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STUDIE-
PORTALEN
Overblik på KUnet 1. februar 2011
Studie- og karrierevejledningerne på Humaniora
Intranet.ku.dk/humstuderende 

               
     
                   

Meld dig ind i AAK senest 1 år før, du afslutter din bachelor- eller  
kandidat-uddannelse. Det er gratis for studerende, og du undgår  
karensmåneden, når studiet afsluttes - og tjener derved én måneds 
dagpenge til en værdi af 13.606 kr. (2011-sats).

gå ikke glip af

13.606 kr.

Meld dig ind på aak.dk eller sms AAK til 1919
(Sms koster 0 kr. + alm. sms-takst)

Meld dig ind i AAK senest 1 år før, du afslutter din bachelor- eller  
kandidat-uddannelse. Det er gratis for studerende, og du undgår  
karensmåneden, når studiet afsluttes - og tjener derved én måneds 
dagpenge til en værdi af 13.606 kr. (2011-sats).

gå ikke glip af

13.606 kr.

Meld dig ind på aak.dk eller sms AAK til 1919
(Sms koster 0 kr. + alm. sms-takst)

nr. 1  30.  årgang  Marts 2011

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

På sporet af Studieportalen  
Studieportalen i KUnet samler alle de fælles oplysniner 
og redskaber, du kan få brug for i løbet af din studietid 
på fakultetet. 

Conference: 
Click-on-Knowledge 
What has happened to our studies 

in the humanities since digital tech-
nology has been brought into play?
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HuManist 
Udgives af Det Humanistiske Fakul tet 

på Københavns Universitet

Distribution
Magasinet distribueres til fakultetets institutter og centre 

samt til gangarealerne på KUA

Frekvens
Humanist udkommer to gange i dette semester

Deadline for nummer 1: 17.01.2011 
Udkommer 04.02.2011

Web
Se www.humanist.hum.ku.dk for annonceinfo, 

 deadlines og link til magasinet på nettet

aDresse
Humanist

Det Humanistiske Fakultet,  
Københavns Universitet 

Njalsgade 76, lokale 18.1.80 
2300 København S

reDaktion
Lise Tolstrup (ansvars havende) 

Pernille Munch Toldam (redaktionssekretær)
Karsten Borup
Mads Buddig

Henrik Friis
Carsten Munk Hansen 

Suzanne Løje 
Rie Kjær Poulsen 

Morten Moesgaard Sørensen
Martin Ørsted

LaYout 
Martin Ørsted
Mads Buddig

Åbent
universitet 2010 - 2011

Nyt kursuskatalog 2011/12 

Kataloget findes kun i elektronisk form.  
Fra den 30. marts kan du se kursuskataloget på: 

www.abentuniversitet.hum.ku.dk 
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1. år 2. år 3. år 4. år 5. år                    Dimission1. år 2. år 3. år 4. år 5. år                    Dimission

Studieportalen i KUnet 
På den ny-designede Studieportal i KUnet har fakultetets studerende  
fået et værktøj til information og vejledning, der følger dem gennem  
deres studieforløb.

Humaniora går nye veje
Dekanen præsenterer strategien for det nye uddannelseslandskab  
og studieordningsreform 2011 og svarer på de studerendes klager  
over for få undervisningstimer. 
 
Virtual humanities 
How is what a humanist does – or what the Humanities are  
– changed by digitalization? Is it all gain? A conference in May is  
going to explore the effects of digitalization on the Humanities

Fransk visit i museumsverdenen
Ph.d.-studerende Karen Westphal forlod for en tid kontoret på KUA  
for at lade Fyns Kunstmuseum og Statens Museum for Kunst få glæde  
af hendes viden om dansk og fransk avantgardekunst.   

Digitalt slaraffenland
Med DigHumLab får humanioras forskere en ny samlet indgang  
til lyd, billeder, tekst og historiske og arkæologiske kilder og levn.

Læs derudover

Side 11 Penge fra projekt Den Gode Uddannelse til humaniora

Side 14 IT and Cognition har fokus på studiemiljøet

Side 16 Revyklubben KUA tager det sjove meget seriøst

Side 28 Kom igennem opgaveprocessen med hjælp fra dine medstuderende

Side 32 Nyt navn til Studenterafdelingen: Publi©Kom

Side 35 Foråret byder på en lang række fester og arrangementer på fakultetet

Side 36 Hvordan udvikler man bedst de studerendes skrivekompetencer?

Side 39 Studie- og Karrierevejledningens arrangementer i foråret 

Side 40 To italienskstuderende i Bella Roma

Side 42 Tag på Katalysts sommerskole i serviceinnovation

Besparelserne rammer Humanist
Humanist indleder jubilæumssæsonen med en god gammeldags 
30-års krise! Hvor magasinet de senere år er udkommet 7-8 gange 
om året, betyder budgetnedskæringerne på fakultetet, at huma-
nist i dette semester kun vil se dagens lys to gange; ud over dette 
nummer udkommer der kun et nummer til maj. Til den tid ved vi 
også mere om udgivelsesfrekvensen (eller manglen på samme) i 
efterårssemestret.

Fordi der er så lang tid mellem udgivelserne, har vi valgt at  
udelade kalenderen. Den ville lynhurtigt blive uaktuel.  
Se i stedet kalenderen på nettet på www.hum.ku.dk/kalender 
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SPORSKIFTE: 
STudIE- 
PORTalEn  
I Kunet
Fakultetets studieportal er nu nyudviklet og klar til 
brug i KUnet. Portalen samler alle de fælles oplys-
ninger og redskaber, du kan få brug for i løbet af din 
studietid på fakultetet.

Når du fremover skal tjekke din KU-mail, finde kur-

susplaner i Absalon eller har brug for en frisk regel 

eller en ordentlig vejledning, skal du en tur omkring 

Studieportalen i KUnet. Studieportalen er din indgang 

til fælles information, regler og vejledning om studie-

forløb, undervisning, eksamen og arbejdsformer samt 

muligheder for tilvalg, udlandsophold og karriere.   

  På Studieportalen kan du også få hjælp til at 

skrive og formidle mundtligt, ligesom du kan få 

styr på dine kompetencer og karriereplanlægning.  

    Studieportalen er også stedet, hvor du får med-

delelser om studiet og tilbud om arrangementer - 

plus får et hurtigt overblik over frister og blanketter. 

    Informationen på Studieportalen er fælles for alle 

studerende – den faglige praktiske information finder 

du indtil videre fortsat på dit uddannelseswebsted, fx 

arabisk.ku.dk eller dansk.ku.dk. 

Der er tre indgange på Studieportalen:  

•	Tematisk	via	venstremenuen:	Fx	studieforløb,		

undervisning, eksamen etc. 

•	Efter	 studietrin	 via	 Studiestregerne	 (det	 metro-lig-

nende	kort)	 i	midtermenuen:	 Siderne	er	udvalgt	 af	

fakultetets studievejledere til at dække den vigtigste 

info	på	hvert	studietrin	(1.-3.	år	på	BA	og	1.-2.	år	på	

KA).

•	Beskeder	og	arrangementer	fra	fakultetet	på		  

vægavisen nederst på siden.

Du finder Studieportalen på intranet.ku.dk/humstu-

derende/ 

Af Pernille Munch Toldam, pmunch@hum.ku.dk
& Ea feldfos, eaf@hum.ku.dk
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På de næste sider kan du få et indblik i, 
hvad dine medstuderende med job på 
fakultetet laver. Og måske finder du 
inspiration til også selv at engagere 
dig eller finde et studiejob herude.

Vi har stillet de studerende  
følgende tre spørgsmål:

En	 af	 de	 helt	 nye	 features	 på	 Studieportalen	 hed-

der ”Studiestreger”. Studiestregerne er  det metro-

lignende kort midt på forsiden af portalen. Kortet 

giver dig en overskuelig indgang til de informationer, 

du har brug for på hvert studietrin af din uddannelse. 

På Studiestreger finder du en masse tilbud, som er 

skræddersyet til din årgang. 

På siden "Karrierefortællinger" finder du ”Job på 

universitetet”. Her bliver der, via en række interivew, 

sat fokus på alle de studerende, der via deres studie-

job hjælper med at få KUA til at fungere. Det kan 

være både lønnede, ulønnede, frivillige og ikke-orga-

niserede job og kan fx være ’job’ som tutor, mentor, 

undervisningsassistent, studienævnsrepræsentant, 

studentermedhjælp, aktiv på studieblad, studenter-

politiker eller lign. Interviewene er tænkt som en 

inspiration til dig, der har lyst til at engagere dig 

fagligt eller socialt på dit studie eller ønsker et stu-

diejob på fakultetet. 

Hvad gEmmER SIg bag STudIESTREgERnE?

Medlem af HUM-rådet  

Jacob	Thorek	Jensen,	23	år,		 	

KA-studerende på Historie

1. Jeg er formand for HUM-rådet, der 

er det fælles fagråd på Humaniora. 

Mit arbejde består i at fremføre de 

studerendes synspunkter over for 

ledelsen på fakultetet og på hele KU. 

Man skulle ikke tro, at det var muligt at overse de studerende på 

en uddannelsesinstitution, men desværre bliver vi ofte glemt, når 

der skal træffes beslutninger, der faktisk vedrører de studerende. 

2. Som aktiv i HUM-rådet får jeg mulighed for at gøre noget ved 

de ting, som jeg ikke synes fungerer for de studerende – alt lige 

fra studentercafeer til regler for studieordninger og fremtidens 

humanistiske uddannelser. Personligt får jeg det ud af det, at jeg 

føler, jeg er med til at gøre fakultetet til et bedre sted at være stu-

derende – hvilket er en meget rar fornemmelse! Så lærer jeg også 

rigtig meget af at gå til møder med en masse forskellige menne-

sker om en masse forskellige emner. 

3.	 Jeg	 var	 frustreret	 over	 forholdene	 som	 studerende,	 og	 derfor	

blev	jeg	aktiv	–	først	i	Historisk	Fagråd	og	siden	i	HUM-rådet,	som	

arbejder med emner på et mere overordnet plan end de lokale 

fagråd. 

Redaktør på kunstmagasinet Afart  

på IKK  

Denis	Rivin,	26	år,	BA-studerende	på	

Kunsthistorie

1. Jeg er ansvarshavende redak-

tør	 på	 AFART,	 der	 er	 et	 kunst- 

magasin med rødder i Institut for 

Kunst- og Kulturvidenskab. Jobbet er 

frivilligt, og de mange arbejdstimer 

består primært i at skrive artikler og koordinere indholdet af vores 

udgivelser, så hvert nummer har noget nyt og spændende at byde 

på.	 For	 at	 stimulere	 min	 kreativitet	 har	 jeg	 også	 påtaget	 mig	 at	

layoute magasinet, hvilket er en parallel tidssluger uden lige. Det 

giver dog en unik mulighed for at ’designe’ et magasin, hvor form 

og indhold går op i en højere enhed.

2. Jeg får en masse uvurderlig erfaring, både hvad angår redaktio-

nel praksis, men bestemt også i forhold til formidling og kommu-

nikation:	 I	spidsperioder	er	man	jo	i	dialog	med	10-15	forskellige	

mennesker dagligt, hvor man virkelig får et indblik i ordets magt. 

Og så skal man vist heller ikke kimse af, hvad sådan et job kan 

gøre for ens netværk!

3.	Jeg	påtog	mig	opgaven,	fordi	det	var	en	fantastisk	mulighed	for	

at udtrykke mig kreativt og for at benytte mig af undervisningens 

teori i praksis. Jeg var heldig, at chancen bød sig! 

1 Hvad laver du/består dit job i? 

2 Hvad får du ud af det? 

3	Hvorfor	valgte	du	at	tage	 
   det job/engagere dig?

Side4-9.indd   5 3/11/2011   1:10:29 AM
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Tutor	på	Tysk	  

Oetske	 Fransientje	 Willemijn	 te	 Brake,	 24	 år,	

KA-studerende	på	Tysk	og	Nederlandsk

1.	Som	tutor	på	Tysk	er	det	bl.a.	min	opgave,	

at den nye årgang af tyskstuderende får en så 

god studiestart som overhovedet mulig. Det 

indebærer bl.a. en masse praktisk organisa-

tion af studiets faglige såvel som sociale ind-

hold, hvor man skal være klar til at bidrage 

med tid og personligt engagement.  

2. Som tutor lærer man den praktiske arbejdsgang ved studiet at 

kende	samt	at	samarbejde	med	andre	studier	–	for	Tysks	vedkom-

mende	med	Fransk	og	 Italiensk.	Derudover	er	det	utrolig	 fedt	at	

mærke den positive respons fra de studerende, der er blevet glade 

for studiet, og at vide, at det delvist er ens fortjeneste. Og så er det 

rart selv at kende folk på tværs af årgangene!

3.	Jeg	valgte	at	blive	tutor,	fordi	Tysk	er	et	lille	studie,	og	der	opstår	

hurtigt en årgangsinddeling, som jeg gerne ville være med til at 

forsøge at bryde ned. Derudover har jeg altid haft lyst til at enga-

gere mig mere i studiet, og med jobbet som tutor kunne jeg få 

afprøvet mange af mine interesser og styrker på samme tid. Helt 

perfekt til mig.

Aktiv	 i	 Finderup	 Lade	 (Laden),	 cafeen	

på SAXO-Instituttet   

Jacob Stenhøj, 27 år, KA-studerende 

på Historie, er ved at skrive speciale.

1. Jeg er med i bestyrelsen for for-

eningen	 Finderup	 Lades	 Venner,	 der	

står	 for	 den	daglige	drift	 af	 Laden,	 og	 som	er	 den	overordnede	

organisation	omkring	Laden.	Ud	over	det	er	jeg	med	i	festudvalget	

og caféudvalget, der planlægger og afholder de enkelte fester og 

fredagsbarer. Igennem bestyrelsen er jeg også suppleant for SAXO 

i	FC	 (Festudvalgenes	Centralkoordinering,	 red.),	hvor	vi	koordine-

rer festerne på hele fakultetet.

2. Det er sjovt, og man får opbygget et netværk på tværs af 

årgange – både på studiet og fakultetet. Det giver et socialt aspekt 

til studiet, der til tider godt kan blive ensomt.

3.	Som	udgangspunkt	valgte	jeg	at	engagere	mig	for	at	opbygge	

et	netværk	på	studiet	og	for	at	have	det	sjovt.	Fordi	det	stadig	er	

sjovt, er jeg blevet ved med at engagere mig, dog på lidt lavere 

blus end tidligere, da jeg snart er færdig med min uddannelse. Jeg 

har været engageret i næsten alle de sociale aspekter på studiet 

(tutor,	 FC,	 festudvalg,	 caféudvalg),	 da	 jeg	 som	 person	 er	 meget	

social.

Koordinator	i	Cafe	Mødestedet	 

Benjamin	 Jochum,	 28	 år,	 KA-studerende	

på	Tysk	og	Filmvidenskab

1.	 Mit	 job	 består	 i	 at	 koordinere	 Café	

Mødestedet. Jeg laver vagtplaner, tæl-

ler medarbejdernes timer, bestiller kaffe/

te hjem, sørger for, at der er kommet bagervarer, og at der er 

tilstrækkeligt med øl. Og i det hele taget for, at caféen fungerer 

optimalt.        

En	stor	del	af	arbejdet	består	selvfølgelig	også	 i	at	kommunikere	

med medarbejderne i caféen, med studentermedarbejdere fra for-

skellige institutter og med Mødestedets leverandører.

2. Jobbet giver mig en masse gode erfaringer med medarbejder-/

erhvervskommunikation, og det giver et rigtig godt indblik i, hvad 

det vil sige at drive en café. Noget af det vigtigste for mig er dog, 

at man kommer i kontakt med rigtig mange forskellige mennesker 

på	KUA,	når	man	står	i	baren	(som	jeg	også	stadig	selv	gør).

3.	Jeg	valgte	at	søge	jobbet,	og	senere	hen	at	engagere	mig	yder-

ligere som koordinator, fordi jeg synes, at Mødestedet er et rigtig 

rart og dejligt sted med gode og søde medarbejdere. Her hersker 

en dejligt afslappet, nogle gange lidt kæk, stemning over for kun-

derne – som vi selvfølgelig elsker – og en rar omgangstone blandt 

medarbejderne.
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Webmaster	og	redaktør	på	kukua			 

Morten Helmstedt, 27 år,   

KA-studerende	på	Litteraturvidenskab

1. Jeg er webmaster og redaktør på 

hjemmesiden kukua.dk, som er en 

hjemmeside for studerende på Institut 

for Kunst- og Kulturvidenskab. På kukua kan man se, hvad der 

foregår på instituttet og ude i byen af spændende kulturelle arran-

gementer. Man kan også finde studiejob, praktikpladser og den 

slags. Og siden har pt. flere besøgende, end der er studerende på 

instituttet! Mit job er at holde siden ved lige og en gang imellem 

at hjælpe de forskellige kulturinstitutioner, som lægger opslag op 

på siden, med det tekniske.

2. Ud over en masse erfaring med brug af nettet, og nogle gode 

kontakter rundt omkring i kulturlivet, har jeg brugt kukua til at 

dyrke min interesse for film. Med kukua.dk i baghånden er jeg ble-

vet	akkrediteret	 til	filmfestivalen	KVIFF	 i	 Tjekkiet	og	 til	CPH:DOX	

og har dækket festivalerne på siden. Mit mål er at komme af sted 

til	Cannes	–	jeg	håber,	det	lykkes	til	næste	år.

3.	 Jeg	 startede	 kukua.dk,	 fordi	 det	 var	 alt	 for	 svært	 at	 komme	 i	

kontakt med de studerende imellem på vores institut. At der også 

har været en masse udefra, der gerne vil i kontakt med os, er en 

god ekstra bonus.

 Studentermedhjælper 

på Sprogforandringscentret 

Hannah	Bruun	Pedersen,	25	år	 

KA-studerende	på	Lingvistik

1. Min arbejdsplads er et forskningscenter, der arbej-

der med dansk sprogbrug. Her har jeg arbejdet i 

forskellige analysegrupper – først i en gruppe, der 

beskæftiger sig med lydforandringer, men sidenhen 

i en gruppe, der laver grammatisk analyse. Derudover 

har jeg lavet en del forskellige ad hoc-opgaver for 

nogle af forskerne, der er tilknyttet centret.

2. Som lingvistikstuderende er det rigtig interessant at se og høre forskellige teorier 

om sprogbrug blive udfoldet i praksis. Desuden er det rart at få lov at udnytte 

sine kompetencer som fagperson og udfordre sig selv, når der ikke er en entydig 

løsning på et analytisk problem. Det er også spændende at lære forskere inden for 

sit eget fagfelt at kende.

3.	 I	 starten	 af	 min	 studietid	 arbejdede	 jeg	 som	 postbud,	 men	 jeg	 ønskede	 mig	

hurtigt et studierelevant arbejde. At have et job på universitetet skaber en god 

sammenhæng mellem studie og job, og med fleksible arbejdstider går hverdagen 

lettere op i en højere enhed. Jeg har også udnyttet forskningsdatabasen i forbin-

delse med flere opgaver på mit studie.

Studentermedhjælper ved bibliotek for  

historie,SAXO-Instituttet  

Jeppe	Kellberg	Lorenzen,	37	år,		

KA-studerende på Historie og Retorik

1.	 Først	 og	 fremmest	 registrerer	 jeg	

bibliotekets nye bøger og får dem ud 

på hylderne, så forskere og studerende 

kan få glæde af dem. Jeg vedligeholder 

også samlingerne ved at reparere bøger 

eller rette fejl, så brugerne kan finde de 

værker, de skal bruge. Jeg hjælper også 

både vores egne studerende, forskere og folk udefra med at finde 

lige det umulige materiale, de står og mangler for at gøre deres 

forskning komplet.

2. I mit job arbejder jeg direkte med den nyeste forskningslitteratur 

inden for mit fag. Jeg har fået en langt bedre forståelse for histo-

rielitteraturen – både forskningsmæssigt og i forhold til, hvordan 

man søger sin litteratur. Jeg er også dagligt i positiv kontakt med 

mange mennesker, der af flere årsager kan have brug for hjælp, 

og mine opgaver og arbejdstid kan jeg selv planlægge.

3.	Selvfølgelig	fordi	jeg	manglede	et	studiejob;	men	også	helt	klart	

fordi jeg kendte historiebiblioteket som et rart og seriøst sted. Jeg 

havde lyst til at være en del af den professionelle og kompetente 

enhed, som biblioteket er, og forhåbentlig også tilføre mine egne 

værdier og evner.
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Studenterrepræsentant i studienævn  

Stine	 Wolff,	 28	 år,	 KA-studerende	 på	 Dansk	

(er	netop	udtrådt	af	studienævnet)

1. Mit ”job” bestod i at repræsentere de 

studerende og varetage vores interesser i 

studienævnet. Der er møde hver måned i 

både fagråd og studienævn. Inden studie-

nævnsmødet afholder man møde i fagrådet, 

så man i fællesskab kan finde ud af, hvad vi 

mener om forskellige punkter til studienæv-

nets møde. 

2. Jeg synes, det var rigtig spændende at lave studenterpolitik. Det 

er jo studienævnene, der laver studieordningerne, så man kan vir-

kelig få meget indflydelse på sit studie ad den vej. Det er også en 

god ting at have stående på cv’et. Desuden er det spændende at 

få et blik på sit institut indefra og at arbejde sammen med sine 

undervisere i en anden kontekst.  

3.	Jeg	ville	gerne	have	indflydelse	på	mit	studie	og	være	en	del	af	

de beslutninger, der bliver taget. Der er både uddannelsesmæs-

sige og økonomiske udfordringer, som det er vigtigt, at der kom-

mer et nuanceret blik på, og derfor er det yderst vigtigt, at vi som 

studerende er med, der hvor beslutningerne bliver taget. Det er os, 

der er brugerne på universiteterne, vi modtager undervisningen, 

og derfor kan vi bidrage med værdifulde synspunkter på, hvad der 

virker og ikke virker. 

Projektmedarbejder i Katalyst, afdeling for 

humanistisk innovation, og medstifter af 

studenternetværket	HumEnzym.	  

Maibrit Dessau Borkfelt Mogensen,  

27	år,	KA-studerende	på	Dansk	og	Visuel	

Kultur

1. Jeg er projektmedarbejder i Katalyst, 

hvor jeg arbejder med kommunikation 

og web. Derudover er jeg founder og ekstern ambassa-

dør	i	studenternetværket	HumEnzym.	Det	er	et	netværk	for	stude-

rende, der arbejder for at skabe mere praksis på Humaniora ved at 

igangsætte	forskellige	projekter.	Lige	nu	er	vi	i	gang	med	at	starte	

en tværfaglig studenterrevy på fakultetet. 

2.	Arbejdet	 i	Katalyst	og	HumEnzym	giver	mig	en	masse	kompe-

tencer og erfaringer, der sætter min uddannelse i et praksisper-

spektiv. Jeg har set, hvor vigtig humaniora er i samfundet og i 

erhvervslivet, og det har givet mig en faglig stolthed og en sikker-

hed i forhold til, hvad jeg vil arbejde med, når jeg er færdig med 

mine studier. 

3.	 Jeg	 skabte	 HumEnzym	 sammen	 med	 nogle	 studiekammera-

ter, fordi vi gerne ville tage ansvar for vores egen uddannelse og 

afprøve vores kompetencer i en praktisk og erhvervsrelevant sam-

menhæng. Katalyst arbejder for det samme, og derfor ledte det 

naturligt til studiejobbet. 

Studentermedhjælper for en adjunkt på KUA 

Sandra Tøttrup Jensen,	25	år.	BA-stude-

rende	på	Tysk	og	Religion.

1. Som studentermedhjælp for en af 

adjunkterne på KUA laver jeg alt fra gene-

rel informationssøgning på nettet til kopie-

ring og korrekturlæsning. Jeg bliver inddra-

get i aktuelle forskningsprojekter og leder 

nogle	gange	efter	noget	så	specifikt	som	diminutiver	(-chen,	-lein)	

i tysk litteratur. Det er lidt nørdet, og også derfor er jeg vild med 

det.

2. Jeg får skærpet min sans for detaljer og samtidig det store hele. 

Det er rart at kunne bruge noget af sin efterhånden tæt-akkumu-

lerede viden og tilegnede evner til noget. Jeg bliver bedre til at 

planlægge min tid og tage ansvar. Det er tilfredsstillende at vide, 

at nogen afhænger af ens arbejde – og at det bliver gjort.

3.	For	det	 første	 skal	økonomien	hænge	sammen.	For	det	andet	

er det spændende at arbejde på universitetet og mærke suset af 

ideer og tanker, der tager form. Jeg får lov at beskæftige mig med 

mit hovedfag, og mit job er derfor ret studierelevant. Og så er det 

skønt en gang imellem at have sin lille humanioranæse i noget 

andet end de tunge studiebøger.
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For 3. år i  
Multisalen, 21.0.54Tid

13.00
13.50

14.00 
17.00

14.00 
14.20

14.30 
14.50

&

For 2. år i det store  
auditorium 23.0.50

Vigtigt at vide om BA-tilvalg

•	 	Få	information	om	regler,	frister	 

og muligheder 

•	 	Hør	om	tilvalg	,	karriereprofil	og	 

fremtidige jobmuligheder

•	 	Få	indblik	i,	hvordan	du	træffer	et	godt	valg

Vigtigt at vide om KA-tilvalg

•	 	Få	information	om	regler,	frister	og	 

muligheder 

•	 	Hør	om	KA-tilvalg,	karriereprofil	og	 

fremtidige jobmuligheder

Basar og fagpræsentationer, bygning 21 & 22
Få	svar	på	dine	spørgsmål	om	fag,	regler	og	studieforhold	hos	studievejlederne	fra	de	 

humanistiske fag og andre uddannelser. Der vil være løbende fagpræsentationer.

Tal	også	med	konsulenter	fra	DM	&	MA	om	dine	overvejelser	omkring	tilvalg	og	karriere.

Korte fælles workshops
Alle	workshops	udbydes	to	gange.	Vælg	mellem:

 Hvilken KA-uddannelse?
 Hør om dine muligheder for valg af andre KA-uddannelser end den, der ligger i direkte 

faglig	forlængelse	af	BA’en.	Dit	valg	af	BA-tilvalg	kan	være	afgørende	for	adgangen	til	KA-

uddannelsen.	Lokale	24.0.7.

Praktik og/eller udlandsophold?
	Få	information	om	dine	muligheder	for	praktik	og	studieophold	i	udlandet	på	BA	og	KA.	 

Multisalen,	21.0.54.	

Hvilken jobprofil?
	Få	inspiration	til	din	karriereprofilering.	Mød	kandidaten,	der	fortæller	om	sin	vej	ind	på	

arbejdsmarkedet. Hør arbejdsgiverens bud på, hvad du som humanist bringer ind på arbejds-

markedet.	Det	store	auditorium,	23.0.50.

Brug for afklaring inden du vælger?
	Bliv	mere	afklaret	omkring	din	egen	faglige	motivation,	dine	kompetencer	og	dit	ønskejob	

efter	endt	uddannelse.	Lokale	24.4.01.

TILvaLgsdag 

BA-studerende på 2. og 3. år
•	 	Har	du	styr	på	muligheder	og	regler	omkring	dit	BA-tilvalg		

og	KA-tilvalg?
•	 Ved	du	nok	om	dine	valgmuligheder	i	uddannelsen?		
•	 Er	du	i	tvivl	om,	hvad	du	skal	vælge?
•	 	Har	du	tænkt	på,	hvad	dine	valg	betyder	for	jobmulighederne		

efter	endt	uddannelse?	
•	 	Overvejer	du	at	tage	på	udlandsophold,	i	praktik	eller	læse	en		

ny	kandidatuddannelse	efter	BA’en?	

Tag huL på overvejeLserne og få sTyr på 
regLerne på TILvaLgsdagen 2011.

den. 14. aprIL 2011 kL. 13-17

Side4-9.indd   9 3/11/2011   1:10:49 AM



h u m a n i s t 
marts
2011

10

Uddannelseslandskabet 2011 – 14  
og stUdieordningsreform 
Af dekan Kirsten Refsing

"Det allervigtigste for bevarel-

sen af den høje kvalitet, som 

vi føler, at vore uddannelser 

har, er naturligvis et fælles 

engagement i bevarelsen og 

udviklingen af uddannelsers 

kvalitet og brugbarhed."

Foto: Anne Trap-Lind

Hvordan styrer og sikrer vi uddannelsernes kvalitet? Spørgsmå-

let har været diskuteret flittigt internt på fakultetet og i pres-

sen de sidste mange måneder. Først med udgangspunkt i det 

udkast til strategi for fremtidens uddannelseslandskab, som 

blev sendt i høring i august sidste år, og på det allersidste i 

form af spørgsmål om antallet af undervisningstimer og -uger.  

Kvalitet & kritik

Jeg har fuld forståelse for de studerendes kritik af manglende 

undervisningstimer og glæder mig over det engagement i stu-

dierne, som kritikken er båret af. Antallet af katedertimer og 

kursusuger er naturligvis vigtigt, men endnu vigtigere er kvali-

teten af undervisningen, og hvordan de studerende bliver vej-

ledt til at tilrettelægge deres studier. Når det er sagt, er der jo 

også stor forskel på, om der skal sidde 300 til en forelæsning, 

eller man modtager undervisning på mindre hold, hvor der er 

større mulighed for at inddrage den enkelte. På humaniora er 

langt det meste undervisning holdundervisning, men selvføl-

gelig er der en nedre smertegrænse.      

 I august sidste år blev debatoplægget om fremtidens uddan-

nelseslandskab på humaniora sendt i høring på fakultetet, og 

rigtig mange bidrog også her med konstruktiv kritik og forslag 

til ændringer. Derfor var det med stor glæde, at jeg den 28. 

februar kunne offentliggøre den samlede strategi for arbejdet 

med at styrke de humanistiske uddannelsers kvalitet. Den sam-

lede strategi består af Strategi for de humanistiske uddannelser 

frem mod 2014 og Studieordningsreform 2011 – BA-uddannel-

ser.

Langtidsholdbare studieordninger

Strategi for de humanistiske uddannelser, der vil være fuldt 

implementeret i 2014, skal sikre, at uddannelserne i fremtiden 

kan levere varen til de studerende i form af et levende stu-

diemiljø, en markant international profil og kompetencer, som 

kvalificerer dem til arbejdsmarkedet – og dermed også sikre 

erhvervslivet fortsat tilgang af velkvalificerede humanistiske 

kandidater.       

 Studieordningsreform 2011 udgør en anden vigtig del i 

arbejdet med at kvailtetssikre vores uddannelser.  Vi har med 

den nye reform af studieordningerne ønsket at skabe en enk-

lere skabelon for uddannelserne, lette administrationen på alle 

niveauer og indføre en række principper for fx internationali-

sering, fokus på arbejdsmarkedet og innovation, som de nye 

studieordninger for de humanistiske uddannelser skal forholde 

sig til. En sådan forenkling skal bl.a. gøre studieordningerne 

mere langtidsholdbare og skabe enklere skabeloner for nye 

uddannelser.      

 Målet for reformen er at skabe bedre rammer for den faglige 

udvikling af fakultetets uddannelser ved at pege på en mindre 

ressourcetung proces og en lettere administrationen på flest 

mulige niveauer.

FUR

Endelig er der oprettet et Uddannelsesstrategisk Råd (FUR), 

der i løbet af 2011 og 2012 skal udvikle konkrete og velde-

finerede kriterier inden for faglig kvalitet, sund økonomi, stu-

diemiljø, vidensberedskab, internationalisering og employabi-

lity.        

 For alle de kvalitetsstandarder, vi opstiller, er det nødvendigt 

at se i øjnene, at de skal være økonomisk og organisatorisk 

realistiske: De skal kunne realiseres inden for de økonomi-

ske rammer, vi realistisk kan forvente; standardforbedringer 

i forhold til det nu kendte niveau forudsætter beslutning om, 

hvor ressourcerne til deres gennemførelse skal tages fra.  

Hvis en uddannelse ved udgangen af 2014 ikke opfylder de 

kriterier, som fakultetets ledelse og de faglige miljøer i løbet af 

de næste par år skal formulere sammen, vil den blive helt eller 

delvist lukket.      

 

Du kan læse mere om sammensætningen af FUR, Studieord-

ninsreform 2011 og Uddannelseslandskabet frem mod 2014 i 

KUnet.
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De goDe  
uDDannelser

Projekt ”Det anderledes læringsmiljø”

Pernille Gøtz og Bjarke Thomas Rubow fra Etnologi vil med 

deres projekt skabe rammer for et kreativt læringsmiljø:  

 - Målet er at skabe et kreativt læringsmiljø på Etnologi, der øger 

de studerendes læring og faglige kompetencer uden at tære 

på undervisernes resurser. Projektet genereres af og oprethol-

des gennem studenterengagement med studenterforelæsnin-

ger, debat, workshops, skrivekredse og andre kreative studen-

terinitiativer. Vi tror på, at et godt og veletableret studiemiljø 

kan være med til at løfte det faglige niveau for den enkelte 

studerende og for faget Etnologi som helhed.    

 - Ideen opstod i efteråret 2010 i forbindelse med en studenter-

workshop i Den grå hal. Men tanken er ikke ny. På Etnologi har 

vi meget lidt undervisning, og behovet for mere undervisning 

og for at dyrke faget i fællesskab er derfor meget stort blandt 

de studerende. Med ”Den gode uddannelse” så vi en mulig-

hed for at udvikle et helt nyt studie- og læringsmiljø. Der er 

stor opbakning blandt de studerende, og den 16/3 afholder vi 

en stor workshop for både studerende og undervisere. Vi skal 

i fællesskab skabe nogle gode rammer for at finde den gode 

uddannelse.

To projekter: ”Forskning fra første færd” og ”Studie-

kredsløbet”

Mads Damgaard fra Religionsvidenskab er tovholder på de to 

projekter, der er blevet til i fagrådet på Religionsvidenskab:  

  - ”Forskning fra første færd” skal give vores studerende mulig-

hed for at afprøve kildeindsamlingsprocessen, før de kommer 

til de store skriftlige opgaver. Når de har været i felten og fået 

bearbejdet materialet, danner resultatet af processen senere 

grundlag for applikation af indlærte teoretiske og metodiske 

indfaldsvinkler.      

 - ”Studiekredsløbet” skal skabe et antal studiekredse, som fun-

gerer som afsæt for deltagernes projekter, opgaveskrivning, 

ideudvikling osv. Hver studiekreds har tilknyttet en forsker 

med ekspertise inden for studiekredsens fokusområde. Det 

skal integrere faget bedre på tværs af årgangene, stimulere 

videndeling, udnytte studenterresurser bedre end nu og i det 

hele taget optimere muligheder for synergi-effekter, som ikke 

opstår af sig selv i en traditionel røv-i-sæde-forelæsningsform.  

 Ideen til ”Forskning fra første færd” stammer fra Nano-

Science, hvor de førsteårsstuderende kastes ud i noget 

grundforskning inden for et uudforsket område. Man 

kunne fx undersøge kirkegængeres fysiske placeringer i 

kirkerummet på tværs af Storkøbenhavn eller italesæt-

telsen af religion i danske medier over flere årtier; altså 

projekter som ingen enkeltforsker har tid eller mulig-

hed for at gennemføre.      

 Det er os studerende, der har udklækket, formuleret og 

ansøgt, men projekterne involverer i høj grad også forskerne 

og deres faglige kompetencer. Men drivet hos os studerende er 

at bruge ”Den gode uddannelse” som løftestang for forandring. 

Af Rie Kjær Poulsen, rie@humanist.ku.dk

"Det allervigtigste for bevarel-

sen af den høje kvalitet, som 

vi føler, at vore uddannelser 

har, er naturligvis et fælles 

engagement i bevarelsen og 

udviklingen af uddannelsers 

kvalitet og brugbarhed."

Rektors projekt ”Den gode uddannelse” har netop fordelt 10 mio. kr. til 

en række forsøgsprojekter, der hen over foråret skal køre på Københavns 

Universitet. 66 af de 159 indleverede forslag har fået penge – heraf er 22 

fra humaniora, og heraf er 3 studenterprojekter. Vi har fået et par af de 

humaniorastuderende til at løfte sløret for deres projekter.

Læs mere om alle projekterne i KUnet på intranet.ku.dk/

hum/Nyheder/Sider/uddannelse.aspx

Læs derudover på næste side, hvad kandidatuddannelsen IT 

& Cognition har gjort for at styrke studiemiljøet.
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reflection, and has been receiving some in recent 

years. This provides a forum for us as a Faculty of 

Humanities to ask some basic questions: What has 

happened to memory? To our powers of attention 

and concentration? How is what a humanist does – or 

what the Humanities are – changed by digitalization? 

Is it all gain? Will scholarship conform increasingly 

to the demands and norms of the digital? Are there 

limits or constraints on what can be digitalized? What 

happens to a work of art in an age of digital reprodu-

ction? Will we, or are we already, reconfiguring the 

human?

Who is the conference addressing?

- It is very much addressed to colleagues and students 

who may still think that they work with books and 

print, but who are, in all sorts of ways, entirely depen-

dent on technology. The conference explores impor-

tant questions such as “what is knowledge” and 

“what is memory”? What, for instance, has happened 

to our memory since we can look everything up? The 

book outsourced memory, but many of us will have 

experienced a further loss of ‘consecutive verbal 

recall’ as in lines of poetry: they are too easily located. 

And what happens to the specialized knowledge of 

the professor when any student can instantly check a 

fact against Wikipedia?

- There are also other wider social questions to ask. 

What happens, for instance, to our working practices? 

We no longer go to the library, there is no periodicals 

reading room, nor reference shelves, and the library 

What’s the conference about?

- Over the past 20 years, we have all been put through 

an extraordinary transformation in our scholarly prac-

tices without having much opportunity to reflect 

on our experiences. We have been remarkably pas-

sive, and have seldom been consulted as to whether 

we would like to use any of the new toys on offer. 

Nobody ever asked “Would you like to use e-mail 

from now on”? It was all suddenly there, and within 

a few months there was no alternative. Does anyone 

remember the very first occasion when Google offe-

red assistance?  

- At the conference, we will have a selec-

tion of experts in fields such a software, 

publishing and online information. But 

the conference is not about the latest 

technology or sophisticated applica-

tions of technology for research in 

the Humanities. Nor is the confe-

rence aimed exclusively at techno-

logically-minded scholars in the 

Humanities. It is also for every-

body else.

- The conference addresses all 

the people in the humanities 

who, over the past 20 years, 

have witnessed the biggest 

change in the history of 

the technology of textual 

representation since the 

invention of printing. It is 

a change that needs some 

What has happened to knowledge and our studies in the huma-
nities since digital technology has been brought into play? That 
is the theme of a conference - Click-on-Knowledge - that takes 
place at the Faculty this spring, 11-13 May. One of the organi-
zers, Professor Charles Lock, explains why the conference is 
important.  

Click-on-Knowledge 
– cause there’s no turning back!

By Pernille Munch Toldam, pmunch@hum.ku.dk 
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becomes a purely virtual space. So our dissident can 

plan to look things up in the library, without using any 

digital assistance, but he will not find the library. You 

do not meet colleagues at the library, and one no lon-

ger socializes in scholarly space by mute gesture: nod, 

smile or shrug.

- We can all appreciate the advantages that digitali-

zation has brought to our own research, to the satis-

faction of our curiosity through access to primary 

sources and scholarship. Yet there is a recognition 

that some things have been lost in the life of the 

humanities, and it is by no means clear what has been 

gained. Do people know more? Or understand more? 

Do they have a deeper knowledge of their subject? 

Can they read more closely, more alertly? Do scholars 

today write better, whether more accurately or more 

elegantly? And perhaps the greatest loss of all is the 

loss of any concept of leisure. There is no time, day 

or night, that I cannot be working in the archive: it is 

as if I had been locked into the reading room of the 

British Library for the rest of my life, without hope of 

escape. And yet while we have no leisure, we are end-

lessly open to distraction. 

- Library space has gone virtual; instead, each of us 

can bring almost every text in the world onto our own 

screens. This raises all sorts of questions about the 

survival of the public sphere, in the historical and cul-

tural sense, and of the survival of the public domain 

in the legal context. Copyright versus open access: 

this is an issue of huge economic, legal and cultural 

implications, and will be the theme of a plenary panel 

chaired by Professor Helle Porsdam. As users of the 

Royal Library we are immensely privileged to have 

institutional subscriptions to an exceptional range of 

databases and journals. Academics elsewhere are by 

no means as well served as we are. How aware are 

we of our privilege, or of the sums invested on our 

behalf in digital scholarship? 

- To what extent is the crisis in the funding of the 

humanities related to our now obligatory expenditure 

on digital technology and resources? What would 

happen if subscriptions had to be cut? If we could no 

longer rely on some of the databases we use every 

day? We would at least come to realize the degree of 

our digital dependence.

Who should come?

- Everybody! Both colleagues and students. This is 

not something they do over there (Charles Lock ges-

tures at the IT University across the canal, ed.), and 

of which we are merely passive and naively grateful 

beneficiaries. This is our life, almost our entire life. It 

is time the Humanities acknowledged as much, and 

responded with reflection and deliberation.

Click-on-Knowledge 

The conference Click-on-Know-

ledge takes place at the Depart-

ment of English, Germanic and 

Romance Studies at the Faculty of 

Humanities 11-13 May.

Website: engerom.ku.dk/

clickonknowledge

Students are very welcome for the 

free plenary lectures – panel sessi-

ons are for the delegates who have 

registered and signed up.

 

Charles loCk's guide to the five keynote speakers 

professor peter naur

Danish pioneer and legendary figure from the early days of digital technology. 

In 1960 he helped to develop the programming language ALGOL, for which 

in 2005 he was awarded the Alan Turing Prize (“the digital Nobel”). Over 

the decades since then, he has been keen to point out that computers do 

not “think” or “know”, and has vigorously opposed the use of inappropriate 

metaphors to describe what computers do. 

professor susan schreibman

Director of the Digital Humanities Observatory at the Royal Irish Academy 

in Dublin, a project that has been looking at exactly what this conference is 

concerned with: the implications of digitalization for the humanities.

linda Bree

Editorial Director for Arts and Literature at Cambridge University Press. She 

has witnessed the transformation of scholarly publishing from the days when 

one submitted a manuscript to the development of digital online publication. 

You can still refuse to consult, say, the Oxford English Dictionary online, and 

think instead of walking over to the library to pull out those heavy volumes 

from the shelf. But you cannot refuse to submit an article digitally.

  

Mark Malseed

Author of The Google Story. He will consider the future of information, of 

texts, of images, and of just about everything else that might be studied in 

the humanities, once they have been subjected to the Google treatment. 

Jasper hedegaard Bojsen

The second of our Danish speakers. He is Technology Director for Microsoft 

in Denmark, and the one who knows why our programmes act (and act up) 

as they do. He will speak about the ontology of knowledge and how techno-

logy influences our way of thinking about knowledge, and about thinking.
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     Den goDe  
uDDannelse på  
 It anD CognItIon

En masse projekter har netop fået penge af rektors studiemiljøpulje til at gøre noget for 
den gode uddannelse. Humanist tager forskud på glæderne med en lille historie fra  
et sted, hvor de allerede er godt i gang med arbejdet.

På kandidatuddannelsen i IT and Cognition har de gjort 

mere end bare at snakke om den gode uddannelse. 

Månedlige samtaler med de studerende, etablering 

af interessegrupper og gæsteforelæsninger er nogle 

af de tiltag, der har sat skub i både gennemførslen 

og sammenholdet på uddannelsen. Eksempelvis læser 

alle på de seneste to årgange på normeret tid – bort-

set fra dem, der har fået børn.    

 IT and Cognition er en tværfaglig kandidatuddan-

nelse, der er forankret på Center for Sprogteknologi, 

men som også har undervisere fra Datalogi og Psy-

kologi. Ligesom underviserne kommer de studerende 

med meget forskellige baggrunde. Det var bl.a. det, 

der var med til at sætte skub i arbejdet med at gøre 

undervisningen bedre.    

- Vi havde brug for at skabe et miljø på uddannelsen, 

forklarer Anders Søgaard, der er adjunkt og undervi-

ser på IT and Cognition. Uddannelsen var ny og havde 

kun få studerende på de første årgange, så ud over at 

gøre noget for at få flere studerende var der brug for 

at skabe et fællesskab omkring uddannelsen – uden 

for undervisningen. 

På vej videre – lige fra starten

Et andet vigtigt aspekt i arbejdet med at fastholde de 

studerende har været at få koblet de studerende tæt-

tere på det, de gerne vil efter studiet.    

- Det er vigtigt for mig, at de studerende når mere end 

bare undervisningen i løbet af deres kandidatuddan-

nelse, så de er bevidste om, hvad de vil bagefter. Og 

når vi kun har dem to år på uddannelsen, er vi nødt 

til at komme hurtigt i gang, siger Anders Søgaard og 

fortsætter:      

- Det har været et personligt mål for mig, at de stu-

derende hurtigt finder ud af, om de vil forskervejen, 

eller om de vil arbejde i en virksomhed. Hvis det er 

det sidste, gælder det om at få knyttet kontakter til 

en virksomhed i løbet af det første studieår, og hvis 

det er det første, skal der publiceres inden specialet, 

for den bedste vej til en ph.d. er, at der er noget forsk-

ning på cv’et.     

 De studerende er også glade for tiltagene. Første-

årsstuderende Sigrid Klerke fortæller, at de månedlige 

samtaler ud over at give fagligt fokus også er med til at 

skabe sammenhold.      

Af Rie Kjær Poulsen, rie@humanist.ku.dk
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- At blive spurgt om hvad du vil, når du er færdig, 

allerede efter en måned, er skræmmende. Men så 

har man helt fra starten det at snakke med hinanden 

om på holdet, griner hun, Men samtalerne giver mig 

selvfølgelig også en tryghed, fordi jeg ved, at der er 

nogen på uddannelsen, der bekymrer sig om lige 

præcis mit studieforløb, længe før det kan nå at køre 

af sporet.

En RUC'sk mesterlære

Anders Søgaard sammenligner samtalerne lidt med 

en faglig studievejledning:     

- Det er en blanding mellem mesterlære og nogle 

RUC'ske elementer. I undervisningen sætter vi de 

studerende sammen i grupper efter, hvad de vil efter 

studiet. Så kan de både bruge hinanden til faglig og 

personlig sparring, forklarer han. Og det har en god 

virkning på de studerende.    

- Når jeg oplever, at mine undervisere har høje for-

ventninger til mig, yder jeg også mere, fortæller Sigrid 

Klerke og fortsætter:    

- Og så er det utrolig inspirerende at mærke, at under-

viserne også eksperimenterer – så bliver man på en 

måde mere jævnbyrdige.    

 For Anders Søgaard handler det hele om at bryde 

vægge ned, og han ser ikke et skel mellem virksom-

hedskontakt, forskningsprofil og internationalt miljø.  

- Det er ikke sådan, at du ikke kan blive forsker, fordi du 

har satset på kontakt til en virksomhed eller omvendt. 

Men hvis du træffer et valg, bliver du mere fokuseret 

af at føle, at du er på vej mod noget konkret.

Undervisning med forskning  

Et andet tiltag er, hvad de på IT and Cognition kalder 

shared tasks. Idéen er, at samtlige studerende arbej-

der på det samme problem, samtidig med at et par 

forskere, også uden for KU, bliver bedt om at forsøge 

at løse problemet. Efter eksamen diskuteres løsnings-

forslagene med de involverede forskere på en offent-

lig workshop. På den måde kan de studerende lære af 

hinandens og forskernes erfaringer, og undervisnin-

gen bliver også koblet tæt sammen med den aktuelle 

forskning, der er i gang lige nu.   

 Og det er helt centralt, forklarer Anders Søgaard:  

- Jeg vil gerne have, at undervisningen bliver til i en 

proces mellem de studerende og underviseren, hvor 

begge parter flytter sig undervejs. Det er også noget 

af det, jeg bruger de månedlige samtaler med de stu-

derende til at tage pulsen på. Jeg lærer også under-

vejs, og det er derfor, det er spændende at undervise 

– også rent fagligt i forhold til min egen forskning.  

 På falderebet er det fristende at spørge, om ord-

ningen kun fungerer, fordi IT and Cognition er en 

ret lille uddannelse med få studerende? Men Anders 

Søgaard bedyrer, at det ikke nødvendigvis behøver at 

være derfor.     

- Som en lille uddannelse har vi også færre lærerkræf-

ter, så det er ikke nødvendigt at have få studerende 

for at kunne lave de tiltag, vi har gjort. Jeg mener 

bestemt, at det også kan lade sig gøre på de større 

fag med flere studerende. Og  i forhold til de erfarin-

ger, vi indtil videre har høstet i forhold til at mindske 

frafaldet, er tiden givet rigtig godt ud – også økono-

misk■

Anders Søgaard

Sigrid Klerke
          Vil du høre mere  
            om It and Cognition?
 

            Kandidatuddannelsen i IT and Cognition har kun optag i efterårssemesteret.  

Ansøgningsfristen for studerende, der ønsker studiestart i september 2011 er 1. april 2011.

          Læs mere om uddannelsen på hum.ku.dk/uddannelser/kandidat/itcognition/

Foto: Anne Trap-Lind
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Statskundskab har en. LIFE og FARMA har en. Og både medicin- og politstudiet 

er kendt for deres. Men humaniora, stedet hvor der bliver forsket og undervist i 

teater, musik, scenekunst, tekstproduktion og visuel kultur, har ikke nogen. Revy. 

Men det ændrer sig til oktober, når Revyklubben KUA kærligt vil revse og ironi-

sere over humaniora og alle institutionens særheder og skævheder.  

- Vi er nogle studerende, der har tænkt, at det virkelig er mærkeligt, at der ikke 

er nogen stor revy på KUA - når vi nu har alle de kreative kompetencer og uddan-

nelser, der ville kunne skabe en virkelig fed revy. Vi har manuskriptforfattere og 

folk fra Teatervidenskab, Musikvidenskab og andre kreative fag, og alligevel er vi 

nærmest det eneste fakultet, der ikke har en revy. Altså, jeg mener, datalogerne 

har en revy! Hvad sker der for det, spørger Line Visby Nielsen, der er en af initia-

tivtagerne til revyen, retorisk og med et skævt smil. Hendes med-initiativtager 

Mette Herold Pedersen supplerer:

- De har vist en julerevy på SAXO, og det er jo vildt godt, men vi vil lave en for 

hele fakultetet. 

Til kamp mod præstationsangsten

Line Visby og Mette Herold læser begge Dansk og Kommunikation på overbyg-

ningen, og arbejdet med revyen udspringer af deres engagement i studenternet-

værket HumEnzym.  

- I HumEnzym, der består af en flok studerende, som godt kunne tænke sig 

noget mere praksis på humaniora, har vi både afholdt en konference og nogle 

mindre rødvinsnetværksmøder. Men vi har længe talt om, at vi skulle prøve at 

lave noget andet end de her småarrangementer, og det endte så med ideen om 

revyen, fortæller Line Visby. 

Hele 32 studerende dukkede op til det indledende revymøde i februar, hvor der 

blev nedsat en række arbejdshold, der i øjeblikket genererer ideer. 

- På mødet fandt vi ud af, at revyen skal være helt klassisk, hvilket jeg tror er rig-

tig godt, siger Mette Herold og uddyber: 

- Jeg tror nemlig, at noget af det, der er vores problem herude, er præstations-

angsten. For når vi nu er så kreative og har alle de her spændende fag, så skal 

vores revy fandme også være vild og bedre end alt muligt andet. Så for at få det 

helt ned på jorden, går vi efter en klassisk revy i sketch-stilen. 

Absalon står for skud

Fredag den 18. marts skal revyfolket mødes og præsentere de foreløbige ideer 

for hinanden. Og have en øl. Det sidste er meget væsentligt, for sidste gang blev 

det, ifølge de to danskstuderende, MEGET fagligt og seriøst. 

- På vores første møde tegnede der sig et billede af, at folk havde rigtig meget 

på hjerte omkring KUA. Der var rigtig mange ting, som folk syntes var underlige, 

sjove eller for dårlige, som de gerne ville have ud, fortæller Line Visby.

- Vi startede også med at tale lidt om revygenren på mødet, og der blev vi enige 

om, at den skal være nutidig, politisk og, i det her tilfælde, nærpolitisk. Jeg kan 

sige så meget, som at Absalon var oppe at vende flere gange, siger Mette Herold 

smilende.

Hvis man har bare den mindste smule lyst til at være med, men måske frygter, at 

man ikke har tiden eller evnerne til at være med, skal man ifølge de to initiativta-

gere dukke op på næste møde alligevel. 

- Vores tanke er, at man kan være med, hvis man har lyst til at give bare det mind-

ste bidrag. Det skal ikke være sådan, at man enten skal gifte sig med projektet og 

være der 24-7 eller slet ikke være med. Der er også plads til dem, der befinder sig 

et sted midtimellem.

Der siDDer tre 
humanister på en 
tømmerflåDe!   
revykulturen kommer til Kua, når et nyt studenterinitia-

tiv til efteråret lancerer en fælles humanistisk revy for 

alle studerende og ansatte på fakultetet. 

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

Revyklubben kuA

Næste og andet møde i Revyklubben KUA er 

fredag den 18. marts kl. 15-18, lokale 21.0.19. 

Alle er mere end velkomne.

Læs mere om revyen på Facebook (søg på 

Revyklubben KUA)

Humenzym

HumEnzym er et studenternetværk for humaniorastuderende, der blev 

startet i maj 2010. Netværket arbejder bl.a. for, at teori og praksis skal 

hænge bedre sammen på de humanistiske uddannelser på KUA. 

I øjeblikket mangler netværket folk til at bestride en række poster.

Læs mere på www.humenzym.dk 

Side16-17.indd   16 3/11/2011   12:15:23 AM



Ny stjernespækket holdplan!

KONDITION

STYRKE

www.freshfitness.dk
freshfitness.dk/facebook25 68 00 01amager@freshfitness.dk

I TOPFORM
TIL LAVPRIS

HOLDTRÆNING

Ingen
binding!

AMAGERRued Langgaards Vej 2C, 2300 Kbh S

129,-
pr. md.

Indmeldelsesgebyr 299,-

Der siDDer tre 
humanister på en 
tømmerflåDe!   

Af Pernille Munch Toldam, pmunch@hum.ku.dk 
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Et håndtryk  
– Ikk ryster hænder med Fyns kunstmuseum  
og Statens Museum for kunst

Ph.d.-studerende Karen Westphal Eriksen har netop afsluttet arbejdet på et projekt, der  

må være de fleste kunstformidleres store drøm. Hun har været med til at realisere en udstil-

ling om dansk-fransk avantgardekunst i samarbejde med Fyns Kunstmuseum og Statens 

Museum for Kunst. Det fortæller hun om her.

Af Pernille Munch Toldam

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

Fotos: Ole Larsen/Odense Bys Museer
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Et håndtryk  
– Ikk ryster hænder med Fyns kunstmuseum  
og Statens Museum for kunst

Da den sidste besøgende på kunstudstillingen ”Et 

håndtryk – Dansk-fransk avantgardekunst 1945-1980” 

for et par uger siden trådte ud af dørene på Fyns 

Kunstmuseum, havde 6800 gæster set udstillingen på 

museet i Odense. 

   Udstillingen er blevet til i et samarbejde mellem Fyns 

Kunstmuseum og Statens Museum for Kunst (SMK), 

men hvad langt de færreste gæster på udstillingen har 

været klar over er, at det er ph.d.-studerende Karen 

Westphal Eriksen fra Institut for Kunst- og Kulturvi-

denskab (IKK) på KUA, der har været ekstern tilret-

telægger på udstillingen. Det betyder, at det er Karen 

Westphal, der sammen med en arkitekt og to muse-

umsinspektører fra hhv. Odense og København bl.a. 

har fundet værker, bygget udstillingsrummene op og 

forfattet udstillingshæftet.

   Til hverdag sidder Karen Westphal Eriksen på sit 

kontor på nye KUA, hvor hun skriver på sin ph.d.-

afhandling om forholdet mellem abstraktion, figura-

tion og politik i dansk kunst i efterkrigstiden. Da hun 

fik henvendelsen fra museumsinspektør Dorthe Aage-

sen fra SMK, havde hun tænkt på, at det kunne være 

spændende at lave ph.d.-projektet om til en udstilling, 

når det blev færdigt – hvis der vel at mærke var et 

museum, der var interesseret. Men det skulle vise sig, 

at hun ikke behøvede vente så længe på at komme til 

at lave udstillingsarbejde.

- Jeg fik en henvendelse fra SMK, der ville have mig til 

at realisere en udstilling om forholdet mellem dansk 

og fransk avantgardekunst fra 1945 til 1980. Udstil-

lingen skulle handle om, hvordan danske og franske 

avantgardekunstnere mødtes omkring et fælles kunst-

nerisk projekt, det vi kalder geometrisk abstraktion, i 

årene efter 2. verdenskrig. Hun kendte mig, fordi jeg 

i forbindelse med mit speciale havde skrevet en arti-

kel om Wilhelm Freddie til deres udstillingskatalog på 

SMK, og hun vidste derfor, at jeg sad og arbejdede 

med den her periode og de her kunstnere, fortæller 

Karen Westphal Eriksen.

Til kilderne!

Der var allerede lavet en projektbeskrivelse og et groft 

værkudvalg, baseret på samlingerne på SMK og Fyns 

Kunstmuseum, der er specialmuseum for konkret 

kunst, men Karen Westphal skulle justere konceptet 

og derpå realisere udstillingen. Og der var meget, der 

skulle gøres:

- Jeg arbejdede bl.a. på at få arkivmaterialer med på 

udstillingen, og jeg var i den forbindelse på besøg i 

Galerie Denise René i Paris for at se deres udstillings-

arkiv igennem og vælge materiale ud. Denise René var 

i høj grad omdrejningspunktet for det dansk-franske 

kunstmøde, der foregik i de år, og det var hende, der 

arrangerede udstillinger med de danske kunstnere 

i Paris, der bl.a. talte Richard Mortensen og Robert 

Jacobsen. Hun arrangerede også, at de franske kunst-

nere kom til Danmark. 

Et håndtryk

Udstillingen ”Et håndtryk – Dansk-fransk avantgardekunst 1945-1980” var et  

samarbejde mellem Fyns Kunstmuseum og Statens Museum for Kunst (SMK). Den blev 

vist på Fyns Kunstmuseum og havde 6800 besøgende i løbet af udstillingsperioden fra 

16.10.2010 til 27.2.2011. 

Karen Westphal Eriksen blev koblet til udstillingen som ekstern tilrettelægger, og  

hendes job bestod i at realisere/udføre konceptet, der allerede var besluttet af SMK  

og Fyns Kunstmuseum. 

Til udstillingen producerede Karen Westphal to webfilm sammen med  

Statens Museum for Kunst. 

Se filmene ved at klikke på ’Et håndtryk’ i venstremenuen på 

www.smk.dk/udforsk-kunsten/web-tv/udstillinger-31-film/ 
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Med arkivmaterialet fra Paris kunne vi forankre udstil-

lingen helt konkret i de år, det virkelig skete, og vi 

kunne give udstillingen en materialitet. Her kan man 

se, at kunstnerne mødtes, og at de lavede udstillinger 

sammen, og man kan fornemme, hvad det betød for 

dem, forklarer hun.

Væk med forkontor-kunst

Derudover arbejdede Karen Westphal sammen med 

arkitekt Anne Schnettler om at lave et koncept for 

udstillingens arkitektur. 

- Der er tænkt utrolig meget over udstillingens rum. 

Vi fandt frem til, at der skulle være seks rum, og at 

hvert rum skulle præsentere et bud på, hvad de dan-

ske og franske kunstnere mødtes om. Mødet – eller 

håndtrykket, deraf udstillingens titel – handlede om 

at skabe og udforske en konkret billedverden af for-

mer og farver, hvor kunstværket ikke skulle forestille 

noget, men blot skulle være. Det skulle afspejles i 

udstillingens arkitektur, fortæller hun og tilføjer, at 

det var vigtigt for hende, at de fik lavet en kunstudstil-

ling, der ikke var så højtidelig. 

- Netop den abstrakte kunst er tit sådan noget, der 

er lidt hermetisk og lidt lukket, og det havde jeg rig-

tig meget fokus på. Folk skulle ikke føle, at kunsten 

var finere end dem. Når ting bliver god smag og bli-

ver udbredt, og vi allesammen er enige om, at det er 

fint, er der ikke nødvendigvis nogen, der rigtigt kigger 

på det længere. Så kan kunsten hænge et eller andet 

sted i et forkontor, og så kan man synes, at man har 

god kunst på væggene – men man kigger ikke læn-

gere rigtigt på det. For os handlede det om at få skabt 

nogle rammer, der ikke var, som folk forventede, og 

som derfor ville få dem til at se tingene på ny måde. 

Anmelderroser

Af den grund var der ikke nogen tekster på udstil-

lingen, kun overskrifter til værkerne. Så da der i 

anmeldelsen i Fyens Stiftstidende (der i øvrigt gav 

udstillingen seks stjerner ud af seks mulige) stod, at 

udstillingen var god formidling uden ord, var det den 

største ros, Karen Westphal kunne få. For det var 

præcis det, der havde været hensigten.  

- Selvom man kan sige, at det er lidt paradoksalt, når 

jeg i min ph.d. sidder og arbejder med tekst og ord, 

så havde jeg besluttet mig for, at teksterne ikke skulle 

fylde visuelt i udstillingen. Jeg ville selvfølgelig meget 

gerne have, at folk læste tekstmaterialet, som man 

kunne få uddelt, men de skulle ikke gøre det, mens 

de var der. Folk skulle ikke stå og læse teksterne på 

udstillingens vægge, jeg ville hellere have, at de skulle 

kigge på værkerne, og at de skulle træde ind i for-

mernes verden. Når nu udstillingen handler om den 

kunst, der kaldes geometrisk abstraktion, kunne jeg 

godt tænke mig også at skabe nogle rammer, der får 

folk til at opleve de former. Og får dem til at forstå, 

hvorfor det ene billede ikke er det samme, som det 

andet. For sådan kan man jo ellers godt føle det, når 

man bare går fra billede til billede på en udstilling. 

Billederne skulle dynamiseres og ikke bare hænge 

Folk skulle ikke stå og læse tek-

sterne på udstillingens vægge. jeg 

ville hellere have, at de skulle kigge 

på værkerne, og at de skulle træde 

ind i Formernes verden.
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sådan ’bam-bam-bam’ på rad og række hen ad væg-

gen. Derudover er ophængningen faktisk inspireret af, 

hvordan kunstnerne selv hængte billeder op på deres 

udstillinger i slutningen af 1940erne, fortæller hun.

   Med på udstillingen var også eksperimentalfilm og 

lydeksperimenter, som Karen Westphal havde fundet 

frem til sammen med Dorthe Aagesen fra SMK. Fil-

mene blev vist side om side med skulpturer og male-

rier, for Karen Westphal ville gerne ”forstyrre” de 

klassiske udtryk – maleri og skulptur – og vise, hvor-

dan kunstnerne eksperimenterede med mange for-

skellige medier. Og hvordan det ene var forbundet 

med det andet. 

Ikke forskningsformidling as we know it

Karen Westphal blev inviteret til at lave udstillingen, 

fordi hun sidder med en stor viden om abstrakt kunst 

efter 2. verdenskrig. Men, som hun siger, så er det 

en formidlingsopgave, der kun til dels har noget med 

hendes ph.d.-projekt at gøre, og hun har derfor været 

delvist frikøbt fra sit ph.d.-arbejde for at lave udstil-

lingen.

- Det er ikke en udstilling i mit ph.d.-projekt, og jeg 

formidler ikke min kritiske pointe fra min ph.d.-

afhandling i det her projekt, så det er en anden form 

for forskningsformidling. Der forelå allerede et kon-

cept for udstillingen, da jeg begyndte – et koncept, 

som jeg har rettet til. Men det har været utroligt 

spændende at være med til, og det har været den ide-

elle måde at gøre det på. Jeg har fået lov til at lave alt 

det sjove uden at behøve at tage mig så meget af det 

administrative og tunge. Fx var det fedt at have al kon-

takten til galleriet i Paris og at være den, der var nede 

for at gennemgå deres materiale. Og det var spæn-

dende nærmest at kunne få lov til at vælge værker frit 

fra hylderne på SMK til udstillingen. Det har været et 

meget privilegeret udstillingsarbejde, fortæller Karen 

Westphal Eriksen, der, før hun blev ansat som forsker 

på IKK, bl.a. har arbejdet som museumsinspektør på 

Arbejdermuseet og Ordrupgaardsamlingen. På Arbej-

dermuseet arrangerede hun bl.a. en udstilling med 

billedkunstneren Per Ulrich og en udstilling med den 

ungarsk-amerikanske krigsfotograf Robert Capa, hvis 

kendteste billeder er taget under den spanske borger-

krig og på Omaha Beach på D-dag.

   I museumsverdenen savnede Karen Westphal Erik-

sen dog til tider det faglige, og det var grunden til, at 

hun søgte en ph.d. 

- Noget af det, der er så godt ved universitetet, og 

som jeg holder meget af, er, at man har frihed til at 

være kritisk. På universitetet skal man heller ikke på 

samme måde tænke på projektets salgbarhed. Hvis 

det er værdifuldt at undersøge en ting, behøver jeg 

ikke tænke på, om det kan sælge billetter. Omvendt 

er det dejlige ved en udstilling, at der er mange, der 

ser den, og man når flere mennesker, end man gør 

med sin forskning. Men jeg ville savne universitetets 

kritiske potentale, hvis jeg sad på et museum hele 

tiden. Så hvis jeg kan fortsætte med at samarbejde 

med museerne fra min plads her på universitetet, så 

vil det være meget ideelt. 

Grus i maskinEriEt - Ph.d.-ProjEkt På ikk

Arbejdstitlen på Karen Westphal Eriksens ph.d.-afhandling er ”Grus i maskineriet  

– forholdet mellem abstraktion, figuration og politik i dansk kunst i efterkrigstiden”. 

Efter 2. verdenskrig havde man en diskussion om den abstrakte kunst over for den 

figurative. Hvad var cool – og hvad var ikke? I sin afhandling kigger Karen Westphal  

bl.a. på de debatter, der var i kunstmagasinerne og kunstbladene efter 2. verdenskrig, 

om, hvad kunsten skal kunne, og på den kanonisering af den abstrakte kunst,  

der fulgte i kølvandet på debatten.

- I dag synes vi alle sammen, at god moderne kunst efter 2. verdenskrig (i hvert fald 

indtil 60’erne), er den abstrakte kunst. Men det er værd at huske på, at det synspunkt 

var der faktisk en debat om. En debat, hvor der var en masse stemmer.  

Den abstrakte kunst vandt slaget om smagen i midten af sidste århundrede, men det 

er vigtigt at vise, at der gik en kamp og en debat forud for det. I min afhandling forsøger 

jeg ikke at ændre på opfattelsen af det, vi allerede har besluttet er godt. Jeg forsøger 

derimod at tilføje et nyt spor i kunsthistorieopfattelsen, forklarer Karen Westphal.
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reudvikle deres forskning og humanistisk forskning i 

almindelighed. 

  Lektor Matthew Driscoll, der primært beskæfti-

ger sig med islandske håndskrifter, og som kommer 

fra Nordisk Forskningsinstitut, fortæller bl.a. om sit 

arbejde med at udvikle standarder for digitaliserede 

tekster, så de kan gøres tilgængelige og søgbare for 

alle interesserede forskere på internettet. 

   På Center for Sprogteknologi gør de det, som 

navnet næsten antyder, rigtig meget i ny teknologi, 

og institutleder Bente Maegaard beretter, hvordan 

sprogforskerne arbejder på at gøre talte og skrevne 

sproglige resurser tilgængelige i digital form. 

   DigHumLab vil ifølge Bente Maegaard betyde, at 

mange flere forskere vil kunne få adgang til flere 

resurser og værktøjer og altså øge mulighederne for 

nye tværfaglige samarbejder. 

   Netop tværfaglighed er et af nøgleordene i projek-

tet LARM Audio Research Archive, der er ved at etab-

lere en digital infrastruktur til forskning i radiokultur-

arven fra 1925 til i dag, fortæller projektleder Bente 

Larsen. 

  På de følgende fire sider kan du læse mere om  

DigHumLab og den nye digitale dagsorden på huma-

niora.

Digitalt Humaniora Laboratorium bliver navnet på 

det laboratorium, som fakultetet søger – og med en 

stor sandsynlighed får – midler til at oprette i løbet af 

2011 i samarbejde med blandt andet de humanistiske 

fakulteter i Aalborg, Aarhus og Odense. 

   Det digitale laboratorium, som til daglig går under 

navnet DigHumLab, skal være en såkaldt forskningsin-

frastruktur, der vil fungere som en samlet indgang til 

enorme mængder digitaliserede kilder og forsknings-

data: Der vil være lyd, billeder, tekst og endda histori-

ske og arkæologiske kilder og levn, som forskerne vil 

kunne søge i og analysere på tværs af fag, medier og 

landegrænser – DigHumLab knytter nemlig også an til 

internationale projekter, som fakultetets forskere alle-

rede deltager i.    

   Det er fakultetets forskningsinfrastrukturgruppe 

med institutleder Bente Maegaard fra Center for 

Sprogteknologi i spidsen, der fra KU's side står bag 

den kommende ansøgning til Videnskabsministeriet. 

Nutids- og fremtidsmusik

DigHumLab er ikke bare fremtidsmusik. Her på fakul-

tetet er der som nævnt allerede flere større infrastruk-

turprojekter i gang, og Humanist har talt med nogle 

af forskerne bag for at høre, hvordan de i deres forsk-

ning benytter de digitale muligheder. Og for at høre, 

hvordan DigHumLab vil kunne understøtte og vide-

Mange humanister skæver misundeligt til naturvidenskaberne, som kan 
fremvise skinnende laboratorier og forskere i hvide kitler. Men snart vil 
Det Humanistiske Fakultet kunne prale af sit helt eget laboratorium – et 
tværvidenskabeligt og digitalt et af slagsen, som ifølge flere af fakultetets 
forskere har potentiale til at revolutionere humanistisk forskning. 

Humaniora 
    har også (snart) et        
laboratorium
Af Carsten Munk Hansen, carstenhansen@hum.ku.dk 
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DigHumLab

Digitale projekter

Flere institutter på Det Humanistiske 

Fakultet deltager i digitale infrastrukturpro-

jekter, som formentlig vil blive en integreret 

del af DigHumLab og altså gjort tilgæn-

gelige for alle forskere på Det Humanisti-

ske Fakultet og for mange europæiske 

forskere. Her kommer et lille udpluk:

CLARIN-DK (Centre for Danish 
Language Resources and Technology 
Infrastructure for the Humanities) 

Formålet med CLARIN-DK er at digitali-

sere skrevne, talte og visuelle sprogre-

surser og skabe de it-værktøjer, der er 

nødvendige for, at forskerne kan bruge 

resurserne. CLARIN-DK bidrager til et 

EU-projekt med samme navn. Center for 

Sprogteknologi leder det danske projekt, 

som også Sprogforandringscentret og 

Institut for Nordiske Studier og Sprogvi-

denskab deltager i, i samarbejde med 

andre danske humanistiske fakulteter 

samt kulturinstitutioner som Nationalmu-

seet og Det Kongelige Bibliotek – for blot 

at nævne nogle få af de mange institutio-

ner, som bidrager til projektet. Læs mere 

på dkclarin.ku.dk.

CLARIN (Common Language Resour-
ces and Technology Infrastructure)

CLARIN er et EU-projekt, som har til 

formål at skabe en infrastruktur af sprogre-

surser og værktøjer for de europæiske 

sprog og andre sprog af interesse for 

europæiske forskere; for de lande, der 

er tilknyttet, vil der blive direkte adgang 

til resurser og værktøjer i ens eget land. 

CLARIN har 33 partnere i 23 lande. Cen-

ter for Sprogteknologi har en central rolle 

i ledelsen af CLARIN og forberedelsen af 

overgangen til en ny struktur. Læs mere 

på clarin.eu.

DARIAH (Digital Research Infrastructure 
for the Arts and Humanities)

DARIAH er et EU-projekt, som har til formål at skabe en 

infrastruktur af digitale forskningsmaterialer, fx historiske og 

arkæologiske kilder fra hele Europa, og samle dem i ét net-

værk. Det er Nordisk Forskningsinstitut, som er den danske 

deltager i DARIAH med fx runeforskning, dialektforskning 

og håndskriftsamlingerne. Læs mere på dariah.eu.

LARM Audio Research Arhive 

(Oprindelig Lydarkivet for Radiomedier) Er et infrastruktur-

projekt, som skal tilgængeliggøre digitaliserede radioudsen-

delser fra Danmarks Radio og lokalradioer via streaming og 

samtidig skabe digitale værktøjer til forskning i de enorme 

lydarkiver. Projektet er tværinstitutionelt, men forankret med 

sekretariat på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab her på 

humaniora. Læs mere på larm.hum.ku.dk.

Humanist vil meget gerne høre om andre humanistiske it-

projekter, så vi løbende kan holde jer opdaterede gennem fx 

HumNyt og KUnet om nye projekter og få et samlet billede af 

alle de spændende ting, der foregår på fakultetet i digitalt regi. 

Skriv en mail til redaktion@humanist.ku.dk 
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- For mig at se bliver digitalisering og forsk-

ningsinfrastruktur først rigtig interessant, når 

mængden af digitalt materiale når en vis vo-

lumen, for så bliver det for alvor tilgængeligt 

og anvendeligt for andre end en snæver kreds 

af fagfolk, siger institutleder Bente Maegaard, 

da Humanist møder hende til en snak om Di-

gitalt Humaniora Laboratorium, også kaldet 

DigHumLab. 

   Laboratoriet bliver med stor sandsynlighed 

en del af fakultetets forskningshverdag i løbet 

af kort tid og vil, fra en beskeden start, være 

med til at øge den digitale volumen kraftigt på 

humaniora.

- De digitale resurser, vi har opbygget her på 

Center for Sprogteknologi, har primært været 

brugt af sprogforskere, men med CLARIN-DK 

er der taget fat på at gøre det tilgængeligt for 

humanister generelt, og når DigHumLab for-

håbentlig bliver en realitet, vil vi kunne gøre 

flere resurser tilgængelige for alle mulige an-

dre fagfolk – psykologer, historikere og arkæo-

loger for blot at nævne nogle få – som får flere 

kilder og kan undersøge sammenhænge, de 

ikke nødvendigvis kan forestille sig nu.   

   Bente Maegaard har gennem en årrække 

været dybt involveret i det europæiske projekt 

CLARIN, der handler om at gøre sproglige re-

surser tilgængelige på europæisk plan. Hun er 

derfor også leder af Det Humanistiske Fakul-

tets infrastrukturgruppe, som arbejder på at 

få DigHumLab etableret, gerne med base på 

Københavns Universitet. 

Laboratorium med internationalt 

perspektiv

For Bente Maegaard handler DigHumLab i høj 

grad også om muligheden for at blive koblet 

op på de eksisterende europæiske forsknings-

infrastrukturer, fx CLARIN, fordi det åbner op 

for en internationalisering af forskningen, man 

ikke har set tidligere.  

- Tanken er, at fx Center for Sprogteknologis 

forskere skal kunne logge sig på DigHumLab 

og dermed i samme øjeblik få adgang til de 

enorme digitale resurser, andre europæiske 

forskere har opbygget inden for sproglige em-

ner. Og det samme vil gælde andre forskere, 

fx på Historie, som vil kunne søge i historiske 

dokumenter, de før har skullet rejse langt for 

at undersøge – eller som de har skullet kende 

en udenlandsk forsker, der tilfældigvis havde 

produceret en digital version af dokumentet, 

for at komme i nærheden af.

nøgleordet er 
tilgængelighed
På Center for Sprogteknologi arbejder forskerne, især gennem projektet 
CLARIN-DK, med at gøre sproget i alle dets udtryksformer tilgængeligt 
i digital form – fx i form af ordbøger, litterære tekster og talt sprog. 
Institutleder Bente Maegaard ser da også DigHumLab-projektet som en 
enestående mulighed for at brede CLARIN-DK’s og centrets værktøjer 
ud til andre forskningsområder og samtidig selv få adgang til nye resur-
ser i både ind- og udland. 

Et kæmpe it-løft til humaniora

Ud over den indlysende fordel i en dramatisk 

øget tilgængelighed af digitale resurser ser 

Bente Maegaard også DigHumLab som en løf-

testang for hele humaniora på it-området.

- Jeg tror, der er mange humanistiske forskere, 

som rigtig gerne vil i gang med at bruge de 

mange nye digitale muligheder, men som også 

synes, at det er alt for besværligt selv at skulle 

gøre alt arbejdet. Her vil DigHumLab kunne 

stille værktøjer og rådgivning til rådighed for 

forskerne, så de ikke selv skal opfinde den 

dybe tallerken, hver gang de får en god ide 

til at forskningsprojekt, der involverer digitale 

resurser, slutter Bente Maegaard.

bente maegaard
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nøgleordet er 
tilgængelighed

me and my 
database  

Kombinationen af gammelt it-udstyr og manglen på fælles 
digitale standarder har meget humanistisk forskning på sam-
vittigheden. I grelle tilfælde er 20 års arbejde endt i en digital 
skraldespand, fordi databasen, som forskeren havde samlet 
sin forskning i, hverken kunne læses af andre maskiner eller 
mennesker. Men den slags er der heldigvis råd for, fortæller 
Matthew Driscoll.

matthew driscoll

Den manuskriptkonference i Hamborg, som 

lektor og afdelingsleder Matthew Driscoll fra 

Nordisk Forskningsinstitut deltog i sidste år, gik 

under det officielle navn ”Comparative Orien-

tal Manuscript Studies”, men titlen kunne lige 

så godt have været ”Me and my database”; 

under konferencen præsenterede den ene 

hvidhårede forsker efter den anden nemlig sit 

projekt – nogle af dem opdyrket gennem et 

helt arbejdsliv – som primært bestod af en da-

tabase med alt forskningsmaterialet.  

- Mange af de her dygtige forskere havde selv 

brugt en masse tid og resurser på at udvikle 

deres egen database, som kunne systematise-

re deres forskning i fx middelaldermanuskrip-

ter, men mange af dem havde ikke overvejet, 

at sådan et system helst skal kunne tale sam-

men med andre systemer, forklarer Matthew 

Driscoll. 

   Og det betyder ifølge Matthew Driscoll, at 

de heller ikke har overvejet, hvad de skal gøre, 

når deres gode, gamle Amstrad-computer 

engang bryder sammen, og databasen skal 

overføres til en anden computer. Og det kan 

i værste fald betyde, at al forskningen går tabt.

- Man har hørt adskillige skrækhistorier om 

hele forskningsprojekter, der ikke længere 

kan aflæses på de bedagede computere, de 

ligger på. Det sker heldigvis sjældent i dag, og 

det bør egentlig ikke kunne ske, men flere af 

de forskere, jeg mødte på konferencen, var 

i fare for at havne i sådan en situation. Men 

hele pointen med konferencen var da også 

at bringe de forskere sammen, så de kunne 

gøre deres forskning tilgængelig for hinanden. 

From my database to our database

Matthew Driscoll er primært ekspert i island-

ske håndskrifter og ikke i de gamle østerland-

ske bibeloversættelser, som konferencen i 

Hamborg handlede om. Til gengæld ved han 

en masse om fælles digitale standarder, der får 

større og større betydning, jo mere digital og 

internet-baseret den humanistiske forskning 

bliver. Og det var i den egenskab, han var ble-

vet inviteret til konferencen.

- Jeg har gennem min egen forskning deltaget i 

det såkaldte Text Encoding Initiative, som er en 

organisation, der arbejder på at udvikle fælles 

standarder for digitale versioner af tekster, og 

det var forskerne på konferencen selvfølgelig 

meget interesserede i at høre mere om, siger 

Matthew Driscoll og fortsætter: 

- Ud over at sikre forskningen for eftertiden gør 

de fælles standarder det også muligt at ud-

veksle teksterne på tværs af grænser og sprog-

barrierer via nettet, og det åbner for helt nye 

perspektiver for forskere, der ikke tidligere har 

kunnet dele deres forskning med andre. Det 

handler populært sagt om, at ”min database 

skal kunne tale med din database”.  

Det hele ét sted

Inden for Matthew Driscolls felt har forskerne 

taget skridtet fuldt ud og arbejder på projektet 

www.handrit.is, som vil indeholde oplysninger 

om og digitaliserede billeder af stort set samt-

lige islandske håndskrifter i standardiserede, 

søgbare versioner.  Forskningsprojekter, som 

ingen ville have påtaget sig tidligere – med-

mindre de havde rigtig meget tid til deres rå-

dighed – er nu inden for rækkevidde. 

- Når alt er tilgængeligt et sted, er der in-

gen grænser for, hvilke forskningsspørgsmål 

man kan stille materialet. Vi har fx en ph.d.-

studerende, som arbejder på et projekt om 

forholdet mellem skribentens sociale status 

og mængden af tekst på en given side i de 

islandske håndskrifter. Det kan kun lade sig 

gøre at undersøge, når man har oplysninger 

om manuskripterne tilgængelige i en standar-

diseret form. Ellers ville projektet være temme-

lig uoverskueligt, forklarer Matthew Driscoll.

   Det er ifølge Matthew Driscoll netop til-

gængeligheden, som vil være en af de helt 

indlysende fordele ved et Digitalt Humaniora 

Laboratorium, hvor ikke kun materiale fra ens 

eget forskningsfelt bliver tilgængeligt, men 

materiale og data fra alle andre humanistiske 

forskningsfelter og institutioner. 

- DigHumLab vil være en indgang til utrolige 

mængder data, og kun fantasien vil sætte 

grænser for, hvilke forskningsspørgsmål man 

kan få besvaret gennem de mange kombina-

tionsmuligheder, de forskellige datatyper giver, 

slutter Matthew Driscoll.
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Rundt omkring bordet i LARM Audio Re-

search Archives projektkontor i bygning 21 

på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab 

sidder der helt bogstaveligt en masse for-

skellige fagpersoner samlet. Og det bety-

der, at der automatisk kommer en række 

forskellige faglige perspektiver på de forsk-

ningsspørgsmål, som projektet løbende 

rejser. 

- Tværfagligheden betyder helt konkret, at 

når vi fx diskuterer en af radioudsendelser-

ne fra arkiverne, kommer der både bud på, 

hvordan udsendelsens tekniske produktion 

er udført, hvordan man kan formidle ud-

sendelsens kvaliteter i lydform, og hvordan 

lytteren oplever udsendelsen. På den måde 

maksimerer vi forskningsindsatsen ved at 

udnytte de mange faglige kompetencer, vi 

kan trække på, forklarer projektleder Bente 

Larsen. 

   Og det er den effekt, bare på en langt 

større skala, et Digitalt Humaniora Labora-

torium vil kunne få for humaniora nationalt 

såvel som internationalt, mener Bente Lar-

sen, der nævner sprogforskningen som et 

eksempel på en faglighed, der vil have stor 

glæde af at få adgang til de mange tusinde 

timers talt sprog helt tilbage fra 1925, som 

LARM-projektet arbejder på at gøre tilgæn-

geligt.

 

Teknisk, praktisk og juridisk  

resursecenter

Set fra LARM-projektkontoret er der især ét 

aspekt af det kommende DigHumLab, som 

virker særdeles tiltrækkende, nemlig mulig-

heden for at få assistance på områder, hvor 

man ikke selv har ekspertise. 

- Vi er så heldigt stillede hos os, at vi har 

mennesker siddende med ekspertise inden 

for brug af digitale værktøjer og desuden 

forskere med praktisk erfaring med radio-

produktion, og deres erfaringer kan vi træk-

ke på. Desuden har vi et fantastisk samar-

bejde med tekniske eksperter i opbygning 

af infrastrukturer og arkiver hos vores sam-

arbejdspartnere i DR, på Forskningsnettet 

og på Statsbiblioketet. Mange humanistiske 

forskere vil kunne få et stort udbytte af at 

kunne gå til DigHumLab og få hjælp til at 

definere tekniske behov og formulere fx 

kravspecifikationer til de it-værktøjer, man 

gerne vil bruge i sin forskning. Det kræver 

nemlig ret stor indsigt at gøre det, fortæller 

Bente Larsen. 

   Til gengæld vil LARM have brug for et sted 

at gå hen med de store juridiske og ophavs-

retlige udfordringer, de digitale radioarkiver 

skaber.

- Der eksisterer en aftale om, at vores for-

skere kan få adgang til streamet lyd fra arki-

vet resten af dette år. Men i den resterende 

projektperiode har vi ingen ophavsretlig 

aftale om adgang til de mange hundrede-

tusinde timers lyd: Selvom det teknisk er 

muligt at få adgang til lyden, kan juraen alt-

så sætte en stopper for forskningsadgang 

til det omfattende materiale, når projektet 

engang er færdigt. Det er selvfølgelig eks-

tremt vigtigt at få en aftale på plads, og der 

vil en enhed som DigHumLab med national 

gennemslagskraft og mange institutioner 

i ryggen have langt bedre mulighed for at 

forhandle sådan en aftale på plads. Det er 

svært at stå alene med, siger Bente Larsen, 

der mener, at især ophavsretsspørgsmål vil 

det få større og større betydning for huma-

nistiske forskere at få hjælp til i takt med, at 

flere og flere forskere ønsker at få adgang 

til forskningsdata og forskningskilder via di-

gitale infrastrukturer. 

Meget mere LARM

Du kan læse mere om LARM Audio Re-

search Archive på www.larm.hum.ku.dk, 

hvor du fx kan lytte til LARM Radio, der er 

en netbaseret podcast-radio, som gør det 

muligt for interesserede producenter at 

lege med radioformater og lyd.

   11. april afholder LARM et seminar, der 

illustrerer, hvordan øget tilgængelighed af 

digitale resurser kan give tværfaglig bonus. 

Sprog og sprognormer i Danmarks Radio  

hedder arrangementet, hvor LARM sætter 

en række sprogforskere og radiofolk stæv-

ne for at diskutere sproget i DR.

I LARM Audio Research Archive arbejder de på at opbygge en digital 
infrastruktur, bl.a. med udgangspunkt i DR’s omfattende radioarki-
ver, og på at skabe værktøjer, der kan gøre arkiverne tilgængelige og 
søgbare. Ifølge projektleder Bente Larsen er LARM-projektkontoret 
inkarnationen af et tværfagligt laboratorium – og hun håber, at  
DigHumLab på samme måde kan blive et fysisk og virtuelt mødested 
for humanioras mange fagligheder.

laboratoriet  
som tværfagligt  
mødested

bente larsen

22-27.indd   26 3/11/2011   12:35:00 AM



laboratoriet  
som tværfagligt  
mødested

fest for alle Ku´s studerende og venner!

22-27.indd   27 3/11/2011   12:35:02 AM



28
h u m a n i s t 
m a r t s 
2011

”Jeg har svært ved at få den røde tråd frem i opgaven”. ”Jeg er 

blevet meget i tvivl om afgrænsningen af stoffet”. ”Jeg har brug for 

hjælp til at skrive mere klart”.

Som skrivekonsulent får jeg mange forskellige spørgsmål om opga-

veskrivning, a la de ovenstående, fra studerende. Og det har slået 

mig, at en del af spørgsmålene faktisk har deres rod i, at man ikke 

har nok faglige diskussioner med andre studerende. 

   Faglig forståelse, fagligt overblik og faglig terminologi er næsten 

umuligt at få fat i, hvis man sidder alene med sine bøger og sine 

næsten tomme Word-filer. Man har brug for faglige samtaler, ikke 

bare om kursuslitteraturen, men i høj grad også om de tekster, hvor 

man selv udtrykker sig fagligt og arbejder med at få styr på faget. 

Det kan man bl.a. gøre i samtaler med andre studerende, hvor man 

sammen går på opdagelse i faglige problemstillinger og arbejder 

sig ind på en faglig forståelse, overblik og terminologi. Man lærer 

at køre bil ved at gøre det, og man lærer et fag ved at bruge det.

   Det ER svært at finde den røde tråd i en opgave. Og det er ikke 

så underligt, for når man kan se den røde tråd, har man jo overblik-

ket. Det ER også svært at afgrænse sit stof i forhold til en problem-

stilling. Det kan man faktisk først, når man er godt inde i stoffet 

og kan lægge præcise snitflader. Og det ER svært at skrive klart 

om noget, man knokler med at forstå. Det klare sproglige udtryk 

hænger sammen med den klare forståelse. Så spørgsmålene – og 

frustrationerne – er helt naturlige. Og jo mere alene man står med 

dem, jo værre. 

Hvorfor 
gøre det  
ekstra 
ensomt 
og svært?
Det ER svært at finde den røde tråd eller at afgrænse 
sit stof i en opgave – især hvis man sidder alene med 
arbejdet. Skrivekonsulent på fakultetet Bente Kristian-
sen fortæller her om, hvordan det kan være en stor 
hjælp at arbejde sammen med sine medstuderende i 
opgaveprocessen.  

Af Bente Kristiansen,  

skrivekonsulent i Studie- og karrierevejledningen Humaniora

Hjælp til feedback på tekster

Du kan få inspiration til, hvordan man kan give feedback på hinandens 

tekster i skrivekonsulenternes ”Quick Guide om feedback på tekster”, se

intranet.ku.dk/humstuderende/akademia/mundtligformidling/tekstfeed-

back/Sider/default.aspx

Foto: Anders Clausen
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Ind i stoffet – i følgeskab med andre

Mange af de opgaver, der bliver skrevet her på fakultetet, er pro-

blemorienterede opgaver, hvor man undersøger faglige problem-

stillinger ud fra de metoder og teorier, faget arbejder med. Det er 

selvfølgelig krævende. Det er ikke nok at have læst og forstået sit 

stof, man skal ælte det godt igennem. I forhold til egne iagttagelser 

og i forhold til alt det andet, man ved, og i forhold til det spørgsmål, 

man undersøger. 

   Og det gør man altså bedst sammen med andre. Man har brug 

for nogen, der siger: Hov, hvad mener du med det? Så man bliver 

tvunget til at forklare sig. Man har brug for nogen, der siger: Jeg 

tror altså ikke, at man kan bruge det begreb på den måde. For så 

tvinges man dybere ind i stoffet. Måske er det den rigtige måde at 

bruge det begreb på, men ved at nogen spørger ind til det, er man 

nødt til at gennemgå og argumentere for sin forståelse af begrebet. 

Og man bliver mere sikker på sin egen faglighed.

   Man har også brug for nogen der siger: Nej, hvor spændende 

– det havde jeg slet ikke tænkt på før. Og det får mig til at tænke 

på ….. Så man bliver bekræftet i, at det her faktisk har en værdi for 

andre også. Erkendelse og forståelse er kollektive processer: Vi byg-

ger videre på hinandens tanker – og bliver klogere.

Foto: Anders Clausen

De bedste sparringspartnere er dine medstuderende

Det er gennem diskussioner, man bliver klogere på sit fag, specielt 

de diskussioner, man har med sine medstuderende. Man kan godt 

have gode faglige samtaler med sin vejleder, men vejleder har jo 

per definition ”facit” på det faglige indhold, og sandsynligvis går 

den studerende ikke for alvor ind i en faglig diskussion. Det bliver 

nemt en slags spørgsmål-svar-dialog. Og så får man jo ikke prøvet 

sin egen faglige argumentation af.

   Så en del af de studerende, der kommer til skrivekonsulenterne, 

fordi de føler sig usikre på, hvordan opgaven skal gribes an, kunne 

faktisk komme meget langt bare ved at tale mere med deres med-

studerende. Det at skulle fortælle, hvad man tror, man skal, eller 

gøre sig klart, hvad man er i tvivl om, kan være et stort skridt på 

vejen til overblik og struktur på opgaven. Og bare det at nogen 

læser noget tekst, man har skrevet, og forstår, hvad man har ment – 

eller fortæller, hvad de ikke forstår – er en kæmpehjælp. 

    Og de mennesker, der er allermest kompetente til det, er – dine 

medstuderende! Så grib enhver lejlighed til at gå ind i faglige dis-

kussioner og gruppearbejder med andre studerende. Og hvis der 

ikke lige er nogen chance at gribe, så prøv at skabe den. Måske kan 

undervisere eller studievejledere give en hånd med. 
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Undersøgelsen viser, at etableringen af læse- og stu-

diegrupper de fleste steder ses som en vigtig del af 

studiestarten.

   På MEF er studerende på alle instituttets uddannelser 

siden 2009 blevet inddelt i studiegrupper som led i 

studiestartsaktiviteterne på første semester. Samtidig 

er underviserne blevet opfordret til at medtænke stu-

diegrupperne i deres planlægning af undervisningen 

på de første semestre.

På INSS er studiegrupperne fast praksis på Dansk og 

Audiologopædi. På de mindre fag på INSS, hvor en 

årgang typisk kun består af 10 studerende, er behovet 

for studiegripper i traditionel forstand ikke det samme.

På IKK bruges studiegrupper også – omend i forskel-

ligt omfang på alle fag i forbindelse med undervisnin-

gen på første semester.

På Engerom er der obligatoriske studiegrupper på hele 

første år af engelskstudiet samt på dele af Spansk og 

Fransk.

   På de fleste institutter er det tutorerne, der står for 

introduktionen til læse- eller studiegrupperne, og som 

sætter gruppedannelsen i gang. Der bruges forskellige 

metoder i den forbindelse. Nogle steder dannes grup-

perne ud fra et tilfældighedsprincip, mens de andre 

steder dannes efter forskellige afklarende samtaler. 

Især på MEF har man systematisk eksperimenteret 

med forskellige former for gruppedannelse for at nå 

frem til en optimal model.

   Det er ikke alle institutter, der har deciderede vejled-

ningstilbud til studiegrupperne. På MEF indkaldes alle 

studiegrupperne imidlertid til en vejledningssamtale 

2-3 måneder efter studiestart. På de øvrige institutter 

giver studievejlederne meget gerne råd til studiegrup-

per, som ikke rigtigt kan få skub i arbejdet, som vil 

dele sig, eller som oplever problemer med at få samar-

bejdet til at fungere.

Lokale-udlån til studiegrupper

En af udfordringerne for studiegrupper er at finde et 

sted at sidde og arbejde. Der findes faktisk en del ste-

der og lokaler, som er decideret indrettet til gruppe-

arbejde. Mange studerende ved imidlertid ikke, hvor 

disse lokaler findes. Lokaleadministrationen på Det 

Humanistiske Fakultet administrerer en del af disse 

gruppelokaler, hvoraf en stor del ligger i bygning 27 

på nye KUA.

   Man kan selv tjekke, om et lokale er booket ved at 

gå ind på Det Humanistiske Fakultets skemaportal. Her 

skal man vælge linket ’Lokaler’, og så har man mulig-

hed for at undersøge, om et bestemt lokale er booket 

på et bestemt tidspunkt.

Prøv selv på skema.ku.dk/hum1011/dk/

Hvad gør vi for at skabe 
gode vilkår for læse- og 
studiegrupper?

Læringsenheden på Det Humanistiske Fakultet har gennemført en 
lille undersøgelse af, hvilken rolle læse- og studiegrupper spiller på 
de forskellige institutter.

Af Flemming Meier, Læringsenheden

Foto: Anders Clausen
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Hvad gør vi for at skabe 
gode vilkår for læse- og 
studiegrupper?

På Teatervidenskab inddeler studievejlederne de stu-

derende i studiegrupper allerede på rusturen. For de 

førsteårsstuderende, der startede i september 2010, 

har studiegrupperne nu fungeret et semester, og de 

tilfældigt sammensatte grupper er på et møde sidst i 

februar blevet afløst af et hold nye grupper. 

Grupperne styrer sig selv, når de er sat i gang. Både i 

forhold til hvor ofte de vil mødes, og hvad de vil bruge 

møderne til. Alle grupperne har dog fået en mentor 

tilknyttet:

- Vores mentor er en studerende på sjette semester, 

som kan hjælpe med alt det praktiske. Hvordan laver 

man en synopsis? Hvordan er det lige med de vigtige 

teoretikere? Hvordan bliver tingene gjort på faget? 

Hvad skal vi have styr på?, fortæller Lotte Bøllehuus 

Hansen, der er en af de fire førsteårsstuderende fra 

Teatervidenskab, som Humanist har mødt for at høre 

om deres erfaringer med studiegrupper.

   Gruppeaktiviteterne på Teatervidenskab har med 

en række teksttunge fag i efteråret mest handlet om 

at afklare, hvad der har stået i bøgerne. Men i det 

kommende semester er ambitionerne blevet hævet i 

de manifester, grupperne i fællesskab har udarbejdet 

som grundlag: 

- I min studiegruppe har vi valgt nogle gange at mødes 

før undervingen som forberedelse og nogle gange ef-

ter undervisningen som opfølgning. Vi vil gerne træk-

ke trådene mellem de forskellige fag, og vi vil gerne 

have den dialog med hinanden, som vi kunne have 

med vores underviser, men som der ikke er tid til, siger 

Franciska Johansen, og Anna Skov Jensen supplerer:   

- Vi har fx aftalt at tage ind og se nogle forestillinger, 

så vi får brugt de teoretiske ting i praksis. Og så vil 

vi bruge studiegruppen som netværk og dele infor-

mation om praktiske ting på studiet. Fx hvordan og 

hvornår man melder sig til eksamen. 

”det er social tvang, 
der gør, at man får 
lavet tingene” Humanist mødte fire stude-

rende fra Teatervidenskab for at 
høre, hvordan studielivet former 
sig på et fag, hvor alle stude-
rende fra starten automatisk er 
tilmeldt en studiegruppe. 

Af Henrik Friis, henrik@hum.ku.dk 

Øvelser i fleksibilitet og samarbejde

De fire studerende repræsenterer tre forskellige stu-

diegrupper, og ingen af dem har svært ved at sætte 

ord på de gode ting ved at være i studiegruppe. Fx  

bliver de mere motiverede af at skulle mødes med re-

sten af gruppen, og gruppeinddelingen har betydet, 

at de har haft kontakt til mange på årgangen, som 

de måske ikke nødvendigvis ellers ville have talt med. 

Men der er også nogle faldgruber, som de har skullet 

styre uden om: 

- Når man får rigtig travlt i studiet, fx i eksamensperio-

den, er det svært at have fokus på sin studiegruppe, 

hæfter Anna Skov Jensen sig ved, mens Franciska Jo-

hansen fremhæver det vanskelige ved at slippe kon-

trollen, når arbejdet med en tekst bliver uddelegeret:  

- Jeg har skullet lære at have tillid til dem, jeg var i 

gruppe med. Fx når vi deler teksterne op, og man kun 

selv skal gå i dybden et enkelt sted, så kan jeg godt 

blive i tvivl om, de andre læser på samme måde som 

mig. Og jeg er både nået at blive skuffet og det mod-

satte, fortæller hun.

   Men selvom arbejdet i studiegruppen kan være rig-

tig svært at få til at passe sammen med alt det andet, 

når der er travlt på studiet, overskygger det ikke alt 

det gode: 

- Det er social tvang, der gør, at man får lavet tingene. 

I positiv forstand, siger Sarah Rysgaard Jensen. Anna 

Skov Jensen sætter det sidste punktum: 

- Når jeg har læst noget, får jeg i studiegruppen lov til 

at diskutere det med andre. Så fatter jeg det. Bedre 

end, hvis jeg bare læste selv. 

studiegrupper på  
teatervidenskab

Første årgang inddeles tilfældigt i 

studiegrupper på rusturen. Grup-

perne revideres ved juletid, hvor de 

studerende indmelder anonymt, 

hvor aktive de vil være i studiegrup-

pen fremover (A, B eller C), og 

om man gerne vil skifte til en ny 

gruppe. På første årgang er der 

netop nu 6 studiegrupper – 2 A, 3 

B og 1 C, hvor A-grupperne bruger 

mest tid på samarbejdet.
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Den  
Digitale  
myretue
En pejsestue på KUA, kamp om at få fingrene i Freud og digitale 
kompendier. Det er alt sammen en del af Studenterafdelingen og 
dens historie. Vi ser tilbage på 20 år med kompendier, print og kopi – 
og finder ud af, hvorfor afdelingen snart skifter navn til Publi©Kom.

Der står en utålmodig kø uden for Studenterafdelin-

gens døre på gamle KUA. Lige nu er der lukket. Det 

er tirsdag morgen i starten af februar, og mindst 50 

studerende er allerede dukket op. De skal alle ind og 

købe kompendier til deres undervisning og kopikort 

til deres projekter. De skal videre, de skal læse, de skal 

i gang.        

 De færreste ved, at der bag dørene findes et mikro-

kosmos: En myretue af aktiviteter, hvor studerende 

gør klar til at hjælpe medstuderende og resten af 

fakultetet. I dag bliver en af årets travleste dage. Når 

klokken rammer 9.30, går dørene op, menneskene i 

køen myldrer ind, og i løbet af de næste timer bliver 

der langet over 200 forskellige kompendietitler over 

disken. Tempoet er altid højt i semesterstarten. Og det 

hele kan kun lade sige gøre, fordi ”man hjælper hin-

anden, holder humøret højt og hele tiden har fokus på 

service”, som Esben Grande, studentermedhjælper på 

tredje år, udtrykker det – inden han skynder sig tilbage 

til kasseapparatet.      

 Inden dagen er omme, har der været 800 kunder 

igennem butikken. Det giver ømme fødder og sved på 

panden. Men engang var alting ganske anderledes.

Én kaffemaskine og Freud

Hvordan Studenterafdelingen opstår, er svært at sige 

med 100 procents sikkerhed. Ammestuehistorien er, 

at en gruppe studerende startede med én kaffema-

skine, to kopimaskiner og en god portion gåpåmod 

engang i 70´erne eller 80´erne. Men tingene tager 

først fart i 80´erne, hvor Studenterafdelingen, som vi 

kender den i dag, skabes. Før da er der ingen centrale 

steder på KUA, hvor man kan købe kopikort, låne 

computere eller få opgaver bundet ind.   

 Kompendier findes heller ikke, og humanister må 

derfor ”slås for føden”. De skal selv finde lærebøger 

på biblioteker, i antikvariater eller på mors og fars 

boghylder. Der er rift om at være den første, der får 

fingrene i Kierkegaard, Foucault, Freud og alle de 

andre gamle kendinge. Dette ændrede sig dog gan-

ske markant i 1996.      

Af Søren Hjortdal Sørensen, Studenterafdelingen

… Producerer mere end 400 for-

skellige kompendietitler hvert 

år til brug i undervisningen på 

fakultetet.

… Servicerer 160 af fakultetets 

kopimaskiner og printere. Vi 

sørger for, at maskinerne har 

papir og toner, og at de bliver 

repareret, når uheldet er ude. 

… Administrerer KUAs eneste 

computerrum, hvor alle kan 

få adgang til en PC og skrive 

opgaver ud.

…Har grafikere, der tilrette-

lægger og producerer foldere, 

plakater, kompendier, hæfter, 

ph.d.-afhandlinger og meget 

andet.  

Publi©Kom…

Fotos: Anne Tarp-Lind og Hum Kommunikation
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 Det var året, hvor Bjarne Riis vinder Tour de France, 

den forhadte busterminal på Rådhuspladsen indvies, 

og København udråbes til årets kulturby. Men det er 

også året, hvor Studenterafdelingens kompendieud-

salg åbner. Fra da af er det slut med at kæmpe mod 

hinanden om at kunne forberede sig til undervisnin-

gen. Alle kan købe de artikelsamlinger, de har brug 

for, og undskyldningen ”bogen var udlånt” kan ikke 

længere bruges i undervisningen. Kompendierne gør 

livet som studerende så meget lettere, at produktio-

nen er steget støt, siden afdelingen startede. 

Pejsestuen og årtusindeskiftet

Cafe Mødestedet har længe været en del af Studen-

terafdelingen. Kaffe og kompendier hænger, som de 

fleste måske ved, sammen. Så da afdelingen flyttede 

i 2009, flyttede cafeen derfor med. Inden cafeen fik 

det udseende, den har i dag, gik den under navnet 

”Hullet”. Det er svært at forestille sig, men i 80'erne 

og 90´erne var der ikke noget, der hed restriktiv ryge-

lov på KUA. Det betød, at der blev røget foran og 

bag cafeens bar, imens man diskuterede alt imellem 

himmel og jord og drak øl. KUA havde i ”Hullet” sin 

egen tværfaglige pejsestue, og den lå i en afkrog af 

de gamle bygninger. Folk husker stedet som et fedt 

bekendtskab:     

- Det var et scorested, hvor man måtte det hele. Der 

var bodegacharme – dog uden bodegaklientel, som 

en tidligere gæst fortæller. Man kan ved selvsyn i 

nærheden af trappe 17 konstatere, at der er sket en 

hel del siden dengang.    

 Efter årtusindeskiftet bliver hele afdelingen til den 

myreture, den er i dag. Der er vokseværk på flere 

fronter: Man begynder at administrere et speciale-

kontorer i bygning 25, og afdelingen lægges sammen 

med det centrale trykkeri på campus – Grafisk. Og om 

lidt skal alle ansatte vænne sig til en navneforandring. 

Der er nemlig nye tider og tiltag på vej.

Digitale ambitioner og sexede buzzwords

- Vi mener ikke, at navnet ’Studenterafdelingen’ læn-

gere er dækkende for alt det, vi arbejder med i dag, 

og derfor skifter vi navn, fortæller afdelingsleder Kåre 

Wangen. Han fortsætter:     

- Der kommer i løbet af foråret til at ske en række 

spændende tiltag, der vil gøre livet lettere for de 

studerende og ansatte på Søndre Campus. Det 

markerer vi med det nye navn Publi©Kom.  

 Det første tiltag er en ny kopi- og printløsning. Den 

bliver implementeret i løbet af de næste måneder:   

- Hver studerende kommer til selv at fylde penge på 

en konto via internettet. Derefter kan man kopiere og 

printe på alle KUAs maskiner via sit studiekort. Det er 

…Har grafikere, der tilrette-

lægger og producerer foldere, 

plakater, kompendier, hæfter, 

ph.d.-afhandlinger og meget 

andet.  

... Hjælper med at indbinde alle 

opgaver, hvad enten det er spe-

cialet, bacheloropgaven eller 

andet hjerteblod.

… Administrerer Specialistfabrik-

ken. Her kan man få en kontor-

plads og ro til at sætte sit sidste 

punktum i kandidatuddannel-

sen.

... Styrer Cafe Mødestedet, som 

er KUAs eneste tværfaglige cafe. 

Her serverer vi latte, sandwich, 

øl og kærlighed. Der afholdes 

diverse aftenarrangementer  

– lige fra quiz- og poesiaftener 

over bordfodboldturneringer og 

koncerter.

… Har ”fest-diplomater” i områ-

det, når der er store anmeldte 

fester på KUA. De er trænet i 

førstehjælp og sørger for, at 

fester afholdes i trygge rammer, 

og at fx brandmyndighedernes 

krav er overholdt. 
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slut med at være afhængig af kopikort og åbnings-

tider. En tilsvarende løsning kommer også til alle 

ansatte – vi er overordnet på vej mod mere digitale 

løsninger, uddyber Kåre Wangen.   

 Kopi- og printløsningen er ikke den eneste digitale 

ambition, man har hos det kommende Publi©Kom. I 

Cafe Mødestedet ser man hver dag en skov af sum-

mende computere. De første Ipads og Kindles er også 

dukket op. Videndeling, digitalisering og bruger-

styring er meget mere end bare buzzwords. Det er 

Sarah Brøndsted, AC-fuldmægtig i Studenterafdelin-

gen, opmærksom på:     

 ”Når vi fremover skal hedde Publi©Kom, er det 

fordi, vi går nye tider i møde. Vi arbejder i dag på at 

udbygge de digitale muligheder for vores kompendier 

og kompendiesalg. Det sker med Absalon, KUnet og 

vores kommende webshop. Ved siden af har vi flere 

projekter i støbeskeen, hvoraf det vigtigste er digitalt 

undervisningsmateriale. Det vil sige digitale artikel-

samlinger.      

 Køen foran Studenterafdelingen bliver dermed 

et levn fra gamle dage. Artikelsamlinger kommer til 

at kunne købes og hentes online, de bliver aldrig 

udsolgt, og ventetiden foran butikken forsvinder. Det 

betyder også, at det er slut med at slæbe sin tunge 

taske til og fra universitetet: Man læser, highlighter og 

skriver noter i artiklerne på sin computer.    

 Spørger man til, hvad visionen for fremtiden er, sva-

rer Sarah Brøndsted:     

- Det hele handler om at kunne tilbyde tidssvarende 

produkter og services til alle på fakultetet.  Vi bygger 

videre på afdelingens gamle værdier; professionel ser-

vice og hjælpsomhed – men serverer dem fremover i 

en mere sexet indpakning.    

 Siden sin start har Studenterafdelingen været 

non-profit, og afdelingen har altid arbejdet på hele 

tiden at forbedre sin service. 2011 bliver i den sam-

menhæng et stort år – et år, man i afdelingen mener, 

vil blive husket, fordi det står i de digitale løsningers 

tegn. Det kommer alle på fakultetet til at mærke de 

næste semestre – og i fremtiden.
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Mødestedet

 ----- Påskebryggen lander i Mødestedet i 
starten af april, og der bliver afholdt 
en quiz i slutningen af april (se opslag 
i cafeen i ugerne op til).

------------------------ 
Mødestedets scene er derudover altid 
åben for alt – fra digtoplæsninger til 
bands, der kunne tænke sig at spille 
koncert. Alle er mere end velkomne til 
at være kreative og bruge Mødestedet 
som et sted, hvor de kan udleve deres 
kreativitet. 
Skriv til Mødestedets studenterkoordi-
nator Benjamin Jochum på benjamin.
jochum@gmail.com for at høre, om 
Mødestedet er ledigt, og om jeres 
arrangement er muligt. 
 

EnGeRom 

----- 25. marts kl. 18-24  
- Open Mic Night i Kæfeen (lokale 
24.0.57).  
Kom og syng en sang, spil et num-
mer, læs noget op, underhold med 
stand-up, eller hvad du nu har lyst til 
at optræde med! Hvis du ikke er den 
store entertainer, så kom og lyt og bak 
dine medstuderende op. 
Alle acts skal skrives på en liste i 
Kæfeen senest dagen før. 

------------------------ 
15. april kl. 15  
- Bar' hatte skæg med briller i Kæfeen 
(24.0.57) 
 
Temabar hvor alle gerne må finde 

deres sjoveste hatte, briller og skæg 
frem og feste igennem til kl. 24.

------------------------ 
Som altid har vi åbent alle hverdage 
fra 10.00-15.00 og alle fredage til 24.00 
Vi har et fællesarrangement for alle 
institutter d. 29. april kl. 20-04 i Møde-
stedet. 
Det bliver en stor semesterafslutnings-
fest med dj's og livemusik, billige øl og 
drinks og højt humør. ALLE humani-
ster + gæster er inviteret til dette brag 
af en fest!

 
 
SAXO-Instituttet

 ------- 18. marts kl. 21-04  
- Fest i Mødestedet med satellitbar i 
Laden. Åben for hele fakultetet.

------------------------ 
25. marts kl. ca. 15.30-?  
- Fredagsbar i Laden. Primært for 
instituttet.

------------------------ 
1. april kl. ca. 15.30-?  
- Fredagsbar i Laden. Primært for 
instituttet.

------------------------ 
8. april kl. ca. 15.30-?  
- Fredagsbar i Laden. Primært for 
instituttet.

------------------------ 
9. april  
- Forårsseminar ved Historisk Fagråd 
om den tidlige kolde krig i forbindelse 
med 50-året for Berlinmurens opfø-
relse. Fagligt arrangement. Auditoriet 
15.1.30a. Primært for instituttet.

15. april  
- Fredagsbar i Laden med temaet 
Talentløs Aften. Kom og optræd med 
ting, du kan, eller ting du ikke kan, alt 
er velkomment. Der vil være en tilmel-
dingsseddel på døren til Laden i ugen 
op til. Arrangementet vil blive holdt 
som et lukket arrangement for fagets 
studerende og vil slutte kl. ca. 02. 

------------------------ 
6., 13. og 19. maj kl. 15.30-?  
- Fredagsbar i Laden. Primært for 
instituttet.

------------------------ 
Fredagsbarerne er som udgangspunkt 
åbne for alle studerende, og slutter 
senest kl. 24.  

Temaer til fredagsbarerne er op til de 
ansvarlige, og de finder selv på det en 
uge i forvejen typisk.
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Hvad er forskellen på en 
1. års-, 2. års- og 3. årsopgave?
Det kan være svært for studerende at finde ud af, hvad de mange forskellige skriftlige 
eksamensopgaver prøver dem i, og hvordan de adskiller sig fra hinanden. I denne artikel 
opfordrer skrivekonsulent Signe Skov underviserne og studienævnene til at etablere en 
tydeligere progression med hensyn til, hvad de skriftlige eksamensformer hver især prøver i, 
og hvordan de forbereder de studerende på at kunne skrive bachelorprojekt og speciale. Og 
til at tydeliggøre hvordan valget af prøveform hænger sammen med undervisningens mål, 
indhold og tilrettelæggelse.
 

Nogle helt grundlæggende aktiviteter for en 

studerende på en universitetsuddannelse er 

dels at tilegne sig eksisterende viden, dels at 

producere ny viden (ideelt set) og dels at kom-

munikere denne viden. Sidstnævnte foregår 

oftest skriftligt. Derfor er det væsentligt at 

interessere sig for, hvad det er for nogle van-

skeligheder, de studerende har i forbindelse 

med denne skriftlighed – og at gøre noget 

ved dem. 

  Mange undervisere arbejder allerede med 

disse udfordringer. Mit forslag i denne artikel 

vil være, at man også skriver en konkret pro-

gression i skrivekompetencer ind i kursusbe-

skrivelser og studieordninger. Således bliver 

det tydeligere for studerende (og undervisere), 

hvad det er for nogle delskrivekompetencer, 

de forskellige skriveopgaver undervejs i studiet 

udvikler og prøver i, og det bliver tydeligere, 

hvordan de peger frem mod og forbereder 

de studerende på at skrive slutprodukterne 

bachelorprojekt og speciale. Desuden kan 

det sætte fokus på, om man har den ønskede 

sammenhæng mellem undervisningens ind-

hold, tilrettelæggelse og i dette tilfælde skrift-

lig prøveform.

Af Signe Skov, skrivekonsulent, Studenterservice.

Skriveudfordringer for de mange 

At problemer med opgaveskrivning kan være 

en medvirkende årsag til frafald og forsinkelse, 

er følgende henvendelse fra en studerende til 

Studenterservice et eksempel på:

- Jeg sidder og er i gang med mit bachelorpro-

jekt, og egentlig skulle jeg have været færdig 

for godt et år siden. Det er ikke lykkes, og det, 

tror jeg selv, er mestendels på grund af ufatte-

ligt dårlige studievaner, men især med hensyn 

til opgaveskrivning. I bund og grund har jeg 

aldrig "lært" at skrive opgaver, men derimod 

forsøgt mig frem og oftest klaret det udmær-

ket. Jeg må dog erkende, at det altså ikke er 

en holdbar måde at arbejde på og slet ikke, når 

jeg nu - forhåbentligt - snart skal i gang med 

min overbygning.

  Den pågældende studerende er hverken fag-

ligt svag, doven eller ansvarsforflygtigende. 

Han mangler blot nogle kompetencer i at 

skrive opgave. Den norske skriveforsker profes-

sor Olga Dysthe opstiller i Forskningveiledning 

på master- og doktorgradsnivå fra 2006 føl-

gende skrivekompetencebegreb bestående af 

fire delkompetencer som et bud på, hvad det 

kræver at kunne skrive opgave på universitetet 

– her bearbejdet af mig: 

1. Undersøgekompetence 

– at afgrænse et dokumentationsbehov (problem-

formulere) og fremskaffe dokumentation (under-

søge vha. teorier og metoder).

2. Akademisk tekstkompetence 

– opgavers opbygning, enkeltafsnit, fremstilling 

(redegørelse, analyse, diskussion, vurdering), 

kildebrug, kildeindskrivning, sprog, formalia o.l.

3. Proceskompetence 

– læse- og skriveproces, tekstrevision, 

feedback, projektstyring, vejlederbrug o.l.

4. Basiskompetence 

– retskrivning, sprogrigtighed, tekststruktur, 

sammenhæng o.l.

Undersøgekompetencen er ny for de studerende, 

når de starter på universitetet, og altså en kom-

petence, de skal lære sig. I denne kompetence 

ligger det særligt videnskabelige: Hvad er det for 

nogle problemstillinger, vi arbejder med på denne 

uddannelse, og hvordan undersøger vi dem?

  Tekstkompetencen er den, man traditionelt set 

fokuserer på, når man taler om de studerendes 

(manglende) opgaveskrivekompetencer. Denne 

kompetence er til dels ny for de studerende, fordi 

det at beherske akademisk tekstkompetence 

hænger sammen med det at beherske under-

søgekompetence. Ikke bare forstået sådan, at 

man også tekstligt skal vise, at man behersker 

normerne for videnskabeligt arbejde, men også 
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Skrivekompetence

1. Undersøgekompetence

2. Tekstkompetence

3. Proceskompetence

4. Basiskompetence

1. Undersøgekompetence

opstille relevant undersøgelsesspørgsmål

organisere relevant undersøgelsesdesign

indsamle materiale 

bearbejde materiale

bruge kilder, teori, empiri og metode

... o.l.

2. Akademisk tekstkompetence

målgruppe

fokus, pointe, argumentation

tekstopbygning, rækkefølge

indledning og konklusion

metakommunikation (begrundelser for indhold,  

fremgangsmåde, tekststruktur)

redegøre

analysere

diskutere

vurdere

fagterminologi, begrebsbrug

præciseringer, definitioner

ordvalg, stil og tone

inkorporering og henvisning til litteratur

noter, litteraturlister

layout og typografi

... o.l.

3. proceskompetence

projektstyring

læseprocesser

skriveprocesser

feedbackstrategier

revisionsstrategier

vejlederbrug

... o.l.

Bunden 
skriftlig 
prøve

Semester 
opgave

Overbygnings-
opgave 

BA 
Fri 

skriftlig 
hjemme-
opgave

Synopsis etc. ... Speciale

Hvilke opgaver sætter fokus på 
hvilke delkompetencer frem mod 
BA og Speciale? Sæt kryds.Foto: Anne Trap-Lind
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eksplicitte mål og progression i 

opgaveskrivningen

En måde at sætte mere målrettet ind i forhold 

til at udvikle de studerendes skrivekompetencer 

er ved i studieordningerne at eksplicitere, hvad 

det er for nogle delskrivekompetencer, en given 

opgave udvikler og prøver i – og så medtænke 

det i undervisningstilrettelæggelsen.

   I skemaet på foregående side præsenterer 

jeg et forslag til, hvordan man kan eksplicitere 

målene med de forskellige opgavetyper, og 

hvordan de hver især bidrager til udvikling af 

skrivekompetence. Basiskompetencen har jeg 

ikke medtaget i skemaet, fordi den som nævnt 

forventes at være i orden, når man starter på en 

universitetsuddannelse.

   Skemaet er tænkt som et forslag til et redskab 

til brug i forbindelse med tilrettelæggelsen af 

uddannelsernes indhold og (skriftlige) prøvefor-

mer: Hvad er det, man prøver de studerende i  i 

forhold til skrivekompetence, og hvordan hæn-

ger det sammen med uddannelsernes øvrige 

skrivekrav? Hvordan hænger undervisningens 

mål, indhold, tilrettelæggelse og den valgte 

(skriftlige) prøveform sammen? 

   Ud over at få sat ord på delfærdigheder, kom-

petencemål og sammenhæng mellem de skrift-

lige prøveformer og undervisningens tilrette-

læggelse kan skemaet desuden give anledning 

til, at uddannelserne forholder sig til, om der 

er nogle opgaver, de skal have flere/færre af i 

forhold til de kompetencemål, man har? Og om 

de kan/skal tilstræbe en bestemt rækkefølge i 

opgavetyperne, altså en progression i forhold til 

sværhedsgrad? 

Work in progress

Ovenstående systematik er som nævnt et udkast 

til en operationalisering af, hvilke delskrivekom-

petence man sætter fokus på hvornår i studierne 

og med hvilket formål. Og et forslag til, hvordan 

man i udarbejdelsen af studieordninger i højere 

grad kan tænke i progression og alignment. Til-

svarende systematikker kunne udarbejdes i for-

bindelse med de mundtlige eksamener, formid-

lingseksamener og de øvrige prøveformer, som 

en given uddannelse benytter sig af.

   På Underviserportalen – genveje til god under-

visning kan man blandt andet finde konkrete 

forslag til og erfaringer med, hvordan man kan 

arbejde med og udvikle de studerendes skri-

vekompetence, herunder bl.a. organisering af 

feedback-aktiviteter, brug af læse-/skrive- og 

studiegrupper, brug og organisering af parallel-

forløb. Bidragene er skrevet af undervisere her 

på fakultetet, og nye bidrag er velkomne om alt, 

hvad der vedrører undervisernes erfaringer med 

og ideer til undervisning og undervisningstilret-

telæggelse. Bidrag kan registreres i CURIS under 

undervisning. 

 

forstået sådan, at det at skrive og at skrive til 

en bestemt (videnskabelig) modtager er en del 

af og styrende for selve undersøgelsesprocessen.

  Proceskompetencen glemmes tit. Proceskom-

petencen handler om at kunne håndtere proces-

sen med at komme fra opgavestart til færdig 

tekst, hvilket blandt andet indebærer at kunne 

håndtere, at undersøgelsesprocesser indimel-

lem har karakter af kaos, at kunne håndtere, 

at tekster sjældent skrives færdigt i første hug, 

men kræver adskillige revisioner, at kunne mod-

tage (og give) feedback, at kunne sætte sig 

deadlines og udnytte tiden fra dag ét o.l. Med 

specialekontrakter og loft over studietider er 

denne kompetence (endnu mere?) nødvendig at 

udvikle og besidde.

   Det forudsættes, at de studerende har udviklet 

basiskompetencen, forstået som retskrivning og 

sprogrigtighed, når de starter på universitetet. 

Det er dog ikke altid tilfældet, men universite-

tet tilbyder ikke de studerende særskilt opkva-

lificering af denne delkompetence. Hvad angår 

det at skrive en sammenhængende og afrundet 

tekst, er det min erfaring, at dette er svært for 

flere (de fleste). Det er svært at skrive – fordi det 

handler om at konstruere et sammenhængende, 

udtømmende, pointestyret udsagn og at skifte 

fra skriverorientering til læserorientering.

Hvornår i studiet har de studerende proble-

mer med hvilke delkompetencer?

Undersøgekompetencen er som nævnt ny for de 

studerende, når de starter på en universitetsud-

dannelse. Tekst- og proceskompetencen til dels 

også. I gymnasiet er man dog med den seneste 

gymnasiereform også i gang med at opkvalifi-

cere elevernes akademiske tekstkompetence og 

proceskompetence. Men ønsker universitetsud-

dannelserne flere opgaver og flere opgaver til 

tiden, er undersøge-, tekst- og proceskompe-

tencen noget, universitetet er nødt til at under-

vise de studerende (mere) i.

   Min erfaring viser mig, at når de studerende 

når frem til at skulle skrive deres bachelorpro-

jekt, så har mange af dem mangelfulde kompe-

tencer på alle fire delniveauer. Til gengæld hal-

ter det ”kun” med undersøgekompetencen og 

proceskompetencen for specialeskriverne. Tekst-

kompetencen har de fleste udviklet.

Denne artikel er også at finde på Underviserpor-

talen, hvor jeg meget gerne hører kommentarer, 

mangler, problemer, muligheder i forbindelse 

med progressionsoversigten og artiklens øvrige 

pointer. Se mere på 

hum.ku.dk/underviserportal.
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Informations- og litteratursøgnings-

workshop for specialeskrivere

21. marts kl. 10-12

Få hjælp til at optimere din informations- og lit-

teratursøgningsproces.

BA-projektet - I gang med bachelor-

projektet

23. marts kl. 9.15-12

Kurset sætter fokus på, hvad der karakteriserer 

det gode bachelorprojekt.

Få netværk nu – og job senere!  

Kubulus' 8. karrierebørs

24. marts kl. 11.30-15:15

Alumneforeningen Kubulus´ 8. karrierebørs for 

studerende.

JobLab Humaniora - Dag 3:  

CV og Ansøgning

28. marts kl. 9.30-16

Bliv bedre til at sætte ord på dine kompetencer, 

formulere en ansøgning og sammensætte dit cv.

JobLab Humaniora - Dag 4:  

Personlig præsentation og netværk

4. april kl. 9.30-16

Få gode råd til hvordan du bedst præsenterer dig 

selv

Introduktion til REX for alle studerende

5. april kl. 10.15-12

Lær bl.a. at søge og bestille bøger, tidsskrifter og 

artikler i REX

BA-projektet - Bachelorprojektets  

indhold og opbygning

13. april kl. 9.15-12

Kursus, der sætter fokus på, hvad der karakterise-

rer det gode bachelorprojekt.

Tilvalgsdag for både BA- og KA-stude-

rende

14. april kl. 13-17

Se annoncen for tilvalgsdagen på side 9 i dette 

nummer af Humanist

Gymnasiedag

26. april kl. 12-15

Informationsmøde om ansættelse som gymna-

sielærer. 

Job i Gymnasiet

28. april kl. 9.15-12

Oplev på første hånd, hvordan arbejdsdagen og 

opgaverne ser ud for humanisterne på Ørestad 

Gymnasium.

Kommaer

4. maj kl. 9.15-12

Lær at sætte korrekt komma (del I)

Kommaer

11. maj kl. 9.15-12

Lær at sætte korrekt komma (del II)

Studie- og Karrierevejledningen Humanioras  
arrangementer i marts-april-maj 2011

Du finder mere information om arrangementerne på studieportal.hum.ku.dk/kalender
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     Katalysts 
sommersKole    
     2011

Katalyst afholder en meritgivende sommerskole i serviceinnovation i august 2011. 
Humanist har mødt projektleder Marjanne Kurth fra Katalyst for at få svar på, 
hvorfor de studerende skal bruge tre uger af deres sommerferie på at gå i skole.

Hvorfor skal de studerende bruge deres ferie på 

at gå i skole?     

Det skal de, fordi sommerskolen giver dem mulig-

heden for at prøve kræfter med praksisværdien af 

deres faglighed i en professionel kontekst. Desuden 

møder de en række fantastiske forskere og prakti-

kere, som kan give dem nogle perspektiver på deres 

faglighed. Fra sommerskolens første dag betragter 

vi de studerende som faglige eksperter, der med 

hver deres faglige styrke skal bidrage til udviklin-

gen af kreative og nytænkende løsninger. Løsninger 

som både vi i Katalyst, og ikke mindst virksomhe-

derne, forventer lever op til professionelle standarder. 

Hvad er Katalysts Sommerskole?  

Katalysts Sommerskole 2011 er et intensivt treugers 

praksisforløb, hvor studerende i tværfaglige team skal 

løse en aktuel innovationsudfordring for en virksom-

hed.       

 I år er temaet for Sommerskolen SERVICE. Det be-

tyder, at den studerende får mulighed for at stifte 

bekendtskab med de nyeste metoder inden for ser-

viceinnovation og servicedesign og anvende dem i 

praksis. Under Sommerskolen vil deltagerne få plads 

i et dertil indrettet kreativt kontorfællesskab, og de 

vil blive guidet igennem et veltilrettelagt og professio-

nelt innovationsforløb. Sommerskolen byder både på 

de bedste teoretikere inden for området, men vil også 

være fyldt med professionelle praktikere med erfaring 

i idé- og konceptudvikling, innovation, prototyping og 

brugeranalyser.     

 Kort sagt er Sommerskolen et akademisk såvel som 

et praktisk forløb. Og vi tør godt love de studerende, 

at de vil udvikle nye perspektiver på anvendelsesmu-

lighederne af deres uddannelse.
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Katalysts Sommerskole  

– en del af et større projekt 

Udviklingen og gennemførelsen 

af Sommerskolen 2011 er en del af 

projekt Next Generation, der er et 

samarbejde mellem universiteter og 

vækstfremmende organisationer i 

hovedstadsregionen. Målet er at 

styrke studerendes kompetencer, 

viden og aktivitet inden for entre-

prenørskab og innovation. Projek-

tet, som varer 4 år, blev igangsat af 

Katalyst og Københavns Universitet 

i samarbejde med CBS, DTU, ØEA, 

Symbion Management, Københavns 

Erhvervscenter og Venture Cup.  

Læs mere på nxtgen.dk 

Om Katalyst  

Katalyst er Det Humanistiske Fakultets 

afdeling for humanistisk innovation. 

Afdelingen afholder workshops, 

sommerskoler, kurser og konkurren-

cer med udgangspunkt i en praktisk 

tilgang til humanistisk innovation.  

Læs mere på katalyst.hum.ku.dk 

 

Om Humanistisk innovation 

Humanistisk innovation er udvikling 

baseret på indsigt i mennesket bag 

brugeren bag forbrugeren kombineret 

med den rette teknologi og bæredyg-

tig forretningsstrategi.

Kontakt 

Hvis du vil vide mere om Sommer-

skolen 2011 eller Katalysts andre 

aktiviteter, så gå ind på katalyst.hum.

ku.dk eller tag kontakt til os på  

katalyst@hum.ku.dk 

Hvem kan deltage?  

Kandidatstuderende fra KU, DTU og CBS kan an-

søge om deltagelse på Sommerskolen 2011. Der er i 

alt plads til 40 studerende på Sommerskolen, som er 

normeret til 7, 5 ECTS.    

 Hvis du som studerende er interesseret i et spæn-

dende praksisforløb, hvor du får erfaring med kreativ 

konceptudvikling og innovation (og endda får point 

for det), skal du sende en halv sides motiveret ansøg-

ning sammen med dit cv til projektansvarlig Marjanne 

Kurth på mkurth@hum.ku.dk

Fotos: Anne Trap-Lind
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 Roma,  
   bella  
   Roma

Bendt Fabricius tog sidste efterår til Rom for at skrive sit spe-

ciale om oversættelse af den katolske kirkes kættersager.  Han 

boede på det Danske Institut, hvor han havde fået bevilliget et 

fire måneder langt ophold med stipendium.    

- Jeg følte mig utrolig privilegeret ved at få lov til at bo et sted, 

som gav mig ideelle muligheder for at skrive specialet, men 

også for at opleve og udforske den på alle måder fantastiske 

by, som Rom er, fortæller han til Humanist.    

 Helt andre omstændigheder havde bragt Julie Herrik til Rom – 

en af de eftertragtede praktikantstillinger i Handelsafdelingen 

på Den Danske Ambassade var blevet hendes. Sammen med 

sin mand flyttede hun derfor – i bogstaveligste forstand - ind 

på Den Danske Ambassade. Ambassaden i Rom tilbyder nem-

lig sine praktikanter en bolig ved ambassaden, der ligger i det 

mondæne Parioli-kvarter i den nordlige del af Rom – ikke langt 

fra Villa Borghese, hvor det Danske Institut ligger.  

En hverdag i den evige stad

Efter at være landet i Rom og efter at have udforsket storbyen 

i et par uger begyndte Julie Herrik som praktikant på ambas-

saden.        

- Det var rigtig spændende at få lov at arbejde på en ambas-

sade og at få indblik i diplomatiet og ambassadens interes-

ser og opgaver. Jeg arbejdede i ambassadens handelsafde-

ling, som er underlagt Dansk Eksportråd. Handelsafdelingen 

beskæftiger sig med dansk eksportfremme og hjælper fx dan-

ske virksomheder med at komme ind på det italienske marked 

eller optimere deres markedsandele og forretningsmuligheder 

i landet. En hverdag med forretningsmøder, regnskab, EU-lici-

tationer, videokonferencer med kollegaer fra udenrigsministe-

riet, research og oversættelse af bl.a. juridiske dokumenter var 

utrolig lærerigt, men også meget, meget langt fra min hverdag 

som italienskstuderende på KU, fortæller hun.

Efterårssemesteret 2010 var lidt særligt for to kandidatstuderende på itali-
enskstudiet ved Københavns Universitet. Begge fik de muligheden for at op-
holde sig i Italiens hovedstad, la città eterna – den evige stad. Her fortæller 
de om deres udlandsophold – der bl.a. tæller deltagelse i en liveoptagelse 
til Radio Vaticana og et besøg på første parket i Peterskirken juleaften.
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KU. Hun spørger ham, om han kunne tænke sig at deltage i 

radioudsendelsen, og senere samme dag får hun svar tilbage: 

Naturligvis vil han være med!      

 Ugen efter er de sammen i Vatikanets direkte radioudsen-

delse – noget de to studerende end ikke havde drømt om, da 

de det foregående semester sad i København og tænkte på 

sproghistorieeksamen, bachelorprojekt og tilvalgsfag.   

Katolsk jul

En anden god oplevelse var at holde jul i Rom. Bendt Fabri-

cius havde, via en kontaktperson i Vatikanet, skaffet billetter til 

midnatsgudstjenesten den 24. december i Peterskirken.  

- Sammen med vores ægtefæller kom Julie og jeg ind til den 

tv-transmitterede pavelige midnatsgudstjeneste i Peterskirken. 

Og ikke nok med det; det viste sig oven i købet at være nogle 

rigtig eksklusive pladser, hvor vi fik lov til at benytte samme 

indgang som de festklædte kardinaler og kom til at sidde helt 

oppe i koret, kun få meter fra paven. Det var virkelig en flot 

og festlig måde at fejre juleaften på, fortæller han. Julie Herrik 

supplerer:       

- Alt i alt var det et enormt spændende, lærerigt og indholds-

rigt semester, og vi er begge to meget glade for at have haft 

muligheden for at studere og leve i Rom.    

 For Bendt Fabricius står adgangen til arkiverne i Vatikanets 

biblioteker som noget helt specielt, men også samværet med 

de øvrige stipendiater fra det Danske Institut var med til at 

gøre opholdet til den gode oplevelse, det var. Julie Herrik kon-

kluderer på sine egne oplevelser:    

- At have været i praktik på ambassaden er en unik erfaring, 

og jeg har lært en masse, som jeg er overbevist om vil være 

nyttigt for mig, når jeg engang skal søge job. Alle veje fører 

til Rom, men italienskstudiet har bestemt gjort dem sjovere at 

betræde!

Adgang til det allerhelligste

Før Bendt Fabricius overhovedet kunne komme i gang med sin 

research til sit oversættelsesspeciale, skulle han først have de 

nødvendige tilladelser for at kunne få adgang til Vatikanets 

arkiver.        

- Da mit speciale handlede om oversættelse af den katolske kir-

kes kættersager mod bl.a. Giordano Bruno og Galilei, skulle 

jeg have adgang til Vatikanets bibliotek. Her hjalp det Danske 

Institut mig med en anbefalende følgeskrivelse, hvilket åbnede 

det forjættede land for mig. Og lad mig sige det ligeud – det 

er simpelthen fantastisk at få adgang til de bogsamlinger, der 

findes her! Der var endeløse rækker af opslagsværker omkring 

lige præcis de emner, jeg skulle beskæftige mig med, og med 

hjælp fra en overordentlig servicemindet og venlig stab; alle 

stod de konstant parat til at adlyde ens mindste vink om en 

eller anden obskur bog, der skulle hentes frem fra de enorme 

arkiver, som findes i de kilometerlange gange under bibliote-

ket. At jeg så senere endda fik adgang til både de hemmelige 

arkiver samt ikke mindst fik mulighed for at sidde med origi-

nalteksten til Brunos domfældelse mellem hænderne, havde 

jeg faktisk ikke troet muligt på forhånd – den slags oplevelser 

får virkelig hårene til at rejse sig, fortæller han begejstret.

On the papal air

En dag i september fortæller viceambassadøren på Den Dan-

ske Ambassade, at han har fået en henvendelse fra Radio 

Vaticana, Vatikanets egen radiostation, som har lyttere fra 

hele den katolske verden. Han spørger forsigtigt ambassadens 

medarbejdere, om nogen skulle have lyst til at medvirke i en 

60 minutters radioudsendelse om Danmark i Vatikanet. Sam-

men med en anden praktikant, tilkendegiver Julie Herrik straks 

sin interesse. Og fem minutter senere modtager Bendt Fabri-

cius på det Danske Institut en mail fra sin studiekammerat fra 
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Legater

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab 
administrerer følgende legater, som alle har 
ansøgningsfrist den 1. april 2011

Niels Bohr Fondet

(Udelukkende for ansøgere med en færdig kandidatgrad)

Niels Bohr Fondet er en sammenlægning af de tre legater Niels Bohr Legatet, Emil Her-

borgs Legat og Mag.art. Marcus Lorenzens Legat. Man kommer automatisk i betragtning 

til alle tre legater, når man søger Niels Bohr Fondet.

●   Niels Bohr Legatet 

Legatet støtter formål, som falder ind under Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs 

virkeområde, dvs. grundvidenskab inden for både humaniora og naturvidenskab.
●   Mag.art. Marcus Lorenzens Legat 

Legatets formål er at fremme studiet af dansk sprog og studiet af den danske flora, 

derunder understøttelse til udgivelse af betydeligere videnskabelige arbejder på disse 

områder.

Julie von Müllens Fond

Fondet anvendes til rejselegater for danske videnskabsmænd, der beskæftiger sig med 

konkrete specialproblemer, hvis løsning forudsætter længere ophold i udlandet. Legatet 

uddeles kun til færdiguddannede kandidater eller personer, som er på samme uddan-

nelsesmæssige niveau.

Cayx legatet

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond yder støtte i forbindelse med ophold i Fran-

krig til en studerende eller en kandidat fra et dansk universitet eller en højere læreanstalt.

Ansøger skal have et godt kendskab til fransk og i sit studie eller erhverv have fokus på 

emner eller områder, der relaterer sig til Frankrig. 

Der gives i år fortrinsvis til færdiguddannede kandidater.

En uddybende formålsbeskrivelse samt ansøgningsskema, som bruges til alle legater, 

findes på www.royalacademy.dk.

Ansøgninger til ophold, der påbegyndes under en måned efter ansøgningsfristen, kan 

generelt ikke imødekommes.

Ansøgningsskema og bilag sendes til

Videnskabernes Selskab

H. C. Andersens Boulevard 35

1553 København V  

eller kdvs@royalacademy.dk

Der er fælles ansøgningsfrist for alle legater fredag den 1. april 2011.

Nye bøger

academicbooks.dk

Rystet spejl
Søren Ulrik Thomsen
Gyldendal - 56 s. 

175,00 kr.

Sexualitetens idéhistorie
Peter Thielst
Det lille Forlag - 160 s. 

200,00 kr.
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"Få netværk nu – og job senere!" 
 På Kubulus' 8. karrierebørs

24. marts 2011 fra kl. 11.30 – 15. 15 i Festsalen, Frue Plads 4

Overvejer du at prøve kræfter med et relevant studiejob, praktikfor-

løb, erhvervsprojekt eller lign.? Og vil du gerne styrke dine jobmu-

ligheder efter studierne? Så kom til alumneforeningen Kubulus' 8. 

karrierebørs for alle studerende – og tal med spændende virksom-

heder om jeres samarbejdsmuligheder under dine studier. 

Mød bl.a. Dansk Røde Kors, Integrationsministeriet, Rigspolitiet, 

FN´s Udviklingsprogram og Friluftsrådet, og hør mere om mulighe-

derne for opgaveskrivning, studiejob, praktik, specialeforløb, gra-

duate programmer og meget mere. 

Til karrierebørsen kan du også få et CV-tjek og deltage i sessioner, 

der giver dig inspiration til at give dig i kast med et virksomheds-

samarbejde. 

Læs mere og tilmeld dig her: 

alumni.ku.dk/karriereboers

Medicinsk-historisk  
pris til historiestuderende

Prisen for bedste bacheloropgave i 2010 i Dansk Medicinsk-

Historisk Selskab blev i februar givet til Liv Rebecca Egelskov, 

historiestuderende ved Københavns Universitet, for bachelor-

projektet ’Sundhedsoplysning i det sene 18. århundrede’.

Læs opgaven på 

www.dmhs1917.dk

International conference:  
Literature & Emotions

The impact of literary works on public debate and opinion 

largely depends on their capacity to arouse strong emotions 

in their audience. However, literary scholarship and criticism 

have too often neglected literature’s emotional power because 

affective responses to literature have been considered to be 

inferior to critical responses.  

The aim of the Literature and Emotions Conference is to 

reconsider the importance of literature’s emotional power by 

empirical investigation as well as by theoretical discussion. 

See the full program at  

artsandculturalstudies.ku.dk/literature-and-emotions/

Time and date: 24-25 March 2011

Main location: Room 23.4.39

Organizer: Department of Arts & Cultural Studies, University 

of Copenhagen

Legat

Lektor Marius Danielsens Fond

Målgruppe: Udelukkende studerende ved Københavns Universitet 

med Engelsk som hovedfag

Støtte: Til opholdsudgifter ved studierejser

Periode: Hovedsageligt i andet 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 

Afd., Njalgade 130, 2300 København S

Ansøgningsfrist: Den 26. april 2011

Side44-46.indd   45 3/11/2011   1:02:22 AM



h u m a n i s t 
m a r t s 
2011

46

Anatolian Spring  
in Copenhagen

Roots of Europe inviterer alle med interesse i oldtidens Ana-

tolien og de anatoliske sprog til et fire dage langt seminar. 

Seminaret vil hovedsageligt omhandle hittitisk, men vil også 

inkludere andre anatoliske sprog i mindre omfang. Seminaret 

starter onsdag den 27. april fra kl. 10:00 til 16:15 med en almen 

introduktion til de anatoliske sprog og deres studier af hittito-

log Alwin Kloekhorst fra Leiden Universitet i Holland. Efterføl-

gende afholdes der fra torsdag den 28. april til lørdag den 30. 

april i alt 11 forelæsninger af fire gæsteforelæsende hittitologer: 

Alwin Kloekhorst; Professor H. Craig Melchert fra University of 

California Los Angeles; Professor Elisabeth Rieken fra Philipps-

Universität Marburg; Professor Norbert Oettinger fra Universität 

Erlangen-Nürnberg

Datoer: 27. – 30. april 2011

Sted: 23.4.39

Tilmelding: Ikke nødvendig; åben for alle

 (Oettingers forelæsninger afholdes på tysk, men med engelske 

handouts).

Konference:  
Suitable for Business

Bliver du cand.ledig? 

Som studerende på en humanistisk eller socialvidenskabelig 

uddannelse kan det være svært at se, hvordan man kan bruge 

sine kompetencer efter endt uddannelse – er man beskæftigel-

sesegnet? Konferencen Suitable for Business henvender sig til 

humanistiske og socialvidenskabelige studerende og fokuserer 

på disse kandidaters potentiale i erhvervslivet.

Virksomheder vil gerne have kandidater, der kan arbejde 

projekt- og løsningsorienteret, viser en Djøf-undersøgelse. 

Konferencen Suitable for Business består blandt andet af en 

case-konkurrence, hvor 10 hold konkurrerer om at finde den 

bedste løsning på en virksomheds udfordringer. 

Derudover vil der på konferencen være en række oplægshol-

dere fra universitetsverdenen og erhvervslivet, der giver deres 

bud på, hvordan humanister og socialvidenskabelige kandida-

ters kompetencer kan bruges i de danske virksomheder. 

Tid og sted: 29. marts – 1. april

Speakere: Steve Fuller, Lars Goldschmidt, Morten Hesseldahl, 

Klemens Kappel og andre.

Læs mere om konferencen Suitable for Business:  

www.suitableforbusiness.dk

Fernisering i Studenternes Galleri

Torsdag den 7. april er der fernisering på forårsudstillingen med temaet ”Husker du?” i Studenternes Galleri. 

Forårsudstillingen 2011 er en åben censureret udstilling udvalgt af en jury og kurateret af Studenternes Galleri. 

Juryen består af medlemmerne af Studenternes Galleri og adjunkt i kunsthistorie Ann Lumbye Sørensen.  

Værkerne vil kunne opleves otte uger efter ferniseringen.

Studenternes Galleri er et samarbejde mellem Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, KUBIS-HUM og fire stude-

rende: Pia Wullf, Mille Højerslev Nielsen, Anita Hvonbech Pedersen og Ditlev Gert Grønning Andersen.

Galleriet har til huse i stueetagen på Det Humanistiske Fakultetsbibliotek og bygger på et ønske om at berige  

og inspirere miljøet på og omkring Københavns Universitet Amager.

Læs mere om Studenternes Galleri og om tidspunkt og program for ferniseringen på Facebook 
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Netværk for verdenshistorie

I forårssemestret 2011 starter et nyt initiativ på SAXO-

Instituttet. Netværk for verdenshistorie er et fagligt 

forum for udveksling af idéer mellem studerende og 

forskere indenfor humaniora og samfundsvidenskaberne 

med interesse i verdenshistorie. 

Program for Netværk for verdenshistorie - forår 2011

9. Marts:  

Poul Duedahl, adjunkt, Aalborg Universitet.

UNESCO, mental afkolonisering og opfindelsen af  

globalhistorie, 1945-76.

30. Marts:  

Joseph Ben Prestel, ph.d.-stipendiat, Max Planck Institute  

for Human Development, Berlin.

Urban Emotions? Debates on the City and Emotions in  

Berlin and Cairo, 1860-1914.

27. April:  

Christian Damm Pedersen, stud.mag, Københavns Univer-

sitet.

”The empire strikes back?” Imperiale kulturer hinsides 

’minimalisme’ og ’maximalisme’.

4. Maj: 

Jacob Tullberg, ph.d.-stipendiat, Københavns Universitet.

Den europæiske middelalderby i perspektiv.

Alle arrangementer finder sted kl. 13 i lokale 15.1.90

For yderligere information, kontakt Christian Damm 

Pedersen, worldhistorycph@gmail.com

Læs mere på SAXO’s hjemmeside på  

www.saxo.ku.dk

LARM Artist Talks

LARM inviterer hen over foråret en række kunstnere til at reflektere 

over deres kunstneriske afsøgning af lyd – som udtryksform eller som 

fænomen. 

25. marts – den fransk-norske kunstner Caroline Bergvall

8. april – den danske kunstner Ursula Nistrup

29. april – den japanske kunsthistoriker og kurator Miya Yoshida

Læs mere på 

www.larm-archive.org 

Alle arrangementer finder sted kl. 14.30 i bygning 21

Arrangør: LARM Audio Research Archive

Fagrådene på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab vandt de 

10.000 kr., som Det Humanistiske Fakultet havde udlovet i forbindelse 

med UMV-undersøgelsen i november-december 2010. Stort tillykke! 

Pengene skal bruges til selvvalgte lokale studiemiljøforbedringer på 

INSS. 

På trods af, at svarprocenten for fakultetet blot samlet set er 16 pro-

cent (for alle KU’s otte fakulteter er den 19 procent), har fagrådene på 

INSS formået at få mange af deres medstuderende til at udfylde det 

internetbaserede spørgeskema, som kortlagde det fysiske, psykiske og 

æstetiske studiemiljø på fakultetet og institutterne. 

UMV-undersøgelsen er et meget vigtigt redskab til at forbedre studie-

miljøet, og når resultatet af undersøgelsen for Det Humanistiske Fakul-

tet er helt klar, vil vi på baggrund af det igangsætte en række handlings-

planer. Vi vil løbende orientere om, hvordan vi forbedrer studiemiljøet 

på humaniora i både Humanist og HumNyt.

Vinderen af  
de 10.000 kr.     
er fundet
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STUDIE-
PORTALEN
Overblik på KUnet 1. februar 2011
Studie- og karrierevejledningerne på Humaniora
Intranet.ku.dk/humstuderende 

               
     
                   

Meld dig ind i AAK senest 1 år før, du afslutter din bachelor- eller  
kandidat-uddannelse. Det er gratis for studerende, og du undgår  
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