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karriere skal på  
skemaet fra studiestart
Nye studerende fra Københavns 
Universitet skal have hjælp til at planlægge 
deres karriere, så de ikke ender som et nyt 
nummer i arbejdsløshedskøen 

ARBEJDSløShED I
Af Anders Fjeldberg, Richard Bisgaard  

og Claus Baggersgaard

Én jobsamtale. 
Sådan er det foreløbige resultat af cirka 

30 jobansøgninger for Sofie Juul, siden hun 
blev færdig som cand.scient. i geografi fra 
Institut for Geografi og Geologi på Køben-
havns Universitet i september i år. 

Hun er langt fra den eneste nyuddannede, 
der har problemer med at få fodfæste på 
arbejdsmarkedet, viser tallene fra Dan-
marks Jurist og Økonom Forbund, DJØF. 
Ifølge formanden, Lisa Herold Ferbing, har 
arbejdsløsheden blandt hendes medlemmer 
nået historiske højder, og især er ledigheden 
blandt dimittenderne eksploderet inden for 
det seneste år.

oM lEDIghED
Gennemsnitlig sæsonkorrigeret ledighed 

for kandidater under et år, september 2011

(Kilde: Akademikernes Centralorganisation)

•	 Djøf:	25,1	procent.

•	 Dansk	Magisterforening:	28,6	procent.

•	 	Antallet	af	langtidsledige	dimittender	ge-

nerelt, som har en kandidatalder mellem 

et og to år, er steget med 12,1 procent fra 

oktober 2010 til oktober 2011. 

Gode links:

Magisterforeningens karriereportal: 

www.CANDpoRTAlEN.Dk   

KU´s alumneforening: 

www.kUBUlUS.Dk  

Fakta
Det er dybt bekymrende, fastslår hun og 
henviser til resultaterne fra en netop offent-
liggjort undersøgelse fra DJØF og Arbejder-
bevægelsens Erhvervsråd, der viser, at har 
du seks måneders ledighed efter uddannel-
sen, så får du et stort lønefterslæb for resten 
af livet.

Se at bliv færdig
De dystre udsigter på arbejdsmarkedet får 
angiveligt de studerende til at trække deres 
studier i langdrag for ikke at ende bagerst i 
arbejdsløshedskøen, stik imod hvad det po-
litiske flertal på Christiansborg ønsker. Den 
nye regering lægger nemlig også vægt på at 
få flere studerende igennem studierne og 
hurtigere ud på arbejdsmarkedet. 
Hanne Harmsen, leder af Uddannelsesser-
vice ved Københavns Universitet, bekræfter 
tendensen. 

»Vi har oplevet et lille fald i de kandidat-
bonusser, som universitetet får for stude-
rende, der gennemfører deres uddannelse 
inden for normeret tid. Folk begynder at 
trække uddannelsen lidt længere, fordi 
nogle tænker, at det føles lettere at søge job 
under uddannelsen,« siger hun.

Hanne Harmsen vil dog ikke anbefale 
fremgangsmåden.     

   »Hver enkelt studerende må gøre op 
med sig selv, hvad der er værst. Er det at 
strække uddannelsen ud over normeret tid, 
eller er det at være ledig på dagpenge? Jeg 
tror ikke, at det lyder godt til en jobsamtale 
at sige, at man har brugt tre og et halvt år på 
at læse til kandidat, fordi man bevidst trak 
sit studie i langdrag. Fra tidligere kriser kan 
vi se, at ledighed i et år efter afsluttet ud-
dannelse gør det sværere, fordi så skal man 
konkurrere med det næste års kuld af stude-
rende,« siger hun.

karriere bliver en del af uddannelserne
Ifølge Hanne Harmsen er vejen frem i stedet 
at gøre de studerende arbejdsmarkedsbe-
vidste i meget højere grad end tidligere. 

I Danmark har det ellers været tradition 
for, at det var fagforeningerne, der stod 
for karriereudviklingen, men det bryder 
KU’s nye strategiplan ’2016’ med. En del af 
strategien fokuserer således på det Hanne 
Harmsen kalder for ’Orientering mod om-
verdenen’. 

»KU kan gøre mere for at hjælpe de stude-
rende på vej. Det skal være noget andet end 
Djøf og Magisterforeningen tilbyder, og det 
skal ikke kun være i de sidste tre måneder 
af uddannelsen, det er i fokus. Karriere og 
arbejdsmarked skal tænkes ind under hele 
uddannelsen,« siger Hanne Harmsen.

Et eksempel på de nye tider er oprettelsen 
af Studenterservice på Det Naturvidenska-
belige Fakultet (Nat), der indtænker er-
hvervssigtet allerede fra rusturen. 

»Tidligere tænkte man karrierevejledning 
som erhvervsvejledning ved uddannelsens 
afslutning. Nu taler man om karrierevejled-
ning igennem hele uddannelsen. Det hand-
ler om at vænne de studerende til at tænke 
i kompetencer, træffe bevidste valg og 
opbygge et netværk fra starten,« siger Gitte 

Henchel Madsen, områdeleder for Science 
Studenterservice på Det Naturvidenskabe-
lige Fakultet ved KU.

Andre eksempler på den nye politik er 
Studenterservices såkaldte Spot-arrange-
menter, der tilbyder kurser som ’Brug din 
valgfrihed’ og ’Bachelorprojektet’. Der er 
også mulighed for at deltage i Karrierespots 
om for eksempel det gode cv og i at få rele-
vante studiejob. 

En mærkelig venteposition 
Sofie Juul fortryder da også, at hun ikke 
benyttede sig af karrierekurserne, som blev 
arrangeret af KU, og at hun ikke arbejdede 
mere på at fylde på sit cv, mens hun stude-
rede.  

»Jeg kan se, at de af mine studiekam-
merater, der har skabt sig et cv, kommer til 
samtaler,« siger Sofie Juul.

Hun understreger, at hun ikke er mod-
løs, da hun har en god hjemmefront med 
tre børn og mand i fast arbejde, og planen 
er at søge stillinger uopfordret og udvide 
sit søgefelt med stillinger længere væk fra 
København. Hun sparrer også med tidligere 
medstuderende, der har job i dag. De kom 
hurtigere igennem studierne, da de ikke fik 
børn undervejs. 

»Det er en mærkelig venteposition, jeg er 
i som ledig, og det er svært for mig, da jeg 
er en person, der er vant til at være sikker 
på, hvad jeg skal. Men ledigheden er også 
en positiv periode, fordi den er udviklende i 
og med, at jeg bliver nødt til at bryde nogle 
grænser, for eksempel når jeg skal kontakte 
virksomheder og få mig et netværk,« siger 
Sofie Juul.

anfj@adm.ku.dk; rjb@adm.ku.dk;  
clba@adm.ku.dk

JoBSøgER 

»Det er en mærkelig venteposition, jeg er i som ledig,« siger cand. scient. Sofie Juul, der 

fortryder at hun ikke arbejdede mere på at fylde på sit cv, mens hun studerede.
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kan lifes 
uddannelser  
overleve en fusion?
En studerende fra Naturvidenskab har fået et positivt kulturchok ved at 
tage en del af sin uddannelse på Life. Men hun frygter, at de gode traditioner 
kan gå tabt, når fakulteterne fusionerer. Studenternes formand og en 
studieleder på Life udtrykker en lignende bekymring.

fAkUlTETS-
SAMMENlægNINg

Af Christoffer Zieler

Universitetsstuderende har 
nærmest ingen timer, de 
møder sjældent en lærer, 
deres uddannelser er i prak-
sis selvstudier. Den kritik 
bragede løs i foråret, da hu-
manisterne på KU smed tø-
jet i protest over miserable 
vilkår og fik videnskabsmi-
nisteren til at parkere bilen 
på Amager for en stund og 
lytte til deres kvaler.

Og i dette efterår har 
uddannelsesinstitutionen 
KU så gjort ’uddannelse’ til 
nyt strategisk indsatsom-
råde frem mod 2016. En 
af de første prøver bliver 
sammenlægningerne af de 
våde fakulteter, Life, Sund, 
Science og Farma. Der er 
nemlig stor forskel på, hvor-
dan de studerendes uddan-

nelse er strikket sammen 
forskellige steder på KU, og 
rektor har erklæret, at de 
bedste eksempler skal være 
den fremtidige norm.

overvældet af timer
En af dem, som har erfaring 
med flere studiemiljøer på 
KU, er geografistuderende 
Julie Keldborg Malmos, og 
hun fik en overraskelse, 
da hun skiftede fakultet og 
begyndte at følge et kursus 
på instituttet Skov og Land-
skab på Life. 

»Jeg havde aldrig prøvet 
andet end de der fire timer 
om ugen per fag, og der 
kommer et tidspunkt, hvor 
man bare tænker, at det er 
den naturlige orden, når 
tingene er på den måde. 
Vi når jo det, vi skal, på 
Geografi, og jeg kan ikke 
vide, hvor klog jeg var ble-
vet, hvis det havde været 

anderledes,« siger Julie, 
som efter at have skrevet sin 
bacheloropgave har taget 
et kursus på det institut på 
Life, der snart bliver lagt 
sammen med det, hun selv 
er indskrevet på.

»Jeg havde godt hørt, 
at de havde flere timer på 
Life, men jeg var ved at tabe 
vejret, da jeg begyndte på 
det her kursus og hørte, at 
jeg skulle have ni timer om 
ugen. Hvor er det vildt!«

Også indholdet i kurset 
er anderledes, end hun er 
vant til.

»Der er lagt op til, at vi 
skal have i hvert fald tre 
gæsteforelæsninger på mit 
kursus med nogle folk, der 
sidder med hænderne nede 
i det, vi lærer om til dagligt 
og af erfaring kan sige, hvad 
det vigtige er. Det er der sat 
tre gange halvanden time 
af til, men det ville være 

”Jeg havde godt 
hørt, at de havde 
flere timer på Life”

læRERoVERfloD 

Julie Keldborg Malmos i midten under en time hos Skov og Landskab 

på Frederiksberg. Hun ville gerne have haft, at vi fotograferede begge 

hendes undervisere, fordi det var så bemærkelsesværdigt, at universi-

tetet diskede op med hele to.

grotesk på Geografi med fire 
timer at tage tid ud til det.«

»På Life bliver der i kur-
susplanen lagt op til, at vi 
bruger vores nye viden i 
praksis undervejs i kurset og 
ikke kun til eksamen, og det 
er virkelig noget nyt. Der 
kommer mere kød på den 
analytiske krop, som under-
visningen udgør.«

Studerende håber på  
inddragelse i slutspillet
Julie håber, at formen på 
Life kan inspirere på hendes 
gamle fakultet, men hun 
frygter, at påvirkningen 
bliver omvendt – for hvis 
en geografistuderende kan 
klare sig okay med fire timer, 
hvorfor skal andre af fakul-
tetets fag så hælde en masse 
penge i at give de studerende 
det dobbelte, spørger hun.

At studiemiljøet på Life 
bør høre til i fredningsklasse 

A er der tilsyneladende 
enighed om på Frederiks-
berg Campus. På vegne af 
sine medstuderende har 
Frederikke Lindenberg i 
Universitetsavisen krævet 
svar fra KU’s ledelse på, 
hvad der skal ske, når fusio-
nen bliver gennemført.
Hun mener, det er »byden-
de nødvendigt, at studiemil-
jø og inddragelse af stude-
rende bliver prioriteret lige 
så højt som institutstruktur, 

ledelsesorganisering og 
økonomi.« 

»Vi studerende har brug 
for svar på vores spørgsmål, 
og de kan ikke alle sammen 
vente til beslutningen er 
taget og implementerin-
gen gået i gang,« skriver 
hun, velvidende, at KU’s 
bestyrelse skal vende tom-
melfingeren op eller ned til 
fusionen midt i december 
måned. Hun satser dog på 
en god dialog med lederne 
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gamle kU  
løber med  
lunserne

føDEkVæg 

Science sætter sit mærke på 

landbrugsfakultetet Life.

ILLUSTRATIoN: CHRISToFFER ZIELER

Dekanerne lægger op til, at både navne og chefer 
på de fusionerede fakulteter bliver hentet fra det 
oprindelige KU.

fAkUlTETSSAMMENlægNINg

Af Christoffer Zieler

Science vil i fremtiden hedde – ja, Science. 
Efter at have udskrevet en konkurrence om 
et slagfærdigt nyt navn, er lederne på det 
kommende fusionerede Natur- og Bioviden-
skabelige Fakultet endt med at give en iPad 
i præmie til en medarbejder, der foreslog, 
at det skal hedde det, som det ene fakultet 
hedder i forvejen. 

Dog er navnet Science bearbejdet til KU 
SCIENCE eller SCIENCE.KU, jf. KU-enhe-
ders omsiggribende praksis med at omtale 
sig selv i VERSALER.

Også det andet fusionsfakultet, Sund-
Farma-Life, har valgt at satse på det gen-
kendelige. Efter i et stykke tid at have 
været omtalt som Det Medicinske Fakultet 
i arbejdspapirer, er dekanerne endt med at 
foreslå bestyrelsen, at fusionsfakultetet får 
navnet Det Sundhedsvidenskabelige Fakul-
tet i stedet. 

Ikke alle er tilfredse med den idé. 
»En fusion handler om, at flere enheder 

samler sig til en ny. Derfor vil det være 
uhensigtsmæssigt at anvende navnet Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet,« skriver 
de studerende på Det Farmaceutiske Fa-
kultet i deres høringssvar om fusionen, »da 
dette signalerer, at SUND overtager FARMA 
og VET (dyrlægeinstitutterne på Life, red.).«
Navne har symbolværdi, og mange på Life 
og Farma husker en tid, da de to fakulteter 
ikke blot var selvstændige enheder, men 
selvstændige universiteter med samme sta-
tus som hele KU.

Ingen bismag af bitre piller
Men der er gode grunde til at skrive både 
Sund og Science på navneskiltene. Natur-

videnskab, som Life jo også beskæftiger 
sig med, hedder nu engang ’science’ på det 
internationale fællessprog engelsk. Og dyr-
lægerne, som bliver flyttet til Sund fra Life-
fakultetet, kan godt lide, at fakultetet får et 
navn, der ikke giver for mange associationer 
om medicinrester i koteletterne. ’Sundheds-
videnskab’ klinger bare mindre af spatler i 
halsen, antibiotika og krøllede sygesenge 
end ’Medicinsk’. 

»Der er enighed om, at Sund er den mest 
inkluderende betegnelse for det nye fakul-
tet,« fremgår det af veterinærinstitutternes 
høringssvar om fusionen.

Og spørger man topcheferne, så har de 
også øje for at sikre, at alle på de små fakul-
teter Life og Farma er trygge og kan se deres 
plads i den nye fusionskonstruktion. 

Da for eksempel ledere og ansatte i Ho-
vedsamarbejdsudvalget på KU drøftede et 
dokument, hvor nogen et sted var kommet 
til at bruge ordet ’indfusionering’ i stedet for 
det jævnbyrdige ’fusion’, var universitetsdi-
rektør Jørgen Honoré kun et nanosekund 
om at forlange ordvalget ændret.  

Ingen life-chefer på Sund
Men lederposter har også symbolværdi, 
og de kommende fusionschefer bliver især 
hentet på det gamle KU. Mest slående på 
nye Sund, hvor kun én person i den ni mand 
store chefgruppe hentes på det snart op-
hørte Farmaceutiske Fakultet. 

Fakultetsdirektøren, chefernes chef, hed-
der Arnold Boon, og han kommer ligeledes 
fra Sund. Hans modstykke på Farma, direk-
tør Judith Christiansen bliver ved fusionen 
’udviklingschef med særlige strategiske 
opgaver’, en slags minister uden portefølje, 
idet stillingen ikke er knyttet til nogen be-
stemt afdeling.

Veterinærfagene bliver en væsentlig del af 
det fusionerede Sund. Og en tredjedel af 
Lifes administration flytter over på det nye 
fakultet, men ingen af Sunds kommende 
chefer er Life-folk. Sund-fakultetsdirektør 
Arnold Boon er dog ikke enig i, at Sund do-
minerer de andre.

»Vi har sammensat cheflisten på bag-
grund af erfaringer og kompetencer,« skri-
ver han til Uniavisen. »På det allerstørste 
administrative område, uddannelse, har vi 
valgt at lave et internt opslag for en studie-
chef.«

Cheferne ville selv være souschefer
På det kommende Science (altså Nat/Life) 
er der chefer fra begge de fusionerede fa-
kulteter. Men flest fra Nat, hvis fakultetsdi-
rektør, Marianne Rønnebæk, også allerede 
er blevet Life-direktør, efter at forgængeren 
Søren Hartz fra Life tog et job i Region Ho-
vedstaden i sommer. 

Life bidrager til chefgruppen med en 
bibliotekschef og en HR-chef, og der bliver 
oprettet to nye chefposter, som indtages af 
Life-folk. Men der, hvor der var to chefer, 
der sad i samme stilling på begge fakulteter, 
er det en Science-chef, der bliver leder (på 
nær i HR, hvor Sciences nuværende chef 
dog går på pension).

»Det er meget vigtigt, at vi får sendt et 
signal om, at det er to ligeværdige partnere, 
der går ind i fusionen,« siger fakultetsdi-
rektør på Science Marianne Rønnebæk »for 
det er det. Derfor har vi lagt vægt på, at der 
skulle være dialog om og fagligt rationale 
bag fordelingen af det administrative leder-
team.«

Hun fortæller, at de forskellige chefer 
med en enkelt undtagelse – jobbet som 
kommunikationschef, hvor det er Sciences 
mand, der bliver chef – selv har fordelt rol-
lerne, og de kontorchefer, der nu bliver 
souschefer, har søgt den underordnede stil-
ling selv.

»Jeg spurgte hver enkelt chef, om de 
ville kandidere til en chefstilling i det nye 
Science. Og de blev bedt om at forholde sig 
til, om det ville være fornuftigt at dele deres 
ansvarsområder op, som det for eksempel 
er sket med afdelingerne for Forskning og 
Innovation, hvor myndighedsbetjening og 
erhvervssamarbejde er taget ud og gjort til 
et selvstændigt område. Ligeledes er cam-
pusservice blevet delt i en drifts- og udvik-
lingsafdeling. Cheferne klarede det i minde-
lighed,« siger Marianne Rønnebæk.

Dekanerne på det nuværende Sund og 
Science bliver, hvor de er, og kommer i 
fremtiden til at lede de fusionerede Sund 
og Science. Dekan Per Holten-Andersen fra 
Life forlader KU for at blive rektor på CBS, 
og Farmas dekan, Sven Frøkjær, skal være 
prodekan på Sund.

chz@adm.ku.dk

på det snart samlede fakul-
tet.

Reel tværfaglighed en 
life-specialitet
Mindre optimistisk er studie-
leder på Jordbrugsøkonomi 
Per Svejstrup Hansen, som 
frygter for Lifes uddannelser 
efter en fusion, der virker som 
om den er besluttet, før man 
har overvejet, om den også er 
en god idé.

»Vi er på et universitet. 
Vi forventer, at man har en 
problemstilling. Så udfører 
man en analyse og drager en 
konklusion. Men i fusionspro-
cessen har man vendt tingene 
om. Der er en konklusion om 
nogle nye fakulteter, men det 
er meget svært at se, hvad 
problemstillingen er,« siger 
Per Svejstrup Hansen.

Selv har han stor erfaring 
med uddannelserne på dan-
ske universiteter, for han er 
uddannet på Aarhus Univer-
sitet og har arbejdet både på 
Syddansk, på det gamle KVL 
(Life), på KU’s Samfunds-
videnskabelige Fakultet og 
siden 2009 igen på Life.

»Det var først, da jeg kom 
tilbage til Life for to år siden, 
at det gik op for mig, hvad 
der gør Lifes studiemiljø så 
specielt. Det er den gennem-
ført tværfaglige tilgang, og 
den smitter af på uddannel-
serne, der både har elementer 
af samfundsvidenskab og 
humaniora ud over naturvi-
denskab. Hvis du leder efter 
et eksempel, så tag udvikling, 
altså populært sagt, spørgs-
målet om, hvordan Afrika 
bliver rigere. Her arbejdes der 
på tværs af videnskaberne.«

Samfundet kan tabe
Det gamle KVL’s opgave 
som uddannelsessted for 
landbrugserhvervet har givet 
stedet et særligt fokus, der 
også skaber en rød tråd i dag, 
mener Per Svejstrup Hansen; 
også selv om forskningen i 
dag omfatter nye emner som 
udviklingslande og miljø. 
Landbruget er nemlig stadig 
den vigtigste sektor i mange 
udviklingslande, og miljøet er 
stærkt præget af landbruget, 
der på godt og ondt er vores 
største naturforvalter.

»Det fælles udgangspunkt 
har tvunget forskellige fag-
grupper til at være fælles om 
nogle problemstillinger og 
dermed reelt tværfaglige. Og 
Lifes meget brede uddan-
nelser har skabt et særligt 
studiemiljø. Den form for fæl-
les udgangspunkt er vanskelig 
at opnå i et stort fakultet, der 
skal være langt bredere,« me-
ner Per Svejstrup Hansen. 

»Jeg er nervøs for, at det, 
som Life står for og kan, for-
svinder, fordi KU – med stor 
ret i øvrigt – hidtil har lagt 
vægt på den rene grundforsk-
ning, uden sigte på anvendel-
sen. Spørgsmålet er, om der 
i sådan en selvforståelse er 
plads til det mere erhvervsret-
tede, uagtet hvad der står i 
KU’s strategi. Og hvis ikke, kan 
det risikere at koste samfundet 
noget meget værdifuldt.«

chz@adm.ku.dk
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Tavshedens 
kultur hersker 
på kU
Det kan føre til skjulte hævn- og strafaktioner at klage 
over en kollegas videnskabelige arbejde. Københavns 
Universitet vil derfor forandre kulturen, så alle 
mistanker om videnskabeligt snyd bliver anmeldt og 
undersøgt. Spørgsmålet er, om ledelsen bare har travlt 
med at vaske hænder efter Penkowa-skandalen

læREN Af pENkowA-SAgEN

Af Claus Baggersgaard

Det kan gå hedt til bag de lukkede laborato-
riedøre, når forskerne kæmper om at være 
bedst inden for deres felt, hente flest forsk-
ningsmidler hjem, vinde de mest prestige-
fyldte priser og blive profileret i medierne.

Ikke alle bruger rene midler i kampen 
mod deres konkurrenter, afslørede sagen 
om hjerneforskeren Milena Penkowa, der 
er ved at blive undersøgt for videnskabelig 
uredelighed og allerede er dømt for under-
slæb, dokumentfalsk og falsk anklage mod 
en studerende. 

Selvom skandalen, der rystede Køben-
havns Universitet i sin grundvold, er spek-
takulær, er der langt flere sager om dårlig 
videnskabelig praksis, videnskabelig urede-
lighed, og voldsomme personlige opgør mel-
lem forskerne, end der kommer frem i lyset.

Der har nemlig udviklet sig, hvad flere 
kilder beskriver som en tavshedens kultur i 
forskningsverdenen.

»Universiteterne er blevet til virksomhe-
der, så ingen tør sige, at der bliver snydt 
med forskningsresultaterne, da det er dår-
ligt for forretningen, hvis offentligheden får 
indtryk af, at den vare, som produceres, er 

utroværdig. Det er kun ældre lødige profes-
sorer, der ikke har noget på spil, som tør 
stå frem, mens de yngre forskere, der sid-
der fast i sumpen og kæmper for at skaffe 
midler til deres forskning, holder mund, da 
man ikke kritiserer nogen uantastet,« siger 
Mogens Ove Madsen.

Han er lektor på Aalborg Universitet, 
forskningsdebattør og forfatter til debatbo-
gen ’Universitetets død – Kritik af den nyli-
berale tendens’.

Nogen skal klynges op
Peter Harder, der er professor i engelsk ved 
KU og medlem af Det Kongelige Videnska-
bernes Selskab, har siddet i udvalget vedrø-
rende regler om god videnskabelig praksis, 
som rektor satte til at undersøge, hvilke reg-
ler og procedurer, der kan laves om for at 
genskabe tilliden til universitetet og undgå 
en ny Penkowa-sag.

Han mener, at det primære problem er, 
at forskerne er bange for at gå videre med 
deres mistanke om uredelighed. 

Udvalget foreslår derfor, at KU overvejer 
at indføre en såkaldt whistleblower-ordning 
eller giver mulighed for at anmelde kolleger 
anonymt. Det anbefaler dog i samme ånde-
drag, at der skrides ind over for hævntogter 

og ubegrundet mistænkeliggørelse, så den 
større åbenhed ikke fører til misbrug.

»Der er lidt den samme stemning omkring 
videnskabelig uredelighed og dårlig praksis, 
som der var omkring en galge i middel-
alderen. Bare en antydning af, at der kan 
være noget at diskutere, kan opfattes som 
frygteligt farligt, truende og risikabelt, fordi 
nogen måske risikerer at blive klynget op,« 
siger Peter Harder.

Han tilføjer, at kulturen, hvor man vælger 
at tie og ignorere problemerne, findes mere 
eller mindre i alle hierarkiske organisatio-
ner, så det vil være forkert at sige, at KU har 
et særligt problem.

»Det bureaukratiske reaktionsmønster er 
endelig ikke at gøre noget kritisabelt, at føl-
ge ’sikre’ procedurer og ikke indrømme, at 
der er noget galt, før man bliver tvunget til 
det og være svært fristet til at forsøge at feje 
det ind under gulvtæppet. Samtidig tror jeg, 
at presset i retning af hele tiden at skulle 
dokumentere resultater ’i verdensklasse’ be-
tyder, at forskere kan føle sig nødsaget til at 
stramme skruen mere og mere med hensyn 
til, hvad deres resultater viser – og at det vil 
betyde flere eksempler på dårlig praksis og 
i sidste ende også på egentlig uredelighed 
fremover,« siger han.

Der er i stedet brug for en kultur, hvor man 
åbent definerer det som et problemfelt, man 
er nødt til at forholde sig til, i stedet for at 
se det som noget pinligt, man lader som 
om ikke findes så længe som muligt, mener 
Peter Harder.

forskerne under enormt pres
Ifølge Leif Søndergaard, AC-fællestillidsre-
præsentant og lektor på Biologisk Institut, 
er problemet med den kultur, der har udvik-
let sig på KU, først og fremmest, at konkur-
rencen mellem forskerne om at komme først 
med resultaterne, og dermed kunne tiltræk-
ke flere penge fra fonde og forskningsråd, er 
blevet så hård, at det kan friste svage sjæle 
til at snyde på vægten. 

Et eksempel på de nye tider er, at institut-
lederen på Biologi på et stormøde i august 
i år oplyste medarbejderne om, at de skal 
skaffe to måneders løn selv hvert år, hvis de 
fortsat vil være sikre på at have et arbejde.

»Der er et enormt pres på den enkelte for-
sker for at levere varen, fordi deres liv og lev-
ned er på spil. Der ingen tvivl om, at det frister 
nogen til at publicere noget, der måske ikke 
har helt hold i virkeligheden, eller noget hvor 
teorierne og hypoteserne ikke er blevet afprø-
vet grundigt nok,« siger Leif Søndergaard.
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Han pointerer, at det eneste, der kan redu-
cere konkurrencen, er, at universiteterne får 
flere basismidler, som de selv kan disponere 
over til løn og drift.

Rundsavenes kultur
Gitte Meyer, lektor i videnskab og offentlig-
hed på Fødevareøkonomisk Institut på Life, 

er enig i, at det er den øgede konkurrence, 
der har forandret kulturen.

»Fremvæksten og den officielle understøt-
telse af en figur som Penkowa kan knyttes 
til det forhold, at uhæmmet individuel og 
kollektiv status- og karrierejagt er blevet 
den herskende kultur i den danske universi-
tetsverden,« siger hun.

»I de øvre luftlag giver det sig udslag i sådan 
noget som uddeling af eliteforskerpriser 
og bestræbelser på at opnå medlemskab 
af en ’højere liga’ i den internationale uni-
versitetskonkurrence. I det daglige er det 
de mange små og mellemstore rundsaves 
kultur, kendetegnet ved gensidig mistro og 
ved resignation i forhold til det fælles,« siger 
hun videre og konkluderer:

»Det er en kultur for funktionærer og un-
dersåtter, ikke for myndige og medansvar-
lige universitetsborgere.«

Ifølge Mogens Ove Madsen er det indfø-
relsen af det entreprenante universitet med 
universitetsloven fra 2003, der blev revi-
deret tidligere i år, der har skabt en lukket 
kultur.

Med ændringen fik rektor nemlig endnu 
mere magt, og det enstrengede ledelseshie-
rarki blev dermed styrket på bekostning af 
studerendes og ansattes medindflydelse.

Under det kollegiale selvstyre var der 
mere åbenhed om, hvad der blev forsket i, 
og hvor pengene kom fra, men nu placerer 
loven ifølge Mogens Ove Madsen ansvaret 
for at føre kontrol med forskningen hos 
institutlederen, der holder kortene tæt ind 
til kroppen af hensyn til de private bevil-
lingsgivere.

»Ledelsessystemet og den manglende 
medarbejderindflydelse gør, at det er blevet 
et lukket system, og det er klart, at manglen 
på offentlighed giver bedre muligheder for 
at snyde,« siger han.

Unge forskere er afhængige 
Claus Emmeche, lektor i naturfilosofi og 
videnskabsteori ved KU, tror ikke på, at der 
findes én kultur på KU, men at man i stedet 
skal se på de enkelte institutter og afdelin-
ger. Her skiller den sundhedsvidenskabelige 
forskning sig ud, fordi store beløb ofte er 
involveret. 

»Penkowa-sagen giver indtryk af stærkt 
kompetitive forskergrupper i biomedicin, 
som bestandigt ligger i konkurrence indbyr-
des om penge, videnskabelig excellence og 
anerkendelse, samt også i mindre grad om 
offentlig profilering,« siger Claus Emmeche.

Han mener, at lysten og viljen til at stå 
frem med sin kritik i høj grad handler om, 
hvordan et fag eller videnskabeligt område 
er organiseret. Graden af gensidig afhæn-
gighed af kollegaer og ’gate-keepers’ for at 
gøre karriere, er altafgørende.

»Hvis en ung forskers karrieremuligheder 
er afhængig af forholdet til enkelte centralt 
placerede forskerledere, kan det være svært 
at ’turde’ ytre kritik af disse,« siger han og 
tilføjer, at det også er afgørende, om der 
er en lokal kultur for gensidig kritik, eller 
mangel på samme, som understøttes af af-
delings- eller forskningslederne.

Spørgsmålet er, om mindre forsknings-
grupper nusser rundt med deres egne ting, 
uden andre forholder sig kritisk til indsat-
sen, eller om forskningsprojekterne frem-
lægges for alle på en afdeling med diskus-
sion af metoder eller resultater. 

UVVU en kampplads
Andre forskere mener, at problemet ikke er 
den lukkede kultur, men at Penkowa-sagen 
tværtimod har ført til, at forskere i stigende 
grad anmelder hinanden til UVVU, Udvalge-
ne vedrørende Videnskabelig Uredelighed, 
som hævn, chikane og for at stække deres 
konkurrenter.    

Senest er Bente Klarlund Pedersen, pro-
fessor og leder af Center for Inflammation 
og Metabolisme på KU og overlæge på Rigs-
hospitalet, blevet indklaget for UVVU af sin 
tidligere samarbejdspartner og gæstelektor 
ved KU, skotske Jamie Timmons, der nu er 
professor ved Royal Veterinary College i 
London.

Bente Klarlund Pedersen ønsker ikke at 
udtale sig, så længe sagen kører, men sms-
beskeder og e-mails fra Jamie Timmons til 
ansatte på centret indikerer, at han har per-
sonlige årsager til at angribe Bente Klarlund 

og syv andre forskere med tilknytning til 
forskningscentret.

Anklagerne udspringer delvis af Penko-
wa-sagen, og ifølge Weekendavisen er UV-
VU i gang med at behandle ni omfattende 
klagesager, der alle er udløst af forsknings-
skandalen.

Professor Henrik Galbo har således også 
sendt en omfattende klage over Klarlund, og 
Milena Penkowa selv beskylder nu også pro-
fessor Elisabeth Bock for videnskabelig ure-
delighed. De var ellers tidligere venner og 
kollegaer, men Elisabeth Bock tog afstand 
fra Penkowa, før sagen begyndte at rulle.

Uanset hvad der er op og ned i de mange 
sager, må Milena Penkowa, Bente Klarlund, 
Elisabeth Bock og alle andre vente i op til et 
år på at få afgjort deres sag. En periode hvor 
forskeren reelt er sat ud af spillet, hvis sagen 
slipper ud i pressen, da ingen vil give midler 
til en, der er anklaget for at svindle med sin 
videnskab.

 
ledelsen vasker hænder 
Leif Søndergaard mener, at reglerne i bund 
og grund er gode nok, som de er, og han 
spørger sig selv, om ledelsen virkelig ønsker 
at medarbejderne skal stikke hinanden, og 
måske tilmed give mulighed for at gøre det 
anonymt. 

»Hverken nye procedurer, regler eller en 
ændret kultur kan stoppe egentlige snydere 
i deres forehavende, hvis de for enhver pris 
vil frem i rampelyset. Det, der var på færde 
i forbindelse med Penkowa-sagen, var, at 
topledelsen ikke tog signalerne alvorligt. At 
lave nye regler og procedurer og tale om en 
ændret kultur er måske i virkeligheden le-
delsens forsøg på at vaske hænder og sende 
aben videre ned i systemet,« siger han.   

Heller ikke Mogens Ove Madsen giver 
meget for KU’s nye handlingsplan, men han 
kalder forslaget om at indføre en whistleblo-
wer-ordning for den mindst ringe løsning.

»Hvis nogen har noget på hjerte men ikke 
tør stå frem, skal de have en instans at gå 
til, uden det får personlige konsekvenser. 
Så kan det undersøges, om der er hold nok i 
beskyldningerne til at gå videre med sagen, 
uden at det kommer til offentlighedens 
kendskab,« siger Mogens Ove Madsen.

 Ifølge Peter Harder vil hævede pegefing-
re og nye principformuleringer ikke gøre 
megen forskel, men han tror, det er muligt 
at ændre ’incitamentstrukturen’, så praksis 
bliver en anden. 

»Som altid i bureaukratiske systemer er 
det afgørende, hvad der er mest risikabelt 
at gøre for den person, der enten skal gå vi-
dere med en sag eller lægge den ned i skuf-
fen. Hidtil har det klart været mest risikabelt 
at gå videre med en sag om mulig dårlig 
praksis eller uredelighed. Hvis man ændrer 
ansvarsstrukturen, sådan at der bliver en 
større risiko ved at lade være, vil kulturen 
kunne ændre sig,« siger Peter Harder.

Claus Emmeche vurderer, at hvad der 
virkelig har betydning er, om de struktu-
relle betingelser for forskningsmiljøernes 
selvkontrol styrkes eller svækkes fremover. 
Ting som en synliggørelse eller kreditering 
af den enkelte forsker for indsats i peer 
review-arbejde betyder meget, ligesom det 
gør en forskel, at der er sket en korrektion 
af publicerede forskningsresultater ved lit-
teratursøgning.

Gitte Meyer betvivler derimod, at univer-
sitetsbureaukratiet kan tvinge en kulturæn-
dring igennem. Hun peger på, at man før 
som myndig universitetsborger havde med-
ansvar for universitetet, at det ikke længere 
er tilfældet. 

»Men er åben diskussionskultur faktisk 
noget, som kan kommanderes frem, eller er 
den slags ikke netop betinget af en kultur, 
hvor der gennemgående ikke kommande-
res?« spørger hun.

clba@adm.ku.dk

”Uhæmmet individuel 
og kollektiv status- og 
karrierejagt er blevet den 
herskende kultur i den 
danske universitetsverden.”
Gitte Meyer, lektor i videnskab og offentlighed på Fødevareøkonomisk Institut, Life
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Milena Penkowa: 

»DET ER 
lEDElSESkUlTUREN,  
DER ER Syg«

Hjerneforskeren Milena Penkowa føler 
sig ualmindeligt dårligt behandlet af 
sin tidligere arbejdsplads, Københavns 
Universitet. Hun forstår ikke, at ledelsen 
ser igennem fingre med, at fortrolige 
oplysninger om hendes sag blev lækket til 
pressen, og at hun dermed blev dømt på 
forhånd i offentligheden.

læREN Af pENkowASAgEN - II
Af Claus Baggersgaard

Der findes bunker af sager, hvor forskere 
kritiserer hinandens resultater og metoder, 
og det fyger med beskyldninger om urede-
lighed.

Det er heller ikke ualmindeligt, at det 
udvikler sig til personlige uoverensstemmel-
ser modstanderne imellem, men ifølge den 
tidligere hjerneforsker Milena Penkowa, der 
i øjeblikket selv er ved at blive undersøgt for 
videnskabelig uredelighed, bliver konflik-
terne normalt løst internt.

Det er derfor også sjældent, at offentlig-
heden får indblik i, hvad der foregår i forsk-
ningsverdenen, men sidste år havnende 
hun selv i stort set alle danske aviser og i tv, 
efter at Weekendavisen på baggrund af en 
intern redegørelse fra Penkowas daværende 
institutleder Albert Gjedde skrev om en 
mistanke mod den anerkendte og højtprofi-
lerede hjerneforsker.

»Det eneste usædvanlige ved min sag er, 
at jeg er blevet sat i den offentlige gabestok 
i pressen og dømt på forhånd. Det er uhørt 
og uværdigt, at ledelsen på Københavns 
Universitet (KU) ser igennem fingre med, at 
min sag er blevet lækket til medierne, og at 
min retssikkerhed dermed er blevet kræn-
ket,« siger Milena Penkowa.

Hun mener derfor også, at der burde være 
foretaget en intern undersøgelse af, hvem 
der lækkede dokumenterne i hendes perso-
nalesag til medierne. 

  
Universitetet dømmer på forhånd
Den 3. november i år holdt Københavns 
Universitet (KU) så en offentlig høring 
med titlen »Hvad har vi lært af Penkowa-
sagen?«.

Hovedpersonen selv forstår ikke, at hun 
ikke var inviteret, eller hvorfor KU-ledelsen 
åbenbart har valgt at fælde dom over hende 
på forhånd. 

»Det er grotesk at holde en høring om 
en sag, der slet ikke er afgjort endnu. KU 
agerer jo som om, at jeg allerede er blevet 
dømt for uredelighed,« siger Milena Pen-
kowa.

Rektor havde i forbindelse med høringen 
nedsat et udvalg, der foreslår at indføre en 
såkaldt whistleblower-ordning eller måske 
ligefrem anmelde en mistanke om viden-
skabelig uredelighed eller dårlig praksis 
anonymt, men Penkowa er stor modstander 
af forslaget. Hun mener, at det i virkelighe-
den er ledelsen, der har svigtet sit ansvar.

»Problemet er, at alle går og anmelder 
alle, og en opfordring til stikkeri vil kun gø-
re det værre. Det er lettere at sparke til en, 
der allerede ligger ned, og der går derfor 
hurtig blodrus i den slags sager,« siger den 
tidligere hjerneforsker, der mener, at man i 
stedet burde stille krav til anmelder om, at 
vedkommende som minimum skal have for-
søgt at udrede sagen først, og han/hun skal 
kunne dokumentere, at man ikke selv har 
part eller anden skjult agenda i sagen. 

Ingen respekt for Ralf længere
Hun har derfor også mistet respekten for 
rektor Ralf Hemmingsen, som hun ellers 
støttede, da også han kom under beskyd-
ning i medierne med krav om, at han skulle 
træde tilbage.

 »Ralf Hemmingsen var en god rektor, 
der stod fast, men han lod sig true af jour-
nalister og gik i panik, da han blev bange 
for at blive tvunget til at gå. Køen ved hånd-
vasken er efterhånden meget lang, og det 
er rektor selv, som står forrest. Kulturen på 

KU bliver aldrig bedre, så længe lederne går 
mest op i at kunne blive på deres poster,« 
siger Penkowa.

Ifølge Penkowa er sagen mod hende såle-
des først og fremmest udtryk for en syg le-
delseskultur på KU, og hun har derfor også 
valgt at medvirke som kilde i en debatbog 
om vilkårene på de danske universiteter, 
som journalisten Claes Lautrup er ved at 
skrive. Den tager udgangspunkt i en analyse 
af forholdene på Det Sundhedsvidenskabe-
lige Fakultet (Sund) på KU.

Milena Penkowa vil ikke fortælle, hvilke 
oplysninger hun har bidraget med til bogen, 
men hun nøjes med at konstatere, at der er 
et hav af niveauer og motiver i hendes sag, 
som ikke er kendt i offentligheden. 

Ry kan ikke reddes 
Milena Penkowa har erkendt, at hun er 
dømt i offentligheden, og at det ikke står 
til at ændre. Det blev således stort set ikke 
nævnt i medierne, da Rigsrevisionen kon-
kluderede, at hun primært havde brugt 
fondsbevillingen fra IMK Almene Fond til 
forskning og udstyr, dog ikke alle til det 
helt specifikke formål, som hun oprindeligt 
søgte om.

KU tilbagebetalte alligevel 2,1 millioner 
kroner til fonden med henvisning til, at der 
var uoverensstemmelse med, hvad pengene 
oprindeligt var givet til, og hvad de var 
brugt på, og Milena Penkowa betalte mere 
end 250.000 kroner tilbage, som hun havde 
brugt på forskningsadvokater, men det for-
tryder hun i dag, da hun føler sig frikendt. 

Det var også, fordi hun mente, at hun 
havde tabt på forhånd, at hun opgav at anke 
dommen for dokumentfalsk og underslæb. 

»Jeg var alligevel kendt skyldig i offentlig-
heden, og der var desuden meget økonomi 

i det. Havde jeg haft uanede mængder af 
penge, var det en helt anden sag,« siger hun. 

Drømmer om at blive læge
Lige nu venter hun utålmodigt på afgørel-
sen fra Udvalgene vedrørende Videnskabe-
lig Uredelighed i de sager, der er indbragt 
omkring hendes forskning, men der ventes 
først en afklaring midt i 2012. 

Ventetiden beskriver hun som enorm lang 
og belastende, og hun gør sig heller ikke 
længere nogen illusioner om, at en frifin-
delse vil ændre på offentlighedens dom over 
hende.

Men hun har brug for, at der bliver sat et 
punktum for at komme videre. Planen er, 
at hun vil arbejde som læge, og Sundheds-
styrelsen har givet hende dispensation til at 
opnå selvstændigt virke, når hun har gen-
nemført 12 måneders klinisk virksomhed i 
Danmark ved en medicinsk og en kirurgisk 
afdeling, så nu leder hun efter en arbejdsgi-
ver, der tør give hende chancen.  

»De får verdens mest dedikerede medar-
bejder, som aldrig er syg,« forsikrer Milena 
Penkowa.  

clba@adm.ku.dk
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pENkowA  
MEDVIRkER 
I DEBATBog  

KULØRT FoRSKNING – Det Sundhedsvidenska-

belige Fakultet (Sund) på Københavns Universi-

tet (KU) kan se frem til at spille en ufrivillig rolle 

i en ny debatbog, der sandsynligvis kommer på 

gaden i sommeren/efteråret 2012.

Forfatteren Claes Lautrup forklarer at bogen 

udover at gennemgå de organisatoriske og 

strukturelle forhold på de danske universiteter, 

blandt andet vil se på de elementer, der risikerer 

at have negativ indvirkning på forskningens pro-

duktivitet og kvalitet på Det Sundhedsvidenska-

belige Fakultet og med den tidligere hjernefor-

sker Milena Penkowa som en af kilderne. 

»Et ubehageligt forsknings- og arbejdsmiljø 

kan meget nemt have konsekvenser for, hvilken 

type, hvor meget og ikke mindst hvordan forsk-

ning bliver bedrevet. Den kompetitive kultur, der 

hersker især på Sund, er i den ligning en vigtig 

parameter, da jagten på penge, anerkendelse og 

prestige hurtigt kan risikere at avle mindre god, 

eller i værste fald uredelig forskning. Desuden 

kan det risikere at skabe et selvcentreret miljø, 

hvor forskerkollegaer, som langt hen ad vejen 

helst skal fungere som samarbejdspartnere, 

mere bliver set som fjender eller konkurrenter. 

Men det er vigtigt at huske på, at der som regel 

er forskel på miljøet på et lægestudie kontra 

et danskstudie. Førstnævnte er langt mere 

konkurrencepræget og præstationsorienteret,« 

siger han.

Milena Penkowa er i en sag, der ikke vedrører KU 

eller hendes forskning, dømt for underslæb og 

falsk anklage mod en studerende.

På spørgsmålet, om han har overvejet, hvorvidt 

hun er en troværdig kilde, svarer Claes Lautrup, 

at hun fungerer som kilde på lige fod med alle 

hans andre kilder i bogen, men hun er hverken 

medforfatter eller styrende for, hvad der bliver 

skrevet. 

»Fordelen ved at bruge Milena Penkowa er, at 

hun ikke længere er på lønningslisten hos KU 

og derfor kan tale frit. Det ville være tosset ikke 

at bruge en person, som har været en del af 

forskningsmiljøet siden 1993 og som derfor 

har et indgående kendskab til kulturen på Sund 

på godt og ondt. Men det er klart, at det ikke 

kan udelukkes, at hendes udsagn til en vis grad 

kan bero på et hævnmotiv eller foragt over for 

institutionen KU. Derfor kommer hendes hold-

ninger og vurderinger ikke til at stå alene. Med 

andre ord; hvis der ikke er dækning, opbakning 

eller dokumentation for det hun siger, finder det 

ikke vej til bogen. De regler gælder ikke kun for 

Milena, men også for bogens øvrige kilder,« siger 

han og tilføjer. 

»Så længe debatemnet eller den pågældende 

problemstilling enten kan sandsynliggøres som 

et tema, der har bred kvantitativ tilslutning i det 

akademiske miljø, og/eller er bygget op omkring 

dokumentation og diverse undersøgelser, ser 

jeg ingen problemer i valget af kildemateriale. 

Især set i lyset af den desværre i øjeblikket ud-

bredte tendens, hvor flere universitetsansatte 

ikke tør ytre sig offentligt eller deltage i debat-

ter af frygt for, at det kan få ansættelsesmæs-

sige konsekvenser.«

kILDE

”Det er lettere at sparke til 
en, der allerede ligger ned, 
og der går derfor hurtig 
blodrus i den slags sager”
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Den lyvende 
hollænder
Førende socialpsykolog og dekan ved Tilburg Universitet i Holland er blevet 
afsløret i videnskabeligt bedrageri og forfalskning i en sag, som bringer 
mindelser om Penkowasagen på Københavns Universitet

kontakter på stedet, som ville blive skadet, hvis 
andre benyttede sig af dem. Selv hans ph.d.-
studerende, som ville være med til dataindsam-
lingen, fik et blankt nej til at kontakte skolerne. 

Stapel var en charmerende manipulator. Ifølge 
rapporten, inviterede han sine ph.d.-studerende 
til middagsselskaber i sit eget hjem og tog dem 
med i biografen. Ved at gøre sine studerende og 
kollegaer til personlige venner, gjorde Stapel det 
meget svært for nogen at være mistænksom.

Mange ofre
Ved flere lejligheder præsenterede Stapel mat-
chende data for en forsker, som lige havde delt 
sit projekt med ham, skriver rapporten. Pudsigt 
nok passede de data, som Stapel præsenterede, 
altid så godt til kollegaens projekt, at Stapel blev 
medforfatter i det publicerede artikel.

Der blev fundet fiktive data i 14 ud af 21 ph.d.-
afhandlinger, som Stapel var vejleder på. Tilburg 
Universitet er netop nu i gang med at kigge nær-
mere på disse afhandlinger fra Stapels tidligere 
ph.d.-studerende og artikler, hvor han er med-
forfatter. Stapels egen ph.d. afhandling bliver nu 
grundigt undersøgt af Amsterdam Universitetet.

Det er hele det videnskabelige samfund, der 
er offer for Stapels uredelighed, konkluderer 
Tilburg Universitets rapport. Selv om det burde 
være almindelig videnskabelig praksis, var der 
kun få forskere, der søgte at verificere eller falsi-
ficere Stapels resultater.

Imidlertid var der mindst to gange tidligere 
blevet sået tvivl om Stapels arbejde af hans stu-
derende, fortæller rapporten.

I begge tilfælde havde Stapel dog været i stand 
til at feje tvivlen til side. Dette skyldes til dels 
en tendens blandt hans kolleger til at bebrejde 
sig selv, at de ikke var i stand til at gentage den 
berømte professor Stapels opsigtsvækkende re-
sultater. 

Neurotisk personlighed
Sagen opstod i august 2011. Tre studerende 
valgte at træde frem og fortælle studielederen på 
det samfundsvidenskabelige fakultet på Tillburg 
Universitet, at de havde mistanke om datasjusk.

Til forskel fra Milena Penkowa, hovedperso-
nen i den store videnskabelige uredelighedssag 
på Københavns Universitet, indrømmede Diede-
rik Stapel med det samme at have begået viden-
skabelig forfalskning.

I starten samarbejdede han endda med rappor-
tens undersøgelseshold ved at hjælpe dem med 
at identificere falske data i hans forskning. I dag 
ser det dog anderledes ud. Ifølge flere medier, er 
Diederik Stapel i svære psykologiske problemer. 
Han bor ikke længere sammen med sin familie 
og er alvorligt syg. 

»Han har en neurotisk personlighed, og hans 
tvangstanker er en byrde for ham,« siger en rets-
medicinsk psykolog i et interview om Stapel på 
online nyhedssitet ‘Dutch News’.

I en officiel udtalelse siger Stapel, at han ikke 
var i stand til at klare presset fra det videnska-
belige fællesskab om hele tiden at publicere ar-
tikler. Han erkender også, at han prøvede at »få 
verden til at se lidt bedre ud, end den var« med 
sine falske data.

Ikke vores skyld
Tilburg Universitet har, ligesom Københavns 
Universitet, introduceret etikkurser for ph.d.-stu-
derende som et af initiativerne for at forhindre 
fremtidige Stapel-sager. 

Tilburg Universitet vil også fremover afsætte 
to vejledere på alle ph.d.-projekter og kræve, 
at de studerende selv indsamler data til deres 
afhandling.

I mellemtiden gør forskere fra hollandske 
universiteter deres bedste for at understrege, at 
Stapelsagen er enestående.

Elisabeth Bik, en hollandsk forsker, udtrykker 
det med følgende kommentar under en artikel 
om sagen i det anerkendte videnskabelige tids-
skrift Science:

»Som hollandsk forsker føler jeg nu, at jeg skal 
forsvare min uddannelse over for mine samar-
bejdspartnere i andre lande.«

Polina.chebotareva@adm.ku.dk

Oversat fra Universitypost.dk

STIkoRD

Af Polina Chebotareva

Fabrikerede datasæt, forfalskede forsøg og ima-
ginære forskningsassistenter.

Alt dette er ingredienser i en ny videnskabelig 
skandale på Tilburg Universitetet i Holland, 
der har mange fællestræk med sagen mod den 
skandaleombruste hjerneforsker fra Københavns 
Universitet Milena Penkowa.

Sagen handler om den internationalt aner-
kendte socialpsykolog og forhenværende dekan 
på Tilburg Universitet, Diederik Stapel, der 
ifølge det hollandske universitets egen hastigt 
udførte rapport om sagen har trukket flere uvi-
dende forskere og ph.d. -studerende med sig 
ned i uføret.

Den nu afskedigede dekan på Tilburg Univer-
sitets Højskole for de Sociale og Adfærdsrelate-
rede Videnskaber, Diederik Stapel, begejstrede 
verden med nye og overraskende resultater 
igennem de sidste mange år. Han var både po-
pulær i medierne og i den socialpsykologiske 
forskningsverden.

 Nu viser det sig, at han som forsker misbrugte 
denne tillidsposition i over seks år. Det har fået 
historierne om ham til at gå igen på nettet og i 
den internationale presse, nu blot under over-
skriften »Den lyvende hollænder.« 

Tilburg Universitets egen officielle rapport 
konstaterer, at bedrageriet har foregået siden 
2004. Rapporten konkluderer også, at mindst 30 

ud af de 150 artikler, som Stapel har udgivet, er 
baseret på fiktive data.  

I en kommentar til rapporten, som citeres i 
universitetets pressemeddelelse, undskylder 
Stapel sine handlinger og understreger, at »fejl, 
som jeg har begået, ikke var motiveret af egen-
interesse«.

kompliceret bedrageri
Bedrageriet krævede næsten ligeså megen forbe-
redelse som legitim forskning. Ifølge rapporten 
brugte Stapel måneder på at forberede falske 
eksperimenter, isolere opdigtede data og char-
mere sine studerende.

Ved en lejlighed, beskrevet i en onlineartikel 
fra Dutch News, brugte Stapel måneder på at 
forberede spørgeskemaer til en folkeskole, hvor 
han angiveligt havde gode kontakter. Han købte 
endda en pose blandet lakrids som tak til de del-
tagende elever. Men nu viser det sig, at Stapel al-
drig lavede undersøgelsen og beholdt lakridsen 
for sig selv.

I månedsvis involverede Stapel alle i sine for-
beredelser til forsøgene, men når det blev tid til 
selve dataindsamlingen, var det kun Stapel selv, 
der måtte indsamle og se resultaterne.

Stapel var også den eneste, som havde adgang 
til sin computer. Ellers ville andre bare installere 
en virus på den, forklarede han. Desuden havde 
Stapel også eneret til at tage kontakt til skolerne, 
hvor hans formodede forskning tog sted. Dette 
begrundede han med, at han havde personlige 

14ud af 21
ph.d.-afhandlinger

som Stapel var vejleder på, 

blev fundet med fiktive data.

DoBBElTlIV

Diederik Stapel, en charme-

rende, populær og vennesæl 

socialpsykolog betog medier, 

kollegaer og studerende. Hans 

forskningsdata producerede 

han dog selv i ophøjet, hem-

melig ensomhed.
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Objectives
The exploratory pre-seed program is a stimulus fund establis-
hed to accelerate commercialization of biomedical research 
findings and development of novel technologies and diagnos-
tics in the life science area. Thus the program seeks to sup-
port application-oriented research and stimulate entrepreneur-
ship by funding projects at a very early (pre-seed) stage.

An exploratory pre-seed grant is given to explore the potential 
and sustainability of the research finding and  idea and to 
prepare the project for a full pre-seed grant at a later stage. 
The goal of the exploratory pre-seed grants is to test new 
ideas that may lead to development of new medical treat-
ments, disease prevention and diagnostic methods as well 
as new biotechnology.

The evaluation of the exploratory pre-seed grant 
applications is performed by a committee and includes:

•	 Stage of the research finding/idea and potential for 
 commercialization
•	 Significance and originality of the research finding/idea
•	 The proposed approach and availability of the needed 
 resources 
•	 The project milestones 
•	 The applicant’s qualifications

Eligibility
Faculty members, researchers and students based at univer-
sities, hospitals and other knowledge institutions in the Nordic 
countries. Projects from incubator and greenhouse develop-
ment  programs are also eligible.

Awards
Grants can support activities costing from DKK 100,000 
to DKK 500,000 during a grant period of 4-12 months. 
 Exploratory pre-seed grants may fund research and person-
nel, as well as commercialization-related costs. Funding is 
not available for conferences and travel expenses. 

Application procedure
Application form and guidelines can be found on 
www.novonordiskfonden.dk from 18 November 2011. 
Proposals must be submitted electronically via the  
Foundation’s web portal.

Application deadline:
Full proposals must be submitted by 16:00 on 
19 December 2011.

Notification
Applicants will be notified of the exploratory pre-seed 
committee’s decision in early April 2012. 

Read more about the Novo Nordisk Foundation at www.novonordiskfonden.dk 
and about full pre-seed grants at www.novo.dk/composite-364.htm

Universitetsavisen.indd   1 08/11/11   22.38
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lITTERATURENS 
lANgE ARM

Jurastuderende terper kun Karnov, mens litterater sidder i 
deres elfenbenstårn på tryg afstand af virkeligheden. Det 
tværfaglige forskningsfelt ’lov og litteratur’ udfordrer begge 
fordomme og har i dette semester været udbudt på både Jura 
og Humaniora. Men hvad er det lige kommende jurister kan 
lære af litteraturnørder og vice versa?

 »Jura er jo også grundlæggende en ordvi-
denskab,« siger Ditlev Tamm.

lov og litteratur
I sit udspring i retsvidenskaben har Lov og 
litteratur-bevægelsens ambition været at 
skabe bedre jurister. Dette er ikke just et op-
lagt kompetencemål på Litteraturvidenskab. 
Så hvorfor deres engagement i feltet?

Ifølge Maria Jørgensen, ekstern lektor og 
mag.art. i litteraturvidenskab, der har un-
dervist på bachelorkurset ’Ret og litteratur’ 
på Litteraturvidenskab – appellerer forsk-
ningsområdet til mange på grund af dets 
grundlæggende samfundsengagement.

»For at parafrasere Ret og litteratur-for-
skeren Theodore Ziolkowski, så begynder 
litteraturen at interessere sig for jura, når 
loven ikke længere synes at stemme overens 
med retfærdigheden,« siger hun og tilføjer:

»Og det samme kan man sige gør sig gæl-
dende for litteraturvidenskaben.«

»Min egen interesse for retsproblematik-
ker udspringer af at have været ung i en tid, 
hvor for eksempel den danske asylpolitik 
forekommer åbenlyst uretfærdig. Det, som 
undrer mig, er, når loven, som hævder at 
være rationel, bliver irrationel. Hvorfor vil 
man, for eksempel, fra politisk side sænke 
den kriminelle lavalder, når alle undersø-
gelser viser, at det ikke har nogen som helst 
positiv virkning?«

Ret og retfærdighed
Lektor i litteraturvidenskab Isak Winkel 
Holm, der i flere år har haft tværfaglige 
projekter med forskere fra jura, udtrykker 
den samme logik, om end i mere generelle 
vendinger: 

»Jeg er ikke interesseret i specifikke love, 
men snarere i spørgsmålet om retfærdighed, 
fordi refleksionen over retfærdigheden åb-
ner for en anden måde at tænke forholdet 
mellem litteratur og politik på. Litterater 
har meget at lære af Lov og litteratur-tra-
ditionen, men for mig at se er den snævert 
juridiske tilgang ofte for afpolitiserende. 
Det kommer til at handle meget om, hvilke 
konkrete retsregler der gælder, hvordan 
procedurerne fungerer, hvilke juridiske ar-
gumenter de fiktive karakterer benytter sig 
af og så videre.« 

»Fra et kulturvidenskabeligt perspektiv er 
det også nødvendigt at rejse spørgsmål om 
retfærdighedens grundlag. Det drejer sig 
her om de udiskuterede forestillinger om, 

sagsområde reduceres til en ren teknisk 
videnskab,« siger Ditlev Tamm.

filosofi light
»Feltet er en reaktion på en anden tværfag-
lig bevægelse, ’Law and Economics’, der for-
står det juridiske utilitaristisk – groft sagt, at 
en lov er god, hvis den kan betale sig. Lov og 
litteratur bryder med dette via sin humani-
stiske essens,« siger Russell Dees.

»Lidt forsimplet opfatter jeg det som en 
slags ’filosofi light’. De værker, vi har læst, 
præsenterer de studerende for mange af 
retsfilosofiens centrale problemstillinger og 
tvinger dem til at tage stilling. Men på en 
mere tilgængelig måde.«

Både han og Ditlev Tamm peger samtidig 
på konkrete kompetencer, som de studeren-
de kan tage med sig fra faget: En øget for-
nemmelse og forståelse for sprog og retorik.

TVæRfAglIghED

Af Nicklas Freisleben Lund

I dette semester har man kunnet følge 
kandidatfaget ’Law and Literature’ på Det 
Juridiske Fakultet, mens Litteraturviden-
skab har udbudt kurset ’Litteratur og ret’. 
Det illustrerer en stigende interesse for det 
interdisciplinære forskningsfelt ’Lov og lit-
teratur’.

Professor Ditlev Tamm og advokat og 
ph.d. i idehistorie Russell Dees har sammen 
undervist i faget på Jura. Her har jurister in 
spe skiftet paragraffer og sagsakter ud med 
litterære klassikere fra Sofokles og Shake-
speare til Kafka og Camus. 

»’Lov og litteratur’ placerer sig inden for 
en gammeldags dannelsestradition. På den 
vis er det en modbevægelse mod en dan-
nelsesmæssig indsnævring, hvor juraens 
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»Fiktionsværker giver en privilegeret ind-
gang til at forstå vores forståelse af loven,« 
siger Isak Winkel Holm, »fordi kunsten syn-
liggør de usynlige, udiskuterede principper, 
der udgør lovens grammatik.«

Tværfaglighed, ja tak
Litteraterne og juristerne er altså ikke altid 
enige om, præcis hvordan den akademiske 
leg på ’Lov og litteraturs’ fællesareal bør 
foregå. Men stadig fastholder de feltets rele-
vans og værdien af dets tværfaglighed. 

»Retshistorien tilbyder en rigdom af kil-
der, som åbner ens øjne for en masse nye 
perspektiver på litteraturen,« siger Maria 
Jørgensen.

Omvendt peger Ditlev Tamm på, at ju-
risterne kan læse med for meget fokus på 
loven. Han bakkes op af Russell Dees. 

»Faren for jurister er, at faget kan blive 
for meget af en læseklub, hvilket en litterær 
metodisk bevidsthed afhjælper.«

Derfor hilser han og Ditlev Tamm ideen 
om et fælles kursus for begge fagtraditio-
ners studerende meget velkommen. Det 
samme gør Maria Jørgensen. 

»Det ville være spændende at se, hvad et 
reelt tværfagligt undervisningsforløb kunne 
bringe med sig,« siger hun.  

Måske er det ikke usandsynligt, at der 
på et tidspunkt vil blive udbudt ét kursus, 
hvor jurister og litterater sammen kan lide 
lovens tort i selskab med Josef K, Antigone 
og Shylock. 

hvorfor har du valgt at følge et fag om lov og litteratur?

»Det faldt lige ned i mit interesseområde. Jeg har læst en del af filosoffer som Giorgio 

Agamben og Hannah Arendt, der begge skriver meget om loven. Jeg ville ikke gide at 

læse en lov i sig selv. Men det der trigger mig ved emnet, er den måde som Agamben 

og Arendt reformulerer det 20. århundredes historie på. De rejser hele tiden det etiske 

hovedspørgsmål om, hvem den historiske udvikling sætter inden for loven og hvem 

den sætter udenfor.« 

Efter at have fulgt kurset, hvad mener du juraen kan bidrage med til litteraten?

»Alle har brug for at tænke over, hvad vi taler om, når vi taler om ’ret’. Er det etisk 

funderet eller hviler det på nogle andre standarder. Både jura og litteratur har blikket 

rettet mod det spørgsmål. Men jeg tror ikke så meget, det handler om, hvad det ene 

emne kan bidrage med til det andet, men mere om de spørgsmål, der rejser sig, når 

man bruger dem sammen.«

hvorfor har du valgt at følge et fag om lov og litteratur?

»Fordi jeg generelt interesserer mig for litteratur. Jeg tænkte ikke så meget over det 

faglige udbytte, men mere på det personlige.«

hvad har du fået ud af kurset?

»Det, jeg har fået ud af det, er generelle ting som analyse, formuleringsevne og 

lignende. Men lige nu føler jeg ikke, at jeg har kunnet bruge det til min faglige juridiske 

gerning. Men sådan havde jeg det også, da jeg læste litteratur i gymnasiet – og i dag 

føler jeg, at det har hjulpet mig meget. Så måske går udbyttet op for mig senere.« 

Efter at have fulgt kurset, hvad mener du litteraturen  

kan bidrage med til juristen?

»Da jeg begyndte kurset, troede jeg at litteraturen kunne bidrage med et eller andet. 

Men jeg er stadig i tvivl om hvad.«

hvorfor har du valgt at følge et kursus om lov og litteratur?

»Faktisk var valget i første omgang meget pragmatisk. Jeg skal skrive bacheloropgave 

og tænkte, at det ville være godt at følge et fag i den forbindelse. Så det var ikke fordi, 

jeg havde en forudgående interesse for det. Men jeg synes det lød spændende.«

hvad har du fået ud af kurset?

»Jeg har fået mod på tværfaglighed - at man som litterat kan undersøge emner, 

som umiddelbart ligger langt væk fra ens eget fag. Man skal ikke lade sig skræmme. 

Derudover har det givet mig en indsigt i, hvor meget litteratur, der faktisk handler om 

lov, retfærdighed og uretfærdighed. og så har jeg fået modbevist min fordom om, at 

jura kun er tørt.« 

hvad mener du efter at have fulgt kurset, at juraen kan  

bidrage med til litteraten?

»For mig personligt giver koblingen meget mening, fordi man føler, at man kan bruge 

sin faglighed til noget – at det faktisk handler om det, der foregår i virkeligheden. Det 

bidrager fokusset på juraen virkeligt til.«

hvorfor har du valgt at følge et fag om lov og litteraur?

»Jeg synes, det kunne være spændende at lave noget, der ikke var så juridisk fagligt, 

men måske kunne præsentere andre input til måden, vi tænker loven på. og så håbede 

jeg, at man kunne lære en masse retorisk.«

hvad har du fået ud af kurset?

»Jeg havde egentligt ikke de store faglige forventninger, udover at få muligheden for 

at læse nogle klassiske tekster. Men jeg er blevet meget positivt overrasket, fordi de 

forskellige måder vi er gået til bøgerne på, både har givet et lovteknisk og et retshisto-

risk indblik.«

hvad mener du efter at have fulgt kurset,  

at litteraturen kan bidrage med til juristen?

»Det er relevant, hvis man fokuserer på litteraturen som tekst om lov. Læser man for 

eksempel tragedien Antigone i det perspektiv, kan det anskueliggøre en række retslige 

problemer, fordi man griber tingene an på en anden måde, end hvis man diskuterede 

det på baggrund af en juridisk tekst. Bøgerne ligner virkeligheden, og det kan gøre 

forskellige emner konkrete.«

hvem der er omfattet af retfærdigheden, 
hvad der kan gøres til et spørgsmål om ret-
færdighed, og hvor det giver mening at hen-
vende sig med sit krav om retfærdighed.«

Store armbevægelser  
og lovens grammatik
Ditlev Tamm har også bemærket denne 
forskel: 

»Det lidt pudsige er, at litteraterne ofte 
hellere vil tale om store teorier, mens juri-
sterne er mere interesserede i det, der står i 
bogen, vi taler om.« 

Isak Winkel Holm genkender dette bil-
lede. 

»Vi humanister vil frygtelig gerne tegne 
de store linjer,« smiler han, »så det er sundt 
og godt, at juristerne tvinger os til at være 
mere koncise.« 

Men både han og Maria Jørgensen un-
derstreger, at litteraturens lyst til de store 
spørgsmål er relevant. For Maria Jørgensen 
kan litteraturens former tænke det selvføl-
gelige på nye måder:  

»Litteraturen peger for eksempel ofte på 
spørgsmålet om lovens legitimitet. Det er 
for eksempel tilfældet i Sofokles’ Antigone 
eller Heinrich von Kleists Michael Kohlhaas. 
Det er et kompleks, som juraen aldrig helt 
kan undslippe, og som litteraturen har et 
særligt blik for.«

Hvad mener de studerende om 

’Lov og litteratur’?

Rasmus Riis, 
6. semester, 
litteraturvidenskab – 
følger kurset 
’Litteratur og Ret’

felix fröhlich, 
7. semester, 
jura – følger kurset 
’Law and Literature’

Signe 
Anker-Møller, 
5. semester, 
litteraturvidenskab – 
følger kurset 
’Litteratur og Ret’

heidi kloe hansen, 
8. semester, 
jura – følger kurset 
’Law and Literature’ 
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En ugle til en 
flueknepper

»Jeg underviser i flueknep-fonetik,« siger 
årets underviser med et bredt smil. John 
Tøndering fra Lingvistik er kåret til årets 
underviser på KU, fordi han gør resonans 
og sinuskurver spiselige for purunge 
humanister

fag, flueknep-fonetikken, til 
at kritisere Pia Kjærsgaard 
eller sådan noget.«

 
Solgt til stød og blødt d
John Tøndering er tændt, 
når han underviser. Han 
bevæger sig til og fra tavlen 
i energiske strøg, og han ge-
stikulerer som en dirigent. 
På tavlen maler han et dia-
gram med bølgetoppe, der 
illustrerer et centralt begreb 
ved navn voice onset time.

Undervisningen i fonetik 
og akustik ligger tættere 
på naturvidenskaben end 
på samfundsvidenskaben, 
og det er en udfordring for 
mange humanister, fortæl-
ler Johns studerende, der 
havde frygtet, at fonetik 
ville være et svært fag, der 
bare skulle overstås. Men 
det lader til, at John Tønde-
ring har knækket en kode, 
for han hopper ubesværet 
frem og tilbage over hegnet 
til naturvidenskabens nør-
dede verden, og hans stude-
rende følger efter: 

»Hvem skulle have troet, 
at resonans kunne forklares 
ved hjælp af en historie om 
ti børn, der gynger og et 
langt bræt? Eller at man kan 
forklare lyds udbredelse i et 
rum ved at få de studerende 
til at agere luftmolekyler, 
der skubber til hinanden? 
Det kan John, og han er en 
tilsyneladende evig kilde til 
disse genveje til faglig for-
ståelse,« står der i de stude-
rendes indstilling af John til 
prisen som årets underviser.

Det engagement mærker 
også journalisten og foto-
grafen, der får en mættet 
forelæsning om det danske 
sprogs stød, de absurd 
mange fortungevokaler og 
det forkætrede bløde d, som 
er alt for stort et emne for et 
universitetsspeciale. 

Den 44-årige adjunkt 
poserer med vidtåben mund 
og sprællende tunge for at 
anskueliggøre, at a’et i katte 
og a’et i kappe artikuleres to 
forskellige steder i munden. 
John Tøndering under-
streger sine pointer med et 
brændende blik efterfulgt af 
et lille nik.

Man mærker ikke, at det 
er en tidligere bankmand, 
der taler. John Tøndering 
ler en lille tør latter, når 
han taler om sine fem år i 
banken, før han begyndte 
at læse litteraturvidenskab, 
som han dog fandt ’lidt for 
sort’. På et kursus på Dansk 
mødte John Tøndering 
fonetikken, og så var han 
solgt.

»Det var lige mig. Jeg 
var 30 og helt klar til at gå 
i dybden med lydene. Jeg 
havde aldrig nogensinde 
gennemført, hvis jeg var 
startet som 21-årig. Men 
de senere år er de stude-
rende virkelig blevet meget 
unge, og det lader ikke til at 
skræmme dem, at de i høj 
grad skal ud og skabe deres 
egne job. Lingvistik er ikke 
en professionsuddannelse 
man kan omsætte til et ar-

åRETS hARAlD
Af Gry Bartroff Gaihede

Fonetiktimen begynder 
med at underviseren følger 
op på et par spørgsmål fra 
sidste gang, som han ikke 
fik svaret godt nok på, sy-
nes han. Han har vendt og 
drejet et par emner siden 
sidst, talt med en kollega og 
søgt i litteraturen, og nu vil 
han gerne uddybe sine svar, 
inden han går videre til da-
gens menu.

»I dag skal vi imitere mul-
tietnolekt på baggrund af 
lydoptagelser af Perleven-
ner og Jallerup Færgeby,« 

siger adjunkt John Tønde-
ring så til holdet af lingvi-
stikstuderende.

En studine deler en obser-
vation fra en tur i metroen, 
hvor hun spottede j-lyde 
efter t’erne hos et par ind-
vandrerdrenge. John for-
klarer, at det sker, når man 
overdriver den s-støj vi har 
på dansk efter t, at man får 
den j-artikulation. 

I den snak Universitets-
avisen fik med John før un-
dervisningen, talte vi også 
om tj-lyden, og da tilføjede 
John, at selv om man mes-
trer den danske udtale, kan 
man vælge at bruge den tj-

lyd for at signalere, at man 
tilhører en bestemt gruppe. 
Men det var nok mest fordi 
journalisten trykkede ham 
lidt på maven, for alt det so-
ciale omkring sproget ligger 
uden for hans område, siger 
John. Fonetikere holder sig 
til beskrivelsen af sprogenes 
lyde og lydsystemer, de 
analyserer ikke kommuni-
kationssituationen: 

»Vi er nede i de absurde 
detaljer. Vi undersøger 
gerne tonegangene i dansk 
som andetsprog, men vi har 
ingen synspunkter om de 
sprogbrugere, vi observerer. 
Man kan ikke bruge vores 

åRETS hARAlD

•	 	Københavns	Universitets	undervisningspris	Årets	Harald	

uddeles af rektor årligt til en af universitetets lærere for 

god og inspirerende undervisning. 

•	 	Prismodtageren	vælges	på	baggrund	af	indstillinger	fra	

ansatte og studerende. I 2011 uddeltes prisen for 24. gang.  

•	 	Årets	underviser	modtager	en	porcelænsugle	i	kongeligt	

porcelæn dekoreret af en ny kunstner hvert år og 25.000 

kroner ved universitetets årsfest. 

•	 	Med	prisen	(opkaldt	efter	matematikeren	Harald	Bohr)	øn-

sker bestyrelsen for Københavns Universitets Almene Fond 

at fremhæve og påskønne undervisning af den højeste 

kvalitet. 

foRTUNgEVokAlER 

Dansk er svært. Mange sprog har kun to urundede fortungevokaler, men vores har fem, fortæller årets 

underviser, idet han tydeligt artikulerer alle varianterne i mile, mele, mæle, male og malle. også moders-

målsdanskere kan få de vokaler galt i ganen, så det fx i en tale ved universitetets årsfest blev svært at høre 

forskel på ledelse og lidelse, siger John Tøndering gnækkende.  

FoToS: LARS JUUL HAUSCHILDT
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NOVO NORDISK FONDEN
Udvalget for kunsthistorisk forskning indkalder 
ansøgninger til:

kunsthistoriske forskningsprojekter

Der kan søges støtte til et selvstændigt projekt 
eller en klart angivet del af et større projekt inden 
for kunsthistorisk forskning.

Der gøres opmærksom på, at der ikke gives støtte 
til designforskning samt til udgivelse af kandidat-
specialer.

Yderligere oplysninger på Fondens hjemmeside 
www.novonordiskfonden.dk hvor ansøgnings-
skema findes fra mandag den 12. december 
2011.

Ansøgningsfrist: 
onsdag den 1. februar 2012 kl. 16.00. 

NOVO NORDISK FONDEN
indkalder hermed ansøgninger til:

Mads Øvlisen-stipendier inden for,  
kunsthistorie, kunst og kuratering

Novo Nordisk Fonden indkalder hermed ansøgere til to ph.d.-stipendier in-
den for henholdsvis kunsthistorisk og kunstnerisk forskning. Stipendierne er 
indstiftet i 2006 som en videreførelse af den indsats, som Mads Øvlisen har 
gjort gennem sit virke i Novo Nordisk Fonden for kunst og for kunsthistorisk 
forskning. Stipendierne er rettet mod 3-årige ph.d.-forløb med indskrivning 
ved et dansk universitet eller højere læreanstalt.

•  Det kunsthistoriske ph.d.-stipendium tildeles ansøgere, hvis forskningspro-
jekt ligger inden for det kunsthistoriske fagområde med særligt henblik 
på kunsthistoriske og/eller kunstteoretiske emner fra perioden før 1900.

•  Det praksisbaserede ph.d.-stipendium tildeles ansøgere, hvis forsknings-
projekt tager udgangspunkt i en billedkunstnerisk praksis. Projektet skal 
bestå af en skriftlig afhandling og en kunstnerisk undersøgelse og skal 
forsvares som et samlet forskningsprojekt.

Kravene til opnåelse af ph.d.-graden skal i alle henseender følge Ministeriet 
for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers ph.d.-bekendtgø-
relse af 2008 samt tillæg af 2010.

Midler 
Til hvert stipendium er 1,5 mio.kr., som dækker løn og tilskud til drift i 3 år.

Vejledning findes på Fondens hjemmeside www.novonordiskfonden.dk 
fra 1. oktober 2011 og ansøgningsskema er åbent fra den 12. december 
2011. 

Ansøgninger indtastes i vort internetbaserede ansøgningssystem og sendes 
elektronisk til Fonden senest onsdag den 1. februar 2012 kl. 16.00.  
Ansøgningen udfærdiges på dansk eller engelsk. 

Uddeling vil finde sted medio marts 2012. Stipendierne vil være til rådig-
hed fra 1. april 2012 under forudsætning af indskrivning på universitet.

Andrea grunnet Jacobsen, 22, 
lingvistik på 2. år
John er sjov og afslappet, og han brænder 

for sit fag. Han svarer på vores mange 

spørgsmål, indtil vi forstår stoffet. Mange 

synes at fonetik er noget af det allersvæ-

reste, men vi kan alligevel virkelig godt 

lide faget – fordi vi har ham. På vores 2. 

semester var der tvivl om hvorvidt John ville 

kunne undervise os på 3. semester, fordi 

der måske kom noget forskning i vejen, og 

vi havde det sådan: nej, du skal ikke ud og 

forske, du skal blive her og undervise os. Så 

vi blev lykkelige på vores egne vegne, da det 

projekt ikke blev til noget.

Janus Bahs Jacquet, 29,  
Indoeuropæisk på 3 år, tilvalg
John er en engageret underviser, som godt 

kan lide at lege med fonetikken og have det 

sjovt. Samtidig er han jo fonetiker og un-

derviser i det, han er specialist i og som han 

elsker, så der er ingen tvivl om, at han er god 

til det. Samtidig har han en legende tilgang 

til fonetikken, og det smitter. Han er også 

god til at engagere folk med sin smittende 

entusiasme, så der kommer kommentarer 

fra de studerende og diskussioner, der får 

folk op af stolene.

kathrine Andresen, 23, 
lingvistik på 2. år
Vi er så glade for John, fordi han får os til at 

leve os ind i fonetikken. I begyndelsen havde 

jeg den indstilling, at fonetik og fonologi 

bare skulle overstås. Men det er så enormt 

hyggeligt at være til hans undervisning, fordi 

stemningen er god, så nu er det noget af 

det, jeg synes er allersjovest. John lever sig 

så meget ind i det selv, og vi studerende kan 

mærke, hvordan han brænder for det. Jeg er 

ked af at, at det semester vi går ind i handler 

om grammatik og videnskabsteori, og at det 

derfor nok desværre bliver uden John

bejde som sprogsygeplejerske i 
morgen.« 

De studerende er livsvigtige
For nogle uger siden tikkede en 
mail ind hos John Tøndering 
fra ledelsen i Nørregade om at 
han var blevet tildelt prisen som 
Årets Harald 2011 for god og 
inspirerende undervisning af 
højeste kvalitet. 

»De spurgte om jeg kunne 
deltage i årsfesten den 18. no-
vember, og jeg skrev tilbage, 
at jeg ikke havde nogen planer 
den dag, men at det måtte være 
en fejl.« 

Den var god nok, og det blev 
John Tønderings første årsfest. 
Det var en stor og dejlig ople-
velse for ham, selv om han al-
drig fandt hen til den eksklusive 
efterfest for de særligt indbudte, 
men nød sine ’pindemadder 
med pøblen’.

Da journalisten læser højt 
fra indstillingen, som de stude-
rende har kaldt ’Ode til John T’, 
bliver John Tøndering meget 
bevæget, og på spørgsmålet om 
hvad de studerende giver ham, 
udover en ugle i kongeligt por-
celæn, kommer svaret prompte:

»De er helt uundværlige. Der 
er ikke vildt mange, der forsker 
i det her i Danmark, og det ville 
være ret ensomt, hvis det ikke 
var for de studerende. Når de 
kommer op på et vist niveau, så 
har jeg interessante faglige sam-
talepartnere, og det sker faktisk 
lynhurtigt. De går jo rundt og 
registrerer mærkelige udtalefæ-
nomener fra dag ét.« 

John fortæller, at han tager 
billeder af de studerende den 
første undervisningsgang, fordi 
det hjælper ham til at lære deres 
navne med det samme. Og de 
studerende fortæller, at John 
også stikker et lille kamera op 
gennem næsen for at vise dem 
sine egne svingende stemmelæ-
ber. Det lyder ikke behageligt.

»Det er lidt en gimmick, men 
det har stor pædagogisk effekt, 
og det bliver meget nærværende 
på den måde, at vi taler om kød 
og blod. Vi laver også ganeaf-
tryk i undervisningen, hvor man 
ved at pensle tungen sort, med 
et spejl og et kamera kan se 
hvor konsonanterne artikuleres 
i ganen.«

John Tøndering bruger også 
sine studerende til pilotprojek-
ter. Hans forskningsideer bliver 
afprøvet af de studerende, og 
det er noget, der giver dynamik 
i undervisningen:

»Sidste år havde jeg dem på 
gaden for at høre hvordan folk 
udtaler caffé latte. På den måde 
fungerer de studerende som 
forskningsassistenter,« siger 
John Tøndering og tilføjer, at 
han savner det gamle KUA, for 
her i de nye bygninger, sidder 
underviserne på femte sal, langt 
væk fra de studerendes daglige 
rute: 

»Vi er så skarpt adskilt fra 
dem her, og det er virkelig 
ærgerligt. Jeg siger tit til de stu-
derende, at de endelig må kigge 
forbi mit kontor, men det sker 
så sjældent. Det er et kæmpe 
tab.«

gbg@adm.ku.dk
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Climate expert: 

lucky if global warming 
stops at 2-3 degrees
on the eve of CoP 17, the University Post asks one 
of the most respected experts on climate for his 
assessment of the state of the world

Cop 17

By Afton Halloran

As we go to press, the COP 17 climate conference in Durban 
is in motion, feeding the annual swing between climate 
change optimism and disappointment.

German scientist Hans Joachim Schellnhuber, a long-
standing member of the Nobel Prize-winning International 
Panel for Climate Change is, if anyone, a scientist who can 
give an accurate assessment of where the climate is right 
now.

He was recently awarded an honorary doctorate at the 
University of Copenhagen, and it was while he was on his 
way to the airport in Berlin bound for Copenhagen, that we 
caught up with him for a phone interview.

Key to his 2009 lecture was his version of a burning em-
bers diagram (see top right), where vertical stacks represent 
climate risks. The stacks are yellow at the bottom, turning 
into red. A horizontal line representing two degrees of war-
ming cuts through the stacks, at a point where several of the 
stacks are already red. Danger red.

When you last spoke at the University of Copenhagen in 2009 
you showed the ‘Burning Embers’ diagram. Which aspects of 
this diagram have generated more concern since?

»If we review it again in a few years from now the red will 
probably have come further down, so to speak. There are 
signs that most coral reefs will probably already be lost with 
global warming of 1.5 degrees Celsius.«

»We have also learned much more about the tipping point 
of the Greenland ice sheet. Here again we have much more 
evidence that going beyond two degrees is extremely risky. 
We need 5-10 more years to put solid numbers behind that. 
But the trend is absolutely clear. It’s less clear when you talk 
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We have learned more about the tipping point of the 

Greenland ice sheet, and it’s risky, says Hans Joachim 

Schellnhuber

Hans Joachim  
Schellnhuber
German scientist Hans Joachim ‘John’ Schellnhuber 

is the founding Director of the Potsdam Institute 

for Climate Impact Research. He is a long-standing 

member of the Nobel Prize winning International 

Panel for Climate Change (IPCC), which is com-

prised of some of the world’s top scientists. He 

has just received an honorary doctorate from the 

University of Copenhagen.

Cop17

CoP 17, or the Conference of Parties 17, is an annual meeting 

where countries discuss and assess progress pertaining to 

climate change. The first CoP was held in Nassau, Bahamas 

in 1994. The parties meet to adopt decisions and resolutions 

in order to take specific action against climate change. This 

year’s meeting is in Durban, South Africa.
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Drudge of the judges
As this newspaper goes to press, the win-

ners of the law contest, the 2011 Copenha-

gen Competition will be announced. See 

the toughest teams and meet negotiating 

rivals. We hope to have captured the final 

announcement for you on UniversityPost.dk.

feature: 
how to make a bike city? 
Copenhagen was not always so bike-friend-

ly. Architect Camilla Van Deurs explains to 

the University Post how this city originally 

made the switch to bikes.

writing in English is tough, 
study shows
one thing is to know enough English to 

get by in a strange city without starving. 

Another is to know enough English to write 

university-level papers. We look into how 

international students cope with writing 

papers in a language far away from their 

mother tongue on UniversityPost.dk. 

Studying environment prize 
goes to pharma
This year’s International Study Environment 

Award goes to the Faculty of Pharmaceuti-

cal Sciences. on Universitypost.dk you can 

read how the Pharma people are working to 

get more international graduate students to 

stay in Denmark. 

Comment: occupy wall Street, 
occupy ‘Rådhuspladsen’
Copenhagen activist Mads Tofthøj Rasmus-

sen explains why the occupy Wall Street mo-

vement is relevant here, and warns against 

peak oil, the fallacy of economic growth, 

and technological unemployment. Read his 

comment on Universitypost.dk.

READ ThE fUll ARTIClES, 
CoMMENTS, AND ThE 
RESpoNSES To ThEM oN

Universitypost.dk
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about extreme events, such as droughts and storms. I think 
in terms of ecosystems, and tipping points, we have learned 
a lot in the past two years.«

»Ocean acidification is also very important. This genera-
tes a huge impact on the fisheries. On the other hand, we 
have finally set up models at the Potsdam Institute, as well 
as other places, for the Greenland Ice Sheet. We are also 
working on Asian monsoon systems. We will probably see, 
more or less, a higher variability in monsoon seasons – years 
where you have more precipitation as usual, and then one 
or two years where there are no monsoons. That would be 
very devastating.«

Last time you were in Copenhagen the scientific consensus was 
that an increase of two degrees Celsius would result in a global 
tipping point. How much closer are we to that tipping point 
now?

»For ecosystems 1.5 degrees Celsius seems to be the tip-
ping point, but for the big systems like monsoon systems 
and the Greenland Ice Sheet, we still think that below two 
degrees we are not absolutely safe, but have the chance to 
avoid big disasters. However, it may turn out that even two 
degrees is too high.

On the other hand, we have to be realistic. If we are really 
lucky and everyone is taking on their responsibilities we will 
probably stop global warming somewhere between two or 
three degrees.«

Are there any emerging issues that can be added to the ‘bur-
ning embers’ diagram?

»There are many things. We had debates in IPCC and we 
would like to do an update of the burning embers for 2014. 
That might be extremely powerful. Right now we are work-
ing very hard on ecosystems, extreme events, and also on 
food security. The latter is a truly burning issue. We now 
have seven billion people on earth, and we will have nine 
billion before long.«

Does a drastic event need to happen, in terms of some kind of 
natural disaster, for nations to change their minds about redu-
cing their emissions?

»I hate that idea, but I think that it is not unrealistic. We 
know what happened in the United States after Hurricane 
Katrina, there was a change in public mood.«

»It is a tragic thing. People sometimes only wake up if 
something really disastrous happens. But, there is so much 
compelling scientific evidence, and my hope is this will 
bring about change by itself. Let’s hope that the loss in hu-
man lives and the damage will be minimal.«

Have there been any new developments, in terms of techno-
logical fixes, over the past couple of years that could result in 
significant changes?

DIAGRAM

”It is a tragic thing. 
People sometimes 
only wake up if 
something really 
disastrous happens.”

Follow our blog from the  

climate talks in Durban on 

UNIVERSITypoST.Dk

»I think there is one interesting idea being explored right 
now called methanisation. The big problem for renewable 
energy is its fluctuation. The wind blows some days, and the 
other days it doesn’t.«

»So sometimes you have excess energy and another time 
you have no energy. So the storage of this energy is a big 
problem. But when excess energy is used for creating hy-
drogen through electrolysis, then this hydrogen could be 
converted into methane (natural gas) together with carbon. 

Then you could take full advantage of the existing natural 
gas infrastructure which is immense. For example, in Ger-
many alone we have storage for the equivalent of several 
months of gas consumption. So if you could convert excess 
energy from renewables into methane using existing infra-
structure it could be a fantastic backup system.«

»Also, you could involve carbon capture and storage 
(CCS). When it would be burned in a gas-fired power plant 
you could take the carbon out and create methane again. So 
you could run it in a closed cycle. It sounds like utopia right 
now. But it should be something that should be pursued. I 
know that eminent scientists are working on it, including 
two Nobel laureates.«

»In summary, you have to think in entire systems. All too 
often we wish to find the one miracle solution. But in the 
end, you have to invent an alternative system, which is  
broadly superior to the one that already exists.«

uni-avis@adm.ku.dk

See the full interview with Schellnhuber on 

UNIVERSITypoST.Dk
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here is your typical day
you really want to read your book. But you always end up messing 
around on the net, a survey on students’ daily life indicates

SURVEy I
By Mike young

Students report that they spend too much 
time surfing around on the web. In an ideal 
world, they would much prefer to spend 

yoUR TypICAl DAy

Students were asked to take part in the 

survey via our UniversityPost.dk newsletter 

and via the Danish-language uni-avisen.dk 

newsletter.

A total of 297 responded to some questi-

ons, 233 responded to all of them.

Half of the respondents were Danish 

students, the other half were internatio-

nal exchange and full degree students in 

almost equal measure.

The survey was representative in terms of 

gender and faculty of study, with the excep-

tion of the small Faculty of Theology which 

had no respondents.

wISh MoRE TIME – wISh lESS TIME
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Wish I had more time for this

Wish I spent less time on this

their time reading books, and this includes 
reading for fun and reading for study.

This is one of the conclusions that can be 
drawn from a University Post survey of Da-
nish and international students’ daily routi-
nes ‘Your typical day’.

The survey first asked students to state 
how much time they actually spent on typi-
cal activities, (diagram above). 

The survey then asked students to evalua-
te whether they would prefer to spend more 
time, or less time, on them.

An overwhelming 120 out of 233 wished 
they spent less time surfing, blogging and 
playing games on the web. Only 19 people 
wished they had more time for it.

In contrast to web surfing, only five 
respondents wished they spent less time 
‘reading, mostly for fun’, with 120 wishing 
that they had more time for it. Academic 
reading is also on students’ wishful thinking 
list: Here 80 respondents wish they spent 
more time, while 30 wished for less.

Students’ wishful thinking includes the 
category ‘Hobbies, leisure activities and 
volunteer work’, where 115 wish for more 
time. Only 13 wish they spent less time on 
it.

Different time zones
So what does a typical day look like? A
typical Danish student reports getting up 
between 7 and 8, with international ex-
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See how you compare with Danes (Clock to the left), international exchange students (Clock in the middle) 

and international full degree students (Clock to the right).
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out the door  
in fifteen minutes
our Miss Average, Emma, has a  high octane get-up-and-get-ready  
routine that would leave most students standing

I was homesick
our Mr. Average, Nawin, is with his family and friends via Skype, Facebook

SURVEy 2

By Mike young

It probably looks like a pit stop in Grand Prix car racing.
Emma Bonde, a Danish third semester political 

science student, reckons that she spends fifteen minutes 
getting from her bed to her bike in the morning.

Among the many respondents of the ‘Your Typical 
Day’ survey who had left contact details, she was the 
most typical in terms of time spent on different activi-
ties. 

Emma, our Ms Average, had few outliers. One of them 
is her 15 minute tornado of a morning routine.

»I get up, and turn the kettle on. I then take a quick 
shower to wake up. I pour the boiling water over the 
oatmeal that is in the pan. I add salt. I then put on my 
clothes while the porridge is getting to boil. Into a bowl, 
I add sugar, and eat, while I at the same time prepare 
my lunch pack.«

You’re not afraid of a mix-up here, accidentally taking a 
mouthful of lunch?

»No!« she laughs: »I wrap my phone charger, put it in 
the computer case, books in my backpack, rush down 
the stairs from the first floor. And on to my bike.«

When not studying - or taking care of her two student 
jobs as a TV subtitle writer and as assistant to a disabled 
person - Emma spends four to six hours a day online. 
Like many others, she regrets the time she spends on the 
web.

»I consider it a waste of time. I am reading articles, 
finding out things I don’t need to know, looking at pictu-
res. I don’t really know what I am doing«.

miy@adm.ku.dk

SURVEy 3
By Mike young

For Nawin Pudasaini, coming to Copenhagen to do a full 
degree in pharmaceutical science was not easy.

»I felt homesick here, as it was the first time I was 
away from home,« he explains.

The University Post found him, among those respon-
dents of the ‘Your Typical Day’ survey who had left 
contact details, to be the most typical student in terms of 
time spent on different activities.

Generally speaking, in terms of time spent on the 
survey’s activities, he is Mr. Average. But there is one 
exception: The time he spends chatting with friends via 
skype and facebook etc., where he reports two to four 
hours, every day.

»At the time I filled out the survey, I felt the need to 
get connected to my family and friends, as I was home-
sick. This has since improved and I have met many 
friends in class, and Nepalese friends here,« he says, 
adding that the time spent under this category is now 
under two hours a day.

miy@adm.ku.dk

change students taking a longer sleep-in to 
between 8 and 9. Danish students spend 
between 45 minutes and one hour getting 
themselves ready before leaving. Interna-
tional students, exchange and full degree, 
manage to keep it down to just exactly 45 
minutes on average. Whether this means 
that Danish students spend more minutes 
preening themselves in front of the mirror is 
open to interpretation.

After going through the day’s activities, 
(see diagram left), our students collapse, 
exhausted, on their beds: Danish students 
some time between 11 and midnight, inter-
national students one hour later.

lunch pack beats canteen
There are no large differences between 
Danish and international students. But if 
there is one significant trend, it is that inter-
national students who are here to take a full 
degree, are closer in their habits to Danish 
students than students who are here for a 
shorter stay on exchange.

Student jobs are a good example of this. 
Danish students spend far more time (one 
to two hours per day) on student jobs than 
international full degree students and  
exchange students (none). Maybe this is 
just the effect of jobs for international stu-
dents being harder to find.

Only one out of every five students,  
Danish and international, eat at the univer-
sity canteens. Most students prefer a lunch 
pack: 70 per cent of Danish students, more 
than 50 per cent of internationals.

A future survey could find out whether 
the lunch pack is popular because of the  
expense of the canteens, or because  
students judge their own food to be better.

gender is just same same
What about gender differences? 

Female students spend marginally longer 
getting ready in the morning than their 
male student colleagues. 

Female students are more self-critical 
about their use of time. This is one way of 
interpreting the fact that relatively more 
female respondents wish to spend more, or 
wish to spend less, time on different cate-
gories. 

Apart from this, the two sexes are hard to 
distinguish in the categories we have chosen 
for the survey.

Multitasking
Surprisingly - for surveys where you tick off 
how much time you spend on different  
activities consecutively - it all adds up.  
Students ticked off an average of 24 hours 
a day.

But for those who did more than their 24, 
a comment from one of our respondents  
offers a ready explanation.

»I know I ended up with more than 24 
hours of activity. But I multitask!«

See more results from the survey on  
UniversityPost.dk.

miy@adm.ku.dk

ANy IDEAS foR fUTURE SURVEyS, 
oR woUlD yoU lIkE To hElp US 
Do IT BETTER? 

Send a mail to miy@adm.ku.dk and join the  

University Post survey advisory group.
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MR. AVERAgE

Nawin spends his spare moments on 

evening walks and litterature
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MISS AVERAgE

Besides her studies, Emma keeps two jobs
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Hvem skal tørre  
op efter de våde  
fakulteter?

STUDENTERKOMMENTaR

Af formand Bjarke Lindemann 

Jepsen og næstformand Maria 

Toft, Studenterrådet ved KU

Kun fire studienævn skal dække de 9.000 studerende og 41 uddannelser 
på hele det nye fakultet. Hvordan skal man nogensinde kunne 
kvalitetssikre noget som helst i så store studienævn? 

”Studienævnene sikrer med 
andre ord, at den nyeste 
forskning omsættes til 
undervisning – hurtigere 
end man kan nå at stave til 
innovation.”

DER ER NOGET GANSKE specielt ved den 
måde, hvorpå vi laver uddannelse på de 
danske universiteter. Kvalitetssikringen og 
udviklingen af uddannelserne sker nemlig i 
de lokale studienævn, hvor undervisere og 
studerende sammen lægger rammerne for 
undervisningen. 

Fagnære studienævn udvikler uddan-
nelserne i de lokale fagmiljøer. Forskernes 
erfaringer og de studerendes idéer kobles 
til nye kurser og nye undervisningsformer. 
Samtidig sikrer fagnære studienævn, at den 
nyeste viden altid kan vandre direkte ind 
i studieordningen. Studienævnene sikrer 
med andre ord, at den nyeste forskning om-

sættes til undervisning – hurtigere end man 
kan nå at stave til innovation. 

MEN DE FAGNÆRE STUDIENÆVN er under 
pres! På Det Naturvidenskabelige Fakultet 
(Nat) valgte man for fire år siden at fjerne 
de fagnære studienævn og erstatte dem 
med to studienævn for alle ordinære uddan-
nelser. 

De nye bachelor- og kandidatstudienævn 
skulle nu dække alle fagligheder, fra idræt 
til datalogi. Man fjernede med andre ord 
den faglige forankring i studienævnene, 
selvom der i universitetsloven står, at 
studienævnene skal kvalitetssikre uddan-
nelserne og undervisningen. Modellen er 
da også siden blevet hårdt kritiseret, især 
internt blandt undervisere og studerende på 
fakultetet.

SÅ KOM FUSIONEN, og vi studerende 
troede, at Nat’s model var fortid. Nu har de-
kanerne for Nat og Life imidlertid foreslået 
fire studienævn i det input, der blev sendt 
i høring. Kun fire studienævn skal dække 
de 9.000 studerende og 41 uddannelser på 
hele det nye fakultet. Hvordan skal man 
nogensinde kunne kvalitetssikre noget som 
helst i så store studienævn? 

Hvis studienævnene ikke skal ende som 
rene nikkedukker, der blåstempler studie-
lederens arbejde og godkender dispensatio-
ner, bliver vi nødt til at have fagnære studie-
nævn på Nat-Life. 

Formålet med fusionen er at skabe faglig 
synergi. Men synergien skabes jo tæt på stu-
derende og forskere og ikke ved at lægge to 
tunge fakulteter sammen. Derfor er fagligt 

forankrede studienævn en af hjørnestenene 
i en fortsat udvikling og profilering af vores 
uddannelser. 

VI SYNES IKKE, vi stiller urimelige krav. 
Det afgørende er, at alle uddannelser er 
repræsenterede i studienævnene med en 
studerende og en underviser. Man kunne 
tage udgangspunkt i de ti nye institutter på 
tværs af de gamle institutter på Life og Nat. 
Lad os lave et tilsvarende antal studienævn, 
så de nye faglige synergier, der skabes på de 
nye institutter, med det samme smitter af på 
uddannelserne. 

Og det kan lade sig gøre i praksis. På 
Farma-Veterinær-Sund-fakultetet ser deka-
nerne det ligefrem som en værdi med helt 
uddannelsesspecifikke studienævn.   
 »Formålet er at sikre de enkelte uddan-
nelsers faglige opbakning samt nærhed til 
de studerende,« skriver de i om studienæv-
nene deres fusionsinput.

DERFOR SKAL DER LYDE en indtrængende 
appel fra os studerende til dekanerne på 
Life og Nat, rektor og universitetsbestyrel-
sen: Indfør flere studienævn! Hvis I virkelig 
ønsker at styrke uddannelserne på KU med 
fusionen, bliver I nødt til at sikre, at de nye 
tværdisciplinære muligheder kobles tæt 
sammen med den faglige udvikling, der sker 
lokalt på de enkelte uddannelser. 

Hvis vi ikke lader den faglige udvikling 
komme nedefra, risikerer vi, at de våde fa-
kulteter tabes på gulvet. Og vi tror ikke, at I 
er klar til at tørre op, hvis fusionen ikke har 
de studerende og medarbejdernes opbak-
ning.

NOVO NORDISK FONDEN indkalder ansøgninger 
til følgende stipendier:

Hallas-Møller Stipendium (femårigt) tildeles seniorforskere som bidrager til opretholdelse 
og styrkelse af forskning inden for læge- og naturvidenskab, fortrinsvis inden for biomedicinsk 
grundforskning, translationel forskning og klinisk forskning i Danmark.
Stipendiet kan tildeles yngre forskere:
1.  hvis fortsatte forbliven i forskningssystemet anses for meget ønskværdig, hvis sædvanlige 

stipendiemuligheder er udtømte, og for hvem en universitetsansættelse ikke umiddelbart er 
i sigte.

eller
2.  der har opnået fast ansættelse på en institution, men ønskes fritaget for undervisning og 

administration.

Ansøgere til stipendiet forventes at have udført dokumenteret selvstændig vægtig forskning, 
der er perspektivrig og i international særklasse. Tildelingen af stipendiet forventes at kunne 
fremskynde muligheden for et forskningsmæssigt gennembrud.

Aflønning - svarende til stipendie-modtagerens nuværende lønramme eller efter gældende 
overenskomst.
Drift - der gives støtte til driftsomkostninger på op til 1,5 mio. kr. pr. år.
Udbetaling - det samlede stipendium inklusiv driftsomkostninger udgør op til 11 mio. kr. og der 
udbetales op til 2,2 mio.kr. om året. Beløbet er til dækning af egen løn samt driftsomkostninger. 
Der uddeles op til to stipendier pr. år.

Klinisk Forsker Stipendium (femårigt) skal gøre det muligt for højt kvalificerede forskere ansat 
i fuldtids kliniske stillinger i Danmark at blive delvis frigjort fra klinisk arbejde, således at de får 
mulighed for sammenhængende tid til forskning. Formålet med et klinisk forsker stipendium er 
at sikre den vigtige brobygning mellem klinisk arbejde og biomedicinsk/eksperimentel forsk-
ning. 
Hvert stipendium er på i alt 2,5 mio. kr. (500.000 kr. pr. år) som skal gå til aflønning af afløser 
i den kliniske funktion. Der uddeles op til fire stipendier pr. år.

For Hallas-Møller Stipendium og Klinisk Forsker Stipendium gælder:
Ansøgere, der har dansk som modersmål SKAL indsende ansøgninger på dansk.
Kun ansøgere, der ikke har dansk som modersmål, må indsende ansøgninger på en-
gelsk.

Det fulde opslag og ansøgningsskema findes på fondens hjemmeside, 
www.novonordiskfonden.dk, fra den 12. december 2011. Ansøgninger indtastes i et internet-
baseret ansøgningssystem og sendes elektronisk til Fonden senest den 1. februar 2012 kl. 16.00.

Novo Nordisk Fonden, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup
Telefon: 3527 6609, Telefax: 3527 6601, E-mail: urba@novo.dk
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Mindre kafka -  
mere klarhed

Af prorektor Thomas 

Bjørnholm

Der er behov for at skabe mere synlige og klare karriereveje for forskere. 
En del af løsningen kan være at kopiere modellen med ’tenure track’ fra 
de amerikanske universiteter

”Hvis KU 
skal være 
konkurrence-
dygtig, er vi 
nødt til at 
være mere 
internationale 
i vores 
rekrutterings-
strategi.”

NOVO NORDISK FONDEN
POST-DOC STIPENDIER I ALMEN MEDICIN

Novo Nordisk Fonden indkalder ansøgninger til uddeling af to 2-årige post-
doc stipendier i almen medicin.   

Formål: At støtte almen medicinsk forskning, specielt at fastholde læger 
som forskere i de alment medicinske forskningsmiljøer på eller knyttet til 
universiteterne.

Forudsætninger: Ansøger skal have erhvervet ph.d.-grad eller være på 
tilsvarende niveau.

Midler: Til rådighed er 2 mio. kr. - to hele stipendier på hver 2 år à  
500.000 kr. årligt. Der kan søges om halvt stipendium, såfremt tilknytning til 
klinisk arbejde ønskes opretholdt i stipendieperioden.

Ansøgningsfrist: 1. februar 2012 kl. 16.00.

Ansøgning: Ansøgningsskema og udførlig vejledning findes på Fondens 
hjemmeside: www.novonordiskfonden.dk fra 12. december 2011. 

Ansøgninger indtastes i et internetbaseret ansøgningssystem og sendes 
elektronisk til Fonden. Ansøgningen udfærdiges på dansk, eventuelt engelsk.

Bedømmelsesudvalg: Ansøgninger vil blive bedømt af tre nordiske profes-
sorer i almen medicin.

Uddelingstidspunkt: Medio marts 2012. 

Offentliggørelse: Ultimo marts 2012. Stipendierne vil være til rådighed fra 
1. april 2012 og forventes at skulle starte senest 1. januar 2013.

Novo Nordisk Fonden, Tuborg Havnevej 19, DK-2900 Hellerup 
Telefon: 3527 6612, Telefax: 3527 6601, E-mail: mjlt@novo.dk

I KAFKAS ROMAN SLOTTET ankommer ’K’ 
til landsbyen ved foden af et slot. Han har 
fået at vide, at han skal tiltræde jobbet som 
slottets landmåler. Alligevel er det umuligt 
for ’K’ at nå op til slottet. Mystikken breder 
sig. Hvorfor i alverden er han blevet ansat, 
hvis slottet ikke vil kendes ved ham? Er han 
overhovedet ansat? Findes slottet i virke-
ligheden eller er det en tankekonstruktion? 
Og hvorfor vil ingen af de løjerlige lands-
bybeboere og sælsomme slotsfunktionærer 
besvare hans spørgsmål? 

Kafkask kan man også kalde en karriere 
som forsker. I hvert fald hvis man læser 
en rapport fra Forsknings og Innovations-
styrelsen (FI). Hver fjerde (adspurgte og 
svarende) forsker i Danmark ved ikke, hvad 
de skal gøre for at stige i de akademiske gra-
der. Samtidig har jobusikkerhed og mang-
lende klare mål for karrieren stor betydning 
for forskernes jobtilfredshed. 

EN DEL AF PROBLEMET skyldes, at man 
fra politisk hold har uddelt strategiske 
forskningsmidler, så forskergrupper ofte 
skal søge om penge fra projekt til projekt. 
Især postdocs er en udsat gruppe, der føler 
sig ladt alene af universiteterne. Blandt de 
eksternt finansierede forskere er kun hver 
femte sikret ansættelse på KU, når bevillin-
gen udløber. 

Billedet af den danske stillingsstruktur 
bliver ikke mindre sløret, når man ser den 
udefra – som international ansøger. Vi får 
ikke altid de bedste forskere til at rykke telt-
pælene op og flytte til København, hvis ikke 
de tilbydes en fast stilling. Ifølge rapporten 
fra FI kan de tidsbegrænsede stillinger be-
tyde hjerneflugt fra danske universiteter, da 
universiteter i udlandet ofte er bedre til at 
sikre forskerne jobsikkerhed på lang sigt. 

HVORDAN KAN VI SKABE mere synlige og 
klare karriereveje som forsker? Her har vi 
på KU i et stykke tid kigget på det amerikan-
ske begreb ’tenure track’. I USA var ’tenure’-
systemet oprindeligt tænkt som en garanti 
for den akademiske frihed. Tanken var, at 
forskere, der var beskyttede af en fastansæt-
telse, lettere kunne lade forskningen gå i 
nye retninger, der afveg fra den etablerede 
visdom. 

I ’tenure track’-systemet opslår universi-
tetet stillinger, hvor fx unge forskere kan 
ansættes i åben konkurrence med mulighed 
for fastansættelse, hvis de inden for en gi-
ven periode af fagfæller vurderes til at have 
opfyldt kravene for ’tenure’. På den måde 
giver man forskeren ro til at vise, hvad han 
eller hun dur til.

PÅ KU HAR VI NEDSAT en arbejdsgruppe, 
der skal se på, hvordan vi kan skabe mere 
klarhed i karrierevejene, og hvordan vi kan 
opruste på den internationale rekruttering. 
Det er endnu for tidligt at sige, hvilke kon-
krete instrumenter udvalget vil anbefale –  
et oplæg fra arbejdsgruppen er nu på vej i 
høring på fakulteter og institutter. 

Men efter min mening er det oplagt, at vi 
på KU overvejer ’tenure track’ som en del af 
løsningen. Ikke mindst fordi det er et karri-
eresystem, som både er gennemskueligt og 
kendt i udlandet. Og hvis KU skal være kon-
kurrencedygtig, er vi nødt til at være mere 
internationale i vores rekrutteringsstrategi.

KRITIKERE VIL MÅSKE SIGE, at vi ikke må 
glemme alle de projektansatte forskere, som 

ikke kommer på ’tenure track’. Her må vi 
nok være realistiske og erkende, at vi også 
fremover vil have en stor gruppe med mid-
lertidig ansættelse. Sådan er de offentlige 
og private bevillingssystemer nu engang 
indrettet. 

Men jeg tror også vi kan blive bedre til 
at understøtte postdocs, så de får flere kar-
rieremuligheder. Det kunne for eksempel 
være i form af workshops med virksomhe-
der og offentlige myndigheder, tilbud om 
coaching og karrieredage. Vi kan nok ikke 
ændre grundlæggende på vores økonomiske 
rammer. Men vi kan blive bedre til at skabe 
mere klarhed – og mindre Kafka. 
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kaLENDER
forskningsetiske udfordringer i kvalita-
tiv forskning
FoREDRAG – Af Tine Tjørnhøj-Thomsen, Statens Institut for 

Folkesundhed, SDU

Tid: 5/12 kl. 15.15–17.00

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 2.0.63

Arr.: samfil.dk 

h. C. ørsteds rejsebreve
FoREDRAG – Af cand.mag. Karen Jelved og professor Andrew 

D. Jackson, Niels Bohr Institutet, KU

Tid: 6/12 kl. 17.00

Sted: H.C. Ørsted Institutet, Universitetsparken 5, Aud. 10 

Arr.: Videnskabshistorisk Selskab, math.ku.dk/videnskabshi-

storie

fattigdom som forbrydelse?
FoREDRAGSMØDE – Med Inge Mønster Kjær, 

ph.d.-studerende, SDU

Tid: 6/12 kl. 19.30

Sted: Medicinsk Museion, Bredgade 62, Auditoriet

Arr.: Dansk Medicinsk-Historisk Selskab, dmhs1917.dk

De danske fattiggårde husede mennesker, der ikke var i 

stand til at forsørge sig selv. Årsagerne til fattigdommen var 

mange, og det var fattiggårdens funktioner også. Den sam-

me bygning rummede elementer af straf, omsorg, pleje, 

tvangsarbejde, disciplinering og meget mere. Med eksempler 

fra danske købstadsfattiggårde vil foredraget handle om, 

hvordan synet på de fattige slog igennem i fattiglemmernes 

hverdag. Foto fra Ravnsborg Lokalhistoriske Arkiv viser fat-

tiglemmer og forstander foran fattiggården på Bulbrovej i 

Nøbølle omkring år 1900.

where does EU end? future enlarge-
ments
JEAN MoNNET LECTURE – With Erik Boel, Chair of European 

Movement Denmark

Tid: 7/12 kl. 12.15-14.00

Sted: CSS; Øster Farimagsgade, room 2.0.63

Arr.: cep.polsci.ku.dk/english/eurelatedcourses/jeanmonnet

fatwas and the Construction of  
Authority: The Case of The European 
Council for fatwa and Research 
ISLAM LECTURE SERIES - Lena Larsen, Project director of The 

oslo Coalition on Freedom of Religion or Belief and Karen Li-

se Karman Johansen, researcher/political advisor at the Mi-

nistry of Refugee, Immigration and Integration Affairs, Den-

mark

Tid: 7/12 kl. 16.15-18.00 

Sted: Fiolstræde 4-6, Metro Annex, Room 5 

Arr.: CEIT og CNIo, islam.ku.dk/english

Advanced Christmas hearts: history, 
Theories, Methods and practice 
JUL I ALUMNEFoRENINGEN - Få udfordret dit kulturelle 

kendskab til julehjerte-traditionen og lær at mestre de flette-

de julehjerters kunst

Tid: 7/12 kl. 17.00-19.00

Sted: Brandes-auditoriet, Frue Plads 4

Arr.: kubulus.dk. Tilmelding nødvendig

DIVERSE
foNDE og lEgATER

Dansk-Israelsk Studiefond til minde 
om Josef og Regine Nachemsohn
Fonden har til formål bl.a. at yde stipendier til danske 

studerende til studier ved et israelsk universitet/højere 

læreanstalt. Der kan årligt uddeles legatportioner af va-

rierende størrelse til brug i studieåret 2012/2013. An-

søgning med bilag sendes i 5 eksemplarer.

Ansøgningsskema: www.disf.dk eller fremsendelse af 

frankeret svarkuvert til Advokat Carsten R. Christiansen, 

Ny Vestergade 17, 1., 1471 København K.

professor, dr.phil. Viggo Brøndal  
og hustrus legat
Af Professor, dr.phil. Viggo Brøndal og hustrus legat er 

der for 2011 et antal legatportioner til rådighed til »støt-

te af unge sprogvidenskabsfolk (med kandidat- eller 

ph.d.-grad), fortrinsvis med fransk som hovedfag eller 

med almen lingvistik som interesse«. Der kan eksempel-

vis ydes støtte til forskningsrejser og -ophold, publice-

ring eller andre tilsvarende formål til fremme af forsk-

ningen.

Ansøgningen stiles til Viggo Brøndal og hustrus legat 

c/o Ragnhild Filén Wangen, Institut for Engelsk, Ger-

mansk og Romansk, Københavns Universitet Amager, 

Njalsgade 128, 2300 Kbh. S. Ansøgningen skal rumme 

oplysninger om navn, adresse, personnummer, uddan-

nelse og forskningsbaggrund samt en præcis men kort-

fattet projektbeskrivelse og et budget. Der vedlægges 

intet materiale herudover, og der anvendes ikke specielt 

skema.

Ansøgningsfrist: Fredag den 9. december 2011.

foRENINgER

Slagtilbud på sport
Dyrk masser af sjove idrætter til halv pris hos USG – Uni-

versitetets Studenter Gymnastik. Hvis du tilmelder dig 

på www.usg.dk fra mandag den 19. december kl. 12, kan 

du starte på en friskere frisk mandag den 2. januar – til 

halv pris. Der er ledige pladser på hold med diverse dan-

searter, pilates, yoga, styrketræning, svømning, volley-

ball, skiture med meget mere - de fleste aktiviteter for 

under 500 kr. for 4 måneders træning. Holdene kører til 

30. april.

Studenternes galleris vinterudstilling
FERNISERING – Studerende viser deres kunst: foto, video og 

digital kunst samt broderi, malerier, tegning, installation og 

lydkunst. Billedet er af Sara Lubich, Kunsthistorie

Tid: 8/12 kl. 16-18 på Det Humanistiske Fakultetsbibliotek 

og kl. 19 på Studenterhuset

Sted: Njalsgade 112, aften: Købmagergade 52

Arr.: facebook.com/studenternesgalleri

 Atlas of Creation vender tilbage
FoREDRAG – Af lektor Danny Eibye-Jacobsen, Statens Natur-

historiske Museum og lektor emeritus Niels Bonde, Geogra-

fisk-Geologisk Institut

Tid: 8/12 kl. 19.30 

Sted: Universitetsparken 13, August Krogh Bygningen, Aud. 1 

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening, aki.ku.dk/dnf

Interaktiv storytelling 
i forskningsformidling 
PH.D.-SEMINAR - Med Sune Auken og Bjarke Myrthu

Tid: 9/12-11 kl. 10–16

Sted: KUA, Auditorium 127.0.09

Arr.: normsandnarratives.com. Tilmelding til nvv@teol.ku.dk

Vikingetidens Thor-kult - en historikers 
perspektiv
FRoKoSTMØDE – Ph.d. Lasse Sonne præsenterer sit samtidi-

ge kildemateriale til vikingetidens Thor-kult 

Tid: 12/12 kl. 12-13.15

Sted: KUA, SAXo, lokale 9.3.14

Arr.: middelalderstudier.ku.dk/frokostmoeder

fossilt DNA – De nyeste resultater
FoREDRAG - Professor, dr.scient. Eske Willerslev Center for 

Geogenetik

Tid: 12/12 kl. 19.30

Sted: Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7

Arr.: naturvidenskab.net

’Danish Multiculturalism’ and ’Do we have 
a Duty to Recognize Culture?’
CESEM SEMINAR - Sune Lægaard, RUC and CESEM and Mor-

ten Ebbe Juul Nielsen, KU and CESEM will present their ar-

ticles. Participants are expected to have read the papers on 

cesem.ku.dk/papers

Tid: 16/12 kl. 11.15-13.00 

Sted: University of Copenhagen, KUA, room 14.2.50

Arr.: cesem.ku.dk

Tid til tillidsreform universiteterne:  
frihedsgrader og fælles ansvar
AC-KoNFERENCE – Prisen er 750 kr. Tilmelding via ac.

dk/0/1458

Tid: 16/1-12, kl. 9.45-16.30

Sted: Festsalen, Frue Plads

Arr.: ac.dk

Sexede seniorer – om sextabuer i den 
tredje alder
HERToFT-EFTERMIDDAG – Fotograf Maria Fonfara og antro-

polog Bjarke oxlund viser et af Frisindsdanmarks sidste, store 

tabuer

Tid: 26/1-12 kl. 16.00-18.00

Sted: Rigshospitalet, Henrik Harpestrengs Vej, opg. 61a, Psyki-

atrisk Aud.

Arr.: sexogsamfund.dk og klinisksexologi.dk 

Tyvesprog og tungetale - Refleksioner over 
menneskets sprogbrug hos kierkegaard
FoREDRAG - Af Dorothea Glöckner, sognepræst, ph.d. 

Tid: 26/1-12 kl. 19.30

Sted: Teologi, Købmagergade 44, Aud. 1

Arr.: kierkegaardselskabet.dk
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årsfest 2011
ÅRSFEST – Den 18. november var der fest på KU. om eftermiddagen 
på Frue Plads hædredes årets underviser og æresdoktorerne blev 
promoveret. De studerende, der havde skrevet medaljeopgaver 
og vundet gulv og sølv for deres indsats, blev æret, og rektor, 
Studenterrådsformand og lektor Pia Quist holdt taler. Så skulle 
aftenkjolerne fnugrulles, for senere fortsatte festen i DR-huset med 
Brahms og Tina Dickow.

Tekst: Therese Leonhardt Hjorth

Fotos: Afton Halloran       lySENDE pAIllETTER 

Selvom dresscoden lød på mørkt tøj, var 

Anna-Thora Vejlebo, som læser odonto-

logi på KU, i dagens anledning hoppet i en 

smuk, lys pailletkjole fra Venus de Milo. 

Kæresten Jonas Bruun er ph.d.-studerende 

på DTU og var iklædt et skræddersyet jak-

kesæt fra Singapore. Parret var til årsfest 

for første gang.

      IkkE ARBEJDSTøJ

Som ansat på KU har man ifølge souschef i Koncern-it Thomas Arnbak-Hartzberg 

ikke ofte brug for slips. Derfor var den gule sag, han denne aften havde bundet om 

halsen, spritny. Ud over slipset havde han medbragt sin hustru Marie, der arbejder for 

Novo Nordisk, og vennerne Christopher Fabritius og Helene Mark. Sidstnævnte ses i 

sort sæt fra Marlene Birger og Karen Millen samt stiletter fra yves Saint Laurent.

       klASSISk lySEffEkT

I forhallen i de historiske bygninger på Frue Plads vogter Apollon og Athene universite-

tets indgang. Ved årsfestens aftenarrangement i DR’s koncerthus var de græske guder 

rykket med som projektioner på bygningens facade. Guderne står for foreningen af 

natur- og åndsvidenskaberne.

    pRoREkToRS kVINDER

Berith og Katrine Bjørnholm kender universitetet bedre end de 

fleste. De er nemlig prorektor Thomas Bjørnholms nærmeste 

familie. Katrine læser Veterinærmedicin på KU og var for anden 

gang med til årsfest: »Det er lidt smartere i år. Festen får en helt 

anden profil med Tina Dickow og Radiohuset«.

    RoCkChICk  

Først var det Beethoven og Brahms, efter 

pausen var det Dickow. Lyset blev dæmpet, 

røgmaskinen blev tændt, og pailletter overtog 

scenen. Da elguitaren hen mod slutningen 

blev fundet frem, spurgte Tina Dickow salen: 

»Gør det jer utrygge?«. 
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Meld dig ind på aak.dk

Meld dig gratis ind i AAK som studiemedlem

 - og tjen én måneds dagpenge til en værdi af 13.607 kr. 

Gå ikke Glip af 13.607 kr. 


