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Fakultetets 
kandidater 

Får job
Humanisterne har klaret sig godt igennem 

finanskrisen, viser ny stor kandidatundersøgelse, 
der sætter lys på humanisternes kompetencer.
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Dagen byder bl.a. på taler, musik,

mad og drikke – og slutter med en kæmpe 

fest for både ansatte og studerende på plad-

sen mellem KUA2 og Fakultetsbiblioteket.

på Det  
HUmAnistisKe  
FAKUltet,  
KøbenHAvns  
Universitet

vær med til – sammen med resten af  

humanioras studerende og ansatte

 – at fejre fakultetets nye bygninger. 

kl. 10
Officiel åbning af KUA2 på  

det indre universitetstorv med 
taler af bl.a. rektor ralf Hem-
mingsen, dekan Ulf Hedetoft 

og professor ib bondebjerg og 
musik med musikvidenskabs 
kor mUKO og bigband mibb. 
Der vil også være fernisering 

på splooshs fotoudstilling med 
billeder fra Gamle KUA.

kl. 11 
reception med mad og 
drikke og loungemusik 
ved musikvidenskabs 
bigband mibb på det 
indre universitetstorv.

kl. 17-23

Fest med bar, mad og 

livemusik i teltet på pladsen foran KUA2.

Festen er for alle ansatte og studerende 

– medbring studie- eller id-kort.

kl. 15-17
Arrangementer og åbent 

hus på institutterne MEF, 

Saxo, ToRS og IKK på KUA2, 

bygning 10, 12, 14 og 16.

20. september 2013 

prOGrAm
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Vi kender vejen til dit drømmejob

Vi ved, at vores medlemmer har helt unikke kompetencer, og at du bliver 
drivkraften på fremtidens arbejdsmarked. Og så sikrer vi dig selvfølgelig 
økonomisk, hvis du bliver ledig.

Er du studerende, har du mulighed for at få medlemskabet gratis. Har du 
været medlem i ét år, når du dimitterer, slipper du for karensmåneden og 
tjener dermed 14.235 kr.

Meld dig ind på ma-kasse.dk/blivmedlem

ma er den 
foretrukne
 a-kasse for 
humanister
ma-kasse.dk

CENTRE OF AFRICAN STUDIES
UNIVERSITY OF COPENHAGEN

Gain insight into the fascinating diversity of Africa

MA in African Studies
An interdisciplinary and internationally oriented two-year MA programme (120 ECTS) centred on themes 
like Politics, Development, Economics, Culture, Conflicts, HIV/AIDS, Environment and Aid Policy. 
The programme is in English and the study environment is international.

Competences gained in the programme can lead to employment within Danish and international aid 
and development activities, either as part of public programmes, consultancy industries or NGO’s. 

Application deadline 1 April 2014

For more information contact our Student Counsellors, 3532 4598  
studievejledningcas@teol.ku.dk  www.teol.ku.dk/cas
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8 Du står her!
Academic Books? Videnscenter? Pitstop? Publi©kom?  

Hvis der ikke lige ringer en klokke, kan det være, du skal konsultere  

KUA-kortet. Må vi anbefale et besøg på tagterrasserne.

19 GoDe iDeer Gror på træet
De to etnologistuderende Pernille Gøtz og Sarah Jest er på en mission for at 

bringe studerende og ansatte tættere sammen og skabe et studiemiljø på 

tværs af fag- og institutgrænser. Hold øje med deres træ, som du kan 

hænge dine gode ideer på.

20 humanister får job
Fakultetet har netop lanceret en stor undersøgelse, som viser at  

humanistiske kandidater klarer sig godt på trods af krisetider.  

Humanist giver dig et overblik over undersøgelsens resultater.

14 stuDerenDe meD inDflyDelse
De sidder i studienævnet og er med til at planlægge din uddannelse.  

De planlægger din rustur. Og din studiestart. Og de arrangerer de fester,  

du går til. Mød tre af fakultetets frivillige studerende, der arbejder for at  

gøre dit studieliv bedre. 

26 loGos + ethos + pathos = monethos
Thea Sejr Hansen blev retorikstuderende, da hun ved et tilfælde kom til et 

åbent hus-arrangement på faget. Det har hun ikke fortrudt, og i dag er hun 

færdig kandidat med eget firma, hvor hun rådgiver i taleskrivning og laver 

stemmetræning med bl.a. politikere og journalister.

 

artikler
Humanist

Studentermagasinet

 6 Dekanen mener!  

 7  Voxpop: Det glæder jeg mig til... 

 10  A Beginner's Guide to Academia 

 12  Fjel og mnagler ved KUA2

 13  Studerende laver konference om dit studiemiljø

 40  Kantinen får ny menu og udvider til KUA2

 29  Lukkelyde åbner dørene til forskerverdenen

 35  Mød tre af fakultetets ph.d.-studerende

 36   Han tager nørderne alvorligt - interview med  

lektor Lars Konzack

 40  Nyt MEF-magasin til forskningsinteresserede studerende

 42  Sociale sammenhænge - konference på Saxo

37

24

7

32 stræbere kan starte her!
Endelig er semesteret slut. Dine medstuderende kan ikke komme hurtigt 

nok ud af døren, men du bruger sommeren på frivillige studier på en af 

universiteternes mange sommerskoler. Hvorfor? Fordi det er fedt! 24

32

32

19

14
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38 thank you for the music
Klerkegade har i 39 år huset musikvidenskab.  

Nu er lokalerne rømmet og de studerende på 

plads i nye omgivelser på KUA2. Humanist 

besøgte Klerkegade lige inden rømningen.
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Vejen fra Universitet til virkeligheden er lang, og mediebilledet tegner ofte 
en jobløs fremtid for humanister. Men der ER masser af humanister, der 

finder joblykken. Studentermagasinet Humanist taler med tidligere huma-
niorastuderende i danske drømmejobs om, hvordan de fik dem. Dette 

nummers orakel hedder Maria Månson. Hun er studievært og anmelder 
på DR’s filmprogram ’Filmselskabet’.

Sarah Jest
Sarah læser etnologi og er netop kommet hjem fra et udlandsophold, der er 
blevet tilbragt på Barnard College i New York. Hun har tidligere været en af 
kræfterne bag studiemiljøprojektet Det Anderledes Læringsmiljø på Saxo-
Instituttet, og dette semester skal hun forsøge at engagere fakultetets stu-
derende i projektet KUA WishTree. 
- Jeg starter på kandidaten i europæisk etnologi dette semester, og i for-
hold til mit eget studie glæder jeg mig mest til bare at nørde mit fag rigtig 
meget igennem og til at gense Islands Brygges bodegaer med mine venner 
fra studiet. I forhold til WishTree glæder jeg mig mest til vores symposier; 
jeg tror, de kan sætte gang i nogle gode diskussioner og nye læringsaktivi-
teter.

Cecilie Rosenkvist Levin 
Læser på kandidatuddannelsen i dansk, hvor hun har speciali-
seret sig i sprog og kønsstudier. Cecilie skal i gang med sit 
sidste semester med undervisning – derefter er der kun et 
speciale mellem hende og kandidatgraden. I dette nummer 
fortæller hun om sit sommerskole-ophold på Berkeley.
- Jeg glæder mig over, at jeg i dette semester skal læse Faglig 
formidling, som er et fag inden for sprog- og kommunikations-
rådgivning på dansk. Jeg glæder mig rigtig meget til at få kon-
krete kompetencer og redskaber inden for forskellige kommu-
nikationsgenrer. Det bliver fedt at skulle arbejde sprogligt med 
tilrettelæggelsen og gennemførelsen af fx kampagner, og det 
er i høj grad noget, jeg kan se mig selv arbejde med, når jeg er 
færdig med mit speciale.

Joachim Wiewiura
Joachim studerer filosofi med tilvalg i økonomi og er dette semester taget på udveksling på Uppsala 
Universitet, hvor han skal studere filosofi og økonomihistorie. Han har sin bachelor i filosofi fra Aarhus 
Universitet og har også tidligere studeret på ECLA of Bard i Berlin. Dette semester er han, på trods af sit 
svenske eksil, medarrangør af en konference om studiemiljø på KUA.
- Jeg glæder mig til to ting det kommende semester: At opleve det suveræne studiemiljø, jeg har hørt, 
Uppsala Universitet har. Jeg håber på, at jeg kan finde inspiration til, hvordan man laver et idérigt og 
givende akademisk miljø på et universitet. Derudover er jeg en del af Tænketanken for Konkrete Analyser, 
der arrangerer konferencen ”How to facilitate the great Academy?” i oktober på KUA. Her vil vi sætte 
spørgsmålstegn ved, hvem, hvad og hvordan man faciliterer et akademisk miljø. Det bliver sjovt, så man 
skal huske at tilmelde sig!

Elias Westergaard
Elias er noget så eksotisk som en økonomistuderende 
i Humanists spalter. Men han er ikke helt ubekendt 
med humaniora; hans fortid gemmer bl.a. på studier i 
musikvidenskab i Kiel og studier i Liberal Arts i Berlin. 
Men det var alt sammen før økonomistudiet fik fingre 
i ham. Dette semester er han med til at arrangere kon-
ferencen ”How to facilitate the great Academy?” på 
KUA. 
- I efteråret står jeg sammen med resten af Tænketan-
ken for Konkrete Analyser for at arrangere konferen-
cen på KUA. Jeg glæder mig til konferencen, fordi det 
er lykkedes os at få en stor gruppe dygtige folk til at 
komme og diskutere akademisk miljø med os. Vi kal-
der det akademisk miljø, fordi det både inkluderer 
studiemiljø og ideer om, hvad universitet er, og hvilket 
universitet vi gerne vil være. Konferencen er derfor en 
invitation til studerende, undervisere og administrati-
on til at mødes og diskutere akademisk miljø. Det bli-
ver et brag af en konference for alle, der har lyst til at 
være med. 

Redaktionen

Humanist bidrag

HUMANIST Udgives af Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet DISTRIBUTION Magasinet distribueres til fakultetets institutter og centre samt til større gang- og fællesarealer FREKVENS Humanist 

udkommer to gange i semesteret i et oplag på 4500 eksemplarer. Deadline for nummer 4: 10.10.2013. Udkommer 611.2013 WEB Se www.humanist.hum.ku.dk for annonceinfo, deadlines og link til magasinet  

på nettet ADRESSE Humanist, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, Karen Blixens Vej 4, lokale 14.1.15, 2300 København S

Hvad ser du frem til ved det kommende semester? Humanist har stillet spørgsmålet til nogle 
af de studerende, der, på den ene eller anden måde, har bidraget til dette nummer af bladet.
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Studenterskribent
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MARTIN ØRSTED
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Skribent

TANIA MARIA JOHANNESEN
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Kan vi få en ny joke, tak!
Hvad siger man til en humanist, der lige har afleveret sit speciale? ”En Whopper Menu og en stor cola, tak”! 
Du kender sikkert den gamle vittighed, der med slet skjult ironi hentyder til, at humanister er tvunget til at 
tage job, der ikke ligefrem kræver fem års benhårdt slid på universitetet. Men det kan være, at tiden er kommet 
til at finde på noget nyt.

For selv om krisen kradser, og selv om den internationale lavkonjunktur også har fejet hen over Danmark og 
efterladt et spor af arbejdsløshed og dårlig økonomi, er der måske alligevel noget at glæde sig over. I hvert fald 
hvis man er – eller er i gang med at blive – professionel humanist. Fakultetets nye undersøgelse, 
Kandidatundersøgelsen 2013, og alle statistikkerne taler nemlig et sprog, der er umuligt at misforstå: I 80’erne 
var ca. 25 procent af alle humanister ledige, i dag er tallet knap 6 procent. Til det regnestykke hører også, at vi 
uddanner næsten tre gange så mange humanister i dag som i 80’erne. Og humanisternes arbejdsløshed er, hvad 
nok de færreste tror, ifølge de nyeste arbejdsløshedstal fra Danmarks Statistik, mindre end fx økonomernes.

Hvordan kan det så være? Det er der selvfølgelig mange grunde til. Overgangen fra industri- og produktions- 
til vidensamfund har betydet en (under)skov af job, der kan og skal udfyldes af humanister. I den offentlige 
undervisningssektor, men i høj grad også i de små og mellemstore virksomheder, der ikke længere har råd til at 
lade kommunikationen og markedsføringen sejle. Det betyder dog ikke, at det underskrevne eksamensbevis er 
den direkte vej til hjørnekontor og en villa på Frederiksberg. Vil man have et job, må man kæmpe for det.  
Og akkurat som med bikinisæsonen nytter det ikke at gå i gang med forberedelserne, når man nærmer sig 
Sankt Hans. Kandidatundersøgelsen viser nemlig, at jo før man kommer i gang med jobsøgningen, jo bedre. 

91 procent af de studerende, der begynder at søge job, før de skriver deres speciale, har et job tre måneder efter 
dimissionen – og halvdelen af dem bliver ansat i en virksomhed, de kender i forvejen fra et studiejob,  
et praktikophold eller et projektsamarbejde. Tilsammen giver det unægtelig et godt argument for at engagere 
sig i sin fremtid så hurtigt som muligt. For selvom det lysner i horisonten, så har vi nok ikke oplevet de sidste 
besparelser på undervisningsområdet. Mere end nogensinde før vil det være op til dig selv at sørge for, at du 
bliver så attraktiv som mulig for en potentiel arbejdsgiver. I Humanist kan du altid læse meget mere om,  
hvad du kan gøre, hvem du skal netværke med, og hvordan du kommer bedst muligt i gang. 

Sæt iværk!

På redaktionens vegne

Pernille Munch Toldam  
Redaktør
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Vel mødt til alle – og farvel til myterne!
Allerførst: varmt velkommen til de 2500 nye humaniorastu-

derende, der nu går i gang med en uddannelse på fakultetet. 

Flere har vi aldrig optaget på én gang! Det skyldes selvfølge-

lig, at flere i dag har mulighed for at tage en universitetsud-

dannelse – men især at vi for nylig er blevet udvidet med et 

nyt institut, Det Informationsvidenskabelige Akademi. 

Vel mødt – også til ’de gamle’ naturligvis! – til et nyt liv i nye 

omgivelser.

For ikke kun har vi optaget rekordmange studerende. Fakul-

tetet er også for første gang stort set samlet på ét campus-

område. Vi har dermed fået fine rammer til sammen at skabe 

et levende, moderne, motiverende studiemiljø og til initiativer 

på tværs af traditionelle fag- og institutskel. 

Vi fejrer denne skelsættende begivenhed ved indvielsen af 

KUA2 fredag d. 20. september, hvor der planlægges en vifte 

af arrangementer for alle (se invitationen på bagsiden af bla-

det, red.). 

Rammerne er altså i orden – og det er indholdet også.  Uan-

set uddannelse og institut vil I opleve stor opmærksomhed på 

jeres studiemæssige trivsel, høj faglig kvalitet i undervisnin-

gen og intensivt fokus på at hjælpe jer med at tilrettelægge 

jeres studier. 

Det sidste omfatter også vejledning om studiernes karriere-

mæssige perspektiver. Og de er der – i høj grad! 

For uagtet hvad I måtte have hørt fra mytemagere og mørke-

mænd i den offentlige debat, så lad mig slå fast: humanistiske 

uddannelser er både fagligt udfordrende og fyldt med kar-

rieremæssige muligheder. At vi uddanner til arbejdsløshed, 

er en myte uden hold i fakta. Humaniora tilbyder tværtimod 

det bedste fra to verdener: et studieunivers med fordybelse i 

kunst, kultur, sprog, informationsvidenskab, medier, filosofi, 

historie og meget mere, men også kompetencer, der bevisligt 

er efterspurgt på arbejdsmarkedet i en lang række private og 

offentlige funktioner.

Så farvel til myterne om det brødløse humaniora! Støder I på 

dem, tro dem ikke. Tilbagevis dem hellere med al den doku-

mentation, som faktisk findes, og som I kan læse om i dette 

nummer af Humanist.

Dekan Ulf Hedetoft

Oliver Bishop Harriman Stipendiet til  
fremme af engelsk sprog og litteratur

Sidste portion af legatet er til uddeling i år. Det kan søges af kandidater 
fra Københavns Universitet (med KA i engelsk), der har bestået eksamen 
efter sommerterminen 2009. Ansøgere skal have vist evne til selvstændig 
forskning i engelsk. Det bemærkes, at hvis ansøgernes kvalifikationer er lige, 
skal stipendiet gives til ansøgere, der har bestået eksamen inden for de sidste 
to år.
Ansøgning med oplysninger om kvalifikationer og eventuelle formål indsen-
des til Det Humanistiske Fakultet, Karen Blixens Vej 4, 2300 S, således at den 
er sekretariatet i hænde senest 1. oktober 2013.

Har du overvejet at tage en del af din uddannelse i udlandet? Men ved du ikke, 
hvor du skal begynde? Eller hvad du skal læse? Og er det besværligt, dyrt eller 
måske endda umuligt at komme af sted? 

Få svar på dine spørgsmål, og tag de første skridt på vejen til et udlandsophold 
ved at deltage i fakultetets Udlandsdag. Her vil du finde vejledning, hjælpende 
hænder og hoveder og mulighed for at høre om alle de internationale tilbud, 
der er på Humaniora. 

Hvad er det? 
Udlandsdag er et arrangement, som Det Humanistiske Fakultet arrangerer for 
dig, der har udlængsel eller bare er nysgerrig. Det er et 3-timers arrangement 
med international bazar, workshops, præsentationer fra studievejledere og Det 
Internationale Kontor og mange flere.

Hvornår er det?
Det foregår tirsdag den 17. september fra 13.00 til 16.00. Sæt kryds i kalende-
ren! 

Hvor er det?
Dagen starter på Torvet, der ligger på KUA2 ved receptionen. Her vil der være 
international bazar og vejvisning videre til lokaler, hvor der vil være oplæg og 
workshops.  

Hvad skal jeg gøre?
Intet andet end at møde op! 

På Det Humanistiske Fakultet vil vi gerne gøre processen med at tage ud så let 
som mulig for dig – det er dine udlængselsønsker, der vejer tungest.  
Vi ses den 17. september til Udlandsdag!

UDLANDSDAG 
DEN 17. SEPTEMBER  
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Humanist 6 Humanist 7

Jeg  
glæder  
mig til...
Et nyt semester er startet på Humaniora.  

Læs her, hvad tolv af dine medstuderende  

især glæder sig til i det kommende semester.
Tekst og foto: Michael Kjærgaard, ntv629@hum.ku.dk 

Gitte, dansk
- at se mine medstuderende og til at 
tænke akademisk igen efter en lang 
sommerferie.

Jon, engelsk 
- at begynde på oversættel-
sesstudier og til at være med i 
KU’s nye mentorprogram.

Christian, film-  
og medievidenskab 
- at skulle i gang med at producere 
forskellige filmproduktioner.

Frederik,  
pædagogik 
- at komme i gang igen og til at 
lære en masse nye mennesker 
at kende.Anders, engelsk  

- at blive mødt af en masse  
akademiske udfordringer og  
til det sociale liv med fester.

Ulf, moderne kultur  
og kulturformidling 
- at komme i gang med et fag, som 
virkelig interesserer mig, og til at 
prøve KUA efter min bachelor på 
RUC.

Anne, dansk 
- at komme i gang med mine tilvalgsfag 
og til at være mentor for internationale 
studerende.

Anders, film-  
og medievidenskab 
- at skulle i gang med 
praktisk arbejde med et 
kamera efter et helt år med 
rigtig meget teori.

Peter, historie 
- at være i praktik i et semester hos 
Dansk Bygningsarv og bruge min 
faglige viden praktisk.

Aske, pædagogik 
- at lære om psykologien og filoso-
fien inden for pædagogik hos en 
fantastisk lektor, der hedder  
Gert Christensen.

Anne, pædagogik 
- at komme i gang med mit speciale, 
fordi vi har forberedt det bedste  
specialeforløb, man kan forestille sig.

Tobias, historie 
-at blive færdig med min  
bacheloropgave til vinter, for så  
er jeg kommet et godt stykke  
videre i min uddannelse.
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Humanist 8 Humanist 9

Bøger og kompendier
Academic Books på Torvet i KUA2 har det meste. På www.academicbooks.dk 
kan du se pensumlister fra undervisere på dit fag og bestille bøger til afhentning. 
Kompendier med undervisningstekster købes hos Publi©kom – også på Torvet. 

Fagcaféer
Hvert institut har en studenterdrevet fagcafé med kaffe hele ugen og  
udskænkning til almindelig hygge sidst på ugen.

Festsal
Festsalen i KUA2 kommer til at blive et nyt samlingspunkt for fakultetet –  
når den om ikke så længe står helt færdig.

Hovedindgang
KUA2 har en stor hovedindgang lige foran receptionen. I KUA1 er der (mindst)  
en indgang i hver bygning, så man skal være præcis med aftaler.

Mad og drikke 
Kantinen i KUA1 og de to mindre madudsalg i KUA2 drives af finske Fazer. Du kan 
altid tjekke åbningstider og menu på hum.ku.dk/kontakt/gaest/kantinen/. 

Reception
Lige inden for hovedindgangen i KUA2 sidder der folk klar til at hjælpe i receptio-
nen. De er på plads i åbningstiden man-tor kl. 8-15.30 (dog 8-17.30 frem til 20/9), 
fredag kl. 8-15. 

Læsepladser og grupperum
Du kan frit benytte pladserne i institutternes videnscentre, i gangarealer og i 
Læringsgaden på KUA2. Desuden rummer Det Humanistiske Fakultetsbibliotek 
ca. 500 gode læsepladser. I bygning 25 ligger Specialistfabrikken, hvor man kan 
få specialeplads.

Skabe
Der er skabe til bøger og andet rundt omkring på hele Søndre Campus, bl.a. ved  
Videnscentrene. I KUA2 skal man selv medbringe en hængelås. Skabet skal  
tømmes i uge 27 og 51 – hvor evt. efterladte låse bliver klippet op.

Studievejledning
Studievejledning foregår på dit institut. Se åbningstider og kontaktoplysninger  
på dit uddannelseswebsted. Brug linket i højre side af KUnet.

Undervisningslokaler
Almindelige undervisningslokaler ligger primært i stuen og på 1. sal i KUA1 og 
primært i stuen og på 1. og 2. sal ud mod hovedindgangen i KUA2. I KUA2 kan  
du se, om undervisningslokalerne er booket på skærmene udenfor.  
Er de ikke booket, kan du bare sætte dig ind.

Videnscentre
Videnscentre er en blanding af biblioteker og studiearbejdspladser.  
Hvert institut har et – se åbningstider og detaljer om udlån på dit uddannelses-
websted. Over for KUA2 ligger Det Humanistiske Fakultetsbibliotek, der ligesom 
institutternes videnscentre er et samarbejde mellem KU og Det Kgl. Bibliotek.

Bygninger på Søndre Campus

KUA1: Bygningerne på venstre side af kanalen set fra Njalsgade. Bygget omkring 
år 2000. Hedder i folkemunde ”nye KUA”, men det giver ikke længere mening.  

KUA2: Bygningen på højre side af kanalen set fra Njalsgade. Færdiggjort i 2013 
med de sidste indflytninger i juli måned. Er en ombygning af det oprindelige KUA 
fra 1970’erne, kaldet ”gamle KUA”.

KUA3: Den sidste rest af ”gamle KUA”, der bliver ombygget i øjeblikket.  
Kommer til at rumme fakulteterne Jura og Teologi samt Det Informationsvidenska-
belige Akademi, når byggeriet efter planen står færdig i 2016.  

Det Humanistiske Fakultetsbibliotek: Bygningen modsat KUA2. Rummer 500 
studiepladser til fri afbenyttelse. Alle bestillinger på Det Kgl. Bibliotek kan afhentes 
der. 

KUA 3

NjalsgadeØrestads Boulevard

A

Eskimologi i

Strandgade 2
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Hvad er ’akade-
misk kvarter’?
Undervisningen starter først 
kvart over, selvom der står 
fx 9.00 på kurser.ku.dk. Så 
kan man nå at komme fra 
den ene ende af byen til den 
anden mellem to undervis-
ningsseancer. 

Hvad  
laver  
dekanen?
Dekanen er den øverste leder 
på fakultetet. På Humaniora 
hedder han Ulf Hedetoft, og 
han er ved siden af sit dekan-
virke forsker i migration. Ulf 
Hedetoft blev ansat i foråret 
2012 for en femårig periode.

Hvad  
laver  
man  
på  
instituttet/ 
fakultetet?
Fakultetet består af ni 
institutter, hvor der er 
forskere/undervisere 
ansat. Syv af dem har 
studienævn, der udby-
der fakultetets uddan-
nelser. Fælles har man 
Fakultetsservice, der 
bl.a. tager sig af nogle 
typer uddannelsesad-
ministration, økonomi, 
it osv. Campusservice, 
der står for driften af  
bygningerne, hører 
også med til Fakultets-
service.

Hvor kan jeg  
få Hjælp?
Du kan altid henvende dig 
til studievejledningen på dit 
institut – men der findes 
også en studenterpræst og 
Studenterrådgivningen, hvis 
problemet stikker dybere. Se 
nærmere på dit uddannel-
seswebsted på KUnet.

Hvad dækker de  
forskellige  
forskertitler over?
Professorer og lektorer er fastansatte med 50 procents forsk-
ningstid og 50 procents undervisningstid. Herunder skal de også 
bedømme, vejlede og administrere. Adjunkter er ansat for typisk 
fire år og har mindre undervisningstid. 

kan man skifte fag?
Ja, men gør det hurtigt. Hvis du skifter til et andet humaniora-
fag, kan du formentlig bruge nogle af dine eksamener som 
tilvalg. Læs mere på dit uddannelseswebsted. Problemet er, at 
hvis du ikke får det timet, spilder du SU, og så kan det være 
svært at blive færdig.

må man spørge  
en professor, 
Hvad Han  
forsker i?
Som udgangspunkt ja – men 
det kan være en god idé at 
have forberedt et  
opfølgende spørgsmål.

Hvor  
mange  
kandidatuddan-
nelser er der  
på fakultetet? 
60 – se listen på  
hum.ku.dk/uddannelser. 

Hvad betyder vip?
Videnskabeligt personale. 
Dækker over bl.a. profes-
sorer, lektorer, adjunkter og 
ph.d.-studerende. 

Hvordan  
kommer man  
i studenterrådet?
Studenterrådet er for hele KU. 
Alle studerende er velkomne 
– det foregår i Fiolstræde 10. 
Læs mere på srku.dk.

Hvor  
gamle  
er kandidaterne 
fra Hum i  
gennemsnit,  
når de forlader 
fakultetet? 
30 år

Hvordan kan man 
komme til udlan-
det og læse?
Det er nemt. Institutterne har 
masser af aftaler med uden-
landske universiteter, og der er 
støttemuligheder. Se hvordan 
på dit uddannelseswebsted på 
KUnet.

Hvem er jeg?
Hvis du ikke rigtig ved, 
hvem du selv er, kan du 
trøste dig med, at du i 
hvert fald ikke er alene! På 
Center for Subjektivitets-
forskning, som hører til her 
på fakultetet, har nogle af 
landets skarpeste hjerner i 
en årrække beskæftiget sig 
med, hvad selvet egentlig er 
for en størrelse. Og vi tror 
ikke, vi fornærmer nogen, 
når vi siger, at de heller 
ikke endnu har en mur- og 
nagelfast opfattelse af, hvad 
der udgør et ”jeg”.

Hvad betyder 
eCts?
European Credit Transfer 
System. Man skal tage 60 
ECTS hvert år, og systemet 
er i princippet det samme 
over det meste af Europa. 
60 ECTS skal gerne svare til 
et fuldtidsårsværk, dvs. ca. 
1600 timers arbejde. 

Hvor mange 
indskrevne stu-
derende Havde 
fakultetet i 2012? 
10.636

?

Alt det, dU iKKe  
vidste, dU gerne ville  

vide om  
hUmAniorA!
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Hvad  
laver  
dekanen?
Dekanen er den øverste leder 
på fakultetet. På Humaniora 
hedder han Ulf Hedetoft, og 
han er ved siden af sit dekan-
virke forsker i migration. Ulf 
Hedetoft blev ansat i foråret 
2012 for en femårig periode.

Hvorfor er  
der forskellige 
slags  
biblioteker?
Hvert institut har sit eget 
bibliotek, og så har Det 
Kongelige Bibliotek Fakul-
tetsbiblioteket, der ligger 
på Universitetstorvet.  
Det er sådan set den  
samme organisation, der 
styrer det hele, men der 
gælder ikke helt de  
samme regler, fx i forhold 
til hjemlån.

Hvordan  
kommer man  
i studenterrådet?
Studenterrådet er for hele KU. 
Alle studerende er velkomne 
– det foregår i Fiolstræde 10. 
Læs mere på srku.dk.

Hvordan kan man 
komme til udlan-
det og læse?
Det er nemt. Institutterne har 
masser af aftaler med uden-
landske universiteter, og der er 
støttemuligheder. Se hvordan 
på dit uddannelseswebsted på 
KUnet.

Hvem er jeg?
Hvis du ikke rigtig ved, 
hvem du selv er, kan du 
trøste dig med, at du i hvert 
fald ikke er alene!  
På Center for Subjektivitets-
forskning, som hører til her 
på fakultetet, har nogle af 
landets skarpeste hjerner i 
en årrække beskæftiget sig 
med, hvad selvet egentlig er 
for en størrelse. Og vi tror 
ikke, vi fornærmer nogen, 
når vi siger, at de heller 
ikke endnu har en mur- og 
nagelfast opfattelse af, hvad 
der udgør et ”jeg”.

Hvor mange  
institutter er der 
på Hum? 
Der er ni - se listen på  
www.hum.ku.dk/institutter. 
Det nyeste skud på stammen 
er IVA (det der tidligere hed 
Biblioteksskolen), der fusione-
rede med fakultetet i 2013. 

Hvad betyder 
eCts?
European Credit Transfer 
System. Man skal tage 60 
ECTS hvert år, og systemet 
er i princippet det samme 
over det meste af Europa. 
60 ECTS skal gerne svare til 
et fuldtidsårsværk, dvs. ca. 
1600 timers arbejde. 

Hvordan bliver 
man pH.d.?
Hvis man vil ansættes som 
forsker, skal man bl.a. have en 
ph.d.-grad. Det får man ved at 
søge og få tildelt et ph.d.-sti-
pendium, fx her på fakultetet, 
og derefter skrive en afhand-
ling eller en række artikler i 
løbet af tre års ansættelse. Se 
www.phd.hum.ku.dk. 

Hvad gør man, Hvis man ikke ved,  
Hvad man skal være?
Tager det helt roligt. Humaniora fører til mange ting, og det 
er ikke sikkert, man ved det fra starten. Det er dog en god idé 
at læse om karrieremuligheder på dit uddannelseswebsted på 
KUnet og måske opsøge en studievejleder ret tidligt i studiet, så 
din profil kan blive så skarp som mulig.

Hvornår blev 
købenHavns 
universitet 
grundlagt? 
1479 – tretten år før 
Columbus opdagede 
Amerika.

Hvad er kunet?
KU’s intranet. Hver 
uddannelsesretning har 
sit eget websted, der 
viser information og 
vejledning fra studie-
nævn, institut, fakultet 
og universitet - også til 
tilvalgsstuderende. På 
KUnet finder du også 
din selvbetjening, hvor 
du bl.a. melder dig 
til undervisning, din 
alumnemail, adgang 
til kursusrum i Absalon 
samt studiebeskeder 
og nyheder. Find dit 
uddannelseswebsted på 
intranet.ku.dk/humstu-
derende.

Hvornår blev  
den første kvinde 
indskrevet på 
købenHavns  
universitet? 
I 1877 blev Nielsine Nielsen 
(1850-1916) indskrevet på 
medicinstudiet. Hendes 
ansøgning gav anledning til 
debat, men blev imødekom-
met – primært fordi man i 
KU’s regelsæt ikke kunne 
finde et forbud mod kvinde-
lige studerende. Læs mere 
om KU’s historie på  
velkommen.ku.dk.

Du troede, du skulle til undervisning i fransk 
grammatik kl. 9 mandag morgen, og nu sidder du 
her kl. 9.03, og din underviser og dine medstude-
rende glimrer stadig ved deres fravær.  
Der var noget med det der akademiske kvarter, 
tænker du, men hvad var det nu, det var… 
I denne FAQ guider Humanist dig igennem nogle 
af de ord og begreber, du kommer til at møde i 
løbet af din studietid.

Hvad laver studienævnet?
Studieordninger, kursusplaner m.v. 
I studienævnet sidder lige så mange studerende som under-
visere og beslutter, hvordan uddannelserne skal udformes 
(inden for Folketingets love, ministeriets bekendtgørelser og 
universitetets samt fakultetets interne regler, forstås).

Hvad betyder tap? 
Forkortelsen TAP står for ’Teknisk og administrativt 
personale’, og betegnelsen dækker fx over betjente, 
eksamenssekretærer, økonomimedarbejdere, ledere, 
akademiske medarbejdere og mange andre af de 
faggrupper på fakultetet, der ikke har forskning og 
undervisning som deres primære beskæftigelse.

?

?

Alt det, dU iKKe  
vidste, dU gerne ville  

vide om  
hUmAniorA!
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[ interview ] Andreas Ebbesen Jensen 

FiND på rUNDt på 
Værsgo KUA2
For en del er KUA2 resultatet af mange års ventetid og drøftelser. For nye studerende 
er det bare den bygning, der er der. Men det er stadig bare to måneder siden, de sid-
ste forskere og undervisere flyttede ind – så alle de gode features, bygningerne rum-
mer, er naturligt nok blandet med nogle indkøringsvanskeligheder. Humanist har lavet 
lister.
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Ventilation, der larmer. Ting, der ikke virker 

Bygningen er stadig ved at blive ’indreguleret’ 

(tekniksprog). Der går nogle måneder endnu med 

gener som nedtagne loftsplader, uønskede hånd-

værkerlyde – og låse, der ikke åbner eller lukker, 

som de skal.Parkering Der mangler parkeringspladser ved 

KUA2. Det er på tegnebrættet, at det skal løses 

i forbindelse med KUA3. 

Pladsproblemer generelt KUA2 er i virkeligheden 

projekteret for småt. Det foregik i 2006, hvor 

ingen kendte fremtiden. Fakultetet ønsker derfor 

at få mere plads i KUA3 – udover de kvadratme-

ter, Det Informationsvidenskabelige 

Akademi skal bruge.

Det dårlige, problemerne, udfordringerne

Det god
e
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Ventilation, der larmer. Ting, der ikke virker 

Bygningen er stadig ved at blive ’indreguleret’ 

(tekniksprog). Der går nogle måneder endnu med 

gener som nedtagne loftsplader, uønskede hånd-

værkerlyde – og låse, der ikke åbner eller lukker, 

som de skal.Parkering Der mangler parkeringspladser ved 

KUA2. Det er på tegnebrættet, at det skal løses 

i forbindelse med KUA3. 

Pladsproblemer generelt KUA2 er i virkeligheden 

projekteret for småt. Det foregik i 2006, hvor 

ingen kendte fremtiden. Fakultetet ønsker derfor 

at få mere plads i KUA3 – udover de kvadratme-

ter, Det Informationsvidenskabelige 

Akademi skal bruge.

Det dårlige, problemerne, udfordringerne

Den studenterdrevne tænketank Konkrete Analyser afholder den 10.-11. oktober en stor konference  

om studiemiljø på Det Humanistiske Fakultet. Humanist har spurgt to af arrangørerne, stud.mag.  

Joachim S. Wiewiura og stud.polit. Elias Westergaard, hvad man kan forvente sig af konferencen. 

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

Hvilket studiemiljø bør et universitet – og ikke mindst dets studerende – have? Det er fokus for konferencen  

’How to facilitate the great Academy”. Konferencen forsøger med arrangørernes ord at komme ud over en  

mulig dikotomi mellem det sociale og faglige studiemiljø for at forsøge at skabe og diskutere et akademisk  

studiemiljø i stedet for.

  Hvad håber I på, at konferencen kan bidrage med i forhold til studiemiljøet?

- Vi mener, vi stiller spørgsmålet om studiemiljø på en ny måde, og det giver mulighed for nye svar.  

Både på Københavns Universitet, men også på andre universiteter i Danmark stilles spørgsmålet om studiemiljø i 

forhold til, hvad vi studerende mangler. De mulige svar er læsepladser, kantiner, borde og stole. Spørgsmålet er ikke 

forkert, fordi alle de ting jo skal være på et godt universitet, men vores spørgsmål går direkte på, hvad der skal til 

at skabe det gode universitet. Så ”How to facilitate the great Academy?” er et spørgsmål, der giver plads til stole, 

borde, kantiner og læsepladser, men det giver også særlig plads til svar på, hvordan det materialemæssigt nødven-

dige i sammenspil med undervisning, studerende og lærere skal skabe et godt universitet. Der er mange, der ved 

noget om undervisningsmiljø, studiemiljø og humanioras mål som universitet, men det er sjældent, de bliver sat 

sammen. Og hvis det sker, så er det sjældent, at de studerende inddrages. Det gør vi til konferencen i oktober.  

Hvad kan man som studerende få ud af at tage til konferencen?

- Der bliver eminente muligheder for at høre, tale med og diskutere sammen med de mange dygtige folk, vi har 

inviteret. Mindst halvdelen af tiden er sat af til spørgsmål og diskussion, og vi vil opfordre studerende til at tage del 

i diskussionen. Det vil vi i hvert fald selv gøre.

Skal ’resultaterne’ og diskussionerne fra konferencen bruges til noget efterfølgende?

- Ja. Konferencens formål er at tale om, hvad vi kan gøre for universitetet og dets studiemiljø. Vi har inviteret  

dygtige undervisere, folk med fingeren på pulsen og studerende, så vi er sikre på, at alle deltagere vil være med  

på diskussionen og tage de bedste argumenter og ideer til sig.

”How to facilitate the great Academy?”
Konference på humaniora om studiemiljø

Konferencen er gratis, og tilmeldingsfrist er  
(pga. forplejning) den 20. september kl. 12.  

Læs mere

Program, oplægsholdere (bl.a. Klemens Kappel, MEF og Tine Damsholt, Saxo 

fra KU) og praktisk info om tilmelding kan ses på www.konkreteanalyser.dk 

og på Facebook (søg på Tænketanken for Konkrete Analyser).  

Konferencen er finansieret af Københavns Universitets studiemiljøpulje.
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I kender dem alle sammen – og måske er I dem selv – de frivillige. 
Alle dem, der knokler rundt på lektiecafeer, i varmestuer og alle 
mulige andre steder i det danske samfund, hvor der er brug for 
ekstra hænder – men ingen midler til løn. Men vidste I også, at 
KUA har en ganske stor bestand af dem? Engagerede studerende, 
der i deres fritid bruger tid på at skabe et fedt studiemiljø til glæde 
for både dem selv og alle andre.  
     Men hvorfor er det, at nogen vælger at arbejde gratis? Er det 
opofrelse eller altruisme, der driver værket – eller får de selv noget 
ud af de mange timer? Humanist har sat sig for at finde svar på, 
hvorfor og hvordan tre af dem er blevet indrulleret. Og vi har spurgt 
dem, hvorfor de synes, at man skal engagere sig som fagrod, tutor, 
humrådsaktiv eller noget helt fjerde. 

Humrod for fuld musik 

NIclAs Nørby HUNdAHl, læsEr MUsIKvIdEN-
sKAb på 7. sEMEstEr Og HAr værEt AKtIv I 
HUMrådEt I gOdt 1½ år.

Ud over humrådsarbejdet har Niclas Hundahl 
siddet i studienævnet og fagrådet på musikvi-
denskab, for som de fleste startede interes-
sen for studenterpolitik på hans eget fag. 
Musikvidenskab var udsat for festforbud 
pga. klager fra naboerne i Klerkegade, 
hvor faget boede indtil i juni, og det var i 
den sammenhæng, at Niclas fik oplevel-
sen af, at fagrådsarbejdet virkelig nytter. 
- Fagrådet tog kontakt til de naboer, der 
havde klaget, og fik en rigtig god snak 
med dem om, hvad problemet var. vi var jo 
klart mere engagerede i problematikken end de 
ansatte, fordi det var os, der ikke kunne holde fester, 
forklarer han. 
     gennem dialogen fik fagrådet løst op for naboernes frustratio-
ner, og de fik gang i festerne igen. det blev derfor meget konkret 

for Niclas, hvor stor indflydelse man kan have på sit studiemiljø 
gennem et frivilligt engagement: 
- Efterfølgende blev jeg medlem af studienævnet på musik, og her 
fik jeg kontakt til HUMrådet. Kontakten gjorde, at vi fandt ud af, at 
universitetet godt gider bruge penge på at forbedre studiemiljøet, 
og vi fik renoveret vores lokaler, så der blev mere hyggeligt og rart 
at være, fortæller han.
Humrådet som flyttehjælp 
båndet mellem musikvidenskabs fagråd og HUMrådet har været en 
fordel i hele flytteprocessen fra Klerkegade til KUA2, for medlem-
merne af HUMrådet kender KUA og har kunnet hjælpe de musik-
studerende med at finde sig til rette.  
- For HUMrådet har det handlet om, at flytningen skulle være en 
forbedring – så vi kommer tættere på hinanden på tværs af fagene, 
men også at vi kommer tættere på hinanden studerende og under-
visere imellem, fortæller Niclas Nørby Hundahl, der ikke bare har 
haft forbedringer af festmiljøet som prioritet i det politiske arbejde: 
- Noget af det bedste ved at være med i fagrådet, HUMrådet og 
ved at sidde i studienævnet er, at man får et større overblik over sin 
egen uddannelse. det har været fantastisk at få lov til at være med 

til at præge det hele, fortæller han og fortsætter: 
- Fx kommer der en stor konference på IKK til foråret, 

hvor vi gennem studienævnet har fået åbnet op for, at 
de studerende kan være med. Ikke bare som delta-
gere, men med at arrangere den og at få point for 
nogle aktiviteter i forbindelse med konferencen.  
     det er den slags sammenhænge mellem det 
faglige og det, der ligger udenfor, som får det 
frivillige arbejde til at give mening og til at føles 
vigtigt for Niclas Hundahl. Han tilføjer, at det er 

vigtigt, at de nye studerende også blander sig i 
arbejdet: 

- En af de store gaver ved universitetet er, at der hvert 
år kommer en masse nye mennesker, der også har gode af 

ideer til, hvad der kan gøres. Og det har vi andre og universite-
tet rigtig meget brug for. Ellers kan vi godt køre fast i den samme 
gamle rille, smiler han.

Humrådet

Er fællesorganet for alle studerende 
på Humaniora. det er tænkt som et 
forum, hvor man fælles kan arbejde 
for et bedre studiemiljø og støtte 

hinanden i fagrådsarbejde på tværs 
af fagene. Humrådet er også fakul-
tetets kontaktflade til studenterrå-

det, der arbejder på tværs af alle fag 
på hele Københavns Universitet. læs 

mere om Humrådet på facebook.
com/humraadet og om studenter-

rådet på srku.dk  

Af rie Kjær poulsen, rie@hum.ku.dk

Niclas Hundahl, søren peter Knudsen og 
Katrine Eiter hører til de studerende, der ved 
siden af studierne bruger en god del af deres 
fritid på KUA. de er alle tre optagede af at 
gøre fakultetet til et bedre sted at være. Men 
hvad driver dem? Og hvorfor er det værd at 
bruge sin fritid på? vi spurgte dem.

Job uden løn 
– noget for dig?
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Et gys af En studiEstart 
sørEN pEtEr KNUdsEN, læsEr FIlM- Og MEdIE-
vIdENsKAb på 3. år, tUtOr FOr ANdEN gANg 

søren peter Knudsen er en af de otte lønnede tutorer, der sammen 
med 35 ulønnede hjælpetutorer har taget imod de nye studerende 
på faget. sidste år var han selv hjælpetutor. det at give de to sene-
ste kuld studerende en lige så god start på studiet, som han selv fik, 
er drivkraften i søren peter Knudsens arbejde som tutor. Og det er 
ikke en usædvanlig grund til at melde sig som tutor, løn eller ej. Og 
på film- og medievidenskab er der brug for rigtig mange hænder, 
for der er mange traditioner, der går langt tilbage. så derfor har 
man valgt at have mange hjælpetutorer.

selvfølgelig er der film på film 
søren peter Knudsen giver gerne et par eksempler på tutorernes 
arbejde: 
- det første, de nye møder, er en lille film, som præsenterer de nye 
tutorer, og som vi har filmet i ferien. I år kører vi gyser/horror-tema 
med alle klichéerne, og det har taget lang tid at skrive, filme og 
klippe den. derudover har vi på rusturen et underholdningsshow 
og endnu en film, der dokumenterer introdagene, og vi har også 
et natløb med tema og udklædte karakterer, der også kræver en 
masse kræfter. 
     rusturen på film- og medievidenskab ligger først i oktober. så 
man når at lande rigtigt i undervisningen og hverdagen og at få 
en fornemmelse af, hvad der sker på studiet. så der er overskud til 
at hygge sig og lære hinanden bedre at kende på turen. Man har 
måske også mere overskud til at høre om, hvad der sker længere 
henne i studiet, fx tilvalg og praktik. den slags informationer bliver 
gemt til rusturen, fordi der ikke er nogen, der kan rumme det i de 
første dage på faget.  
     Men selvom der er meget planlægning inden russtart, og arbej-
det fortsætter hele det første semester, mener søren peter Knudsen 
godt, at det kan forenes med andre ting: 
- Man lægger en masse arbejde i det, uden at man opdager det. 

sE film- og mEdiEvidEnskabs introfilm

dU KAN sE tUtOrErNEs HOrrOr-vIdEO  
vIA lINK på HUMANIsts  

FAcEbOOKprOFIl på  
 

www.FAcEbOOK.cOM/ 
stUdENtErMAgAsINEtHUMANIst 

vi har allesammen også været på sommerferie og lavet alt muligt 
andet end tutorarbejde i løbet af sommeren, og jeg er positivt over-
rasket over, hvor let det er gået, og hvor hyggeligt det har været. 
det er fedt og motiverende at bygge op til noget, der skal ske, og vi 
har gerne villet gøre det rigtig godt, fortæller han.
og så går det løs 
Og selv om studiestarten endnu ikke er gået (interviewet er fra den 
15. august, red.), har søren peter Knudsen og de andre tutorer 
allerede til studenterrådets rusarrangement fået en lille forsmag på, 
hvad der venter dem. Her blev alle KU’s ca. 2000 nye studerende 
budt velkommen, og for søren peter Knudsen var det en slags for-
premiere på, hvad der venter de kommende uger. 
- Jeg glæder mig til at være den, der kan sige noget, hvor de nye 
tænker ”… det var lige det, jeg havde brug for at få at vide”. Når 
man har været her nogle år, får man en ro, og man ved, at mange 
praktiske ting giver sig selv. den fornemmelse vil jeg gerne hjælpe 
de nye til at få hurtigt. så der bliver ro til, at studiestarten ikke druk-
ner i stress over alt det praktiske, siger han. 
    Ud over at træne projektledelse, øve sig i præsentationsteknik, 
koordinering og samarbejde er søren peter Knudsen ikke i tvivl om, 
hvad han får ud af arbejdet. 
- At opleve al den begejstring smitter helt vildt, og man kommer 
til at se på sit studie igen med nye øjne. Og det fællesskab der er 
omkring studiestarten er også rigtig fedt og med til at berige ens 
eget studieliv. Man husker pludselig, hvorfor man selv startede.

bliv tutor!

HvIs dU sElv HAr FåEt lyst tIl At blIvE tUtOr 
tIl NæstE år, så HOld øJE MEd OpslAg på dIt 

INstItUt Og HEr I  
HUMANIst I løbEt AF FOrårEt 2014.
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fra jysk til dansk 
KAtrINE EItEr, læsEr dANsK på 3. år Og Er 
AKtIv I FAgrådEt på dANsK

lige siden hun startede på danskstudiet for to år siden, har Katrine 
Eiter været aktiv i fagrådet, som hun nu er formand for. Hun havde 
ingen politisk erfaring, men fagrådet tiltalte hende, fordi man her 
også mødte studerende fra de andre årgange på studiet. 
- da jeg startede på studiet, var jeg lige flyttet hertil fra Jylland 
og kendte ingen, og det hele var meget overvældende. I fagrådet 
mødte jeg en masse andre, der havde det som mig, og det var 
spændende at møde nogen, der læste på kandidaten, og på den 
måde at få mere at vide om, hvordan undervisningen udvikler sig. 
Jeg opdagede også, hvor vigtige de engagerede studerende er 
for at skabe udvikling på faget. For det er den måde, universitetet 
virker på. Jeg blev hurtigt indrulleret i studienævnsarbejdet, og her 
kunne jeg også se, at man i virkeligheden kan få al den indflydelse, 
man vil. 
     den tidligere fagrådsformand ville gerne sætte fokus på de 
sociale fællesskaber, og derfor var noget af det første, hun var med 
til at sætte gang i, arrangementer, hvor der ikke nødvendigvis var 
fokus på fest og alkohol.  
- vi har fx lavet julebingo, og vi har også lavet et stort karrierear-
rangement med fokus på kommunikationsbranchen. til det sidste 
kom der så mange, der ellers ikke er socialt aktive, at vi var nødt til 
at finde et større lokale. den slags vil vi gerne lave igen, men lige 
nu mangler fagrådet hænder, og vi prøver derfor at finde ud af, 
hvordan vi får flere medlemmer.

tilbud der passer til alle
For Katrine Eiter er dialogen på tværs af de forskellige grupper af 
engagerede på faget vigtig, og fagrådet samarbejder derfor både 
med festudvalg, tutorerne, fredagsbaren og kaffebaren. det gør det 
nemmere at hjælpe og bruge hinanden og at skabe et godt studie-
miljø på dansk. det er vigtigt, at fagrådet er synligt i studiestarten, 
så alle studerende føler, at der er et bredt studiemiljø med tilbud, 
der passer til alle, synes Katrine Eiter. 

- på faget har vi for eksempel også blå tirsdage, hvor vi sammen 
med en af underviserne arrangerer foredrag i løbet af semesteret. 
det er også noget, der er kommet i gang via fagrådet.

flere medlemmer giver bedre arrangementer
Fagrådet har lige indrettet et lokale ved siden af Kaffebaren i byg-
ning 21, og Katrine Eiter håber, at det kan gøre fagrådet nemmere 
at finde, så flere vil komme med forslag til dem. Og Katrine kunne 
også godt tænke sig, at der kom lidt flere til møderne. 
- da jeg startede var vi 10-12 studerende til møderne, og så var det 
meget nemmere at lave noget. Nu er vi kun 5-6 stykker. Men det er 
enormt fleksibelt, og man bestemmer selv, hvor mange timer man 
vil bruge på arbejdet, siger hun og tilføjer, at bare det, at de med-
studerende kommer til arrangementerne, gør en stor forskel: 
- som studenterpolitikere har vi brug for at vide, hvad de andre 
studerende tænker, og hvor der er problemer – så vi kan gøre 
noget ved det. så bare det, at folk kommer til arrangementerne og 
fortæller os, hvad de har brug for, er en stor hjælp for os.

mission accomplished 
Engagementet i fagrådet startede egentlig bare som et middel til at 
blive en del af miljøet på dansk. Er det så lykkedes? Katrine Eiter er 
ikke i tvivl:  
- I den grad! Men fagrådsarbejdet har ikke bare givet et fællesskab 
på studiet. det mest overraskende har været, hvor spændende det 
faktisk var, og hvor meget jeg føler, at jeg gør en forskel. Og selv 
om det ikke er et lønnet studiejob, er det en mulighed for at få lov 
til at lave noget, som kan bruges på cv’et. Hvad enten man er den, 
der planlægger og arrangerer eller er den, der har styr på økono-
mien. det er jo frivilligt, så man bestemmer helt selv, hvad man har 
lyst til.

kig forbi fagrådEt på dansk. 
du findEr dEm i bundEn af bygning 22 

– ligE vEd sidEn af kaffEbarEn.
det næste møde er den 9/9 kl. 17-19, og alle er velkomne.

Hvis du vil være med i fagrådet på dit eget institut,  
og du ikke ved, hvad du skal gøre,  

så spørg dine tutorer!
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FØRSTE MÅNED

NORMALPRIS
149,-

0 KRONER

* Tilbuddet gælder fra 2. september til
 og med 3. november. Indmeldelse 299,-

DØGN-
ÅBENT! 

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

man, ons & fre 11-15
info@freshfitness.dk

Permanently 
temPorary

FErNIsErINg på FOtOUdstIllINg MEd 

bIllEdEr AF gAMlE KUA. 

lige inden nedrivningen af gamle KUA 
brugte fotograf Kasper Nybo en dag på at gå 
rundt i de forladte bygninger og forevige et 
stykke dansk kulturhistorie. 

det er der kommet en række smukke og me-
lankolske billeder ud af, der alle kan ses på 
sploosh.dk. Men fra den 20. september, hvor 
KUA2 bliver officielt indviet, kan et udvalg 
af fotografierne også ses udstillet på torvet i 
KUA2.

Kom forbi den 20. eller i dagene efter og se 
billederne af det KUA, der var.
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De studerende på Saxo-Instituttet afholdt i foråret første af i alt fem 
arrangementer i initiativet Faglig Tour de Saxo. Her mødtes stude-
rende og undervisere fra hele instituttet for at diskutere tværviden-
skabeligt om et udvalgt emne.   
- Det første arrangement handlede fx om sanserne og om, hvor-
dan man inden for de forskellige fagområder på Saxo bruger 
sanserne. Der kom forskere fra de forskellige fag og 
fortalte om emnet til de over 100 studerende, 
der var dukket op, fortæller Pernille Gøtz. 
Hun bruger Faglig Tour de Saxo og 
det faglige fællesskab, der blev 
skabt på tværs af instituttets fag, 
undervisere og studerende 
som et godt eksempel på 
det, hun og medstuderende 
Sarah Jest vil forsøge at 
opdyrke på fakultetet. 
 De to etnologi-
studerende er ansat som 
projektledere på projek-
tet KUA WishTree, der er 
forankret i fakultetets nye 
universitetspædagogiske 
center ’Teaching Center 
Humanities’ (forkortet 
TEACH). Her skal de være 
med til at sætte gang i, hvad 
de selv kalder en kulturforan-
dring på fakultetet. Ønsket er, at 
studerende skal tænke læring ud 
af boksen ved at lave meningsfulde 
og relevante seminarer, workshops, 
udflugter etc. ved siden af den skemalagte 
undervisning. Det skal ske af studerende for stude-
rende, og gerne i dialog med underviserne på faget.  
- Der foregår så meget fedt på fakultetet, og vi humanister kan 
så mange ting. Alligevel møder man indimellem studerende, der 
er desillusionerede, eller som ikke ved, hvad de skal bruge deres 
uddannelse til, forklarer Pernille Gøtz.  
 Hun mener, at det netop ofte er igennem de studerendes 
egne initiativer, som fx Faglig Tour de Saxo, at man udvikler enga-
gement og tro på sit eget værd som humanist. Og de historier og 

initiativer skal KUA WishTree-projektet understøtte. 
- De studerende er dygtige, kreative, nysgerrige og entreprenante, 
og selvom de arrangementer og projekter, de finder på her på 
fakultetet, bliver til i en studiemæssig sammenhæng, så er det 
også den iderigdom og de evner, de går ud og bruger bagefter. 

Hvis man kan få fortalt nogle af alle de historier, der foregår på 
fagene, kan vi inspirere hinanden og gøre det mere 

klart for alle – både humanister og folk uden 
for humaniora – hvad vores potentialer er, 

mener Pernille Gøtz.

Det mobile jordbærtræ
Grundstenen i KUA WishTree er 

et fysisk jordbærtræ, som de 
to projektledere har stående 
på deres kontor i stuen i 
bygning 14 på KUA2, og 
som de i løbet af efteråret 
vil tage med sig rundt på 
fakultetet til forskellige 
møder og arrangemen-
ter. Et wish tree er en 
gammel tradition, der 
stammer fra Skotland. 

Her slog man mønter ind 
i barken på et træ, og så 

tilbad man træet og troede 
på, at det kunne skabe værdi. 

Sidenhen har Yoko Ono videre-
udviklet ideen om wish trees, hvor 

man hænger sine ønsker til livet og 
andre ting på en seddel på et træ.  

- Planen er, at vi tager træet med rundt 
til forskellige arrangementer og skaber noget 

opmærksomhed. Det er meningen, at de studerende kan 
hænge sedler på træet med idéer til sjov og anderledes læring, eller 
med svar på relevante spørgsmål, som vi stiller.  
 Træet skal ses som en katalysator, en måde at prøve noget 
nyt på. For på universitetet er det tit sådan, at måden, man arbejder 
på, enten er meget traditionel eller totalt ekstraordinær, mener de 
to studerende. Ideen med træet er at placere sig et sted lidt midt i 
mellem.  

Læring ud af boksen 
– af studerende for studerende
Hvis det står til de etnologistuderende Pernille Gøtz og Sarah Jest, kommer der i efter-
året til at blæse nye vinde på humaniora. Gennem det nystartede projekt KUA WishTree 
forsøger de at skabe større engagement og mere aktive studerende på fakultetet. For 
ved at tage et medansvar for deres uddannelse kan humaniorastuderende selv være 
med til at skabe et bedre og sjovere læringsmiljø.

Af Pernille Munch Toldam, pmunch@hum.ku.dk
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- Humaniora sætter spørgsmålstegn ved at alt muligt eksisten-
tielt, og det gør det hamrende svært at studere det. Man lærer 
heller ikke sådan nogle konkrete ting, som de gør på jura og 
medicin – måske med undtagelse af sprogfagene – og det bety-
der også noget. På humaniora er der ikke noget, der er rigtigt 
eller forkert, og det er et grundvilkår, man skal leve med som 
humaniorastuderende. Man skal indse, at de færreste af os bliver 
uddannet til en profession - men man kommer til at lære helt 
vildt meget alligevel, så man skal ikke være bange, mener Pernille 
Gøtz, der er optimistisk i forhold til at få folk om bord. 
- For vi oplever, at både ledelsen og underviserne er villige til at 
lytte, og langt hen ad vejen vil de det samme som os studerende. 
Men hvis vi skal lykkes, kræver det, at vi mødes aktivt og går til 
handling. For hvis vi alle sammen bare går rundt og taler om, 
at vi vil det samme, så sker der jo ikke noget. Men vi håber, at 
KUA WishTree kan bidrage til, at vi begynder at tale sammen og 
handle på kryds og tværs af fag og af studerendes og ansat-
tes interesser. Vi skal gøre det, fordi vi har lyst, og fordi vi bliver 
bedre studerende af at engagere os. Og så selvfølgelig fordi det 
skal være sjovt og inspirerende at gå på universitetet! 

- Folk synes, det er lidt mærkeligt, at vi kommer kørende med et 
jordbærtræ med sedler på. Men meningen er, at det skal få stude-
rende til at melde ideer og kommentarer ind, som vi så samler sam-
men og følger op på i vores blog. Og så skal det gerne munde ud i 
nogle forskellige arrangementer og workshops for både ansatte og 
studerende, forklarer Sarah Jest.

Brok skal ud – ikke vokse og gro 
De to studerende håber, at rygtet om træet breder sig i løbet af 
efteråret, og at folk vil dele deres tanker og ideer. Men de er godt 
klar over, at det bliver en svær proces, for det falder ikke folk natur-
ligt selv at gå til handling.  
- Det kunne være fedt, hvis der var en kultur blandt de studerende 
om, at man taler om det, hvis der er noget, man er utilfreds med. 
Og at man så gør noget ved det! Laver et seminar, en workshop, 
eller måske giver sine undervisere råd og konkrete idéer til, hvor-
dan fx et kursus kan forbedres. Det vil gøre humaniora til et meget 
inspirerende sted at være. Vi skal fokusere på den positive fortæl-
ling om humaniora og have gjort noget ved vores selvfortælling 
og selvforståelse, som indimellem er præget af usikkerhed, selvom 
der er masser af positive historier om humaniora og humanistiske 
kandidater, mener Sarah Jest. 
 Hun og Pernille Gøtz tror, at noget af usikkerheden bun-
der i, at humaniora er et ’svært’ fakultet med nogle ’svære’ fag.  
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KUA WishTree-symposier i 
eFTeråreTEfteråret bringer tre KUA WishTree-symposier, der 

fokuserer på muligheder, som kan gøre din uddan-

nelse mere meningsfuld, sjov og inspirerende. 

Symposierne arrangeres i samarbejde med: 

25/9: ITMEDIA: ”Digital Learning på KUA!” 

Om de uanede muligheder for anderledes læring 

ved brug af digitale løsninger, sociale medier o.a. 

Det er sjovt!30/10: Humanities Mentor Programme: ”Global 

Humanities – Global KUA?” 
The politicians want Danish students to study 

abroad. So what about taking better advantage of 

the International students who are studying at our 

faculty?13/11: braintrust: ” Ved du, hvad du ved?”

Vi introducerer dig til redskabet braintrustbase.

com, hvor du kan oprette dit akademiske cv.
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I disse uger sætter 2.500 nye humaniorastuderende sig for før-
ste gang til rette i et af KUA’s auditorier. De skal i gang med en 
uddannelse, som langt de fleste har valgt, fordi de interesserer sig 
indgående for området. Enkelte har sandsynligvis også allerede 
overvejet, hvad der skal ske en gang ude i fremtiden, når specialet 
er afleveret, og virkeligheden melder sig. Og mange er sandsynligvis 
blevet spurgt om netop dette. Hvad skal det dog føre til? 
      Det spørgsmål har fakultetet undersøgt nærmere: På baggrund 
af spørgeskemadata fra 1.773 humanister, dimitteret i perioden 
2007-2011, har fakultetet udarbejdet Kandidatundersøgelsen 2013, 
der fortæller, hvordan det går humanisterne, efter den sidste bog er 
afleveret, specialet printet ud og cykelturen til KUA tilbagelagt for 
sidste gang.  
     Prodekan Julie Sommerlund forklarer, hvorfor det har været en 
prioritet for fakultetet at lave denne undersøgelse: 
- Vores studerende er vigtige for os, og vi går op i, om de har et 
godt arbejdsliv, efter de har været hos os. Derfor skal de kunne 
bruge deres uddannelser til noget. Og det er jo også højt profile-
ret på den politiske dagsorden, at universiteterne skal uddanne, 
så erhvervslivet – forstået som aftagere i bredeste forstand – kan 
bruge kandidaterne til noget. Derfor vil vi gerne vide, hvad det er 
for nogle kompetencer vores kandidater bruger, og hvad der bliver 
efterspurgt af arbejdsgiverne. Det er kernespørgsmålet. Men der 
har også været en masse andet, vi gerne ville undersøge – nemlig 
hvor mange er i job, hvor hurtigt kommer de i job, hvilken type job 
får de, hvad beskæftiger de sig med, hvad er deres opgaver?

Stabilt gennem finanskrisen
Fakultetet lavede en tilsvarende stor dimittendundersøgelse i 2007. 
I den mellemliggende periode har der været en finanskrise, som gør 
tallene ekstra interessante at se på, og det er også netop krisen, 
Julie Sommerlund henviser til, når hun skal fremhæve én konklusion 
fra undersøgelsen: 
- Vi kan se, at det går vores kandidater godt. De kommer godt 
fra start. Faktisk kommer de hurtigere i job nu, end de gjorde før 
finanskrisen, og det er jo interessant at se og sikkert overraskende 
for mange, siger hun. 
     Tallene fra undersøgelsen lægger sig op ad de seneste tal for 
dimittendledighed fra organisationen Akademikerne (tidligere 

Fra KUa 
til Karriere
Det Humanistiske Fakultets nye undersøgelse, Kandidatundersøgelsen 2013, er landet med 
tusindvis af tal og tabeller om, hvordan det går humanisterne på den anden side af KUA-
boblen. Forude ligger arbejdet med at få resultaterne omsat til konkrete uddannelsestiltag 
og forbedret karrierevejledning på fakultetet.

Af Tania Maria Johannesen, tam@hum.ku.dk

AC), der viser, at dimittendledighedsniveauet for humanister er på 
samme niveau nu som i 2008 før finanskrisen, mens dimittendledig-
heden er steget for andre akademikergrupper. 
- Vi har selvfølgelig analyseret dataene for at finde ud af, hvad det 
er, der gør, at de humanistiske kandidater kan klare sig gennem en 
finanskrise uden at tage slag på beskæftigelsen. Det, vi kan se, som 
er rigtig interessant, er, at vores kandidater bliver udrustet med det, 
man kan kalde en dobbelt kompetenceprofil, og at de med den 
dobbelte kompetenceprofil retter sig mod et dobbelt arbejdsmar-
ked. Har man fx læst historie, kan man komme til at arbejde som 
historieunderviser inden for et klassisk humanistisk arbejdsmarked, 
men man kan også bruge sine generelle kompetencer og dermed 
rette sig mod et nyt og mere fleksibelt arbejdsmarked enten i det 
private erhvervsliv eller inden for offentlig administration. Det 
betyder, at man bliver ret robust i forhold til, hvis der er nedgang 
i bestemte sektorer eller nedskæringer i det offentlige, fordi man 
også kan gå andre steder hen, forklarer prodekan Julie Sommer-
lund. 
- De kompetencer, kandidaterne især fremhæver at have tilegnet 
sig, er netop fleksible kompetencer, der understøtter skift i arbejds-
opgaver, såsom evnen til at tilegne sig ny viden og arbejde selv-
stændigt. Det er samtidig kompetencer, som kandidaterne oplever, 
at arbejdsgiverne efterspørger.

Fagbundne færdigheder
Kandidatundersøgelsen 2013 viser også, at de kompetencer, det 
især halter med i forhold til at kunne imødekomme arbejdsgivernes 
behov, er it-kompetencer og generel forretningsforståelse, som 
også toppede listen i 2007-undersøgelsen. 
- Vi diskuterer selvfølgelig, hvad vi skal stille op med det. Lige nu er 
det for tidligt at sige præcist, hvad der skal ske, men noget af det, 
vi kan gøre, er at tænke mere i at give de studerende de konkrete 
it-redskaber, som er væsentlige for deres fag – om det så er data-
basekendskab for en arkæolog, eller hvad det nu må være. Og så 
kan vi sørge for, at de kommer i tættere kontakt med virksomheder, 
fx gennem projektsamarbejder og praktik, så de får forretningsfor-
ståelsen. Men samtidig er det også værd at understrege, at det går 
igen i dimittendundersøgelser på alle uddannelser – og altså ikke 
kun på humaniora – at nyuddannede mangler disse kompetencer. 
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Det er altså også et tegn på, hvordan det føles at være nyuddan-
net og uden erhvervserfaring, når de andre omkring én har det. Så 
selvfølgelig skal vi tage det alvorligt, men også passe på ikke kun at 
løbe efter en bold, vi aldrig vil kunne gribe. Vi skal selvfølgelig lave 
vores indsatser dér, hvor der er størst udbytte af dem, pointerer 
Julie Sommerlund. 

Grundbog i karrierevejledning
De konkrete indsatser og initiativer ligger endnu ikke klar. Men et 
område, undersøgelsen helt sikkert vil få afgørende betydning for, 
er fakultetets karrierevejledning. 
- Som en del af fakultetets Strategi 2016 sætter vi fokus på bedre 
studie- og karrierevejledning. I løbet af efteråret udarbejder vi et 
idekatalog med en række forslag til, hvordan den virkelighed, de 
studerende kommer ud og møder på den anden side af kandidat-
beviset, kan integreres endnu bedre i studiet, så de studerende 
bliver bevidst om, hvem arbejdsgiver er, hvad arbejdsgivers behov 
er, og hvordan man bringer sine egne kompetencer i spil som svaret 
på de behov, fortæller Mike Wenøe, der er karrierevejleder på Det 
Humanistiske Fakultet, og som står bag spørgeskemaundersøgel-
sen. 
     Med Kandidatundersøgelsen 2013 står Mike Wenøe med sin 
nye grundbog i karrierevejledning i hånden, og undersøgelsen giver 
anledning til nye anbefalinger. 
- Først og fremmest har det overrasket os, at 91 procent af kandida-
terne kom i job inden for tre måneder fra dimissionen, hvis bare de 
begyndte jobsøgningen tidligt nok. Det betyder, at vores stude-
rende fremover bør komme rigtig godt i gang med jobsøgningspro-
cessen tidligt i studiet og ikke vente til sidste øjeblik. Energien skal 
lægges allerede inden specialeskrivningen, hvor man jo godt kan 
have lidt travlt, forklarer han og understreger med det samme, at 
det ikke bare handler om at sende ansøgninger i alle retninger.  
- At lægge energien betyder, at man skal ud og lære aftagerne at 
kende. Der kan jo være alle mulige forskellige aftagere for vores 
humanistiske kandidater – både offentlige og private virksomheder, 
NGO’er og alle mulige andre – de skal lære at kende. Det er i virke-
ligheden også de forbedringsmuligheder, kandidaterne selv peger 
på i undersøgelsen: de ville gerne have mødt aftagerne i forbin-
delse med deres undervisning, fx gennem cases eller gæsteundervi-
sere. Så det er et af de steder, vi kommer til at se på, hvordan vi kan 
gøre det bedre, fastslår han. 
     Ud over at danne grundlag for udviklingen af karrierevejlednin-
gen skal resultaterne af Kandidatundersøgelsen 2013 i den kom-
mende tid fremlægges for fakultetets aftagerpaneler og diskuteres 
i studienævnene og i alle de fora, der arbejder med uddannelsesud-
vikling. 
- Det er et stort arbejde, men det er også et meget kvalificeret input 
at få i forhold til det videre arbejde med studieordningerne og i det 
hele taget i forhold til kvalitetssikring af vores uddannelser, under-
streger prodekan Julie Sommerlund.

KANDIDATUNDErSøGELSEN 

2013

   Du finder kandidatundersøgelsen elektronisk på  
hum.ku.dk/omfakultetet/statistik/

Her kan du se, Hvordan de Humanistiske kandidaters beskæftigelse 
fordeler sig på de forskellige sektorer - staten, det private etc.
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Færdiguddannede humanister springer ud 
i vidt forskellige brancher og bruger deres 
kompetencer til mange forskellige typer 
arbejdsopgaver. Og så går de gerne i gang 
med at søge det første job inden eller i løbet 
af specialeskrivningen. Det betaler sig nem-
lig, lyder budskabet fra de kandidater, der 
har deltaget i Kandidatundersøgelsen 2013.

Af Michael Kjærgaard, ntv629@hum.ku.dk 
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Inden påbegyndelsen af din
afsluttende eksamen, n=350

Inden afleveringen af din
afsluttende eksamen, n=448

Efter afleveringen af din
afsluttende eksamen, n=438

Efter at du bestod din
afsluttende eksamen, n=278

I alt, n=1514

'Hvor lang tid gik der fra dimission til, du fik dit første job?' 
fordelt på 'Hvornår begyndte du din aktive jobsøgning?'

Job før afslutning 0 - 3 måneder 4 - 6 måneder 7 - 12 måneder 1 - 2 år Over 2 år

 

Mød kandidaterne!

På side 24 og 25 kan du læse 

interview med tre kandidater, 

der er blevet færdige mellem 

2007 og 2011. de fortæller bl.a. 

om, hvordan de landede deres 

første job, og hvilke kompe-

tencer fra deres uddannelse de 

bruger i deres nuværende job.

grafens øverste linje viser, at 91 procent af de 350 kandidater, der begyndte at søge job, inden de var begyndt på specialet, fik job inden for for tre måneder efter de 
dimitterede.
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35%

17%

Jobbet ligger i direkte forlængelse af mit speciale

Jobbet ligger inden for det traditionelle
fagområde for mit fag

Jobbet kræver generelle/faglige kompetencer fra
min videregående uddannelse, men ligger uden

for det traditionelle fagområde for mit fag

Der er ingen faglig forbindelse mellem min
uddannelse og mit nuværende job

Hvordan er den faglige sammenhæng mellem din uddannelse og dit job? 

Samlet, n=1374
I efterfølgende job, n=912
Er i første job, n=462

kom til virksomHedsdag 
på Humaniora! 
30. september 2013 
kl. 10 til 15 i festsalen på kua2

Tag med på virksomhedsværksted! På virksom-
hedsdagen får du en formiddag med workshops, 
der gør dig bedre til at tage stilling til, hvad din 
uddannelse skal bruges til. Og en eftermiddag 
fuld af små og store virksomheder, der inspirerer 
dig til arbejdslivet.

Du møder ansatte fra en bred palet af virksomhe-
der – små og store, offentlige og private. Der vil 
både være iværksætterenergi og ansatte med en 
mere ”traditionel” karrierevej. Du kan selv vælge, 
hvilke områder eller brancher du især gerne vil 
høre mere om.

Læs mere og tilmeld dig arrangementet på  
intranet.ku.dk/humstuderende/arrangementer,  
så får du mere information direkte.

Arrangør: Kubulus Alumneforening og  
Uddannelse & Studerende

De humanistiske kandidater fra Københavns Universitet har et alsi-
digt arbejdsliv. Det viser fakultetets nye undersøgelse af arbejdslivet 
for de dimittender, der afsluttede deres uddannelse mellem 2007 
og 2011. Størstedelen har således flere forskellige typer opgaver 
samtidigt og fx arbejder 50 procent med at skrive tekster i mange 
former, mens det samme antal udarbejder analyser og evaluerin-
ger, arbejder med administration, sagsbehandling og sekretær-
funktioner. Også ledelsesevnerne er i spil hos næsten halvdelen 
af dimittenderne, der således kan skrive projektledelse på cv’et. 
    Samtidig bruger humanisterne deres kompetencer i vidt forskel-
lige arbejdssammenhænge. Omkring halvdelen af kandidaterne i 
undersøgelsen fortæller, at deres arbejde ligger inden for det tra-
ditionelle fagområde af det fag, de har læst på universitetet, mens 
en tredjedel gør brug af deres generelle humanistiske kompetencer, 
selvom de arbejder i et job uden for deres traditionelle fagområde. 
Kun 14 procent er i et job uden forbindelse til deres uddannelse. 

Start jobsøgningen tidligt og få job hurtigt
Det kan måske nok lyde som en stor mundfuld at begynde jobsøgnin-
gen, allerede inden man har færdiggjort eller forsvaret sit kandidat-
speciale. Men at det betaler sig, kan hele 80 procent af de kandida-
ter, der begyndte jobsøgningen, inden det første bogstav i specialet 
var skrevet, skrive under på. De kunne nemlig færdiggøre deres spe-
ciale med vished om, at det første job ventede på dem for enden af 
specialeskrivningen. Kommer man lidt senere i gang med at søge sit 
første job, er der ingen grund til at fortvivle, for mere end halvdelen 
af de kandidater, der begyndte jobsøgningen under specialeskrivnin-
gen, kunne fejre deres afsluttende eksamen med et job på hånden.  
    Og så er det i høj grad det private erhvervsliv, der tager de fær-
diguddannede kandidater til sig; hver tredje humanist i undersøgel-
sen har fundet job i det private. Lidt mere end halvdelen af dimit-
tenderne, 58 procent, arbejder i det offentlige, og heraf arbejder 
næsten halvdelen med undervisning på især gymnasier, viser Kandi-
datundersøgelsen 2013. 
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Hvordan fik du dit første job? 
- Jeg havde skrevet speciale på kinastudier 
om hiv/aids, og jeg søgte derfor et job i en 
aids-organisation i USA, som jeg havde i et 
halvt år. 

Hvordan har dit humanistiske studie 
rustet dig fagligt til dit nuværende job? 
-Mine kinesiske sprogfærdigheder og min 
kulturelle forståelse for Kina har givet mig 
brugbare redskaber til at omgås institut-
tets kinesiske samarbejdspartnere. På det 
mere overordnede plan trækker jeg på de 
kompetencer, jeg fik på studiet ved at lave 
større skriftlige opgaver.

Hvordan bruger du i praksis dine kva-
lifikationer i dine nuværende arbejds-
opgaver? 
-Jeg arbejder blandt andet med at koor-
dinere praktiske ting for vores kinesiske 
ph.d.-studerende, og jeg bruger ligeledes 
min viden om Kina og min forståelse for 
de kinesiske kulturelle koder i min kontakt 
til vores kinesiske samarbejdspartnere, når 
vi holder møder. Det gør mig eksempelvis 
i stand til at kunne tolke for mine danske 
kolleger, når kineserne siger et, men mener 
noget andet. 

Hvad mener du, at du med dine huma-
nistiske kompetencer er særlig god til i 
forhold til dine kolleger? 
-Jeg sidder som den næsten eneste 
humanist blandt rigtig mange naturviden-
skabeligt uddannede, og jeg har med min 
uddannelse en helt anden forståelse for de 
kulturelle aspekter af Kina og vores kinesi-
ske samarbejdspartnere, som får samarbej-
det til at glide lettere.

Hvordan fik du dit første job? 
-En kollega fra mit daværende studiejob 
anbefalede mig til et job som Kommunikati-
onschef i transportvirksomheden DHL, som 
jeg søgte og fik, allerede inden jeg fik min 
specialekarakter. 

Hvordan har dit humanistiske studie 
rustet dig fagligt til dit nuværende job? 
-Jeg lærte overordnet på mit studie at 
foretage analyser, at trække store mængder 
information ud af et kompliceret stof og at 
få det hurtigt tilpasset en given arbejdssi-
tuation. På danskstudiet lærte jeg at bruge 
sprog og retorik til at styrke formidlingen 
i både skrift og tale. På mit sidefag reli-
gionsvidenskab lærte jeg meget omkring 
kulturforståelse og idéhistorie. Det har alt 
sammen gjort mig i stand til at arbejde 
med de mange aspekter i mit job, når jeg 
arbejder med kommunikation og ledelse i 
mindre og internationale virksomheder.

Vibe droStGaard, 
29 år
 
Cand.MaG. i kinaStudier Fra 
2011.
 
arbejder på nano-Science Center, 
københavns universitet, som aC-
medarbejder med dansk-kinesiske 
relationer i forhold til centrets sam-
arbejdsprojekter i kina.

Foto: Ola Jakup
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Hvordan bruger du i praksis dine kva-
lifikationer i dine nuværende arbejds-
opgaver? 
-Jeg bruger den analytiske evne, som jeg 
har opnået på mit studie, til for eksempel 
at udforme grundige undervisningsplaner 
for vores kursister, som skal matche de 
opstillede krav fra ministeriet. Og så bruger 
jeg i særdeleshed min viden om sprog og 
retorik, når jeg underviser i kommunikation.

Hvad mener du, at du med dine huma-
nistiske kompetencer er særlig god til i 
forhold til dine kolleger? 
-Som humanist har jeg erhvervet mig gode 
analytiske, metodiske og formidlingsmæs-
sige kompetencer, som jeg gør stor brug af 
i mit daglige arbejde, både som underviser 
og som ansvarlig for vores uddannelsers 
faglige indhold.

Hvordan fik du dit første job?  
-Jeg holdt kontakt med mine kolleger 
fra mit daværende studiejob på Tårnby 
Gymnasium og HF, og det var da også en af 
dem, der opfordrede mig til at søge tilbage 
i foråret 2010, hvor mit speciale var ved at 
være færdigt. 

Hvordan har dit humanistiske studie 
rustet dig fagligt til dit nuværende job? 
-Min faglige ballast fra især grunduddan-
nelsen i dansk giver mig et afsæt i danskun-
dervisningen, men det er i lige så høj grad 
evnen til at overskue store mængder stof, at 
selektere samt min formidlingsbevidsthed, 
jeg trækker på i det daglige. 

Hvordan bruger du i praksis dine kva-
lifikationer i dine nuværende arbejds-
opgaver? 
- Løbende tilegnelse af viden og overblik 
over store og varierede mængder infor-
mation er en grundlæggende akademisk 
kvalifikation, som er i spil dagligt som 
gymnasielærer. Grunduddannelsen i dansk 
bruger jeg i danskundervisningen, og så 
trækker jeg på specifik viden fra sprogdelen 
på dansk om grammatik, syntaks, fonetik 
osv. i almen sprogforståelse og i mit hverv 
som læsevejleder.

Hvad mener du, at du med dine 
humanistiske kompetencer er 
særlig god til i forhold til dine 
kolleger? 
- Skriftlighed er et stort fokus-
område i gymnasieskolen, og her 
er det naturligt, at det er mig og 
mine humanistiske kolleger, der 
er meget i spil. Jeg er tryg ved at 
skrive og i at støtte mine elever i at 
skrive akademiske opgaver, og jeg 
navigerer som regel sikkert i for-
hold til forskellige skriftlige genrer 
takket være min indsigt i sprog, 
kommunikation osv. 
- Noget af det, jeg elsker ved at 
være gymnasielærer, er at færdes 
i et miljø med kompetente og 
vidende kolleger fra alle fakulteter. 
Det er dybt inspirerende at omgås 
mennesker, som ved en masse om 
alt det, jeg ikke ved noget om – 
samtidig med, at der også er kol-
leger, som man deler viden med. 

brian ViuF 
CHriStenSen, 
39 år
Cand.MaG. i danSk oG reliGionS-
VidenSkab, SkreV Sit SPeCiale i 
koMMunikation i 2007. 

arbejder som Chefkonsulent i kon-
sulentvirksomheden Connection 
Management, som arbejder med 
efteruddannelse inden for kommuni-
kation og ledelse.

SoFie lind boenG, 
34 år
Cand.MaG. i danSk Med SideFaG i 
idræt Fra 2010.

underviser i dansk, idræt, almen 
sprogforståelse og fungerer desuden 
som læsevejleder på tårnby Gymna-
sium og HF.
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hvor man lærer om anatomien bag 
vejrtrækning og tale og derefter har et 
’kaninforløb’ med en person, som man 
skal træne stemmebrug og stemmeøvelser 
med. Det var virkelig sjovt at arbejde og 
lære på den måde. Det bliver meget mere 
virkelighedsnært end så meget af det 
andet, vi lærer på uni, fortæller hun.

Netværket skal plejes
Med en mere klar retning på sin 
uddannelse på plads fik Thea Sejr Hansen 
på kandidatdelen en praktikplads på Det 
Kongelige Teater. Her fulgte hun teatrets 
stemmetræner under prøverne på ’Jeppe 
på bjerget’, ’Forbrydelse og straf’ og ’Den 
unge Werthers lidelser’ samtidig med, at 
hun fulgte retorikstudierne på fuld tid.  
- Selv om det var vildt hårdt, var det også 
vildt spændende, fordi både mine studier 
og min praktik handlede om stemmebrug 
og om forholdet mellem det skriftlige og 
det mundtlige.   
   Det var under praktikperioden på Det 
Kongelige Teater, hvor hun prøvede sin 
viden og lyst til at arbejde med sprog og 
stemmer af i praksis, at retorikstudiet for 
alvor begyndte at give mening for Thea Sejr 
Hansen. Og uden at vide præcist hvordan 
i praksis, vidste hun, at hun ville bruge sin 

Fra skeptiker 
til retorisk 

stemmetræner med 
egen virksomhed
Thea Feveile Sejr Hansen var overbevist om, at retorik ikke var noget for hende. Men et 
tilfældigt besøg til et åbent hus-arrangement på KU vakte hendes interesse. I dag er hun 
cand.mag. i retorik og underviser i stemmetræning og taleskrivning med egen virksomhed 

- og håber at kunne skrive en ph.d. om Radioavisens sprogbrug og udvikling.

Af Michael Kjærgaard, ntv629@hum.ku.dk

- Jeg havde ærligt talt ikke så mange 
forventninger til retorik, da jeg startede, 
fortæller Thea Sejr Hansen om sit 
studievalg. Så det var ikke en gammel drøm 
om at nørkle med den rette formulering og 
lære argumentationens svære kunst, der 
gik i opfyldelse, da hun i 2007 begyndte 
på retorik. I dag er hun kandidat med 
stemmebrugsprofil og driver virksomheden 
Retorisk Tale, hvor hun rådgiver i 
taleskrivning og laver stemmetræning 
med bl.a. politikere, journalister, læger og 
studerende. 
    Men egentlig ville Thea Sejr Hansen 
gerne være skuespiller, og før retorikstudiet 
brugte hun nogle år på at lave danseteater, 
søge ind på skuespillerskolerne og tage 
privatundervisning. Men et liv som 
skuespiller var for usikkert for hende. Så i 
stedet besluttede hun sig for at søge ind 
på teatervidenskab og besøgte dem derfor 
inden til et åbent hus-arrangement. Bare 
for en sikkerheds skyld. Desværre – eller 
måske heldigvis – syntes hun ikke, at de 
solgte faget specielt godt, erindrer Thea 
Sejr Hansen.  
    Flere mennesker omkring hende havde 
lagt mærke til hendes sans for sprog og 
detaljer og foreslået hende at søge ind på 
Retorik. Det var hun dog overbevist om, at 

hun ikke skulle, men da hun havde et hul i 
programmet til det omtalte og afgørende 
åbent hus-arrangement, besøgte hun 
alligevel retorik. 
- Jeg gik derover for at få nogle gode 
argumenter for, hvorfor jeg ikke skulle læse 
retorik. Og til præsentationen gik det op 
for mig, at retorikstudiet netop handler 
om, hvordan man finder argumenter. Det 
ødelagde lidt mit formål med at være der, 
og jeg måtte sluge mine ord om, at det ikke 
var noget for mig. Jeg måtte erkende, at 
det faktisk lød ret sjovt, det de lavede på 
retorik. Jeg kunne også mærke, at det med 
at formidle noget mundtligt, altså fx holde 
en tale, talte til skuespilleren i mig, fortæller 
hun. 
  Trods den pludselige overrumplende 
begejstring for retorik havde Thea Sejr 
Hansen de to første år af sit studie 
stadig svært ved at finde ud af, præcist 
hvad hun skulle bruge det til, når hun 
engang havde skrevet og afleveret sit 
speciale. Men det stod klart for hende, 
da overbygningsprofilen ”Stemmebrug” 
blev oprettet. Her lærer man anatomi 
og at analysere og rådgive i sund og 
hensigtsmæssig stemmebrug.  
- Jeg var så heldig, at der blev oprettet 
en stemmebrugsprofil på overbygningen, 
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uddannelse til at undervise i stemmebrug.  
   Men jobbene måtte hun selv skabe, for 
det er sjældent, at der står ”stemmetræner 
søges” i jobannoncerne – eller at nogen 
overhovedet opdager, at den slags udbydes. 
Så under specialeskrivningen i 2012 sprang 
hun ud som selvstændig og startede 
virksomheden Retorisk Tale – i starten især 
med kunder, som hendes specialevejleder 
gav videre, fordi hun ikke selv havde tid, 
eller fordi hun havde brug for en assistent 
til at hjælpe sig.  
    Men på et tidspunkt slap opgaverne 
op, og Thea Sejr Hansen måtte som andre 
selvstændige i gang med at skabe sine egne 
job. 
- Jeg har altid dyrket mine netværk og 
været god til at finde ud af, hvor der var et 
behov for mine kompetencer. Det kan være 
svært at skabe sine egne job, men jeg har 
lært, at det vigtigste er at blive ved med at 
tro på det og konstant holde sig i gang og 
se nye muligheder. Man må også selv være 
fleksibel, lyder hendes råd. 
 
Vennerne er de bedste ambassadører 
Den erkendelse betød, at hun til tider 
har taget imod opgaver lidt for billigt 
eller måske for et par flasker rødvin. Som 
nyuddannet og selvstændig er man nogle 
gange nødt til at tage de job, der ikke 
giver penge, men som giver et netværk. 
Gerne i større organisationer, som har 
flere grupper, der kunne være interesseret 
i undervisning. Det personlige netværk er 
afgørende i en branche uden faste job, 
forklarer Thea Sejr Hansen. 
- Det gælder også om at huske, at 
mange af ens venner kan være en slags 
ambassadører for en; hvis de kender ens 
kompetencer, kan de være med til at sprede 
kendskabet til fx stemmetræning. Men man 
skal naturligvis ikke kun bruge dem til det. 
Man skal først og fremmest være venner 
og dernæst være hinandens netværk. Jeg 
elsker heldigvis mit fag, og det jeg laver, 
og jeg har derfor ikke svært ved at fortælle 
begejstret om et foredrag, jeg har givet, 
eller ved at give eksempler på forskellige 
typer stemmer under et selskab. Det er 
faktisk ret underholdende! Det handler 
jo om at finde ud af, hvad der er mest 
spændende ved det, man laver, og hvad der 
umiddelbart er lettest forståeligt for andre 
mennesker.  
 

Thea Feveile Sejr Hansen, 29 år

• Cand.mag. i retorik med stemme-
brugsprofil fra Københavns Universi-
tet i 2012. 

• Driver virksomheden Retorisk Tale, 
hvor hun underviser i stemmebrug, 
mundtlighed, taleskrivning og speak. 

• Hendes kunder omfatter bl.a. SBS 
TV/ kanal 6, De Radikale, Copenha-
gen School of Entrepreneurship, rus-
vejledere på KU og Herlev Hospital. 

• Har udgivet den videnskabelige arti-
kel ”Var nyhederne bedre i gamle 
dage?” (2013) og holdt oplæg ved 
Pan European Voice Conference 
(PEVOC) i Prag (2013).

• Hun har ligeledes undervist stude-
rende på CBS i ”Tanke, tale, tekst”. 

• Var under retorikstudiet i praktik som 
stemmetræner på Det Kongelige Tea-
ter og har studeret skuespil, instruk-
tion og Shakespeare-opsætninger i 
London.

• Hendes speciale om nyhedsoplæ-
sernes sprog i Radioavisen fangede 
mediernes interesse. Hun er bl.a. ble-
vet interviewet til Politiken, og så har 
hun været live i radioen på P4 Mor-
gen København og været i 12-radio-
avisen på P1 og i programmet Pres-
sen på P3 i løbet af august 2013.

Tro på dig selv 
Da den første bølge af job begyndte at 
ebbe ud i foråret 2013, overvejede Thea 
Sejr Hansen kort at lægge sin virksomhed 
bag sig, være fornuftig og i stedet søge et 
fuldtidsjob. 
Men skulle hun være helt ærlig, så var det 
jo ikke det, hun havde lyst til, og pludselig 
var der igen hul igennem, og jobbene 
begyndte at tikke ind i ordrebogen. 
Og nu ser det med hendes egne ord 
rigtig fornuftigt ud med job for både 
politikere, speakere, højskolestuderende og 
kommunikationskonsulenter.  
    For at overleve som selvstændig handler 
det om at blive ved med at tro på sig selv 
og tro på, at man kan noget, som ikke alle 
kan – også selvom man møder modstand,  
og tingene ikke rykker fremad hurtigt nok. 
- Jeg tror virkelig, at det er et spørgsmål 
om tålmodighed og fleksibilitet. I nogle 
perioder arbejder man sindssygt meget, 
mens man i andre perioder må arbejde med 
noget andet. Så man skal holde hovedet 
koldt og vide med sig selv, at det man kan 
og tilbyder, det er vildt godt, og noget, 
som andre kan få glæde af, siger Thea Sejr 
Hansen.  
 
Drømmer om en ph.d. 
Selvom hun elsker at undervise og få indblik 
i mange forskellige verdener, har hun endnu 
ikke sluppet den akademiske verden. Planen 
er at udvide den retoriske undersøgelse 
af nyhedsoplæsernes sprog i Radioavisen, 
som hun lavede i sit speciale, med en ph.d. 
Gerne allerede til næste år. 
- Jeg vil virkelig gerne skrive en ph.d., og jeg 
vil gerne lave en endnu mere omfattende 
undersøgelse af sprogets udvikling i 
Radioavisen. Så kan jeg måske virkelig 
bidrage til sprogdebatten og komme 
med mulige forklaringer på, hvad der har 
forårsaget ændringerne i vores talesprog, 
og hvad der påvirker vores sprog. Og så 
synes jeg, det er fedt at få lov at undervise 
i noget lidt tungere stof engang i mellem i 
stedet for altid at stå over for et publikum 
uden specielt mange forudsætninger for at 
vide noget om mundtlig retorik. Det ville 
jeg jo få lov til, hvis jeg skulle undervise, 
skrive flere videnskabelige artikler og holde 
oplæg på flere konferencer.
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Flere friske råvarer, mere økologi, mad produce-
ret på stedet, friskbagt brød, supper, smoothies 
og mere studentervenlige priser. Det er nogle 
af de krav, som den nye kantineudbyder har 
forpligtet sig til at leve op til, fortæller fakul-
tetsdirektør Kristian Boye Petersen, der har 
stået i spidsen for det udvalg, som har ansat 
finske Fazer til at drive fakultetets madudsalg. 
   Fazer driver 180 kantiner i Danmark, og ud 
over kantinen på KUA1 får de også ansvaret 
for Cafeen (det tidligere Mødestedet) og den 
nye kantine på torvet i KUA2. Og det vil ikke 
være den samme mad, man kan købe de tre 
steder, fortæller Louise Fæster, salgschef i Fazer. 
- Udbuddet vil variere fra sted til sted. Kantinen 
i KUA1 vil være en traditionel kantine, som vi 
kender det fra tidligere. Men med nye features 
som fx supper, friske smoothies, smørebrød og 
hjemmebagt brød. Cafeen bliver mere som en 
juice-/kaffebar, som man kender det fra byen. 
Her serverer vi rigtige kaffer, der er lavet af 
baristatrænet personale, og der vil være frisk-
presset juice, smoothies, frisksmurte sandwich 
og lune paninier. Kagerne bliver cafe-kager som 
fx jordbærtærte og creme brulé, fortæller hun 
og tilføjer, at det nye udsalgssted på KUA2 ikke 
kommer til at ligne den store kantine i KUA1: 
- Kantinen på torvet kommer til at hedde Pit 
Stop, og den kommer bl.a. til at tilbyde tapas, 
dvs. små portionsanretninger med fx røget laks, 
skinke med røræg og chorizopølser. Her vil også 
være sandwich og tallerkner med dagens ret.

Ny kantineudbyder på fakultetet

Takeaway-aftensmad til 35 kr  
Den nye kantineudbyder har ingen problemer 
med de krav, som fakultetet har stillet for at 
sikre, at standarden også holder på den lange 
bane. 
- Vi vil udelukkende bruge friske råvarer og 
mad produceret fra bunden – ikke præfa-
brikerede poser med mad fra fryseren. Vi er 
den eneste kantineleverandør, der driver alle 
vores kantiner med minimum 30-60 procent 
økologiske råvarer – det svarer til et økologisk 
bronzemærke. Alt vores brød, grøntsager og 
mejerivarer er som minimum økologisk, og vi 
har ansat en bager i den store kantine, som 
hver dag bager alt det forskellige brød, vi skal 
bruge, fortæller Louise Fæster fra Fazer og 
afslører, at der også kommer en helt ny ting på 
programmet dette efterår: 
- Vi lancerer et takeaway-koncept, hvor man 
i løbet af dagen kan bestille mad til at tage 
med hjem eller til at spise, hvis man skal sidde 
og læse eller arbejde længe. Det kommer til at 
koste 35 kroner for et måltid, og maden bliver 
bestilt og betalt via mobilen.

En frisksmurt sandwich, en kildevand og et stykke økologisk frugt for 37 kr. 

Sådan lyder et af de tilbud, som kantinen fremover kan tilbyde ansatte og 

studerende. Humanist har spurgt udbyderen Fazer, der netop har overtaget 

kantinedriften, hvad vi ellers kan forvente os af den nye kantine.

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

Åbningstider: 
Kantinen i KUA1:  
Kl. 07.30 - 14.30

Pit Stop i KUA2:  
Kl. 07.30 - 17.30

Cafeen i KUA2:  
Kl. 09.00 - 17.30

Du finder altid kantinens menu  
for de kommende 14 dage i KUnet.

Temaer
Kantinen vil køre 10 temaer årligt. Der 
kan fx være fokus på krydderurter, dan-
ske æbler, OL, VM i Brasilien etc.
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Da Johannes Mortensen og Charlotte Larsen skulle afslutte  

deres bacheloruddannelse i lingvistik, skrev de som alle andre 

studerende BA-opgave. Men i modsætning til deres  

medstuderende fik de også mulighed for at skrive deres  

opgaver – om blandt andet lukkelyde og vokalhøjde –  

om til korte mundtlige oplæg og præsentere dem på en  

videnskabelig konference i Sverige. På engelsk.
Af Carsten Munk Hansen, carstenhansen@hum.ku.dk 

Undskyld,  
men hvordan 
siger man  
vokalhøjde  
på engelsk?
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De fleste studerende har prøvet at lave et 
oplæg for deres medstuderende i løbet af 
et undervisningsforløb – eller måske endda 
en præsentation til en eksamen – men det 
er nok de færreste, som skriver præsenta-
tioner om højt specialiserede emner og ser-
verer dem for en sal fuld af forskere. Men 
det har Johannes Mortensen og Charlotte 
Larsen prøvet. De læser begge lingvistik på 
INSS, og de havde ifølge lektor John Tønde-
ring skrevet så fremragende BA-opgaver, at 
opgaverne burde skrives om og indleveres 
som såkaldte papers ved en videnskabelig 
konference – paper er et forskerord for en 
kort artikel, der præsenteres på en konfe-
rence.    
   Derfor tog to lingvistikstuderende fra 
INSS i juni måned toget til Linköping for at 
deltage i den sprogvidenskabelige konfe-
rence ”Det svenske fonetikmøde” på lige 
fod med erfarne sprogforskere – for at 
præsentere deres BA-opgaver. 
- Det var virkelig en sjov og inspirerende 
oplevelse at prøve at være en del af et 
fagligt miljø, hvor der bliver produceret ny 
viden. Når man skriver sin opgave, sidder 
man jo alene og nørder med sine data 
ved computeren, og så er det fedt at få 
mulighed for at dele sin viden med andre, 
der rent faktisk også interesserer sig for det, 
fortæller 25-årige Johannes Mortensen, 
som lige er begyndt på sin KA-uddannelse 
i lingvistik.  

   For Charlotte Larsen var konferencen i 
Linköping meget udbytterig, men også 
temmelig krævende: 
- Det er altså ikke nemt at koge 20 siders 
BA-opgave ned til et firesiders paper. Og 
så på engelsk. Men det er på den anden 
side en god øvelse, for på den måde lærer 
man at fremhæve det allervæsentligste i 
opgaven. John (Tøndering, de studerendes 
underviser, red.) hjalp os selvfølgelig med 
det, så oplægget fik det helt rigtige format, 
men ikke desto mindre var det en stor 
mundfuld.

jeg ser, hvad du siger 
De to lingvistikstuderendes opgaver har 
det med at vokse sig noget større, end de 
egentlig var tænkt. Ikke fordi opgaverne 
overskrider de formelle krav til sideantal, 
men fordi de emner, de undersøger, er 
krævende. Og fordi deres underviser John 
Tøndering gerne vil udfordre de dygtigste 
studerende. 
   Charlotte Larsens BA-opgave endte også 
med at fylde lidt mere end planlagt. Den 
er en empirisk undersøgelse af sammen-
hængen mellem vokalopfattelse og talerens 
visuelle køn i dansk tale; tidligere ameri-
kanske undersøgelser har vist, at lyttere 
forventer at høre høje vokaler, når de ser en 
kvinde tale, uanset hvordan vokalerne, der 
kommer ud af kvindens mund, lyder. 
- Det, jeg gjorde, var at optage to men-
nesker, en kvinde og en mand, på både 

video og båndoptager, mens de sagde de 
gode danske ord mule og mole – vokalen i 
mule er højere end i mole. Det vil sige, at vi 
havde fire videoklip, to fra hver person, som 
vi kunne lægge lyd på, forklarer Charlotte 
Larsen og fortsætter: 
- Jeg kørte så lydklippene gennem et 
program, hvor jeg kunne manipulere med 
fx højden af vokalerne, så de blev mere eller 
mindre mule- eller mole-agtige, og satte 
dem sammen med videoklippene. Til sidst 
havde jeg i alt 72 videoklip med lyd, som 
jeg afspillede for respondenterne for at 
undersøge, hvordan de opfattede voka-
lerne. Og min undersøgelse bekræftede 
fuldstændig de amerikanske resultater: Når 
respondenterne så en kvinde, var de mere 
tilbøjelige til at høre den høje vokal u, selv 
om kvinden egentlig sagde en mere o-agtig 
lyd. 
   Ifølge Charlotte Larsen viser hendes 
undersøgelse, at når vi lytter til andre, for-
søger vi at ”normalisere” deres tale for at 
få den til at passe med vores forventninger. 
– det vil sige, at det ikke kun er de akustiske 
indtryk, vi får, der har betydning for det, vi 
hører. Det vil hun gerne følge op på i sin 
næste opgave, hvor hun blandt andet vil 
finde talere, der er lige store rent fysisk for 
at udelukke, at det skulle være størrelsen på 
taleren, der spiller ind, snarere end kønnet.

Johannes Mortensen netop hjemkommet fra sprog-
konference i Sverige, hvor han præsenterede sin 
BA-opgave om lukkelyde og vokalhøjde.

Charlotte Larsens BA-opgave handler om, at visuelle 
indtryk farver vores hørelse. Med andre ord: Vi ser 
også, hvad andre siger til os.   

Undskyld,  
men hvordan 
siger man  
vokalhøjde  
på engelsk?

Side28-31 - Kantinen og Lingvistiknørder.indd   30 8/27/2013   10:03:14 PM



Humanist 30 Humanist 31

svingende stemmelæber 
Johannes Mortensen havde også sat sig 
ambitiøse mål med sin BA-opgave. Det 
indebar analyse af store mængder spontan 
tale fra personer, der blev sat til at snakke 
om et kort, mens de sad i hver deres rum. 
Han ville undersøge, om der var en sam-
menhæng mellem det, man kalder voice 
onset time – det øjeblik, hvor stemmelæ-
berne i struben begynder at vibrere – og 
vokalhøjde efter lydene p, t og k samt b, d 
og g. Det er alle såkaldte lukkelyde, men 
ved p, t og k kommer der luft ud samtidig 
med lyden. 
- Det lyder måske lidt kompliceret, men det 
handler egentlig bare om, at der går lidt 
tid, fra man har åbnet munden efter sådan 
en lukkelyd, som fx p, til stemmelæberne 
begynder at svinge. Tidligere undersøgelser 
har vist, at hvis den vokal, der kommer efter 
lukkelyden, er høj som et u eller et i, er 
stemmelæberne længere tid om at komme i 
gang, fordi det tager længere tid for luften 
at suse ud, forklarer Johannes Mortensen, 
der dog nåede frem til et lidt andet resultat 
med sin undersøgelse.  
- Min undersøgelse stemte på en vis måde 
overens med de tidligere fund, men så ikke 
helt alligevel: Det viste sig nemlig, at for 
lydene p, t og k var der ingen klar sammen-
hæng mellem voice onset time og vokal-
højde i mit materiale. Og når resultaterne 
afviger på den måde, åbner det jo op for 
nye undersøgelser og diskussioner af, hvad 

forklaringen så kan være.  Og det er jo ret 
sjovt at være en del af, slutter Johannes 
Mortensen.

Forskerspirer? 
Charlotte Larsen og Johannes Mortensen er 
måske en anelse mere ambitiøse med deres 
projekter end den gennemsnitlige stude-
rende, så det er nærliggende at spørge 
dem, om de overvejer at gå forskervejen 
med deres fag. 
- Jeg har faktisk ikke gjort mig så mange 
tanker om, hvad jeg skal lave efter studiet.  
Det kan nogle gange godt bekymre mig 
lidt, at jeg ikke har en plan, men det har jeg 
altså ikke. Det, jeg går efter, når jeg vælger 
emner, er muligheden for at opdage nye 
ting, og det er vel også, hvad forskere gør, 
siger Johannes Mortensen.  
   Charlotte Larsen ved allerede nu, at hun 
gerne vil gå forskervejen, men hun ved 
også, at der er mange studerende om få 
forskerstillinger.   
- Det ville være drømmen for mig at få lov 
til at forske og arbejde videre med emner 
som det her, men jeg bliver også nødt 
til at tænke i alternativer. Jeg har fået et 
studiejob i en virksomhed her på Islands 
Brygge, der hedder Mirsk, og som blandt 
andet arbejder med talegenkendelsestekno-
logi. Det synes jeg er et utrolig spændende 
område, og det kunne jeg godt forestille 
mig at arbejde med. Det hænger godt sam-
men med de fonetikemner, jeg godt kan 
lide at undersøge. 

vigtigt at de dygtigste udfordres 
Humanist har spurgt lektor John 
Tøndering, om han ofte sætter stu-
derende til at skrive opgaver af den 
type, Charlotte Larsen og Johannes 
Mortensen har skrevet. 
- Jeg ville have frarådet dem begge at 
udføre opgaverne, hvis de ikke netop 
havde været Charlotte og Johannes. 
Johannes har siddet og foretaget 
tusindvis af målinger, og de har begge 
– på egen hånd – sat sig ind i com-
puterprogrammer og den bagvedlig-
gende teori inden for statistik og lyd-
manipulation. Det er meget sjældent, 
jeg tør vejlede studerende til at gøre 
den slags. Men undersøgelserne, de 
lavede, skulle der ikke ændres ved. 
Det er en sjældenhed, fortæller John 
Tøndering. 
   Derfor tænkte han også, at en kon-
ference kunne være en god udfordring 
for dem begge og støtte deres faglige 
udvikling yderligere. 
- Charlotte og Johannes er begge 
drevet af en stilfærdig trang til at 
gøre tingene ordentligt. Og de gør, 
hvad de gør, fordi de ikke kan styre 
deres nysgerrighed – ikke fordi de vil 
imponere mig, dem selv eller andre. 
Det er vigtigt for mig, at studerende 
som disse udfordres til det yderste. De 
er begge to den type studerende, der 
i virkeligheden klarer det meste selv. 
Man siger måske til dem, at de kan 
prøve at kigge lidt på det ene eller det 
andet, og så kommer de tilbage et par 
uger senere og har kigget på det, man 
foreslog – og et par ting mere. Det 
giver grobund for berigende samtaler, 
hvor jeg lærer mindst lige så meget, 
som de gør.
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Hvorfor valgte du at tage på sommerskole i 
din sommerferie? 
- Jeg har altid gerne ville studere i udlandet, og 
da jeg snart er færdig med min kandidatgrad, 
var det sidste chance for at få gjort noget ved 
udlandsdrømmene. Samtidig synes jeg, at det er 
en god måde at udnytte sin sommer til både at 
studere og få en masse oplevelser. Derfor tog jeg 
chancen og søgte ind på UC Berkeley. Jeg valgte 
Berkeley, fordi de udbyder nogle virkelig interes-
sante kurser på kønsstudier, som jeg kan bruge i 
forhold til mit speciale. Desværre blev de kurser 
aflyst, lige inden jeg skulle af sted, så jeg endte 
med at vælge nogle andre fag, som heldigvis 
viste sig at være lige så interessante og brugbare.

Hvad har været godt ved at tage på som-
merskole i udlandet? 
- Der er rigtig mange fordele ved at tage til 
udlandet på den måde. Først og fremmest får 
man mulighed for at lære en anden kultur at 
kende, og man møder studerende fra hele ver-
den. Derudover har det også været virkelig fedt 
at have et mere intenst studieforløb og opleve en 
anden studiefacon end den, jeg er vant til her-
hjemme. Men selvom det er mere intenst at læse 
på sommerskole, end det er at studere over et 
helt semester herhjemme, så synes jeg ikke, det 
virker lige så hårdt, fordi man samtidig oplever 
en masse nyt og spændende.

Hvad er de bedste oplevelser, du har haft i 
San Francisco? 
- Det er rigtig svært at nævne den bedste ople-
velse, for det hele har været rigtig godt. Men 
hvis jeg nu skal nævne noget, er det nok San 
Francisco Pride Parade 2013 og 4th of July, som 
begge var oplevelser, der har gjort stort indtryk 
på mig. Det var virkelig fedt at være med til to så 
store folkefester, hvor alle var i godt humør og 
fejrede begivenhederne.

Har du fået noget ud af at tage på som-
merskole i San Francisco, som du ikke kunne 
få på et almindeligt semester på din egen 
uddannelse? 
- Jeg har mødt en masse fantastiske mennesker 
fra hele verden, jeg har lært en anden kultur og 
et anderledes studiemiljø at kende, og jeg er 
blevet bedre til at tale og skrive engelsk.

Har du et godt råd til studerende, der over-
vejer at tage på sommerskole i udlandet?
- Gør det! Det er langt lettere at komme ind 
på topuniversiteterne i fx USA i sommerferien, 
så hvis man går med en drøm om at læse på 
Berkeley, så er sommerferien et oplagt tidspunkt 
at gøre det på. Jeg skulle hverken indsende 
karakteroversigt eller indlevere en sprogtest. Jeg 
søgte SU-styrelsen om betaling for kurserne. Det 
betyder, at jeg fik dækket nogle af udgifterne, 
fordi jeg meritoverfører mine ECTS-point til min 
kandidat, når jeg er kommet hjem. Jeg skulle 

Sol og strand eller  
sommerskole?

Når den sidste sommereksamen er afleveret i juni, sætter de fleste studerende ikke 
deres skosåler på universitetsjord før september, hvor det nye semester starter – men 
sådan er det ikke for alle. Humanist har snakket med tre studerende, der alle har 
valgt at bruge deres sommerferie på skolebænken. Læs om deres oplevelser og få 
inspiration til, hvordan du kan bruge din næste sommerferie på at samle ECTS-point.

Af Camilla Tang Jensen

Læser til daglig dansk med tilvalg 

i kønsstudier på INSS. I sommerfe-

rien har hun været i San Francisco, 

hvor hun har læst Political Socio-

logy og Social Theory på  

UC Berkeley.

om Berkeley 

University of California, Berkeley blev grundlagt 

i 1868 og udbyder flere end 7.000 fag og ca. 

350 uddannelser.

Berkeley bliver anset for et af de allerbedste 

universiteter i USA og ligger nr. 3 på Academic 

Ranking of World Universities (ARWU), som er 

udarbejdet af Shanghai Ranking Consultancy. 

Københavns Universitet ligger lige nu nr. 42 

på listen.

Omkring 16.000 studerende bruger deres 

sommer på at tage sommerkurser på Berkeley. 

Ca. 4.000 af dem er studerende, der til dagligt 

læser på andre universiteter. 

Overvejer du at bruge din næste sommerferie 

på sommerskole på Berkeley? Tag kontakt til 

den internationale studievejleder på dit institut, 

og læs mere om, hvordan du gør på  

summer.berkeley.edu/international.

selv betale for noget af opholdet, men det er 
intet i forhold til den kæmpe oplevelse, jeg har 
fået. Jeg har været rigtig glad for at bo i Det 
Internationale Hus (Ihouse) på Berkeley. Det er 
lidt dyrere, end hvis jeg havde fundet en lejlighed 
og delt med nogle andre, men når man er af 
sted i så kort tid, er det bare langt federe at få 
hele oplevelsen med spisesal, dorm-parties og 
laundry-dates. Derudover er det også meget let-
tere at lære andre studerende at kende, når man 
bor 600 internationale studerende det samme 
sted.

Cecilie  
Rosenkvist Levin 
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Hvorfor valgte du at bruge din sommerferie 
på at tage på sommerskole? 
- Jeg skal i praktik i efteråret, hvor jeg skal 
arbejde fuld tid og derfor ikke kan tage fag ved 
siden af. Jeg får kun 15 ECTS-point for min prak-
tik, så jeg har brugt min sommerferie på at tage 
nogle point, så jeg ikke bliver alt for forsinket i 
min uddannelse. Når det så er sagt, var jeg taget 
på sommerskole i innovation alligevel, fordi det 
er et spændende forløb, jeg kan få rigtig meget 
ud af.

er der fordele ved at tage på sommerskole? 
- Ja. Sommerferien er lang, og hvis man ikke 
lige har råd til at rejse i to måneder, kan man 
i stedet bruge noget af tiden på sommerskole 
her i København. Derudover giver sommerferien 
dig mulighed for at deltage i et mere intensivt 
studieforløb, end du har mulighed for til hver-
dag. Sommerskolen i innovation varer tre uger, 
og det er et meget tidskrævende forløb med 
undervisning, workshops og feltarbejde, som det 
ikke ville være muligt at følge, hvis man skulle 
tage andre fag ved siden af. Derfor er det oplagt 
at bruge sommerferien på at tage så intensive 
forløb.

Hvad er de bedste oplevelser, du har haft 
i forbindelse med Innovation Inspired by 
Nature?
- Jeg er vild med den problem- og praksisori-
enterede tilgang, der er på sommerskolen. Min 
gruppe arbejdede sammen med Københavns 
Kommune, og det betød, at vores løsninger 
skulle fungere i den virkelig verden og ikke bare 
inden for universitetets rammer. Vi havde meget 
undervisning i innovationsmetoder og havde hele 
tiden mulighed for at prøve teorien af i praksis. 
Man kan mærke, at sommerskolen er højt prio-
riteret, blandt andet fordi vi fik meget undervis-
ning, og hver gruppe havde deres egen facilitator 
tilknyttet. Derudover er det meget lærerigt at 
arbejde sammen med andre studerende, der til 
dagligt læser på andre fag uden for humaniora.

Har du fået noget ud af at tage på sommer-
skole, som du ikke kunne få på et alminde-
ligt semester på din egen uddannelse?
- Jeg har fået en uddannelse i konkrete innova-
tionsmetoder, og jeg har lært meget af at sam-
arbejde med en bred vifte af studerende med 
forskellige fagligheder. Derudover har det været 
meget lærerigt at få undervisning af professorer, 
facilitatorer og andre, der kommer med vidt 
forskellige baggrunde.

Har du et godt råd til studerende, der 
overvejer at tage på sommerskole i deres 
sommerferie?
- Jeg vil sige, at det kan være en ide at under-
søge, hvor meget tid og arbejde man skal bruge 
på forløbet. Jeg var selv en smule overrasket 
over, hvor tidskrævende Innovation Inspired by 
Nature egentlig var.

Bjarke Rubow
Bachelor i europæisk etnologi og læser 

nu master of applied cultural analysis 

(MACA). Bjarke startede sommeren med 

et kort ophold på universitetet Humboldt 

i Berlin og har ellers brugt sommeren på 

Katapults innovationssommerskole ”Sum-

mer School 2013 - Innovation Inspired by 

Nature” på Københavns Universitet.
om INNovatIoN  

INSpIred By Nature

Sommerskolen ’Innovation Inspired by Nature’ er 

arrangeret af KU’s væksthus Katapult, som er en 

del af Next Generation.

Sommerskolen er et intensivt og tværfagligt 

samarbejde mellem Københavns Universitet, DTU 

og CBS og en række organisationer, der arbejder 

for at fremme innovation.

Med inspiration i naturen skulle de studerende i 

år blandt andet finde en løsning på de efterladte 

cigaretskodder, der ofte ligger mellem de køben-

havnske brosten i stedet for i skraldespandene.

Vil du vide mere om ’Innovation Inspired by 

Nature’, eller overvejer du selv at deltage i Kata-

pults næste sommerskole, kan du læse mere på 

www.katapult.ku.dk.

Fotos: Cecilie Levin og Michel Ramelli
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Hvorfor valgte du at tage på Nordkurs i din 
sommerferie?
- Jeg var også på Nordkurs sidste år, hvor jeg 
var i Reykjavik på Island, og jeg synes, det er en 
genial måde at komme ud at rejse i et par uger 
samtidig med, at man fordyber sig i et emne og 
et andet sprog. Derudover er jeg blevet lidt for-
sinket i min uddannelse, så det er rart at kunne 
bruge sin ferie på at indhente nogle ECTS-point 
på et sommerkursus.

er der fordele ved at tage på sommerskole?
- Jeg synes, det er en smart måde at indhente 
nogle ECTS-point på. Det er som sagt andet år i 
træk, jeg er på Nordkurs. Sidste år manglede jeg 
7 ECTS-point på min bachelor, efter jeg havde 
været på udveksling i Canada, og i stedet for 
at bruge et helt semester på at indhente de få 
point, tog jeg til Island i tre uger og lærte om 
islandsk sprog og kultur.

Hvad er den bedste oplevelse, du har haft 
på Nordkurs?
- Det er svært at nævne én specifik oplevelse. I år 
var jeg af sted med fire veninder, så der gik lidt 
studietur i den, og det var rigtig hyggeligt. Men 
derudover er både underviserne og de andre 
studerende super engagerede, og så er det bare 
fedt at lære en anden by godt at kende. Undervi-
serne tager os altid med på ture og museer som 
en del af undervisningen; i år var vi blandt andet 
på Munch-museet og Astrup Fearnley Museet.

Bachelor i dansk og starter dette 

semester på kandidaten i dansk 

på INSS. Denne sommer har Kira 

været i Oslo på sommerskole med 

Nordkurs, hvor undervisningen 

har handlet om norsk sprog og 

litteratur.

Kira Rosendahl  

Falsing

om NordkurS

Hvert år tager flere end 300 nordiske studerende 

på sommerskole i Danmark, Norge, Sverige, 

Finland, Færøerne, Island og Grønland, hvor de 

lærer om landenes sprog,  

litteratur og kultur.

Nordkurs er finansieret af Nordisk Ministerråd og 

er et samarbejde mellem de nordiske lande, der 

har eksisteret i mere end 40 år.

Du kan læse mere om Nordkurs på  

www.nordkurs.dk.

Overvejer du selv at tage på sommerskole  

i udlandet, kan du tage kontakt til den  

internationale vejleder på dit eget institut.

Har du fået noget ud af Nordkurs, som du 
ikke kunne få på et almindeligt semester på 
din uddannelse? 
- Jeg har fået muligheden for at studere på et 
andet nordisk universitet, jeg har lært Oslo godt 
at kende, og jeg har mødt andre studerende, der 
læser dansk i Odense og Aarhus. Derudover er 
det inspirerende at arbejde med et nyt og ander-
ledes emne, end det jeg til dagligt beskæftiger 
mig med. På mit studie på dansk bevæger jeg 
mig i en sprogvidenskabelig retning, men dette 
års Nordkurs handlede om samtidslitteratur.

Har du et godt råd til studerende, der selv 
overvejer at tage på sommerskole i deres 
ferie?
- Undersøg hvad der er af muligheder på dit 
institut. Jeg ved, at der fx på INSS er mange 
forskellige muligheder med Nordkurs.
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Hvad forsker fakultetets ph.d.-studerende i 
Fakultetet har tilknyttet mere end 200 ph.d.-studerende.  
Vi har stillet tre af dem tre spørgsmål om deres forskning.

Ph.d-studerende ved iVa, født 1978. Kandidat i 
moderne kultur og kulturformidling fra Ku med 
speciale om identitet og Facebook.

Hvad handler dit projekt om?
med udgangspunkt i informationsvidenskabens 
forståelse af begreber som informations-, medie- 
og digitale kompetencer vil jeg i kombination med 
begreber fra psykoanalysen undersøge, hvordan 
den ekstensive brug af sociale medier påvirker 
subjektet, og hvordan introduktionen af disse 
medier i gymnasiet påvirker undervisningssituatio-
nen. med mit projekt håber jeg at kunne bidrage til 
at videreudvikle de teoretiske rammer for forskning 
i informations-, medie- og digitale kompetencer.

Hvorfor er det vigtigt/spændende?
sociale medier fylder efterhånden meget i de 
flestes hverdag og er også ved at vinde indpas i 
skolen. Det er derfor vigtigt at undersøge og forstå 
de fundamentale spørgsmål om, hvad den store 
brug gør ved både individet og den sociale 
sammenhæng. men samtidig også at producere 
viden om, hvordan brugen af digitale medier bedst 
kan gøre gavn i eksempelvis gymnasiet.

Hvad er din motivation for at skrive en ph.d.?
Det at fordybe sig så meget i ét emne, men også 
muligheden for i forlængelse af specialet at kunne 
arbejde med nogle af de videre perspektiver, der 
er i forhold til brugen af sociale medier.   

Ph.d.-studerende på institut for tværkulturelle og 

Regionale studier, født 1981. Cand.mag. i 

indianske sprog og kulturer med speciale i 

aztekernes militære ideologi.

Hvad handler dit projekt om?
Jeg undersøger, hvordan indiansk kulturarv og 
identitet forhandles mellem den politiske elite og 
de indianske minoriteter i mexico. med udgangs-
punkt i etnografisk feltarbejde i en større landsby 
ser jeg mere konkret på, hvordan det statsstyrede 
unEsCO-inspirerede turismeprogram Pueblos 
mágicos (magiske Byer) indvirker på lokale og 
nationale identitetsforståelser.

Hvorfor er det vigtigt/spændende?
turismeprogrammet skriver sig ind i en generel 
multikulturel politisk strømning i Latinamerika, der 
søger at inkludere de indianske minoriteter i de 
nationale fællesskaber. Det er vigtigt at undersøge 
effekten af denne type politiske initiativer, især set 
i lyset af at magtforholdet mellem stat og minoritet 
lader til at forblive intakt, og fordi initiativerne har 
tendens til at finde sted, hvor der kan være økono-
misk vinding for staten.

Hvad er din motivation for at skrive en ph.d.?
Jeg har tre år til at fordybe mig i et emne og et 
område, der interesserer mig.

PhD studerende ved Center for subjektivitets-
forskning, mEF, 29 år. Ba i Liberal arts fra soka 
university of america og tokyo. ma i filosofi fra 
university of Liverpool og ma i “Phenomenology 
and philosophy of mind” fra Ku.

Hvad handler dit projekt om?
Jeg stiller spørgsmålet: ”Hvad for en slags 
bevidsthed har en musiker, når han spiller?” Er 
man ”helt væk” eller ”totalt på”, og hvad betyder 
dét? Jeg undersøger disse spørgsmål ved at 
interviewe ”Den Danske strygekvartet” og læse 
fra den filosofiske tradition, fænomenologi.

Hvorfor er det vigtigt/spændende?
Det er det af tre grunde: 1) Jeg nedbryder 
fordomme (inkl. musikerens egne) om, hvad 
musikalsk fordybelse er. 2) Ved at forstå musike-
res sind kan man gennem sammenligning forstå 
noget fundamentalt om ikke-musikeres, altså 
almindelige menneskers sind. 3) Jeg nytænker 
fænomenologi, interview-metode og neuro-
science.

Hvad er din motivation for at skrive en ph.d.?
Jeg elsker at arbejde med ideer. især når de siger 
noget fundamentalt om og ændrer vores syn på  
verden. Jeg er taknemmelig over at få lov til at 
forske (i et super-stimulerende miljø på CFs) og 
gør mig umage for at fortælle om mit arbejde på 
en måde, folk kan forstå.

simon Høffding

Casper Jacobsen
niels-Peder O. Hjøllund
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Pionerforskning i 
nørdernes verden

Lektor Lars konzacks forskning handler om at undersøge specielle 
fænomener på nettet - ting, der foregår lige her og nu. og derfor 
er det interessant at bruge tid på at undersøge nørd-kulturen som 
forskningsfelt, siger Lars konzack, der selv er, hvad man forstår ved 
en typisk nørd. Tegneserier, fantasy og alt, hvad der begynder med 
cyber, har siden ungdomsårene udgjort en stor del af hans verden.  
i dag forsker og underviser han som lektor på det informationsvi-
denskabelige Akademi (ivA) i Aalborg i nørdernes kultur – det er 
unge, der dyrker fantasyuniverser ved at klæde sig ud som super-
helte og andre eventyrlige figurer, eller som danner hackergrupper 
og lægger hjemmesider ned med hackerangreb. 
     nørdernes kultur har ifølge Lars konzack ændret vores gængse 
ideer om kultur og rokket ved vores opfattelse af virkelighed. for 
mange unge er det i dag lige så normalt at mødes med cyberven-
ner på nettet omkring fælles interesser, som det er for andre at 
mødes med vennerne på en café. det er i Lars konzacks øjne en 
revolution af vores måde at opfatte virkeligheden på, som han med 
sin forskning tager særdeles alvorligt. 
- de værdier, der ligger i nørdkulturen, er blevet spredt gennem 
nettet og er blevet hverdag for rigtig mange unge. det kalder jeg 
en kulturrevolution. desværre er revolutionen ikke rigtig trængt ind 
gennem universiteternes døre endnu, siger han.

Laver pionerarbejde
det forsøger Lars konzack med sit fokus på nørdernes kultur som 
et selvstændigt forskningsfelt at ændre ved. netop fordi han bruger 
så meget tid på at undersøge nørdernes begreber, selvopfattelser 
og måder at kommunikere på, møder hans studerende både indsigt 
i og en analytisk tilgang til nørdernes fantasy- og cyberverdener. 
- Mine studerende skal kunne forvente, at jeg selv tager emnerne 
meget alvorligt og ikke behandler det som noget, der er nemt at 
forstå, bare fordi det foregår på nettet. På mange måder er det 
sværere at studere nutidige fænomener på nettet end traditionelle 
fag som fx litteratur, der har en lang fortolkningstradition bag sig. 
så man kan vel godt sige, at jeg laver lidt af et stykke pionerar-
bejde, siger han.  
     for tiden er Lars konzack dybt optaget af at forske i den beryg-
tede hackergruppe Anonymous, som han har skabt kontakt og tillid 
til ved at studere deres særlige slang og tankegang. 

Lars konzacks hverdag er fyldt med hackere og fantasyfans. som lektor ved ivA i 
Aalborg forsker og underviser han i fantasy- og cyberkulturer på nettet, fordi han 
mener, at nørdernes kultur har krav på opmærksomhed fra universitetsforskningen.

Af Michael kjærgaard, ntv629@hum.ku.dk
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Fantasy- og cyberkulturer i teoretisk sammenhæng
det er langt fra kun nørder udklædt som superhelte og hackere 
omgivet af pizzabakker, der følger Lars konzacks undervisning. 
selvom de udgør en del af hans studerende, er andre knap så 
meget inde i begreber som fantasy og hacking, men de synes, det 
er interessant at studere de mange subkulturer, der udfolder sig frit 
på nettet. kunsten er for Lars konzack at gøre emnet spændende 
og forståeligt for alle typer studerende. 
- Jeg forsøger at sætte fantasy- og cyberkulturene ind i en teoretisk 
sammenhæng for mine studerende. At give dem en forståelse for, 
hvad der får unge til at opfatte sig selv og hinanden som fantasy-
figurer, og hvilke rammer nettet giver for at dyrke sådanne fælles-

skaber, forklarer han og uddyber, hvorfor han er glad for at have 
studerende, der selv dyrker de nørdede universer på nettet. 
- Jeg havde eksempelvis nogle kvindelige studerende, der dyrker My 
Little Pony-tegnefilmene og har en hel kultur omkring det. deres 
personlige beskrivelser af, hvordan de tænker, og hvad der får dem 
til at dyrke en sådan kultur med hinanden, har givet mig et bedre 
indblik i nørdernes verden.

Fakultetsbibliotekets 
arrangementer 
i eFteråret

Philosophy for real! 
11. september kl. 15-16.30 
Paneldebat med vincent Hendricks, nils Holtug, kle-
mens kappel og dan Zahavi  
Arrangeret i samarbejde med Afdeling for Filosofi, KU, 
og Golden Days Festival. 

Musikvidenskab kommer til KUA             
24. september kl. 15-16 
vi fejrer flytningen fra klerkegade til kUA på fakultets-
biblioteket. indlæg v. forskerne Michael fjeldsøe, Jens 
Hesselager, Annemette kirkegaard og søren Møller 
sørensen.  
indledning og afslutning med Musikvidenskabs Big Band 
Arrangeret i samarbejde med IKK musikvidenskab og 
Det Kongelige Biblioteks Musikafdeling.

At læse Proust på tværs af sprog, billeder 
og musik 10. oktober kl. 16-17 
Med forfatter og anmelder Bjørn Bredal, forfatter og 
oversætter niels Lyngsøe og operasanger Christine Mar-
strand.Arrangeret i samarbejde med Proust-selskabet.

Er du ven med Facebook? 
24. oktober kl. 15-16 
facebook som ekkokammer og/eller den store demo-
kratiske samtale. Paneldebat med lektor Bjarki valtys-
son, ikk, cand.psych. og ph.d.-stipendiat Lars Lund-
mann og cand.mag. olav Hesseldahl.                             

Det Humanistiske Fakultetsbibliotek 
Njalsgade 112 
kb.dk/da/kub/fag/hum
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- Der var en helt særlig arkitektur og atmo-
sfære over bygningen. Allerede ved ind-

gangspartiet med de 
to store søjler og de 
forgyldte romertal for-
nemmede man det. 
Det var frimurerne, der 
i sin tid opførte bygnin-
gen til deres loge, og 
hvis man kiggede godt 
efter, kunne man sta-
digvæk finde spor fra 
dengang. Der var flere 
små, nærmest hemme-

lige rum, og bag en loftslem på 2. sal var 
der fx et meget fint udsmykket loft.    Sådan 
husker Lasse Grubbe, der studerer musikvi-
denskab, tilbage på Klerkegade. 
Nu skal han vænne sig til at stu-
dere i de nye bygninger på KUA. 
    Humanist tog på besøg i Kler-
kegade i dagene lige op til flytnin-
gen. Det er juni, og da vi åbner 
dørene, er der skilte med påbud 
om eksamensstilhed og formanin-
ger om at gå stille med dørene. 
Men stilheden er midlertidig og 
varer kun til eksamenerne er over-
stået. Når sommeren er borte, vil 
Klerkegade være rømmet.

To afskedsfester 
I vinter blev der holdt en fest på musik-
videnskab, der har boet i Klerkegade 2, 
kun et stenkast fra Amalienborg, siden 
1974. Anledningen til festen var musik-
folkets kommende flytning. Festen blev 
holdt, og nostalgi forekom givetvis, men 
musikvidenskab lod sig hverken flytte eller 
ryste. Ikke den dag i hvert fald. Flytnin-
gen, der var planlagt til at skulle foregå 
hen over julen, blev udskudt til som-

mer. Så i juni holdt man endnu en flyt-
tefest – og denne gang blev Klerkegade 
efterfølgende tømt og renset for musik.  
    De studerende lader sig tydeligvis ikke 
mærke af dommedagsretorikken. I disse 
eksamenstider sidder i hvert fald et flittigt 
kuld og studerer nodeark på deres com-
puterskærme i støvet fra de mange biblio-
teksbøger. En pige bliver forskrækket over 
kamerablitzen, men udbryder, inden hun 
opdager hvem, der tager hendes billede, 
at ”det er okay, for hun ser også godt ud 
i dag”. Hendes mandlige medstuderende 
nikker samtykkende, og så fordyber de sig 
atter i musikken, der tegner sig i streger på 
nodeark over bibliotekets computere. 

KUA-had
I det hele taget er flytterodet ikke rykket 
helt ind i biblioteket endnu, og støvet ligger 
og vidner om en vis grad af mañana-menta-
litet. På gangen uden for biblioteket er der 
en mere udtalt flyttehadsk stemning. Her er 
stadig opslag, der efterlyser samspilspart-
nere, men også andre, der hadsk postulerer, 
at ”Musikvidenskab bli’r – I kan rydde KUA”. 
Det KUA-foragtende udsagn underbygger 

”Musikvidenskab bli’r 
– i kan rydde kua!”

Over sommeren er musikvidenskab flyttet fra Klerkegade i indre by til KUA2. De sidste dage i Klerkegade blev 
fejret med eksamensstilhed – og masser af flyttekasser. Humanist tog på besøg i juni.

Af Christian Kronow

sin alvor ved at slange sig omkring et død-
ningehoved, og alt i alt er det da også forstå-
eligt, hvis Klerkegades studerende gerne vil 
blive, hvor de er, for stedet 
har både historie og patina.  
- Gangene i Klerkegade lig-
ner noget fra lektor Blom-
mes tid, fortæller betjent 
Michael Krag. Han kalder 
Klerkegade for ”en meget, 
meget særpræget ejendom, 
der skiller sig ud”, og så til-
skynder han os at lave en 
reportage fra musikviden-
skabs korridorer, inden det 
er for sent.

Spooky om natten!
Og det viser sig, at Michael Krag har gode 
historier i ærmet.
- Klerkegade, der er sat’me spooky om nat-
ten. Min kollega siger, at det spøger der-
inde, men jeg har ikke oplevet det, selvom 
jeg har arbejdet derinde i tre år. Men det er 
vel fordi, tyskerne har haft bygningen, og 
fordi det har været en gammel frimurerloge, 
at der går så mange rygter om det, mener 
han.
- Da de skulle rive alt det gamle asbest ned 
fra lofterne for en del år siden, blev der blot-
lagt mange af de gamle bjælker og sådan 
noget, og der kunne 
man se, at der tilbage 
fra 1800-tallet var ble-
vet skrevet på bjæl-
kerne, fortæller Michael 
Krag, inden han giver 
guldet væk: 
- Der var sådan et hem-
meligt rum, som havde 
en tyk dør. Og inde 
bagved lå der gamle 
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tyske aviser, for de havde jo 
bygningen under 2. verdens-
krig, tyskerne.

Frimurere og tyskere
Historierne om bygningen i 
Klerkegade er mange, og det 
forstår man godt. Bygningen 

i sig selv indgyder respekt. I årene 1867-69 
blev den røde murstensbygning i tre etager, 
der er lavet i klassicistisk stil, opført for fri-
murerlogen af Vilhelm Tvede. Klerkegade 
nr. 2 forblev hovedsæde for de danske fri-
murere helt indtil 1927, og i årene inden 
Københavns Universitet overtog bygningen 
i 1974, nåede den både at rumme butikker, 
børnebiografen ”Palæbiografen” og ikke 
mindst tyskerne, der annekterede bygnin-
gen under krigen. Det vides ikke med sik-

kerhed, hvilken slags tyske 
soldater der beboede byg-
ningen, hvilket kun bidrager 
til mystikken. 
 På anden etage er de fle-
ste døre låst, kun et enkelt 
kontor er ved at blive ryd-
det. Flyttekasserne stables 
møjsommeligt, og i den 
soloplyste gang står støv-
kornene op i skyer. En af 
Klerkegades sidste beboere 
er ved at tage en svedende 

afsked, mens han løfter flyttekasser ud af sit 
kontor. 
 
Flygler og cola
Elevatoren, der pendulerer op og ned gen-
nem bygningen i Klerkegade, spiller ikke 
musik. Til gengæld løfter den, så godt den 
kan. På den tredje og sidste etage, der 
udmærker sig ved ikke at have låste døre på 
alle sine gule gange, er flygler til fri afbenyt-
telse – under ansvar – i disse eksamenstider. 
Lasse Grubbe, der studerer musikvidenskab, 
husker de to såkaldte ”flygelgange” som 
nogle af sine yndlingsrum på matriklen. 
- På sin vis var de både charmerende og 
upraktiske. ”Flygelgangene” bestod hver 
især af fire små lokaler på række med et 
flygel i hvert lokale. For at komme ind til 
det bagerste lokale skulle man gå igennem 
de tre andre lokaler. Som pianist kunne jeg 
blære mig med et svært stykke af Debussy, 
når en person kom gående igennem lokalet. 
Til gengæld stoppede min ”skønsang” i for-
bindelse med øvning til sangtimerne øjeblik-
keligt, hvis døren til lokalet gik op, fortæller 
han. 

Lasse Grubbe er tydeligvis ikke den eneste, 
der har haft sig en hyggestund ved flyg-
lerne. Parkeret ved siden af et flygel er et 
forladt og tømt colaglas, og et sted bag en 
lukket dør er der en, der øver sine klaver-
fingre. På trapperne på vej ned fra 3. etage 
er der musiske brudstykker, der af og til dri-
ver forbi i sollyset fra de gigantiske vindu-
espartier. 

Statens ejendom må ikke gives væk
Dørene til Klerkegade lukker snart de sidste 
studerende ude for altid. Således er der på 
denne sommerdag i juni klistret et skilt op 
på en rude på en af dørene, der fortæller, 
at alle private ejendele skal være fjernet fra 
bygningen den 28. juni. ”Herefter vil byg-
ningen blive lukket for studerende, og al 
materiel, som vi ikke genkender som insti-
tuttets ejendom, vil blive kasseret”. 
    Dog begrænser skrotmateriellet sig ikke 
til de studerendes efterladte overskudsra-
gelse, når Klerkegades efterladenskaber skal 
kasseres. Efter rømningen af Klerkegade 
fortæller Lasse Grubbe: 
- Al inventaret blev efterfølgende solgt på 
en auktion for studerende, hvor cirka 20 
mødte op. Det tiloversblevne, nogle hun-
drede møbler, flygler, cembaloer, teknisk 

udstyr, og meget andet, blev kasseret. 
Man må ikke forære statens ejendom væk, 
medmindre man indhenter en tilladelse fra 
Finansministeriet, eller medmindre værdien 
er mindre, end det vil koste i skrotafgift. 
Derfor led mange af de instrumenter, der 

beboede Klerkegade, udsmidningsdøden.
    Selvom Lasse Grubbe på mange måder 
kommer til at savne Klerkegade, er han 
imidlertid også optimist:
- Jeg ser også frem til at komme ud på KUA. 
Et nyt sted, hvor inventaret ikke er i stykker, 
hvor væggene ikke krakelerer, hvor man 
ikke får ondt i ryggen af at sidde i stolene, 
hvor vi har trådløst internet, og hvor vi kom-
mer til at møde og interagere med stude-
rende fra andre studier. 
    Der var engang et gammelt frimurerho-
vedsæde. Der var engang musikvidenskab. 
Nu er der snart noget andet på Klerkegade 
nr. 2. Og tilbage i juni under den sidste 
omgang eksamen i Klerkegade sidder en 
flok studerende i solen, på nogle bænke 
langs den imposante, tidligere frimurerbyg-
ning. De smiler og taler. Endnu er de heller 
ikke smittet af dommedagsretorikken. 

Side38-39 Klerkegade.indd   39 8/27/2013   10:08:56 PM



Humanist 40 Humanist 41

Når Stig Hjarvard får et speciale 
eller en opgave fra en stude-
rende i hænderne, ærgrer han 
sig ofte over, at kun få perso-
ner får kendskab til de stu-
derendes mange spændende 
forskningsresultater. Viden-
skabelig forskning er nemlig 
ikke forbeholdt professorer og 
ph.d.-studerende. Bachelor- og 
kandidatstuderende har ofte 
anderledes og interessante ind-
faldsvinkler til den humanistiske 
forskning, som de udfører på et 

højt fagligt niveau, mener Stig Hjarvard. 
- Jeg oplever ofte, at de studerendes arbejde kan være interessant 
af mange grunde, og at de bør forsøge at publicere deres forskning 
til andre end blot deres vejleder og censor. Nogle har fundet en vir-
kelig spændende ide, mens andre kaster sig ud i at lave et empirisk 
materiale, som jeg ikke tidligere har set. Som forsker synes jeg, at 
det må være yderst interessant for forskerverdenen og branchefolk 
at få kendskab til de studerendes arbejde. Men det kommer des-
værre sjældent videre, fordi studerendes opgaver har et eksamens-
øjemed i sin form, lyder det fra Stig Hjarvard. 
     Med den erkendelse søsatte han sammen med flere andre kol-
leger tidligere på året MEF-tidsskriftet.  
- Der manglede virkelig et tidsskrift med fokus på de studerendes 
bidrag til forskningen. Et tidsskrift, de studerende kan bruge, hvis 
de ønsker at gøre forskerkarriere, og som de kan bruge til at bringe 
deres viden med sig ud i professionelle miljøer, uddyber Stig Hjar-
vard, der er tidsskriftets chefredaktør.

SpotlyS på 
talENtFulDE 
JuNiorForSkErE
Studerende bedriver også interessant forskning, der fortjener faglig 
opmærksomhed. Derfor har Stig Hjarvard, professor ved institut for 
Medier, Erkendelse og Formidling, sammen med en række kolleger 
taget initiativ til tidsskriftet MEF, hvori studerende ved instituttet kan 
formidle deres forskning til fagfolk og erhvervslivet.

af Michael kjærgaard, ntv629@hum.ku.dk

Et kvalitetsstempel 
Fagligheden er i centrum på MEF-tidsskriftet. Derfor bedømmer 
redaktionen, som består af lige mange junior- og seniorforskere, 
hver eneste artikel for dens videnskabelige kvaliteter, inden den får 
lov at komme gennem nåleøjet. undervejs er alle artikler desuden i 
peer review hos både en forsker og en studerende. For redaktionen 
bag er det vigtigt, at tidsskriftet ikke kun kommer til at fungere som 
en formidlingsplatform, men i høj grad også som et videnskabeligt 
tidsskrift, hvor nye, talentfulde forskere kan udklækkes.  
     Det skal simpelthen være et fagligt kvalitetsstempel at få sin arti-
kel godtaget af redaktion og fagfællebedømmere, slår Stig Hjarvard 
fast. Det stiller krav til de studerendes arbejde. 
- Det er redaktionens ønske, at tidsskriftet kan hjælpe de stude-
rende til at lære at tænke deres skriftlige arbejder ind i et fagligt 
forum. Det er også vigtigt at lære, at der er en betydelig forskel på 
at skrive en eksamensopgave og så en videnskabelig artikel, som 
har andre krav til format og genrer. Samtidig vil vi gerne have, at 
de studerende involverer sig i den redaktionelle proces, fordi det er 
med til at skærpe deres faglige bevidsthed.

Forskning og undervisning skal arbejde sammen 
Stig Hjarvard ser gerne de studerendes arbejde inddraget i højere 
grad i forskningen på de humanistiske institutter. Det skal være 
med til at højne den faglige bevidsthed blandt studerende. MEF-
tidsskriftet er derfor også tænkt som en måde til at anspore de 
studerende til at være fagligt ambitiøse – som et forum, hvor de på 
et tidligt tidspunkt i deres studier skal kunne se sig selv bidrage til at 
udvikle deres fagområder.  
     på den måde er sigtet med tidsskriftet også at få forskning og 
undervisning til at arbejde sammen, eksempelvis ved at forskere og 
studerende arbejder sammen i et kursusforløb, der munder ud i en 
artikel i tidsskriftet. 
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- på københavns universitet bedriver vi forskningsbaseret undervis-
ning, men hvad det i realiteten indebærer kan variere meget, og det 
er vel ingen hemmelighed, at det i praksis kan være en vanskelig 
kunst at bringe forskningen ind i undervisningen. Jeg forestiller mig, 
at man ved at lade undervisningen knytte an til forskning begået 
sammen med de studerende, kan bringe forskning og undervisning 
tættere sammen, fortæller Stig Hjarvard. 
     Samtidig ser han gerne, at tidsskriftets artikler vil være en kilde 
til inspiration og ny viden for fagfolk uden for universitetsverdenen, 
hvad enten det er gymnasielærere eller andre professionelle med 
interesse for de humanistiske fagområder.  
- Det vil være oplagt, at de studerende selv bruger deres publice-
rede artikler til at bringe deres forskning med ud i de professionelle 
fagmiljøer, hvor de vil medbringe en større autoritet, fordi de er 
blevet underlagt en fagkyndig, videnskabelige bedømmelse.

 
Tidsskriftet kan læses på tidsskrift.dk/index.php/mef-journal/index

Kære studerende
Læser du dansk, retorik eller 
film- og medievidenskab?

Og vil du arbejde med journalistik, 
kommunikation, pr, public affairs, tv 
eller lignende, når du er færdig på KUA?

Så kan du blive medlem af 
DJ – medier & kommunikation. 
Sms DJ og din mailadresse til 1999. 
Så kontakter vi dig.

DJ- Danmarks største forening 
for medie- & kommunikationsfolk. 

www.journalistforbundet.dk/studerende
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Man kan både Møde kunstnere og 
akadeMikere på konferencen – hvad 
får i hver især ud af det? 
- et af hovedspørgsmålene ved konferencen 
handler om, hvordan vi overfører spørgsmål 
omkring social forandring fra én kontekst 
til en anden. selv om vi i dag har adgang til 
nyheder og informationer på tværs af natio-
nale og sproglige grænser, ved vi sjældent, 
hvad der reelt sker i forskellige sammen-
hænge i europa. konferencens format, hvor 
forskellige genrer og geografiske kontekster 
mødes, giver anledning til en indsigt i, hvor-
dan andre møder sociale udfordringer i en 
lokal eller europæisk sammenhæng. det vil 
formentlig give anledning til refleksion og 
diskussion af, hvordan sociale udfordringer 
kan takles på forskellige vis.

hvad kan Man særligt få ud af at 
tage til konferencen soM stude-
rende? 
- på konferencen vil man gennem speci-
fikke cases få indsigt i forskellige teoreti-
ske, metodiske og praktiske tilgange til at 
arbejde med social forandring i europa. 
Man vil møde en række projekter, som 
udfordrer vores normer for, hvad aktiv 
deltagelse er – både som borgere og som 
humanistisk skolede. 
 
- de projekter, der præsenteres på kon-
ferencen, er projekter, der arbejder for at 
ændre eksisterende vilkår med blik for den 
sociale konteksts forskellige dimensioner, 
og som adresserer aktuelle sociale udfor-
dringer i et fagligt relevant format. disse ini-
tiativer og muligheder for social forandring  
findes. det handler om at se deres eksistens 
og erkende dem som sande potentialer.

skal Man tilMelde sig, og koster det 
noget at være Med? 
det er nødvendigt at tilmelde sig på 
socialcontext.info/conferences/registration. 
deltagelse er til gengæld gratis, og vi håber, 
at studerende og ansatte fra forskellige fag  
og også større klasser og undervisningshold  
vil have lyst til at deltage. 
dagens program rummer både oplægshol-
dere og performere. der vil blive fulgt op på 
præsentationerne med paneldebat under-
vejs. og man velkommen til at komme og 
deltage eller bare lytte med. 

Mere information, program og tilmelding 
på www.socialcontext.info.

præsentationer  
og perforMances

• Jakob Jakobsen // billedkunst-
ner, underviser & aktivist 

• Morten goll & tone olaf nielsen 
// kunstner & kurator 

• platforMa 9,81 // institut for 
arkitektoniske undersøgelser 

• publik // kunstner- og kurator-
baseret organisation 

• renata salecl // filosof & socio-
log

• siniša labrović // kunster

• slaven tolJ & srdJana cviJetić // 
MultiMedie-kunstner & organi-
sator 

• srećko horvat // filosof

• teodor celakoski // filosof

• thoMas høJrup // etnolog 

 

Social Context er titlen på en interna-
tional konference, der bliver afholdt på 
fakultetet i september. Humanist har 
talt med to af arrangørerne, billed-
kunstner Nermin Durakovic og etnolog 
Marie Svensmark Krag, der opfordrer 
studerende til at deltage.  

af pernille Munch toldam

hvad går konferencen ud på? 
- vi samler folk fra faglige områder som 
samtidskunst, filosofi, social- og kulturteori 
og arkitektur. det de har til fælles er, at de 
alle arbejder aktivt med den kontekst, de 
lever i. det er kunstnere, kuratorer, kritiske 
tænkere og analytikere, der bruger deres 
fag til at søge social forandring med meget 
konkrete projekter og initiativer. dermed 
handler de og bruger kunstens og den kri-
tiske tænknings perspektiver og potentialer  
på en måde, som vi ikke er så vant til i dag.

hvad Mener i Med ’social foran-
dring’? 
- enhver mulighed for social forandring 
forbinder vi med en aktiv deltagelse. i for-
bindelse med konferencen er det primært 
akademikere og kunstnere, som præsente-
rer eksempler på, hvordan de møder sociale 
udfordringer. Men social forandring kan 
skabes ved en hvilken som helst reflekteret 
handling, hvor formålet er at forbedre vilkå-
rene inden for et specifikt område.

- for os er social forandring viljen til at for-
andre verden ud fra en reflekteret præmis 
– med blik for dens økonomiske, politiske 
og sociale dimensioner. pointen med at se 
på hele den sociale kontekst og at anskue 
tingene i deres helhed er helt fundamental 
inden for den humanistiske tænkning. Men 
ofte holder vi os til de formater, vi kender 
fra vores egne fag. Muligheden for at foran-
dre tingenes tilstand kræver derimod, at vi 
somme tider bevæger os ud over rollen som 
observatør, analytiker eller diplomat.

social conteXt

tid: 26. septeMber 2013  
kl. 9.00 - 19.00

sted: det huManistiske 
fakultet, festsalen på kua2
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Vi kender vejen til dit drømmejob

Vi ved, at vores medlemmer har helt unikke kompetencer, og at du bliver 
drivkraften på fremtidens arbejdsmarked. Og så sikrer vi dig selvfølgelig 
økonomisk, hvis du bliver ledig.

Er du studerende, har du mulighed for at få medlemskabet gratis. Har du 
været medlem i ét år, når du dimitterer, slipper du for karensmåneden og 
tjener dermed 14.235 kr.

Meld dig ind på ma-kasse.dk/blivmedlem

ma er den 
foretrukne
 a-kasse for 
humanister
ma-kasse.dk

CENTRE OF AFRICAN STUDIES
UNIVERSITY OF COPENHAGEN

Gain insight into the fascinating diversity of Africa

MA in African Studies
An interdisciplinary and internationally oriented two-year MA programme (120 ECTS) centred on themes 
like Politics, Development, Economics, Culture, Conflicts, HIV/AIDS, Environment and Aid Policy. 
The programme is in English and the study environment is international.

Competences gained in the programme can lead to employment within Danish and international aid 
and development activities, either as part of public programmes, consultancy industries or NGO’s. 

Application deadline 1 April 2014

For more information contact our Student Counsellors, 3532 4598  
studievejledningcas@teol.ku.dk  www.teol.ku.dk/cas

Omslag_FINAL.indd   2 8/23/2013   2:46:26 PM



07 efterår 2013

Fakultetets 
kandidater 

Får job
Humanisterne har klaret sig godt igennem 

finanskrisen, viser ny stor kandidatundersøgelse, 
der sætter lys på humanisternes kompetencer.

Studentermagasinet/Det Humanistiske Fakultet/Københavns Universitet

Ind 
vI 
else  
af  
KUa 
2 
 

Dagen byder bl.a. på taler, musik,

mad og drikke – og slutter med en kæmpe 

fest for både ansatte og studerende på plad-

sen mellem KUA2 og Fakultetsbiblioteket.

på Det  
HUmAnistisKe  
FAKUltet,  
KøbenHAvns  
Universitet

vær med til – sammen med resten af  

humanioras studerende og ansatte

 – at fejre fakultetets nye bygninger. 

kl. 10
Officiel åbning af KUA2 på  

det indre universitetstorv med 
taler af bl.a. rektor ralf Hem-
mingsen, dekan Ulf Hedetoft 

og professor ib bondebjerg og 
musik med musikvidenskabs 
kor mUKO og bigband mibb. 
Der vil også være fernisering 

på splooshs fotoudstilling med 
billeder fra Gamle KUA.

kl. 11 
reception med mad og 
drikke og loungemusik 
ved musikvidenskabs 
bigband mibb på det 
indre universitetstorv.

kl. 17-23

Fest med bar, mad og 

livemusik i teltet på pladsen foran KUA2.

Festen er for alle ansatte og studerende 

– medbring studie- eller id-kort.

kl. 15-17
Arrangementer og åbent 

hus på institutterne MEF, 

Saxo, ToRS og IKK på KUA2, 

bygning 10, 12, 14 og 16.

20. september 2013 

prOGrAm
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