En toneangivende forsker

Humanisten som hofnar?

Læs interviewet med Torben Sangild,
som forsker i elektronisk musik.

Hvilken rolle skal humaniora spille i fremtiden?
Læs reportagen fra debatarrangementet.
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Et af Torben Sangilds vigtigste redskaber i forskningen er hans iPod.

”Den musik berører mig dybt hver gang”
Torben Sangild, født 1969, hører til dem, der lytter til musik til arbejdet foran skærmen – men han gør det i
embeds medfør, for han arbejder på forskningsprojektet ”Electronica – lyd som gestus” som postdoc ved
Institut for Kunst- og Kulturvidenskab
Af Anne Trap-Lind
atl@hum.ku.dk

i traditionel musik, fx at køre lydene baglæns,
forklarer Torben Sangild indledningsvis.

Musik er kropslig sansning

”Det er ikke saxofonens åndedræt, klaverets
fingeranslag og den syngende krops grænser vi
hører i den elektroniske musik. Det er lyde, der
som regel ikke røber deres ophav (…) Og alligevel er den elektroniske musik basalt kropslig.”
Sådan skriver Torben Sangild på sin hjemmeside om kernen i sit aktuelle forskningsprojekt
Electronica – lyd som gestus. Torben Sangild forklarer, hvad ’det kropslige’ handler om:
-Hidtil har mange forskere talt om det kropslige i musik som det, at musikerne bruger deres
kroppe, når de spiller: Kraftige bevægelser giver
kraftige udtryk. I den elektroniske musik kan
man til gengæld med meget lidt kropsanstrengelse lave gigantiske lyde. Og man kan skabe
mange af de samme musikalske fraser som i
spillemusik – plus en del flere, som du ikke kan

-Når jeg hører et stykke elektronisk musik,
er betydningsdannelsen i høj grad kropslig. Jeg
erfarer musikken som noget, der bevæger sig i
et bestemt rum – og det opfatter jeg med mit
sanseapperat. Hører vi fx en lyd – zooomm – der
kommer hurtigt imod os, bliver vi forskrækkede.
Det er denne betydningsdannelse, når musikken
bliver erfaret hos lytteren, der interesserer mig.
Ikke hvad komponisten måtte mene med den.
Det lyder nærmest som en nykritisk tilgang?
-Ja, godt du siger det, for jeg vil gerne straks
understrege, at det ikke handler om kontekstløshed! En samfundsmæssig, kulturel, historisk,
ideologisk sammenhæng er jo med til at påvirke,
hvordan noget betyder noget. Hvis du fx sampler
Osama Bin Ladens stemme, ville det være helt
absurd at lave en formel analyse af det – den
stemme skal selvfølgelig ses helt konkret politisk
i sin sammenhæng.

Den samplede nomade
Et af Torben Sangilds vigtige redskaber i
forskningen er iPod’en. Den står ved siden af
computeren på kontoret, og i løbet af interviewet bliver jeg præsenteret for et eksempel på
den elektroniske musik, han forsker i. Det er
en samplet version af sangen ”Can’t Take My

Eyes of You”, som er klippet op og sat sammen
på ny, så man kun hører linjen ”you’d be like
heaven to touch” som fragmenteret, elektronisk
lyd. Efter et par minutters lytten udbryder Torben Sangild:
-Kan du høre skønheden i det! Det her stykke
musik har jeg spillet rigtig mange gange – alligevel berører det mig dybt hver gang.
-Det kropslige i musikken handler også om
at blive bevæget på en måde, så du får en klump
i halsen. Altså ikke blot om svedigt dansende
kroppe, men om at mærke, hvordan man bliver
bevæget og ville bevæge sig til et stykke musik.
Hver enkelt oplever sin egen udgave af bevægelse
til musikken – det er det, jeg kalder musikkens
gestus.
Forskeren definerer electronica som en genre,
der kom frem i begyndelsen af 1990’erne, og
hvor indflydelsen fra Brian Eno til Aphex Twins
har haft en enorm betydning:
-Genren adskiller sig fra fx house og dance,
idet den beskæftiger sig med de mere subtile
klanglige ting. Den er eksperimenterende, men
kan samtidig være poppet. Den befinder sig hinsides begreber om fin- og massekultur, for den
er ikke forankret i en institution – den er en
nomade, der bevæger sig mellem de forskellige
udgivelses- og spillesteder: en festival, en kunstcafe, en klassisk koncertsal eller en nedlagt bunker. Den elektroniske musik kan bo overalt.

Det specifikke i det store
Også rent metodisk handler forskning for
Torben Sangild om at bevæge sig i flere verdener.
Med egne ord bevæger han sig ind i musikken
ved hjælp af en bricolage af forskellige indsigter:
-Lige nu skriver jeg om den elektroniske
stemme og reflekterer kritisk over den subjektivitet, man ellers tillægger stemmen.
-En af de store udfordringer i min forskning er
at finde koblingen mellem det specifikt sanselige
og den store sammenhæng. De to ting er vævet
tæt sammen, og derfor er det frustrerende for
mig at se den strid, der er mellem de neuroæstetiske humanister, der hævder, at alt foregår oppe
i hjernen, og den gruppe af sociologiske humanister, der mener, at alt er socialt kodet. Sådanne
reduktionistiske standpunkter er ufrugtbare.
-Rent metodisk er jeg en pragmatisk hermeneutiker. Det handler om at finde ud af, hvad
tingene betyder for mig, og på den måde er
min forskning eklektisk. Ja, nu kom alle de her
fremmedord på banen, men det er jo trods alt
til Humanist!

Revolution og uinteresser
At Torben Sangild er en mand, der går op i at
se tingene fra flere vinkler – også de humoristiske – afspejler sig på hans hjemmeside. Ud over
hans cv finder man også et par spøjse indslag,
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Dette interview med Torben Sangild fra Institut for
Kunst- og Kulturvidenskab bliver bragt som det femte
i en række interview med fakultetets unge forskere.
Læs de foregående på www.humanist.ku.dk

Postdoc Torben Sangild på sit kontor, hvor han forsker i electronica-musik.

bl.a. en liste over ”Ting som ikke interesserer
mig”. Her figurerer soul og funk som en af ”uinteresserne”.
-Jeg siger ikke, det er dårlige genrer, men jeg
har aldrig været soul/funk-mand. En undtagelse
er noget James Brown, som jeg godt kan høre
rykker. Men der er så meget glat og ligegyldigt
inden for de genrer – Stevie Wonder: nej tak.
Og det ligger meget dybt – jeg tror, man skal
til psykolog for at finde ud af, hvorfor jeg ikke
bryder mig om det, ler Torben Sangild.
En genre, han til gengæld har dyrket siden
teenageårene, er støjrock, og især bandet Sonic
Youth. På universitetet blev den interesse omsat
til skrift, da han afsluttede sin cand.mag. i Filosofi og Moderne Kultur med specialet Støjens
æstetik, der udkom som bog.

-Da jeg opdagede støjrocken tilbage i 80’erne,
var det en musikalsk revolution for mig. I de
sidste 10-15 år har electronica så været den mest
interessante musik. Det er her, det nye sker. Det
helt afgørende i electronica er, at lyden bliver
behandlet som et objekt, og jeg håber, at min
forskning kan påvirke og objektivere vores forhold til musik.

A for Atlas – og E for electronica
Det lå ikke i kortene, at Torben Sangild skulle
have en akademisk karriere. Han kommer fra en
familie af bønder, og selvom hans forældre blev
skolelærere, syntes de, at det akademiske var lidt
underligt. Alligevel begyndte det hele måske, da
han var bare tre år:

-Min far har fortalt, at jeg en dag pegede på
køleskabet og sagde ”hva’ det?”. Min far sagde,
at det var et køleskab, men jeg gentog spørgsmålet, indtil det gik op for ham, at jeg pegede på det
store bogstav i logoet. ”Det er et A”, svarede han
– ”der står Atlas”. Derfra begyndte jeg at lære
alfabetet. Siden læste jeg i de bøger, vi havde;
Lademanns Leksikon læste jeg bl.a. flittigt i. Jeg
har nok været et ret nørdet barn, smiler Torben
Sangild.
-Det er stadig den nysgerrighed, der driver
mig som forsker. Jeg har altid haft behov for at
forstå de ting, der berører mig – og så formidle
det, jeg finder ud af. I electronica forener jeg
en personlig, en æstetisk og en akademisk interesse i et, siger Torben Sangild om sit aktuelle

forskningfelt. Om det og mange andre tanker
om moderne kultur kan du læse mere om på
Sangilds hjemmeside og weblogs.

STOP
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F a c u lt y o F h u m a n i t i e s
university oF copenhagen

HUM21-seminar for everybody (also students!)

The

humaniTies in a new era:

surviving or seTTing
The agenda? april 23, 2008
room 23.0.50

Programme
10.00

Dean Kirsten refsing
Welcome

10.05

Dr. Jan parker (Open University, Milton Keynes)
The Humanities into the 21st Century: Challenges and Contributions

10.45

professor michael Huber (IWT, Bielefeld)
Competition and Excellence. Remarks on the Current
Higher Education Reforms in Europe

11.25

panel discussion with Jan Parker, Michael Huber, Dorthe Jørgensen (University of Aarhus),
Kirsten Refsing and Henrik Stampe Lund (University of Copenhagen)

12.30

Lunch break

13.30

professor Finn Collin
(Faculty of Humanities, University of Copenhagen)
Humanities as the Study of Man

14.10

professor, Director, Geoffrey Harpham
(National Humanities Center, North Carolina)
The Humanities in America

14.50

panel discussion with Finn Collin, Geoffrey Harpham, Mette Thunø,
Jesper Eckhardt Larsen (School of Education, University of Aarhus) and Marie Louise Nosch
(University of Copenhagen)

15.45

Conclusion

Seminaret er en del af HUm21
læs mere om seminaret og strategiprojektet på www.hum21.ku.dk. Seminaret foregår på engelsk.

Strategiværksteder

Bland dig!

Datoerne for HUM21-strategiværkstederne i april og

Der er nu oprettet en blog, så alle ansatte og stude-

maj er nu fundet. Se på www.hum21.ku.dk hvornår dit

rende har mulighed for løbende at give deres besyv

institut eller center holder strategidag,

med i debatten om HUM21. Du finder bloggen på

og sæt et X i kalenderen.

www.hum21.ku.dk
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De sidste tre år har du opbygget et solidt
teoretisk fundament inden for humaniora,
kommunikation, design eller samfundsfag.
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Nu skal det omsættes til virkelighed.
Og den er i høj grad digital.
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TEMA: Kandidatundersøgelsen

Hvor går humanisterne hen?
For første gang i historien er seks danske universiteter gået sammen om at undersøge sammenhængen mellem uddannelse og beskæftigelse hos humanistiske kandidater. Resultaterne af undersøgelsen lå klar i marts,
og de indeholdt et par overraskelser – blandt andet at cirka halvdelen af alle humanistiske kandidater bliver
ansat i det private.
Af Pernille Munch
pmunch@hum.ku.dk

Hen over sommeren/efteråret 2007 har 8.043
humanistiske kandidater fra seks universiteter i
Danmark besvaret en fælles spørgeskemaundersøgelse. Kandidaterne har besvaret en lang række
spørgsmål, bl.a. om overgangen fra uddannelse
til arbejdsmarked, om deres tidligere og nuværende beskæftigelse, om hvilke uddannelser der
kvalificerer til hvilke typer af job, om karriereovervejelser og om uddannelsernes arbejdsmarkedsrelevans.

Et usædvanligt parforhold
Undersøgelsens største overraskelse viste sig
at være, at cirka halvdelen af de humanistiske
kandidater er ansat i private virksomheder. De
landsdækkende medier bragte næsten alle historien om det lykkelige match mellem humaniora
og erhvervsliv samme dag, som rapporten blev
udgivet.
I vores egen andedam på humaniora på KU ligger andelen af privatansatte en lille smule lavere
end landsgennemsnittet – 45 procent af KU’s
humanistiske dimittender er ansat i en privat
virksomhed mod 47 procent på landsplan. Til
gengæld er humaniora på KU’s andel af statsansatte højere end landsgennemsnittet – 39 procent
på KU mod 33 på landsplan. Det kan skyldes, at
vi ligger i hovedstadsområdet.
Undersøgelsen viser, at kandidaterne på henholdsvis de private og de offentlige arbejdspladser varetager stort set de samme typer af
jobfunktioner. De privatansattes fokus er dog
ofte mere på strategisk kommunikation og formidling, innovation, markedsføring og reklame,
it og salg, mens de offentligt ansatte i højere grad
beskæftiger sig med undervisningsopgaver og
kulturformidling.

Gymnasielærer-universitetet
Og netop undervisningssektoren er måske en del

af grunden til, at Det Humanistiske Fakultet
på KU har den relativt høje andel af offentligt
ansatte. For fakultetet er ifølge rapporten storproducent af gymnasielærere. Af alle de offentligt ansatte kandidater fra humaniora på KU
er 22 procent ansat i gymnasieskolen mod et
landsgennemsnit på 17 procent.
Gymnasielærerne vurderer generelt, at deres
uddannelse har rustet dem godt til arbejdslivet,
og de udgør den gruppe af kandidater, der er
mest tilfredse med – og som i højest grad bruger
– deres fagspecifikke kompetencer. For gruppen
af kandidater, der er blevet gymnasielærere, er
det på landsplan hele 69 procent, der opfatter
deres job som liggende inden for deres normale
fagområde.

Uden faglig sammenhæng
Den fornemmelse af sammenhæng mellem
uddannelse og job, er det langt fra alle kandidater, der sidder tilbage med. På landsplan oplever
hele 17 procent ikke en faglig sammenhæng mellem deres uddannelse og deres første job. Hos de
dimittender, der er kommet videre fra det første
job og har skiftet job en eller flere gange, falder
andelen dog til 11 procent.
På humaniora på KU er antallet af kandidater,
der ikke oplever en faglig sammenhæng mellem
deres uddannelse og job, 22 procent. Tallene
kan blandt andet skyldes, at humaniora består
af mange småfag og sprogfag, hvor det ofte er
svært at få beskæftigelse inden for det meget
snævre fagområde. Det er da også kandidaterne
fra sprogfagene, der oplever den største uoverensstemmelse mellem kernefagligheden i deres
uddannelse og deres nuværende job.

Fastansat uden kandidatbevis
Et af rapportens mange gode resultater er, at
en tredjedel af humanisterne faktisk har fået

arbejde, før de er færdige med deres uddannelse.
På landsplan har 32 procent af kandidaterne
fået job, før de er færdige, på Det Humanistiske
Fakultet på KU er tallet hele 34 procent.
Derudover viser undersøgelsen, at kandidater,
der har haft et relevant studiejob eller har været
i praktik, kommer hurtigere i arbejde end de,
der ikke har. Her på fakultetet er antallet af
studerende, der har inkluderet praktik i deres
studieforløb tredoblet i perioden fra 2001-2006
– tallet er steget fra 10 til 27 procent på de fem
år. Og også antallet af studerende, der har indgået i projektsamarbejder med virksomheder
eller organisationer er steget: fra 2001 til 2006
fra 8 til 23 procent.

Et af rapportens problemområder, beskriver det
misforhold, der er mellem de kompetencer, man
har opnået på sit studie, og de kompetencer, der
bliver efterspurgt på arbejdspladsen. På landsplan
vurderer et flertal af de adspurgte kandidater fx,
at deres uddannelse ikke i tilstrækkelig grad har
givet dem kompetencer inden for områder som
it, generel forretningsforståelse og evnen til at
arbejde tværfagligt og projektorienteret.
De humanistiske kandidater på KU ligger 10-12
procent under landsgennemsnittet, hvad angår
tilegnelsen af de ovenstående fire kompetencer
– og samtidig vurderer KU’s kandidater i lige
så høj grad som landsgennemsnittet, at kompetencerne er efterspurgte på arbejdsmarkedet. Så
på de fire områder findes der tilsyneladende en
diskrepans mellem det tilegnede og det efterspurgte på KU.
Alligevel er det overraskende nok efteruddannelse ’inden for mit eget fagområde’, og ikke it
eller forretningsforståelse, der ligger højest på
kandidaternes ønskeseddel, når de bliver bedt
om at vælge efteruddannelse.

2,2%

Jeg fik job, før jeg var færdig med uddannelsen

4- måneder

7,7%
12,0%
35,4%

7-12 måneder
14,%

1-2 år
28,0%

Over 2 år

Hvis du er kvinde, statsansat, uddannet fra et af
sprogfagene og arbejder i Jylland, er chancen for,
at du tjener mange penge ikke stor. Undersøgelsen peger på nogle faktorer, der har betydning
for dimittendernes lønniveau, og de ovenfor
nævnte faktorer indikerer, at du sandsynligvis
ikke tjener kassen. Er du derimod mand, har
arbejde i Storkøbenhavn, er fra et af mediefagene
eller et fag med merkantilt indhold, har haft et
relevant studiejob og nu ansat i det private, er
sandsynligheden større for, at du har et højt lønniveau.

Plads til forbedring

På spørgsmålet ’hvor lang tid gik der fra dimission til du fik dit første job?’ svarer 35,4 procent af kandidaterne fra KUA,
at de havde job, før de var færdige med uddannelsen.

0-3 måneder

Stereotype lønforhold

Nøgletal
45% af humanisterne fra KU
ansættes på det private arbejdsmarked
22% af de offentligt ansatte
arbejder som gymnasielærere
35% får job, inden de er færdiguddannet, og 33% inden for de
første 6 måneder efter dimission
Antallet af studerende, som
tager i praktik i studieforløbet, er
næsten tredoblet siden 2001
Kandidater, der har haft et relevant studiejob eller har været
i praktik, kommer hurtigere i
arbejde end de, der ikke har

Metode light
Ganske kort fortalt er kandidatundersøgelsen en kortlægning
af nyuddannede humanisters
beskæftigelse, karriereveje
og arbejdsmarkedserfaringer.
Resultaterne er indsamlet blandt
8.043 humanistiske kandidater
på seks humanistiske fakulteter
(Aarhus, Aalborg, Syddansk,
RUC, CBS og KU), der hen over
sommeren og efteråret 2007 har
besvaret et spørgeskema. Undersøgelsen er lavet af Capacent
Epinion og er foretaget blandt
samtlige dimitterede humanistiske kandidater fra årgangene
2001-2006. De 8.043 besvarelser
giver en samlet svarprocent på
66 procent.
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Mission accomplished?

foto:anne trap-lind

Den ny undersøgelse over humanistiske kandidaters beskæftigelse, karriereveje og arbejdsmarkedserfaringer
blev lanceret ved en konference i Fiolstræde den 12. marts. Humanist var med på sidelinjen

Studievært på Deadline på DR2, Adam Holm, præsenterer debatpanelet på seminaret om kandidatundersøgelsen.

Af Pernille Munch
pmunch@hum.ku.dk

-At få gennemført den her undersøgelse har tilsyneladende krævet mere mod, blod og kampgejst end at skabe fred i Mellemøsten!
Sådan indledte ”Deadline”-vært og ordstyrer
Adam Holm seminaret om den humanistiske
kandidatundersøgelse. Han forklarede uddybende, at det ’ikke bare lige er sådan’ at få seks
stridende klaner, eller i dette tilfælde universiteter, til at gå sammen om noget som helst. Men
det er altså lykkedes med den landsdækkende
kandidatundersøgelse.

Punktere myter
Christian Volmer Nielsen, chef for Karrierecentret på Aalborg Universitet, lagde derefter for
med at præsentere undersøgelsens overordnede
resultater. Han glædede sig over det overvejende
positive indhold, og han udtrykte håb om, at
resultaterne vil være med til at punktere nogle af
de myter, der florerer omkring humanister.
-Vi ser allerede begyndelsen på en holdningsændring. Fx har en af tophistorierne i både radio
og aviser i dag handlet om, at over halvdelen
af de færdiguddannede humanister i øjeblikket
finder arbejde i det private erhvervsliv, sagde han
og refererede til en af dagens nyhedshistorier.

Virkelighedskontakt bon’er ind
Undersøgelsen viser blandt andet, at beskæftigelseskurven oven på jobkrisen i starten af årtiet

er gået støt opad for de humanistiske kandidater.
Faktisk har hele 32 procent på landsplan fået
job, før de overhovedet er færdige med studiet
– et tal der fuldstændigt matcher kandidaterne
fra de samfundsvidenskabelige uddannelser.
Men resultaterne fra undersøgelsen viser også,
at de studerende selv kan gøre meget i løbet af
studietiden for at ruste sig bedre til det første
møde med arbejdsmarkedet:
-Undersøgelsen viser helt klart en sammenhæng mellem, om man har været i kontakt med
erhvervslivet i løbet af sin uddannelse eller ej.
Kandidater, der har været i praktik, har haft et
relevant studiejob eller på anden måde har haft
kontakt med erhvervslivet, kommer hurtigere i
job og får også en højere løn, end de kandidater,
der ikke har haft samme kontaktflade, forklarede Christian Volmer Nielsen.

Udsyn er vigtigt
Eftermiddagen bød blandt andet på en paneldebat med deltagere fra både inden og uden for
universitetsmurene. Adam Holm skød debatten i
gang ved at spørge repræsentanterne fra KUA og
RUC, om det, oven på den pæne undersøgelse,
nu er et spørgsmål om at læne sig tilbage i sædet
og tænke ’mission accomplished’?
På ingen måde. Vi skal blive ved med at være
gode til at udvikle nye uddannelser, og vi skal
stadig blive ved med at have et blik for den

samfundsmæssige situation og udvikling. Også
selvom vi i øjeblikket er i den situation, at vi
får afsat størstedelen af vores kandidater, mente
prodekan for uddannelse på humaniora på KU,
Hanne Løngreen, og fortsatte:
Men vi skal passe på med at omtale de humanistiske uddannelser som en enhed, for der er
stor forskel på, hvad de forskellige universiteters
kandidater laver. På KUA uddanner vi fx rigtig
mange gymnasielærere i forhold til mange af
de andre universiteter, så vi står over for en stor
opgave, når vi inden for kort tid får brug for
rigtig mange humanister til gymnasiet.

Malurt i bægeret
Charlotte Rønhof fra Dansk Industri brød
den, med Adam Holms ord, lidt selvgratulerende
stemning i lokalet.
-Jeg synes, det er en rigtig nyttig rapport,
fordi den viser, hvor de humanistiske kandidater går hen efter deres uddannelse, og om de er
rustede til arbejdsmarkedet. Men midt i festen
viser undersøgelsen faktisk også, at 17 procent af
de humanistiske kandidater sidder i et job, hvor
det ikke er særlig sjovt at være.
Den sidste bemærkning refererede til de 17
procent, der ifølge rapporten ikke oplever nogen
faglig sammenhæng mellem deres uddannelse
og deres første job. Charlotte Rønhofs kommen-

tar fik formanden for DM, Ingrid Stage, til at
reagere:
-Man er nødt til at lægge mærke til, at de 17
procent falder til 11 procent, når kandidaterne
får deres andet job. Og en del af det kan måske
skyldes, at vi selv opfordrede folk til at tage nogle
andre job, da jobmarkedet gik i stå i 2002. Tallet
kan også dække over, at nogle er blevet folkeskolelærere, hvor de stadig bruger deres kompetencer – bare på en anderledes måde.

I mangel af bedre – til at begynde
med
Paneldebattør Jørgen Ulrik Jensen er cand.
merc., administrerende direktør og partner i
konsulentvirksomheden Pluss Leadership. Han
har syv humanister ansat i sin virksomhed.
-Men jeg må være ærlig og indrømme, at jeg
nok ikke havde ansat humanister, hvis der havde
været nok scient.pol’er og cand.merc’er på markedet. Det har dog været mit held, at udviklingen
er gået den vej, for ansættelsen af humanisterne
har været meget positiv og har gjort min virksomhed til en helt anden og bedre slags virksomhed, som jeg er meget stolt af, fortalte han.

Udbud og efterspørgsel
Udfordringer er der dog tilsyneladende allerede for de humanistiske uddannelser. For ifølge
undersøgelsen oplever en del af kandidaterne en
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Humanister er
hardcore
værdiskabere
’Sværere end at skabe fred i Mellemøsten’, sagde Adam Holm om arbejdet med den landsdækkende undersøgelse.

derfor synes jeg virkelig, I skal tænke over, hvor
mange I uddanner.
Adam Holm lukkede dagens – med hans egne
ord – delvist jubilante fremlæggelse, og konstaterede derpå, at han ikke vovede at lave en samlet
konklusion på dagen og diskussionen:
-Men med alle de spørgsmål, der stadig hænger i luften, blandt andet om vi uddanner for
mange humanister, og om universiteterne klæder
kandidaterne godt nok på til arbejdsmarkedet,
er det vist kun fremtiden, der kan vise, hvordan
enderne skal hænge sammen.

foto:anne trap-lind

ubalance mellem de tilegnede kompetencer og
de kompetencer, der bliver efterspurgt af arbejdsgiverne. Det resultat fik en kommentar med fra
Charlotte Rønhof fra DI:
-Der er tilsyneladende en efterspørgsel efter
noget andet, end det man bruger tid på at lære de
studerende! I er så kreative, så det må I da gøre
noget ved, sagde hun og fortsatte:
-Derudover synes jeg, at man skal passe på
med at sige, at det er ligegyldigt, hvilken uddannelse man har. Det er da skævt, hvis akademikere skal til at være lærere. Så skulle de da hellere
have uddannet sig til folkeskolelærere fra starten.
I øjeblikket er der et kæmpe behov for læger,
ingeniører, folkeskolelærere og sygeplejersker, og

Paneldeltagere
Konferencen bød bl.a. på en paneldebat mellem Ingrid Stage, formand for Dansk Magisterforening (th. i billedet), Hanne Løngreen,
prodekan for uddannelse på Københavns Universitets Humanistiske
Fakultet (midt i billedet), Charlotte Rønhof, forskningspolitisk chef i
Dansk Industri (tv. i billedet), Jørgen Ulrik Jensen, administrerende
direktør i konsulentvirksomheden Pluss Leadership, Henning Salling
Olsen, prorektor på RUC, og Jette Egelund, direktør i virksomheden
VIPP, der laver pedalaffaldsspande.

Vi leverer kandidater af høj kvalitet. Det er bl.a. en
af de ting, kandidatundersøgelsen viser, mener prodekan for uddannelse, Hanne Løngreen. Kernefagligheden skal fortsat være i højsædet, men samtidig skal vi
skærpe fokus på, at vi i dag også uddanner kandidater
til det private arbejdsmarked
Af Pernille Munch
pmunch@hum.ku.dk

Hanne Løngreen, hvad mener du om kandidatundersøgelsen?
-Først og fremmest er undersøgelsens flotte
resultater en stor anerkendelse af det arbejde,
som undervisere og ansatte præsterer på fakultetet.
-Dernæst er det selvfølgelig enormt vigtigt
at vide, hvor kandidaterne går hen. Det er det
blandt andet fordi, kandidaternes afsætning på
arbejdsmarkedet i fremtiden vil være en af de
ting, der vil udløse basisbevilling. Med undersøgelsen får vi noget at vide om nogle væsentlige
forhold – både i forhold til afsætning, men også
hvad vi på fakultetet kan gøre internt.
-Endelig er det fantastisk positivt, at alle
humanistiske uddannelser i Danmark for en
gangs skyld har kunnet samarbejde om noget,
der er så væsentligt.
Hvad er undersøgelsens vigtigste pointe for fakultetet?
-Vi kan se, at vi skaber mange flere forskellige kandidattyper end tidligere. Vi uddanner
en masse gymnasielærere, og undersøgelsen
viser, at det er vi rigtig gode til. Det skal vi helt
bestemt blive ved med. Men derudover uddanner vi faktisk rigtig mange informationsmedarbejdere, mediefolk, ledere, produktudviklere,
administratorer, kommunikatører o.l. Mere
end halvdelen af vores kandidater er ansat i job,
som ikke er knyttet til undervisning eller forskning. Det viser, at arbejdsmarkedet har brug for
humanister i stort set samtlige sektorer, hvilket
er utrolig positivt.
-Det er vigtigt, at vi er bevidste om, at vi
uddanner til så bredt et arbejdsmarked. Vi skal
holde fast i kernefagligheden, samtidig med at vi
skærper fokus på at lære de studerende at bruge
generelle, humanistiske kompetencer.
-Jeg vil ikke lave humaniora grundlæggende
om. Men vi er nødt til at prøve på at få det
fagspecifikke universitet til bedre at matche
arbejdsmarkedet og erkende, at ikke alle skal
uddannes til forskere.
-Uddannelserne må ikke være tunneler, hvor
man går ind i den ene ende og kommer ud i
den anden med identiske rygmærker på. Vi har
allerede stor valgfrihed i uddannelserne, som
betyder, at ikke to kandidater har været igennem det samme pensum. Men det er vigtigt, at
de studerende også lærer, hvordan fagligheden

kan anvendes i flere forskellige praksissammenhænge. Derfor skal vi samarbejde mere med
vores aftagerpaneler og også inddrage tidligere
kandidater som rollemodeller.
Hvad er det, humanisterne kan bidrage med på det
brede arbejdsmarked?
-Produkter i dag er intet værd uden de rette
identitetsskabende historier, og globaliseringen
betyder, at kommunikationen foregår på tværs af
sprog og kulturer. Derudover skal den offentlige
sektor leve op til velfærdsreformer og krav fra
borgere med forskellig kulturel baggrund.
-Arbejdsmarkedet i dag har en sådan karakter, at hvad enten organisationen lever af at
producere dippedutter (en produktionsvirksomhed), adfærd eller konsum (konsulent- eller
reklamevirksomhed) eller glade borgere (kommuner, regioner mv.), så er det altafgørende at
have medarbejdere med kulturelle, sproglige og
kommunikative kompetencer. Det er præcis de
humanistiske kernekompetencer, det handler om
i dag på alle dele af arbejdsmarkedet.
Undersøgelsen viser, at KU er storleverandør af
gymnasielærere. Hvad betyder det for fakultetet?
-I forhold til landsgennemsnittet leverer vi
langt de f leste gymnasielærere – og det er et
arbejdsmarked, der bliver stort de kommende år.
I øjeblikket er gennemsnitsalderen for gymnasielærere vist lige i slutningen af halvtredserne, og
jeg frygter, at gymnasieskolen får samme lærermangel, som man har i folkeskolen. Det er vanskeligt at se, hvordan man på gymnasierne kan
klare det med de meritlignende lappeløsninger,
man har brugt i folkeskolen.
-Og vi kan ofte ikke bruge udenlandsk
arbejdskraft på gymnasierne. Vi kan ikke give
en kineser et kursus i dansk og så tro, at vedkommende kan undervise i dansk i gymnasieskolen.
En del af vores nationale kulturarv er bundet op
på humanister, som ikke kan erstattes af udenlandsk arbejdskraft.
-Derudover danner humaniora også grundlag
for regeringens ønske om, at halvtreds procent
af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse. For vi leverer arbejdskraften
til gymnasierne og ungdomsuddannelserne.
Humanister er hardcore værdiskabere, og vi er
forudsætningen for at vi kan konkurrere globalt
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STORLEVERANDØR AF GYMNASIELÆRERE: I figuren kan man se, at undervisning i gymnasieskolen udgør det største jobområde i det offentlige for de

22%

humanistiske kandidater fra KU. Her udgør gruppen af gymnasielærere hele
22 procent af alle offentligt ansatte, mens tallet på landsplan kun udgør 17
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– det skal vi være meget mere offensive i forhold
til at fremhæve.
Hvad skal undersøgelsen konkret bruges til?
-Undersøgelsen skal bruges både i uddannelsesplanlægningen og i vejledningen af de
studerende.
-Vi skal fokusere mere på, hvor kandidaterne
går hen, og blandt andet derfor har vi skabt Studie- og Karrierevejledningen og gjort studiestartprogrammet til et fokusområde. Vi skal hjælpe
de studerende med at få et bedre fokus på, hvad
de kan med deres uddannelse allerede fra studiestarten. Og så skal vi følge op undervejs vha.
vejledningsindsatser, mentorordningen, praktik,
karrierearrangementer o.l. – men også i undervisningen. Undersøgelsen viser, at vi kan blive
bedre til at forklare og vise de studerende, at de
lærer en række færdigheder, som kan anvendes
i mange forskellige jobsituationer. Desuden er
der kompetencer, som vi skal arbejde på, at de
studerende i højere grad opøver i løbet af uddannelsesforløbet.
-Uddannelserne er klart blevet meget mere
opmærksomme på gennemførsel og frafald, og
det er rigtig godt. For dem der sidder på pengene, kan gøre det ret svært for os, hvis vi ikke
laver nogle adfærdsændringer. Vi skal være mere
opmærksomme på, at nogle gerne bare vil hurtigt igennem og ud og have et arbejde.
Undersøgelsen viser, at ca. 30 procent ikke bruger deres kernefaglighed. Uddanner vi for mange
kandidater?
-Jeg tror, at det tal hænger sammen med, at vi
er et universitet, der fokuserer på faget og fagspecialiseringen og ikke på, at man samtidig opdyrker nogle generelle akademiske kompetencer.
Det handler om at fortælle de studerende, at de
kan meget mere end det, de er specialiseret i.

Hvad kan vi gøre ved de 17 procent, der ifølge
undersøgelsen ikke ser en sammenhæng mellem
deres uddannelse og deres første job?
-Jeg tror, at det er en del af det samme svar.
Folk tænker ikke på, at deres generalistkvalifikationer også tæller. Mit speciale handlede om
indisk stumfilm, og det er jo helt tydeligt ikke
det, jeg arbejder med. Man må have øje for alle
facetterne af ens uddannelse.
Kandidaterne i undersøgelsen oplever, at de har
teoretisk og metodisk overskud – og efterlyser til
gengæld styrkede it-færdigheder og bedre forretningsforståelse. Hvad kan/skal vi gøre ved det?
-Jeg er overbevist om, at det teoretiske og
metodiske overskud er én af grundene til, at der
på arbejdsmarkedet er så stor efterspørgsel på
humanister. Det er grundstenene i vores uddannelse, og det kan vi ikke få for meget af. Når
man i undersøgelsen ser på, hvad kandidaterne
efterspørger i forbindelse med efteruddannelse,
er det ikke hverken it-færdigheder eller forretningsforståelse, men derimod efteruddannelse
inden for eget felt. Så det bekræfter vigtigheden
af fagligheden.
-Med hensyn til den manglende forretningsforståelse, synes jeg sådan set ikke, at vi som
fakultet skal erstatte de eksisterende kurser med
en masse kurser i forretningsforståelse, for det
gør de meget bedre andre steder. Alligevel kan vi
godt sørge for, at vores nyuddannede kandidater
på forskellig vis lærer om, hvordan en virksomhed fungerer og er godt klædt på til mødet med
arbejdsmarkedet. Vi kan sørge for, at endnu flere
studerende får mulighed for at få prøvet fagligheden i praksis i løbet af uddannelsesforløbet, fx
igennem praktik, projektsamarbejde med virksomheder, tværfaglige forløb, innovationskurser
osv. Desuden kan vi nå langt med løbende at
udvikle undervisningsformerne, så de i højere
grad afspejler praksis uden for universitetet.
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Fire år
og tre
job klogere

Kirstine Bergholdt har været igennem en del, efter at hun for fire år siden afleverede sit speciale på historie. Om en måned starter hun i et nyt job som projektleder i en it-virksomhed.

Når Kirstine Bergholdt om en måneds tid skal starte arbejde efter barsel, er det i et nyt job som projektleder
hos Dansk IT. Men vejen til et akademikerjob har været hård og besværlig. Det fortæller hun om her

Af Rie Kjær Poulsen
rie@humanist.ku.dk

Siden Kirstine Bergholdt af leverede speciale
i 2004, har hun været vidt omkring jobmæssigt. Både fysisk – via fire forskellige job – og
mentalt.
Kirstine Bergholdt er en af de godt 8.000, der
har svaret på Kandidatundersøgelsen, og hun
er på mange måder typisk for den jobmæssige
fleksibilitet, der kendetegner mange humanister
i dag.
-Jeg har hele tiden vist, at jeg ikke ville gå den
traditionelle forskervej med mit studie, fortæller
Kirstine Bergholdt, der lige nu nyder sidste del
af sin barsel.
-Man kan da godt undre sig over, at jeg valgte
at læse historie, når jeg hverken vil forske eller
undervise, men for mig var det nogle andre dele
af uddannelsen, der appellerede: det systematiske, selvstændigheden, grundigheden. Og hele
det metodiske grundlag er da også det, jeg bruger som projektleder.

Madmor – som en start
-Mit første job var som madmor hos Evers, smiler Kirstine Bergholdt. Det var jo ikke det, jeg
ville, men det handlede ligeså meget om, at jeg
ville holde mig i gang. Og desuden var jeg ikke
helt klar over, hvad jeg egentlig ville – bl.a. over
vejede jeg at starte eget firma.
-Men jeg opdagede, at jeg ikke kunne koncentrere mig ordentligt om at søge job, selv om jeg
kun arbejdede 25 timer om ugen. Og de 25

timer gjorde også, at jeg ikke kunne få MA’s
(Magistrenes A-Kasse, red.) jobsøgningskurser.
Så derfor sagde jeg op, tog de fem ugers karantæne og blev rigtig ledig.
De uopfordrede ansøgninger
Det var en uopfordret ansøgning, der skaffede
Kirstine Bergholdt videre:
-Jeg kontaktede et mindre it-firma og overbeviste
dem om, at de manglede en som mig. Også selv
om det tog dem fire samtaler og tre besøg, hvor
jeg var med ude hos deres kunder, før de var
overbeviste, griner hun.
-Desværre var jeg frygtelig naiv, da kontrakten
endelig skulle underskrives, og jeg tænkte ikke
videre over formuleringer som: ’der må påregnes
et antal timers overarbejde’. I hvert fald ikke før,
jeg havde arbejdet 60 timer om ugen i ugevis.

Ned og op igen
Drømmen om selv at skabe sig en stilling i det
private blev til sidst for hård for Kirstine Bergholdt:
-Jeg endte faktisk med at gå ned med stress, hvilket der var flere grunde til. Ud over de lange
arbejdstider begyndte jeg at kede mig i forhold
til arbejdsopgaverne, der ikke udviklede sig i
takt med, at jeg fik større overblik. Min chef var
ikke indstillet på, at jeg skulle videreuddanne
mig, faktisk grinede han mig lige op i ansigtet, da jeg foreslog det. Så det med at skabe sin

egen AC-stilling ud fra en HK-stilling gik ikke
helt efter planen. Til sidst havde jeg fået nok
og sagde op efter råd fra MA. For heldigvis var
MA rigtig gode til at hjælpe mig, da jeg endelig
kontaktede dem.
-Det blev nogle dyre lærepenge, for det tog mig
fire måneder, før jeg var klar til at arbejde igen,
siger Kirstine, men heldigvis stoppede jeg, før
selvtilliden var ødelagt. Og da de fire måneder
var gået, fik jeg det første job, jeg søgte.

Det offentlige slet ikke så slemt
Selv om Kirstine Bergholdt som udgangspunkt
havde forestillet sig, at det private ville passe
bedre til hendes temperament, aflivede en kommunal projektlederstilling hendes fordomme om
det offentlige:
-Jeg blev ansat til at implementere et fælles itsystem for hjemmeplejen i seks sammenlagte
kommuner. Det var en projektlederstilling, der
forenede mine to yndlingsområder, it og HR,
griner hun.
-Jeg overhalede flere med langt større erfaring ved
ansættelsen, og jeg tror, det var fordi, jeg var ekstremt godt forberedt. Jeg havde talt med dem flere
gange inden samtalen og havde gjort op med mig
selv, at jeg ville være ærlig omkring, hvad jeg ville
og ikke ville. Derudover havde jeg siden jeg blev
færdig som historiker taget en halv merkonomuddannelse i ledelse og skrevet opgave om forandringsledelse i sammenlagte virksomheder.

-Det viste sig, at der ud over højere løn var en
frihed til at arbejde selvstændigt, som jeg ikke
havde forventet mig i et offentligt job. Der var
også en god leder og en 37 timers arbejdsuge,
så det var helt perfekt, fortæller Kirstine Bergholdt.

Og nu til noget helt andet
Efter sin barsel begynder Kirstine Bergholdt i en
ny projektlederstilling i en privat virksomhed.
-Det var ikke spor svært at søge arbejde, selv om
jeg stadig er på barsel. Jeg har sendt tre ansøgninger, været til to samtaler og fået et job, fortæller hun tilfreds og fortsætter:
-Jeg har også denne gang været meget ærlig om
mig selv ved samtalerne. Det kan godt betale
sig at være forberedt på den med de tre gode og
tre dårlige personlige egenskaber. Men omvendt
skal man også stille krav til jobbet, både til indhold og til rammerne, for det er meget nemmere i en jobsamtale end efterfølgende. Til min
sidste samtale spurgte jeg til deres barselsregler
og sagde åbent, at jeg regner med at skulle have
flere børn. Så ved de det!
-Og så har jeg lært, at man skal lytte til fornemmelsen i maven, når man er færdig med samtalen. Er det et sted, man virkelig gerne vil være,
kan man mærke det, slutter hun.
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Humanist
kastet for
it-løverne
Som cand.mag. i Engelsk med fokus på litteratur var
Rune Kvist ikke et oplagt valg for analyseinstituttet
interresearch a/s, der primært ansætter dataloger
og taljonglører. Men tre måneders ulønnet praktik
åbnede firmaets øjne for humanistens sprogfærdigheder og skæve ideer
Af Carsten Munk Hansen
-For interresearch, der er et it-baseret analysefirma, kan det være svært at se, hvordan en humanist
kan skabe værdi på bundlinjen, så de havde faktisk ikke haft humanister ansat, før jeg kom til.
Men de havde en vag ide om, at de gerne ville lave noget mere pr og blive mere synlige i medierne.
Så da de fik mulighed for at ansætte en som mig i en ulønnet praktikstilling gennem et arbejdsløshedskursus, jeg fulgte, slog de til, forklarer 35-årige Rune Kvist, som blev kandidat i 2003, da
humanistarbejdsløsheden var på sit højeste.
De næste tre måneder forsøgte den håbefulde humanistiske kandidat at skabe sig en platform og
gøre sig uundværlig i analysevirksomheden, og det krævede en del finger- og benarbejde.
-Problemet var, at der hverken var en arbejdsbeskrivelse eller en kommunikationsstrategi at gå
efter, så jeg måtte selv udtænke ideer, som kunne vise, at det ville kunne betale sig for interresearch
at kaste penge efter mig.
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Spørge-Jørgen på nettet

Rune Kvist besluttede sig for at tage aktuelle emner op og udsætte dem for netbaserede meningsmålingsundersøgelser ved hjælp af firmaets spørgeskemaværktøj defgo.net.
-Jeg pløjede aviserne igennem efter gode historier hver dag, og når jeg faldt over en, som jeg syntes
var spændende, ringede jeg simpelt hen til journalisten og spurgte, om han ikke var interesseret i at
få at vide, hvad danskerne mente om emnet. Det eneste, jeg forlangte, var, at interresearch skulle
nævnes i artiklen bagefter, fortæller Rune Kvist og forsætter:
-I begyndelsen var en del af journalisterne ret forbeholdne over for de netbaserede undersøgelser,
som ellers er helt accepterede i dag, men det lykkedes mig alligevel at få lavet nogle undersøgelser,
der vakte en del opsigt. Og dermed blev interresearch jo eksponeret.
Det var Rune Kvists direktør godt tilfreds med, og han var også blevet imponeret over humanistens evne til at formulere præcise spørgsmål, få gode ideer og vinkle dem, så alle holdninger kunne
komme til udtryk i de undertiden ret kontroversielle meningsmålinger om fx Irak-krigen, som han
satte i værk. Men direktøren vidste stadig ikke, om der ville være penge i at ansætte Rune Kvist.

Sproglig altmuligmand

Da de tre måneders praktik var udløbet, stod interresearch til Rune Kvists held og manglede en
projektleder til en messe, som analyseinstituttet skulle arrangere på Børsen. Og den opgave klarede
han så godt, at interresearch derefter besluttede at fastansætte ham.
-Derefter kom der en lind strøm af projekter, bl.a. for DR, som de manglede en medarbejder til
at løse, og dem fik jeg. Så man kan sige, jeg var heldig at være der på det rette tidspunkt, men jeg er
på den anden side også bare blevet kastet ud i tingene og har fået lov at knokle for det, siger Rune
Kvist, der ikke primært arbejder som projektleder.

Cand.mag. Rune Kvist udtænker gode ideer i analyseinstituttets sofa

-Jeg er nærmest blevet sådan en slags sproglig altmuligmand, som de andre kalder på, hver
gang der er brug for at kommunikere ud af huset. Så jeg er tekstforfatter, nyhedsbrevsredaktør,
oversætter og indimellem projektleder. Og så er det selvfølgelig også en fordel, at jeg er cand.mag.
i Engelsk, fordi interresearch er en international virksomhed.

Hvad kan en humanist?

Når man spørger Rune Kvist, hvilke humanistiske kompetencer – om nogen – der fik ham
ansat, er han ikke et sekund i tvivl:
-Det, vi sprogligt uddannede humanister har, er en overlegen sprogbeherskelse, især skriftligt.
Vi kan både være meget kreative i vores sprogbrug, men også meget præcise. Det kunne de virkelig
bruge til noget herinde, fordi de både skal have skrevet pr-tekster og formuleret spørgsmål til deres
undersøgelser, fortæller Rune Kvist.
-Desuden har vi nogle analytiske evner, som kan bruges de fleste steder. Fx var de ret forbavsede
over, at jeg var i stand til at sætte mig ind i det talmateriale, man står med efter en spørgeundersøgelse.
Men for mig er det ligesom at fortolke en tekst; det er bare tal, jeg fortolker, i stedet for ord.
Rune Kvist er ikke overrasket over, at flertallet af de humanistiske kandidater ifølge den store
humanistundersøgelse savner it-kompetencer og forretningsforståelse. For han har selv måttet bruge
en del tid på at tilegne sig netop den slags færdigheder hen ad vejen – men han er ikke sikker på, at han
havde taget kurser i forretningsforståelse, hvis det havde været muligt, da han læste ude på KUA.
-Jeg læste først og fremmest Engelsk, fordi jeg var interesseret i litteraturen og i det sproglige, og
jeg var nok lidt for elitær i min opfattelse af, hvad en engelskstuderende kunne beskæftige sig med,
slutter Rune Kvist med et skævt smil.

Hele landsundersøgelsen kan læses på http://www1.hum.ku.dk/vejledning/karriere/.
Her finder du også en lang række interview med humanistiske kandidater i job.
I løbet af juni vil man også samme sted kunne læse mere om fakultetets
egne undersøgelsesresultater.

foto:anne trap-lind

carstenhansen@humanist.ku.dk
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Selvstændige humanister på karrierestien
Hvorfor ikke starte vores egen virksomhed? Sådan tænkte Maria Warnberg, Jens Begtrup og Martin Kristensen. I dag har de deres eget kommunikationsbureau.

På humaniora lærer man ikke meget om iværksætteri. Til gengæld er der meget hjælp at hente, hvis du kigger dig lidt omkring.
Republikken og Katalyst hjalp de tre humanister i gang med deres iværksætterdrømme
Af Jens Begtrup, Martin Kristensen og
Maria Warnberg, kandidater fra humaniora
Tre humanister, næsten cand.mag.er i henholdsvis Engelsk, Historie og Visuel Kultur fra
Københavns Universitet, stod ved en skillevej.
De havde mødt hinanden på deres fælles studenterjob på www.kultunaut.dk – Danmarks
største elektroniske kulturguide – hvor de
havde hver deres ansvarsområde. Jens og Martin var projektledere, Maria anmelderredaktør
og PR-konsulent. Over en frokost diskuterede
de fremtidsmulighederne som nyudklækkede
humanister – som så mange andre humanister
brændte de for at skrive og formidle kultur.

Fremtiden
De fleste humanister har en vis flair for kommunikation – uanset om de er historikere, litterater eller kunsthistorikere. Derfor må man
kæmpe med alle andre humanister og cand.
com.’er om de samme job. Men Jens, Martin
og Maria var ikke i tvivl om, hvor mange kompetencer de sad inde med – evnerne til at formidle, skrive og skabe historier om kulturen i
Danmark. Og i stedet for at kæmpe med alle
andre og måske ende med en kompromisløsning,
hvor de pludselig sad i et rutinepræget 8-16 job,
begyndte de at lege med tanken om at starte
deres eget kommunikationsbureau.

Selvstændig: De første spadestik
Hvorfor ikke ? Der var tilsyneladende et
uopfyldt behov. Mange kulturinstitutioner har
en begrænset viden om de spilleregler, der er i
medieverden. Og små gallerier, teatre, kreative
arrangører etc. har ikke ressourcer til at varetage

den eksterne kommunikation. Hjemmesider
forfalder, og arrangementer får ingen omtale i
medierne pga. manglende evne til at nå ud til
de rigtige målgrupper.
Ved at slå pjalterne sammen besad de tre kandidater de nødvendige ressourcer til et bureau.
Jens var et administrativt geni, Martin en digital haj, og Maria en pertentlig skribent – og så
brændte de alle tre for at skabe historier, formidle og tekstforfatte. Med andre ord havde de
erfaring, kompetencer og ikke mindst lysten og
energien til at lave PR, kommunikation og kulturformidling.
Rejsen fra ide til tanke var ikke lang, og snart
havde de udfærdiget en skitse til et fremtidigt
hjemmesidedesign, en virksomhedsplan og en
masse potentielle kunder oppe i ærmet. Navnet ANTITESE skulle markere bureauet som
anderledes og i opposition til de eksisterende. De
manglede dog en fysisk base, for at deres projekt
kunne starte for alvor.

Du er ikke alene
Også andre spørgsmål hobede sig op: Hvor
skulle de starte? Var deres ide holdbar? Og hvordan kunne de etablere et netværk? Efter lidt
research på nettet faldt de over to enestående
tilbud til iværksættere. Det åbne og kreative kontorlandskab Republikken på Vesterbrogade og
Katalyst, et væksthus for humanister på KUA.

Republikken – et net værk s
orienteret kraftcenter
Republikken er et kreativt kraftcenter med
70 iværksættere og freelancere, hvor man kan
arbejde individuelt og i fællesskab med andre.
De tre humanister blev tiltalt af konceptet og

det sitrende miljø. Iværksættere og freelancere
mødes fagligt og socialt og bruger hinandens
kompetencer i et netværksorienteret miljø. Det
inspirerende miljø med rekreative områder,
skøre påfund og iderige mennesker, virkede
befordrende, og de tre humanister var så heldige
at blive optaget i huset. Og det kastede arbejde
af sig.
I dag har foredragsholdere, kunstnere etc.
bedt om hjælp til at få promoveret arrangementer, og derudover har de mødt grafikere, der har
hjulpet med opbygningen af en hjemmeside, og
en erhvervsrådgiver, der har læst og rådgivet dem
omkring virksomhedsplan og budget.

Katalyst – humanistiske iværk
sættere
De blev også optaget i Katalyst, som er en
platform for humaniorastuderende med iværksætterdrømme. Her kan erhvervslivet møde
humanister og omvendt. Efter en ansøgning og
en samtale med husets leder blev de optaget. Her
har de fået tilbudt kurser om entrepreneurship
og projektudvikling og desuden fået en individuel mentor, der har hjulpet dem over de første
forhindringer. Deres netværk er blevet opdyrket
på Republikken og deres ideer er blevet styrket
i Katalyst. Nu sidder de med et etableret kommunikationsbureau i et hus, hvor der er plads til
at vokse og udvikle sig.
Mange humanister sidder inde med en masse
kompetencer og gode ideer til fremtidige job.
Hvis du har mod på at blive iværksætter, selvstændig eller freelancer, så er der rigtig meget
gratis sparring, netværk, støtte og rådgivning at
hente.

ANTITESE

PR & Kommunikation
ANTITESE er et kommunikations
bureau, der hjælper små og
mellemstore virksomheder med
at bryde igennem lydmuren på
det kreative og kulturskabende
marked.
ANTITESEs primære målgrup
per er gallerier, teatre, museer,
foreninger, etc.
ANTITESE er startet af Maria
Wernberg, Martin Kristensen
og Jens Begtrup i november
2007. De er alle uddannet på
humaniora fra Københavns
Universitet.
Læs mere på www.antitese.dk
Kontakt: antitese@antitese.dk
Læs mere om Katalyst på
www.katalyst.hum.ku.dk
Læs mere om Republikken på
www. republikken.net

foto:antitese
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Hvordan var den faglige sammenhæng mellem din uddannelse og dit
første job? (baseret på fakultetets egne tal)

Der var ingen faglig sammenhæng mellem
uddannelsen og mit første job
Jobbet lå uden for uddannelsens traditionelle fagområde
men kræver generelle/faglige kompetencer fra min
videregående uddannelse
Jobbet lå inden for uddannelsens traditionelle fagområde
Jobbet lå i direkte forlængelse af mit speciale/afgangsprojekt

11,7%

VIDENDESIGN OG
VIDENSMEDIER
PÅ DANMARKS BIBLIOTEKSSKOLE
MODULER FOR GÆSTESTUDERENDE PÅ BÅDE BACHELOR- OG
KANDIDATNIVEAU ELLER EN HEL KANDIDATUDDANNELSE

FAGLIGT FOKUS

21,9%

38,0%

Har du lyst til at supplere din uddannelse med tilvalg i fag som vidensmedier, vidensformer,
informationsarkitektur, informationssøgning, vidensproduktion, mediekultur, kommunikation og
brugeradfærd, så får du mulighed for det fra efteråret 2008 på Danmarks Biblioteksskole. Du
kan for eksempel følge et kursus i medieteori, hvor fokus ligger på lagring, kommunikation og
videndeling. Eller få en indføring i forskellige vidensformer og deres sociale, kulturelle,
teknologiske og mediemæssige aspekter.
Som studerende på Danmarks Biblioteksskole lærer du at udvikle viden i samspil med brugere
og institutioner i forhold til både trykte og digitale medier. En viden der findes i både litteratur,
leksika, bibliografier, tidsskrifter, databaser, webportaler, blogs, billedarkiver, musiksamlinger mv.

28,4%

Inden for hvilken sektor er din nuværende arbejdsplads? Selvejende institutioner indplaceres efter deres financieringskilde - fx. placeres universiteter og gymnasier under stat (baseret på fakultetets egne tal)

Interesseorganisation

Kommune

4,4%
Region

– MERE INFO OM TILVALG OG GÆSTESTUDERENDE PÅ
WWW.DB.DK/UDDANNELSER/OPTAGELSE/GAESTESTUDERENDE

Stat
Privat

– MERE INFO OM UDDANNELSERNE PÅ WWW.DB.DK/UDDANNELSER

14,2%

– ELLER KONTAKT STUDIEVEJLEDNINGEN PÅ

3,1%

TELEFON 32 58 60 66 ELLER 98 15 10 42

40,3%

38,0%

BIBLIOTEKS- OG
INFORMATIONSVIDENSKAB
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Til alle undervisere af
1. og 2. årsstuderende på humaniora
"GER OM
-ELLEMSTEN

indbydelse til halvdagsseminar om de nye studerende på humaniora.
Hvem er de nye studerende?
Hvad har de med sig fra gymnasieskolen efter den seneste gymnasiereform?
Hvad forventer de af deres uddannelse på humaniora?
Hvordan klæder vi os på til at modtage dem?
Disse spørgsmål er i fokus på seminaret onsdag d. 21. maj kl. 9-14.

.YE BGER
$ANTE

4HE 0OET THE
0OLITICAL THINKER
THE -AN

Følgende oplægsholdere deltager:
Camilla Hutters er ph.d. i Pædagogik fra Roskilde Universitetscenter, hvor hun har forsket i unges uddannelsesvalg og foretrukne vejlednings- og læringsrum. Camilla Hutters har tidligere arbejdet som vejleder i Københavns Universitets centrale
studie- og erhvervsvejledning, som adjunkt på Institut for Uddannelsesstudier på RUC og er nu ansat som projektleder
ift. uddannelsessamarbejde og pædagogisk udvikling i Folkehøjskolernes Forening.
Marianne Zibrandtsen er cand.mag. i Dansk og Religion og er rektor på Aurehøj Gymnasium. Hun har et indgående
kendskab til arbejdet med at implementere den seneste gymnasiereform blandt elever og lærere. Marianne Zibrandtsen
har tidligere siddet i konsistorium (2002-2005) og i Københavs Universitets kompetencepanel. Hun er pt. medlem af både
aftagerpanelet på INSS og bestyrelsen for alumneforeningen Kubulus på Københavns Universitet.

"ARBARA 2EYNOLDS

Chr. Gorm Tortzen er lektor i Klassisk Græsk, Latin og Oldtidskundskab ved både Helsingør Gymnasium og SAXO-Instituttet på Det Humanistiske Fakultet. Chr. Gorm Tortzen har mangeårig erfaring med undervisning af både gymnasieelever
og studerende på humaniora.

," 4AURIS
 S
 KR

Sæt kryds i kalenderen og se i programmet nedenfor, hvordan I tilmelder jer.
Vel mødt!

3E MANGE mERE NYE BGER
PÍ
WWWAKADEMISKBOGHANDELDK

Ungdommen nu til dags
9OU #AN ,EAD
A 0OLITICIAN TO
7ATER BUT 9OU
#ANT -AKE
(IM 4HINK

– hvem er de nye studerende?
Seminar for undervisere onsdag d. 21. maj 2008, lok. 22.0.11
Målgruppen er undervisere af 1. og 2. års studerende på de humanistiske bacheloruddannelser.

+INKY &RIEDMAN

Alle undervisere på humaniora og andre interesserede, interne som eksterne, er velkomne.

3IMON 
3CHUSTER  S
 KR

Læs nedenfor om tilmelding.

Program
4HE 2ISE OF
"RANDS
,IZ -OOR

Kl. 8.45-9.15:

Kl. 11.00-11.45:

Kl. 13.15-13.25:

Ankomst, morgenmad og kaffe

Den ny gymnasiereform – hvad kan vi
forvente af de nye studenterårgange på
universitetet?
v / Marianne Zibrandtsen, rektor på
Aurehøj Gymnasium og medlem af
best yrelsen for alumneforeningen
Kubulus på Københavns Universitet

Kaffepause

Kl. 9.15-9.45:
Velkomst og præsentation af strategien
for studiestarten 2008-10. Hvorfor vide
mere om de nye studerende?
v / Hanne Løngreen, prodekan for
uddannelse og Luise Hvidt, projektleder på studiestartprogrammet på
humaniora
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0ROPITIOUS
%SCULENT
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!KADEMISK "OGHANDEL (UMANIORA
.JALSGADE   +BENHAVN 3
&AX  
KONTAKT AKADEMISKBOGHANDELDK

Frokost (er inkluderet for tilmeldte)

Kl. 12.30-13.15:

Unges tilgange til videregående uddannelse – hvad er afgørende for unges
uddannelsesvalg, og hvad ved vi om forskellige typer studerendes foretrukne
læringsrum og vejledningsformer?
v/ Camilla Hutters, ph.d. og projektleder i den pædagogiske udvikling i Folkehøjskolernes Forening

Undervisning i gymnasieskolen versus
undervisning på universitetet – hvad er
de studerende vant til fra gymnasiet, og
hvordan møder vi dem bedst i undervisningen på universitetet?
v/ Chr. Gorm Tortzen, lektor på Helsingør Gymnasium og ved SAXO-instituttet, Det Humanistiske Fakultet

Pause

Deltagerinput til det videre pædagogiske udviklingsarbejde
v/ Akademisk Skrivecenter Humaniora

Kl. 13.50-14.00:
Kl. 11.45-12.30:

Kl. 9.45-10.45:

Kl. 10.45-11.00:

Kl. 13.25-13.50:

Afrunding
v / Hanne Løngreen, prodekan for
uddannelse
Tilmelding via intranet.hum.ku.dk/denye-studerende / inden onsdag den
14/5. Tilmelding er en forudsætning for
deltagelse, kaffe og frokost. Det er gratis at deltage. I tilfælde af overbooking
prioriteres ansatte på humaniora.
Arrangør: Prodekan for uddannelse
Hanne Løngreen og Studie- og Karrierevejledningen Humaniora

Noter
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Workshop:
Dimensions of Equality
Fredag den 18. april kl. 13.00-16.00 inviterer Center for Studier af Lighed og Multikulturalisme (CESEM) til workshop med John Baker, leder af Equality Studies Centre, UC Dublin.
Arrangementet foregår i lokale 5.2.29a på KUA.

Kandidatmøde

Følgende papers vil blive præsenteret og diskuteret: John Baker, Dimensions of Equality: A
Framework for Egalitarian Theory and Practice, Nils Holtug, Equality, Priority and Global
Justice, and Kasper Lippert-Rasmussen, On the Nature of an Egalitarian Ethos.
Alle er velkomne, og arrangementet vil foregå på engelsk. Relevante papers findes på cesem.
ku.dk/.

A-kasseregler, jobsøgning, lønniveau. De emner er blandt andet
på programmet, når DM, sammen med MA (Magistrenes A-kasse)
og den centrale studievejledning på KU, afholder kandidatmøde
for snart færdiguddannede. Her bliver du klædt på med praktisk
information om overgangen fra studieliv til arbejdsliv. Det bliver
måske din sidste, men vigtigste lektion. Deltagelse er gratis og
tilmelding er ikke nødvendig.

Legater til studieophold i udlandet.

8. maj kl. 13-16 · KU, Studiegården
Studiestræde 6 · Anneks B

Legater til studieophold i udlandet.
Nordea Danmark-fonden uddeler årligt 5 mio. kr. til studieophold i udlandet. Legatportionerne er på op til 30.000 kr. Legatet skal understøtte, at den studerende kan rejse ud i verden
og tage en del af sin uddannelse dér.
For at komme i betragtning til et legat skal du bl.a. opfylde følgende krav:
•	Studieopholdet skal omfatte undervisning i udlandet i en sammenhængende periode af
mindst 1 år. Hvis undervisningen er en integreret del af et dansk uddannelsesforløb, kan
perioden dog være mindre end 1 år, dog mindst 1 semester.
•	Der skal være tale om en uddannelse på kandidat/masterniveau, og studieopholdet skal
afsluttes med eksamen.
Ansøgningsfristen er 1. maj, og legaterne uddeles i juni. Du skal bruge fondens ansøgningsskema, som du finder på www.nordeadanmarkfonden.dk. Her kan du også læse mere om de
forskellige krav.

DM er en fagforening for 36.000 højtuddannede indenfor naturvidenskab, samfundsfag og humaniora. Vores medlemmer arbejder blandt andet med forskning,
undervisning, kommunikation, HR, offentlig administration, kulturformidling og
meget andet. Bliv en del af fællesskabet – læs mere på dm.dk

08065-233T_HUM.indd 1

Venture Cup:
For innovative
studerende med
store idéer

02/04/08 14:41:55

Har du en god idé til en virksomhed? Så skal du helt sikkert deltage i
Venture Cup, som er universiteternes egen forretningsplankonkurrence.

Forårssemestrets dialogmøder
Sæt kryds i kalenderen, og deltag i det kommende semesters dialogmøder på
Det Humanistiske Fakultet

•
•
•
•

Skriv en forretningsplan på 10-20 sider
Indlever den inden den 12. maj 2008 kl. 12
Få værdifuld feedback fra en professionel jury
Vind præmier for i alt 450.000 kr.

15. maj kl. 13-15
om forskningsformidling
12. juni kl. 13-15
for TAP-ansatte.

Gå ind på www.venturecup.dk, og få mere information om kriterierne og forretningsplanen
eller kontakt regional leder i København Trine Nygaard Hansen på trine@venturecup.dk.

Program og lokaleinformation kan ses op til møderne i fakultetets elektroniske
kalender på www.hum.ku.dk

Desuden skal du sætte kryds i kalenderen den 3. juni, hvor finalen i Venture Cup afholdes.

Dialogmøderne er for alle fakultetets ansatte og studerende.
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Noter

Penge til studiemiljø

Nyt stof på KUA

Indkaldelse til Københavns Universitets Uddannelsesstrategiske Råds studiemiljøpulje 2008

Center for Tekstilforskning afholder international
konference på KUA og Nationalmuseet den 14.-17. maj.
Tilhørere er velkomne

Det er Københavns Universitets mål, at de studerende skal tilbydes faciliteter, der styrker
faglige og sociale miljøer på Universitetet, herunder indbyder til kontakt med forskere. Til
dette formål har rektoratet i 2008 blandt mange andre tiltag oprettet en Studiemiljøpulje på
500.000 kr.
Alle projekter er velkomne, lige fra ønsket om en potteplante i et hjørne til fuld møblering af
en studentercafé eller lønudgifter mv. til faglige/sociale arrangementer. Puljen retter sig primært imod studerende.
Ved vurderingen af ansøgninger til puljen lægges der vægt på, at det ansøgte projekt opfylder
et eller flere af nedennævnte kriterier:
❶ styrker relationen mellem de studerende og undervisningsstedet, herunder forbedrer forholdet imellem de studerende og underviserne;
er sammentænkt med en specifik lokalitet:
❷ En fysisk lokalitet på KU, hvor studerende opholder sig eller ofte bevæger sig forbi, eller en
virtuel lokalitet på internettet;
❸ er økonomisk realistisk;
❹ involverer de studerende aktivt i realiseringen af projektet;
❺ fremmer kommunikation og netværksdannelser på tværs af fag, fakulteter og institutioner;
❻ understøtter et eller flere af indsatsområderne fra ”Mærk Suset”.
Det er en fordel, hvis projektet fx
• er miljøvenligt;
• er støjhæmmende;
• fremmer sundhed, motion og bevægelse;
• fremmer mangfoldigheden.
Studiemiljøpuljen er i 2008 delt i to puljer:
1. En kvik-pulje til projekter, hvis omkostninger ikke overstiger kr. 20.000,-. Puljen prioriterer kort afstand fra ide til handling med hurtig respons og iværksættelse, og henvender
sig særlig til studerende, som har en god og innovativ ide til en forbedring af deres nære
studiemiljø.
2. En mere ambitiøs pulje til projekter, hvis omkostninger overstiger kr. 20.000,-. Bevilling
fra puljen forudsætter medfinansiering fra fakulteter, institutter og/eller fonde.
Projekterne skal kunne gennemføres i 2008.

Nærmere oplysning om puljen kan fås hos Thorkil Damsgaard Olsen, (e-mail: tdo@
adm.ku.dk; tlf. 35 32 46 16).
Ansøgningsfrist: mandag 19. maj 2008.
Ansøgere kan benytte et online ansøgningsskema, der vil være tilgængeligt på www.
ku.dk/studiemiljoe fra den 11. april 2008.
Ansøgninger i papirformat indsendes til Jan Friis Jensen, Teknisk Administration,
Nørregade 10, 1017 København K.
Det er en forudsætning, at bevillingen kan overføres til en kontoførende enhed på
KU (fx dekanat, fakultetsdirektør, institut, center, studienævn eller driftsområde),
og at den kontoansvarlige er indforstået med at anvende de bevilgede midler til projektet.

Problems in Poetic Language
Konference arrangeret af INSS
Fra den 7. til den 9. maj afholder Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab en tredages dansk-nordisk international konference i København under titlen:
Problems in Poetic Language: Form as/or Meaning? Konferencen foregår dels på KUA, dels
på Carlsberg Akademi.
I dagens litteraturstudier tales der ikke meget om poesi og forskes endnu mindre i dens
grundlag. For at rette op på det forsømte vil en række fremtrædende forskere fra ind- og
udland stille grundlæggende spørgsmål på konferencen: Hvilken rolle spiller poetisk form?
Hvordan betyder og bevæger vers? Kort sagt, hvad er poesi?
Læs hele konferenceprogrammet på www.humanist.hum.ku.dk/kalender/2008/maj

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Tekstilforskning (CTR), Københavns
Universitet, afholder i maj det 10. North European Symposium for Archaeological Textiles
(NESAT X).
I dagene onsdag-lørdag den 14.-17. maj vil Københavns Universitet være mødested for mere
end 110 tekstilforskere fra 23 lande. Hovedparten af konferencens sessions finder sted på
Københavns Universitet, Amager (lokale 23.0.50), og er åben for tilhørere. Lørdag den 17.
maj flytter konferencen til Nationalmuseet (i Nationalmuseets biograf), som er medarrangør
sammen med Lejre Forsøgscenter.
NESAT er et internationalt forskningsforum for arkæologer, historikere, konservatorer og
håndværkere med ekspertise og interesse for de mange aspekter af Nordeuropas tekstile forhistorie og historie. NESAT-konferencen bliver afholdt hvert tredje år i forskellige nordeuropæiske lande.
De tilmeldte forskere vil bidrage med 44 foredrag og 21 posters. Konferencens program og
abstracts kan ses på www.ctr.hum.ku.dk.

Maverick Minds
Tværfagligt netværk for studerende og nyuddannede
kandidater inviterer til workshop lørdag den 3. maj
Maverick Minds er et tværfagligt netværk, der arrangerer workshops hver måned med studerende og nyuddannede fra forskellige studier til en 10 timer lang konceptudviklingsdag.
Det handler om tværfaglighed, samarbejde og glæden ved at skabe. Så hvis du gerne vil
arbejde sammen med både industrielle designere, ingeniører, arkitekter og mange andre, så
kan du prøve det på den næste Maverick Minds Workshop lørdag den 3. maj.
En del af konceptet er kontakt til erhvervslivet – i øjeblikket har netværket kontakt til flere
store danske virksomheder, som skal hjælpe konceptet frem.
Klik ind hjemmesiden www.maverickminds.dk og læs mere, eller send en e-mail til info@
maverickminds.dk for at tilmelde dig nyhedsbrevet, få mere information eller tilmelde dig
mailinglisten.

Kunst og hjerne
Seminar om neurobiologi og kunst på KUA den 23. april
Samspillet mellem neurobiologi og kunst er
temaet for et seminar på KUA onsdag den
23. april kl. 10-17. Her sætter kunstnere og
neuroæstetikere hinanden stævne til en diskussion af konsekvenserne af de senere års
forskning i hjernens funktioner. Spørgsmålet
er, hvilken rolle centrale neurale processer
som perception, hukommelse og følelser spiller for kunstnerens skabende proces?
Et af æstetikkens vanskeligste problemer er
kunstnerisk kreativitet. Man kan forestille
sig, at dette problem kunne belyses ved et
aktivt samarbejde mellem hjerneforskere og
kunstnere. I 1990’erne havde den postmoderne filosofi en enorm indflydelse på kunstnernes konkrete praksis. Vil neuroæstetikken kunne få en lignende indflydelse?
På seminaret er der oplæg fra forskerne Anne Fastrup og Jon O. Lauring fra IKK, Jesper
Egholm fra Aarhus Universitet, billedkunstnerne Peter Holst Henckel, Peter Døssing og
Aslak Vibæk, digteren Morten Søndergaard samt Martin Skov fra MR-Afdelingen på Hvidovre Hospital.
Seminaret foregår på KUA i lokale 22.0.11 og er åbent for alle interesserede.

Noter
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Kom og larm!

Tutorseminar

Ørestaden mod stilhed! Slå lyttelapperne ud den 17. april,
når de ellers så tyste KUA-lokaler danner ramme om en
aften, der stiller krav til dine øresnegle og forkæler din
høresans med lytteoplevelser

Årets tutorseminar afholdes i to dele, første del den 30.
april, anden del den 6. august (gentages den 20. august)

Lydarkivet for radiomedier (LARM) stiller på endagsfestivalen LARM I ØREstaden skarpt på
de oplevelser, du får gennem øret. Bliv opdateret på det nyeste inden for lyd og radio, eller rejs
tilbage i tiden og genhør gammelt guld fra arkiverne.

Program
17-19 Udspørgelsens kunst – seminar om radiointerviewet. Oplægsholdere: Lektor Thorkild
Ellerbæk, Danmarks Journalisthøjskole; stud.mag og radiomontør Katrine Nadia Jørgensen,
INSS, KU; journalist Mads Brügger, DR; lektor Merete Onsberg, MEF, KU og videnskablig
assistent Erik Granly Jensen, IKK, KU.
19-21 Det frie marked – LARMs legeplads. Mød de mange nye spillere i det radiofoniske
landskab efter DRs nedskæringer, interviewet af Stine Bang. Hør blandt andet:
n R adiofonisk Selskab fortælle om mål og muligheder for montageproduktion uden for DR.
n Jesper Deins (DR) positive vinkel på krisen i DR, når han taler om ”Det nye radioland”.
n Lyt til Folkegavens spoken word fra markedspladsens Speaker’s Corner.
n Tag på ”podwalk” produceret af studerende fra IKK for Ørestad Nord og Arken.
n Lyt til Philip Trier Jacobensens (DR) montage ”Københavns Universitet”.
n Gå på lytteopdagelse i KUAs lokaler mellem udstillede lydværker af bl.a. Imri Sandström
(SE), Jacob Kreutzfeldt & Brandon la Belle.
n Hør stedsspecifik lydkunst, produceret til bygning 21 i dagens anledning af Kunstakademiets Nordic Sound Art-studerende.
n Mød Universitetsradioen, der aftenen igennem underholder med radiodrama, montager og
sender direkte fra arrangementet på 95.5 MHz.
n L æn dig tilbage i LARMs Ønskelounge – hvor spolebåndoptageren føjer tilskuernes ønsker
mellem guld, hits og andet godt fra DRs arkiv.
n Hvil ørerne til lyden af Fjyssels low-tech Commodore-kompositioner.
n Eller hold en pause i cafeen til 60’er-sound fra dj London Loves
21-23 Radiogys!
Bliv skræmt fra vid og sans af den klassiske kultgyser ”Mordets melodi”
Quiz med i ”Onkel morfars lydgæt” med radioveteranen Stephen Schwartz
23-01 Dans og fest ved dj Djuna Barnes. Lad lyd og rytmer gå ind gennem øret og forplante
sig til resten af kroppen
Alle er velkomne til at larme med – og arrangementet er gratis.
Hvornår Torsdag den 17. april kl. 17-01.
Hvor Københavns Universitet Amager (KUA), bygning 21 på Karen Blixens vej 1, 2300
København S.
Mere info Facebook eller www.diskutek.blogspot.com, hvor der også er links til de enkelte
programpunkter – eller kontakt Bente Larsen på 28 77 84 34.
Arrangør LARM (www.larm.hum.ku.dk)

Legat
Eugéniu Lozovans fond
Eugéniu Lozovans fond har til formål at støtte rumænske studerende og yngre forskere, der
ønsker at studere ved Københavns Universitet (romansk filologi, græsk, latin, histoire, arkæologi) eller forske i de nævnte fag med tilknytning til Københavns Universitetet. I visse tilfælde
kan også danske studerende og yngre forskere modtage støtte.
Der uddeles et antal legatportioner pr. 1. september 2008 efter skriftlig ansøgning (ikke email). Der er ingen ansøgningsformular. Ansøgningerne skal indeholde oplysninger om akademisk karriere, studie- eller forskningsprojekt, samt redegørelse for det ansøgte beløb.
NB: Legatmodtagerne kan forske eller studere i et vesteuropæisk land efter deres eget valg. Der
gives fortrinsstilling til forskere.
Ansøgningsfristen er den 15. maj 2008. Ansøgninger sendes til: Ultima advokater A/S, att.
Christian Petri, Københavnsvej 14-16, Postboks 16, 3400 Hillerød.
Ansøgere kan påregne svar i juni måned 2008.
Nærmere oplysninger kan indhentes hos bestyrelsesformand Erling Strudsholm, Institut for
Engelsk, Germansk og Romansk, Njalsgade 128, 2300 København S,
e-mail: struds@hum.ku.dk.

For at være klædt på til mødet med de nye studerende i august/september 2008 skal alle tutorer deltage i humanioras fælles uddannelsesseminar for tutorer, som afholdes i to dele. Del
1 afholdes én gang, nemlig den 30. april. Del 2 afholdes to gange, hvor tutorgruppen skal
melde sig til den dato, der ligger forud for deres første møde med de nye studerende.
Seminaret er både for erfarne og nye tutorer på alle uddannelser på humaniora. I samarbejde
med institutterne arbejder dekanatet med en ny strategi for studiestarten på humaniora, der
betyder en udvikling af bl.a. tutoropgaverne. På seminaret vil tutorerne derfor få oplæg om
de opgaver og temaer, der er vigtige i deres arbejde, og oplæggene suppleres med øvelser og
erfaringsudveksling på tværs af uddannelserne.
Program
Del 1: Onsdag den 30. april, KUA, lokale 23.0.50. Tema: Planlægning og rammer for opgaverne
15.30-15.45; Velkomst v/ Hanne Løngreen, prodekan for uddannelser
15.45-16.30; Strategi for studiestarten 2008-10 og tutorernes opgaver v/ Luise
Hvidt, projektleder af studiestartprogrammet, Studiestartkontoret Humaniora
16.30-16.45; Kaffepause
16.45-17.45; Hvad har humanister til fælles, og hvad er det, vi kan? v/ Karriere
vejleder Thomas Kiernan
17.45-18.00; Pause
18.00-18.45; Confessions of an experienced tutor v/ Jeppe Morgenthaler, tidligere tutor på Dansk
18.45-19.00; Afrunding og evaluering v/ Studiestartkontoret Humaniora
Del 2: Onsdag den 6. august (gentages onsdag den 20. august). Tema: Målgruppe og kontakten med de nye studerende
Emnerne bliver: Opgaver nu og i introforløbet, Etik i studiestarten og Konflikthåndtering
Detaljeret program følger, og der er tilmelding.
Arrangør: Studie- og Karrierevejledningen Humaniora

Aarhushistorier
Kommuner belønner bedste speciale
Århus Kommune vil belønne de bedste humanistisker specialer, som handler om Århus Kommune, med 10.000 kr. De studerende får en kommunal mentor, og kommunen hjælper med
empirien.
Initiativet udspringer af en samarbejdsaftale mellem fakultetet og kommunen.
Flere oplysninger på www.humaniora.au.dk/erhvervsspeciale

Fukuyama til Aarhus Universitet
Den verdensberømte samfundsforsker Francis Fukuyama er blevet tilknyttet Aarhus Universitet som forskningsprofessor på Det Samfundsvidenskabelige og Det Humanistiske Fakultet.
Flere oplysninger på www.au.dk/da/nyheder/presse/2008/140308
Klummen fra Århus skrives af redaktøren af HUMavisen, Svend Aage Mogensen. HUMavisen udgives også online. Du kan
finde det nyeste nummer af HUMavisen på www.humaniora.au.dk/nyheder/humavis

Editionsfilologi
Åbent seminar på KUA den 7. maj om projektet
”Dansk Editionshistorie”
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab arrangerer onsdag den 7. maj kl. 14-17.30
et åbent faglig seminar om forskningsprojektet ”Dansk Editionshistorie”
Læs mere om arrangementet og find programmet på www.hum.ku.dk/kalender
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Onsdag den 16. april
kl. 13.15-16.00
KUA, 16.1.32

Den demografiske transition
omkring år 1800

Gæsteforlæsning ved lektor Ole Georg Moseng,
seksjon for Sykepleievitenskap, Oslo Universitet
(arr. Saxo-Instituttet)

Torsdag den 17. april
kl. 13.15-16.00
Frue Plads, Festsalen

Få en grøn karriere! Danmarks første
”Grønne Karrierebørs”

Karrierebørs. Læs mere på www.kubulus.ku.dk
(arr. Københavns Universitets Alumneforening,
KUBULUS)

Torsdag den 17. april
kl. 17.15-1.00
KUA, bygning 21

Ørestaden mod stilhed! Kom og
LARM i Ørestaden

Endagsfestival. Læs mere på www.larm.hum.ku.dk
(arr. Lydarkivet for Radiomedier)

Torsdag den 17. april
kl. 19.30
KUA, 23.4.39

Om at skrive og redigere dansk litteraturs historie

Foredrag ved redaktør May Schack og forskningslektor Lasse Horne Kjældgaard, Institut for Nordiske
Studier og Sprogvidenskab, KU. Læs mere på
www.selskabfornordiskfilologi.dk
(arr. Selskab for Nordisk Filologi)

Fredag den 18. april
kl. 13.00-16.00
KUA, 5.2.29a

Dimensions of Equality

Workshop med John Baker, leder af Equality Studies
Centre, UC Dublin. Læs mere på cesem.ku.dk
(arr. Center for Studier af Lighed og Multi
kulturalisme og Institut for Medier, Erkendelse
og Formidling)

Mandag-onsdag den 21.-23. april
KUA, 23.2.47

Forfatterens autoritet

Tredages kursus. Læs mere på
georgbrandes.hum.ku.dk
(arr. Georg Brandes Skolen)

Tirsdag den 22. april
kl. 15.30-17.00
Snorresgade 17-19, U 3

Anti-Semitism in Poland after
Auschwitz

Gæsteforelæsning ved professor Jan T. Gross, Princeton University
(arr. Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier)

Onsdag den 23. april
kl. 10.00-17.00
KUA, 22.0.11

Kunst og hjerne

Seminar. Læs mere på kunstogkulturvidenskab.
ku.dk
(arr. Institut for Kunst- og Kulturvidenskab)

Onsdag den 23. april
kl. 13.15-15.00
KUA, 5.2.29a

Why Democracies Don’t Have the
Right to Unilaterally Control Their
Own Borders

Gæsteforelæsning ved associate professor Arash Abizadeh, McGill University. Læs mere på cesem.ku.dk
(arr. Center for Studier af Lighed og Multikulturalisme
og Institut for Medier, Erkendelse og Formidling)

Onsdag den 23. april
kl. 14.15
KUA, 27.4.4

Langscape: The toponymic Wealth
of Anglo-Saxon Charter Bounds

Leverhulme Early Career Fellow Peter Stokes,
Department of Anglo-Saxon, Norse and Celtic, University of Cambridge
(arr. Nordisk Forskningsinstitut)

Torsdag-fredag den 24.-25. april
kl. 9.15-16.00
KUA, 22.0.11

The Care and Conservation of
Manuscripts – the 11th international
seminar

Todages seminar. Læs mere på nfi.ku.dk
(arr. The Arnamagnæan Commission, The Arnamagnæan Institute and The Royal Library)

Torsdag den 24. april
kl. 18.30
KUA, 27.0.09

Manikæismen – historie, litteratur,
lære og gudsdyrkelse

Foredrag ved lektor Nils Arne Pedersen, Aarhus Universitet. Læs mere på www.centralasien.dk
(arr. Centralasiatisk Selskab)

Torsdag den 24. april
kl. 19.30
Købmagergade 44

Kierkegaard og Blixen

Foredrag ved Ivan Z. Sørensen. Læs mere på
www.sk.ku.dk
(arr. Søren Kierkegaard Selskabet)

Torsdag den 24. april
kl. 19.30
Købmagergade 44, Kædercafeen

Søren Kierkegaards kristendom

Foredrag ved Ole B. Olesen. Læs mere på
www.sk.ku.dk
(arr. Søren Kierkegaard Selskabet)

Torsdag den 24. april
kl. 20.00
Vartov, Farvergade 27H

Den radikale kritiker. Om Georg
Brandes

Foredrag og efterfølgende debat med cand.mag.
Svend Skriver, litteraturredaktør på Ekstra Bladet.
Læs mere på studenterkredsen.dk
(arr. Studenterkredsen)

Fredag den 25. april
kl. 13.00-16.00
KUA, 22.0.47

Temadag om spørgsmål. Om spørgsmålet som sproglig størrelse

Foredrag ved Rita Terkelsen, RUC, Trine Heinemann,
SDU, Nina Grønnum og John Tøndering, begge KU
(arr. ProGram-kredsen)
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www.humanist.hum.ku.dk

Humanist bliver udgivet af Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet.
Avisen bliver distrubueret til alle institutter
ved Det Humanistiske Fakultet samt på fællesarealer på KUA

Fredag den 2. maj
kl. 13.00
KUA, 22.0.11

Studier i overgangen fra nedertysk til
højtysk skriftsprog i Tønder i 1500og 1600-tallet

Ph.d.-forsvar ved Birgit Christensen
(arr. Det Humanistiske Fakultet)

Mandag den 5. maj
kl. 13.00
KUA, 22.0.11

Myth and Memory – Satan and the
Other in Islamic Tradition

Ph.d.-forsvar ved Jean Butler
(arr. Det Humanistiske Fakultet )

Mandag den 5. maj
kl. 17.00
Den Sorte Diamant, Blixen-salen

I søvnens rige – en kulturhistorie om
sovevaner, ca. 1500-1850

Foredrag ved museumsinspektør Mikkel Vendborg
Pedersen, Nationalmuseet
(arr. Historisk Samfund)

Mandag den 5. maj
kl. 19.30
Snorresgade 17-19, U 3

Koranen som tekst

Tirsdag den 6. maj
kl. 13.15-17.00
Artillerivej 86, 0.26

Islamseminar: Prospects for Future
Developments in Jihadist Ideology

Foredrag ved lektor Mark Sedgwick, Afdeling for
Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.
(arr. Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier)

Tirsdag den 6. maj
kl. 19.30
Købmagergade 44, Kældercaféen

Efter Guds død. Hans Blumenbergs
religionsfilosofi

Foredrag ved ph.d.-studerende Ulrik Houlind
Rasmussen
(arr. Teologisk Forening)

Adresse
Njalsgade 80, lokale 18.1.68
2300 København S
Tlf. 35 32 80 40
Fax 35 32 80 52
E-mail: redaktion@humanist.ku.dk

Onsdag-fredag den 7.-10. maj
kl. 10.15-17.00
KUA, 22.0.11 og Carlsberg
Akademi

Problems in Poetic Language: Form
as/or Meaning?

Tre-dages international konference om form og
betydning i poesi. Yderlige oplysninger hos postdoc
Frank Kjørup, kjoerup@hum.ku.dk
(arr. Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab)

Grafik & Billedbehandling
Martin Ørsted

Forelæsning ved professor Angelika Neuwirth, Freie
Universität, Berlin
(arr. Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier)

Onsdag den 7. maj
kl. 13.15-15.00
KUA, 23.0.50

The Industrial Revolution, the
Interiority Revolution, and the
Incentive Revolution

Professor Joel Pfister, Wesleyan University,
Connecticut, USA
(arr. Institut for Engelsk, Germansk og Romansk)

Torsdag den 8. maj
kl. 15.00-16.30
KUA, 24.3.62

The translation of narrative point of
view

Jan Louis-Kruger, Ph.D., North-West University of
South Africa, og gæstelektor ved ENGEROM, KU
(arr. Institut for Engelsk, Germansk og Romansk)

Torsdag den 8. maj
kl. 15.15-17
KUA, 22.0.47

TalkBank – Reintegrating the
Disciplines

Foredrag ved professor Brian MacWhinney, Carnegie Mellon University og SDU.
Foredraget foregår på engelsk.
(arr. Danish Functional Grammar)

Torsdag den 8. maj
kl. 20.00
Vartov, Farvergade 27H

Politiseringstendenser i samtidskunsten

Foredrag og efterfølgende debat med adjunkt Mikkel
Bolt Rasmussen, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, KU. Læs mere på studenterkredsen.dk
(arr. Studenterkredsen)

Fredag den 9. maj
kl. 10.15
KUA, 27.0.09

Language Acquisition

A seminar and a master class with Brian
MacWhninney and Birgitta Sahlén
(arr. Forskerskole Øst og Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab)

Fredag den 9. maj
kl. 12.30-16.30
Dansk Design Center

Temadag om forskningskommunikation

Læs mere på www.fi.dk
(arr. Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation)

Torsdag den 15. maj
kl. 16.15
Diamanten, Blixen-salen

Guaman Poma and his literary and
historical interlocutors

Foredrag af Dr. Rolena Adorno, Reuben Post Halleck, Professor of Spanish at Yale University. Læs
mere på www.kb.dk/da/nb/tema/poma
(arr. Det Kongelige Bibliotek)

Hvis pladsen tillader det, optager redaktionen gerne navngivne indlæg af relevans
for ansatte og studerende ved Det Humanistiske Fakultetet på Københavns Universitet. Humanist udkommer normalt midt i
semestermånederne, dog ikke i januar, juli
og august
Humanist kan også læses på websitet
www.humanist.hum.ku.dk, der ud over
artikler bragt i bladet jævnligt opdateres
med nyheder og arrangementer m.m.
Redaktion
Karsten Borup, Henrik Friis, Carsten
Munk Hansen, Suzanne Løje, Pernille
Munch, Rie Kjær Poulsen, Lise Tolstrup
(ansvarshavende) og Anne Trap-Lind

Tryk
Offsettrykkeriet Midtjylland A/S, Ikast
Oplag
7.000 ex.
Eftertryk
af redaktionelt stof i Humanist er tilladt,
hvis kilden bliver angivet tydeligt
Artikler og indlæg
modtages gerne på e-mail:
redaktion@humanist.ku.dk
Annoncer
Kontakt redaktionen på e-mail:
redaktion@humanist.ku.dk eller
tlf. 35 32 80 40
Deadlines
gælder for kortere meddelelser mv. Større
indlæg bør være redaktionen i hænde senest fredagen før deadline (se nedenfor).
Senere aflevering kan kun ske efter aftale
med redaktionen

Deadline nr. 4/08: Mandag 31/3



Udkommer onsdag 14/5

Deadline nr. 5/08: Mandag 26/5
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Den nødvendige hofnar?

Initiativtager til debatarrangementet ’Humanioras betydning i det 21. århundrede’ , lektor Tania Ørum, præsenterer oplægsholderne

Af Pernille Munch
(pmunch@hum.ku.dk)

Både Politiken og Information havde fundet vej til KUA, da foreningen Humanistisk Forum den første onsdag i april havde sat
alle med en interesse for humaniora stævne i Multisalen på Nye
KUA. Om det var udsigten til intern splid og store overskrifter, der
havde lokket nyhedshundene til Amager, skal være usagt.
Målet med eftermiddagen var at være et kvalificeret indspark til
dekanatets HUM21-strategi, der i øjeblikket arbejdes på internt
på fakultetet.
- Men vi har ændret titlen fra ’Humaniora ind i det 21 århundrede’ til ’Humanioras betydning i det 21. århundrede’ fordi vi
ikke mener, at vi er bagud. Vores identitet og grundlag er allerede
i høj grad i det 21. århundrede – derfor titelændringen, forklarede
medarrangør, Tania Ørum fra IKK.

Højt til loftet i Multisalen
Små hundrede tilhørere, heriblandt en del studerende, havde
fundet vej til det højloftede lokale, hvor første mand på talerstolen, ph.d. og postdoc på DPU, Jesper Eckhardt Larsen, talte om,
hvordan humaniora er blevet politisk. Derefter var turen kommet
til professor Frederik Stjernfelt fra Aarhus Universitet. Stjernfelt
citerede bl.a. den pakistansk-fødte forfatter Ibn Warraq:
- Warraq taler om stræben efter viden for videns egen skyld som
et vestligt særkende. Og før vi siger, at humaniora er godt for alt

muligt indtægtsgivende og erhvervsrelateret, så skal vi altid sørge
for at der også er netop det: stræben efter viden for dens egen
skyld, mente han.

Humanist, ekspert eller hofnar
Eneste kvinde i panelet var Birgitte Possing, seniorforsker, adjungeret professor, dr.phil. og fhv. direktør for Danmarks Humanistiske
Forskningscenter. Birgitte Possing fokuserede på en type forsker,
som hun kaldte for ’den nødvendige hofnar’. Det er forskeren, der
forsker af samvittighed og nysgerrighed, og som vender tingene på
hovedet. Ganske som hofnarren, er han eller hun en professionel,
ansat til at sige det, der ofte skal eller bør siges.
- Hofnarren er vitaliserende, klargørende og stimulerende. Han
eller hun skal stille de naive, men vigtige spørgsmål. Men der bliver
mindre og mindre plads til hofnarren, for den skal finansieres via
basismidlerne, som der bliver færre af, mente Birgitte Possing.

Ledelsesmæssig automatreaktion
Sidste mand på banen var professor i engelsk, Peter Harder.
Han talte om det farlige og forkerte i at glorificere den gamle
styrelseslov i forhold til den udskældte nye universitetslov i den
aktuelle debat. Og derpå gjorde han op med ideen om, at det er
helligbrøde for humanister at bejle til erhvervslivet:
- Selvfølgelig skal universiteterne lave erhvervsrettede ting, når
det er det, samfundet beder os om. Og selvfølgelig skal vi være nyttige – vi skal bare også være andre ting. Jeg har haft stor fornøjelse
af at være ansvarlig for praktikordningen på engelsk, og jeg er af
den overbevisning, at humanister som hovedregel ikke tager skade
af, at deres uddannelse kan bruges, når de er færdige, sagde han til
stor morskab for publikum i salen.
Peter Harder argumenterede derefter for mere ledelse og mindre
management på fakultetet.
- Vi skal væk fra den automatreaktion, hvor man fra ledelsen
bare sender politiske tiltag videre ned i systemet. Man burde bl.a.
indføre et sekretariat, der som en barriere skulle beskytte de ansatte
mod alle de engagementsdræbende tiltag og strategier, mente Peter
Harder. Og føjede dertil, at det heller ikke var at bruge folks tid
ordentligt, når man indkaldte alle medarbejdere til en dag, hvor
det ene af de to foredrag handlede om, at man ikke skulle tænke
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Hvilken rolle skal humaniora
spille i fremtidens samfund?
Det var et af de spørgsmål, der
blev diskuteret til debatarrangementet ’Humanioras betydning i det 21. århundrede’ på
KUA.

Birgitte Possing, Frederik Stjernfelt og Peter Harder

så meget på sin kernefaglighed, men derimod tænke mere på kroppen. Det sidste blev sagt med reference til startskudsdagen på
HUM21 i starten af marts.

Husk kunderne i butikken
Efter fremlæggelserne fra panelet var det salens tur til at stille
spørgsmål. Herfra kom snakken til at dreje sig om New Public
Management i universitetsverdenen, om den tiltagende teknokratisering og om humanioras forpligtelse over for politikerne og
samfundet.
Afslutningskommentaren fra salen kom fra en studerende. Han
opfordrede til mere samarbejde på humaniora og i universitetsverdenen generelt og efterlyste en kobling mellem både de forskellige
universiteter og mellem undervisere og studerende.
- Det kan fx være i form af blogs og møder a la dette på både
institut-, fakultets- og universitetsniveau, sagde han.
Det fik Tania Ørum til at afslutte dagen med et håndslag på
studenterinddragelsen:
- For mig er helt indlysende, at de studerende også skal være
med i den her proces med at gøre humaniora stærkere, mente hun
og fortsatte derpå med at glæde sig over de mange tanker og ideer,
der var kommet frem i løbet af dagen, og som kan blive taget op
ved fremtidige arrangementer.

