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Forklar dit Fag,  
uden at borddamen  
bliver Fjern i blikket 

Har du udlængsel?

læs også:  
ikk-festival • bliv tutor! • studiefremdriftsreformen • Historiekandidat på  
arbejdermuseet • Hjernescanning på meF • rækværk • speciale på tysk og meget mere…

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 14.473 kr.

Meld dig ind på ma-kasse.dk/blivmedlem

MA ER DEN 
FORETRUKNE
 A-KASSE FOR 
HUMANISTER
ma-kasse.dk

mød underviseren, fagjournalisten og en række  
studerende, der alle består ’borddame-testen’.

med foråret kommer også muligheden 
for at søge de erasmus-stipendier, der kan 
blive din billet til et studieophold i europa.
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New perspectives on me, you and us
- join us at Center for subjectivity research!

on 26 February you can get a mind-knowing  
experience at Center for subjectivity research (CFs).
Maybe you are wondering what the center is all about?

We are hosting an afternoon of interdisciplinary lectures and talks – and afterwards we hope you will join us  
at our open house reception. all students and employees at the Faculty of Humanities are more than welcome.

Program
14.00 -14.20  dan Zahavi: general presentation of Center for subjectivity research

14.20 -14.40  mads gram Henriksen: “schizophrenia, psychosis, and self-disorders”

14.40 -15.00  simon Høffding: “musical absorption: Phenomenological lessons with the danish string Quartet”

15.00 -15.20  alessandro salice: “speaking of us”

15.20 -15.40  alba montes sanchez: “the shame experience and its ethical value”

15.40 -16.00  søren overgaard: “empathy, Conflict, and ethics: Phenomenological approaches to intersubjectivity”

16.00 -17.00  meet the staff and join us for a glass of wine at Center for subjectivity research

We hope to see you there!

Date: 26 February 2014

Time: 14-17

Place: lectures in auditorium 22.0.11 and reception at CFs in room 25.5.11 (kua1)

Center for subjectivity research

read more about  
Center for subjectivity  
research at  
cfs.ku.dk

Hvis du er blevet nysgerrig og tænker, at jobbet som tutor er noget for dig, kan du se listen over kontaktpersoner og 
ansøgningsfrister på institutterne her:

• InstItut for EngElsk, gErmansk og romansk  
send en motiveret ansøgning med en konkret idé, som du mener kan bidrage til en god studiestart, til anna Vestergård Jacobsen  
(annavj@hum.ku.dk). ansøgningsfristen er den 1. april. angiv, om du tidligere har været tutor.

• InstItut for mEdIEr, ErkEndElsE og formIdlIng 
send en motiveret ansøgning til mef-studiestart@hum.ku.dk senest 2. marts.

• InstItut for tVærkulturEllE og rEgIonalE studIEr 
send en motiveret ansøgning + CV til tors-studiestart@hum.ku.dk senest 6. februar. 

• InstItut for kunst- og kulturVIdEnskab 
send en motiveret ansøgning + CV til ikk-ansoegning@hum.ku.dk senest den 14. marts.

• InstItut for nordIskE studIEr og sprogVIdEnskab 
send en motiveret ansøgning + CV til louise lau pedersen (louiselau@hum.ku.dk) senest 2. marts.

• IVa købEnHaVn 
send en motiveret ansøgning til studievejledningen@iva.ku.dk senest den 17. marts. ansættelsessamtaler i uge 12.

• IVa aalborg 
der er ansat et team til at varetage studiestarten på IVa aalborg. der vil senere blive annonceret efter frivillige.  
Hold øje med opslag.

• saXo-InstItuttEt  
send en motiveret ansøgning til saXo-studiestart@hum.ku.dk senest fredag den 7. marts.  
Infomøde tirsdag den 18. februar. 

Den vigtigste opgave for fakultetets tutorer er at byde de nye 
studerende velkommen og sørge for, de bliver en del af det 
sociale og faglige fællesskab på studiet.
Som tutor er det vigtigt, at du er social, udadvendt og har et 
godt overblik. Du skal være god til at samarbejde og have lyst 
til at indgå og arbejde i et fællesskab, hvor seriøsitet og sjov går 
hånd i hånd.

Dine opgaver Som tutor vil bl.a. være at

• tage kontakt til og informere de nye studerende frem  
til studiestart

• arrangere introdage og hyttetur

• introducere nye studerende til studiemiljøet på uddannelsen 
(læsegrupper, café, festudvalg, faglige arrangementer etc.)

• introducere til Humanioras it-systemer (f.eks. absalon, 
alumnimail, kursuskataloget og uddannelsessiderne og 
selvbetjeningen i Kunet)

• koordinere studiestartsarrangementer på instituttet og  
fakultetet i samarbejde med andre

alle tutorer skal overholde fakultetets etiske regler og alkohol-
politik. Desuden forventes det, at tutorer deltager i Det Huma-
nistiske Fakultets tutoruddannelse, der foregår i maj og august. 

goDe erFaringer og Kompetencer
Som tutor får du et stort fagligt og socialt netværk på fakultetet 
og en lang række kompetencer inden for mundtlig og skriftlig 
formidling, eventplanlægning, koordinering og evaluering, som 
du kan bruge fremadrettet i andre jobsammenhænge.

Er du dEn 

bEdstE ambassadør for 

din uddannElsE? 

bliv tutor!
Til september starter mere end 2.000 nye 

studerende på Det Humanistiske Fakultet. 

Som tutor får du mulighed for at bruge 

dine erfaringer og ideer til at give dem den 

bedste start på universitetslivet.

Foto: Philip Davali

ansøgning

stillingen
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 7   Borddamens blik begynder at flakke, hun kigger lidt 
diskret på sit ur og mumler noget om en aftale. Læs om 
alle de ting du kan gøre for at blive en knivskarp formidler 
af dit fag - og bestå borddametesten!

 20    Der er Northside, Roskilde og Smukfest. Men har du hørt 
om IKK-Festival? En festival af og for studerende (og alle 
andre) lige her på KUA. 

 22   Hvad kommer studiefremdriftsreformen, som det ser ud 
nu, til at betyde for humanioras studerende? Dekan Ulf 
Hedetoft svarer på seks skarpe om reformen. 

 24    Du fortryder aldrig, at du tog afsted - kun at du ikke 
gjorde. Fakultetet holder udlandsdag den 13. februar, og 
vi har talt med fire studerende, der var i udlandet sidste 
år, om alle de gode grunde til at tage afsted.

 28    Humanists nye studenterskribent Nina Branner læser i 
Berlin. I dette og de næste numre fortæller hun, hvad der 
optager hende - og hendes udenlandske medstuderende 
- i den tyske hovedstad. 

 32    Oetske te Brakes specialeproces kom ikke vanvittigt godt 
fra start. Men et skub fra hendes vejleder og sparring fra 
'kollegaerne' på Specialistfabrikken fik specialet på rette 
kurs.

 34    Den ene dag står hun i en grisestald for at lære om 
østarbejderes leve- og arbejdsvilkår den næste sidder hun 
bag skrivebordet i Rømersgade. Mød Margit Bech Larsen, 
museumsinspektør på Arbejdermuseet.  

 36    Specialestuderende på filmvidenskab Nenna Plesner vil 
gerne have dig til at spænde neuro-hjelmen. Så kan hun 
nemlig måle, hvordan din hjerne bliver påvirket af 
3D-effekter på film. 

 40    Hvad foregår der i hovedet på professionelle musikere, 
når de spiller? Ph.d.-studerende Simon Høffding arbejder 
på at finde ud af det.

Artikler
Humanist

Studentermagasinet

For dig der overvejer  
et udlandsophold

UDLANDSDAG 

Læs også:
 2.  Bliv tutor!

 6.  Dekanen mener!

 42.  Rækværk - nyt netværk

 43.  Kom til åbent hus på CFS

7 

34

40

36

28
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Morten Moesgaard sørensen 
Alder: 40 år 
Uddannelse: Cand.comm. fra RUC, 2002
Job: Kommunikationsmedarbejder og journalist på Det 
Humanistiske Fakultet

- Jeg har, 
næsten lige 
siden jeg blev 
færdiguddan-
net, arbejdet 
med web og 
kommunikation 
i universitets-
sektoren. På 

Allerede da Maria var ganske lille, skrev hun små eventyrbøger og 
noveller. Hun husker endnu, hvordan hendes far dengang sagde, at han 
håbede, hun ville fortsætte med at skrive. Det gjorde hun.  
Og nu også i Humanist. Til dette nummer har Maria interviewet en 
specialestuderende fra filmvidenskab, der bruger fakultetets neuro-head-
set til sit speciale. Om sin nye tjans som studenterskribent på Humanist 
siger Maria:
-Jeg håber, at jeg kan bidrage til at inspirere andre studerende ved at 
portrættere universitetets forskellige sider og uddannelsernes fremtids-
muligheder. Selv håber jeg at lære mere om praktisk artikelskrivning  
– og selvfølgelig selv blive inspireret af de mennesker, jeg får lov at møde 
i forbindelse med artiklerne.

Humanist har fået en skribent, der 
de næste par numre hiver en lille 
bid af Berlin med ind i spalterne.  
Nina, der læser litteraturvidenskab, 
er på udvekslingsophold i Berlin, 
og herfra vil hun skrive om sine 
oplevelser og tanker om at være 
studerende i en fremmed by.  
Og Berlin er ikke dårlig for 
kreativiteten:
- Jeg tog til Berlin for at komme ud 
af min comfort zone og for at 
opleve en anden kultur end den 
danske.  
Jeg er blevet her længere end 

planlagt, fordi det er en vildt fed og inspirerende by.  
Der sker hele tiden noget, og når jeg cykler en tur, får jeg hele tiden idéer til ting at 
skrive om, siger Nina, der er blevet skribent for Humanist, fordi hun mener, det er vigtigt 
at sætte fokus på, hvad man kan bruge sin humanistiske uddannelse til.
- Og så er Humanist for mig et magasin om mennesker, og det er det, jeg synes er det 
mest interessante i denne verden.

Sidste år tog Diana valgfaget kulturformidling på dansk, og så blev hendes 
interesse for at skrive vækket. Det kommende semester tager hun derfor sit 
tilvalg på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole – og det er også blevet til en 
praktik på mediebureauet MediaMovers, hvor hun har fået lov til at skrive 
artikler til flere forskellige danske dagblade. Og så er hun netop blevet en af 
Humanists nye studenterskribenter. 
- Jeg elsker at lege med sproget og videreformidle historier og viden.  
Mine favoritgenrer er reportagen og interviewet, fordi der er plads til 
stemninger, personlighed og sproglig udfoldelse. Jeg vil skrive for Humanist, 
fordi det er anderledes udfordrende at skrive til en målgruppe, som man selv  
er en del af. Og så håber jeg også på at få et mere nuanceret blik på studielivet.

Redaktionen

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 4000 eksemplarer. Deadline for nummer 10: 3.3.2014. Udkommer 9.4.2014 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

Humanistiske kandidater er også drysset med løs hånd ud over redaktionen 
på Humanist. Her fortæller vi, hvad vores arbejde består i.

JOHAN JENö FARKAS SøllINg
Studenterskribent

DIANA SKyUM
Studenterskribent

MARIE FlENSBORg
grafik

MARTIN øRSTED
grafik

JETTE MARINUS THOREAU
Skribent

MARIA BUCK JENSEN 
Studenterskribent

NINA MARIA BRANNER
Studenterskribent

CHRISTIAN KRONOW
Studenterskribent

SIgNE BAgER CHRISTENSEN
Skribent

MORTEN MOESgAARD 
SøRENSEN
Skribent

RIE KJæR POUlSEN
Skribent

KARSTEN BORUP
Distribution m.m.

PERNIllE MUNCH TOlDAM
Redaktør

CARSTEN MUNK HANSEN
Redaktionssekretær og 
korrektur

SUzANNE løJE
Korrektur

JACOB KRATz
Skribent

HumanistBidrag

Linda skriver så meget, hun overhovedet kan komme til. Det 
nyder Humanist godt af i dette nummer, hvor Linda har lavet 
interviewet med tv-historikeren Liv Thomsen.  
- Jeg kan godt lide de sammenhænge, man får skabt ved at 
skrive artikler. Man researcher og laver interview, og så 
plukker man ud for at få historien frem. Det er ret skønt, når 
der så opstår en følelse af, at nu giver historien mening, siger 
den dansk- og kulturformidlingsstuderende, der snart kan sige 
farvel til KUA. Hun mangler kun at skrive sit speciale, som 
bliver inden for kulturformidling.

diana skyuM

Maria Buck Jensen 

nina Maria Branner

Linda HasseLBaLcH

Hvad er det bedste ved 
at skrive? Vi spurgte 
Humanists studenter-
skribenter, hvad der 
driver dem.
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Kort er godt
Kan du præsentere dig selv kort? Sætte ord på din kernefaglighed og dine kompetencer på 30 sekunder?  
Hvis ja, vil du måske kede dig bravt på de første 14 sider i dette nummer af Humanist. Hvis ikke,  
kan du med fordel læse, hvordan andre humanister formidler deres faglighed på en professionel måde. 

Måske bliver du lidt klogere på, hvordan du præsenterer dig selv bedst over for en kommende arbejdsgiver.  
Eller måske bliver du inspireret til endelig at komme i gang med den blog, du så tit har tænkt på.  
Til at skrive den kronik, du jo allerede har struktureret oppe i hovedet. Eller finde sammen med de 
medstuderende, du ved kan udgøre rygraden i et seriøst litteraturprogram på Universitetsradioen.

Med nogle enkle greb kan du som humanist hurtigt gå fra nørd til formidler. Uden at gå på kompromis med din 
faglighed og dine værdier. Dét er i hvert fald, hvad journalist og historiker Dorthe Chakravarty insisterer på i 
dette nummer af Humanist. Og hun ved, hvad hun taler om, for gennem de sidste otte år har hun brugt sin viden 
om historie til at formidle snævert fagligt stof til P1’s nysgerrige og kritiske lyttere. Vi har også talt med en 
underviser, der fokuserer på at gøre sine studerende til gode formidlere, og med to studerende, der har fulgt et 
kursus, hvor eksamen bl.a. bestod i at omsætte tre måneders hårde studier til en 2 ½ minutters præsentation for 
en række erhvervs- og fagfolk fra fødevareindustrien på Axelborg. 

Og nu til noget completely different: Foråret sætter (forhåbentlig) snart ind, og det betyder, at det er tid til  
at søge et af fakultetets mange Erasmusstipendier, hvis du vil til udlandet og læse. Husk i den forbindelse 
fakultetets udlandsdag den 13. februar, og læs vores interview med tidligere udvekslingsstuderende på side 24-27. 

De sidste to år har Humanist nydt rigtig godt af at have en række dygtige studerende tilknyttet som skribenter. 
Og nu har fire nye studenterskribenter fundet vej til redaktionen. Vi glæder os til at læse, hvad Astrid, Diana, 
Maria og Nina finder på. Det lover godt for 2014, for de lægger stærkt ud i dette nummer.

God læselyst til alle.

På redaktionens vegne

Pernille Munch Toldam
Redaktør
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HUMANIST 6

Dekanen mener!
Debatten om HUM, igen
Produktivitetskommissionen mener, at der uddannes for mange 

humanister - især fordi de har en ’overledighed’. Den gennem-

snitlige arbejdsløshed for humanister ligger altså over gennem-

snittet for alle akademikere.

     Nu er denne overledighed ganske vist beskeden – mellem 1 

og 2 procent. Og gennemsnittet dækker faktisk over, at mange 

humanistiske uddannelser udviser et beskæftigelsesmønster, der 

snarere dokumenterer ’underledighed’. Det gælder fx store fag 

som dansk, engelsk og historie, så en helt bedrøvelig affære er 

det ikke. Slet ikke med tanke på, at arbejdsløsheden for langt 

flere kandidater de sidste 20 år er raslet ned - fra 20 procent til 6 

procent i dag.

     Når Produktivitetskommissionen fremfører den slags påstan-

de – koblet til udsagn om faldende kvalitet, for lange studietider 

og bevidst STÅ-rytteri – finder det klangbund hos en blandet 

flok af politikere med fokus på effektivitet, kommentatorer med 

drømme om humboldtsk evighedsfordybelse og studerende, der 

ser deres snit til at score et par hurtige offentlighedspoint.

     HUM-bashingen afstedkommer en forståelig modreaktion 

hos os på fakultetet, båret af irritation over, at alle de fakti-

ske fremskridt, vi har gjort, og alt det, der er i støbeskeen på 

fakultetet, enten slet ikke tages til efterretning eller i bedste fald 

afhandles i en bisætning. Fordomme bekræftes alt for tit på 

bekostning af fakta. 

     Midt i irritationen må vi dog aldrig forfalde til at overse de 

reelle pointer, der måtte gemme sig bag myterne. Der er jo me-

get at gøre ifm studiemiljø, fuldtidsstudium, praksiselementer, 

karrierevejledning m.m. Og selv om akkrediteringsinstitutionen 

ACE og censorer er garanter for studiekvaliteten, skal vi også 

selv løbende monitorere den.

     Endelig er der arbejdsløsheden. Vi skal selvsagt ikke uddanne 

til ledighed, hverken normal eller overnormal, hvis det på nogen 

måde kan undgås. Det kan det desværre ikke altid. Men hvis 

ledigheden over tid for bestemte kandidatprofiler er kontinuer-

ligt høj, må vi dimensionere optaget derefter. Det er både i de 

studerendes og samfundets interesse.

.

Dekan Ulf Hedetoft

Gå ikke glip af noget!

Like Det Humanistiske 
Fakultet på Facebook!
Få nyheder og arrangementer fra fakultetet. 

Søg på ”Det Humanistiske Fakultet,

 

Københavns Universitet”!
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 HUMANIORA  
ER FYLDT MED GODE HISTORIER 
                            – humanisterne skal bare lære at formidle dem 

Dorthe Chakravarty stoppede i november i 
DR efter otte år som vært på P1-programmet 
’Alle tiders historie’ for at blive selvstændig 
freelancer. Radioværten og journalisten, der 
selv er uddannet historiker fra KU, har altid set 
det som sin pligt at lære unge humanister at 
formidle deres faglighed. For det er der alt for 
mange, der ikke kan. 

Af Pernille Munch Toldam
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HUMANIST 8 HUMANIST 9

”Selvom man er en super god akademiker, er det langt fra sikkert, 
at man er god til at formidle sin viden.” Ordene kommer fra Dorthe 
Chakravarty. Og der er flere, hvor de kommer fra. For journalisten og 
historikeren, der for få måneder siden valgte at smide en tryg fastan-
sættelse på DR over bord til fordel for et liv som selvstændig, bobler 
næsten over af ideer og holdninger, når talen falder på humanister 
og deres formidlingsevner.  
- Jeg har mødt virkelig mange humanistiske forskere og studerende 
gennem mine år på ’Alle tiders historie’, og jeg har aldrig mødt så 
vidende og engagerede mennesker. Men det er desværre langt fra 
alle, der er i stand til at komme ud over stepperne med den viden, og 
det er bare så ærgerligt, for der er så mange vidunderlige historier 
og talenter på universitetet, mener Dorthe Chakravarty, der kan hive 
eksempel efter eksempel op af hatten:
- Vi har haft mange praktikanter på programmet gennem årene, 
og når de er startet, har det været et fåtal, der har kunnet skel-
ne mellem noget så formidlingsmæssigt basalt som at stille åbne 
og lukkede spørgsmål. Men noget af det allersværeste for prakti- 
kanterne har dog nok været kunsten at begrænse sig. Jeg havde på 
et tidspunkt en praktikant, som var sendt ud i marken for at lave et 
fem minutters indslag. Han kom tilbage med fire timers optagelser! 
Det viser et grelt mangel på overblik, og hvor svært det er at koge 
store mængder af stof ned til noget, der er tilgængeligt og forstå-
eligt for andre. Det har været en hård læringsproces for mange af 
vores praktikanter, men det har også været lærerigt, fortæller Dor-
the Chakravarty. 

Viden er en vare
Selvom forskning og undervisning er universitetets kerneområder, 
mener Dorthe Chakravarty, at universitetet kan gøre meget for at 
klæde de unge kandidater bedre på til tiden efter studierne. 
- For os humanister er viden en vare, der skal sælges. Der er ingen på 
humaniora, der kommer ud med en stor værktøjskasse og en ham-
mer og en sav i hånden, som vi kan sælge vores arbejdskraft med. 
Men vi kan tænke. Det handler derfor for universitetet om at gøre de 
studerende i stand til at sælge sig selv og deres gode hoveder. Det 
vil fx være oplagt at lave nogle kurser på tværs af institutterne, hvor 
de studerende lærer, hvordan de bedst formidler og afsætter deres 
viden journalistisk. Og det handler ikke om, at man skal smide sin 
akademiskhed over bord, tværtimod. Det akademiske er det, man 
primært skal lære på universitetet, og det er nok egentlig først, når 
man er stærk i sin akademiske faglighed, at man kan begynde at 
jonglere med andre greb som fx populærvidenskabelig formidling, 
mener Dorthe Chakravarty, der erkender, at det i dagens pressede 
universitetspolitiske landskab handler meget om, hvad der er midler 
til. Men hun mener, at det i lige så høj grad handler om, hvad der 
er vilje til. 

Formidling er ikke kun for journalister
Dorthe Chakravarty er med på, at det ikke er alle akademikere, der 
kommer ud i den medievirkelighed, hun selv lige har forladt, og at 
kun et fåtal ender som journalister i fx DR. Men hendes pointe er, 
at det i høj grad handler om, at langt de fleste humanister arbejder 
med kommunikation, undervisning, forskning eller andre områder, 
hvor det handler om at kunne formidle et budskab og om at sælge 
sig selv. Så det vil være en fordel for alle at have prøvet kræfter med 
en journalistisk formidling af fagligheden. 
- Formidling er mange forskellige ting, og helt basalt er det bare så 
vigtigt, at man kan gøre det klart, hvad man kan, uden at man bliver 
lang i spyttet, og uden at lytteren står og bliver uendelig i blikket. 
Den her skarphed omkring ens kompetencer er super vigtig, mener 
journalisten og historikeren, der bl.a. i samarbejde med professor på 
historie Ulrik Langen har afholdt et formidlingsseminar for de stude-
rende på Saxo-Instituttet.

- Det var skægt at se, hvor sultne de studerende på kurset var i for-
hold til at lære alle de her ting: Hvordan vinkler man, hvordan stiller 
man de gode spørgsmål, hvordan præsenterer man sig selv bedst 
muligt etc. De var meget interesserede i at finde ind til kernen af 
deres faglighed og i at blive bedre formidlere, fortæller Dorthe Cha-
kravarty, der også har lavet workshops for nyuddannede humanister 
i Magisterforeningen, bl.a. i hvordan man bedst præsenterer sig selv 
på nettet. 
- På de kurser har det været slående at se, hvor svært mange af de 
nyuddannede kandidater har ved at præsentere sig selv kort. Der er 
altid så mange ord. Jeg siger til dem, at de skal prøve at præsentere 
sig selv med to sætninger. Ikke to eller tre sider, men to sætninger. 
Det er der jo ingen, der kan gøre meningsfyldt, men en del af pro-
cessen er at finde frem til og at acceptere, at der altid er noget, man 
ikke får sagt. Den kan være svær at sluge!

Humanister er for ydmyge
Den faglige formidling og de gode historier er et hjertebarn for Dor-
the Chakravarty, der elsker alt, hvad der er nørdet og snævert fag-
ligt. Men det er vigtigt, at man kan forvandle nørderiet til noget, 
som ikke bare fagfæller, men også almindelige mennesker forstår. 
Og de studerende kan selv gøre en masse for at opdyrke og udvikle 
formidlingskompetencerne.

TEMA: FAGLIG FORMIDLING
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- De skal i virkeligheden bare gå i gang! Medieverdenen og -land-
skabet lægger virkelig op til det i de her år. De studerende kan lave 
radio, skrive til nettet, til blogs, til magasiner og alt muligt andet. 
Tiden er i den grad med os, når det handler om muligheden for at 
formidle sin viden. Tidligere var det at få lavet en bog, noget man 
gjorde på et forlag. Nu kan man trykke den selv. Hvis man bræn-
der for sit fag og sin gerning, så er det bare om at komme i gang 
og få nogle erfaringer. Jeg var for nylig ude at tale med og vejlede 
nogle historiestuderende, der var begyndt at lave historieradio, og 
som havde fået et slot på Universitetsradioen. Det var så sejt, det de 
havde kastet sig ud i, men de var så beskedne og ydmyge. Et af mine 

vigtigste råd til dem var derfor ’tro på jer selv’, siger Dorthe Chakra-
varty, der også ofte hører i Magisterforeningen, at humanister er det 
mest ydmyge folk, der findes.
- Men det er der ingen grund til. Det kan være svært at tro på sig 
selv, når det hele føles diffust, og man er i tvivl om, hvad man er god 
til. Men humanister er rigtig gode til vildt mange ting. Fx er vi gode 
til lynhurtigt at analysere os frem til forretningsgange og strukturer 
i tekst, hvilket er en gave, når man fx i forbindelse med en kommu-
nikationsstilling skal kommunikere i firmaets tone og stil. Vi er også 
gode til at vurdere, når noget holder sagligt og fagligt, og fx kan jeg 
se, at jeg som historiker, i forhold til andre journalister, der (for nog-
les vedkommende) sejler rundt i kilder og bøger, er god til ret hurtigt 
at kunne se, hvad vej jeg vil gå, og hvilke kilder jeg vil bruge. Den 
kildekritik og de analysegreb og evnen til at søge den rigtige viden er 
uvurderlig i vores samfund, og det er kompetencer, jeg har med mig 
fra studiet, og som jeg er dybt taknemmelig for. Der gik nogle år før 
det gik op for mig, at det var helt unikt. Jeg synes, at universiteterne 
kunne gøre mere for at styrke folk i den tanke, for det altså en hård 
omgang at komme ud som praktikant eller nyuddannet, og råt og 
kontant at blive blæst igennem med nogle helt anderledes måder at 
kommunikere på end den akademiske. Det er en federe oplevelse at 
komme hjem med et skarpt interview end med fire timers optagel-
ser, der har endevendt enhver sten i sagen.

”Der er langt mere ’ud-over-stepperne’ og rock ’n roll-attitude 

over de unge humanister i dag, og formidlingsmæssigt er der 

sket virkelig meget i universitetsverdenen, siden jeg selv blev 

færdig på historie for 10 år siden”, siger Dorthe Chakravarty. 

Om Dorthe Chakravarty

•  Har lavet lidt af hvert, bl.a. læst litteraturvidenskab,  
været pressechef på Universal og lavet en lille smule 
radio, inden hun begyndte at studere historie. 

•  Var sikker på, at hun skulle være gymnasielærer, og 
havde også som nybagt kandidat i historie og dansk  
et par vikariater i gymnasieskolen.

•  Fik dog, via en bekendt, muligheden for at komme til 
DR, hvor de manglede en faghistoriker, der havde prøvet 
at lave radio, på programmet ’Alle tiders historie’. 

•  Var i begyndelsen i ’mesterlære’ på programmet hos 
Adrian Hughes, der dengang var vært. Lavede research, 
læste bøger, linede interview op, lavede for-interview 
etc.

•  Blev vært på Alle tiders historie efter et år  
som researcher. 

Læs mere om Dorthe Chakravarty på madko.dk 

”Tiden er i den grad med os, 
når det handler om mulighe-
den for at formidle sin viden. 
Tidligere var det at få lavet 
en bog, noget man gjorde på 
et forlag.” 
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Hvordan indgår faglig formidling i din undervisning?
- Den måde, jeg primært arbejder med det på, er i forbindelse med 
opgaveskrivningen – den faglige formidling er en dimension af opga-
veskrivningen, og jeg diskuterer altid opgaveskrivningen meget med 
mine studerende, fordi jeg opfatter det som væsentligt, at de får mu-
lighed for at reflektere over deres egen skriveproces. En øvelse, som 
jeg ofte bruger i undervisningen, er Flyums 5-afsnit-metode, som 
tvinger de studerende til at komme i gang med at skrive. Frygten for 
det hvide papir bliver overvundet, så snart man skal levere noget.
- Jeg øver også mundtlig formidling med mine studerende. Her I for-
året arbejder de studerende og jeg med ’Teori-minuttet’ på mit kur-
sus i Videnskabsteori. Det går ud på, at man i løbet af 60 sekunder 
skal formidle essensen af en videnskabsteoretisk strømning fx struk-
turalisme, fænomenologi eller hermeneutik for sine medstuderende. 
Det er en krævende øvelse, men også en lærerig og supersjov øvelse, 
fordi man tvinges til at koge en uhyre kompleks problemstilling ind 
til nærmest ingenting. 
- Uanset typen af formidling forsøger jeg at træne mine studerende 
i, at de skal kende deres genre og kende deres modtager. Modtage-
ren er utrolig vigtig. Når man skriver, kan man nærmest installere en 
læser i sin bevidsthed – altså prøve at tænke med læseren. Hvorfor 
er det her overhovedet relevant for min læser? Hvorfor er det interes-
sant? Så man hele tiden forsøger at se det fra et læserperspektiv. 
Når man kender sin modtager og sin genre, er det vigtigt at fokusere 
– hvor lidt kan man nøjes med at sige, og så alligevel få sagt det vig-
tigste på den helt rigtige måde? 

HVOR LIDT KAN MAN 
NØJES MED AT SIGE - OG 
SÅ ALLIGEVEL FÅ SAGT 
DET VIGTIGSTE PÅ DEN 
HELT RIGTIGE MÅDE? 
Lektor ved INSS Svend Skriver elsker universitetsverdenen, men har også stor 
erfaring som anmelder og skribent uden for universitetet. For ham er der stor 
forskel på faglig formidling i den akademiske og den journalistiske verden, men 
principperne om at kende sin modtager og sin genre er fuldstændig ens begge 
steder. Selv lærte han at fatte sig i korthed, da han var litteraturredaktør på Eks-
tra Bladet. Humanist har mødt Svend Skriver til en Q&A om faglig formidling ud 
fra en undervisers synspunkt. 
Af Signe Bager Christensen

TEMA: FAGLIG FORMIDLING

Svend Skriver her med en flok af sine studerende i et break 
fra dagens klyngevejledning om deres BA-projekter. Fra venstre 
mod højre: Simone Lindvall, Mariah Leitisstein, Malou Schwartz 
Johansen Alex, Kamilla Kartvedt, Svend Skriver, Astrid Gro Pe-
dersen og Mille Husballe Kristensen.
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Udfordringen i at skulle formidle til alle
Du har været ansat som litteraturredaktør på Ekstra Bladet. Hvordan op-
levede du selv springet fra den akademiske til den journalistiske verden?
- Det var en kæmpe omvæltning for mig at begynde på Ekstra Bla-
det som litteraturredaktør. Den akademiske verden og den jour-
nalistiske er forskellige, men også sammenhængende. Det handler 
bare om at forstå, hvad man kan tage med fra den ene verden til 
anden – og hvad man ikke kan. Det er klart, at man ikke kan skrive 
en artikel i Ekstra Bladet, som man skriver en opgave på universite-
tet. Men det sjove er, at jeg sagtens kunne smugle nogle pointer fra 
min ph.d. ind i Ekstra Bladet. Det skal bare gøres på en måde, så det 
giver mening i konteksten. 
- Jeg er meget taknemmelig for den erfaring, som jeg fik på Ekstra 
Bladet. Det har været fantastisk at få lov at skrive for en avis, som 
er til så bredt et publikum. Man er nødt til at skrive om litteratur på 
en måde, så det er vedkommende for alle simpelthen. Og det er en 
udfordring, når man kommer fra den akademiske verden. Men det er 
også en sjov og spændende udfordring. Jeg havde aldrig forestillet 
mig, at man kunne skrive så kort om litteratur og alligevel få sagt så 
meget, men det lærer man hurtigt, når man sidder foran skærmen, 
og avisen skal i trykken samme aften.

Man bliver ikke hyret ind til at skrive til Politiken fra den ene 
dag til den anden
Hvordan kommer man til at skrive for en avis?
- Jeg var selv ret heldig, da jeg var studerende. Min inspirerende lit-
teraturhistorielærer Jette Lundbo Levy, som skrev for Information, 
anbefalede mig til sin redaktør i forbindelse med en sommerserie 
om ”ulæselige bøger”. Det var en stor mulighed for en helt ung stu-
derende. Jeg skrev om Laurence Sternes ’Tristram Shandy’ og James 

Joyces ’Ulysses’. Og derfra kørte det så med lejlighedsvise bidrag i 
diverse forskellige sammenhænge. 
- Generelt er det jo svært at komme til at skrive for papiraviserne, 
men i dag er der rigtig mange muligheder på nettet for at komme til 
at formidle. Samtidig er det jo også klart, at kampen om opmærk-
somheden er ekstrem i dag i forhold til, hvad den har været tidligere 
– det stiller skarpe krav til formidleren.
- Man må være opsøgende, og man må være klar over, at når man 
får et nej, så hænger det også sammen med, at der er rigtig mange, 
som spørger. Der er hård kamp om meget få pladser, og man bliver 
ikke hyret ind til at skrive til Politiken fra den ene dag til den anden, 
men må arbejde sig frem, der hvor der er åbninger og muligheder. 
Hvis en redaktion skal tage én ind, vil de altid spørge, hvad man har 
lavet før, så man er også nødt til at starte et sted – fx er der masser af 
muligheder i studentermagasiner, på litteratur.dk m.m. 

Øvelse gør mester
Hvad tænker du, at studerende kan gøre for at styrke deres kompe-
tencer inden for faglig formidling?
- At øve sig er helt essentielt, hvis man vil nå nogen vegne. Det er et 
slid at blive en dygtig formidler, og det kommer ikke af sig selv. Man 
er nødt til at arbejde med det og også prøve kræfter med det i alle 
mulige forskellige sammenhænge.
- Det er samtidig utrolig vigtigt også at lytte til den kritik, man får i 
forhold til sin formidling. Det er jo betydeligt lettere at give kritik end 
og modtage kritik, men det er klogt at lytte. For selvom det ikke er al-
tid, at kritikerne har ret, så kan man alligevel næsten altid lære noget 
af den kritik, man får. Det bedste er, hvis man kan få kritik af nogen, 
som man stoler på, og som man værdsætter – også gerne inden man 
får tingene trykt eller lagt ud på nettet. 

”Jeg havde aldrig forestillet 
mig, at man kunne skrive så 
kort om litteratur og alligevel 
få sagt så meget, men det lærer 
man hurtigt, når man sidder 
foran skærmen, og avisen skal 
i trykken samme aften.”
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Nye eksamensformer?
Hvad kan universitetet gøre for at styrke de studerendes kompeten-
cer inden for faglig formidling?
- Universitetet gør allerede meget, men det er klart, at vi kan gøre rig-
tig meget mere. Vi kunne sagtens tænke mere kreativt og det kunne 
være spændende, hvis vi satte nogle af eksamensformerne fri – bare 
en smule. Tænk hvis mine studerendes eksamen i videnskabsteori her 
til sommer også var en formidlingseksamen, hvor det også handlede 
om, hvordan man kan forklare positivismen eller konstruktivismen på 
en kreativ måde. Jeg er sikker på, at de studerende også ville få me-
get ud af det rent læringsmæssigt. Der skal stadig være mange af de 
traditionelle eksamensformer, men det er da en spændende mulig-
hed med mere kreative løsninger, og det ville gøre, at vi kunne tage 
fat om formidlingen på en anden måde i undervisningen og også 
give de studerende en mulighed for at være parate til at komme ud 
i arbejdslivet, hvor det jo sjældent er den akademiske undersøgelse, 
der er hovedformålet.
- Især efter at jeg er begyndt at arbejde med litteraturpædagogik 
og universitetspædagogik, tænker jeg mere over, hvordan formid-
ling kan indgå i min undervisning. På KU er vi nødt til at reflektere 
systematisk over, hvordan vi leverer bedre undervisning. Den enkelte 
studerende kan gøre noget, og som underviser kan man gøre meget, 
men man kan gøre endnu mere, når ledelsen vælger at prioritere 
området højt.

Svend Skriver
Uddannet cand. mag. og ph.d. i dansk litteratur. Siden 2012 
lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, KU.

Har arbejdet som litteraturredaktør på Ekstra Bladet og desuden 
skrevet for Højskolebladet, Information og Kristeligt Dagblad.

Har undervist, siden han var 22 – primært i dansk litteratur. 
I foråret 2014 underviser han i Videnskabsteori.

TEMA: FAGLIG FORMIDLING
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studerende være svært at gøre kort og præ-
cist. Hvordan deres faglighed kan formidles, 
blev de to dog meget klogere på sidste år. 
Kurset Tværkulturel Innovation udfordrede 
nemlig de to humanister i, hvordan de kunne 
bringe deres evner i spil på nye måder og 
formidle deres viden til folk med en helt an-
den baggrund.

Et anderledes forløb
De to ToRS-studerende deltog sidste år i det 
tre måneder lange innovationsforløb sam-
men med seks medstuderende fra Tværkul-
turelle Studier. I to grupper af fire skulle de 
studerende komme med nye ideer til forbed-
ring af danskernes madvaner og sundhed. 
Projektet blev afsluttet med en præsentation 
på Axelborg i København for erhvervs- og 
fagorganisationen Måltidspartnerskabet, 
der blandt andet består af Fødevarer og 
Landbrug, COOP og Sundhedsstyrelsen. Der 
kan virke meget langt fra Jeppe Langkjærs 
bachelor i Religionsvidenskab og Dani San-
jotos bachelor i Sydøstasienstudier til et pro-
jekt om danskernes sundhed, og for de to 
studerende var projektet også intimiderende 
til at begynde med:
- Min første tanke var: ”Hvad kan vi egent-
lig bidrage med til det her projekt?” Vi blev 
virkelig kastet ud på dybt vand, siger Jeppe 

Langkjær om sin egen reaktion, da han blev 
introduceret til forløbet. Dani Sanjoto sup-
plerer: 
- Det var en enorm udfordring - men det vi-
ste sig hurtigt at blive utrolig spændende og 
lærerigt.
 
Fra Sydøstasien til danskernes sundhed
Samarbejdet mellem Tværkulturelle Studier 
og Måltidspartnerskabet skulle både give 
nye perspektiver på danskernes sundhed og 
samtidig give de studerende mulighed for 
at afprøve deres faglige viden i praksis og 
styrke deres evne til at formidle denne viden. 
Og de to studerende fandt hurtigt ud af, at 
de havde meget at bidrage med:
- Når vi siger, at vi arbejdede med mad, så 
skal man forstå, at det er det kulturanalyti-
ske blik, vi lagde på det - hvad er et måltid 
som en social situation? Der kunne vi virkelig 
bruge vores faglighed, for det er jo det, vi 
gør hele tiden, fortæller Dani Sanjoto. Jeppe 
Langkjær nikker og forklarer, at det for ham 
gav en ny og dybere forståelse af, hvordan 
han som studerende på Tværkulturelle Stu-
dier har en unik tilgang til at analysere den 
menneskelige praksis- og forestillingsver-
den. Dette blev særligt tydeligt for ham, da 
de til sidst fremlagde deres projekt:
- Vi undersøgte folks forståelse af og om-

- At kunne formidle sin viden som humanist 
er fuldstændig afgørende. Det er det, vi skal 
leve af. Som humanist – og akademiker i det 
hele taget – kan man overskue, tilegne sig 
og komprimere store mængder information. 
I den henseende er formidling essentielt, for 
hvis ikke man kan formidle sin viden, er den 
ikke meget værd, forklarer Jeppe Langkjær, 
der er kandidatstuderende på Tværkulturelle 
Studier på Institut for Tværkulturelle og Re-
gionale Studier (ToRS), og som netop denne 
dag, hvor vi har aftalt at mødes, skal under-
skrive sin specialekontrakt. 
Humanist har sat Jeppe Langkjær og Dani 
Sanjoto, der også læser på Tværkulturelle 
Studier, stævne i videnscentret på anden sal 
i KUA2 til en snak om faglig formidling og 
kurset Tværkulturel Innovation, som de beg-
ge sidste år var en del af. I baggrunden hø-
res stemmer fra de mange studerende, der 
spiser frokost på Torvet nede i stueetagen.  
- Jeg er uddannet til at tænke kulturanaly-
tisk og tværkulturelt, og hvordan man lige 
beskriver de egenskaber, er et rigtig godt 
spørgsmål, siger Jeppe Langkjær efter en lille 
pause smilende. Et smil breder sig også på 
hans medstuderende Dani Sanjotos ansigt. 
For at forklare, hvad Tværkulturelle Studier 
går ud på, og hvad faget kan bruges til uden 
for universitetets rammer, kan ifølge de to 

“Hvad kan du så bruge din uddannelse til?” Det spørgsmål 

har de fleste humanister formentlig fået til en familiefrokost 

eller en jobsamtale. Det er ikke altid helt let at give det korte 

og præcise svar på det spørgsmål, men Humanist har talt med 

to studerende fra Tværkulturelle Studier, der sidste år blev 

meget skarpere på, hvad deres faglige viden kan bruges til 

uden for universitet.
Af Johan Jenö Farkas Sølling

Tværkultu… hva’ for noget?
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TEMA: FAGLIG FORMIDLING

gang med måltidet. For eksempel hvilke 
værdier måltidet tilskrives i forskellige situa-
tioner, og hvordan de værdier omsættes i 
forskellige praksisformer. For os virkede det 
som det logiske at gøre, men hvor unik vores 
faglige tilgang er, gik for alvor op for mig, da 
vi fremlagde resultaterne. Vi fik reaktioner 
fra en masse mennesker, der beskæftiger 
sig med måltider og sundhed til daglig, som 
var overraskede og imponerede over vores 
perspektiver og idéer. Der fik jeg virkelig be-
kræftet mine faglige evner.

Tre måneders arbejde fortalt  
på 10 minutter
En af de sværeste og mest uvante opgaver 
for de to grupper var ifølge de to kandidat-
studerende at præsentere deres resultater 
for Måltidspartnerskabet, da der ikke var tid 
til at fremlægge al deres research:
- Selvom vi arbejdede med projektet i tre 
måneder, havde vi kun 10 minutter til at 
præsentere det – to et halvt minut per 
person. Det var frustrerende ikke at kunne 
fremlægge de mange mellemregninger, som 
var afgørende for de konklusioner, vi kom 
frem til – og som udgjorde det egentlige 
akademiske arbejde. Vi havde kun tid til at 
fokusere på vores løsningsforslag, men det 
var udfordrende og enormt lærerigt at for-

midle til en gruppe mennesker, der ikke har 
samme faglige tilgang og derfor tænker helt 
anderledes, forklarer Jeppe Langkjær. Dani 
Sanjoto supplerer:
- Egentlig ville man jo gerne have fortalt en 
time om alle de teoretiske diskussioner, vi 
havde haft, men det skulle jo gøres så kort 
og præcist. Det, man havde arbejdet med i 
tre måneder, skulle formidles på ganske få 
sekunder.
De to studerende beskriver forløbet som en 
stor oplevelse, fordi det gav dem en større 
forståelse af, hvad deres faglighed kan bru-
ges til:
- Det var relevant, fordi vi fik mulighed for at 
bruge vores faglighed på et ukendt felt. Det 
gjorde mig bevidst om, hvad jeg kan i kraft 
af min uddannelse, hvilket jeg virkelig kan 
bruge fremadrettet. Selvom jeg naturligvis 
er i besiddelse af en kernefaglighed, fik jeg 
bevis for, at jeg kan bringe min viden i spil 
og gøre den vedkommende i umiddelbart 
fremmede sammenhænge, forklarer Jeppe 
Langkjær. 

Efterlyser flere formidlingsformater
På grund af deres egen succesoplevelse ef-
terlyser Dani Sanjoto og Jeppe Langkjær 
flere nye studie- og eksamensformer på hu-
maniora i stil med det forløb, de var igen-

nem. Det ville ifølge de to studerende være 
gavnligt for studerende på alle uddannelser 
på humaniora:
- Jeg synes, der mangler en mangfoldighed 
i formidlingsformater på humaniora. Jeg er 
så langt i mit studie, at det at gå til eksa-
men er rutine – om det så er mundtligt eller 
skriftligt. Det har jeg gjort så mange gange, 
at den kage ved jeg godt, hvordan skal skæ-
res. Det er nogenlunde den samme sprog-
lige kode og argumentationsopbygning hver 
gang. Vi bliver ikke undervist i at formidle 
i de mange forskellige sammenhænge, som 
fremover bliver virkeligheden for størstede-
len af os. Det er trods alt et fåtal, der forbli-
ver i akademia, siger Jeppe Langkjær. Dani 
Sanjoto er enig, men mener, at det er en 
problemstilling, som flere og flere uddannel-
ser forholder sig til:
- Det er heldigvis et område, hvor der sker 
noget herude. Det er min klare fornem-
melse, at der kommer mere og mere fokus 
på at lære de studerende at blive bedre til 
formidling. 

Kurset Tværkulturel 

Innovation udbydes 

igen i foråret 2014.  

 

Du kan læse mere 

om samarbejdet 

med Måltidspart-

nerskabet på  

www.maaltids-

partnerskabet.dk 

/projekt/food-

matters/. 
AT TÆNKE 
KULTURANALYTISK 
OG TVÆRKULTURELT?

Foto: Johan Jenö Farkas Sølling
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TEMA: FAGLIG FORMIDLING

DEN GODE 
HISTORIE ER  
STADIG EN  
GOD HISTORIE

Kontoret er faktisk hendes søns gamle væ-
relse, og hans vakkelvorne kommode står 
der endnu. Vi er hjemme hos Liv Thomsen i 
hendes hus i Hellerup. Hun tog det drastiske 
spring fra en god fast stilling i DR til et liv 
som selvstændig kultur- og historieformidler 
for godt et år siden. Af praktiske grunde er 
kontoret indrettet her i værelset. 
- Det er det varmeste rum i huset, og min 
søn bruger det jo ikke mere – han er ble-
vet voksen og er flyttet hjemmefra, fortæller 
hun.  
47-årige Liv Thomsen er tændt af den gode 
historie frem for ‘det fede kontor inde i 
byen’. Foruden sønnens kommode og hylder 
med fagbøger indeholder værelset et lille 
skrivebord, en kontorstol, en splinterny Mac 

og en holder med blyanter. Det er det hele. 
Gennem det småsprossede vindue i den ene 
ende af rummet slipper den blege eftermid-
dagssol ind. Liv Thomsen sætter sig med en 
energisk bevægelse i stolen og begynder at 
rode med computeren.
- Du skal lige se, hvad jeg har lavet i dag. 
Det er til min dokumentar om Niels Bohr. Liv 
Thomsen viser en filmsekvens på compute-
ren, som hun har nørklet med hele dagen. 
Den varer 2 minutter og 33 sekunder og er 
til en film om manden med atommodellen. 
En hel arbejdsdag har det taget at lave en 
råskitse på et par minutter.
- Det vigtigste greb, jeg har brugt i alle mine 
produktioner, er brugen af en hovedperson, 
som gennemlever en udvikling igennem 

afsnittet, men som også inkarnerer tiden. I 
dette tilfælde er det altså den danske fysiker 
Niels Bohr og hans samtidshistorie, forklarer 
hun og fortsætter: 
- Det handler om at få seerne eller lytterne 
til at identificere sig, og at hovedpersonen 
i historien skal føles vedkommende. Derfor 
trækker jeg fortiden op til nutiden - derfor 
skriver og fortæller jeg ofte i nutid, selvom 
det af nogle bliver opfattet som en uvane. 
Og så er jeg hver gang på jagt efter det al-
menmenneskelige - det vi kan identificere os 
med - at vise at selvom man modtog nobel-
prisen i fysik for knap hundrede år siden, var 
man også et menneske på godt og ondt.
Liv Thomsens karriere som historieformidler 
startede for 17 år siden på DR2.  

Studentermagasinet Humanist har mødt kultur- og historieformidler Liv Thomsen, der er kandidat i 
moderne kultur og kulturformidling fra KUA. Liv Thomsen står bag en række roste dokumentarpro-
grammer på DR2, og så har hun i år startet sit eget produktionsselskab ’Historieselskabet’.  
Læs med her, hvor hun leverer masser af gode råd til kommende kulturformidlere.

Af Linda Hasselbalch

HUMANIST 15
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Dengang blev hun som nyuddannet cand. 
mag. i moderne kultur og kulturformidling 
ansat i DR på  sit glatte ansigt. 
- Jeg var lige blevet færdig med mit speciale  
som hed ‘Stor kunst på lille skærm - om Den-
nis Potters tv-dramatik’ og havde lavet et par 
ideoplæg til nogle tv-programmer. Det var 
helt utrolig heldigt, at jeg uden nogen som 
helst form for tv-erfaring blev ansat. Så-
dan gør man ikke i dag. Nu skal man altså 
have noget reel erfaring med journalistik og 
medieproduktion. Jeg havde absolut ingen 
forudsætning for at formidle mit stof på tv 
og måtte bruge et par år på ‘learning by 
fooling’. Jeg måtte simpelthen bare kaste 
mig ud i det og se, hvor det førte mig hen. 
Med tiden har jeg haft mange faglige over-
vejelser omkring det at formidle historie til 
mange mennesker – eller rettere til knap så 
mange mennesker, siger Liv Thomsen og gri-

ner. DR2 er den smalle kanal med en mindre 
målgruppe end DR1. 
- På Palle Laurings, Erik Kjersgårds og Piet 
Van Deurs tid var historiestoffet en del af 
monopolets kerneområder og lå godt pla-
ceret på landets eneste tv-kanal. Med DR2s 
fødsel blev historiestoffet placeret her, hvor 
målgruppen var mindre. Alt, hvad jeg fore-
tager mig som tv-tilrettelægger, er farvet og 
formet af, at jeg er udklækket fra denne ka-
nal og har dens særegenhed i min dna. Nu 
ligger kultur- og historiestoffet jo på DRK, 
og det er interessant at se, hvad det kommer 
til at betyde.

Hvad kan du som akademiker byde ind 
med i journalisternes verden?
- Jeg bruger min akademiske erfaring med 
at tilegne mig store mængder af stof, som 
jeg skal have formidlet i en vedkommende 

fortælling - der har vi en virkelig stor fordel 
i forhold til mange journalistuddannede, og 
det er noget, vi humanister skal ud og sælge 
os selv på. Vi kan på en helt anden måde 
formidle store fortællinger, substans, viden 
og faglighed. Men nu er der jo også kommet 
akademiske journalister - så der får vi virkelig 
kamp til stregen.  

Har du gode råd til de fremtidige  
kulturformidlere?
- Ja, det har jeg. For det første skal du altid 
orientere dig om alle de nyeste muligheder 
inden for formidling. Altså om hele denne 
teknologiske fagre nye verden. Der er nær-
mest en revolution i gang, når det kommer 
til formidling af kunst, kultur og kulturarv. 
Der ligger et enormt område der, som er så 
stort, og som vi slet ikke har udforsket end-
nu. Der kommer til at blive brug for stærke 

”Moderne mennesker anno 2014 higer efter historie, der skaber struktur, sammenhæng, identifikation - måske fordi verden opleves  
som mere og mere fragmenteret og uoverskuelig. Den gode fortælling er ikke kun underholdende.” Liv Thomsen, historieformidler 
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indholdsfolk, som forstår at udnytte tek-
nologiens muligheder. For det andet er det 
vigtig at lære af forfatterne – altså bruge de 
klassiske narrative mønstre. Berettermodel-
len og sådan noget.
- Og den tredje ting er lidenskab. Man skal 
have en lidenskab i det, man laver, have en 
formidlingslyst. Jeg har lavet det her  i 17 år, 
og jeg elsker nye ahaoplevelser. Det er stadig 
fantastisk at arbejde med historier. Jeg har 
et engagement og begejstring i alt hvad jeg 
laver.
Liv Thomsen kigger ned på min diktafon, som 
for at tjekke at den nu også optager. 
- Faktisk er der en sidste ting:  bryd regler-
ne. I min serie  ’På sporet af dronningerne’ 
til DR2 var opgaven til mig selv og holdet, 
at vi virkelig skulle prøve at udfordre os selv 
og seerne – prøve noget helt nyt. Først og 
fremmest ved at låne elementer fra fiktionens 

og filmens verden, såsom detektivjagten, my-
steriet og sindsbillederne. På den måde løste 
vi det store billedproblem, siger Liv Thomsen 
mens hendes konstante gestikuleren sætter 
et par gåseøjne omkring det problem, der 
kan opstå, når man vil formidle historie fra før 
1900-tallet, hvor der ikke var levende billeder. 
- Det gav en hulens masse gratis tv-minutter 
og en hel unik visuel æstetik. Jeg har brugt 
utrolig meget tid på at lære at fortælle i bøl-
ger, kæle for overgange, få det til at flyde og 
have dramatiske vendepunkter.
Dokumentaren om Niels Bohr skal laves fær-
dig.  Foruden at sendes på DRK skal den også 
vises ved en Niels Bohr festival. Solen udenfor 
er nu gået på hæld og sender et stærkt oran-
ge lys ind på det lille kontor. I morgen skal 
der arbejdes med det næste store projekt: 
en bogudgivelse for Gyldendal om historiens 
heltinder lige fra Egtvedpigen til Tine Bryld. 

FORMIDLING 
Liv Thomsens kultur- og historieformid-
ling omfatter tv-programmer, radiopro-

grammer, radiobøger, bøger, apps og 
foredrag. Bl.a. bogen  og tv-serien  
‘Liv i Renæssancen’, radio-serie og  

radiobog om Søren Kierkegaard for P1, 
dokumentar om Niels Bohr i  

samarbejde med Niels Bohr Instituttet.

LIV THOMSEN ARBEJDER  
I ØJEBLIKKET MED: 
Serien Den magiske sans  

– en kulturhistorisk fortælling  
om lugte til DR K,   

en temalørdag til DR 2 om sociale  
medier, bogen ”Historiensheltinder  

– En danmarksrejse i ti kapitler”  
til Gyldendal, som udkommer til maj.

Liv Thomsen  
Cand.mag. i moderne  
kultur og kulturformidling,  
Københavns Universitet,  
1988-1995.
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”Balanchine sagde 
’Don’t think dear, 
just dance’, men det 
holder ikke.”

Det er ikke lige til at se det, hvis man ikke ved det, men Hovedbib-
lioteket er ikke sig selv på udvalgte onsdage. Udadtil ligner det sig 
selv, i Krystalgade i hjertet af København, pulserende med et mylder 
af unge studerende foran deres respektive computerskærme. Men 
i det lokale, manden i informationen kalder tredje til højre, er der 
hjernebank til dem, der vil have dem. For her fremlægges universi-
tetsspecialer om meget forskellige dele af virkeligheden.

Væk med specialestøvet
Muligheden for at gøre noget ved det tomrum, et uforsvaret speciale 
efterlader, eller ønsket om at dele ud af hårdt tilkæmpet viden ”til 
folket” ligger til grund for arrangementet ’Specialisterne’. Specialer 
er nemlig snæver, men vigtig viden, der alt for ofte glemmes, når 
kandidatfestens sidste champagneglas er tømt. Ideen udspringer 
fra de to tidligere humaniorastuderende fra KU, Daniel Rastén og 
Lea Fløe Christensen. De er nu begge ansat som kulturformidle-
re på Hovedbiblioteket, og de kender begge følelsen af at skrive 
et speciale til ære for smølfer og champagne. Derfor fandt de på 
’Specialisterne’, som nu for tredje gang har givet specialeskrivere 
eller nyudklækkede dimittender et publikum, og som sigter efter at 
videreformidle specialisternes indsamlede viden – fakultetstilhørs-
forhold desuagtet. 

Til kamp for glemte guldkorn
- Vi er begge uddannede fra moderne kultur på KUA, og da vi afle-
verede vores speciale, fik vi et bolsje og et håndtryk, og så var det 
det. De fleste humanister skal end ikke op og forsvare deres speciale. 
Det var en underlig tom følelse, og vi tænkte, at der måtte være en 
masse guldkorn derude blandt specialisterne, forklarer Daniel Rastén 
og tilføjer, at de ikke har lavet et stort forkromet samarbejde med 
universitet om tiltaget, men i stedet har forsøgt at udbasunere det 
igennem Hovedbibliotekets egne kanaler. 
   Planen er, at ’Specialisterne’ som minimum fortsætter forårssæ-
sonen ud, og interessen blandt skriverne og dimittenderne er stor.  

TEMA: FAGLIG FORMIDLING

NOGET 
HELT 
SPECIELT
For tredje gang gjorde arrangementet  
’Specialisterne’ midt i januar succesfuldt  
hoveder lysere på Københavns Hovedbibliotek.  
Her deler specialestuderende deres viden om 
meget forskellige emner med de fremmødte 
tilhørere. Humanist mødte op på Hovedbib-
lioteket og tog pulsen på det nye initiativ, der 
giver studerende mulighed for at formidle deres 
specialer.  
Af Christian Kronow, stud.mag.
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Daniel Rastén har et bud på hvorfor: 
- Specialisterne får oplevelsen af at fremlægge og præsentere deres 
arbejde. Ellers, når man aflever et speciale, forsvinder det ofte bare 
ud i ingenting; man lægger det bare bag sig og går videre og får et 
job. Men jeg tror, det er vigtigt at få det afsluttet rigtigt.

Intet er for nørdet
På hjemmesiden beskrives ’Specialisterne’ således: ”Specialisterne er 
for dig, som skriver eller lige har skrevet speciale på en af Køben-
havns mange videregående uddannelser. Her får du nemlig mulighed 
for at børste specialestøvet af skuldrene og fremlægge lige dit revo-
lutionerende speciale for et nysgerrigt publikum.”
   Foreløbig har ’Specialisterne’ mestendels haft held til at lokke 
humaniorastuderende til at dele ud af deres arbejde, og interessen 
blandt humanioras studerende er stor. Men Daniel Rastén håber, at 
arrangementet med tiden i også vil tiltrække studerende fra andre 
fakulteter. For der er ingen grænser for specialeemnernes faglige til-
hørsforhold, og arrangørerne efterlyser specialer fra hele den viden-
skabelige palet. I omtalen af arrangementet skriver de bl.a. ”Raketvi-
denskab, grafiske trends, kridttiden, rotteforsøg eller rationel diskurs 
i Sokrates’ retoriske repertoire – intet emne er for stort, småt eller 
specielt. Bare du kan og vil (prøve at) forklare det for folket.”

Smølfearbejde
For selvom et speciale som minimum tager minimum et halvt års 
stenhårdt arbejde at producere, er det ikke altid, at specialeforsk-
ningen i fx det danske banksystems historie, objektiviseringen af 
filippinske straffefanger eller privatlivet som filosofisk begreb – tre 
emner der denne onsdag er på plakaten på biblioteket – bliver delt 
med andre end en vejleder, en censor og en korrekturlæser. Der er 
efterhånden mange studier på KU, hvor man ikke længere har mu-
ligheden for at forsvare sit speciale. Således fortæller kommende 
cand.mag. i historie Rasmus Rasmussen om sin motivation for at 
deltage i ’Specialisterne’: 
- Der er ikke et specialeforsvar som en del af studieordningen på 
historie. Og for at få mulighed for mundtligt at forsvare mit speciale 
opsøgte jeg selv ’Specialisterne’ – fordi jeg netop savnede mulighe-
den, forklarer Rasmus Rasmussen og tilføjer med et smil, at arran-
gementet til fulde levede op til hans forventninger. Det eneste, der 
manglede var, at folk grinede lidt mere af hans jokes.

Hjernebank
Rasmus Rasmussen har netop skrevet speciale om banklovgivning – 
et speciale, han har kaldt ’Med lov skal banker bankes’ – og det er 
det, han fremlægger denne onsdag på Hovedbiblioteket. I bar iver 
går han en smule over sine tyve tildelte minutter. Han viser sort/hvi-
de billeder af bankansatte, der slæber pengesække fra National- til 
Landmandsbanken, og fortæller bl.a. om urimeligheden ved at sam-
menligne nutidens økonomiske situation med 30’ernes ditto. 
   Den historiestuderende er den ene af de tre specialeskrivere, der 
fremlægger frugten af deres hårde arbejde. Lene Kristine Konrad er 
fra filosofi på RUC, og hun har skrevet om begrebet ’privathed’, og 
Liv S. Gaborit er fra psykologi på KU, og hun har undersøgt filippin-
ske straffefangers reaktioner på den objektivisering, fængsling med-
fører. De fremlægger ligesom Rasmus Rasmussen deres specialer for 
de omkring 30 fremmødte mennesker, der ihærdigt lytter og stiller 
spørgsmål til de studerendes projekter. 

En oplysende aften
Ethvert emne kan, ifølge arrangør Daniel Rastén, være spændende, 
og ’Specialisternes’ mål og præmis er netop et ønske om at give 
plads til snæver vidensdeling – og dermed tage biblioteksinstitutio-
nens første og største sigte alvorligt: 
- Mærkelige nørdede specialer, som man måske tror kun kan have 
interesse for en meget, meget lille kreds, kan i virkeligheden godt 
være spændende for alle os andre. Og hvis man skal helt op på de 
store klinger, er biblioteket jo en oplysningsinstitution, der skal være 
med til at bringe oplysning til folket. Specialisterne er derfor en ker-
neydelse, mener Daniel Rastén.
   Biblioteket lukker, da ’Specialisterne’ er færdige. Men fra loftet 
på tredje til højre hænger sirligt foldede lampeskærme, der i deres 
dråbeform minder de tilhørende om, at rummet har været oplyst af 
gode ideer. Og det er, som om lampen i rummet, som specialefing-
rene aftenen igennem har peget på i tænksomme øjeblikke, lyser lidt 
kraftigere end de resterende lamper på hovedbiblioteket. 

Læs mere om ‘Specialisterne’: 
bibliotek.kk.dk/biblioteker/hovedbiblioteket/blog/open-call-
vores-specialist 

Du kan også følge med ved at like Københavns 
Hovedbibliotek på Facebook

Hvis du har lyst til og føler dig parat til at fremlægge 
dit speciale,skal du skrive et par linjer om det til 
program@kff.kk.dk

Rasmus Rasmussen 
Cand.mag. i historie fra Københavns Universitet 

 
Specialebeskrivelse 

Har skrevet specialet ”Med lov skal banker bankes”  
om banklovgivning.
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Temaet for dette års festival er sci-fi, og de studerende på In-
stitut for Kunst- og Kulturvidenskab (IKK) har med egne ord 
sammensat et akademisk udfordrende, kreativt udfoldende og 
kunstnerisk udøvende program, der sætter fremtiden på spid-
sen og tester fantasiens grænser. Humanist har mødt litteratur-
studerende Pernille Kjær, der er PR-ansvarlig for festivalen.

Hvad er IKK-festival?
- Det er en årlig kunst- og kulturfestival, som vi afholder på IKK. 
Det gør vi, fordi det er vigtigt at forene praksis i kulturlivet med 
den teori, vi lærer på instituttet. Samtidig er det en vigtig tvær-
faglig festival, fordi vi samler alle instituttets fire fag i forskellige 
faglige discipliner.

Hvem er festivalen for?
- Festivalen er for alle, som interesserer sig for kunst og kultur, 
og som har lyst til at høre mere om sci-fi. På IKK er festivalen et 
arrangement, som folk synes er rigtig interessant, fordi det kan 
give viden og erfaringsmuligheder, som man ikke nødvendigvis 
får i undervisningen, og italesætte nogle emner, som man ellers 
ikke nødvendigvis hører om. Men festivalen er ikke kun for IKK-
studerende, alle er velkomne.

Hvad kan man forvente i år?
- Vi har i år valgt temaet sci-fi, fordi det er noget, mange har 
en mening om. På programmet har vi blandt andre lektor Lilian 
Munk Rösing, som holder et oplæg om Wall-E, og der vil være 
en særlig dommedags-salon i vores studenterbar Roland Bar, 
hvor der bliver en slags paneldebat, men med en mere afslappet 
stemning. Vi forsøger at udforske sci-fi-emnet både kunstnerisk 
og musikalsk, og vi vil italesætte nogle emner omkring tekno-
logi, krop og kult-kultur, som ellers ikke normalt hører til på 
vores institut.

Hvordan deltager man?
- Der er nogle enkelte workshops, som kræver, at man tilmelder 
sig på forhånd, men ellers kommer man bare. Det første oplæg 
begynder om formiddagen, og så er der fuldt program hele da-
gen og aftenen. Du kan både få en masse viden om kunst ud fra 
de akademiske oplæg, og du kan nyde en masse oplevelser som 

udstillinger, koncerter, workshops og interaktive forestillinger. 
Det hele er gratis, og man kan komme og gå, som man har lyst.

Hvad vil du anbefale til de nysgerrige, som kigger forbi?
- Jeg vil klart anbefale, at man kommer til dommedags-salonen, 
fordi den kommer til at blande faglig viden med andre områder, 
der også er spændende at høre om. Selv glæder jeg mig også 
meget til at høre musikeren Goodiepal, som laver elektronisk, 
eksperimenterende og excentrisk musik. Desuden åbner lektor 
Erik Steinskog festivalen om torsdagen med en forelæsning om 
Afro-futurisme. Den er det oplagt at høre, hvis man har lidt blod 
på tanden i forhold til at udforske nye emner inden for det aka-
demiske felt.

TAG MED IKK-FESTIVALEN 
TIL DET YDRE RUM
Den 6.-7. marts 2014 bliver bygning 21 på KUA omdannet til en rumstation, der byder 
jordboere og andre nysgerrige væsner indenfor til dette års IKK-festival. Humanist har 
mødt litteraturstuderende Pernille Kjær, der er PR-ansvarlig for festivalen.
Af Diana Skyum, stud.mag.

Om IKK-festivalen

Hvornår: Den 6.-7. marts 2014

Hvor: Bygning 21 på KUA, Karen Blixens vej 1, 
2300 København S.

Pris: Gratis, men enkelte arrangementer kræver 
forhåndstilmelding.

Læs mere og se program på ikkfestival.dk

HUMANIST 20 HUMANIST 21

Side 20 -  21 - IKK_noter.indd   20 1/30/2014   9:23:22 AM



KARRIEREARRANGEMENTER 
PÅ HUMANIORA  

– FORÅR 2014

Se mere information 

om arrangementerne på 

KUnet under  

’Arrangementer’.  

Her finder du også alle 

fakultetets og  

institutternes andre  

arrangementer.

DET FEDE STUDIEJOB
27. februar kl. 15-17

Sted: Mødestedet
Kom og find ud af, hvordan du får det fede studiejob  

– med inspiration fra medstuderende med spændende studiejob.  
Du møder erfarne jobkonsulenter, en studerende med fedt studiejob 
samt en arbejdsgiver, der alle vil dele deres viden og erfaringer med 

dig. Derudover får du også muligheden for at stille spørgsmål.Arran-
gementet udføres i samarbejde med DM og MA.

VIRKSOMHEDSDAG PÅ HUMANIORA 
6. marts kl. 10-16

Sted: Festsalen
Mød ansatte fra en bred palet af virksomheder – små og store, of-

fentlige og private. Der vil både være iværksættere og ansatte med en 
mere "traditionel" karrierevej til stede. Du vælger selv, hvilke områder 

eller brancher du især gerne vil høre mere om, og så kan du komme 
på 'date' med de virksomheder, du synes er interessante. Der vil også 

være mulighed for individuel karrierevejledning på dagen.

GYMNASIEDAGEN 2014 
12. marts kl. 10-15.30

Sted: Festsalen & Torvet
Få information om tilmelding til gymnasierettet tilvalg både på hu-

maniora og KU’s andre fakulteter. Mød en repræsentant for Gymna-
sieskolernes Lærerforening, som bl.a. fortæller om pædagogikum og 
løn, og en gymnasierektor, som bl.a. fortæller om jobmuligheder og 
det nye gymnasium. Derudover kan du møde to nyuddannede gym-
nasielærere, der fortæller om overgangen fra at være studerende til 

at være underviser. På den efterfølgende basar kan du høre mere om 
de enkelte fag og de muligheder, du får med de forskellige fagkombi-
nationer. Og hvis du medbringer en vikar-ansøgning og dit cv, kan du 

få MA til at vejlede om, hvad der skal til, før du kan tage vikartimer på 
gymnasiet.

BESØG GYMNASIET 
24. & 25. marts, begge dage kl. 8.10-12.00

Kom på besøg på to gymnasier i københavnsområdet.  
Turen går til Ingrid Jespersens Gymnasieskole og Hvidovre Gymna-

sium. Her kan du møde rektor eller vicerektor, få indblik i undervisnin-
gen og tale med gymnasielærerne på stedet.

Husk tilmelding via kalenderen i KUnet.

TILVALGSDAGEN 2014
24. april kl. 10-16

Sted: Festsalen & Torvet
Bliv klar til at vælge dit tilvalg! På tilvalgsdagen kan du møde under-
visere og vejledere, der vil fortælle dig om studierne, det faglige ind-

hold, rammer og regler, om selve det at vælge og om at vælge studier 
og praktik i udlandet. Dagen byder på en blanding af oplæg i mindre 

lokaler og en stor basar på Torvet.

HUMANIST 20 HUMANIST 21
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Hvornår skal man være fuldtidsstuderende? 
Når man er indskrevet som studerende, er man per defi-
nition fuldtidsstuderende. Begrebet ’deltidsstuderende’ 
findes og anerkendes ikke fra politisk hold. Så svaret er, 

at det har man hele tiden skullet være. At mange i praksis ikke lever 
op til det (en netop gennemført undersøgelse peger på, at HUM-
studerende i gennemsnit bruger 22 timer på studiet om ugen – 
altså langt fra 37) er en del af den problemstilling, reformen implicit 
adresserer, og som vi på fakultetet også ser som et væsentligt 
problem. Det skyldes delvis tradition og kultur, men har også meget 
med undervisningens form og det faglige og sociale studiemiljø at 
gøre – områder vi prioriterer meget højt. 

Hvad er vigtigst – gennemførsel eller erhvervser-
faring? 
I studietiden bør man være fuldtidsstuderende, og 
studiet skal kunne gennemføres på den normerede tid. 

Det udelukker på ingen måde praktik og virksomhedsprojekter, som 
er vigtige og i stigende grad skal være en del af uddannelserne, 
fordi de gør studierne bedre gearede til omverdenens krav og den 
fremtidige karriere. Studiejob er også fint, især hvis der er tale om 
studierelevant beskæftigelse, men de må ikke stå i vejen for den 
gode gennemførsel eller i praksis gøre studiet til et deltidsstudium. 

Udlandsophold er vigtigt, men hvad gør KU for at 
man ikke skal blive forsinket i udlandet? 
Et godt spørgsmål! Det er vigtigt, at vi sørger for, at ret-
tidig gennemførsel lader sig forene med spændende og 

udfordrende udlandsophold, uden at disse bliver studieforsinkende. 
Derfor drøfter vi i det centralt nedsatte 12-mandsudvalg (bestående 
af lige mange studenter- og ledelsesrepræsentanter), hvordan vi 
kan indføre såkaldte mobilitetsvinduer i alle studieordninger samt 
yde den optimale administrative og organisatoriske understøttelse 
af de faglige og bureaukratiske spørgsmål, der skal håndteres i 
forbindelse med internationale studieophold, herunder ikke mindst 
meritspørgsmålet.

Kan man stadig få orlov? 
Ja, det er aftalt, at der ikke ændres på de nuværende 
orlovsregler. Sagen skal dog genvurderes i 2015 i lyset 
af, om KU på det tidspunkt ser ud til ad andre veje at 

kunne indfri målene i reformen. Man skal være opmærksom på, at 
alle orlovsformer med undtagelse af barsel indregnes i opgørelserne 
over den anvendte studietid og dermed lægger et ekstra pres på 
den resterende del, hvis tidsmålene skal opfyldes.

SKARPE OM 
FREMDRIFTSREFORMEN 

TIL DEKAN ULF HEDETOFT

6

1

2

3

4

Rektor har nedsat et 12-mandsudvalg, bestående af studerende og  
universitetets ledelse, som skal nå frem til et fælles bud på, hvordan  
KU skal reducere gennemførselstiden. Humanist stiller her dekanen  

en række spørgsmål i forbindelse med fremdriftsreformen.  
Af Rie Kjær Poulsen

STUDIEFREMDRIFTSREFORMEN
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Hvad med fordybelsen? Og studiemiljøet? 
Det tager vi fat på ikke mindst netop i fakultetets 
såkaldte 11-punktsplan: mere undervisning, mere struk-
turerede studieforløb med bedre progression, løbende 

udprøvning i sammenhæng med kursusforløb, studieprocessam-
taler, mere varierende læringsformer, daglig kontakt med medstu-
derende og undervisere, karrierevejledning, opgraderede fysiske 
studieforhold mv.  
   Med den obligatoriske tilmelding til undervisning kan vi virkelig 
begynde at organisere studieforløb efter hold og årgange. Det vil 
give et andet sammenhold på uddannelserne. Hvad fordybelsen 
angår, så er udfordringen klart nok at forvandle reformens krav om 
tilmelding og gennemførsel til en mulighed snarere end en barriere, 
forene effektivitet og kvalitet. Det er jeg fast besluttet på, at vi må 
og kan gøre. Erfaringer andre steder fra bekræfter den antagelse, 
men det er jo i praksis, at vi skal bevise det her. Den absolutte for-
udsætning er, som sagt ovenfor, at studerende opfatter og behand-
ler deres studium seriøst og professionelt, som en fuldtidsbeskæf-
tigelse. Vi skal på vores side stille så gode rammer som muligt til 
rådighed.

Er det virkelig så alvorligt med økonomien? 
Ja! Hvis fakultetet ikke leverer forbedringer af de gen-
nemsnitlige gennemførselstider i størrelsesordenen én 
måned pr. semester frem til 2020, risikerer vi at tabe 

mange uddannelsesindtægter, i værste fald mere end 60 mio. kr.  
eller ca. 25 % af vores nuværende STÅ- og bonusbevillinger. Det vil 
uvægerligt påvirke både kvantiteten og kvaliteten af uddannelserne 
ganske betragteligt. 

I 2020 skal  
flertallet af de  

studerende gennemføre  
uddannelserne på  

normeret tid

5 6

Her holder du dig opdateret 
KUnet – seneste nyt på forsiden 
Din uddannelsesside på KUnet: Læs fx FAQ under  
Studiefremdriftsreform 
Universitetsavisen: Debat, baggrund og interview

Hvor travlt har fakultetet?  
Desværre er humaniora på KU lige nu det mest forsinkede af 
alle fakulteter i Danmark. Det kan betyde, at vi har færre penge 
til undervisning og eksamen – derfor skal flere være fuldtids-
studerende!

Så forsinkede er de  
studerende i måneder

Så mange måneder skal  
indhentes før 2020

KU-gennemsnit 17,3 7,6
HUM 24,1 12,2
JUR 14,5 5,8
SAMF 14,4 5,7
SCIENCE 20,7 9,9
SUND 12,2 4,2
TEO 14,4 5,7
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Den 13. februar
Kl. 13.00 – 16.30  på Torvet, KUA2

For dig der overvejer  
et udlandsophold

UDLANDSDAG 

15% af færdiguddannede  
humanister anfører udlandsop-
hold som afgørende for, at de 

fik deres første job.    
Kandidatundersøgelsen, 2013

Erasmusstipendium: 
minimum 200 euro hver 

måned oven i din SU

320  
humanister rejste på  

udveksling sidste  
semester

Humaniora på KU 
har næsten 200  
Erasmusaftaler

170  
humanister brugte 
en Erasmusaftale 

sidste år

Januar

Vigtige datoer

Tidslinje for udlandsophold

Klar-Parat-Erasmus I  
- Få sparring på din  
ansøgning: 25. februar

Erasmus-  
ansøgningsfrist: 1. marts

Udlandsdag: 13. Februar

Svar på Erasmusansøgning: 14. marts
Erasmusrestpladser frigives: 15. marts

Klar-Parat-Erasmus II  
- Få din forhåndsgodkendelse  
med det samme: 2. april

Arrangementer på HUM

Februar Marts April Maj Juni

TIL UDLANDET MED ERASMUS

Erasmus:  
Søg senest 1. marts  

- kom af sted allerede  
til efteråret 2014
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Helle Joensen, international konsulent

"Hver anden private arbejds-
giver foretrækker således en 

medarbejder med et  
udlandsophold på cv'et"   

Kilde: Undersøgelse fra Styrelsen 

for Universiteter og  

Internationalisering, 2012

Udlandsdag 13. februar
Har du overvejet at læse en del af din uddannelse i udlandet?  
Ved du ikke, hvor du skal begynde? Eller hvad du skal læse? 

På Det Humanistiske Fakultet vil vi gerne gøre processen med at tage ud så  
let som mulig for dig.

Et udlandsophold er lettere, end du tror. Få svar på dine spørgsmål, og tag de første skridt  
på vejen til et udlandsophold ved at deltage i Udlandsdag. Her kan du få vejledning og  
høre om paletten af internationale tilbud på Humaniora og udenfor. Der er særligt fokus på  
at rejse ud via en Erasmusaftale. 

Hvad
Udlandsdag er et arrangement for dig, der har udlængsel eller bare er nysgerrig. 
Arrangement varer 3 ½ time med international basar, workshops, præsentationer  
fra studievejledere, Det Internationale Kontor og mange flere.
 

Hvornår
Det foregår torsdag den 13. februar fra kl. 13.00 til kl. 16.30. Sæt kryds i kalenderen! 

Hvor
Dagen starter på Torvet på KUA 2 ved Receptionen. Her vil der være international  
basar og vejvisning videre til lokaler, hvor der vil være oplæg og workshops.  

Hvad du skal gøre
Intet andet end at møde op! Hvis du vil i gang allerede nu, kan du læse mere om dine  
udvekslingsmuligheder på din uddannelsesside på KUnet. Her kan du også finde  
Erasmusportalen, en side spækket med information om Erasmusophold. 

Ansøgningsfrist for KUs samarbejdspladser i 
resten af verden: 24. september

Svar på ansøgning om  
samarbejdsarbejdsplads

Udlandsdag:  
16. september

Klar-Parat-Udveksling I  
- Få sparring på din ansøgning:  
22. september

Juni Juli August September Oktober November December

Klar-Parat-Udveksling II  
- Få din forhåndsgodkendelse  
med det samme: 26. januar

Erasmus- 
destinationer:   

Berlin, Prag,  
London, Zürick,  

Barcelona...  
og mange flere

Erasmus:  
Søg senest 1. marts  

- kom af sted allerede  
til efteråret 2014
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Hvad var det bedste?
- Helt klart, at jeg lærte en masse nye mennesker at kende dernede. Også studerende 
uden for mit eget fagområde. Det var fedt. Universitetet er et af de største i Prag med 
mange europæiske studerende, så det var ligesom at være del af en stor familie med 
de andre, der var på udveksling. Sammenholdet var helt unikt. Og så er der utrolig 
smukt i Prag, og der sker meget i byen, og det er billigt både at bo og leve der. Og 
hvis man lige vil et smut til fx Budapest eller Wien, er det også nemt og koster ikke 
særlig meget. Så man behøver ikke at skulle spare vildt op for at få et semester til at 
løbe rundt og samtidig opleve noget. 

Var noget svært?
- Ja, engelskkundskaberne i Tjekkiet kan godt være bedre. Det kunne godt være en 
udfordring, særligt i det daglige liv, at kommunikere med tjekkerne på engelsk, men 
der var også noget af undervisningen, hvor engelskniveauet godt kunne have været 
højere. Men jeg fik alligevel ganske meget ud af de fag, jeg fulgte – både fagligt og 
socialt. 

Har du et godt råd?
- ’Keep an open mind’, når du rejser ud. Lad være med blive skræmt, hvis det faglige 
niveau umiddelbart kan virke lavere, end du er vant til herhjemme. Der sker så meget 
andet på det semester, hvor man er af sted – særligt med én selv. Jeg synes, jeg lærte 
en masse om mig selv og mine kompetencer, som jeg i den grad kan bruge i dag - og 
helt sikkert også fremover. Så nyd oplevelsen og det at være af sted, for det giver 
virkelig en masse at være en periode i et andet land og opleve en anden kultur – og 
ikke mindst at stå på egne ben og få det til at fungere. Jeg har også bestemt, at jeg 
gerne vil af sted igen på kandidatdelen. Jeg kunne godt tænke mig at studere i et 
engelsktalende land, gerne Canada. 

Hvad var det bedste?
- For mig var det helt klart at prøve at studere et nyt sted og på en ny måde, 
end jeg har været vant til fra engelskstudiet på KU. Og at være kreativ. Under-
visningen på engelskstudiet i Canterbury foregik på mindre hold, hvor vi typisk 
var 10-15 studerende, der diskuterede stoffet. Og her kunne vi virkelig komme 
i dybden sammen med underviseren - som man også kan gøre brug af på en 
anden måde, når undervisningen er så relativ intens i en mindre gruppe. På film-
videnskab havde jeg et workshop-forløb inden for screenwriting, som simpelt-
hen er det bedste kursus, jeg indtil videre har haft i min studietid. Formen var 
super interessant. Man skulle være enormt kreativ i processen, og den feedback, 
jeg fik fra medstuderende undervejs, var guld værd. Jeg lærte en masse, både 
fagligt og om mig selv. Og så var det i England, som jeg hele tiden har vidst, at 
jeg gerne ville tilbage til og prøve at læse i. Jeg har tidligere boet derovre, da jeg 
før studierne var au-pair i et år.   

Var noget svært?
- I Canterbury gik det hele ganske nemt – også selvom der var gået ged i mine 
kursustilmeldinger, da jeg kom derover. Men det hjalp de mig med på universi-
tetet, så jeg fik valgt nogle super spændende kurser. Det boligmæssige var også 
klaret på forhånd, hvor man kunne vælge forskellige muligheder på campus. I 
mit hus boede vi flere internationale studerende, der enten var på udveksling 
eller læste en hel uddannelse på universitetet. Så jeg lærte en masse nye men-
nesker at kende. Det sværeste for mig var faktisk at tage beslutningen om at 
tage af sted. Canterbury var min tredje prioritet, så jeg var enormt i tvivl om, om 
jeg skulle gøre det. Men jeg gjorde det – og jeg har ikke fortrudt det. Det var 
en kæmpe oplevelse.

Har du et godt råd?
- Hvis du overvejer at tage på udveksling, så gør det! Det er bare om at kaste sig 
ud i det og ikke være bange for det nye og ukendte. Det er super hårdt – særligt 
i starten – men det giver så meget at tage ud. Jeg har aldrig mødt nogle, der 
bagefter har været kede af, at de tog af sted. Mange har nok snarere ærgret sig 
over, at de ikke valgte at læse i udlandet et semester mere, fordi det er så fedt. 
 

EMMA COX
- tog sit 5. semester 

på BA i informations-
videnskab og kultur-
formidling på Charles 

University i Prag i 
efteråret 2012

LENE KJELDSEN
- tog sit 6. semester på 

BA i engelsk på  
University of Kent  

i Canterbury i  
foråret 2012

 Udveksling – hvordan var det?

3 skarpe til 4 studerende

På HUM har du masser af muligheder for at komme på udlandsophold. 

Du kan fx vælge at søge om en af de mange Erasmuspladser, hvor fristen 

er 1. marts. Der er flere pladser end ansøgere, så du har god mulighed for 

at realisere din drøm om at rejse ud – særligt hvis du er fleksibel i valget af 

land og universitet blandt de pladser, du kan søge. 

Hvert år tager flere hundrede HUM-studerende på Erasmusophold.  

Humanist har sat fire af dem i stævne for at  

høre om deres oplevelser.

Af Morten Moesgaard Sørensen

HUMANIST 26
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Hvad var det bedste?
- For mig var det så afgjort at stå på egne ben i et andet land og i et andet studie- og 
undervisningsmiljø. Ud over at være ekstremt lærerigt var det også super sjovt. Med 
næsten 100.000 studerende er Bologna en meget levende studenterby! Jeg fik nogle 
rigtig gode venner dernede, og selvom det kan være vanskeligt at holde kontakten, 
når man er hjemme igen, kan jeg faktisk godt forestille mig, at jeg kommer til kende 
flere af de andre, der var på udveksling, i mange år endnu. 

Var noget svært?
- Det var svært, særligt i starten, at omstille sig til et markant anderledes system. 
Undervisningsformen i Italien er noget helt andet, end den man kender fra KUA. Nær-
mest al undervisning er forelæsninger uden den store form for interaktion mellem 
studerende og undervisere. Til eksamen finder man også ud af, at det gælder om at 
kunne memorere, hvad der er blevet sagt til forelæsningerne. Det er meget udenads-
lære – nærmest som en omgang Trivial Pursuit. Refleksion, kritisk tænkning til stoffet 
og faglige diskussioner er der ikke så meget af. Den del skulle jeg lige vænne mig til. 
Når man så endelig møder op til eksamen, er man ikke sikker på at blive eksamineret. I 
hvert fald ikke med det samme. Jeg ventede og måtte ringe til min underviser, der lige 
havde travlt med ærinder i byen og blev lidt forsinket. Så det var bare om at vente. Og 
så var al undervisning på italiensk, så hvis man ikke kan sproget i forvejen, er det en 
god ide at tage et intensivt sprogkursus. Det gjorde jeg dernede. Men til eksamen var 
underviserne flinke til at tage hensyn til, at man rent faktisk var forholdsvis nybegynder 
i det italienske sprog.  

Har du et godt råd?
- Væbn dig med tålmodighed! At søge om en Erasmusplads kan godt virke som en 
bureaukratisk jungle med papirarbejde og godkendelser, der skal falde på plads, inden 
man kan tage af sted. Men gør det. Det er det hele værd. Noget andet, man også skal 
overvinde og komme igennem, er starten af opholdet, hvor man godt kan føle sig 
alene, indtil man ligesom er i gang, møder nogle medstuderende og får en hverdag. 
Jeg havde ingen bolig, da jeg kom til Bologna, og jeg var lige ved at rejse hjem, da jeg 
de første par dage sad på en campingplads i silende regn med en snorkende, arbejds-
løs mand fra Torino som sambo. Men så fandt jeg et værelse i en lejlighed med nogle 
andre udvekslingsstuderende, og så var jeg i gang. 

Hvad var det bedste?
- Det bedste var at møde en masse fantastiske mennesker fra hele verden og få 
talt en masse tysk. Som tyskstuderende er det virkelig fedt at være i et tyskta-
lende land og rigtig få afprøvet sit sprog. Udveksling er en oplagt mulighed for 
alle sprogstuderende. Og så er Wien en super fed by, som jeg slet ikke kendte i 
forvejen. 

Var noget svært?
- Det var svært at finde ud af, hvad der forventes af en som studerende på et uni-
versitet i udlandet. Specielt i starten. Hvad med eksamen? Hvordan kører det, og 
hvor højt er niveauet? Man skal lige ind i tingene og finde ud af, hvordan det nye 
system, man møder, fungerer. Det var også lidt svært at få skemaet til at falde på 
plads med de kurser, jeg var interesseret i. Det gik der lige noget tid med, men på 
universitetet var de virkelig hjælpsomme, når man havde et problem eller noget, 
man ikke kunne finde ud af. 

Har du et godt råd?
- Jeg vil anbefale alle, der skal på udveksling, at tage af sted, før undervisningen 
begynder. Jeg tog til Wien omkring en måned, før semestret gik i gang, og det 
var super rart at falde til, lære byen at kende og få ordnet alt det praktiske, inden 
det hele på studiet gik i gang. Det gjorde mig mere tryg ved det hele.  

SIGNE RENDTORFF
- tog sit 6. semester  

på BA i tysk på  
Universität Wien i 

foråret 2013

PETER LIBONATI 
BROCK

- tog sit tilvalg på BA  
i historie på  

Università degli  
studi di Bologna i  

foråret 2013

TIL UDLANDET MED ERASMUS

HUMANIST 26
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BREVE FRA BERLIN

NINA BRANNER 
Nina Branner er studerende på litteratur-
videnskab på IKK. Hun er i år på udveks-
lingsophold i Berlin, hvorfra hun skriver til 
Humanist om nogle af de ting, hun oplever, 
glæder sig over, lærer, nyder og undrer sig 
over i den tyske hovedstad. Her kan du læse 
Ninas første rejsebrev.

”YOU GET 
MONEY TO GO 
TO SCHOOL?!”
Siden jeg kom til Berlin som Erasmusstuderende, har jeg 
gentagne gange måttet uddybe ovenstående faktum. 
Forklare målløse franskmænd, kinesere, amerikanere, 
spaniere, italienere og polakker, hvordan det dog kan 
hænge sammen, at studerende i Danmark lever under 
så fordelagtige betingelser. Før jeg kom til Tyskland, 
vidste jeg da godt, at jeg som dansker var privilegeret. 
At det langt fra er alle studerende, der har mulighed for 
at tage sig god tid til deres uddannelse og oven i købet 
blive betalt for det. Men det var først ved mødet med 
de mange internationale studerende, at jeg begyndte at 
tænke nærmere over det.  
Af Nina Branner, stud.mag. på udveksling i Berlin
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I Danmark har SU’en, som vi kender den, 
eksisteret siden 1970. Lande som Norge, 
Sverige, Holland, Finland og Australien har 
lignende støtteordninger, men den danske 
regel om, at man foruden SU til den nor-
merede studietid har et ”år ekstra at løbe 
på”, er enestående. Reglen betyder, at dan-
ske studerende har plads, tid og økonomisk 
overskud til selvudvikling: Til at finde ud af, 
hvad det lige præcis er, der interesserer dem, 
til at begå fejl og til at supplere studierne 
med arbejde og rejser, som medvirker til at 
(ud)danne dem. 
   Men Fremdriftsreformen lurer, og der er 
ingen, der ved, hvordan det danske uddan-
nelsessystem vil forme sig i fremtiden. Må-
ske får vi et system, der former sig mere som 
det, der gælder i lande som England, Græ-
kenland, Spanien og USA. Studerende vil 
skulle arbejde hårdere, og der vil være min-
dre albuerum. Men hvad vil det sige i prak-
sis? I løbet af de sidste par dage har jeg her 
i Berlin mødtes med studerende fra ovenstå-
ende lande for at høre deres studiehistorier.

Pacet gennem systemet
På mit tyskkursus på Humboldt Universitet 
mødte jeg Jean-Pierre Laurent-Schweizer, 
som er opvokset i London. Den halvt en-
gelsk halvt franske (deraf det raffinerede 
navn) statskundskabsstuderende bøjede al-
tid verberne rigtigt. Hans arbejdsmoral var i 
top – en kompetence, han har taget med sig 
fra sin hverdag i det engelske skolesystem.
   Da jeg møder Jean-Pierre på en café i 
Kreuzberg, viser han mig sin kalender fra 
forårssemestret 2013, hvor han stadig stu-
derede i London. Ikke en side er blank. I 
England beslutter man sig for, hvad man vil 
studere, når man er omkring 16. Man søger 
ind på universitetet et år før studiestart, og 
man gennemfører sin uddannelse i ét hug. 
Arbejdsbyrden er som et fuldtidsjob, så der 
er ikke meget tid til at tjene penge eller til alt 
for mange fritidsaktiviteter. Men penge må 
der til, for det koster at studere. Jean-Pierre 
klarer sig igennem ved hjælp af studielån, 
sine forældre og en kassekredit. Når han om 
et halvt år – som 24 årig – er færdig med sin 
master, skal han begynde at betale studie-
lånet af. Jean-Pierre ville allerhelst åbne sin 
egen restaurant i London. Med forskellige 
tapas og et par udvalgte vine. En drøm der 
må vente nogle år med at blive afprøvet. 

Humboldt Universitet

CC-BY-3.0

Kreuzberg

JEAN-PIERRE 
LAURENT-SCHWEIZER 

- Uni i England er et værktøj til at gøre folk 
produktive, at få dem hurtigt gennem syste-
met, så de kan tjene penge – det er også 
den overvejende grund til, at jeg valgte 
statskundskab. Mange af mine jævnaldren-
de venner i London er færdiguddannede og 
har et fuldtidsjob, som de ikke kan lide. De 
er halvdeprimerede og forvirrede. Men hvis 
man ikke har et job i London, må man bo 
hos sine forældre, og det er der ikke mange, 
der gider, fortæller Jean-Pierre.
   Det danske uddannelsessystem er fanta-
stisk, siger han, men kommer så til at grine: 
- Nogle gange ser jeg danske unge være på 
ferie her i Berlin, midt i semestret, uden at 
lave en skid.
Synes du, vi er forkælede? 
- Nej, I er privilegerede. Og langt mere afslap-
pede end englænderne. Jeg har aldrig rigtig 
lavet andet end at gå i skole. Jeg glæder mig 
virkelig til at komme ud og blive uafhængig.
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- Hvis jeg var blevet i Athen, ville jeg være 
blevet i mit kontorjob, jeg ville ikke have lært 
så meget, som jeg har gjort her – at bo i 
et andet land er som at læse 5000 bøger, 
smiler hun. 
   Arzyro er nu klar til at ”høre til på universi-
tetet igen” – denne gang på sin egen måde. 

En BMW ud over skrænten
At det kan tage tid at finde sin egen ind-
gangsvinkel til universitetet er 29-årige 
Benjamin Spalding fra Maine, USA også et 
eksempel på. De sidste seks år har han for-
sørget sig ved at arbejde som turguide i Ber-
lin og sideløbende dyrket sin store interesse 
for installationskunst, skulpturer og maleri. 
Nu vil han gerne starte på en Master i kunst. 
Egentlig har han en Bachelor i Mass Media 
fra New York University, men den tog han 
kun, fordi han blev presset til at studere af 
sine lærere, forældre og omgivelser gene-
relt. Uddannelsen kostede 44000 dollars pr. 
år. 
- Jeg har det mærkeligt med at have brugt 
så mange penge på et studie, jeg egentlig 
ikke ville. Det er ligesom at tage en BMW og 
køre den ud over en klippeskrænt – hvert år!
   I USA begynder man at overveje studie 
som 13-14-årig, fortæller Benjamin. Uddan-

en befrielse at komme til Berlin, hvor hun 
til sommer begynder sin master i Museum 
Management. De sidste par år hun været i 
praktik, arbejdet – og åbnet en café i hjer-
tet af Neukölln sammen med nogle gode 
venner. Det sidste faldt ikke i hendes velud-
dannede, femsprogskyndige fars smag, som 
reagerede med at udbryde: ”Dont work in a 
cafe, we will send you money!”. 
   Jeg fortæller Arzyro, at i Danmark er det 
normalt, at unge efter gymnasiet tager et 
par sabbatår, og at vi under vores – betalte – 
uddannelse har mulighed for at blive op til et 
år forsinket, hvis vi f.eks. finder ud af, at det 
studie, vi har valgt, ikke er det rigtige for os. 
- Det er sindssygt, siger hun og spærrer øj-
nene op. ”Virkelig fedt!”. Altså bare SU’en 
går til studier og ikke til fest, tilføjer hun og 
fortsætter: 
- Og man skal ikke bare kunne læse den 
samme bachelor i 7 år. 
   Arzyro har altid selv fået gode karakterer 
og kan lide at studere. Det er ærgerligt, me-
ner hun, at studerende, som virkelig elsker 
at studere, i mange lande ikke har pengene 
eller tiden til at fordybe sig. 70 procent af de 
græske studerende læser noget, de ikke rig-
tig ved, om de kan lide og får et tilsvarende 
job, fortæller hun. 

Flygtede fra kontorjobbet
27-årige Arzyro Petri fra Grækenland er, li-
gesom Jean-Pierre, ”flygtet” fra sit hjemland 
for at prøve at bo et andet sted. Og for at 
få luft. Da hun fyldte 23, stod hun med et 
bachelorbevis i den ene hånd og et jobtilbud 
i den anden. Siden hun var 18, havde hun 
studeret Management and Business Admini-
stration på et af Athens offentlige universite-
ter og arbejdet fuldtid ved siden af i et rekla-
mebureau, som var parate til at fastansætte 
hende. Lønnen var god og jobbet relevant. 
Men en dag kort efter sin sidste eksamen gik 
Arzyro ind til sin chef og sagde brødebetyn-
get: ”I’m sorry, but I want to leave” – og så 
tog hun til Tyskland. 
- Jeg kunne bare ikke forestille mig som 23-
årig at skulle gå hen på det samme kontor 
hver dag, indtil jeg blev 70, siger hun. 
   Egentlig ville Arzyro gerne have været arki-
tekt, men da hendes tegnefærdigheder ikke 
var i top, valgte hun et studie, der delvist 
havde hendes interesse, og som var bredt. 
De sidste to år af bacheloren, som i alt tog 
fire år, skulle hun dog igennem en masse 
økonomi. Det fandt hun hårdt og kedeligt. 
- Det er virkelig svært at studere noget, man 
ikke kan lide, siger Arzyro. For hende var det 

ARZYRO PETRI 
BENJAMIN SPALDING

Neukölln Hermannstrasse

BREVE FRA BERLIN
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nelse er et prestigeprojekt, og folk lever ef-
ter en skabelon.
- På et tidspunkt spurgte jeg min ekskære-
ste: ”Hvad vil du virkelig gerne?” Det kunne 
han ikke svare på. Som studerende i USA gør 
du bare, hvad systemet forventer af dig.

Til udlandet af nød
Jean-Pierre, Arzyro og Benjamin har alle in-
sisteret på deres personlige frihed og på at 
udforske sig selv. Derfor er de kommet til 
Berlin, som er kendt for at være en rumme-
lig by. Men for mange studerende er det at 
rejse ud ikke en luksus, men et must, hvis 
man vil have en uddannelse. 
   Xavier Balaguer, som jeg også lærte at 
kende gennem min tyskundervisning, er 
fra Spanien, hvor ungdomsarbejdsløsheden 
er enorm. For nylig blev 3000 studerende 
smidt ud af Spaniens største universitet, for-
di de ikke kunne betale deres uddannelse. 
Xavier kan tage sin Master i Berlin, fordi han 
ved siden af studiet arbejder hårdt. For ham 
er der ingen anden udvej, for i Spanien ser 
fremtiden sort ud: 
- Der er en rådden, politisk lugt i Spanien, 
og arbejdsgiverne udnytter folk, fordi de 
ikke bare kan finde et arbejde. Jeg kan ikke 
være en del af det system længere. Der er 

ikke betingelser for at realisere sig selv, for-
klarer Xavier.
   Selvom danske studerendes vilkår ikke er 
nær så barske som spaniernes, mener Xavi-
er, at vi skal kæmpe for vores rettigheder og 
mod de ændringer i uddannelsessystemet, 
der sker i disse år. Efter at have fået indblik 
i, hvordan det er at studere i lande, hvor ud-
dannelsessystemet ikke er så rummeligt som 
det danske, er jeg da også blevet mere be-
vidst om, hvor heldige vi er i Danmark. Og 
om hvor vigtigt det er at bevare et system, 
der giver lige muligheder for alle. 
   For mig har muligheden for at tage på Eras-
musophold – med SU og støttelegat – været 
et privilegium, jeg nødigt ville have været 
foruden. For så havde jeg ikke mødt alle de 
mennesker fra forskellige kulturer, som jeg 
har. Jeg ville ikke havde fundet caféen Myxa, 
som er en af mine yndlingscafeer, hvis det 
ikke var for Arzyro. Og uden Benjamin ville 
jeg ikke have fået en privat guidet tur med 
tilhørende foredrag om Berlins historie. Jeg 
håber også, at jeg får muligheden for at be-
søge Jean-Pierres tapas-restaurant i London. 
Hvis han en dag får et stort nok hul i kalen-
deren til at etablere den.  

XAVIER BALAGUER

Caféen Myxa
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”Balanchine sagde 
’Don’t think dear, 
just dance’, men det 
holder ikke.”

 Foto: Caroline Bittencourt

Søg specialekontor på 
Specialistfabrikken
-Man kan tidligst ansøge tre måneder, 
inden man starter på sit specialeforløb. 

-Man kan sidde på Specialistfabrikken i 
seks sammenhængende måneder. Hver 
studerende har ret til én periode. 

-Man skal være specialestuderende på 
Det Humanistiske Fakultet for at komme 
i betragtning til en plads.

-Kontakt administrator Louise Torbensen 
og oplys fulde navn, telefonnummer og 
ønskede start- og slutdato. 
(specialepladser@hum.ku.dk)

-Det er ikke nødvendigt at have en 
specialekontrakt eller en vejleder for at 
ansøge om en plads.

ROD I 
SPECIALET

 
En overordnet plan – der ikke var lagt.  

Tidsfrister – som ikke fandtes. Plus et vejledersamarbejde 
der ikke eksisterede – i hvert fald ikke i projektets spæde 
start. Omtrent sådan begyndte tyskstuderende Oetske te 
Brake sin specialeskrivning. Men selv om det var en hård 
tid med en hel del stress, endte det godt, og i dag ser 
Oetske te Brake tilbage på specialeskrivningen med 

mere glæde end fortrydelse. For det var en pro-
ces, hun lærte meget af – ikke bare fagligt, 

men også personligt.

Af Jette Marinus
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Bogen indeholder konkrete øvelser og an-
visninger, der helt håndgribeligt hjælper 
den specialeskrivende.
- Det var præcis det, jeg manglede. Bogen 
var en virkelig stor hjælp. Den tvang mig til 
at sætte ord på det, jeg gerne ville opnå, 
hvornår jeg ville nå det og ikke mindst hvor-
dan. Den var hurtig at læse og gav mig et 
skub i den rigtige retning.
- Det betød, at jeg afleverede mit speciale til 
tiden, og at jeg blev stolt af det færdige re-
sultat. Ikke nok med det, jeg blev også stolt 
af mig selv, for undervejs i projektet lærte jeg 
nemlig, at jeg faktisk godt kan de ting, jeg 
sætter mig for – og det er en helt fantastisk 
følelse. Det er da værd at stræbe efter, ikke?

- Et af de bedre råd, jeg kan give, er, at det er 
vigtigt også at slappe af og holde fast i sit socia-
le liv, når man skriver speciale, siger Oetske te 
Brake skælmsk  og fortsætter så med et smil:  
- Men det er endnu vigtigere at overholde 
en fornuftig tidsplan. Sådan en plan burde 
jeg helt sikkert have lavet som den første 
specialeopgave. Den snart tidligere tyskstu-
derende smiler ved tanken om de bittersøde 
erfaringer, hun gjorde sig, da hun i efterårs-
semesteret skrev speciale.
   Humanist møder Oetske te Brake, små tre 
uger efter at specialet er afleveret – og det 
er en tilfreds og stolt kandidat, der sidder i 
stolen på den anden side af bordet.
   Tilfreds fordi hun valgte et emne, der drev 
hende frem rent fagligt – og stolt fordi hun 
fuldendte projektet.

Fire ud af femten sider overlevede
Specialeemnet blev valgt, efter Oetske te 
Brake deltog på et kursus om transnationale 
forhold i alternativmiljøer i Tyskland og Dan-
mark. En undervisning, der pirrede hendes 
nysgerrighed. Derfor endte hun med at skri-
ve om red light-kvartererne i Hamborg og 
Amsterdam og om, hvordan beskrivelsen af 
bydelene udviklede sig i byernes turistguider. 
Efter emnet var valgt, og researchfasen var 
sat i gang, begyndte de skrevne sider lang-
somt at tage form.
- Alligevel ventede jeg alt for længe, inden 
jeg havde første møde med min vejleder. Det 
var dumt. For selv om jeg var opsat på at vise 
ham en bunke skrevne sider, så var det en 
grim oplevelse, at kun fire af de femten sider, 
jeg havde skrevet, overlevede mødet med 
ham. Det blev jeg godt nok frustreret over.
   Ved første vejledning var der allerede gået 
et par måneder af specialetiden, for inden 
start havde Oetske te Brake et hængeparti 
med en gammel eksamen, der skulle over-
stås samt en ferie kombineret med speciale-
research, som pressede sig på.
- Under alle omstændigheder var det jo min 
fejl, at jeg ikke havde en plan fra begyndel-
sen. Men efter at have sundet mig oven på 
første vejledermøde lagde jeg en plan. Jeg 
planlagde, hvornår diverse delmål skulle nås, 
hvornår min vejleder og jeg burde mødes 
- og så sendte jeg oplægget til ham. Han 
accepterede det, hvilket var virkelig motive-
rende, fortæller Oetske te Brake, som reelt 
følte, at hun skulle begynde forfra efter før-
ste vejledermøde. Et hårdt slag som ’kollega-
erne’ hjalp hende med at ryste af sig.

Skønt specialekontor
- Jeg var så heldig at få plads på et af Specia-
listfabrikkens specialekontorer, og de piger, 
jeg delte kontor med, var virkelig gode for 
mit humør, fortæller hun. 
   Selv om de studerende ikke læste samme 
fag og langt fra var samme sted i deres spe-
cialer, var de fælles pauser opbyggelige, lige-
som sparringen var:
- Ja, rent fagligt befandt vi os i vidt forskel-
lige lejre, men ellers var vi bestemt i samme 
situation, og pigerne var virkelig gode at 
vende diverse problematikker med, siger 
Oetske te Brake.
   Specialepladsen kom i hus, efter at Oetske 
te Brake på et intromøde hørte, at både In-
stitut for Engelsk, Germansk og Romansk 
samt Specialistfabrikken låner kontorer ud til 
specialestuderende. Hun ansøgte, og halv-
anden måned inde i specialeskrivningen fik 
hun tildelt en plads.
- Det var skønt, for derefter blev det meget 
lettere for mig at håndtere mit speciale som 
et reelt arbejde, forklarer Oetske te Brake. 
Efter at have etableret sig, arbejdede hun på 
kontoret mindst syv timer dagligt og forsøg-
te at holde fri, når hun kom hjem.
- Det var noget helt andet end at sidde på 
instituttets bibliotek, hvor jeg ikke kunne 
finde ro. Desuden havde jeg læst op til di-
verse eksamener der, så jeg trængte til luft-
forandring, forklarer hun.
   Ud over at dele specialeskrivningen med 
pigerne på kontoret deltog Oetske te Brake 
også i gruppen ’Specialegruppen EnGeRoM’ 
på Facebook. Her hentede hun faglig hjælp 
og opbakning fra andre studerende fra in-
stituttet. Desuden mødes gruppemedlem-
mer hver den første tirsdag i måneden for 
at spiste frokost og drøfte metoder, teori og 
fremgang eller stilstand med projekterne.

Panik før lukketid
Stilstand var den følelse, der ramte Oetske 
te Brake umiddelbart efter hendes første 
møde med vejlederen – og det var yderst 
ubehageligt husker hun.
- Jeg blev nærmest slået tilbage til begyndel-
sen, og dagene efter mødet stod jeg stort 
set i stampe.
   Det blev en af pigerne fra specialekonto-
ret, der ’reddede’ Oetske te Brake, da pa-
nikken sneg sig ind på hende.
- Hun opfordrede mig til at læse bogen 
’Lynspecialet’ af Mette Bjørn, og jeg skal 
love for, at den hjalp mig.

Oetske te Brakes råd til kommende 
specialestuderende:
- Sørg for at lade dig inspirere gennem 
studietiden, så du finder det rette emne. 
Det er vigtigt, at lysten driver værket, da 
du lever og ånder dit speciale stort set 
dag og nat gennem seks måneder.

- Lav en overordnet plan, som du deler 
med din vejleder. Sørg for at have klare 
aftaler om mødetidspunkter og delmål 
med ham. Så har du fokuspunkter og 
deadlines, der letter dit specialearbejde. 

- Husk at holde fri somme tider, ellers 
risikerer du at gå død og knække halsen 
på projektet.

Oetske te Brake, 27 år 
Tyskstuderende 
 
Specialebeskrivelse: 
Om red light-kvartererne i Hamburg 
og Amsterdam og om, hvordan be-
skrivelsen af bydelene har udviklet sig i 
byernes turistguider. 

FRA NOVICE TIL SPECIALIST

Side 32-33 - Oetske_Jette.indd   33 1/30/2014   9:25:53 AM



HUMANIST 34 HUMANIST 35

Man mærker det, så snart man træder ind på det lille kontor med de 
utrolig mange fagbøger: Margit Bech Larsen brænder for sit arbejde. 
Samtidig, opdager man, når man har talt med hende i ganske få 
minutter, at hun har en klar holdning til, hvad historie skal kunne, og 
hvordan man som historiker kan bruge historien. 
- Det, der altid har fascineret mig ved historie, er, at den er en kamp 
om sandheder, fordi man altid kan se verden ud fra forskellige per-
spektiver. En historikers opgave er at finde hoved og hale i denne 
kamp. At undersøge hvem, hvad, hvordan og ikke mindst hvorfor? 
Ved at vise, at der aldrig kun er én sandhed, kan man forhåbentlig 
bidrage til en reflekteret historiebevidsthed i befolkningen. Og til en 
forståelse af fortidens betydning for nutidens tolkninger.  

Historieinteresseret fra barnsben
Margit Bech Larsen har, så længe hun kan huske tilbage, interesseret 
sig for historie, og det var især hendes historielærer i gymnasiet, der 
fik hende til at vælge historiestudiet på Københavns Universitet.
- Historie har altid interesseret mig, og som pige har jeg set og læst 
Anne fra Grønnebakken og andre historiske pigeserier og -bøger. 
Men det var min gymnasielærer i historie, der blev den primære in-
spiration i forhold til mit valg af uddannelse. Han gik meget op i kil-
dearbejdet, hvilket også hele tiden har været et fascinationsmoment 
for mig ved historie. Så jeg startede på historie i 2000. KU blev valgt 
af praktiske årsager, da mange af mine gymnasievenner var flyttet til 
København, fortæller Margit Bech Larsen, der flyttede til hovedsta-
den fra Sæby i Nordjylland.
   Selvom Margit Bech Larsen hele tiden har haft sit fokus på og 
interesseret sig for historie, har hun ofte været i tvivl om sit valg af 
uddannelse. Hun var nervøs for, om der ville være relevant arbejde til 
hende, når hun var færdig med sit studie.

- Efter jeg havde læst i et år, begyndte jeg at tænke, at jeg aldrig 
ville få et arbejde. Så jeg overvejede at skifte til medicin, som jeg 
så som et dejligt konkret fag, hvor jeg umiddelbart kunne gøre en 
forskel for folk. Frygten for arbejdsløshed gjorde også, at jeg i løbet 
af mit studie tænkte over, om jeg skulle blive gymnasielærer og læse 
idræt som sidefag, men det gik jeg væk fra igen, da jeg følte, at jeg 
så ikke ville kunne bruge min uddannelse til andet. Og så kunne jeg 
ikke forlige mig med tanken om, at jeg på gymnasiet skulle undervise 
studerende, som muligvis ikke gad undervisningen, fortæller hun.  

Studiejobbet gav tro og selvtillid
- Jeg havde ikke et relevant studiejob til at starte med, men efter 
1½ år fik jeg arbejde som studentermedhjælper ved Dansk Institut 
for Internationale Studier, hvor jeg skulle arbejde med en historisk 
udredning om Danmark under den kolde krig. Jeg kom direkte ind i 
et stort forskningsmiljø, og det var spændende for mig at se, hvordan 
forskerne arbejdede. Mit arbejde gik ud på at gennemgå arkivma-
teriale og skrive arkivrapporter, som forskerne kunne bruge i deres 
videre arbejde, fortæller Margit Bech Larsen. 
   Efter det første studierelevante job var Margit Bech Larsen ikke 
mere i tvivl om, at historie var det rigtige valg, og efterfølgende blev 
hun tilbudt flere gode studiejob.
- Når det første relevante studiejob er i hus, og man samtidigt gør det 
godt, har det lidt en sneboldeffekt. Jeg blev til sidst nødt til at sige 
fra til de tilbud, jeg fik, da jeg jo også skulle have tid til at studere.

Museumsinspektør - et alsidigt arbejde
I dag er Margit Bech Larsen ansat som museumsinspektør på Arbej-
dermuseet i København. Mange tænker måske, at det at være mu-
seumsinspektør kun handler om at læse i gamle bøger og udvælge 

Som museumsinspektør på Arbejdermuseet har Margit 
Bech Larsen et alsidigt arbejde, hvor hun den ene dag  
sidder bag sit skrivebord og den næste dag står i en  
grisestald for at lære østarbejdernes leve- og arbejdsvilkår 
at kende. Det kræver både klassiske faglige historiekompe-
tencer, projektledelse og menneskekundskaber at være en 
dygtig museumsinspektør.

Af Jacob Kratz

MEGET MERE  
END STØVEDE 
BØGER

Foto: Margit Bech Larsen
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Foto: Arbejdermuseet
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materiale fra fortiden. Men Margit Bech Larsens job er alt andet end 
at undersøge historien retrospektivt.
- Det er alsidigheden, der gør arbejdet så spændende – den ene dag 
skriver jeg tekster til en udstilling, den næste arrangerer jeg en Karl 
Marx-festival, og ugen efter kan jeg være ude at snakke med en 
94-årig kvinde, der har været dybt involveret i det 20. århundredes 
arbejderbevægelse. 
   Margit Bech Larsen lægger stor vægt på, at udstillingerne får men-
neskelige fortællinger med, da hun mener, den personlige vinkel gør 
udstillingerne mere autentiske og interessante. Derfor tager hun ofte 
ud og møder folk for at få deres historier med på udstillingerne.  
- Det kræver en masse empati og nysgerrighed at være museumsin-
spektør. Jeg har været ude og tale med en masse mennesker. Til vo-
res udstilling ’A Taste of Europe - Østarbejdere i dansk landbrug’, var 
jeg ude og tale med både polakker og rumænere for at få et indblik 
i deres kultur og arbejdsvilkår i Danmark. Man er nødt til at knytte et 
tillidsforhold til folk for at få dem til at fortælle deres historie – især 
når de er i en så sårbar situation, som mange af østarbejderne er. 
Det kræver tid, og derfor boede jeg sammen med dem i flere dage. 
Samtidig ønskede jeg også at give udstillingen et historisk perspektiv 
ved at sammenligne nutiden med tiden omkring 1900, hvor roepo-
lakkerne var datidens østarbejdere. For at få dette perspektiv med 
måtte jeg anvende min viden fra studietiden til at finde de relevante 
kilder til en historisk gennemgang.
   En vigtig del af arbejdet som museumsinspektør er rollen som pro-
jektleder. Det kom bag på Margit Bech Larsen, at det fyldte så meget 
i det daglige arbejde. Og det var ikke noget, hun var forberedt på 
eller havde tillært sig.  

- Det er et kæmpe projektlederjob at være museumsinspektør. En ud-
stilling er et stort logistisk puslespil, der skal gå op, samtidig med at 
man også skal bidrage med en masse fagligt input til udstillingerne.  

Studiejob og fordybelse
Studierelevant arbejde er vejen frem, hvis man gerne vil have arbejde, 
når man er færdig med uddannelsen. Men man skal ikke udeluk-
kende gøre det, fordi det ser godt ud på cv’et, mener Margit Bech 
Larsen.
- Mit råd til de studerende er: find dig et relevant studiejob og brug 
det netværk, du får derigennem. Lad være med at tænke så taktisk 
i forhold til, hvem der er de rigtige mennesker at kende, og hvordan 
du hurtigst muligt får indflydelse. Mit indtryk er, at taktikerne sjæl-
dent får succes, for det er nemt at gennemskue, om du har lyst til 
dit arbejde eller bare sidder der, fordi det gavner karrieren. Det er de 
samarbejdspartnere, der brænder for deres arbejde, som man gerne 
vil arbejde videre med i fremtiden, siger hun og fortsætter:
- Derudover er det vigtigt, at man fordyber sig i stoffet, for hvis man 
skal indgå med selvtillid i en faglig diskussion, er det vigtigt at have 
det faktuelle på plads. Det fede ved kildearbejde er, at man har mu-
lighed for at komme ned i noget materiale, som andre ikke har læst. 
Det er vigtigt at kunne bruge et arkiv og være kildekritisk, for det er 
vores kernekompetencer som historikere.  

Margit Bech Larsen
Cand.mag. i historie.

Job: 
Ph.d.-stipendiat og museumsinspektør ved 
Arbejdermuseet i København

Det bedste ved dit arbejde: 
- Det er alsidigheden, og at der er plads til 
fordybelse. Og så har man mulighed for at 
påvirke folks syn på historie og gøre dem 
klogere.

Det værste ved dit arbejde: 
- Det er helt klart stress-faktoren. Muse-
umsinspektørjobbet kan være stressende, 
og der stilles stadigt større krav om inno-
vation og brugerinddragelse. 

Hvor er du om ti år?: 
- Er det for uambitiøst at sige ’samme 
sted’? Jeg kan rigtig godt lide mit arbejde, 
og jeg glæder mig over, at min viden inden 
for mit felt vokser hele tiden. 
 

Foto: Margit Bech Larsen

Foto: Arbejdermuseet

Kandidat på museum
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Det er først på eftermiddagen, da jeg slår 
mig ned i den blå lænestol i KUA1’s Experi-
ence Lab. Jeg tager en tår cola og retter lidt 
på 3D-brillerne, inden jeg synker godt ned 
i stolen. Der er helt mørkt omkring mig, og 
rummet dufter af popcorn. De mange skær-
me, der skal vise målingerne af min hjerne-
aktivitet, er vendt, så jeg ikke kan se dem. 
Scenen er sat, og Nenna Plesner, der er kan-
didatstuderende på Filmvidenskab, spørger, 
om jeg er klar til første filmklip.
    Forinden har Nenna Plesner brugt en halv 
times tid på at forklare mig om eksperimen-
tet og få instituttets nyindkøbte ’neuro-
headset’ til at sidde rigtigt på mig, og det er 
ikke nemt på langt hår. 
-Alle seksten elektroder skal have direkte 
forbindelse til hovedbunden, ellers ryger 
forbindelsen til sensorerne, forklarer hun 
og fortæller, at hun optimalt kun ville have 
brugt korthårede. Forsøgspersonerne har 
hun søgt gennem et spørgeskema på Face-
book og udvalgt ud fra medieforsker Monica 
Suckfülls teori om, at der findes fire forskel-
lige måder at se film på. Nenna Plesner 
skulle bruge dem, der levede sig mest ind 
i handlingen. Desværre var der ikke nok be-
svarelser til, at hun også kunne sortere efter 
hårlængde.
   Da Nenna Plesner endelig får sat head-
settet rigtigt på, føles det mest, som om to 
langfingrede alien-hænder med kolde, våde 
fingerspidser griber mig om hovedet bagfra. 
Det er en underlig fornemmelse, men jeg 

glemmer alligevel hurtigt, at jeg har det på. 
   Første filmklip er fra ”Oz The Great and 
Powerful”, og få sekunder inde forskrækkes 
jeg af en skrigende abe, der springer ned 
fra himlen. Det giver et sæt i mig, men da 
filmklippet lidt efter stopper, og jeg i et spør-
geskema skal svare på, hvor forskrækket jeg 
blev, så synes jeg alligevel ikke, at det var 
så slemt. Efter ”Oz The Great and Power-
ful” skal jeg på rejse i tiden med ”Men in 
Black III”. Will Smith river indvoldene ud af 
klamme rumvæsener, og i sidste klip jeg ser, 
springer han ud fra et højhus for at rejse i 
tiden. Alle mine sanser aktiveres. Jeg væm-
mes, og jeg skræmmes. 

Kurver over min hjerneaktivitet
Da jeg har set de samme klip i både 2D og 
3D, tager Nenna Plesner mig med ind i det 
tilstødende rum for at afsløre, hvad det hele 
handler om. 
- Jeg vil gerne undersøge de specifikke ef-
fekter i 3D-film, altså hvilke bevægelser der 
virker mest aktiverende, fortæller hun og vi-
ser mig en skærm med to kurver på. 
    Ved siden af de to kurver ses en optagelse 
af fjernsynet, så vi kan se kurvernes bevæ-
gelse i forhold til filmklippene. Nenna Plesner 
finder abe-klippet frem, og den røde kurve 
stiger hastigt.
-Du er en af de gode, siger hun og griner:
-Det er Excitement-kurven, der stiger, så du 
er blevet ret forskrækket! 
   Vi spoler længere frem i klippene og når til 

et punkt, hvor smukke snefnug flyver rundt 
på skærmen. Straks stiger Engagement-kur-
ven. Nenna Plesner peger på skærmen.
-Der var desværre ikke tid til at søge om pen-
ge til en dyrere software, så lige nu har jeg 
kun adgang til kurverne. Med en opdatering 
kunne man få adgang til hver af de seksten 
elektroder og altså spore specifikke steder i 
hjernen. Optimalt set kunne man jo samar-
bejde med hjerneforskere, der ved mere om, 
hvordan hjernen fungerer, men jeg ved jo 
kun, hvad jeg kan læse mig til, så kurverne 
fungerer fint for mig, forklarer hun.

3D-effekters påvirkning
Nenna Plesner er kun netop gået i gang 
med selve eksperimentet og har mange flere 
forsøgspersoner i kalenderen, men hun ved 
godt, hvad hun håber at opdage:
-Min forhåbning er, at kurvernes udslag er 
højere ved 3D end ved 2D, og at jeg så kan 
måle på de specifikke 3D-effekters udslag i 
forhold til hinanden.
    Det er også derfor, at Nenna Plesner har 
udvalgt klip, der både forskrækker, skaber 
væmmelse og frygt. Hun ved, at bevægelse 
er mere aktiverende end stilstand, men for-
håbentlig kan hun i slutningen af sit speciale 
også svare på, hvilke bevægelser der påvir-
ker os mest.
   Selvom den filmvidenskabsstuderende er glad 
for at arbejde med udstyret, så er der mange 
usikkerheder, der svækker hendes optimisme 
omkring resultatet.

EN TUR UD I 
FREMTIDEN 
PÅ KUA1

Vil du styre din computermus med tankens kraft, eller vil du måle 
din egen hjerneaktivitet? Det lyder som elementer i en science 
fiction-film, men du har faktisk muligheden for at prøve begge dele 
i universitetets Experience Lab i bygning 24. Her mødte Humanist 
Nenna Plesner, der er kandidatstuderende på Filmvidenskab. Hun 
bruger laboratoriets nyindkøbte neuro-headset til sit speciale, der 
handler om, hvordan vi påvirkes af 3D-effekter i film. 
Af Maria Buck Jensen, stud.mag.
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-Jeg ville gerne have siddet i det andet rum 
under forsøget, for at forsøgspersonen kun-
ne slappe mere af, men på grund af headset-
tets udfald er jeg nødt til at sidde lige ved 
siden af. 
    Allerede nu kan Nenna Plesner dog se en 
tydelig sammenhæng mellem forsøgsperso-
nernes engagement, når en scene i ”Oz The 
Great and Powerful” går fra at være i sort/
hvid til at være i farve.
-Forhåbentlig ser jeg det samme mønster i re-
aktionen på 3D-effekterne i forhold til 2D, når 
jeg har haft flere forsøgspersoner inde, siger 
hun og vender igen blikket mod skærmene.

Masser af muligheder
Da vi har kigget mit reaktionsmønster igen-
nem på kurverne, falder vi i snak om head-
settets andre muligheder. Nenna Plesner 
selv har brugt al sin tid på at sætte sig ind 
i, hvordan headsettet kan bruges til at måle 
hjernens aktivitet, men hun lyser op i et 
stort smil, da hun fortæller, at man jo også 
kan bruge det omvendt:
-Hvis man studerer IT og selv kan skrive sin 
software, så kan man jo styre alt med tan-
kens kraft!
    Hun tænder straks for en ny skærm og 
finder et program. Nenna Plesner trykker på 
’Training session’ og forklarer:
 -Her kan man træne en firkant til at dreje 
den ene vej eller den anden gennem tan-
kerne. Man tænker ”Drej til højre” i otte 
sekunder, og når man så har trænet den et 

par gange, så gør den det. Bagefter så kan 
man styre sin computermus med tankens 
kraft, eller man kan bruge det i spil til at 
styre hovedpersonen. 
    Nenna Plesner forklarer videre, at head-
settet også kan bruges til at styre robotter 
med tankerne og pointerer, at det jo også 
fungerer godt til handicappede, som kan 
kommunikere gennem headsettet. 
-De kan f.eks. tænke ”K”, og så skriver head-
settet ”K”, forklarer hun.
    Hun opfordrer andre til at bruge Expe-
rience Lab noget mere og forklarer, at her 
jo både er gode lydoptagelsesmuligheder til 
interview og kameraer til alverdens ekspe-
rimenter, som man fx kan bruge til sin BA-
opgave eller i sit speciale.

En rejse i tiden
Da Nenna Plesner et par timer senere føl-
ger mig ud af KUA’s Experience Lab, er det 
begyndt at sne udenfor. Jeg stopper op og 
tænker på tidsrejsen i ”Men in Black”. Jeg er 
godt nok ikke sprunget ud fra noget højhus, 
men jeg føler alligevel, at jeg har været en tur 
ud i fremtiden. Tænk, at man i bygning 24 på 
Njalsgade kan få læst sine tanker og målt sin 
hjerneaktivitet af et langfingret headset. 

”Min forhåbning er, 
at kurvernes udslag 
er højere ved 3D end 
ved 2D”

Har du ideen til det næste 
neuro-projekt? Så tag et kig på 
experiencelab.ku.dk.

Emotiv EPOC Neuro-headset,
kort fortalt:
Headsettet måler med sine seksten 
elektroder de elektriske impulser, som 
opstår fra neuronerne i hjernen. Head-
settet har været mest brugt i spilindu-
strien, men mulighederne er utallige. 

Nenna Plesner, 33 år 
Filmvidenskabsstuderende på kandidaten 

Specialebeskrivelse: 
At undersøge de specifikke effekter i 3D-
film med henblik på at afklare, hvilke typer 
af 3D-bevægelser der er mest aktiverende. 
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Holocaust Memory and  
Re-Presentations of the Past
“Det er barbarisk at skrive digte efter Auschwitz”.  
Det berømte citat af Theodor Adorno beskriver kunstens og 
litteraturens lammelse, efter Holocaust blev kendt. For hvor-
dan kan man skildre en virkelighed, der overgår fiktion?

Københavns Universitets alumneforening inviterer alumner 
og studerende til en times oplæg efterfulgt af debat om, 
hvordan man (ikke) kan tale om traumatiske erindringer. Op-
lægsholdere er professor mso og eliteforsker Claudia Welz 
fra Teologi og Inge Birgitte Siegumfeldt, lektor på Huma-
niora (EnGeRom). De vil diskutere Paul Austers repræsenta-
tioner af Holocaust-overlevende og reflektere over håbets og 
sprogets rolle i traumebearbejdelsen.

Tilmeld dig på kubulus.dk

Tid og sted
13. marts kl. 17.30-19.00
Metroannekset, lokale ‘Metro 8’, Fiolstræde 2-4

Bæredygtig innovationskonference på KU
KU’s historiske festsal danner 13. marts rammen om  
konferencen ’DANSIC14: Nye partnerskaber’. 

På konferencen vil studerende sammen med sociale iværk-
sættere og ledere fra den offentlige, private og frivillige 
sektor diskutere mulige løsninger på konkrete samfundsud-
fordringer.   

Konferencen deles op i fire spor, som deltagerne tilmelder 
sig og følger i løbet af dagen. Emnerne er miljø, affald som 
ressource, international udvikling, velfærd og økonomi.

Som afslutning på konferencen vil der være paneldebat 
med kendte ansigter fra DANSIC’s Advisory Board og andre 
prominente gæster. 

Se det endelige program fra medio februar på  
www.dansic.org 

Vil du lave film i den 3. verden?
Ansøgningsrunden til Danidas Verdensbilledlegat starter snart. 
Legatet gives hvert år til ti hold studerende, der får til opgave at 
lave en 12-minutters dokumentarfilm om den 3. verden. Filmen 
skal have en original vinkel og gå langt uden om de stereotyper, 
vi ofte konfronteres med. Derudover skal filmen kunne appel-
lere til et bredt publikum.

Legatet er på 50.000 kroner, der skal dække alle rejse- og  
produktionsomkostninger.

Ansøgningsrunden starter den 18/2 kl. 12 på www.3world.dk 

På hjemmesiden kan du også læse mere om legatet og  
se årets tema.

OPHAVSRET. Har du brug for hjælp? 
Har du spørgsmål om ophavsret, spørgsmål til brug af tekst 
og billeder fundet på nettet? Nu kan du få hjælp fra KUBIS 
Copyright Service.

KUBIS kan bl.a. hjælpe dig med generel information om 
egen ophavsret og andres ophavsret i forbindelse med din 
undervisning.  

Kontakt KUBIS på copyright@kb.dk eller tlf. 22 24 95 99 for 
mere information. 
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Ved siden af sin forskerkarriere er filosoffen Simon Høffding ama-
tørcellist. Og kendskabet til musikken er ganske givet en fordel for 
forskeren i hans aktuelle forskningsprojekt, hvor han undersøger, 
hvad der sker i sindet på musikere, når de spiller. 
- Der er mange forskellige teorier om og holdninger til, hvad der 
sker. På den ene side taler man om, at musikerne ’taber sig selv’, 
når de spiller – om et såkaldt ’flow’. På den anden side taler man 
om, at musikerne er meget fokuserede på sig selv og på deres egen 
krop. På konservatorierne arbejder man meget med, hvad der er 
den bedste måde at koncentrere sig på, men der er ikke nogen 
entydig evidens på området, forklarer Simon Høffding, der bl.a. har 
turneret med Den Danske Strygekvartet, der består af nogle af Dan-
marks dygtigste musikere, som en del af sin research. Forskeren har 
bl.a. observeret, filmet og interviewet musikerne over en længere 
periode. 

Musisk delt bevidsthed  
Til at beskrive oplevelserne bruger Simon Høffding den filosofiske 
retning, der hedder fænomenologien. Fænomenologi er den del af 
filosofien, der beskæftiger sig med oplevelsen, som den fremstår 
for et menneske, dvs. en beskrivelse af tingene (fænomenerne), 
som de viser sig. Traditionelt har fænomenologien lagt stor vægt på 
førstepersonsperspektivets betydning. 
- Den fænomenologiske metode er meget fordelagtig, fordi den er 
meget direkte, og den tillader mig at tage et skridt dybere ind og 
afdække nogle strukturer, vi ellers ikke beskæftiger os med, forkla-
rer Simon Høffding, der bl.a. undersøger begrebet ’joint musical 
attention’, musisk delt bevidsthed.  
- ’Joint attention’ er et buzzword inden for kognitionsforsknin-
gen. Man kan forklare begrebet ved, at hvis du og jeg begge to 

NÅR 
MUSIKKEN 
SPILLER

Hvad sker der i sindet på professionelle  
og dybt koncentrerede musikere, når de  
spiller? Det spørgsmål har Simon Høffding, 
der er ph.d.-studerende på fakultetets  
Center for Subjektivitetsforskning, sat sig  
for at undersøge. Og umiddelbart er der slet 
ikke så høj en grad af mental samhørighed 
musikerne imellem, som musikere og  
videnskaben ellers har troet. 
Af Pernille Munch Toldam

Simon Høffding 
Ph.d.-studerende på Center for 
Subjektivitetsforskning 
 
Læs mere om centret på cfs.ku.dk

 Foto: Caroline Bittencourt

Hør Simon Høffding fortælle om sit 
projekt, når Center for Subjektivitetsforsk-
ning holder åbent hus den 26/2 kl. 14-17. 

Se hele programmet for dagen på side 43.

PH.D.-INTERVIEW
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kigger på en ting, så er det ikke bare mig, der kigger på den og 
dig, der kigger på den – jeg ved også, at du kigger på den, og du 
ved, at jeg kigger på den. Man mener, at ’joint musical attention’ 
er nødvendig for at kunne gennemføre et stykke musik, dvs. at 
musikerne sidder sammen og kigger i deres noder og er opmærk-
somme på hinanden i en eller anden grad. Tanken er, at man må 
have en stærk fælles ide om det musikalske udtryk og en fæl-
les ide om, hvad de andre laver. Men fra mine interview kan jeg 
konkludere, at det bare ikke passer. Nogle gange har musikerne 
overhovedet ingen anelse om, hvad de andre laver. For de er på en 
eller anden måde henført i deres egen verden. Og alligevel spiller 
de perfekt sammen, forklarer Simon Høffding.

Hosteanfald gav godt analysemateriale 
Han kommer med et eksempel fra sin research: 
- Jeg overværede på et tidspunkt en koncert, hvor der var en kvinde 
blandt publikum, der begyndte at hoste og var nødt til at gå ud. På 
sin vej ud faldt hun, og det larmede enormt meget, og folk var ret 
chokerede. Men det var en god situation at være med til for mig, 
for det gav nogle afvigelser i forhold til musikernes normaltilstand, 
som jeg bagefter kunne spørge nærmere om. Jeg kunne stille 
spørgsmål som ’Hvordan oplevede du det her? Blev du ved, eller 
stoppede du med at spille? Hvordan tror du, de andre oplevede 
det? Hvordan var din sindstilstand i det øjeblik?’, forklarer Simon 
Høffding og fortsætter:  
- De opførte en meget smuk og langsom sats af Beethoven, som er 
skrøbelig og kræver en meget stærk koncentration. Men her blev 
koncentrationen totalt smadret, så det var interessant at spørge om, 
hvordan man genopbygger den. Jeg spurgte dem, hvordan de var i 
stand til at fortsætte, og hvilken fornemmelse og hvilke indtryk de 
havde. Deres svar kunne jeg så holde op imod hinanden. Jeg kunne 
sige: ’ham her, han troede, at ham der troede det her. Men det 
troede ham der overhovedet ikke’ osv. Og det jeg kan se er, at de 
kan spille fantastisk godt sammen uden nødvendigvis at have nogen 
som helst indsigt i, hvad der foregår hos de andre.

Musikere med ”hive-mind” 
Samhørigheden eksisterer dog også, og Simon Høffding forklarer, 
at der også opstår øjeblikke, hvor alle musikerne har oplevelsen af 
at være på fuldstændig samme side. Med et begreb fra compu-
terspilsverdenen beskriver forskeren tilstanden som ”hive-mind”. 
For situationen minder om en myretue, hvor alting er koordineret 
– men uden at det enkelte individ har en direkte bevidsthed om, at 
det er sådan.  
- Man ved præcis, hvad de andre skal til at gøre, så man behøver 
ikke engang at kigge på dem. Det er bl.a. erfaringen med at spille 
sammen i mange år, der giver den her følelse af samhørighed. 
Så den eksisterer selvfølgelig, men den er langtfra altid til stede, 
forklarer han.  
    Simon Høffding har fundet ud af, at det, folk kalder ”flow”, er et 
fænomen, som spænder over tusindvis af forskellige sindstilstande. 
I bund og grund handler det om, om man kan tænke samtidig med, 
at man gør noget andet.  
- Balanchine sagde ’Don’t think, dear, just dance’, men det holder 
ikke. Der er nogle af de her musikere, der er i stand til at lave meget 
sofistikerede overvejelser, mens de spiller. Bl.a. indeholder stykkerne 
nogle gange passager, der skal gentages, og her sidder en musiker 

måske og tænker: ’om fem minutter, når jeg skal spille det her igen, 
kan det være, jeg skal have et andet strøg’. At være i stand til at 
have den form for metareflektion samtidig med, at man er i gang, 
er der mange, der vil sige er umuligt, fordi det ødelægger ens kon-
centration og evne til at udfolde sig. Men det viser mine undersø-
gelser simpelthen er forkert, siger Simon Høffding.

Eksemplets magt 
Han forklarer, at der er mange fordomme og principper om hjernen 
og sindet, som hans forskning viser, at musikerne bryder.  
- Deres musiske træning gør dem i stand til at udvikle et sind og 
nogle evner, der er anderledes end det, ’almindelige mennesker’ 
besidder – men det er fænomenologiens påstand, at alle mennesker 
deler visse universelle strukturer, fx en tidsbevidsthed og en rum-

melig bevidsthed. Jeg ser på, hvordan strukturerne er udtrykt hos 
de her ekspertmusikere, og så håber jeg, at det kan lede til, at jeg 
kan konkludere noget om den almindelige menneskelige bevidst-
hed, siger Simon Høffding og sammenligner det med, at man også 
bruger forskning i forskellige patologier, dvs. forskellige former for 
kropssygdomme eller sindssygdomme, til at finde ud af, hvordan 
den almindelige krop fungerer.

”Balanchine sagde 
’Don’t think, dear, 
just dance’, men det 
holder ikke.”

 Foto: Caroline Bittencourt

 Foto: Caroline Bittencourt
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RÆKVÆRK vil: 

• være med til at understøtte stu-
derende med handicap, sådan at 
deres chance for at gennemføre 
studiet øges

• supplere den vejledning, der allerede 
gives, fordi studerende kan sparre 
med hinanden og udveksle viden 
om, hvordan systemet fungerer og 
hvilke muligheder, studerende har

• være med til at målrette viden og 
strategier til, hvordan man håndte-
rer studierelaterede problematikker 
med et handicap

• være med til at øge livskvaliteten 
hos studerende med handicap, fordi 
risikoen for ensomhed og isolation 
mindskes

• styrke inklusionen af unge med 
handicap i samfundet, både ved at 
deres uddannelsesniveau forhåbent-
lig øges, og ved at deres medbor-
gerskabskompetencer og tro på sig 
selv styrkes

• give universitetet et forum at sam-
arbejde med i forhold til handicap-
området

”Balanchine sagde 
’Don’t think dear, 
just dance’, men det 
holder ikke.”

 Foto: Caroline Bittencourt

Mette Matzen 
Tovholder på Rækværk på KU 

www.facebook.com/raekveark

Sociale arrangementer og fællesskaber 
for studerende med handicap har ifølge  
stud.jur. Mette Matzen længe været en 
mangelvare på Københavns Universitet. 
Mette Matzen er født med muskelsvind, og 
det giver hende en del forskellige udfordrin-
ger i studielivet.
- Lokaler med svær tilgang. Elevatorer, der 
ikke virker. Brosten, der kan udfordre en-
hver kørestol. Sådan nogle ting er med til at 
udfordre mig dagligt, fordi jeg har et handi-
cap. Det er også på grund af sygdommen, 
at min studietid er blevet forlænget. Det 
betyder, at mit sociale netværk på studiet 
er faldet fra hinanden. Jeg har været fem 
et halvt år om at læse bachelordelen, så de 
fleste af dem, jeg begyndte på studiet med, 
er ved at være færdige. Derfor skal jeg hele 
tiden forholde mig til nye medstuderende – 
og selv om det kan være spændende, så er 
det grundlæggende frustrerende at miste 
sit sociale netværk, siger hun.
   Derfor er Mette Matzen svært begejstret 
for netværket Rækværk, faktisk så begej-
stret at hun er blevet tovholder på pro-
jektet, der giver hende rig mulighed for at 
møde andre studerende, som også bøvler 
med daglige udfordringer på deres studier.
- I Rækværk kan vi dele vores erfaringer. Og 
det er rart at møde ligesindede og mærke, 
at man ikke står alene med de ting, man 
løber ind i i løbet af studietiden. 

Rækværk skal være en base
Tanken bag Rækværk er at skabe en base, 
hvor universitetsstuderende med et handi-
cap kan finde et fællesskab, hvor de kan 
slappe af. Projektmedarbejder Karen Ve-
stergård fra sammenslutningen af unge 
med handicap (SUMH), der står bag Ræk-
værk, fortæller:
- Rækværk skal være et sted, hvor man ikke 
behøver at forklare sig. Det skal være et 
sted, hvor man ikke fokuserer for meget på 
sit handicap – et sted, hvor man kan sænke 
skuldrene og slappe af. Hvor dét, at man 
har et handicap, ikke fylder så meget.
   Samtidig understreger Karen Vestergård, 
at folkene bag Rækværk ikke har til hensigt 
at ekskludere de øvrige studerende på KU.
- Faktum er, at vi har nogle lidt andre be-
hov end de øvrige studerende. Der findes 
masser af forskellige studenterforeninger 
på KU, der er for alle. Rækværk er opstået, 
fordi der ikke i forvejen fandtes et sted, hvor 
studerende med særlige udfordringer kun-
ne mødes og tale sammen.
   Mette Matzen bakker op:
- Selv om jeg lever med et handicap og bli-
ver udfordret dagligt, har Rækværk åbnet 
mine øjne for andre handicappedes udfor-
dringer. Alligevel er det ikke det primære i 
vores forum. Det er hyggen. Og sammen-
holdet. Og fællesskabet.

NYT NETVÆRK 
RÆKKER UD
 
Rækværk er et nyt socialt netværk, der skal skabe et forum, 
hvor unge universitetsstuderende med handicap og kroniske 
sygdomme får mulighed for at møde andre i samme situation. I 
slutningen af 2013 afholdt netværket sine første arrangementer 
på Københavns Universitet – og selv om tilslutningen endnu 
ikke er overvældende, er begejstringen blandt brugerne stor. 
Af Jette Marinus

STUDENTERNETVÆRK
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New perspectives on me, you and us
- join us at Center for subjectivity research!

on 26 February you can get a mind-knowing  
experience at Center for subjectivity research (CFs).
Maybe you are wondering what the center is all about?

We are hosting an afternoon of interdisciplinary lectures and talks – and afterwards we hope you will join us  
at our open house reception. all students and employees at the Faculty of Humanities are more than welcome.

Program
14.00 -14.20  dan Zahavi: general presentation of Center for subjectivity research

14.20 -14.40  mads gram Henriksen: “schizophrenia, psychosis, and self-disorders”

14.40 -15.00  simon Høffding: “musical absorption: Phenomenological lessons with the danish string Quartet”

15.00 -15.20  alessandro salice: “speaking of us”

15.20 -15.40  alba montes sanchez: “the shame experience and its ethical value”

15.40 -16.00  søren overgaard: “empathy, Conflict, and ethics: Phenomenological approaches to intersubjectivity”

16.00 -17.00  meet the staff and join us for a glass of wine at Center for subjectivity research

We hope to see you there!

Date: 26 February 2014

Time: 14-17

Place: lectures in auditorium 22.0.11 and reception at CFs in room 25.5.11 (kua1)

Center for subjectivity research

read more about  
Center for subjectivity  
research at  
cfs.ku.dk

Hvis du er blevet nysgerrig og tænker, at jobbet som tutor er noget for dig, kan du se listen over kontaktpersoner og 
ansøgningsfrister på institutterne her:

• InstItut for EngElsk, gErmansk og romansk  
send en motiveret ansøgning med en konkret idé, som du mener kan bidrage til en god studiestart, til anna Vestergård Jacobsen  
(annavj@hum.ku.dk). ansøgningsfristen er den 1. april. angiv, om du tidligere har været tutor.

• InstItut for mEdIEr, ErkEndElsE og formIdlIng 
send en motiveret ansøgning til mef-studiestart@hum.ku.dk senest 2. marts.

• InstItut for tVærkulturEllE og rEgIonalE studIEr 
send en motiveret ansøgning + CV til tors-studiestart@hum.ku.dk senest 6. februar. 

• InstItut for kunst- og kulturVIdEnskab 
send en motiveret ansøgning + CV til ikk-ansoegning@hum.ku.dk senest den 14. marts.

• InstItut for nordIskE studIEr og sprogVIdEnskab 
send en motiveret ansøgning + CV til louise lau pedersen (louiselau@hum.ku.dk) senest 2. marts.

• IVa købEnHaVn 
send en motiveret ansøgning til studievejledningen@iva.ku.dk senest den 17. marts. ansættelsessamtaler i uge 12.

• IVa aalborg 
der er ansat et team til at varetage studiestarten på IVa aalborg. der vil senere blive annonceret efter frivillige.  
Hold øje med opslag.

• saXo-InstItuttEt  
send en motiveret ansøgning til saXo-studiestart@hum.ku.dk senest fredag den 7. marts.  
Infomøde tirsdag den 18. februar. 

Den vigtigste opgave for fakultetets tutorer er at byde de nye 
studerende velkommen og sørge for, de bliver en del af det 
sociale og faglige fællesskab på studiet.
Som tutor er det vigtigt, at du er social, udadvendt og har et 
godt overblik. Du skal være god til at samarbejde og have lyst 
til at indgå og arbejde i et fællesskab, hvor seriøsitet og sjov går 
hånd i hånd.

Dine opgaver Som tutor vil bl.a. være at

• tage kontakt til og informere de nye studerende frem  
til studiestart

• arrangere introdage og hyttetur

• introducere nye studerende til studiemiljøet på uddannelsen 
(læsegrupper, café, festudvalg, faglige arrangementer etc.)

• introducere til Humanioras it-systemer (f.eks. absalon, 
alumnimail, kursuskataloget og uddannelsessiderne og 
selvbetjeningen i Kunet)

• koordinere studiestartsarrangementer på instituttet og  
fakultetet i samarbejde med andre

alle tutorer skal overholde fakultetets etiske regler og alkohol-
politik. Desuden forventes det, at tutorer deltager i Det Huma-
nistiske Fakultets tutoruddannelse, der foregår i maj og august. 

goDe erFaringer og Kompetencer
Som tutor får du et stort fagligt og socialt netværk på fakultetet 
og en lang række kompetencer inden for mundtlig og skriftlig 
formidling, eventplanlægning, koordinering og evaluering, som 
du kan bruge fremadrettet i andre jobsammenhænge.

Er du dEn 

bEdstE ambassadør for 

din uddannElsE? 

bliv tutor!
Til september starter mere end 2.000 nye 

studerende på Det Humanistiske Fakultet. 

Som tutor får du mulighed for at bruge 

dine erfaringer og ideer til at give dem den 

bedste start på universitetslivet.

Foto: Philip Davali

ansøgning

stillingen

Omslag_done.indd   2 1/27/2014   4:37:59 PM



0 9  v i n t e r / f o r å r  2 0 1 4

Forklar dit Fag,  
uden at borddamen  
bliver Fjern i blikket 

Har du udlængsel?

læs også:  
ikk-festival • bliv tutor! • studiefremdriftsreformen • Historiekandidat på  
arbejdermuseet • Hjernescanning på meF • rækværk • speciale på tysk og meget mere…

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 14.473 kr.

Meld dig ind på ma-kasse.dk/blivmedlem

MA ER DEN 
FORETRUKNE
 A-KASSE FOR 
HUMANISTER
ma-kasse.dk

mød underviseren, fagjournalisten og en række  
studerende, der alle består ’borddame-testen’.

med foråret kommer også muligheden 
for at søge de erasmus-stipendier, der kan 
blive din billet til et studieophold i europa.
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