institut.
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STADS bliver brugt på stort 

set alle de andre universi-

teter i Danmark, bl.a. SDU, 

RUC og AAU, men som med 

så mange andre it-systemer 

har der over de seneste år 

været en del udfordringer 

med leveringen af systemet 

til KU. Det har derfor været 

undervejs i flere år. 

Læs mere om STADS på 
www.stads.ku.dk 

data skal først konverteres, så det kommer til at tage 

lidt tid, inden alle profiler er opdateret. 

  Men den 1. februar skulle alt gerne være flyttet over, 

siger studiechef Annette Moe, der indtil da opfordrer 

de studerende til at være tålmodige. 

- Vi har rigtig mange data, der skal flyttes over fra det 

gamle system til det nye. Og fra nu af og til februar 

kan det periodisk se lidt mærkeligt ud, når de stude-

rende kigger på deres data i KUnet. Det er en løbende 

proces, og de skal ikke fortvivle, hvis det ser ud som 

om, at der er noget, der mangler. Alle de data, der 

ikke kommer med over i første flytning, vil efterføl-

gende blive tastet ind og lagt over manuelt. Derudover 

er der backup på alle eksamensresultater, så der er 

ikke noget, der kan gå tabt i processen, siger hun og 

tilføjer, at der i starten af oktober vil komme informa-

tion om overgangen til STADS til alle studerende fra 

enten rektor eller universitetsdirektøren. 

Midlertidige forsinkelser på eksamensbeviser

Én ting skal de studerende dog bide mærke i alle-

rede nu: De næste måneder vil det tage mindst 14 

dage længere end ellers at få lavet et eksamensbe-

vis, fordi administrationen ikke har kunnet indtaste 

noget i systemerne de første 14 dage af oktober. Det 

betyder selvfølgelig ikke, at man ikke kan få doku-

mentation for, at man er færdig med sin uddan-

nelse. Hvis man står og skal bruge papirerne her og 

nu, skal man blot henvende sig i Information & Stu-

dieservice ved hovedindgangen på gl. KUA.   

Se åbningstider og kontaktoplysninger på: 

www.studieportal.hum.ku.dk/regler.

Forestil dig, at du kan melde dig til eksamen eller 

undervisning uden at behøve at stå i en timelang kø 

på dit institut? Inden længe bliver denne tanke vir-

kelighed, når det studieadministrative system STADS 

bliver taget i brug på Københavns Universitet. Med 

STADS bliver eksamens- og undervisningstilmeldings-

procedurerne ensrettet, og udskrivning af eksamens-

beviser bliver håndteret ens, uanset om man er stu-

derende på Biokemi, Statskundskab, Teologi, Medicin, 

Historie, Litteraturvidenskab eller Russisk (eller et af 

KU’s mange andre fag). 

- STADS er KU’s nye studieadministrative database, og 

skiftet til det nye system kommer bl.a. til at betyde, 

at de studerende kan tilmelde sig undervisningen via 

nettet, hvor de fx også kan skifte fag. Det betyder 

med andre ord enden på de lange køer, der hvert år 

kan være på institutterne omkring studiestart, forkla-

rer studiechef på Det Humanistiske Fakultet Annette 

Moe og fortsætter:

- De studerende behøver heller ikke længere selv at 

bestille eksamensbeviser, når de er færdige med deres 

uddannelse. Nu bliver det nemlig let at få overblik 

over, hvem der fx har afsluttet en kandidatuddan-

nelse. Og med de oplysninger ved hånden kan vi 

automatisk sende beviserne ud.

Millionvis af data skal flyttes

Når STADS går i luften på KU – og dermed også på 

humaniora – den 15. oktober, vil de studerende ikke 

umiddelbart mærke så meget til skiftet. For når man 

går på intranettet (KUnet) for fx at kigge på sine eksa-

mensresultater, vil der foreløbig ikke være de store 

ændringer at se. 650 studieordninger og millionvis af 

Nyt studieadmiNistrtivt  
system letter eksameNs- og  
uNdervisNiNgstilmeldiNgeN
Den 15. oktober får Københavns Universitet et nyt studieadministrativt system, der bl.a.  
kommer til at gøre det lettere for de studerende at melde sig til undervisning og eksamen.  
De næste måneder vil der blive flyttet en masse data fra det gamle system til det nye, og fakul-
tetets studiechef opfordrer de studerende til at være tålmodige, så længe processen står på.

Af Pernille Munch Toldam

pmunch@hum.ku.dk

STADS på KU

Indførelsen af STADS er et 

resultat af fusionen i 2007, 

hvor KU fusionerede med 

Landbohøjskolen (KVL) og 

Danmarks Farmaceutiske 

Universitet (DFU) (der blev 

til hhv. Det Biovidenskabe-

lige og Det Farmaceutiske 

Fakultet på KU). Som et led 

i fusionen blev det besluttet, 

at KU skulle arbejde på at få 

implementeret den samme 

praksis i de fælles systemer, 

sådan at alle universitetets 

studerende administrativt 

bliver behandlet ens. STADS 

var det system, der i forvejen 

blev brugt på KVL og DFU før 

fusionen.

Studiechef på Det Humanistiske Fakultet Annette Moe
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DK’S BILLIGSTE
FITNESSKÆDE
ER ÅBNET VED KUA

99,-
pr. md.

Fast lav pris og ingen binding!
Indmeldelsesgebyr 299 kr.

Sidste
chance!

freshfitness.dk

 Masser af konditionstræningsudstyr  

 Styrketræning i maskiner og med frie vægte 

 Danmarks største holdplan med f.eks. Zumba

Nyt fra festudvalgene i 
efteråret 2010

15. oktober  

Institut for Medier, Erkendelse og Formidling (MEF) 

29. oktober  

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (INSS) 

5. november  

Institut for Engelsk, Germansk og Romansk (Engerom) 

12. november  

SAXO-Instituttet  

19. november  

Institut for Medier, Erkendelse og Formidling (MEF) 

26. november  

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (INSS) 

3. december  

SAXO-Instituttet 

Fest på INSS den 29. oktober  
– kom som dit yndlingsårti!

Temaet er DECADE PARTY, når INSS holder fest i slutningen af 

oktober. Der vil blive spillet musik fra 50'erne fra 21-22, musik 

fra 60'erne 22-23 osv. helt op til 00'erne! 

Parolen for aftenen er: Kom som dit yndlingsårti!

Tid: 29. oktober kl. 21.00-03.30

Sted: Multisalen i bygning 21

Hvis du kender til en fest, en fredagsbar eller et andet arran-

gement på fakultetet, som dine medstuderende på de andre 

institutter kunne have glæde af at få kendskab til, så send en 

mail til redaktion@humanist.ku.dk
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er ”det rigtige” at gøre, betyder, at de kan have svært 

ved at træffe beslutninger og valg – og så opstår yder-

ligere stress, angst og i sidste ende måske en depres-

sion, fortæller Søren Surlykke Fink og forklarer, hvad 

han mener med, at øvelsen består i at være i kontakt 

med sine følelser: 

- Des mere du er bevidst om, hvad der rører sig inden 

i dig, dvs. hvad der gør dig glad, hvad der gør dig 

ked af det, hvad du gerne selv vil, og hvad du er god 

til, des bedre mulighed har du for at træffe et godt 

valg. Ikke ”det gode valg”, men et godt valg, for der 

er typisk flere gode valg, hvor ønsker og behov kan 

blive tilgodeset. Det handler bl.a. om at acceptere alle 

slags følelser – også de svære som vrede, skuffelse, 

sorg – og bevidst arbejde med dem ved enten at gøre 

noget og bringe sig ud af situationen, eller ved at sige 

til sig selv, at sådan er det lige nu og så fortsætte – for 

ved at være i det har man mulighed for at gøre noget 

ved det.  

Den indre styrke

Hvis du er havnet i en krise og vil gøre noget ved 

din situation, handler det først og fremmest om at 

komme ud af ensomheden – for det er typisk, at stu-

derende i krise har tendens til at isolere sig, fortæller 

Søren Surlykke Fink:

- De tør ikke kontakte deres vejleder, og de tør heller 

ikke fortælle deres venner, at de har det dårligt, for de 

At turde tage valget 
Interview med Søren Surlykke Fink, psykolog  
i Studenterrådgivningens afdeling på  
Det Humanistiske Fakultet

Der bliver både grædt, grinet, bandet og svovlet og 

luftet en masse tanker og følelser i Studenterrådgiv-

ningens lokaler på Det Humanistiske Fakultet – og det 

er godt, siger psykolog Søren Surlykke Fink, for det at 

være i kontakt med sine følelser er vigtigt for at kunne 

træffe et godt valg:

- Noget af det, den gruppe studerende, der kommer 

til os, har til fælles, er, at de er meget optagede af, 

hvad der er rigtigt og forkert. De tænker så meget 

over, at de skal gøre ’det rigtige’, hver gang de står 

over for et valg – både når det gælder bolig, kærlig-

hed, venner og deres studie – at de bliver fortabt i 

egen refleksion. Og de bekymrer sig rigtig meget om, 

hvad andre mennesker tænker om dem, og hvordan 

de tager sig ud. 

- Et af problemerne, som vi oplever det, er, at den 

gruppe orienterer sig så meget mod forældrenes 

behov eller mod det, de ser og hører i medierne og 

hos vennerne og i omverdenens formodede krav, at 

de kan have svært ved at mærke, hvad de har lyst til, 

og ikke er helt klar over, hvad de faktisk kan og er 

gode til. Usikkerheden og forvirringen om, hvad der 

Studerende, valget er dit 
– Sådan tackler du det  

I løbet af din uddannelse på humaniora bliver 
du stillet over for en lang række valg. Langt de 
fleste studerende klarer studieforløbet uden 
problemer, men for nogle kan det være en stor 
udfordring at skulle vælge igen og igen. 
Studerende, der får alvorligt ondt i studierne, 
kan søge hjælp hos psykologen og socialrådgi-
veren i Studenterrådgivningen – og det er der 
markant flere, der gør. Studenterrådgivningen 
har på landsplan oplevet en stigning på 17 pro-
cent siden sidste år. Angst for at træffe beslut-
ninger er et fælles træk for de studerende i krise. 

I Studie- og Karrierevejledningen Humaniora 
arbejder man med hele tiden at styrke indsat-
sen for at ruste alle nye såvel som igangværende 
studerende til et universitetsstudium præget af 
mange valg, blandt andet ved at åbne de stu-
derendes øjne for, at de har et stort netværk at 
sparre med i valgprocessen
Humanist har talt dels med psykologen og dels 
med vejlederen om, hvordan studerende anno 
2010 tackler livet med studierne og de mange 
valg undervejs. 

Af Anne Trap-Lind  

atl@hum.ku.dk 
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er generelt bange for at vise svaghed, fordi de forveksler svaghed 

med sårbarhed – og netop er bange for at vise følelser som vrede og 

sorg, hvilket kan hænge sammen med, at man er vant til, at der ikke 

er plads til den slags følelser – at de ikke er blevet håndteret.  

  

Hold i virkeligheden

I løbet af de seneste år har det at gå på universitetet ændret sig mar-

kant i retning af, at de studerende som følge af politikernes ønsker 

skal hurtigere gennem deres uddannelser. Hermed er krav om stu-

dieaktivitet, øget effektivitet i form af korte kurser og specialekon-

trakter blevet et vilkår på universitetet. Kritiske røster har kaldt det 

djøficering. Til det siger Søren Surlykke Fink:

- De store krav, der generelt er forbundet med det at være stude-

rende, kræver stamina! Dvs. indre styrke i forhold til det, der kan 

forekomme som et ydre kaos. Med det ydre kaos mener jeg det 

kaos, der kan opstå af modsatrettede krav og forventninger, fx kra-

vet om at være innovativ, samtidig med at man har korte kurser og 

stramme deadlines. Det er ikke, fordi jeg ikke mener, det er en god 

idé at stramme op på fx specialeskrivningen og indføre deadlines, 

men nogle af de studerende, der kommer herop, kan være så bange 

for, at de ikke kan navigere i fremtiden, at de ikke kan koncentrere 

sig om deres studier. Deres forventninger til dem selv mangler hold i 

virkeligheden, siger Søren Surlykke Fink.

Æbler og pærer 

I Søren Surlykke Finks konsultation i Studenterrådgivningen er arbej-

det med at få de studerende tilbage til virkeligheden essentielt. Det 

handler bogstavelig talt om at få studerende til at tage udgangs-

punkt i virkeligheden, i deres helt konkrete situation, og så arbejde 

frem imod deres vision, det de ’vil/ønsker’. Mange kommer i stedet 

til at tage udgangspunkt i, hvordan deres liv og de selv burde være 

og så kritisere sig selv for, at deres faktuelle virkelighed ikke matcher 

deres idealer.  

- Jeg kan illustrere situationen med en tegning, hvor du har ord som 

’ideal’ og ’burde’ øverst og ’virkelighed’ nederst. Hvis du hele tiden 

siger ’jeg burde være der eller der’, lever du i idealets verden – uden 

at være bevidst om, hvad virkeligheden nedenunder tillader i form af 

økonomi, bolig osv. Og derfor bliver du skuffet og angst, når du ikke 

kan opnå de resultater, du mener, du allerede burde have. Men hvis 

du siger, jeg ønsker at opnå det eller det på studiet eller bo i en stor 

lejlighed, så tager du udgangspunkt i virkeligheden – der hvor du 

er med de muligheder, du har, og kan så arbejde på at tilvejebringe 

det, der skal til af tid eller penge til at nærme dig dit ideal, men nu 

i form af en vision og ikke et absolut krav. Mens ’jeg burde’ meget 

nemt bliver en nedtur, fordi det, sagt på en noget forsimplet måde, 

svarer til, at du vil være en pære, selvom du er vokset på et æbletræ!

- En af de metoder, vi bruger hos os for at hjælpe de studerende 

tilbage til virkeligheden, er mindfulness, der handler om at komme i 

kontakt med sine følelser igen. Det handler kort sagt om at lære at 

trække vejret og mærke sin krop – det er et vigtigt skridt på vejen ud 

af den isolation, der kendetegner studerende i krise. De skal lære at 

være i deres følelser, hvad enten det er sorg, vrede eller fortvivlelse 

og turde bede om hjælp hos venner og ikke mindst deres vejleder, 

når det handler om faglige ting.

Studenterrådgivningen er en selvejende institution 
under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvik-
ling og tilbyder gratis rådgivning og behandling til 
studerende på lange og mellemlange videregående 
uddannelser over hele landet. 

Søren Surlykke Fink er psykolog i Studenterrådgivningens afdeling på KUA
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Humaniora – mulighedernes valg
Interview med Luise Hvidt, vejleder i  
Studie- og Karrierevejledningen Humaniora 

I Studie- og Karrierevejledningen Humaniora nikker 

man genkendende til nogle studerendes udfordringer 

omkring valgene undervejs i uddannelsen:

- Lad mig starte med at understrege, at det er helt 

normalt at blive i tvivl, og at rigtig mange studerende 

tager fornuftige studievalg selv og med hjælp fra 

deres netværk. Når dette er sagt, så ser vi det som 

positivt, at studerende stiller sig kritisk over for det 

klassiske spørgsmål ”Hvad kan jeg blive?”.

- Det er et grundvilkår på humaniora, at din uddan-

nelse ikke er skruet sammen for dig fra start til slut 

– det er ikke en professionsuddannelse, hvor der står 

et specifikt job som læge, jurist eller lærer og venter 

på dig, når du er færdig. Og det er jo netop det, der 

giver dig selv mulighed for at komme på banen og 

sammensætte din uddannelse, så den bliver rigtig for 

dig. Hvilket vi allerede fra studiestart taler meget med 

de nye studerende om. En humanistisk uddannelse 

er netop mulighedernes valg, og det er en styrke ved 

uddannelsen, at du lærer at tage stilling til, hvad du vil 

putte i den, og hvad du vil bruge det til. Og det kan 

da være svært at vælge mellem alle de muligheder, 

men du har som studerende heldigvis et stort net-

værk, dvs. dine studiekammerater, din læsegruppe, 

undervisere og studievejledere, som du kan sparre 

med i valgprocessen, siger Luise Hvidt, der er vejleder 

i Studie- og Karrierevejledningen Humaniora.

Godt begyndt 

Studie- og karrierevejledningerne på Det Humanistiske 

Fakultet har to lige vigtige funktioner. Dels står vejle-

derne dagligt til rådighed for de studerendes mange 

spørgsmål og tvivl i forbindelse med studiesammen-

sætning, studieaktivitetskrav, tilvalg, karrierevej osv. – 

og de studerende bruger vejlederne: fakultetets 7 vej-

ledningscentre har mere end 32.000 henvendelser om 

året fra studerende enten på mail, telefon eller per-

sonligt. Og dels arbejder vejledningerne med en lang 

række studieunderstøttende indsatser i studiestarten, 

på gennemførselsområdet, omkring skrivevejledning 

og karrierevejledning. For eksempel søsatte fakultetet 

i 2008 en strategi for studiestarten, der skal sørge for, 

at nye studerende kommer godt fra start. Målet er at 

få de nye studerende godt integreret både fagligt og 

socialt. Og her spiller det med netværk og sparring 

med omgivelserne en stor rolle. Studiestartstrategien 

Studie- og Karrierevejledningen Humaniora 
er den fælles studievejledning for hele Det 
Humanistiske Fakultet og tilbyder sparring 
på studieplanlægning og -valg og karri-
ereovervejelser og vejleder også i eksamen, 
opgaveskrivning, regler, ansøgninger og 
indskrivninger. Der findes også studievejled-
ninger på institutterne. De vejleder i forhold 
til fagspecifikke spørgsmål. Fakultetets 
fælles studievejledning har cirka 12.000 
henvendelser årligt.

Studie- og Karrierevejleder Luise Hvidt fra Studie- og Karrierevejledningen Humaniora
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omfatter kurser i studieteknik og studieplanlægning, 

inddragelse i læsegrupper og ikke mindst et team af 

tutorer, der har fået en uddannelse, så de er klædt på 

til at vejlede, støtte og integrere de nye studerende. 

Et godt valg er et reflekteret valg 

Den stramning, der er sket på universiteterne i de 

senere år i form af studieaktivitetskrav og speciale-

kontrakter, er blevet et vilkår, de studerende er vant 

til at arbejde med – ikke nødvendigvis et problem for 

studieplanlægningen, mener Luise Hvidt:

- Faste rammer og deadlines er godt for rigtig mange 

studerende og noget, de er glade for. Det kan vi bl.a. 

se ud af de positive tilbagemeldinger, der er kommet 

både på specialekontrakten og på de breve, der blev 

sendt ud til studerende, der ikke var aktive på studiet. 

Det, du selvfølgelig skal være opmærksom på, er, at 

du skal træffe dine valg inden for nogle rammer, som 

fx er beskrevet i studieordningerne. 

- Det første større valg undervejs i uddannelsen skal 

du træffe på dit 4. semester, og det gælder dit til-

valg. Desuden kan du overveje udlandsophold, prak-

tik, hvilken kandidatuddannelse du vil læse i forlæn-

gelse af din bachelor og meget mere. Det, vi lægger 

vægt på at tale meget med de studerende om – både 

i træffetiden og til vores valgarrangementer – er, at 

de skal forsøge at træffe et så reflekteret valg som 

muligt på det sted, de nu engang er. Der findes ikke 

forkerte valg, hvis der ligger gode overvejelser bag – 

hvad interesserer dig, hvad vil du gerne arbejde med 

på sigt, hvad vil du gerne prøve af, inden du er færdig, 

hvornår vil du gerne gøre det osv. For nej, vi mener 

ikke, du kan vælge fatalt forkert i udbuddet af tilvalg, 

men du kan gøre dit valg mere kvalificeret ved at gøre 

dig klart, om du fx ønsker at blive gymnasielærer og 

derfor står dig bedst ved at vælge fag, der udbydes i 

gymnasieskolen, eller du ønsker et job som konsulent 

eller projektleder, der tillader mere brede og sammen-

satte tilvalg, siger Luise Hvidt. Hun understreger des-

uden, at studie- og karrierevejledere aldrig fortæller 

folk, hvad de skal gøre. Vejledningen tilbyder en spar-

ringssamtale på baggrund af en metodisk uddannelse, 

som foregår efter devisen hjælp til selvhjælp, og når 

studievejlederne ser, at der skal anderledes psykolo-

gisk hjælp til, henviser de til Studenterrådgivningen, 

som de har et fint samarbejde med.

Helt normalt at blive i tvivl

I Studie- og Karrierevejledningen er man meget 

opmærksom på, at nogle studerende kan have svært 

ved at tackle deres tvivl undervejs i studiet:

- Fx ser vi typisk i løbet af 2. semester eksempler på 

dem, vi kalder studietvivlerne. De har truffet deres 

første store valg i form af deres uddannelse – men nu 

begynder de at tvivle på, om det er det rigtige for dem. 

Fx fordi de har svært ved at sætte de enkelte kurser 

ind i en samlet helhed eller ikke selv var helt klare på, 

hvad de forventede af uddannelsen. Her taler vi med 

dem om, at det er helt normalt at tvivle – det viser fak-

tisk, at man tager stilling til og ansvar for sin uddan-

nelse, og man skal netop bruge refleksionen som en 

drivkraft gennem sin uddannelse, siger Luise Hvidt.

   For alle de studerende, der kommer godt og reflek-

teret igennem deres humanistiske uddannelse, ser 

fremtiden lys ud, mener Luise Hvidt, for de moderne 

kandidater opnår ud over deres faglige kompeten-

cer en stor selvstændighed netop via de valg, de har 

truffet. Og dette er noget, som arbejdsmarkedet har 

øjnene åbne overfor: 

- Kandidater fra humaniora er sindssygt gode til at 

reflektere over diverse problemstillinger, hvilket blandt 

andet skyldes valgmulighederne i uddannelsen. Det 

gør dem til rigtig gode konsulenter, kommunikations-

rådgivere, undervisere, projektledere og meget andet, 

siger Luise Hvidt og henviser til Humanistundersøgel-

sen, der blev offentliggjort forrige år. Her viste det sig, 

at fordelingen mellem ansættelsen af humanistiske 

kandidater i det offentlige eller det private i de sene-

ste år er landet på fifty-fifty. Undersøgelsen er et posi-

tivt bevis på, at man med en humanistisk uddannelse 

anno det 21. århundrede har masser at byde på – og 

derfor bestemt ikke skal være bange for at træffe de 

mange muligheders valg.

Få inspiration til at træffe valg på:  
studieportal.hum.ku.dk/studievejledning/valg/
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- We cannot, for example, offer advice on academic 

programs or credit transfers, but we know exactly 

who can answer a specific question for them. And we 

can help them understand the culture they are now 

part of, Therese Thiele says.

  The faculty’s full-degree students come from all 

parts of the world, and some of them are concerned 

whether they will be able to integrate into Danish 

culture, because they have heard that Danes can be 

impolite at times.

- We try to assuage their concerns by telling them 

about the Scandinavian reserve that can be inter-

preted as rude if you are not accustomed to it. So we 

also guide the students through Danish culture and 

help them settle in, Christina Geller says. 

Full-degree students are international students who, 

as the name suggests, take a full Master’s degree 

and thus spend at least a couple of years here at the 

Faculty of Humanities. But as opposed to exchange 

and guest students, who are offered housing and 

who receive special guidance throughout their short 

stay, full-degree students study on the same terms 

as local students. This means that they face the same 

problems as the local students – and more. Therefore, 

the faculty’s full-degree coordinators welcome the 

students to their new life in Copenhagen and give 

them all the information they need.  

- We get a lot of questions from students who have 

trouble finding a place to live before they come to 

Copenhagen – just as Danish students, full-degree 

coordinator Therese Thiele says. 

  Her colleague Christina Geller, herself a full-degree 

student from Germany, adds:  

- I spent two weeks on a friend’s sofa before I found a 

place to live, so it is a very common problem, but we 

do our best to help the students find housing – and 

we do know where they might have a good shot at 

finding it. 

  Also, as Copenhagen is a very expensive place to 

live compared to most other cities, many full-degree 

students need a student job to make ends meet. But 

it is possible for international students to find jobs in 

Copenhagen, and Christina Geller and Therese Thiele 

can guide interested students in the right direction

Guides through the KU jungle – and Danish culture

The word guide, according to Therese and Christina, 

very aptly describes what they do as full-degree coor-

dinators; they are not student counselors or case 

workers, but guides who can direct full-degree stu-

dents to all the resources available to them – resour-

ces that they might be unaware of.

Get the full story 

from your full-deGree 

coordinators
THe FACUlTy’S InTAKe oF InTernATIonAl FUll-DeGree STUDenTS HAS InCreASeD DrAMATICAlly THe lAST CoUple oF 

yeArS, AnD SInCe FUll-DeGree STUDenTS Are noT pArT oF THe elABorATe WelCoMe proGrAMMeS orGAnISeD By 

KU’S  InTernATIonAl oFFICe, THe FACUlTy HAS eMployeD TWo FUll-DeGree CoorDInATorS To CATer For THeM. 

By Carsten Munk Hansen

carstenhansen@humanist.ku.dk
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h u m a n i s t         oktober 20103

Events calendar for  
full-degree students 

The coordinators organise a 
number of events for full-
degree students during the 
semester. If you want to 
learn more about Danish 
culture – or just have a 
good time with fellow stu-
dents – be sure to sign up 
once you receive an event 
invitation. Please make a 
note of the following dates 
and events:

•  10 October: Full-degree 
lounge from 17-19 in the 
Engerom student café 

•  25 October: The Royal 
Danish Opera‘s produc-
tion of Verdi’s Nabucco  

•  7 November: Full-degree 
lounge from 17-19 in the 
Engerom student café  

•  18 November: Trip to Lou-
isiana Museum of Modern 
Art 

•  5 December: Traditional 
Danish Christmas dinner 
at Nyhavn

Contact the coordinators

You can find Christina Geller  
and Therese Thiele in room 

10.1.39 in “Old KUA” Mondays, 
Wednesdays and Fridays be-

tween 13 and 14, but you can 
also contact them at 

fulldegree@hum.ku.dk or 
40 47 11 97. You can also sign up 
for the Facebook group “Faculty 

of Humanities Full Degree”, 
where you can post questions 

and get information about jobs, 
studies, student parties, and 

living in Copenhagen.
 

The full-degree coordinators Christina Geller and Therese Thiele
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Hvordan er studiemiljøet på dit institut? Er der gode 

fysiske rammer om din hverdag på fakultetet? Er der 

nok studiepladser, gode undervisningslokaler, vel-

fungerende av-udstyr og gode opholdsarealer? Eller 

måske lægger du mere vægt på de sociale arran-

gementer og det psykiske studiemiljø, og så er det 

måske her, der skal sættes ind, når midlerne til studie-

miljøforbedringer skal fordeles?   

 Ovenstående er nogle af de spørgsmål, fakultetet i 

de kommende måneder skal undersøge i en vurdering 

af studiemiljøet – en såkaldt UMV (Undervisnings-

miljøvurdering). Som studerende inviteres du til at 

deltage i undersøgelsen, og det kan godt betale sig 

at give sit besyv med, når spørgeskemaet udsendes 

den 15. november, for resultatet af undersøgelsen vil 

danne grundlag for de kommende års nyindkøb og 

studiemiljømæssige forbedringer på fakultet. Og som 

en ekstra gevinst kan du vinde 10.000 kroner til dit 

fagråd, hvis du deltager i undersøgelsen.

  Fælles  
om et bedre  
      studiemiljø

At være studerende kan være hårdt i sig selv: 

der er eksamener, der skal tages, husleje, der 

skal betales, og studiejob, der skal passes. Så 

hvis hverdagen som studerende skal hænge 

sammen, er det en forudsætning, at de studie-

mæssige rammer er i orden. Derfor gennem-

fører fakultetet i november en undersøgelse af 

studiemiljøet. 

Af Stine Møller Jørgensen smj@hum.ku.dk

 Baggrund:                                                                      

Hvert tredje år vurderer Københavns 

Universitet dit studiemiljø gennem en 

såkaldt UMV (Undervisningsmiljøvur-

dering). Vurderingen omfatter forhold 

vedrørende det fysiske studiemiljø (møb-

ler, lokaler, av-udstyr o.l. + udseendet 

på bygninger og inventar), det psykiske 

studiemiljø (stress, sociale forhold, 

eksamensangst o.l.) samt vejledning 

og studieinformation (fra undervisere, 

institut og fakultet). 

På baggrund af undersøgelsen laves 

der en kortlægning af studiemiljøet på 

fakultetet, og der iværksættes en række 

handleplaner, der skal styrke studiemil-

jøet – både i dit nærmiljø på instituttet 

og på fakultetet generelt. 

Hvis du vil have indflydelse på dit stu-

diemiljø, er det vigtigt, at du deltager i 

undersøgelsen, da den sætter dagsorde-

nen for de kommende års arbejde; også 

i forbindelse med opførelsen af det nye 

KUA2.

 Tidsplan:                                                                     

Oktober: Kampagnen sættes i gang. 

Hold øje med undersøgelsen på plaka-

terne, på infoskærmene og på intranet-

tet.

15. november: Du modtager en person-

lig mail med adgang til spørgeskemaun-

dersøgelsen

15.-30. november: Undersøgelsen gen-

nemføres.

Mens undersøgelsen er i gang, kan du 

møde studiemiljørepræsentanterne i 

kantinen på Nye KUA, hvor du kan stille 

spørgsmål og samtidig besvare spørge-

skemaet.

Fra december og frem: Resultaterne 

analyseres, og eventuelle problemer be-

skrives og vurderes. På denne baggrund 

udarbejdes der en række handlingspla-

ner. Handlingsplanerne forankres lokalt 

på institutterne blandt andet ved at blive 

diskuteret i studienævn og de lokale 

fagråd.

Vind 10.000 kr.

til dit fagråd

Fakultetet udlodder i forbindelse med un-

dervisningsmiljøvurderingen 10.000 til 

det fagråd, der får den højeste procentdel 

af sine studerende til at deltage i undersø-

gelsen. Pengene skal bruges til forbedring 

af studiemiljøet på instituttet, men det 

står fagrådene frit for, om det skal være til 

en stor fest, nye møbler, printere til de stu-

derende, eller hvad der ellers er fantasi til.

Side16-19.indd   16 10/7/2010   9:08:17 PM



h u m a n i s t         Oktober 201017

Hvilke resultater har vi opnået?

Den seneste undersøgelse af studiemiljøet blev gen-

nemført i 2007. På baggrund af denne undersøgelse 

har institutterne og fakultetet iværksat en række 

initiativer, der har skabt forbedringer af studiemil-

jøet rundt omkring på fakultetet.   

Mange studerende efterspurgte i 2007 bedre net-

værksdækning, og det har resulteret i etableringen af 

trådløst netværk de fleste steder på institutterne og 

på fakultetets fællesarealer. Derudover har der været 

efterspørgsel på flere og bedre studiepladser, og der 

er derfor blevet etableret en række nye studieplad-

ser, særligt på Institut for Kunst og Kulturvidenskab 

og Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier. 

Også institutbibliotekernes studiepladser er der ble-

vet bedre mulighed for at benytte, da åbningstiderne 

til bibliotekerne er blevet udvidet. Derudover har de 

studerende samtidig fået adgang til fakultetsbygnin-

gerne på alle tider af døgnet ved brug af deres studie-

kort i dørenes kortlæsere, og så er der indkøbt flere 

projektorer, så både undervisere og studerende kan 

låne dem i forbindelse med undervisningen.   

 Som opfølgning på den seneste UMV har der såle-

des primært været fokus på nyanskaffelse af udstyr 

og inventar og knap så meget på de øvrige forhold 

omkring forbedring af studieinformationen og det 

sociale studiemiljø. Det kunne måske derfor være et 

oplagt fokusområde i den kommende UMV. Under-

søgelsen fra 2007 viser derudover også, at de stude-

rende mener, at der særligt er problemer i forhold 

til fakultetets studieinformation, og på det område 

er der fortsat behov for at følge op. Derudover er 

der i de internationale studerende en noget overset 

gruppe, som har svært ved at finde sig til rette og 

indgå i de sociale sammenhænge på fakultetet, så 

også her er der behov for et øget fokus. 

Har de studerende kunnet mærke  

forbedringerne?

Humanist har spurgt tre studerende fra SAXO-Insti-

tuttet og Institut for Engelsk, Germansk og Romansk 

om deres oplevelse af de gennemførte studiemiljø-

forbedringer, og de mener, at man klart har kunnet 

mærke de forbedringer, der er blevet lavet. 

- Det har taget lidt tid at komme i gang – måske fordi 

ansvarsfordelingen mellem fakultet og institutter ikke 

altid har været helt klar. Derudover har nogle institut-

ter også været hurtigere til at gennemføre forbedrin-

gerne end andre, og nogle steder er der stadig lidt 

mangler fx i forhold til trådløs netværksdækning, el-

udtræk o.l., men overordnet set er det fysiske studie-

miljø ret godt på fakultetet, mener Jacob Thorek fra 

SAXO.      

 Jacob Thorek har også en enkelt bemærkning til 

av-udstyret i undervisningslokalerne:    

- Selvom der er blevet indkøbt flere projektorer, er 

der fortsat alt for få lokaler, der har fået installe-

ret fast av-udstyr, og det er temmelig besværligt og 

tidskrævende for underviserne at hente en projek-

tor og opstille den inden hver time, så det ville være 

optimalt på et tidspunkt at installere udstyret fast i 

undervisningslokalerne, mener han.    

 De studerende kommenterer også på, at der er lidt 

forskel på, hvor gode adgangsforhold de studerende 

har til bygningerne og bibliotekerne uden for ordinær 

åbningstid, og de tre studerende efterspørger også 

flere skabe til opbevaring på bibliotekerne. 
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- Der kan også være lidt problemer med it-adgangen, 

bl.a. i computerbrugerrummene, hvor man godt kan 

komme til at stå i kø for at få en computer eller for at 

printe – særligt i eksamensperioderne. Jeg syntes dog 

ikke, at der er problemer, som er mere graverende, 

end at man løbende kan rette op på dem, siger Sanne 

Aagaard. 

De studerendes forslag til forbedringer af  

studiemiljøet

Der er ifølge de tre studerende ingen tvivl om, at 

en opprioritering af studieinformationen og af det 

sociale studiemiljø bør være de væsentligste indsats-

områder de kommende år. I forbindelse med de fysi-

ske faciliteter er den største udfordring måske i vir-

keligheden at få de studerende orienteret ordentligt 

om de mange tilbud, fakultetet råder over. Der er fx 

en lang række grupperum, som de studerende kan 

benytte, men som ikke bliver brugt ret meget, fordi 

mange ikke ved, at de er der. De studerende mener, 

at der mangler en informationskanal, hvor man kan 

få den slags at vide. Generelt mener de også, at der 

mangler information både om studieforhold og om 

fakultetets tilbud til de studerende.   

 Også fakultetets prodekan for uddannelse Hanne 

Løngreen mener, at det skal være lettere at gøre brug 

af fakultetets faciliteter, og at det skal være mere syn-

ligt, hvilke muligheder man har som studerende:   

 - Jeg ser gerne, at der er mere transparens i for-

hold til at anvende fakultetets faciliteter, sådan at 

de studerende fx har mulighed for hjemmefra at se, 

hvilket lokale de kan mødes i for at arbejde sammen 

i de studiegrupper, som flere og flere uddannelser 

nedsætter. Bare det at kunne se hjemmefra, hvilke 

lokaler der ikke er optaget, vil være et fremskridt, 

mener Hanne Løngreen.     

 De studerende så gerne, at de studiemæssige ram-

mer blev opprioriteret, så de kunne få en mere sam-

menhængende hverdag på fakultetet. Eftersom der 

er så få undervisningstimer, er det vigtigt, at under-

visningen bliver suppleret af andre tilbud, som fx 

længere og mere skæve åbningstider i cafeerne og i 

kantinen, bedre mødesteder, også for småfagene, og 

bedre udnyttelse af grupperum og øvrige faciliteter. 

 Helt konkret foreslår Katrine Johnsen også, at fx 

Studievejledningen udarbejder forslag til studieske-

maer og læseplaner, så de studerende kan tilrette-

lægge et fuldt ugeskema med undervisningstimer, 

tekstlæsning, forberedelse af oplæg og arbejde i 

læsegrupper og dermed reelt gøre studiearbejdet 

til et fuldtidsstudium. Hun siger:    

- Eftersom de studerende har så få undervisningsti-

mer, så burde der tilrettelægges andre faglige tilbud 

fx faste læsegruppemøder med forberedelse, der sup-

plerer undervisningstimerne, og man kunne evt. have 

en mentor tilknyttet. Læsegrupperne er et godt for-

ankringspunkt til uddannelsen, og ved at gøre dem 

til en integreret del af undervisningen og studielivet 

kan man også lettere fastholde de studerende, så de i 

højere grad følger studieplanen, siger hun og tilføjer:  

- Underviserne skal også forpligtes på at deltage i 

arbejdet med at forbedre rammerne omkring under-

visningen, og der skal stilles krav til undervisningsfor-

men og pædagogikken. 

Få indflydelse på KUA2 – og vind 10.000 kr. til 

dit fagråd

Resultaterne af den nye UMV kommer til at danne 

grundlag for de kommende års arbejde med for-

bedring af fakultetets studiemiljø, så hvis du vil have 

indflydelse, er det vigtigt, at du deltager i undersø-

gelsen. Ud over at danne grundlag for forbedringer 

af det eksisterende studiemiljø kommer den også til 

at få betydning for indretningen af det kommende 

KUA2, der står klar i 2014. Så det er ikke helt uvæ-

sentligt, hvad undersøgelsens resultat bliver.    

 Prodekan Hanne Løngreen, har også en særlig opfor-

dring til institutternes fagråd:     

- Det er meget vigtigt, at så mange studerende som 

muligt besvarer spørgeskemaerne, da det er essentielt 

for os i ledelsen at vide, hvad der ønskes i forhold til 

studiemiljøet. For at sikre en god svarprocent udlover 

vi desuden en præmie på 10.000 kr. til det institut, 

hvis fagråd får flest studerende til at svare på de elek-

troniske spørgeskemaer. 

Studie- og Karrierevejledningen Humanioras  
arrangementer i oktober-november-december 2010
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Næste trin 

Tema: Humanisternes veje til job og 

Kompetenceafklaring

25. oktober kl. 9

Næste trin er et tre-dages kursusforløb om 

jobsøgning og overgangen til arbejdslivet for dig, 

der er tæt på at afslutte din bacheloruddannelse, 

kandidatuddannelsen eller er nyuddannet.

Næste trin

Tema: Arbejdsmarked 

1. november kl. 9

Næste trin er et tre-dages kursusforløb om 

jobsøgning og overgangen til arbejdslivet for dig, 

der er tæt på at afslutte din bacheloruddannelse, 

kandidatuddannelsen eller er nyuddannet.

Specialeworkshop 3

9. november kl. 9.15

Tema: Specialets sammenhæng og udtryk.

CV-tjek i Mødestedet

11. november kl. 10

Er du i tvivl om, hvordan du skriver en god 

ansøgning eller målretter dit CV? Få svar på dine 

spørgsmål, når AAK laver CV-tjek i Mødestedet 

på Gamle KUA.

Næste trin

Tema: Ansøgning, CV og Netværk 

15. november kl. 9

Næste trin er et tre-dages kursusforløb om 

jobsøgning og overgangen til arbejdslivet for dig, 

der er tæt på at afslutte din bacheloruddannelse, 

kandidatuddannelsen eller er nyuddannet.

Writing Academic Papers at  

the University of Copenhagen

16. November kl. 9.15

Learn how to write academic papers at the Uni-

versity of Copenhagen.

Din Online Profil & værktøjet til din  

karriereudvikling

18. november kl. 9.30

Den rigtige profil på nettet kan være med til at 

lande det helt rigtige job, når du er færdig med 

din uddannelse. På workshoppen Din Online Pro-

fil får du en introduktion til sociale medier, blogs, 

PR og networking.

Akademisk viden i spil

23. november kl. 9.15

Få redskaber til at kommunikere faglig viden 

uden for universitetet.

Kommaer I

30. november kl. 9.15

Indføring i kommaregler, eksempler og øvelser. 

Anden del af kurset finder sted den 7. december.

 

Kompetenceafklaring

2. december kl. 10

Gennem øvelser og samtale bliver du bedre til at 

få øje på dine særlige kompetencer, og du bliver 

bedre til at formidle dem.

Mangler du den gode idé til dit  

speciale?

2. december kl. 9.15

Få inspiration til dit speciale på denne tre-timers 

workshop.

Kommaer II

7. december kl. 9.15

Indføring i kommaregler, eksempler og øvelser. 

Første del af kurset finder sted den 30. november.

Inspirations- & Netværksmøde

8. december 2010

Er du interesseret i humanisters rolle på arbejds-

markedet og i samfundet? JobLab Humaniora 

samler studerende, forskere, virksomheder og 

interesseorganisationer til en eftermiddag med 

oplæg og diskussion.

Studie- og Karrierevejledningen Humanioras  
arrangementer i oktober-november-december 2010

Du finder mere information om arrangementerne på studieportal.hum.ku.dk/kalender
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bare vil surfe lidt rundt på siden og lytte til et par enkelte 

lydklip eller fordybe sig i materialet og undersøge for-

skellen på dialekterne.     

 Et af forskernes ønsker med kortet er at bidrage til at skabe 

øget tolerance over for sproglig forskellighed. Det kunne 

danskerne nemlig godt trænge til, ifølge forskerne.  

- Vi kunne godt i højere grad give plads til og acceptere  

sproglig forskellighed. Det er vigtigt, at vi ikke ser ned på 

alt andet end rigsdansk. Og vores pointe om, at man må 

blive bevidst om sine sprogholdninger og nedvurderinger 

af folk, der taler på en anden måde end rigsdansk, bliver 

ikke uaktuel, selvom dialekterne forsvinder. I fremtiden bli-

ver det nedvurderede bare at tale dansk med udenlandsk 

accent, mener Gitte Gravengaard, der dog understreger, 

at tanken med kortet ikke er, at vi skal bevare dialekterne. 

- Det er en meget vigtig pointe. Den sproglige udvikling 

er der, og den kan vi ikke gøre noget ved. Men det bety-

der jo ikke, at vi ikke skal beskæftige os med den. Vi vil 

gerne have den her viden ud til så mange som muligt, 

og derfor er kortet både beregnet til de ældste folkesko-

leelever, gymnasieelever og studerende på de videregå-

ende uddannelser. Men derudover henvender kortet sig 

også til alle de almindeligt sproginteresserede mennesker 

i Danmark. Og dem er der mange af, fortæller forskeren.  

 Hun håber på, at kortet vil give brugerne en række 

aha-oplevelser ved at fortælle dem noget, de ikke vidste i 

forvejen, og ved at beskrive sammenhænge mellem men-

nesker og sprogbrug. 

Dialekter er virkelighedens sprog. Fra Gedser til Skagen 

og fra Esbjerg til København tales der dansk på mange 

forskellige måder. Men hvordan lyder det, når fynboerne 

synger – i forhold til, når fx falstringerne gør det? Og hvor 

går den såkaldte stødgrænse på Sjælland? Det og meget 

andet kan Danmarks mange sproginteresserede blive 

klogere på ved at klikke sig ind på dialekt.dk’s nye elek-

troniske danmarkskort med lyd.   

 Kortet giver mulighed for at lytte til cirka 40 prøver på 

forskellige dialekter og regionalsprog, og det fungerer ved, 

at man med musen klikker på en række prikker på et dan-

markskort. Bag hver prik på kortet gemmer sig en lydfil, 

som man kan lytte til samtidig med, at man på skærmen 

kan følge med i en udskrift af, hvad der bliver sagt.  

- Med kortet har vi brugt internettets muligheder for at lave 

en nem adgang til viden om sproget.  Der er ganske vist 

skrevet mange ret letlæste beskrivelser af dialekterne, men 

vi ville gerne lave et supplement til dem og formidle al den 

her viden på en anden måde. Og det, at vi har fået lyd og 

billeder på kortet, viser meget mere tydeligt, end nok så 

mange bøger kan, hvad det overhovedet er, vi taler om, 

fortæller adjunkt, ph.d. Gitte Gravengaard, der er en af ini-

tiativtagerne til dialekt.dk.

Slut med sprogmobning

Kortet er godt nyt for sproginteresserede, der gerne 

vil lære mere om, hvordan det talte sprog faktisk lyder – 

hvad enten det bare er for sjov eller i en faglig sammen-

hæng. Det er bygget op, så man kan vælge, om man 

Af Pernille Munch Toldam, pmunch@hum.ku.dk

Lyd og strøm 
tiL danmarks-
kortet
afdeLing for diaLektforskning har Lavet et eLektronisk danmarkskort på net-
tet. her kan sproginteresserede ved et kLik med musen på kortet Lytte tiL en unik 
samLing af Lydprøver på diaLekter og regionaLsprog. humanist har mødt tre af 
de sprogforskere, der står bag kortet, tiL en snak om bL.a. LakpLader optaget af 
statsradiofonien, diaLekter på samsø, stødgrænser og 4000 LydoptageLser. 
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På Samsø var en pige. Og to dialekter

Hvor mange dialekter findes der overhovedet i Danmark? 

Det føles som et oplagt spørgsmål at stille, når man taler 

med dialektforskerne. Men ikke særlig originalt, viser det sig: 

- Det spørgsmål får vi ofte, forklarer lektor Karen Margre-

the Pedersen, der er en af dialekt forskerne bag kortet. Hun 

tilføjer:

- Men det er et svært spørgsmål at svare på, for det kom-

mer jo meget an på, hvor stor forskel der skal være på 

to sproglige varieteter, før man vil sige, at der er tale om 

deciderede dialekter. Men vi plejer gerne at sige, at der 

er cirka 50. Det kan lyde af meget for et lille land som 

Danmark, men i nogle tilfælde kan hver sin ende af en 

ø have hver sin dialekt. På Nord- og Sydsamsø er spro-

get fx ikke ens. Det skyldes forskellige lydudviklinger og 

hænger sammen med den kommunikation, man har 

haft i gamle dage. På Samsø har der været et stort san-

det område midt på øen, som var nærmest ufremkom-

meligt, så der har ikke været meget kontakt mellem nord 

og syd. Til gengæld har dem på Nordsamsø orienteret 

sig mod Djursland i Jylland, og dem på den sydlige del 

af øen har orienteret sig mod Sjælland og Kalundborg. 

 Samsø er et eksempel på, at naturforhold kan skabe for-

skellige dialekter. I andre tilfælde kan det være noget mere 

administrativt, der former sproget.    

- Fx går der en grænse over det sydlige Sjælland, hvor dia-

lekten nord for grænsen har stød, og dialekten syd for 

grænsen mangler stød. Grænsen falder sammen med 

grænsen for, hvor krongodset gik til indtil 1774, og hvor 

godsejerens jorder startede. Kongens bønder arbejdede 

sammen syd for grænsen, og godsejerens bønder arbej-

dede sammen nord for grænsen. De to grupper af arbej-

dere talte ikke sammen til hverdag, og det skabte to for-

skellige dialekter. Det er i hvert fald en mulig forklaring på, 

at dialekterne skiller, hvor de gør, forklarer Karen Margre-

the Pedersen.

4000 optagelser med dialekt

Afdeling for Dialektforsknings samling af lydoptagelser 

består især af optagelser, som forskerne selv har lavet, 

men rummer også optagelser, som afdelingen har fået 

af søsterinstitutionen Peter Skautrup Centret for Jysk Dia-

lektforskning i Århus. Afdeling for Dialektforskning ligger 

i dag inde med et stort arkiv på cirka 4000 dialektoptagel-

ser.      

 Alle optagelserne er registreret i en database. Her kan 

man fx se, hvem den interviewede og intervieweren er, hvor 

og hvornår optagelsen er lavet, og så kan man læse en kort 

karakteristik af sprogformen; om den er gammeldags i for-

hold til sin tid, eller om den er mere moderne. Og så kan 

man læse, hvad samtalen på lydoptagelsen handler om.  

- Det sidste er bestemt noget, vi har skævet til i udvalget 

af tekster til selve dialektkortet. For dels har vi selvfølge-

lig fokuseret på det sproglige og de karakteristiske sprog-

træk, en optagelse gerne skulle illustrere, men derudover 

skal optagelsen også gerne indeholde en god historie og 

give et øjebliksbillede af den ældre tid, forklarer dialekt-

forsker Asgerd Gudiksen om de optagelser, de har valgt at 

lægge på kortet. Gitte Gravengaard supplerer:  

- Kortet indeholder to typer optagelser og tekster; dels 

nogle prøver på traditionelle dialekter, hvoraf mange er 

optagelser fra halvfjerdserne og firserne med ældre men-

nesker, der fortæller om deres ungdom og tilværelse; dels 

nogle prøver med regionalsprog, der er nyere former for 

geografisk betinget sprogbrug som fx fynsk eller sønderjysk. 

 

Fra statsradiofoni til MP3

Den ældste indtaler på hjemmesiden er en kvinde, der er 

født i 1874. Afdeling for Dialektforskning råder også over 

nogle optagelser med folk, der er født i 1840’erne, men de 

optagelser er af så dårlig lydkvalitet, at de ikke har kunnet 

bruges. Det hænger sammen med, at man i starten lavede 

optagelserne på grammofonplader, hvilket foregik ved, at 

 Sådan virker kortet 

 

Dialektkortet fungerer ved, at man klikker 

på en række prikker på danmarkskortet. 

Bag hver prik på kortet gemmer sig en lydfil. 

Et klik på en rød prik giver mulighed for at 

høre en lydprøve på den gamle lokale dia-

lekt, mens man med et klik på en blå prik 

kan lytte til egnens regionalsprog – et sprog, 

der ligger tættere på rigssproget end dia-

lekten. 

Mens man lytter, kan man på skærmen føl-

ge med i en udskrift af, hvad der bliver sagt 

både som lydskrift og som "oversættelse" 

til rigsdansk.

Du finder kortet på www.dialekt.dk. 
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man hentede de gamle mennesker på egnen ind i et lyd-

studie, når statsradiofonien kom på besøg fra København.   

- Men det var både bekosteligt og krævede et stort 

apparatur. Og så var der nogle tekniske begrænsninger, 

fordi sådan en lakplade, det blev optaget på, havde en 

begrænset spillelængde. At der ikke var ubegrænset tid 

til at tale, kan man mærke på grammofonoptagelserne, 

hvor det er tydeligt, at optagelserne er blevet grundigt 

aftalt og indstuderet på forhånd. Typisk indleder dialekt-

forskeren interviewet med et ’Ja, vi skulle jo høre noget 

om’, og så kører meddeleren derudaf i tre-fire skarpe 

minutter, fortæller Asgerd Gudiksen, der også er en af 

forskerne bag kortet.    

- Det blev meget nemmere, da båndoptageren kom til, og 

jeg tror, at vores ældste båndoptagelse er fra 1953, hvor 

dialektforskerne selv kunne have en båndoptager med ud 

til folk, uden at statsradiofonien skulle indblandes, supple-

rer Karen Margrethe Pedersen og fortsætter:   

- På den måde blev optagelserne også til under lidt mere 

hjemlige og afslappede former, og der var ikke den der 

tidsbegrænsning på, så man kunne lade folk tale meget 

mere frit. Det var jo det, det gjaldt om og stadig gælder 

om. Jeg har altid været glædeligt overrasket over, hvor 

gode folk er til at fortælle. Også ældre mennesker, der, 

når man kom ud i landområderne i 1970’erne, dårligt nok 

havde set en båndoptager. Men der er rigtig mange gode 

beretninger på båndene.

Københavnsk trumfer

Det er meget forskelligt fra egn til egn, hvor godt beva-

ret den traditionelle dialekt er. Det kommer bl.a. an på, 

hvor tæt på hovedstaden, man er, og hvor stærk den 

lokale identitetsfølelse er.     

- Sjællandsk er måske den dialekt, der har haft det svæ-

rest, for sjællænderne er der altid blevet gjort grin med 

af københavnerne. Det gælder i mange lande, at de dia-

lekter, der ligger nærmest hovedstaden, er de mest rin-

geagtede, forklarer Karen Margrethe Pedersen og bliver  

suppleret af Gitte Gravengaard, der tilføjer, at det oftest er 

de folk, der ikke er kommet ret meget til København, der 

har bevaret deres sprog.    

- Urbaniseringen har gjort, at mange nu tager til København 

eller Århus og studerer, og når de kommer tilbage, taler de 

helt anderledes. I gamle dage, hvor man ikke kom længere 

væk end ti kilometer ind til den nærmeste by, og hvor der 

hverken var radio eller tv, var vilkårene for dialekterne helt 

anderledes.     

    Asgerd Gudiksen forklarer, at den historiske vinkel spiller 

en stor rolle for arbejdet med dialekterne.  

- Vi vil jo gerne formidle en viden om, præcist hvor for-

skelligt sproget har været. Jeg holdt engang et foredrag 

lidt uden for Sorø, hvor jeg havde nogle båndprøver med 

fra egnen. Bl.a. en af vores rigtig gamle optagelser med 

en kvinde, der var født i 1860 og talte et sjællandsk, som 

er helt forsvundet i dag. Hun har bl.a. det, der hedder 

fortunge-r, hvor r’erne lyder ligesom på engelsk. I opta-

gelsen taler hun om en landsby, der i dag hedder Lille 

Torøje (tidligere Lille Taarøje, red.). Hun ruller så meget 

på r’erne, at navnet på byen bliver til Lille Tårrrrrøj (skal 

udtales, ligesom når folk ruller på r’erne, når de ved 

festlige lejligheder skal råbe ’hurra’, red.). De sjællæn-

dere, der var til foredraget, var – selvom de var opvok-

set i regionen – meget overraskede over, at sjællandsk 

kunne være så afvigende fra standardsproget.   

   Det er sådan et konkret og fint eksempel på, hvor for-

skelligt sproget har været engang. Det vil vi gerne for-

midle. Det giver også noget perspektiv på at kunne vur-

dere moderne sprogformer, for der findes mange, måske 

især indfødte københavnere, som ikke har hørt ret meget 

sproglig variation, og som har en oplevelse af, at dialekter, 

fx sønderjysk, der også i dag er et relativt standardafvi-

gende talesprog, er frygtelig eksotisk. Det kan de jo for så 

vidt have ret i, at det er, for man hører det ikke så meget 

længere, men så er det jo godt at kunne blive opmærksom 

på, at sproget engang har været endnu mere forskelligt, 

slutter Adgerd Gudiksen.

Karen Margrete Pedersen, Asgerd Gudiksen og Gitte Gravengaard på Afdeling for Dialektforskning.        Lakpladeoptagelse på Statsradiofonien i 1938
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 Hvad er dialekter og regionalsprog? 

 

En dialekt kan defineres som et talesprog, der er geo-

grafisk afgrænset. Ifølge denne definition er det ikke kun 

landlige talesprog som sydfynsk og alsisk, der er dialek-

ter, men også bysprog som københavnsk og århusiansk. 

Der er dog den forskel på københavnsk og de øvrige dia-

lekter, at mange københavnske træk breder sig til resten 

af landet, så de ikke længere er geografisk afgrænsede.   

 De gamle landlige dialekter – som de kan høres på dia-

lekt.dk – har mange lokale træk og er ofte afgrænset til 

snævre geografiske områder, undertiden til nogle få sogne. 

 

De nyere dialekter har derimod kun få lokale træk, og 

de kaldes af dialektforskerne for regionalsprog, fordi 

de tales i større regioner. Man taler fx om fynsk regio-

nalsprog og sjællandsk regionalsprog. Regionalsprog kan 

beskrives som udtyndede dialekter eller som lokale vari-

anter af rigsmålet, afhængigt af synsvinklen. De regional-

sprogstalende selv opfatter ofte deres eget sprog som en 

form for rigsdansk, og i nogle tilfælde varierer de talende 

mellem en lokal og en rigsdansk udtale af samme ord. 

Regionalsprogene er dermed mere variable end de gamle 

dialekter. Og de geografiske grænser mellem dem er ikke 

så velbeskrevne og formentlig heller ikke så skarpe.

Kilde: Karen Margrethe Pedersen og Asgerd Gudiksen, 

Afdeling for Dialektforskning

 De har lavet kortet 

 

Lektor, ph.d. Pia Quist, adjunkt, ph.d. Gitte Gravenga-

ard, lektor Karen Margrethe Pedersen og lektor Asgerd 

Gudiksen har stået for det udviklings- og indholdsmæs-

sige arbejde med kortet – med hjælp fra studentermed-

hjælperne Morten Brandt Sørensen og Birte Dreyer. 

 Mads Buddig fra HUM Kommunikation, Det Humanisti-

ske Fakultet, har stået for den tekniske og grafiske udform-

ning af dialektkortet med lydprøverne.    

 Dialektkortet er blevet til med støtte fra Det Humanistiske 

Fakultets Formidlingspulje. 

Karen Margrete Pedersen, Asgerd Gudiksen og Gitte Gravengaard på Afdeling for Dialektforskning.        Lakpladeoptagelse på Statsradiofonien i 1938

-w

-v

”blødt” -b (det lyder som en 
mellemting mellem b og w)

-v inde i et ord, -f som slutlyd
(f.eks. ta:ve, ta:f = taber, tabe)

(stemt el. ustemt) -b

-f

Forklaring til kort 12:

Svarende til rigsmålets -b 
(i f.eks. ”tabe”, ”skib”) svarer: 

K

v

v+(k) ikke

v+(k)

Stød stort set som i rigsmålet
(f.eks.: so’l, hjem’, hals)

A

A

A

   A

B

   B

Hvidbjerg, Vendsyssel: 

Meddeleren, født 1894, fortæller om kornhøst:

Æ ni'eg, di blöw jo bojjen mæ djæ æj'jen, de war mæ djæ 

æj'jen stro' jo - æ kwenjmennesk, hinnj dær banj åp, hun 

tow' jo ba:r så'n li:g æn låk å så banj åm æ ni'eg.

Negene, de blev jo bundet med deres eget, det var med 

deres eget strå, jo. Kvindemennesket, hende der bandt op, 

hun tog jo bare sådan lige en lok og så bandt om neget.

 

Skæve, Nordjylland:

Meddeleren, født 1882, fortæller om besøg af  ”omrej-

sende”, dvs. vagabonder:

Å dæj'gång kam' æ jo no:n å wil te:g ... åh ja, di hæ'r 

omræjsende, di wil jo åsse ja:n ha ... jammen di wil jo hæl-

ler ha' æn skjæl'leng, æn di wil ha' æ be brø'e - de war jo 

tit, næ'r di blöw jij i pak gu' ma, di så tak, mæn så hyt di 

æn, næ'r di kam hæn – de war pæ:ng, di war uww om - 

de sku jo go' te sper'ritus.

Og dengang kom der jo nogle og ville tigge ... åh ja, de her 

omrejsende, de ville jo også gerne have ... jamen de ville jo 

hellere have en skilling, end de ville have en bid brød. Det 

var jo tit, når de blev givet en pakke god mad, så sagde de 

tak, men så smed de den, når de kom væk. Det var penge, 

de var ude efter. Det skulle jo gå til spiritus.

 Dialekteksempler                                                                                                                                                                                
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 the AmericAn WAy
Dette semester studerer rasmus Sinding Søndergaard Political 

Science og historie ved University of north carolina at chapel 

hill i USA som en del af sin overbygning i historie ved Køben-

havns Universitet. her beretter han til humanist om livet som 

studerende i et amerikansk campusmiljø.

Når jeg hæver hovedet fra bøgerne og kigger ud af 

vinduet på biblioteket, ser jeg ikke ombygningspro-

jektet på KUA, men i stedet et virvar af unge vand-

rende rund på et stort campusområde med træer og 

græske søjler. Dette skyldes, at jeg som mange andre 

studerende har valgt at tage en del af min uddannelse 

i udlandet, nærmere bestemt på University of North 

Carolina at Chapel Hill – eller bare UNC.

   Det første, der springer i øjnene, når man ser nær-

mere på strømmen af unge studerende, er en ufor-

holdsmæssig stor tilstedeværelse af lyseblåt. Alle disse 

lyseblå stykker tøj har tryk som ”Carolina Basketball”, 

”UNC Tar Heels”, ”I love Chapel Hill”. Hvis man skal 

pege på én afgørende forskel ved at studere ved KU 

og UNC, findes den netop her. Dette hav af lyseblåt 

fremhæver nemlig, hvad det vil sige at være stude-

rende ved UNC. Det er ikke blot et sted, man kom-

mer et par gange om ugen for at modtage sparsom 

undervisning. Det tre kvadratkilometer store campus-

område er stedet, hvor man lever, spiser, dyrker sport, 

mødes med vennerne – og så selvfølgelig også har 

undervisning. 

   Campus har blandt andet et kæmpe football-

stadion (kapacitet 60.000!) og et basket-stadion 

(kapacitet 21.750), et kulturcenter, et museum, mili-

tærbygninger, en daglig universitetsavis og et hav af 

restauranter. De amerikanske studerende identificerer 

sig derfor også med universitet på en måde, som jeg 

ikke har oplevet tilsvarende derhjemme. Man er stolt 

over at være en ”Tar Heel”, som de studerende kaldes, 

og man skilter stolt med sit tilhørsforhold til universi-

tetet. UNC er et brand, som alle gerne tager del i at 

markedsføre. 

Lokalsamfundet

Selve byen Chapel Hill er nærmest synonym med uni-

versitetet, der har et tæt bånd til lokalsamfundet. Det 

er måske ikke så overraskende, når man tænker på, at 

de små 29.000 studerende udgør lidt over halvdelen 

af byens samlede befolkning. Det, at universitet ligger 

i en relativ lille by, er selvfølgelig også med til at gøre 

oplevelsen til noget helt andet end det at studere i en 

by som København. 

   Faktisk blev universitetet grundlagt før byen (det 

er USA’s ældste offentlige universitet fra 1789). Hele 

byen er således også rettet ind efter universitetet. 

Busserne – der for øvrigt er gratis – er tilrettelagt efter 

universitetets skema, og en hel busrute kører udeluk-

kende på det store campusområde. UNC’s sportshold 

– specielt basketball-holdet, der er et af de abso-

lut bedste collegehold i USA – er det, som alle taler 

om. Overalt sælger butikkerne UNC-merchandise, og 

restauranterne og især barerne har specialtilbud ret-

tet mod de studerende hver aften. Semestret startede 

med en ”Week of Welcome”, hvor flag og skilte over-

alt i byen markerede de studerendes tilbagekomst. 

Studerende

Tekst og foto: Rasmus Sinding Søndergaard  

Kandidatstuderende på Historie
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Bolig

Modsat de fleste udvekslingsstuderende har jeg 

valgt ikke at bo på campus, men deler i stedet for 

et hus med tre amerikanere. Generelt er det sådan, 

at de yngre studerende bor på campus, der i høj 

grad er lagt an på at gøre det så trygt som muligt, 

da mange først lige er flyttet hjemmefra. I løbet af 

studiet vælger de fleste så som regel at flytte væk 

fra campus. Det at bo i et hus giver nogle af de 

friheder, som man som dansk studerende er vant 

til, og betyder, at man for eksempel ikke behøver 

at forholde sig til universitets alkoholpolitik og 

manglende køkkenfaciliteter.

Undervisningen

Efter i den første uge at have shoppet lidt rundt 

blandt kurserne, som det er kutymen herovre, har 

jeg valgt gradaute-kurserne ”International Rela-

tions”, ”American Politics” og ”World Military 

History.” Holdene er forholdsvis små med en god 

blanding af amerikanske og udenlandske stude-

rende, og det faglige niveau er højt. Jeg været så 

heldig, at et af mine fag er en del af et samarbejde 

med det prestigefyldte nabouniversitet Duke, så 

på den måde får jeg faktisk to universiteter med 

i pakken. 

   Modsat hvad mange måske ville forvente, er 

forholdet mellem underviser og studerende ikke 

specielt anderledes end derhjemme. Det er den 

samme uformelle omgangsform, der gør sig gæl-

dende, hvilket er utroligt dejligt. Arbejdsbyrden 

er til gengæld klart højere, end den jeg er vant til 

på KU. Det gælder både omfanget af læsestof og 

mængden af opgaver, der skal afleveres løbende 

gennem semestret. Det at ens karakter ikke ude-

lukkende udgøres af en afsluttende eksamen, 

men også af opgaver og deltagelse i klassen, er en 

afgørende forskel, som man som dansker lige skal 

vænne sig til.

Åbenheden

Alle har, lige fra jeg først satte fod i byen, været 

utroligt imødekommende og venlige. Amerika-

nerne er meget interesserede i at møde udenland-

ske studerende, og det er utroligt nemt at blive 

integreret. Som udenlandsk studerende er det 

selvfølgelig naturligt, at man møder mange andre 

internationale studerende, og her har UNC været 

rigtig gode til at holde diverse arrangementer. 

Men ”the Southern hospitality” som man bryster 

sig af her i sydstaterne, gør sig i høj grad også 

gældende uden for campus. Når de lokale opfan-

ger ens accent, spørger de straks interesseret til, 

hvor man er fra, og viser sig klar til at både at stille 

og besvare alverdens spørgsmål. De amerikanske 

studerende er rigtig gode til at invitere os udlæn-

dinge med til alt fra sportsarrangementer til fester 

og tilbyder også gerne en stakkels billøs dansker 

et lift. 

   Jeg har selv været med til at arrangere aktiviteter 

for udenlandske studerende ved KU og har gen-

tagne gange hørt om, hvor svært de synes, det er 

"Amerikanerne er meget interesserede i at 

møde udenlandske studerende, og det er 

utroligt nemt at blive integreret"

at komme i kontakt med danske studerende. Her 

har jeg oplevet en åbenhed og interesse, som jeg 

desværre har indtryk af ikke helt findes i studiemil-

jøet i København.

Det sociale liv

Som international studerende er det sociale liv 

noget helt specielt, da alt omkring en er nyt og 

spændende. Man kommer hurtigt til at lære en 

masse nye mennesker at kende, hvis man altså er 

indstillet på det. Universitetets mange klubber og 

foreninger og den åbenhed, man møder hos ame-

rikanerne, gør det nemt at få nye venner. Sammen 

med de mange arrangementer specifikt rettet 

mod internationale studerende betyder det, at 

den største opgave er at sortere i de mange tilbud 

og få afsat tid til både studier og sjov. Endeligt gør 

det enorme udbud af restauranter og barer og 

det med danske øjne meget rimelige prisniveau, 

at man gang på gang må tage sig selv i at være 

blevet fanget af et 25-cent-øl-tilbud eller lækker 

mad til spotpris.

   Indtil videre har livet som dansk studerende ved 

et amerikansk universitet levet fuldt op til mine 

forventninger. Jeg ville ønske, at alle kunne få den  

oplevelse, det er at studere i udlandet, da det ikke 

blot kan give interessant fagligt input, men også 

giver anledning til at reflektere over livet og studi-

erne hjemme i Danmark.

Campus på University of North Carolina at Chapel Hill er en hel lille by i byen. De små 29.000 studerende udgør lidt over 

halvdelen af byens samlede befolkning.
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dem har direkte været involveret i afgørende historiske begi-

venheder, siger han og fortsætter:    

- De har ofte en helt anden tilgang til kildeanalyse, og det er 

interessant, men også lidt af en udfordring at pille ved folks 

opfattelse af fx kilders sandhedsværdi. Vi har vældig gode 

diskussioner mellem underviser og studerende, men også 

mellem de studerende selv på kryds og tværs af arbejdser-

faringer. Uddannelsen koster jo noget og er dermed en inve-

stering. ÅU-studerende er derfor anderledes motiverede til 

at forsøge at realisere deres personlige uddannelsesprojekt. 

Kravene er de samme som på dagholdene både i forhold til 

pensum og eksamen, og da mange samtidig har fuldtidsjob 

og familie, skal der bestemt arbejdes for det. 

Hårde men givende studier

Og at der skal arbejdes for sagen, kan ÅU-studerende Mette 

Vinter Rasmussen skrive under på. Hun er personlig sekretær 

for Helle Thorning Schmidt på Christiansborg, men har der-

udover taget en master i litterær oversættelse:   

- Det er helt klart noget af det hårdeste, jeg nogensinde har 

gjort. Det er hårdere, end da jeg læste korrespondent på 

CBS for 12 år siden. Men der havde jeg heller ikke mine børn 

endnu. Mine børn er seks og ni år, og selvom de er blevet 

så store, at jeg ikke længere behøver hænge over dem hele 

tiden, kan det godt være lidt stressende at nå alting allige-

vel. Men det er noget med at læse lektier, når de er kommet 

i seng om aftenen, forklarer hun. Men tilføjer så, at det jo, 

udover at være hårdt, også er ekstremt givende.  

- Det er lidt kliché-agtigt, men nu har jeg i mange år haft 

travlt med børn og fuldtidsjob, og nu var jeg nået dertil, hvor 

jeg skulle gøre noget, som var for mig. Derudover har jeg et 

job, hvor der ikke er tid til at fordybe sig i sagerne, og hvor 

tingene altid går stærkt, så jeg havde lyst til at kaste mig over 

noget, der netop kræver fordybelse.

Med mere end 200 kurser på 33 fag har Åbent Universitet 

(ÅU) aldrig haft så travlt som i disse år. Om det er den stigende 

arbejdsløshed, der er skyld i, at flere fokuserer på at efter-

uddanne sig, er ikke godt at vide, men i hvert fald afspejler 

den økonomiske krise sig ikke i antallet af studerende på ÅU.  

 To af de ansatte fuldmægtige på ÅU, Morten Tang Peder-

sen og Anja Frausing Korkmaz, fortæller, at ÅU har 15 pro-

cent flere studerende i dette semester i forhold til efterårs-

semesteret 2009.     

- Vi har bl.a. været nødt til at lave ventelister på otte af vores 

kurser, hvilket vi ikke plejer. Vi er højst vant til, at vi har ven-

teliste til et par stykker. Men vi har i år været nødt til at afvise 

en del studerende, fordi der simpelthen ikke har været plads 

på holdene, fortæller Morten Tang Pedersen.    

 I efteråret har det bl.a. været Filosofi, der har hittet hos de 

studerende, og her har flere af holdene været overtegnede. 

Men derudover har også Tibetologi haft overraskende stor 

søgning.      

- Vi har haft stor interesse med hele 20 tilmeldte ÅU-stude-

rende, en glædelig overraskelse for et af fakultetets mindre 

fag med kun en håndfuld ordinære dagstuderende, siger 

Anja Frausing Korkmaz. 

En anden slags studerende

Hvert semester har ÅU i gennemsnit ca. 1200 studerende, 

og af dem læser mange mere end et fag. Langt de fleste er 

erhvervsaktive, og det giver en anden gruppe studerende, 

end fakultetets undervisere er vant til på dagholdene, fortæl-

ler Michael A. Langkjær, der er ekstern lektor og underviser 

på kurset Historiske Hovedlinjer.   

- Det er meget inspirerende og givende at undervise de ÅU-

studerende. Jeg kan godt lide at undervise modne menne-

sker med noget i bagagen, for de kommer med en anden 

faglig baggrund, fra erhvervslivet eller fra etaten, og nogle af 

Flere eFteruddanner sig  
på åbent universitet
Kunderne strømmer til Åbent Universitet, der i dette semester 
har flere studerende, end der har været i mange år.

Af Pernille munch toldam, 
pmunch@hum.ku.dk

 Åbent Universitet                

Du kan læse mere om ÅU 

og se hvilke kurser, der 

bliver udbudt, på hjem-

mesiden: www.aabentuni-

versitet.hum.ku.dk

 Vil du læse på ÅU i foråret  

 2011? 

Ansøgningsfristen for 

kurser i foråret 2011 er 1. 

november. Der vil normalt 

være plads på kurserne til 

alle, der søger rettidigt.
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har brug for indsatser, der sætter rammer for deres 

arbejds- og skriveforløb (og vel at mærke ikke kun 

forstået som slutdeadlines), og tydeligere forventnin-

ger til, hvad de skal præstere.

  I denne artikel vil jeg prøve at skitsere, hvad det er, 

de studerende konkret giver udtryk for, at de har brug 

for inden for en af de allervæsentligste aktiviteter i en 

akademisk uddannelse, nemlig opgaveskrivning. Mit 

hovedbudskab er, at kontrakter ikke gør det alene, 

men at de skal suppleres med skriveindsatser tidligere 

i studierne. Indsatser, der fokuserer på, hvordan man 

designer videnskabelige undersøgelser, og hvordan 

man tilrettelægger skrive- og arbejdsprocesser frem 

mod deadline og opgaveaflevering.

Hvad de studerende har brug for

En central opgave for os som skrivekonsulenter i Stu-

denterservice er at hjælpe de studerende i gang med 

og igennem deres opgaveskrivning. Det implicerer 

bl.a. at hjælpe dem med at afkode, hvad det er for 

nogle forventninger, de skal opfylde på en akademisk 

uddannelse. Vores fokus er på de skriftlige præsta-

tioner. Skriftlige opgaver er en central eksamensform 

på universitetet, og derfor er forventningsafstemning 

helt afgørende i forbindelse med opgaveskrivning.

Når vi spørger de studerende på vores kurser (via 

skriftlige evalueringer og spørgeskemaer), og når vi i 

vores individuelle vejledning registrerer og opsamler, 

hvad det er for en hjælp, de studerende har brug, er 

der to temaer, som dominerer og går igen hos langt 

de fleste, nemlig problemformulering og arbejdspro-

cesstyring.

728 kandidater blev i 2009 færdige fra Det Humani-

stiske Fakultet, kun 62 af dem havde gennemført på 

normeret tid. At fremme gennemførelsen er vigtig - 

ikke bare af hensyn til fakultetets økonomi, men også 

af hensyn til den belastning, det kan være for stude-

rende ufrivilligt at komme bagud med studierne. 

Noget tyder på, at kortere deadlines for, hvor længe 

man kan være indskrevet på studierne, kan være 

medvirkende til at fremme gennemførelsen. En hurtig 

rundspørge blandt de specialeansvarlige på institut-

terne viser, at det kun er ganske få specialeskrivere, 

som må ud i anden og tredje specialekontrakt. Langt 

de fleste får altså, efter indførelsen af specialekon-

trakterne, tilsyneladende afleveret deres speciale 

inden for de første seks måneder.

  Men kontrakter og loft over studietiderne kan ikke 

stå alene. Af bl.a. fakultetets frafaldsundersøgelse fra 

2008 fremgår det, at forventningsafstemning, dvs. 

hvilke forventninger studiet har til den studerende, 

og hvilke forventninger den studerende har til studiet, 

også er et væsentligt element i forhold til at mindske 

frafald og fremme gennemførelse.

  Som skrivekonsulent kommer jeg i kontakt med 

mange hundrede studerende hvert år via opgave- og 

specialeworkshops, på specialebloggen (speciale-

bloggen.blogs.ku.dk/), via individuel vejledning og 

gennem sprogtesten (studieportal.hum.ku.dk/studie-

vejledning/skrivekonsulenter/sprogtest/). I den forbin-

delse bekræftes jeg løbende i, at de studerende både 

Gennemførelse – hvad skal der til?
Et hedt emne i disse finanskrisetider er bl.a., hvordan vi fremmer gennemførelsen 
på fakultetet. Signe Skov, der er skrivekonsulent i Studenterservice, mener, at et af 
midlerne til at fremme gennemførelsen er at forbedre de studerendes opgavepro-
cesser. I denne artikel, primært henvendt til vejledere, undervisere og studieadmini-
stratorer, sætter hun fokus på, hvordan man kan hjælpe de studerende i gang og 
igennem deres opgaveskrivning.

Af Signe Skov, skrivekonsulent, Studenterservice.

Skrivekonsulent Signe Skov, Studenterservice
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Er min problemformulering god nok?

Hvad angår problemformuleringen, svarer de stude-

rende, at de blandt andet er usikre på ”om min pro-

blemformulering holder”, ”om min problemformule-

ring er for bred”, ”hvordan jeg kommer fra emne til 

problem”, ”hvordan jeg finder det rette problem”, og 

”hvad min undersøgelse kan bidrage med”. 

Forventningsafstemning i forhold til, hvad der udgør 

en faglig, relevant undersøgelse, og en inden for 

tidsrammen realistisk undersøgelse, er øjensynligt, 

allerede i starten af processen, helt afgørende for 

de studerendes videre opgaveskrivefærd. Her mener 

jeg, at den faglige undervisning og opgavevejledning, 

samt skrivekurser og skrivegrupper, spiller en væsent-

lig rolle. I undervisningen handler det om at drøfte, 

hvilke problemstillinger fagene arbejder med, hvor-

dan de undersøges, og hvad der tæller som valide 

udsagn. I opgavevejledningen handler det derimod 

om at sætte fokus på de studerendes konkrete pro-

blemformuleringer, og hvilke undersøgelsesdesign 

de på den baggrund kan sammensætte. I skrive- eller 

feedbackgrupper kan de studerende bruge hinanden 

i forhold til at afstemme skriveideer, undersøgelses-

spørgsmål og faglige argumenter. Og endelig danner 

skrivekurser som vores i Studenterservice rammen om 

arbejdet med, hvad der mere generelt i forhold til 

den akademiske genre kendetegner gode skriveideer, 

gode problemformuleringer og holdbare argumenter.

Deadlinebaseret vejledning

I forbindelse med arbejdsprocesstyring formulerer de 

studerende behov for en vejleder, der ”vejleder dead-

linebaseret”, ”stiller krav om tekst/oplæg hver gang”, 

”er realistisk i forhold til den tid, der er til rådighed”, til-

byder et jævnt fordelt vejledningsforløb, så ”jeg holdes 

til ilden”. Tilsvarende giver de studerende udtryk for, at 

skrivekurser som vores er vigtige i forhold til at ”for-

cere processen”, ”kickstarte” og ”få skub i processen”.

  Disse udsagn peger på, at deadlines og krav om 

at levere, komme i gang og komme videre udgør 

en motor i arbejdsprocessen for mange studerende 

og motiverer til at præstere. Formelle rammer for, 

hvor længe studierne må tage, kan være med til at 

understøtte disse behov, men undervisere, vejleder 

og skrivekonsulenter spiller tilsyneladende også en 

væsentlig rolle som indpiskere og inspiratorer under-

vejs i studieforløbene. I undervisningen handler det 

om at bruge tid på de studerendes opgaveskrivning 

– evt. på bekostning af noget af den tid, man har til 

de almindelige forelæsninger. Ved at lægge en skri-

veworkshop ind tidligt i semestret og et midtvejsse-

minar undervejs med tvungen aflevering af synopsis 

til feedbackgruppe og på Absalon kommer de stude-

rende i gang med deres opgaveskrivning, og de kan 

bruge den feedback, de får fra underviser og medstu-

derende, formativt. I vejledningen handler det om at 

bryde opgaveskriveforløbet ned til mindre bidder med 

tvungen aflevering af tekststykker løbende i forløbet 

samt at prioritere skrive- og arbejdsprocessen som et 

væsentligt tema i vejledningen. På skrivekurser som 

vores handler det om at introducere de studerende for 

projektstyringsredskaber og gode skrivevaner. Derud-

over tvinger vores kurser, fordi de er tilrettelagt som 

workshops, de studerende til at komme i gang med 

at skrive og dermed fremskyndes afklaringen af, om 

de er på rette spor i forhold til genre og opgavekrav.

Vejledning som en fagdidaktisk handling

Meget tyder, på at de studerende i forbindelse med 

opgaveskrivning har brug for ikke bare faglig ind-

holdsvejledning, men også vejledning i at stille under-

søgelsesspørgsmål, som er fagligt relevante, og som 

er tidsmæssigt realistiske at undersøge. 

Som opgaveskrivevejleder må man altså være indstil-

let på at bruge tid på de studerendes problemformu-

leringer og arbejdsprocesser, selvom det kan ske på 

bekostning af vejledning i det faglige indhold. 

På Underviserportalen – genveje til god undervisning kan 

undervisere og studerende finde gode ideer til hvordan man 

i undervisningen kan arbejde med forventningsafstemning, 

opgaveskrivning, gruppearbejde o.l. Undervisere er også vel-

komne til selv at bidrage med erfaringer med og gode ideer til 

vejledning og undervisning. Desuden kan denne artikel også 

findes på portalen, og alle er således velkomne til at gå ind og 

kommentere på indholdet i artiklen.
Du finder portalen på:  hum.ku.dk/underviserportal/

Fortsættes på næste side
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Min pointe er, at det for vejlederen ikke bør opleves 

som et forstyrrende element, men som et centralt og 

nødvendigt element i vejledningen – også fordi det 

handler om, hvordan fagene producerer viden.

  Betyder det så enden på selvstændigheden, at de 

studerende har brug for vejledning i at stille fagligt 

relevante spørgsmål og vejledning i, hvordan man 

gennemfører længerevarende skrive- og arbejdspro-

cesser? Nej, det mener jeg ikke. Når vi på vores skrive-

kurser og på specialebloggen spørger de studerende, 

hvad det er for en ”type” vejleder, de har brug for, 

svarer hovedparten, at de har brug for en vejleder, der 

respekterer deres projekt. Eller med de studerendes 

egne ord: De har brug for en vejleder, der ”forholder 

sig spørgende”, ”har en åben tilgang”, ”indgår i en 

gensidig dialog”, ”er coachende” og ”kan agere fag-

lig sparringspartner”. 

  Undervejs i en undersøgelsesproces vil man ofte og 

af gode grunde opleve kaos og usikkerhed, og det sid-

ste, man ønsker, er en vejleder, der går ind og truer 

et i forvejen foreløbigt og uafklaret projekt. Det kan 

være én af årsagerne til, at de studerende svarer, som 

de gør. Men derudover peger udsagnene også på, at 

det hverken er rygklapperi, mesterlære eller en mor/

far, de studerende efterlyser. De efterlyser en vejleder, 

der har respekt for det projekt, de er i gang med. Det 

understreger for mig at se det forhold, at vejledning 

ikke bare er en faglig sag knyttet til vejlederen og den-

nes faglighed. Heller ikke blot en almenpædagogisk 

sag knyttet til den studerende og dennes læring. Men 

en fagdidaktisk sag knyttet til forholdet mellem den 

studerende og den faglige opgave, der skal skrives. 

Kvalitet i studierne

Det er vigtigt at få flere end 62 studerende igennem 

deres uddannelse på normeret tid. Hvad angår opga-

veskrivning, som er en central aktivitet i en akademisk 

uddannelse, er det vigtigt at arbejde med de stude-

rendes forståelse af, hvordan man designer og gen-

nemfører videnskabelige undersøgelser. 

  Allerede på bachelorniveau og i forbindelse med 

bachelorprojektet vil det være en god ide at sætte ind 

med en øget skriveindsats. Dels kan det understøtte, 

at flere bachelorstuderende gennemfører på normeret 

tid – i 2009 producerede fakultetet 930 bachelorer og 

fik bonus for 672. Dels kan det danne basis for skrive-

indsatser på kandidatniveau, således at man, allerede 

når man starter på sin kandidatuddannelse, sporer sig 

ind på slutproduktet, nemlig specialet: Hvad vil man 

og hvordan. Det kan man gøre både i forbindelse med 

den almindelige faglige undervisning og i forbindelse 

med særligt tilrettelagte workshops i semestrene før 

specialesemesteret (fx workshops om udvikling af 

skriveideer, metodeworkshops o.l.). På vores specia-

leworkshops, som er henvendt til alle fakultetets stu-

derende, hører jeg om mange studerende, som venter 

et semester med at indgå specialekontrakt for at få 

bedre tid til eksempelvis empiriindsamling, læsning 

eller ideudvikling. Det indikerer, at selvom de fleste 

studerende får afleveret deres speciale inden for den 

første specialekontrakt, som nævnt indledningsvist i 

denne artikel, er det langt fra ensbetydende med, at 

de kun har været seks måneder om at skrive deres 

speciale. Kontrakter og loft over studietiderne kan 

med andre ord være et udmærket delelement i det at 

fremme gennemførelse, men det kan ikke stå alene. 

"Undervejs i en undersøgelsesproces vil man ofte og af gode grunde 
opleve kaos og usikkerhed, og det sidste, man ønsker, er en vejleder, 
der går ind og truer et i forvejen foreløbigt og uafklaret projekt."

Gennemførelse – hvad skal der til?
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I løbet af efteråret har Uddannelse & Studerende 
en række ansøgningsfrister, som du skal være 
opmærksom på, hvis du skal søge ind på en kandi-
datuddannelse eller have kurser uden for dit eget 
grundfag.

Husk at du skal være indskrevet på det fag, hvor 
du vil gå til eksamen. Er du i tvivl om din indskriv-
ning, kan du tjekke den gennem selvbetjeningen 
på KUnet.
 

INDSKRIVNING PÅ BACHELORUDDANNELSEN

Hvis du pr. 1. februar 2011 vil søge om overflytning fra et andet uni-

versitet til samme bacheloruddannelse ved Det Humanistiske Fakultet 

eller søge om studieskift til en anden bacheloruddannelsen ved Det 

Humanistiske Fakultet, end den du er indskrevet på, er ansøgnings-

fristen d. 15. oktober.

OPTAG PÅ KANDIDATUDDANNELSEN UDEN DIREKTE AD-

GANG

Hvis du pr. 1. februar 2011 vil starte på en kandidatuddannelse ved 

Det Humanistiske Fakultet, som din BA ikke giver direkte adgang til, 

er ansøgningsfristen d. 15. oktober.

Din BA er ikke direkte adgangsgivende, hvis

• den er bestået ved et universitet i udlandet

• din BA ikke er nævnt som direkte adgangsgivende i studieordnin-

gen for det fag, som du ønsker optag på.

Bemærk at der ikke er optag til kandidatuddannelsen i Master of 

Applied Cultural Analysis (MACA), Cognition and Communication 

(COGCOM), Visuel Kultur og It & Kognition i forårssemestret.

OPTAG PÅ KANDIDATUDDANNELSEN PÅ BAGGRUND AF EN 

ADGANGSGIVENDE BACHELORUDDANNELSE

Hvis du pr. 1. februar 2011 vil starte på en kandidatuddannelse ved 

Det Humanistiske Fakultet, som din BA giver direkte adgang til, er 

ansøgningsfristen d. 1. november.

Din BA er adgangsgivende, hvis:

• grundfaget / det centrale fag på din BA er det samme som på den 

kandidatuddannelse, du ønsker at blive optaget på. Dette gælder 

uanset, om du består din BA ved KU, Åbent Universitet, SDU, 

Aalborg Universitet eller Aarhus Universitet, og uanset om du har 

holdt pause i dine studier, efter at du har bestået din BA.

• du på din bacheloruddannelse består det bachelortilvalg eller andre 

specifikt angivne studieelementer, der ifølge studieordningen er 

adgangsgivende til den pågældende kandidatuddannelse. Ved 

tvivl om din bacheloruddannelse er direkte adgangsgivende bør 

du spørge Studie- og Karrierevejledningen Humaniora.

F.eks. giver en BA i Dansk direkte adgang til kandidatuddannelsen i 

Dansk. En BA i Engelsk med et specifikt bachelortilvalg giver direkte 

adgang til kandidatuddannelsen i Moderne Kultur og Kulturformidling.

Du kan anmode om at skifte til kandidatuddannelsen via selvbetjenin-

gen på KUnet. Nærmere oplysninger følger senere i semestret. Hvis du 

opfylder kandidatuddannelsens adgangskrav gennem dit BA-tilvalg, 

skal du søge på blanket. Du kan finde et link til blanketten nedenfor.

Bemærk at der ikke er optag til kandidatuddannelsen i Master of 

Applied Cultural Analysis (MACA), Cognition and Communication 

(COGCOM), Visuel Kultur og It & Kognition i forårssemestret.

KURSER UDEN FOR GRUNDFAGET OG KANDIDATTILVALG

Hvis du i forårssemestret 2011 vil følge kurser og tage eksaminer 

på Det Humanistiske Fakultet uden for dit eget grundfag, skal du 

søge om at tage 'enkelte fag-/studieelementer' eller 'kandidattilvalg'. 

Ansøgningsfristen er d. 15. december.

Hvis du allerede er tilmeldt BA-tilvalg for efteråret 2010 / foråret 2011 

gennem Tilvalgskataloget, skal du ikke foretage dig mere.

 

YDERLIGERE INFORMATION

Du kan læse mere om ansøgningsfristerne på http://studieportal.hum.

ku.dk/regler/frister/.

Ansøgningsskemaer finder du på http://studieportal.hum.ku.dk/reg-

ler/blanketter/.

KONTAKT

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Studie- og Kar-

rierevejledningen på tlf.: 35 32 80 43 eller vejledning@hum.ku.dk.

Fortsættes på næste side
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VIGTIGT! HVIS DU ER STARTET PÅ DIN  

BACHELORUDDANNELSE I 2005 ELLER 2006!

Hvis du er startet på en bacheloruddannelse med 30 

ECTS propædeutik i 2005, eller du er startet på en 

bacheloruddannelse uden propædeutik i 2006, så 

skal du være opmærksom på, at du skal være færdig 

med din bacheloruddannelse ved sommereksamen 

2011, fordi du da vil nå grænsen for den maksimale 

studietid på 5 år (6 år hvis din bacheloruddannelse 

indeholder 30 ECTS propædeutik). 

Du kan læse mere om de maksimale studietider på 

vores webside http://studieportal.hum.ku.dk/regler/

maksba2005-06/.

Du skal være opmærksom på, at hvis du ikke bliver 

færdig med din bacheloruddannelse ved sommerek-

samen 2011, vil du blive meldt ud af dit studium!

VIGTIGT! HVIS DU ER STARTET PÅ DIN KANDI-

DATUDDANNELSE I 2008 ELLER TIDLIGERE!

Hvis du er startet på din kandidatuddannelse i 2008 

eller eventuelt tidligere, så skal du være opmærksom 

på, at du skal være færdig med din kandidatuddan-

nelse ved sommereksamen 2011. Grunden til dette er, 

at du dermed enten er på en gammel studieordning, 

der udløber (hvis du er indskrevet før 2008), eller at 

du er på en ny studieordning, hvor der er en maksi-

mal studietid på 3 år (hvis du er indskrevet i 2008). 

Der gælder lidt forskellige regler for, hvordan du 

skal forholde dig, hvis du ikke kan nå at blive færdig,  

afhængigt af om du er på en ny eller en gammel 

studieordning. Du kan læse mere på vores webside 

http://studieportal.hum.ku.dk/regler/ka2008-maks/.

Du skal være opmærksom på, at hvis du ikke bliver 

færdig med din uddannelse ved sommereksamen 

2011, vil du blive meldt ud af dit studium!

w
Fredag d. 12. nov. kl. 13:00
Stand 23                                   

Fredag d. 12. nov. kl. 15:00   
Stand 23                                 
  

Lørdag d. 13. nov. kl. 13:30   
Studie 1 Scene                          

Lørdag d. 13. nov. kl. 15:30   
Stand 23                                 

Søndag d. 14. nov. kl. 10:30  
Studie 1 Scene  

Søndag d. 14. nov. kl. 13:00   
Stand 23                                                    

Annette Lassen og Karsten Friis-Jensen i samtale om 
Saxo, Snorre og de islandske sagaer.

Peter Schepelern præsenterer nordiske filmklassikere, 
bl.a. Lone Scherfigs  ”Italiensk for begyndere”, Ingmar 
Bergmans ”Tystnaden” og Dagur Káris ”Nói Albínói”.

Hvad er demokrati? Det giver Mogens Herman Hansen 
en række bud på med afsæt i sin nye bog Demokrati 
som styreform og som ideologi. Interviewer Hanne 
Bærentzen.

Signe Mellemgaard og Christian Graugaard taler om 
mad og drikke i 1800-tallet. Allerede dengang var der 
debat om kost og sundhed.

Tosprogethed er en kompetence – ikke et problem! 
Thomas Harder i samtale med Georg Metz om 
sprogpolitik, oversættelse og tolkning. 

Inge Adriansen fortæller om og viser billeder af 
monumenter, mindesmærker og mødesteder fra alle 
egne af Danmark.

BogForum 12.-14. november 2010
Museum Tusculanums Forlag, Københavns Universitet,
byder i år på følgende arrangementer:

Stand 23 • Stand 23 • Stand 23 •  Stand 23 •  Stand 23

Museum Tusculanums Forlag, Københavns Universitet
tlf.: 35 32 91 09 • www.mtp.dk • info@mtp.dk

SVEND GrUNDTVIGS OG AxEL OLrIKS LEGAT

Af ovennævnte legat bliver i 2010 uddelt et antal legatportioner mel-

lem kr. 5.000 og kr. 15.000 - i særlige tilfælde op til kr. 30.000 - til en 

viderekommen studerende eller en yngre kandidat, der på udpræget vi-

denskabelig basis studerer nordisk filologi eller kulturhistorie, herunder 

specielt den ældre litteratur, dialektologi og folkloristik.

Enkelte legatportioner kan efter bestyrelsens skøn uddeles for flere år 

ad gangen.

Slægtninge, der nedstammer i lige linje fra biskop N.F.S. Grundtvig eller 

fra præsten Jørgen Block i Lønborg (f. 1838), har fortrinsret til legat-

portionerne, hvis de ellers besidder de fornødne kvalifikationer. Legatet 

kan også yde bidrag til trykning af værker inden for de nævnte fagom-

råder.

Ansøgningen, der skal indeholde fuld adresse og personnummer/CVr-

nummer, sendes til 'Svend Grundtvigs og Axel Olriks legat', Institut for 

Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Njalsgade 120, 2300 København 

S senest fredag den  29. oktober 2009. Der benyttes ikke ansøgnings-

skema, og medsendt materiale returneres ikke. 

Yderligere oplysninger hos Henrik Blicher, Nordisk (henblich@hum.

ku.dk) eller Palle Ove Christiansen, Dansk Folkemindesamling, Christi-

ans Brygge 3, 1219 København K (33135802 - 9833, poch@kb.dk).
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Nyt fra humaniora på Århus Universitet 

TYCHO BRAHES GRAV BLIVER ÅBNET 

Den 15. november åbner middelalderarkæologen Jens Vellev Tycho 

Brahes grav i Prag. 

- Vi vil gerne vide mere om Tycho Brahes daglige liv, hans livsførelse, 

helbredstilstand og medicinindtag - og alle undersøgelsesmetoder vil 

blive taget i brug, herunder CT-scanning, forklarer Vellev fra Institut 

for Antropologi, Arkæologi og Lingvistik. 

Tycho Brahes dødsårsag er myteomspundet: sprunget blære, kviksølv-

forgiftning og mord er nogle af buddene.

humaniora.au.dk/magasin/

SPECIALESUMPEN TøRRER UD

De humanistiske studerende i Århus bruger nu i gennemsnit 34 må-

neder på kandidatuddannelsen - hvis de er indskrevet efter 2004-ord-

ningen og følger de nye regler om specialeskrivning på et halvt år. 

Studerende på 1995-ordningen har brugt 62 måneder i snit. En ny 

undersøgelse viser også, at kandidatdelen gennemføres hurtigst på 

institutter, der har faste frister for, hvornår man kan indgå specialekon-

trakt.

humaniora.au.dk/magasin/

NY STUDIEMETRO

"At studere", "at skrive en opgave" og "informationskompetencer" 

- det er nogle af sporene på Studiemetroen, en webressource om 

studiefaglige kompetencer, som netop er blevet revideret og genudgi-

vet på både dansk og engelsk. 

studiemetro.au.dk

au

AARHUS UNIVERSITET                                              

DET HUMANISTISKE FAKULTET               

 

LEGAT: LEKTOr MArIUS DANIELSENS FOND 

Målgruppe: Udelukkende studerende ved KU med engelsk som  

hovedfag. 

Støtte: Til opholdsudgifter ved studierejser. 

Periode: Hovedsageligt i første halvår af 2011 

Ansøgning: Vedlæg angivelse af navn, adresse, cpr-nr., e-mail-adresse 

og bankoplysninger samt udførlige oplysninger om hidtidigt studium, 

planer og et budgetoverslag samt – hvis muligt – bevis for optagelse 

på et udenlandsk universitet og udtalelse(r) fra min. en faglærer. 

Sendes til: Bestyrelsen for Lektor Marius Danielsens Fond, att. Lektor 

Jørgen Staun, Institut for Engelsk, Germansk og romansk, Engelsk 

Afdeling, Njalgade 130, 2300 København S.

Ansøgningsfrist: 8. november 2010 

VIL DU SPILLE I SYMFONIOrKESTEr?

Københavns Universitets Studenterorkester, SymfUni, er startet ny sæ-

son. Er du interesseret i at dele din musikinteresse med en stor flok 

glade universitetsstuderende og samtidig skabe nye venskaber på tværs 

af studier? Så kom og spil med os! Vi øver onsdage fra 19.15-21.15 i 

bygning 12 på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. 

Læs mere på www.symfuni.dk, kontakt os på symfuni@symfuni.dk, el-

ler duk op til en onsdagsprøve.

Student symphony orchestra looking for new members

Copenhagen University Student Orchestra, SymfUni, has kicked off the 

new season. rehearsals take place on Wednesdays between 7.15 pm 

and 9.15 pm in building 12 at the Faculty of Social Sciences, "CSS". 

read more at www.symfuni.dk, contact us at symfuni@symfuni.dk or 

show up on a Wednesday evening!

KU HAR FÅET  
ONLINE BILLEDBASE

Københavns Universitet har fået en online billedbase, 
der gør det muligt at dele og søge i billeder på tværs 
af hele universitetet. Der bliver løbende lagt både nye 
og ældre billeder ind i basen, så det er muligt at finde 
billeder til de fleste anledninger. Medarbejdere, der 
har brug for billeder i deres arbejde, kan få adgang til 
basen image.ku.dk ved at henvende sig til Anne Trap-
Lind fra HUM Kommunikation på atl@hum.ku.dk.
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JEG BEKENDEr... DET HELE

reception – tidsskrift for nordisk litteratur udkommer igen i efterårs-

semesteret 2010. Det nye nummer, nummer 68, har temaet “Den ny 

bekendelseslitteratur”.

Bekendelseslitteratur leder først og fremmest tankerne hen på 1970er-

nes sandhedstunge publikationer, som især bestod af kvinde- og ar-

bejderlitteratur, hvor knasende ægteskaber blev serveret i indbundne 

udgaver. Det var intim socialrealisme og kønskamp på hjemmefronten 

– og sjældent stor litteratur.

Så skal vi nu til det igen, spørger redaktionen, opgivende, i reception 

#68, eller har de nye bekendere som Lone Hørslev, Christel Wiinblad 

og Theis Ørntoft en anden og måske smukkere dagsorden end deres 

kampberedte brødre og søstre fra 1970erne?

Ud over temaartiklerne indeholder nummeret anmeldelser af ny, nor-

disk litteratur, friske skønlitterære bidrag fra bl.a. Bjørn rasmussen og 

Jens Blendstrup, reportager fra litterære begivenheder og interview 

med både aktuelle og garvede forfattere til bekendelsesskrifter.

redaktion på reception nummer 68: Anna Møller, Anders Johannsen, 

Camilla Buch, Amalie Laulund Trudsø, Jesper Schmidt Lorenzen og Chri-

stina Yhman Kaarsberg.

Læs mere på Facebook (søg på reception og tidsskrift) eller tidsskriftets 

hjemmeside:

tidsskriftetreception.dk/

KUBULUS KArrIErEBØrS 2010

Uanset om du er i gang med din bachelor- eller kandidatuddannelse el-

ler er dimittend fra KU, kan du finde inspiration på Kubulus Karrierebørs 

den 28. oktober. 

På karrierebørsen kan du fx:

• få nye ideer til dine karrieremuligheder

• få hjælp til ansøgninger, netværk og CV på karrierebørsens sessioner

•  høre hvorfor du skal erhvervsrette dit studie ved at skrive speciale 

eller have et praktikforløb hos en virksomhed

• spørge ind til dine muligheder hos den enkelte virksomhed

Der er 20 tilmeldte virksomheder og offentlige institutioner som fx 

Novo Nordisk, Siemens, Udenrigsministeriet, Kulturministeriet, Dan-

marks Naturfredningsforening, Telia, Klima- og Energiministeriet.

Alle virksomhederne på Karrierebørsen er en del af Kubulus mentor-

program. Mentorprogrammet er noget for dig, hvis du er kandidatstu-

derende på KU og gerne vil være mere afklaret i forhold til din fremtid.

Tid: 28. oktober kl. 12.30-16.30 

Sted: Festsalen ved Frue Plads.

STUDENTERRÅDGIVNINGEN HAR FÅET NYT TELEFONNUMMER

Det nye nummer er 70 26 75 00, og det gælder til alle landets 

afdelinger samt sekretariatet i København. Telefonen er åben kl. 9-15 

mandag til torsdag, samt kl. 9-13 om fredagen.

Derudover har Studenterrådgivningen fået genoptrykt de pjecer, der 

har været udsolgt. Det drejer sig om profil-folderen Kørt fast i studiet? 

samt temabrochurerne Et godt studieliv, Eksamen og Perfektionisme. 

Pjecerne kan bestilles ved henvendelse til Studenterrådgivningens 

sekretariat: sek@srg.dk. 

Læs mere om Studenterrådgivningen på  

www.studraadgiv.dk

NYT STrATEGIWEBSTED FOr  
INTErNATIONALISErING PÅ HUM 

Fakultetets strategi for internationalisering af uddan-
nelserne har fået sit eget websted. På uddannelses-
strategi.hum.ku.dk/internationalt kan medarbejdere, 
der arbejder med internationalisering, også finde 
værktøjer, eksempler på best practice og arbejdsbe-
skrivelser.
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TEMADAG: HUMANIORAS BETYDNING 

Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation (FKK) inviterer til temadag 

fredag d. 12. november i Eigtveds Pakhus. 

Temadagen skal skabe diskussion mellem forskere, forskningspolitiske aktører 

og forskningsinstitutionernes ledelse om væsentlige og aktuelle spørgsmål 

som:

•  Hvordan kan humaniora bidrage til at formulere centrale samfundsproble-

mer?

•  Hvordan kan humanioras betydning for samfundsudviklingen formidles?

• Hvordan inspireres humaniora af den generelle samfundsudvikling?

Oplægsholderne er bl.a. Anna Upchurch fra University of Leeds, som deltager 

i et større britisk-amerikansk forskningsprojekt om humanioras samfunds-

mæssige betydning, lektor Nils Holger Petersen, Institut for Kirkehistorie ved 

KU, som leder et større internationalt, tværvidenskabeligt projekt under ESF 

samt professor Shearer West, som er forskningsdirektør for det humanisti-

ske forskningsråd i UK (AHrC) og formand for bestyrelsen for HErA Joint 

research Programme.

Alle er velkomne, deltagelse er gratis. Oplæg og diskussion foregår hovedsa-

gelig på engelsk. Læs mere om programmet og tilmelding på www.fi.dk/fkk 

Tid og sted: 12. november kl. 11-16.30

Sted: Eigtveds Pakhus, Asiatisk Plads 2 G, 1448 København K

MILITArISM, DEMOCrACY,  
AND BArACK OBAMA'S rHETOrIC  
OF PArTNErSHIP

Guest Lecture by Robert L. Ivie, Professor of Rhetoric & Public Culture,  

Indiana University, USA.   

Democracy is badly compromised by militarism. The only question is whether 

democracy is resilient enough to restrain the full force of militarism in an 

age of empire. Whereas militarism sustains itself through propaganda and 

"militainment," which demonize and dehumanize adversaries to portray them 

as mortal enemies, democracy is a discourse that, when it conforms to its 

own purpose, articulates points of identification between rivals to resist such 

polarizing rhetoric and projection of enmity. 

The strength of democracy, as a discourse of equality, can be measured by 

its capacity to express complementary relations within and beyond the body 

politic. By this measure, we can assess democracy's potential to moderate the 

cultural rule of war. Barack Obama's rhetoric of partnership provides a useful 

example of both the potential and the challenge of appropriating the com-

monplaces of political culture to the task of democratizing militarism. 

For further information, please contact Professor Christian Kock at  

kock@hum.ku.dk

Time: 2 November at 13-16

Place: KUA, auditorium 23.0.49

Organizer: rhetoric, Department of Media, Cognition and Communication 

PrODEKAN METTE THUNØ  
NY DEKAN I ÅrHUS

Prodekan for forskning og ph.d.-skoleleder  

Mette Thunø rykker teltpælene op og forlader  

Det Humanistiske Fakultet for at blive dekan på  

Faculty of Arts, Kulturvidenskab, Aarhus Universitet.

Mette Thunø tiltræder den 1. november  

og overgår til sin funktion som dekan den 1. januar 2011, 

hvor de nuværende ni hovedområder på Aarhus Universitet 

efter en faglig udviklingsproces samles i fire.

Mette Thunø har været prodekan for forskning  

på fakultetet siden 1. september 2006.  

Dekan Kirsten refsing ønsker Mette held og lykke  

i hendes nye job og ser frem til samarbejdet på tværs af 

landsdelene.

Læs mere om Mette Thunøs nye stilling  

på Aarhus Universitets hjemmeside på:

www.au.dk/nyheder/presse/2010/nyedekaner/

SAMTALE OM DEN GOTISKE rOMAN PÅ 
DET HUMANISTISKE FAKULTETSBIBLIOTEK

Vinden rusker i træerne, mørket sænker sig, og biblioteket skruer op for 

efterårs(u)hyggen med en skumringsevent om den gotiske roman – stam-

moderen for det søde gys med klassikere som Frankenstein, Jane Eyre og 

Dracula. Fra 1700-tallet til i dag har gotiske romaner og film fået det til at 

løbe koldt ned af ryggen på os.

Mød forfatter Leonora Christina Skov, der er aktuel med en vaskeægte 

gotisk roman, og lektor i engelsk Lene Østermark Johansen, der forsker 

i genren, i en samtale om det gotiske, der gennem alle tider har skræmt, 

fascineret og draget os. 

Der er dømt hemmeligheder, gengangere, obskur adel og dystre, storm-

omsuste slotte, derude hvor kragerne ikke tør komme. Som optakt til 

eventen vil der være levende akustisk musik ved Signe Mansdotter. 

Arrangementet er gratis og åbent for alle. 

Tid: 28. oktober kl. 17-18.30 

Sted: KUA, Det Humanistiske Fakultetsbibliotek, Njalsgade 112

Arrangør: Det Humanistiske Fakultetsbibliotek 
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Fredag den 15. oktober går websitet www.gribverden.dk i luften. Sitet 

sætter fokus på mulighederne for at tage et studierelateret udlands-

ophold på danske videregående uddannelser. Gribverden.dk er et 

100 procent studenterrettet, videobåret website, der bl.a. integrerer 

sociale platforme som Facebook. Sitet skal fungere som en inspirati-

ons- og motivationsside for studerende.  

Kampagnens frontfigurer er studieværten Clement Kjersgaard og 

designeren Stine Goya, der har studeret i henholdsvis Hong Kong og 

London. 

På gribverden.dk vil de studerende bl.a. kunne:

•  få serveret historien om, hvordan udlandsophold i henholdsvis Kina 

og England forandrede Clement Kjersgaards og Stine Goyas liv

•  gå om bord i en stribe film om studerende, der enten har været af 

sted eller er på vej ud

•  se og høre, hvordan det gavner karrieren og samfundet, at man 

rejser ud gennem videointerviews med ansatte fra store danske 

virksomheder (bl.a. Widex, Coloplast og DSB), uddannelsesrepræ-

sentanter fra DI og Dansk Erhverv m. fl.

•  idé- og erfaringsudveksle med andre studerende og få tips til, hvor-

dan man nemmest kommer af sted

•  deltage i en konkurrence om at lave den bedste video om at læse i 

udlandet

Læs mere på www.gribverden.dk fra den 15. oktober

GrIB VErDEN!

Kom og få sved på panden og smil på læben.
Friskis&Svettis er motion, hvor alle kan være med. 

Træningen er en kombination af styrke, kondition og afspænding til 
god musik. Flere hold hver dag, alle ugens dage. Pris: 600 kr. for en 
sæson. Træningen foregår på forskellige skoler i København. Kom og få 
en gratis prøvetime.

Læs mere på friskissvettis.dk
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Nu på på Islands Brygge skole!

Pris: 600 kr for en sæson - 500 kr  for unge under 25 år  
Træning alle ugens dage
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ConferenCe on Latin ameriCa

SoCiety, CuLture, and nature in Latin ameriCa. new PoLitiCaL tendenCieS

noLan 
SoCiedad, CuLtura, y naturaLeza en amériCa Latina. nuevaS tendenCiaS PoLítiCaS

ConferenCia Sobre amériCa Latina 2010

red de investigación nórdica sobre américa Latina

nordic Latin america research network

www.nolan2010.hum.ku.dk

10-11 november KøbenhavnS univerSitet amager 

12 november CoPenhagen buSineSS SChooL

au

AARHUS UNIVERSITET                                              

DET HUMANISTISKE FAKULTET               

 

Kirsten Schottlænders Fond

NOLAN 2010 CONFErENCE
On 10-12 November the Centre for Latin American Studies at 
Engerom and the Centre for Studies of the Americas at CBS 
are hosting the 5th Nordic Latin American research Network 
Conference. The theme of the conference is "Society, Culture, 
and Nature in Latin America. New Political Tendencies"

For more information, please go to www.nolan2010.hum.ku.dk/

BLIV KArrIErEKLAr MED EN MENTOr!

Er du kandidatstuderende, og vil du gerne blive mere afklaret i forhold til dine 

fremtidige jobmuligheder eller have inspiration til dit første job? Så er et kar-

rierementorforløb måske noget for dig. 

Via KU’s mentorprogram kan du søge om en karrierementor, der er ansat i 

en virksomhed eller branche, du finder attraktiv. Du bliver matchet med en 

færdig kandidat, som har gjort sig nogle værdifulde erfaringer inden for et 

arbejdsområde eller en branche, som du er interesseret i. I 2010 har 147 kan-

didatstuderende fra hele Københavns Universitet haft en mentor.

Næste ansøgningsfrist er 8. november 2010 kl. 16, og mentorforløbet starter 

1. januar 2011.

Læs mere på alumni.ku.dk/mentorprogram/

Ny dansk
litteraturhistorie

academicbooks.dk

500 kr.

Anne-Marie Mai:
Hvor litteraturen 
finder sted 1 - 2

Intro pris:

Kom og få sved på panden og smil på læben.
Friskis&Svettis er motion, hvor alle kan være med. 

Træningen er en kombination af styrke, kondition og afspænding til 
god musik. Flere hold hver dag, alle ugens dage. Pris: 600 kr. for en 
sæson. Træningen foregår på forskellige skoler i København. Kom og få 
en gratis prøvetime.

Læs mere på friskissvettis.dk
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Nu på på Islands Brygge skole!

Pris: 600 kr for en sæson - 500 kr  for unge under 25 år  
Træning alle ugens dage
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Oktober
Fredag den 15. oktober

kl. 18.00-22.00

KUA, bygning 22 og 23

Kulturnat på KUA 'Det sorte' er årets tema på Kulturnatten på Det Humanistiske Fakultet.

Se hele programmet på kulturnatten.hum.ku.dk.

(arr. Det Humanistiske Fakultet)

Mandag den 25. oktober

kl. 10.15-15.00

KUA, 23.4.39

Empathy workshop Workshop with Jean Decety, Irving B. Harris Professor of

Psychology and Psychiatry, The University of Chicago. 

(arr. Center for Subjektivitetsforskning)

Tirsdag den 26. oktober

kl. 15.00-17.00

Studiestræde 6, Anneks B

Political Europe Lecture by Morten Rasmussen. The lecture is part of the EURECO Distin-

guished Lecture Series, ”Constructions of Europe”.

(arr. European Research at the University of Copenhagen, EURECO)

Torsdag den 28. oktober

kl. 15.15-17.00

KUA, 25.5.11

Phenomenology and Philoso-

phy of Mind: Reflections on 

Mind, Body and Representa-

tionalism

Guest lecture with Dr James Chase, University of Tasmania, and Dr 

Jack Reynolds, La Trobe University.

(arr. Center for Subjektivitetsforskning)

Torsdag den 28. oktober

kl. 17.00-18.00

Det Humanistiske Fakultets-

bibliotek, Søndre Campus

Den gotiske roman En samtale omkring den gotiske roman med forfatter Leonora Christine 

Skov og lektor Lene Østermark-Johansen, Institut for Engelsk, Germansk og 

Romansk, Københavns Universitet.

(arr. Det Humanistiske Fakultetsbibliotek)

November
Tirsdag den 2. november

kl. 13.00-16.00

KUA, 23.0.49 

Militarism, Democracy, and 

Barack Obama’s Rhetoric of 

Partnership

Guest Lecture by Professor Robert L. Ivie, Indiana University.

(arr. Institut for Medier, Erkendelse og Formidling)

Onsdag den 3. november

kl. 15.15-16.30

KUA, 23.0.49

Elements of Ethics in International 

Affairs

Tiltrædelsesforelæsning ved adjungeret professor Joel Rosenthal, Carnegie 

Council.

(arr. SAXO-Instituttet)

Mandag den 8. november

kl. 12 - ca. 13.15

KUA, 16.1.32

Brugen af gravgods i middel-

alderens Danmark

Gæsteforelæsning ved mag.art. Anine Madvig Struer, der er nyud-

dannet magister i forhistorisk arkæologi fra Københavns Universitet.

(arr. Center for europæiske middelalderstudier)

Tirsdag den 9. november

kl. 15.00-17.00

Studiestræde 6, Anneks B

Constitutional Europe Lecture by Helle Krunke. The lecture is part of the EURECO Distinguished 

Lecture Series, ”Constructions of Europe”. 

(arr. European Research at the University of Copenhagen, EURECO)

Tirsdag den 9. november

kl. 19.00-21.00

KUA, 21.1.15

Lingvistkredsens årsmøde Lingvistkredsen holder årsmøde efterfulgt af foredrag ved Bjarne 

Ørsnes, Freie Universität Berlin.

(arr. Lingvistkredsen)

Side38-39.indd   38 10/7/2010   9:53:27 PM



Onsdag-fredag den 10.-12. 

november

Det Humanistiske Fakultet

Baltic Languages, Folk Belief and 

Natural Science

Seminar in tree parts with Dr. Bernd Gliwa, University of Latvia.

The seminar will be held in English. 

(arr. Roots of Europe – Language Culture and Migration)

Mandag den 15. november

kl. 13.00-17.00

Den Sorte Diamant,

Blixen-salen

Din musik, min musik. Hvad 

betyder musik for mennesker?

Åben temadag i Den Sorte Diamant, Det Kongelige Bibliotek.

(arr. Dansk Folkemindesamling)

Tirsdag den 16. november

kl. 10.00-12.00

KUA, 27.0.17

Wannabe U: Inside the Corporate 

University

Lecture by Professor Gaye Tuchman, University of Connecticut.

(arr. Institut for Medier, Erkendelse og Filosofi)

Tirsdag den 16. november

kl. 15.00-17.00

Studiestræde 6, Anneks B

People’s Europe Lecture by Tine Damsholt. The lecture is part of the EURECO Distin-

guished Lecture Series, ”Constructions of Europe”. 

(arr. European Research at the University of Copenhagen, EURECO)

Fredag den 19. november

kl. 9.00-16.30

KUA, 23.4.39

Tiara eller turban Tværfagligt seminar om renæssancehumanisterne, islam og Det osmanniske 

Rige. 

(arr. Forum for Renæssancestudier)

Fredag den 19. november

kl. 14.00-16.00

KUA, 27.0.09

Porphyry and Ethics Public Paper by Professor Andrew Smith, University College Dublin, 

School of Classics.

(arr. The Centre for Neoplatonic Virtue Ethics)

Tirsdag den 23. november

kl. 15.00-17.00

Studiestræde 6, Anneks B

Market Europe Lecture by Peter Nedergaard. The lecture is part of the EURECO Distin-

guished Lecture Series, ”Constructions of Europe”. 

(arr. European Research at the University of Copenhagen, EURECO)

Onsdag den 24. november

kl. 15.15-16.30

KUA, 23.0.49

Stay Frosty Gæsteforelæsning ved Paul du Gay, University of Oxford.

(arr. SAXO-Instituttet)

Onsdag den 24. november

kl. 19.30

KUA, 17.3.10

Kampen om integrationen

– diskur ser om etnisk

mangfoldighedsledelse

Foredrag i Retorikforeningen ved lektor Betina Rennison, Copenhagen Busi-

ness School.

(arr. Retorikforeningen)

Torsdag den 25. november

kl. 14.00

Snorresgade 17-19, U 6

Russisk og dansk som forskel-

lige supertyper

Gæsteforelæsning ved Per Durst-Andersen, professor, leder af Cen-

ter for Sprog, Kognition og Mentalitet (LaCoMe), Copenhagen Busi-

ness School.

(arr. Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier)

Læs alle opslag i deres fulde længde på www.hum.ku.dk/kalender
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Gratis 

a-kasse
for studerende 
- tjen 13.368 kr.

Meld dig ind i AAK senest 1 år før, du afslutter din bachelor- eller kandidatuddannelse. Som studerende betaler 
du 0 kr. i kontingent og undgår karensmåneden, når studiet afsluttes - og tjener derved én måneds dagpenge til 
en værdi af 13.368 kr. (2010).

Meld dig ind på aak.dk eller SMS aak til 1919, hvis du vil vide mere
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