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UDLANDSDAG
FOR DIG DER OVERVEJER ET UDLANDSOPHOLD

BLIV INSPIRERET
FÅ INFORMATION

VÆLG DIN DESTINATION

DEN 2. OKTOBER
KL. 13.00 – 17.00

PÅ TORVET, KUA2

DEN FORETRUKNE 
FAGFORENING OG 
A-KASSE FOR 
HUMANISTER

Fagligt fællesskab. Værdifulde kurser og arrangementer.  

Karrierevejledning og juridisk rådgivning både til studiejob og  

som færdiguddannet. Økonomisk sikring ved ledighed. Rabat på 

fitness, forsikring, bank, aviser, bøger, mad, rejser.

SOM STUDIEMEDLEM I DM OG MA FÅR DU:

 MELD DIG IND PÅ
 CANDPORTALEN.DK

Bliv medlem af DM 
inden 01.11.2014 og vind 
et års studieforsikring.

– en del af LB Forsikring
LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING

Læs mere i KUnet på din uddannelsesside      Udlandsophold
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8        Du står her! 
  Academic Books, Pitstop, Festsalen? Hvis der ikke lige   
  ringer en klokke, kan det være, du skal konsultere   
  KUA-kortet!
 
10    Få råd til mere kaffe! 
  Lav en lille smule research, og spar adskillige tusinde   
  kroner på dit bogbudget.

11     Find din læringsstil
  Line Sander underviser studerende i studieteknik og har  
  en række gode råd til, hvordan du bliver en mere effektiv  
          studerende (så har du også mere tid til at gå i byen!)

16    Fra praksis til teori
  Fodboldspilleren Morten Hauglund Larsen har som den   
  første dansker spillet professionelt i Brasilien. Nu dribler   
  han rundt på Engerom, hvor han læser portugisiske og   
  brasilianske studier. 

18     Sprogets regler
Hvordan taler ungdommen nutildags? Hvis der er nogen,  
der ved det, er det lektor Pia Quist fra Nordisk Forsknings- 
institut. Her fortæller hun om sin vej ind i forskningsverdenen. 
 

23   Foretagsomme humanister 
  Forestil dig, at din eksamen kun tæller, hvis du har fundet  
  en rigtig samarbejdspartner uden for universitetet. Sådan  
  lød vilkårene for en flok studerende på informationsviden- 
          skab sidste semester, og det kom der mange gode   
  projekter ud af.

26    Træt af smalltalk?
  Samtalesaloner er et koncept, der giver dig mulighed for  
  at møde nye mennesker og samtidig styrke både dine   
  egne samtalekundskaber og den danske debatkultur. 

31    Selvrealisering i New Zealand
  Sonia Bavnbæk Støvring, der læser informationsviden-  
  skab, var sidste semester i praktik i New Zealand. Et land,  
  hun helt sikkert ikke er færdig med.  

36    Kopenhagen ist sehr schön
  Linda Brick fra Berlin var sidste år på udvekslingsophold i  
  København. Hun elsker byen, men havde svært ved at   
  komme i kontakt med sine danske medstuderende.

Artikler

Læs også:

 6.   Dekanen mener!

 7.  HUMrådet byder velkommen til humaniora

 21.  Hva' mener du? Ny klumme af fakultetets forskere

30.  Nye parkeringsregler på KUA

 34.   Humanists Berlin-skribent takker af 

38.  Hvad forsker fakultetets ph.d.-studerende i?

40.  ToRS-studerende rådgiver fødevareinteressenter
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4       HUMANIST      

SIMONE ANN FREJVALD PETERSEN
Simone læser informationvidenskab og kulturfor-
midling. Hun fortæller på side 23 om sit eksamens-
projekt: en alternativ ide til studievejledning.  
- Der er flere ting, jeg glæder mig til ved det 
kommende semester. Jeg glæder mig især til, jeg 
skal læse et fag på et andet institut end mit eget. 
Det bliver fedt at få skiftet de trygge rammer ud 
med noget nyt og spændende. Jeg glæder mig også 
til at få taget rigtigt hul på mit nye studiejob, som 
tegner til at blive godt. Og så skal vi lige om lidt sige 
goddag til en masse nye studerende, og det skal jeg 
heldigvis også være med til på rusturen. Alt i alt er 
der mange spændende og udfordrende ting i vente, 
som bare kan komme an!

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 12: 6.10.2014. Udkommer 11.11.2014 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

MORTEN HAUGLUND LARSEN 
Morten læser portugisiske og brasilianske studier og fortæller 
om sit eventyr som professionel fodboldspiller i Brasilien på 
side 14.
- Hver gang jeg ankommer til Copacabana Strand er det som 
at træde ind i en film, selv baggrundsmusikken er til stede i 
form af de sambaspillende gademusikanter på promenaden. 
Derfor er det, jeg glæder mig mest til ved det kommende 
semester, muligheden for at arbejde med kultur, identitet og 
tekst, sådan som det kommer til udtryk i film, medier og kunst 
i den portugisisktalende verden. Derudover ser jeg frem til at 
starte et samarbejde op med studerende fra et universitet i 
Brasilien, inden jeg starter mit eget praktikophold i udlandet.

MARIE FLENSBORG
Grafik

MARTIN ØRSTED
Grafik

ASTRID MAAN THOMSEN
Studenterskribent

NINA MARIA BRANNER
Studenterskribent

DIANA SKYUM
Studenterskribent

KARSTEN BORUP
DISTRIBUTION M.M.

CHRISTIAN KRONOW
Studenterskribent

MARIA BUCK JENSEN 
Studenterskribent

PERNILLE MUNCH TOLDAM
Redaktør  
pmunch@hum.ku.dk

CARSTEN MUNK HANSEN
Redaktionssekretær og korrektur 
carstenhansen@hum.ku.dk

SUZANNE LØJE
Korrektur

Humanist Bidrag

Hvad glæder du dig 
mest til ved det kom-
mende semester? Vi 
har spurgt fire stude-
rende, der på den ene 
eller den anden måde 
har bidraget til dette 
nummer af Humanist.

FREDERICK LEHMANN FRANCK
Frederick læser informationsvidenskab og 
kulturformidling og fortæller i dette nummer om sit 
eksamensprojekt Lyttehygge.
- I det kommende semester ser jeg frem til at bruge 
energi på mit studierelevante arbejde på KEA 
Campus (Københavns Erhvervsakademi) på 
Nørrebro. Her får jeg mulighed for holde en række 
oplæg, som skal være med til at forbedre de 
studerendes studieliv ved at informere dem om 
diverse studieredskaber. Forhåbentlig kan jeg være 
med til at styrke de studerendes faglighed igennem 
dette. Det er en fantastisk følelse at kunne få lov at 
kombinere min personlige interesse for formidling 
med faglige kompetencer fra mit studie (informati-
onsvidenskab og kulturformidling).

SOFIE HOLDE
Studenterpolitikeren Sofie har skrevet 
HUMrådets klumme til dette nummer af 
Humanist. 
- Jeg glæder mig selvfølgelig til at se alle mine 
studiekammerater igen, men det, jeg glæder 
mig mest til, er univalget i slutningen af 
november. Jeg har været så heldig at sidde i 
humanioras Akademiske Råd sidste år, og jeg 
håber meget på, at mine medstuderende vil 
vise mig samme store tillid i år og genvælge 
mig. Det fede ved Akademisk Råd er, at det er 
her, de store strukturelle beslutninger bliver 
taget. I løbet af efteråret vil jeg sammen med 
de andre repræsentanter kæmpe for mere 
feedback og vejledning på HUM. Det er 
vigtigt og enormt lærerigt at sidde med, når 
beslutningerne bliver taget.
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Velkommen til(bage)
Når man arbejder på et universitet, kommer der et tidspunkt ud på foråret, hvor man begynder at 
se ekstra meget frem til sommer. Sommer betyder nemlig (ud over ferie og solskin, forstås!) færre 
studerende på administrationsgangene og forventninger om et arbejdspres, der, for de flestes ved-
kommende, letter i en periode. 

Men forventningen om sommer er ikke noget at regne i forhold til forventningen, der melder sig 
igen op mod studiestart. Efter en august måned, hvor universitetet har været affolket, er det skønt, 
at der nu endelig er studerende på campus igen. I længden bliver det kedeligt med de tomme 
gange, den manglende summen på fællesarealerne, det undseelige udbud i kantinen 
– og at man ikke skal kæmpe om pladserne i cykelstativerne foran hovedindgangen til KUA2. 

På redaktionen har vi sammensat et studiestartsnummer, hvor der forhåbentlig er noget for enhver 
smag: Vi har en lille velkomst til nye studerende (bl.a. et overskueligt kort over campus, der godt 
kan virke en anelse uoverskuelig, når man er ny), en praktikhistorie og en historie om entreprenør-
skab i undervisningen. Og så kan du læse om, hvordan du kan spare mange penge på studiebøger, 
hvis du handler rigtigt og tænker dig om. Og om, hvordan du kommer godt i gang med studierne 
med den rigtige studieteknik.  

Jeg håber, at du også har forventninger til det nye semester. Og at de vil blive indfriet. I året, der 
kommer, vil du – ud over din undervisning og alle de faglige arrangementer på stedet – kunne 
deltage i en masse sociale arrangementer og initiativer, der i de her år hele tiden bliver flere af. 
Fakultetet gemmer på en mængde gode oplevelser og ekstracurriculære aktiviteter for dig, der har 
mod på og lyst til at være med. Bl.a. synger hele fakultetet morgensang på torvet den første fredag 
i hver måned, og her er revy, festival, musical, melodi grand prix, studentergalleri og alt muligt an-
det festligt og interessant, som du kan blive en del af. Og i den mere faglige, men frivillige afdeling 
kan du tage i praktik, indgå i erhvervssamarbejder og tage på udlandsophold. 

Der er stor forskel på at studere nu og for 20 år siden – både indholdsmæssigt og i forhold til de 
ydre rammer (de generationer af studerende, der starter nu, har fx aldrig færdedes, hverken mentalt 
eller fysisk, på de linoleumsbeklædte gange på gamle røde KUA). Og selvom den politiske debat 
om uddannelseskvalitet og fremdriftsreform kommer til at fylde meget i det kommende år, og 
selvom studerende og politikere ikke altid er enige, så håber jeg, at du vil glæde dig over, at studieli-
vet i 2014 byder på et væld af muligheder, der ikke var til stede for ganske få år siden.

Jeg håber, at du får et rigtig godt semester. Pøj pøj med det hele og velkommen til(bage).

Pernille Munch Toldam
Redaktør
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Dekanen mener!  
Velkommen
Velkommen til et nyt studieår! En særlig varm velkomst til de knap 
2400 nye studerende, der er blevet optaget på deres bachelorud-
dannelser i år. I kan se frem til fem spændende og udviklende år 
på fakultetet – med engagerede undervisere, gode studiekammer-
ater, i behagelige fysiske rammer. 
Vi optager mange nye studerende hvert år, men dette år – og 
dermed I nye studerende – er på mange måder specielt. I er de 
første studerende optaget inden for den såkaldte Studiefrem-
driftsreform. Den indebærer, at studerende forpligtes til at være 
tilmeldt undervisnings- og eksamensaktiviteter svarende til 30 
ECTS-point per semester og ikke kan framelde sig eksamen, med 
mindre der gør sig meget specielle forhold gældende.
Anderledes sagt, reformen betyder, at I forventes at være studer-
ende på fuld tid og at gennemføre studierne på normeret tid. Det 
har i princippet altid været sådan, men i praksis har studerende 
ofte været længere om at fuldføre studiet – har i højere eller min-
dre grad været studerende på deltid og har brugt den resterende 
tid på fx erhvervsarbejde.
Det gør Studiefremdriftsreformen op med, idet den – sammen 
med strammere regler på SU-området – gør det klart, at man fra 
lovgivernes og regeringens side forventer mere effektivt gennem-
førte forløb til gengæld for de anselige ressourcer, samfundet 
lægger i de videregående uddannelser. 
Det er ikke en urimelig forventning. Men den kræver, at studi-
erne er godt tilrettelagt, studieintensiteten høj, kursusudbuddet 
omfattende og studiemiljøet, både det faglige og det digitale, af 
høj kvalitet. Det kræver altså en hel del af os, ledelse, institutter og 
undervisere. 
Omvendt forudsætter det også, at I studerende deltager hel-
hjertet, aktivt og medlevende i de mange varierede aktiviteter, 
jeres studier giver mulighed for, og at I gør det i den klare bevid-
sthed, at det at studere på KU er jeres hovedbeskæftigelse. 
Jeg er overbevist om, at det vil I også gøre. Samtidig bør I allerede 
nu gøre jer tanker om, hvad jeres uddannelse skal bruges til i 
jeres senere livsforløb. Fakultet og institutter tilbyder derfor både 
vejledning til sammensætningen af jeres studieforløb og hjælp 
til karriereovervejelserne.  Jeg vil stærkt opfordre til, at I udnytter 
disse tilbud fuldt ud.
Vel mødt til et nyt og fagligt udfordrende studieår!

Dekan Ulf Hedetoft

Virksomhedsdag på KUA
Under overskriften ”Lad din faglighed møde fremtiden” holder 

KU’s alumneforening KUBULUS den 25. september sin tredje 

virksomhedsdag på KUA. Her kan du få udvidet dit kendskab til 

jobmulighederne i de mindre virksomheder og blive klædt på til 

arbejdslivet på den anden side af studierne. 

Med på dagen er en række virksomheder, der efterspørger hu-

manistiske kompetencer, og som kan give dig et konkret billede 

af, hvordan din faglighed kan bruges i erhvervslivet.

Dagen byder på workshops, virksomhedsbasar og oplæg med 

færdiguddannede humanister, som har fået job i en mindre 

virksomhed.

PROGRAM

09.00 - 09.30 Aflever din billet og få en 'værktøjskasse'

09.30 - 11.00  Workshops:  

  Bliv klædt på til at møde virksomheder

11.15 - 12.45 'Mød en virksomhedshumanist': 

  Oplæg med færdiguddannede humanister

12.45 - 13.00 Frokost

13.00 - 15.00 Basar: Netværk med virksomhederne

Tilmeld dig og læs mere på:

kubulus.dk/arrangementer 



Kære nye humanist! 
Velkommen til dit liv som universitetsstuderende. Jeg lover dig, at det bliver en tid i dit liv,  

som du aldrig kommer til at glemme.

Din nye identitet på universitet
Du træder nu ind i en helt ny verden, hvor du ikke længere er elev, du vil ikke møde lærere, og 

du vil ikke have et klasselokale. Fremover vil du kunne kalde dig navne, der er direkte relateret 

til din nye faglighed, fx arkæolog, lingvist eller religionshistoriker. Du vil også blive mødt med 

prædikater, der er defineret ved ikke at være faglige, men som viser dit tilhørsforhold: måske 

bliver du en del af revyholdet, sanggruppen eller en fast del af møblementet i institutbaren. Men 

det vigtigste ved din nye universitetsidentitet er, at du nu er en humanist. Det er et stort ord, der 

beskriver dig som en person, der arbejder med menneskets kultur, historie og forståelse.

Fordomme, som ikke holder stik
Desværre passer det moderne Danmark ikke altid lige godt på dets humanister, og desværre står 

vi ofte for skud, når debatten handler om produktivitet og uddannelseskvalitet. Der er nemlig i 

øjeblikket et forvrænget mediebillede, der siger, at virksomhederne hellere vil have fysikere og 

biologer end audiologopæder og filosoffer – og at der er mere behov for den naturvidenskabe-

lige viden end for vores humanistiske tilgang til tingene. Men det passer selvfølgelig ikke. Der 

er et stort behov for os alle. En vigtig del af dit nye liv, eller måske job, som humanist er, at du 

skal tage kampen op mod fordommene om de dovne og forkælede studerende på de danske 

universiteter. Men det er en kamp, du ikke skal tage alene! Her på fakultet finder du nemlig 

HUMrådet, der kæmper sammen med dig.

HUMrådet for dig – og alle os andre
HUMrådet er et demokratisk organ af studerende, som mødes på tværs af humanistiske fag-

ligheder og sammen kæmper for den bedste uddannelse for os. Det gør vi sammen med vores 

moderorganisation Studenterrådet, som samler alle studerende på hele KU. 

Men du er aldrig alene på humaniora. HUMrådet er altid lige ved siden af dig, og sammen kan 

vi vise verden, at fordommene ikke holder stik. Vi er bevidste og ivrige studerende, som brænder 

for at ændre verden med vores faglige kompetencer.

Via HUMrådet sidder der mange studerende i alle udvalg og råd på Humaniora. Vi sider med alle 

de steder, hvor beslutningerne bliver taget – både lokalt på fagene og centralt hos ledelsen på 

fakultetet. Vi arbejder bl.a. for det bedste studiemiljø, bedre og mere feedback, inklusion af alle 

studerende, mere undervisning og mere forskerkontakt.

Som medlem af HUMrådet vil jeg rigtig gerne have lov til at byde dig velkommen til dit nye 

liv – og til kampen for humanistisk faglighed. Jeg prøver ikke at skræmme dig, tværtimod! Jeg 

opfordrer dig derimod til aktivt at blive en del af den moderne verden, hvor man anerkender alle 

fagligheder – også den humanistiske.

Hvis du er interesseret i demokratisk arbejde og i at have indflydelse på din hverdag på univer-

sitetet - og dermed også på din fremtid – så kom og mød HUMrådet d. 9. september til vores 

Introdag.

Vi lover dig, at uanset hvad du læser, så er vi her for dig og din hverdag.

På vegne af HUMrådet

Sofie Gro Holde

(humraadet.ku@gmail.com)

3. semester på historie   

VELKOMMEN  
TIL DIN FREMTID!  
- VÆR MED TIL AT SIKRE DEN, SAMMEN MED HUMRÅDET.

Kort om HUMrådet:
• HUMrådet er et fakultetsråd. Det betyder, at   
 det er HUMrådet, der samler alle fagrådene
 (en slags universitetets elevråd) på Det Humani 

 stiske Fakultet på KU. 

• HUMrådet arbejder sammen med Studenterrå 

 det, der samler alle fakultetsrådene. Der er fem  

 andre fakulteter på KU: Det Samfundsviden  

 skabelige Fakultet, Det Juridiske   
 

 Fakultet, Det Teologiske Fakultet, Det Sund-   

 hedsvidenskabelige Fakultet og Det Natur- og  

 Biovidenskabelige Fakultet. 

• Igennem HUMrådet har vi som studerende stor  

 indflydelse i råd og nævn på fakultet, hvor vi  

 hver dag arbejder for forbedringer på vores   

 studier.
 

• Alle er velkomne i HUMrådet, uanset hvilket   

 fag du læser, hvor gammel du er, og hvilket   

 semester du er på. 

• HUMrådet stiller op til universitetsvalget, sam 

 men med fagrådene og Studenterrådet. Det gør  

 vi uden at blande partipolitik ind i valget, fordi  

 vi mener, at uddannelsespolitik er for alle, uan 

 set personlig overbevisning. 

• I HUMrådet arbejder vi med mange spændende  

 opgaver, som alle er enten politiske, faglige eller  

 sociale. Der er helt sikkert også noget, du synes  

 er relevant og spændende. 

• Formanden for HUMrådet er Kristoffer 
 Dannefer, der læser kommunikation og it. Fang  

 ham på vores mail humraadet.ku@gmail.com

HUMrådet byder 
velkommen! 



8       HUMANIST       Find vej

Videncenter INSS

Karen Blixens Vej

Njalsgade

Roland Bar

16

21

22

27

N

KORT OVER KUA

Pitstop
Pitstop sælger sandwiches, salater, 
kaffe, slik, frugt og drikkevarer. 

 Universitetstorvet, KUA2

KUBIS
Fakultetsbiblioteket byder både på 
bøger og gode læsepladser, og
bibliotekarerne giver gerne en
hjælpende hånd med at finde det, du 
leder efter. Desuden byder biblioteket 
på arrangementer som fx debatter, 
digtoplæsninger og forfatterbesøg.

 kubis.ku.dk

Academic Books
Academic Books er universitetets 
boghandel. Medarbejderne arbejder 
hårdt for at få pensumlister og bog-
indkøb klar til semesterstart, så du i 
ro og mag kan købe alle dine bøger 
ét sted.

 Universitetstorvet, KUA2. 
 academicbooks.dk/ku-soendre

IVA
Fakultetets eneste institut, der ikke 
bor på campus, er Det Informationsvi-
denskabelig Akademi. Det tager dog 
ikke mere end ca. ti min. i rask trav før 
du finder dem på:

 Birketinget 6

Mødestedet
Navnet siger det meste! I Mødeste-
det kan du få en kop kaffe eller en øl 
med dine medstuderende og købe 
sandwich og kager. 

 Stuen, bygning 11, KUA2.

Åbningstider for alle tre madsteder:
 hum.ku.dk/kontakt/gaest/kantinen

Publikom
Du køber dine kursuskompendier hos 
Publikom. Her kan du også
få trykt og indbundet dine egne 
opgaver og få hjælp til at printe og 
kopiere på fakultetets printere.

 webshophum-dk.ku.dk/shop/
frontpage.html

 Stuen, bygning 11, KUA2.

Tagterrasser
De store tagterrasser mellem bygning 
10/11-12 og 13-14 kan være en 
blæsende fornøjelse, men udsigten 
er helt i top. Heroppe kan man nyde 
solen og en kop kaffe med sine med-
studerende (der ligger studiecaféer 
på hver side), og man kan desuden 
se den store byggeplads, der engang 
bliver til KUA3.

Kantinen
Her kan du købe suppe, varm mad,
salat og sandwich og diverse varme 
og kolde drikkevarer, slik og frugt. 

 Stuen, bygning 23, KUA1.

Du har aftalt at mødes med din læsegruppe i Roland Bar.  
Men hvor er det nu lige, det er? Vi bringer et kort over KUA  
med nogle af de steder, du kommer til at få brug for i løbet af 
din studietid. 

Fakultetet har også lavet mini-guiden ‘Min lille guide til KUA’, 
som du får af dine tutorer. Her kan du læse meget mere om 
fakultetets faglige og sociale aktiviteter, og hvor de foregår.
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Videncenter
 ENGEROM

Videncenter INSS
Videncenter IKK

Kantinen

Njalsgade

Tagterrasse

IVA
(Birketinget 6)

Nordisk Kaffebar

Roland Bar

14

16

23

Academic Books

KUBIS

Basketbanen

Byggeplads

KUA3

Grønt områdeEmil Holms Kanal

Kunstgræsplænen

Mødestedet

Pitstop
Publikom

Tagterrasse BARstionen

Café Alkvantor

[Kæ’feen]

Festsalen

HOVEDINDGANG

12

24

25

10

Café HELGA

i

Biblioteker, videncentre og bogsalg

Studenterfaciliteter

Mad & drikke
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Hvis du vil spare mange penge på studiebø-
ger, kræver det en smule planlægning. Få fat 
i pensumlisterne til dine kurser så hurtigt som 
muligt og undersøg, hvornår og hvor længe 
du skal bruge studiebøgerne. Er det skønlit-
teratur eller en bog, der kun skal bruges i et 
par uger, kan du måske nøjes med at låne 
den på biblioteket. Er det nyere bøger, så hør 
din underviser, om du kan nøjes med at købe 
en tidligere (og billigere) udgave. Og husk, 
uanset om du køber nyt eller brugt, at sam-
menligne priserne. Der kan være stor forskel 
på bogpriser og leveringsomkostninger, og 
nogle boghandlere giver endda studierabat. 

Brugte bøger
Hjemmesiden pensum.dk har mange private 
brugere, der sælger brugte bøger, og ved 
søgning vises både nyprisen hos boghand-
lerne, forsendelsespris og prisen for brugte 
bøger på en overskuelig måde. Husk, at 

selvom sælger har sat én pris på bogen, kan 
du altid prøve at prutte den ned. 

Der findes efterhånden også mange 
grupper på Facebook til salg af studiebøger. 
Søg på Facebook, eller spørg dine tutorer eller 
andre studerende efter gode grupper, der 
sælger netop den slags bøger, som du skal 
bruge. 

Nye bøger
Foretrækker du en helt ny bog uden over-
stregninger og æselører, kan du stadig hente 
en lille besparelse hjem. Tjek den billigste 
forhandler på pensum.dk eller bogpriser.dk. 

Skal der virkelig spares, er den billigste 
løsning at købe en e-bog fremfor en trykt 
bog. E-bøger er billigere, og du slipper for at 
betale for forsendelse. Men hvis du foretræk-
ker den trykte bog, kan du fx hos Saxo.dk 
stadig spare en lille halvtredser på forsen-
delse, hvis du vælger at hente bogen selv. 

Biblioteket
Satser du på at låne dine studiebøger, så sørg 
for at reservere dem i god tid. Der kan være 
rift om bøgerne. Hvis du står langt nede på 
ventelisten, så tjek om biblioteket i din hjemby 
har bogen hjemme. Så kan du også besøge 
dine forældre på vejen, når du skal hente 
bogen.

Kompendier 
Det er svært at spare penge på kompendi-
erne, fordi mange af dem bliver sammensat 
specifikt til semestret. Alligevel er det værd 
at undersøge, om kompendierne fra tidligere 
semestre kan bruges. I så fald kan du spørge 
studerende på årgangene over dig, om de vil 
sælge deres. Nogle gange ligger de gamle 
kompendier endda til gratis afhentning rundt 
omkring på universitetet.

SLIP BILLIGERE 
FRA STUDIESTARTEN 
– SPAR PENGE PÅ BØGERNE!

Det kan hurtigt blive en dyr affære at starte på et nyt studie. Der skal penge 
til rustur, fredagsbarer, mad – og selvfølgelig kompendier og studiebøger. 

Men hvis du er ude i god tid og tænker lidt alternativt, behøver bøgerne ikke 
at løbe med hele budgettet. Studenterskribenten, der selv har sparet adskillige 

tusinde kroner på studiebøger, giver her nogle gode råd til indkøbene.
Af Diana Skyum, stud.mag.
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Bøger og kompendier er købt, pensum er printet ud, og alt, hvad 
du skal lære det næste halve år, ligger klar foran dig. Men hvordan 

kommer man egentlig i gang og igennem studiestakken?  
Line Sander, underviser hos kursusvirksomheden SUPPLEMENT, 

anbefaler, at du går professionelt til værks og arbejder efter pusle-
spilsmetoden: Skab dig et overblik, sortér i brikkerne, lav rammen og 

fyld den ud – én brik ad gangen.

Af Diana Skyum, stud.mag.

FÅ PENSUM-PUSLESPILLET  
TIL AT GÅ OP MED EN  

ORDENTLIG STUDIETEKNIK

Hvordan er man egentlig studerende? 
Det der med fredagsbarer, SU-budgetter 
og det akademiske kvarter giver næsten 
sig selv. Men essensen af et studieliv – at 
studere – er ikke nødvendigvis så let, som 
det lyder. Universitetet er noget andet end 
gymnasiet. Her hedder det undervisning, 
undervisere og forberedelse fremfor timer, 
lærere og lektier. Og man er selv ansvarlig 
for at få lært noget. 

Det kan derfor være svært at vide, hvor 
man skal starte, når man har mindst tre års 
studier foran sig. 

 Line Sander, cand.comm., direktør og 
underviser i kursusvirksomheden SUPPLE-
MENT og medforfatter til bogen ”Studietek-
nik – vejen til et effektivt studium”, har 
gennem de sidste ti år bl.a. undervist 
københavnske studerende i studieteknik.  
For teknikken, den skal være i orden.
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Få brikkerne på bordet
- Den store udfordring er, at man som 
studerende skal gå professionelt til værks. 
Det er nødvendigt at lægge en strategi og 
bryde arbejdsprocessen ned – som om det 
er et hus, der skal bygges eller et puslespil, 
der skal lægges, begynder Line Sander og 
uddyber:
- Man starter med at hælde brikkerne ud på 
bordet, så stiller man kassen op og kigger 
på det samlede billede. Så sorterer man alle 
de blå, alle de røde, alle hjørnebrikkerne og 
kanterne, så bygger man rammen rundt, og 
så kigger man igen – er der noget, der er 
nemt at starte med? Dét er en strategi og 
en tilgang, siger hun.

Hvis man ikke lægger en plan, men bare 
starter fra en ende af, svarer det til at tage 
en tilfældig puslespilsbrik og forsøge at 
lægge den rigtigt, mener Line Sander.
- Man frarøver sig selv et kæmpe overblik, 
hvis man ikke tager sig tiden til at lægge en 
plan. Brug dine pensumlister, og læs din stu-
dieordning. Lav en ugeplan, hvor dagene er 
delt op i tre-fire hapser og vælg, hvor meget 
tid du afsætter til studie, til sport, til afslap-
ning og samvær med vennerne, siger hun.  

Når rammen er lagt 
Selv med en udførlig studieplan og de 
bedste intentioner kan motivationen og 
koncentrationen falde. Pludselig står opva-
sken og lokker, netbanksbesøg bliver til en 
ren fornøjelse, og du får ordnet alt det, du 
ikke skulle. 
- Mange har en tendens til at lave task-swap-
ping, som er det, der sker, når vi har gang 
i tre-fire opgaver på samme tid og springer 
imellem dem, hver gang vi går lidt i stå. Det 
er enormt spolerende for koncentrationen, 
og det tager tid og kvalitet ud af vores 
arbejde, fortæller Line Sander og råder til, at 
man gør én opgave færdig ad gangen. 

Samtidig er det styrkende for koncentra-
tionen, hvis du holder en masse pauser og 
tænker din læsning som intervaltræning:
- I stedet for at køre en maraton på tre-
fire timer uafbrudt, hvor koncentration 
langsomt men stabilt falder, så kør på i 20, 
40 eller 45 minutter og hold derefter en 
pause. Pausen skal dog være en rekreativ 
pause på to-fem minutter, hvor hjernen 
får ro til at fordøje stoffet. Der må gerne 
komme input til kroppen, så du kan spise, 
drikke og hoppe, men der må ikke komme 
nye input til hjernen, så ikke noget med at 
tjekke mails eller Facebook eller tænde for 
fjernsynet, råder hun.

De fire læringsstile
1. Visuel – brug farver.

2. Auditiv – vælg de rette lydlige 

omgivelser.

3. Taktil – brug legetøj.

4. Kinæstetisk – bevæg kroppen.

God studieteknik
1. Lav en strategi.

2. Gør én opgave færdig ad 
gangen.

3. Brug pauser aktivt.

4. Find din læringsstil.

5. Find din egen notatteknik og 
vær konsekvent.

6. Repetér løbende.
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Det betyder dog ikke, at du skal gå en hel 
dag uden Facebook. Din læsning og dine 
pauser skal bare disciplineres.
- Læs gerne tre timer om formiddagen, 
hvor du holder de små pauser undervejs. 
Og hold så en lang frokostpause, hvor du 
kan give den gas med alt, hvad du har brug 
for af Facebook, Instagram osv. Bagefter 
lukker du ned og tager igen tre timer med 
små pauser, hvor du får værnet om de 
hjerneaktiviteter, der kræver koncentration, 
siger Line Sander. 

Find din egen læringsstil
Både når det gælder studieplads, læseform, 
notatteknik og læringsstil, er det forskelligt, 
hvad der virker for folk. Det kan derfor være 
en stor hjælp på koncentrationen, hvis du 
bliver bevidst om, hvilke af de fire lærings-
stile der fungerer for dig: Er du visuel, auditiv, 
taktil eller kinæstetisk? Ifølge Line Sander har 
de fleste en kombination af to-tre lærings-
stile, mens kun de færreste har én. 
- Er man visuel, støtter man koncentratio-
nen ved at have to-fire farver, som man 
tager noter med, skriver med og overstre-
ger med. Farverne til hjernen gør, at man 
kan strække koncentrationen. Er man audi-
tiv, skal man derimod tænke over, hvad der 
auditivt sker i rummet. Nogle foretrækker at 
høre instrumentalmusik, andre kan slet ikke 
tåle det, fortæller hun og fortsætter:
- Er man taktil, skal man have noget at pille 
ved – legetøj simpelthen, som man kan 
sidde og dimse med, mens kinæstetikere 
skal bruge kroppen. Anskaf en yogabold, 
som du kan sidde på, når du læser. For 

selvom det lyder fjollet, kan man skærpe 
koncentrationen ved at være i bevægelse, 
siger Line Sander. 

Husk krymlet
Ligesom studietiden skal struktureres, skal 
notaterne og notatteknikken også sættes i 
system. Beslut derfor, hvornår du er digital, og 
hvornår du er analog og vær konsekvent med 
din beslutning. Tænk i farver, når du noterer, 
og brug de samme farver til overstregning 
af fx årstal, forfattere og citater hele studiet 
igennem. Desuden, fremhæver Line Sander, 
skal man huske ikke at glemme krymlet:
- Mange studerende er stærkt fokuserede på 
at få fat i den hardcore teori. Men vi glemmer 
ofte at notere stikord til al den gode krymmel, 
som underviseren leverer – alle historierne og 
eksemplerne. Og det er synd og skam, for 
det er faktisk dem, din hjerne husker. Så få et 
enkelt stikord eller to på historierne. Når du så 
skal til eksamen et halvt år senere, kommer 
teorien til dig båret af den gode historie, siger 
Line Sander og fremhæver, at det er vigtigt 
at få repeteret det, man lærer, i løbet af 
semestret.
- Vi husker bedst de ting, som er blevet gen-
taget. Så når du kommer fra en forelæsning, 
så brug med det samme et par minutter på 
at repetere, hvad var egentlig essensen her? 
Og vend dig til mindst en gang om ugen at 
afsætte lidt tid til at opsummere inden for 
dine forskellige fag –  hvad har du overordnet 
set lært? Tag gerne én repetition, hvor du 
tænker det, én, hvor du skriver det, og én, 
hvor du siger det, afslutter Line Sander. 

Sådan kommer du igennem svært eller 
tørt stof
Er stoffet svært, uoverskueligt eller bare 
utrolig kedeligt, kan det være en fordel at 
bryde arbejdet op i endnu mindre bidder. 
Brug æggeuret, og arbejd i intervaller af 
20 minutter eller mindre, hvis det bliver 
nødvendigt. 
- Nogle gange skal arbejdsfaserne være så 
små og overskuelige, hvis det vi sidder med 
er voldsomt irriterende, forklarer Line Sander. 

Er du bagud med læsningen?
Har du alt for sent opdaget, at du mangler at 
læse 40 sider til næste morgens forelæsning, 
så er der ingen grund til at give op. Du kan 
stadig nå at forberede hjernen.
- Lav  en minimumslæsning, en skimming 
af teksten, og gerne så hurtigt som muligt. 
Det gælder om at give hjernen så meget tid 
som muligt til at bearbejde. Så skimt hellere 
teksten inden du lægger dig til at sove, for så 
har hjernen noget at bearbejde, både når du 
falder i søvn, spiser morgenmad, går i bad og 
cykler til universitetet, fortæller Line Sander.

TIP!  
Øg din læsehastighed

Ifølge Line Sander er der meget at hente 
både i timer og forståelse, hvis du lærer 
at læse hurtigt.
- Hvis man øger sin læsehastighed med 
20-30 pct., er konsekvensen ofte, at man 
får øget sin læseforståelse, og at man 
får et bedre læseflow. Så man i virkelig-
heden forstår teksterne bedre, fortæller 
Line Sander. 

Der findes forskellige teknikker til at 
træne og øge læsehastigheden. 
Undersøg, hvordan du kan øge din 
læsehastighed og få mere ud af 
læsningen på kortere tid.

”....skal man huske ikke  
at glemme krymlet..”
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O fenômeno kalder brasilianerne fodboldikonet Ronaldo. Fænomenet, der var med til 

at vinde VM to gange for sit land, fik sin fodboldopdragelse i klubben São Cristóvão, 

som portugisisk- og brasilianskstuderende Morten Hauglund Larsen spillede for i 

sæsonen 2011-2012.  Han er dermed den første dansker, der har spillet professionel 

fodbold i Brasilien. Humanist har mødt ham til en snak om fodbold, Rio de Janeiro og 

livet som studerende.

Af Carsten Munk Hansen  

Verden over går unge fodboldspillere og drømmer om at spille på 
Rio de Janeiros berømte strand Copacabana eller stadionet Mara-
canã, hvor mange af de store brasilianske fodboldstjerner har trylle-
bundet deres landsmænd. For de fleste bliver det ved drømmene. 
Men ikke for Morten Hauglund Larsen, som i 2011 var på jordom-
rejse, og som under hele turen havde sine fodboldstøvler liggende i 
rygsækken, fordi han ville forsøge at komme til prøvetræning i en 
brasiliansk klub, når han sluttede sin rejse af i Brasilien. 
- Jeg havde altid været fascineret af brasiliansk fodbold, og siden en 
rundrejse i Brasilien med min familie i 2006 havde jeg også været 
fascineret af landets kultur og brasilianernes mentalitet, og jeg ville 
meget gerne opleve landet igen – og måske endda prøve at spille 
fodbold der. Så jeg havde besluttet, at jeg ville finde en klub i Sao 
Paolo, hvor jeg kunne komme til prøvetræning, fortæller Morten 
Hauglund Larsen, som ud over at have spillet professionel fodbold i 
flere forskellige danske klubber, netop har afsluttet første semester 
på portugisisk og brasiliansk på Det Humanistiske Fakultet. 

At det alligevel blev en klub i Rio de Janeiro og endda forbilledet 
Ronaldos gamle klub São Cristóvão, som Morten Hauglund Larsen 
kom til at spille for, var lidt af et tilfælde.  
- Jeg var egentlig kun i Rio for at opleve karnevallet og suge stemnin-
gen til mig på Copacabana, men så tænkte jeg, at jeg vel lige så 
godt kunne prøve lykken her som i Sao Paolo og kontaktede nogle 
klubber, bl.a. São Cristóvão. Klubben endte med at tilbyde mig en 
etårig kontrakt, og jeg begyndte at træne med holdet kort efter.  

 FOTO: CARSTEN MUNK HANSEN
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Portugisisk-undervisning på den hårde måde
São Cristóvão ligger i bydelen Copacabana, der også har lagt navn 
til den berømte strand, som kom til at spille en stor rolle for Morten 
Hauglund Larsen under hans ophold i Rio de Janeiro.
- Selve klubben og dens træningsanlæg ligger i et ikke særlig spæn-
dende industrikvarter, men da stranden er lige om hjørnet, trænede 
vi ofte der. Og jeg var også så heldig, at jeg kom til at bo lige ved 
stranden, så jeg har virkelig fået Copacabana og Rio ind under 
huden, fortæller Morten Hauglund Larsen, der også fik sig et lynkur-
sus i portugisisk, da han begyndte at spille for sin nye klub: 
- Alle mine medspillere var meget dygtige rent teknisk, også selv om 
de spillede i Serie B, men taktisk og fysisk manglede de en del i for-
hold til mange europæiske spillere. Det var dog ikke de spillemæs-
sige, men snarere de sproglige udfordringer, der voldte mig størst 
problemer i begyndelsen. Ingen kunne et ord engelsk, så jeg var 
tvunget til meget hurtigt at lære noget portugisisk. Det er den hårde 
måde at lære sproget på, kan man sige, men det betød på den 
anden side, at jeg tidligt lærte nogle brasilianere at kende og fik en 
omgangskreds derovre, fordi det hen ad vejen lykkedes mig at kom-
munikere med dem på deres eget sprog.

Kontrasternes by
Som ung privilegeret dansker med en velfungerende velfærdsstat i 
ryggen var det en øjenåbner for Morten Hauglund Larsen at lære 
Rio de Janeiro og sine holdkammerater at kende. 

Det gik hurtigt op for ham, at det brasilianske samfund var endnu 
mere opdelt i rig og fattig, end han havde forestillet sig.
- Fodbolden er lidt en undtagelse fra reglen om det stærkt opdelte 
samfund, hvor de forskellige grupper næsten ingen kontakt har 
med hinanden, for på et fodboldhold samler der sig spillere fra alle 
samfundslag.  Bare i São Cristóvãos spillertrup var der enorme 
sociale forskelle. Nogle få spillere kom fra velhavende familier, men 
der var også nogle, som kom fra ekstremt fattige kår, og for dem var 
fodbolden ganske enkelt den eneste vej ud af fattigdommen. De 
havde ikke andre muligheder for at skabe sig en tilværelse.  

Flere af Morten Hauglund Larsens holdkammerater er vokset op 
i de favelaer – eller slumkvarterer – som ligger op ad bjergskrånin-
gerne i Rio, og som fik meget omtale i forbindelse med VM i fod-
bold i sommer, fordi der var voldsomme demonstrationer.
- For de fattigste brasilianerne er favelaerne den eneste mulighed for 
at få et sted at bo. Det koster nemlig ikke noget at bo der, men til 
gengæld er der rigtig mange af samfundets ressourcer, som bebo-
erne aldrig får del i, siger Morten Hauglund Larsen, men tilføjer 
også: 
- Favelaerne er nærmest en slags samfund i samfundet, og selv om 
de set udefra kan virke kaotiske, har de faktisk deres helt egne regler 
og normer, som indbyggerne kender og følger. Og mange, der er 
vokset op i en favela, føler en stærk loyalitet over for stedet. En af 
mine brasilianske venner er vokset op i en, og selv om han nu har 

ressourcerne til at flytte væk, vil han faktisk helst blive boende, fordi 
han føler sig så knyttet til favelaen og den særlige livsstil der. 

Tilbage på skolebænken … og fodboldbanen?
Netop de forhold – historiske som aktuelle – som har gjort Brasilien 
til det land, det er i dag, har været en del af Morten Hauglund Lar-
sens pensum det sidste år, hvor han har fulgt undervisningen på 
portugisiske og brasilianske studier. Også det har været en øjenåb-
ner.
- Det har været rigtig spændende at få en indføring i Brasiliens histo-
rie og samfundsforhold for sådan en som mig, der har boet derovre, 
fordi jeg nu kan sætte mange af mine oplevelser med det brasilian-
ske samfund ind i en historisk og samfundsteoretisk sammenhæng. 
Den sproglige del af studiet har selvfølgelig også fyldt meget de 
første to semestre, men der har jeg heldigvis mange erfaringer at 
trække på fra mit ophold, fortæller Morten Hauglund Larsen, som 
har masser af ideer til, hvad han kan bruge sit studie til, når han 
engang bliver færdig:
- Selv om den økonomiske udvikling ikke går lige så hurtigt som 
tidligere i Brasilien, er det stadig et land, hvor der sker utrolig meget, 
og hvor udenlandske virksomheder er meget interesserede i at gøre 
forretning. Så jeg kunne sagtens forestille engang at finde et job på 
en ambassade eller i en privat virksomhed, der slår sig ned i Brasi-
lien. Et er i hvert fald sikkert: Jeg vil tilbage til Brasilien igen. Om det 
bliver som studerende på udveksling, medarbejder i en virksomhed 
eller fodboldspiller, vil tiden vise, men jeg er sikker på, at jeg vender 
tilbage igen.

Morten Hauglund Larsen har gennem sit første år på studiet 
holdt foldbolden ved lige som spiller i 2. divisionsklubben B93, men 
han har også haft løbende kontakt til flere klubber i Brasilien. Og 
hvis han får det rigtige tilbud, er der stor sandsynlighed for, at han 
slår til og vender tilbage til brasiliansk fodbold. I så fald bliver han 
den første dansker, der har spillet professionel fodbold i to sæsoner 
i Brasilien. Og den rekord får han nok lov til at beholde et par år.

SÃO CRISTÓVÃO ER EN AF DE ÆLDSTE 

KLUBBER I BRASILIEN, men er nok mest 

kendt for at have fostret O fenômeno 

Ronaldo; Her blev fænomenet født, står 

der på muren over træningsanlægget.
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MORTEN HAUGLUND LARSEN  
med den legendariske strand Copacabana 
i baggrunden.
Nederst ses tre billeder fra São Cristóvãos 
træningsanlæg nær stranden.
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STUDIEJOBBET 
STARTEDE 
SPROGKARRIEREN

Lektor Pia Quist havde ingen planer om at blive forsker.  
Men et studiejob og hendes fagkombination af dansk og sam-
fundsfag blev vejen ind i forskningsverdenen. I dag rejser hun 
rundt i landet og ”tager temperaturen” på det danske sprog, og 
så er hun aktuel med et helt nyt forskningsprojekt. Humanist har 
mødt sprogforskeren til en snak om vejen fra studerende til for-
sker – og hvordan en veludviklet nysgerrighed er motivationen 
bag det hele.
 

Af Camilla Tang Jensen, stud.mag.

HVORFOR FORSKER? 

For de fleste forskere er 
forskningen meget mere 
end et 9-17-job. Men hvor-
dan kom fakultetets forskere 
ind på forskningsvejen? 
Var det et tilfælde eller helt 
overlagt? Og hvad fascinerer 
forskerne ved deres felt?
Vi spørger dem i en række 
artikler, hvoraf dette er den 
anden. 

I sidste nummer talte vi med Daniella 
Kuzmanovic, der er lektor på tyrkisk.  

Læs interviewet med hende på:  
www.humanist.hum.ku.dk 
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Omgivet af fyldte bogreoler sidder Pia Quist foran sit skrivebord på 
det lille, lyse kontor på KUA1 og planlægger sit næste forsknings-
projekt. ’Sprog og sted’ hedder projektet, der starter op i septem-
ber. Sammen med en gruppe andre forskere skal hun de næste fire 
år følge og sammenligne to 9. klasser fra Bylderup i Sønderjylland 
og Vollsmose ved Odense. 
- Tidligere var mennesker geografisk mere bundet til ét sted, og 
inden for sprogvidenskaben har man derfor ofte sat lighedstegn 
mellem ’stedet’ og ’ét bestemt sprog’. Men det kan man ikke læn-
gere, fortæller Pia Quist. For i dag er vi mobile. Så hvordan påvirker 
mobiliteten og globaliseringen sproget? Og hvilken betydning har 
det sted, man bor, for, hvordan man bruger sproget i dag? Det er 
blandt andet det, hun vil undersøge i det nye forskningsprojekt.

Interessen for sprog, menneske og samfund
Pia Quist er sociolingvist og lektor ved Nordisk Forskningsinstitut 
(NFI), hvor hun forsker i dansk talesprog. Bag sig har hun blandt 
andet en kandidatgrad i dansk og samfundsfag, to år som undervi-
ser i Japan, en ph.d. og en lang række projekter og publikationer. 
Og så er hun – ud over at være forsker – klummeskribent for Week-
endavisen og underviser i dansk på Institut for Nordiske Studier og 
Sprogvidenskab (INSS).

Når Pia Quist kigger tilbage på sin forskning, er der en klar rød 
tråd, der binder sløjfe om alle hendes projekter. ’Ungdomssprog’, 
’sted’ og ’identitet’ er nøgleord. Ligesom hun i flere af sine projek-
ter er meget optaget af ’multietnolekt’, dvs. sammenhænge, hvor 
der er mange forskellige sprog og mange etniciteter til stede, men 
hvor fællessproget er dansk. Mere overordnet interesserer hun sig 
for, hvordan og hvorfor vi taler forskelligt i det danske sprogsam-
fund. 
- Vores talesprog er knyttet til så mange forskellige forhold i 
samfundet – til magt og identitet. Sproglige forskelligheder og 
variationer er knyttet til muligheder for at være socialt mobil, og 
det, synes jeg, er rigtig spændende. Jeg vil gerne finde ud af, hvad 
det reelt betyder for mennesker, forklarer Pia Quist.

Koblingen mellem sprog, menneske og samfund har altid 
optaget hende, selvom hun i starten havde helt andre mål med sin 
uddannelse. Første gang Pia Quist trådte ind i et klasselokale på 
KUA, havde hun ingen planer om, at hun skulle være forsker og 
rejse landet rundt for at grave i den danske sprogmuld. Med flere 
lærere i familien var hun som nystartet studerende overbevist om, at 
hun også skulle undervise. Hun ville være gymnasielærer. Hun tog 
derfor sin bachelor i dansk med tilvalg på samfundsfag. 

Hvad Pia Quist på det tidspunkt ikke vidste, var, at der var en helt 
anden plan med, at hun skulle læse dansk og samfundsfag. Fag-
kombinationen viste sig nemlig at være perfekt for en sociolingvist.
- På kandidaten i dansk blev jeg præsenteret for teorier og metoder, 
hvor jeg kunne trække på den viden, jeg havde med mig fra sam-
fundsfag. Det var rigtig spændende. Men det, der for alvor fangede 
min interesse, var, at jeg på kandidaten blev engageret i et stort 
sprogforskningsprojekt og kom til at arbejde med ”rigtige” data, 
forklarer hun.

Studiejobbet åbnede døren til forskerverdenen
Sociolingvistikken blev Pia Quists store interesse. Og sammen med 
en gruppe andre studerende blev hun ansat som studentermedhjæl-
per på ’Køgeprojektet’ – et forskningsprojekt, der fulgte en gruppe 
dansk-tyrkiske folkeskoleelever i Køge fra 1. til 9. klasse.
- Det var simpelthen så fantastisk at få lov til at lege miniforsker og 
se, hvordan man laver forskning. Det var i løbet af den proces, og 
mens jeg skrev speciale, at jeg begyndte at tænke, at jeg måske 
skulle være forsker, fortæller hun.

Studiejobbet blev indgangen til forskerverdenen. Hun skrev sit 
speciale som en del af Køgeprojektet, og da hun havde afleveret, 
blev hun ansat som forskningsassistent på Dialektforskning på NFI. 
Her undersøgte hun, om der var ved at opstå nye dialekter i 
København som en konsekvens af alle de indvandrersprog, der er 
kommet til de sidste årtier. Vejen mod ph.d.en var så godt som 
cementeret, og efter et lille afbræk, hvor hun underviste to år i 
Japan, vendte hun tilbage til København og fik sin ph.d

STUDIEJOBBET 
STARTEDE 
SPROGKARRIEREN

På spørgsmålet ”Hvilken bog ville du 
redde med ud af en brændende byg-
ning” tager Pia Quist Penelope Eskerts 
’Linguistic Variation as Social Practice’  
ned fra reolen. 
- Bogen er en samlet fremstilling af 
Eckerts etnografiske undersøgelser 
blandt high school-elever i USA. Hun 
viser, hvordan sproglig variation er 
en social praksis, som skaber sociale 
betydninger og identiteter. Tidligere 
havde man set sproglig variation som 
’afspejlende’ det sociale, men Eckert 
vender det på hovedet, så man begyn-
der at se variation som ’skabende’, 
altså som en social praksis. Jeg var 
heldig at få mulighed for at studere 
hos Eckert på Stanford University i 
2003, fortæller hun.
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Man skal insistere på tid til fordybelse
For Pia Quist er jobbet som forsker meget mere end at sidde med 
næsen i tykke bøger og skrive lange afhandlinger. Som en natur-
lig del af forskningen er hun selv ude at lave feltarbejde og samle 
empiri. Men der er også mange andre opgaver forbundet med 
jobbet. Dagen før vores interview havde hun fx en flok elever fra 
dansk på INSS til eksamen, og få dage senere gik turen videre til en 
stor international konference i Finland. Hun lægger ikke skjul på, at 
hun er glad for forskerjobbet og alle de muligheder og variationer, 
det fører med sig, men det er også hårdt arbejde, og det kræver 
selvdisciplin.
- Man skal insistere på, at man skal have tid til at fordybe sig i sin 
forskning. Det kommer ikke af sig selv i den travle hverdag. En af 
de værste floskler er, at specialet eller ph.d.-afhandlingen skriver sig 
selv. Det må man som studerende ikke tro på. Der er ikke noget, 
der skriver sig selv. Det er hårdt at skrive. Jeg kender rigtig kloge 
mennesker, som ville have været dygtige, dygtige forskere, hvis de 
kunne finde ud af at lukke døren og få skrevet deres ting. 
- Når det så er sagt, fortsætter hun med et lille smil, så er det at 
være forsker jo også en masse andet. Man rejser på konferencer og 
til interessante faglige møder, man læser en masse spændende lit-
teratur og møder folk fra hele verden. Jeg synes, det er et privilege-
ret arbejde.

Nysgerrighed er motoren, der driver projekterne frem
Det var som studentermedhjælp på Køgeprojektet, at Pia Quist 
første gang mærkede det, der i dag er drivkraften bag hendes 
forskning; nysgerrigheden. Hun blev bidt af selv at være ude i 
marken, at arbejde med data fra den virkelige verden, som hun selv 
har været med til at indsamle, og af at undersøge og grave ny viden 
frem, som ingen andre har fundet.
- Jeg prøver hele tiden at holde fast i den nysgerrighed, som jeg 
oplevede første gang i forbindelse med Køgeprojektet. At holde 
fast i nysgerrigheden i forhold til at finde ud af noget nyt. Noget, 
vi ikke vidste i forvejen. Det er den drivkraft, der ligger bag min 
forskning, fortæller hun.
- Og noget tyder på, at Pia Quist har et godt, solidt greb om nys-
gerrigheden. For man mærker den tydeligt, når hun begejstret for-
tæller om sit nye forskningsprojekt. Og ambitionerne for projektet 
er store. ’Sprog og sted’ skal nemlig munde ud i intet mindre end 
en ny sociolingvistisk teori om den senmoderne sprogbruger, der 
kan sige noget om, hvordan sprog varieres, når mennesker bevæger 
sig socialt og geografisk.

Om 
’Sprog og sted’:

Læs mere om 
Pia Quists nye 

forskningsprojekt på 
nfi.ku.dk

Styr dine penge,  
inden de styrer dig

Arrangement om privatøkonomi og   

budget for bachelorstuderende.

9. september kl. 17-19

Budgetkonto, skat, kassekredit, forbrugslån og kreditvur-

dering er bare nogle af de ting, det er nødvendigt at have 

styr på og forstå, hvis din privatøkonomi skal løbe rundt 

– hvad enten du vælger at leve på din SU eller kombinerer 

SU’en med lønarbejde eller lån. 

Arrangementet her er arrangeret af KU’s alumneforening 

KUBULUS og er for dig, der gerne vil have et bedre overblik 

over dine penge og din daglige økonomi. Bliv bedre til at 

gennemskue konsekvenserne af dine økonomiske valg, 

både når der er tale om indholdet af din daglige indkøbs-

kurv, og hvis du overvejer at tage et kviklån for at få råd til 

at forsøde hverdagen.

DU FÅR VÆRKTØJER TIL AT PLANLÆGGE OG  

PRIORITERE DIN ØKONOMI PÅ KORT OG LANGT SIGT:

• Det realistiske budget

• Hvor, hvordan og hvornår kan du spare op

• Om låntyper

• Skat 

 

Tilmeld dig og læs mere på 

kubulus.dk/arrangementer
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Den ene af os mødte forleden en gammel veninde, der netop er ved 
at være færdig med sit russsisk-studie. Hun fortalte, at folk omkring 
hende igennem hele hendes studietid havde spurgt forundrede, 
hvorfor hun dog studerede russisk. Om hun mon havde familie i 
Rusland? Hvad hun ikke har. I disse dage spurgte de hende, hvad 
hendes vurdering var af Ruslands optræden i Ukraine. Og hun er, 
inden endt eksamen, allerede beskæftiget i Udenrigsministeriet. 
Reaktionerne er påfaldende forskellige før og efter krisen i Ukraine. 

Rusland ophørte først for 25 år siden med at være en af verdens to 
dominerende magter, og siden da har vi haft en destabil og i stigende 
grad autokratisk stormagt liggende i vores baghave, og vi har bundet 
store dele af vores enerigiforsyning til samme stormagt. Alligevel har 
mange altså troet, at den bedste grund til at lære om samme land er 
familierelationer!

Emnets vigtighed synes ellers næsten at give sig selv. Hvad med 
sikkerhedssituationen, energiforsyningen og menneskerettighederne? 
Eller litteraturen? Eller historien? Vores forhold til Ruslands nyere historie i 
USSR-tiden plejer dog at være et emne, der kan få folk op af stolene.
Anekdoten her handler om studiet af Rusland, men problemstillingen er 
bredere og genfindes overalt på det humanstiske hovedområde.

Julie Sommerlund, der er HUM’s prodekan for 
omverdensrelationer, og Sune Auken, der er 
lektor på dansk og leder af fakultetets ph.d.-
skole opfordrer humaniorastuderende til at 
ranke ryggen.   
Af Sune Auken og Julie Sommerlund 

HVORFOR 
STUDERE
HUMANIORA?

Humanistiske fag omtales og opfattes som noget, der ikke er lige så 
relevant og nyttigt for samfundet som fx de tekniske fag - indtil et 
område pludselige brænder på i offentligheden, og alle for en tid 
pludselig er klar over, at det berørte fag er vigtigt. Det sker, uden at folk 
helt reflekterer over, at denne viden kun er til stede, når samfundet 
efterspørger den, fordi de humanistiske fakulteter har vedligeholdt og 
udviklet en faglighed på området i den mellemliggende periode. 

Situationen er nemlig alt andet end enestående. Går man tættere på 
de enkelte fagområder på humaniora, viser det sig igen og igen, at deres 
nytte er uhyre nem at begrunde. Det gælder åbenlyst for sprog- og 
kulturfag som kinesisk, arabisk og engelsk. ”Danmark” og ”dansk” er i 
sig selv centrale emner i alle danske diskussioner af globaliseringen. Lidt 
kvalificeret viden om emnet ”dansk”? Spørg humaniora. 

Også for de humanistiske fag, som ikke primært er sprog- og 
kulturfag, gælder det, at uventede udviklinger pludselig kan gøre viden 
på et bestemt område helt essentiel. Digitalisering af film, musik og 
litteratur (tænk fx på Spotify og Netflix’ fremmarch), politiske debatfor-
mer (tænk fx på Muhammed-krisen og diskussionskulturen på Face-
book) og historiske fund (tænk fx på Metroudgravningerne) har alle 
krævet et vidensberedskab af fag som film- og medievidenskab, musik- 
og litteraturvidenskab, retorik og arkæologi. Uden det beredskab ville vi 
som samfund stå uforberedte, når verden pludselig bevæger sig i en 
uventet retning.

Og et dynamisk vidensberedskab er noget af det, de humanistiske 
fag tilbyder og bidrager med. Derfor er vi heller ikke spor overraskede 
over, at humanistiske studier igen og igen viser sig både nyttige og 
relevante i en bred vifte af sammenhænge, men vi finder det fortsat 
forbløffende, at humanistiske studerende, så såre deres emne forsvinder 
bare lidt ud af offentlighedens søgelys, må forsvare sig imod bagatellise-
ringer af deres studievalg.

Så stå op og sig fra, humanister! Det vidensberedskab, vi stiller med, 
er en nødvendighed for et civiliseret kultursamfund, som også ønsker at 
være et civiliseret kultursamfund i fremtiden. 

HVA’  MENER DU? 

Humaniora huser nogle af 
landets skarpeste hoveder, og 
forskerne på HUM ved alt muligt 
om utroligt meget. 
Men hvad mener de om emner, 
der ikke nødvendigvis ligger 
snævert inden for deres fagom-
råde? Det skriver de på skift om i 
denne klumme. 

Forskerne kan skrive om alt 
mellem makroøkonomi og 
Copenhagen Pride - der er ingen 
begrænsninger.  



VIND EN 
VIDENSKABS- 

KRIMI!

1. september udkom forfatterparret Bille & Billes tredje 

Thea Vind-krimi ’I ond tro’. Den foregår blandt for-

skere på KU, nærmere bestemt teologer og filosoffer. 

I bogen kommer videnskabsjournalist Thea Vind ufrivil-

ligt i centrum for en bestialsk række mord, der ryster 

København. Midt i fejringen af 200-året for filosof-

fen Søren Kierkegaards fødsel bliver Thea en brik i 

en kynisk morders plan. Hun modtager mærkelige 

beskeder, der fører hende til de blodige gerningsste-

der. Afsenderen kalder sig Vægter.  Måske er Vægters 

beskeder også nøglen til at forstå, hvorfor alle ofre var 

lidenskabeligt optaget af Søren Kierkegaards tanker.

Humanist giver to studerende mulighed for at vinde et 

eksemplar af romanen. Deltag i konkurrencen ved at 

svare på følgende spørgsmål:

Hvad skal man tagge sine billeder med, hvis 

man vil have dem til at optræde på fakultetets 

facebookprofil?  

Send svaret inden 1. oktober til redaktør  

Pernille Munch Toldam på pmunch@hum.ku.dk 

Vinderne får svar den 2. oktober.
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KOM MED TIL 
BOGFORUM
- vind billetter med Humanist!

BogForum er hele Danmarks store bog-event, som afholdes for 

23. gang d. 7.-9. november i Bella Center. På bogmessen finder 

du nye bøger og gode bogtilbud, og så kan du høre spæn-

dende interview, møde din yndlingsforfatter og få signeret 

bøger.

Humanist har fået 3x2 fribilletter til BogForum, som du kan få 

fingrene i. For at deltage i konkurrencen om billetterne skal du 

gå ind på fakultetets facebookside og se, hvor coverbille-

det er taget henne. Skriv svaret i en mail til redaktør Pernille 

Munch Toldam på pmunch@hum.ku.dk inden d. 27. oktober. 

Vinderne udtrækkes ved lodtrækning umiddelbart herefter og 

får direkte besked.

Læs mere om messen på bogforum.dk  

– her kan du også senere på efteråret se programmet.
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Forestil dig, at dit eksamensprojekt kun tæller, hvis du har 

fundet en rigtig samarbejdspartner uden for universitetet. 

Metoden kaldes ”effectuation”, og den har dannet grund-

lag for en række IVA-studerendes undervisning og eksamen 

i forårssemestret. De har alle arbejdet med helt konkrete 

projekter, der er blevet ført ud i virkeligheden.

Af Bodil Christensen, IVA

På Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) har nogle bache-
lorstuderende i foråret fulgt et modul med titlen ’Entreprenørskab 
og partnerskab’. Det har resulteret i en række spændende projekter 
som fx alternativ musikformidling, læsegrupper for stressramte, en 
fotoudstilling, en blog om udstopning af dyr, bedre studievejledning 
og en hjemmeside, der kan skaffe dig et relevant studiejob. I skri-
vende stund er flere af projekterne på vej til at blive realiseret med 
samarbejdspartnere fra både det offentlige, det private og civilsam-
fundet.
      Udgangspunktet for det særlige undervisningsforløb er en vold-
som udvikling af kulturens rum og nye såkaldte performative rum, 
hvor publikum involveres direkte gennem brugerdreven innovation. 
For at klæde studerende fra IVA på til at tackle denne nye virkelig-
hed har to undervisere, Henrik Jochumsen og Michael Kristiansson, 
udviklet et forløb baseret på metoden ”effectuation”. For de stude-
rende har det på mange måder været grænseoverskridende, både 
fordi de skulle involvere deres egne personlige ressourcer, men også 
fordi de blev tvunget til kun at beskæftige sig med projekter, der 
kan realiseres i det virkelige liv.
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Lyttehygge, fællesskaber og et nyt syn på dig selv
BA-studerende Frederick Lehmann Franck har sammen med to med-
studerende, der begge beskæftiger sig med musik, Lasse Andreas 
Gluud og Magnus Westergaard, lavet et koncept for, hvordan vi kan 
lytte til musik med hinanden: Lyttehygge. Projektet minder om læse-
klubber, hvor folk mødes for at diskutere en bog. Og så alligevel ikke 
helt. For det handler også om fællesskaber og om at opleve sig selv 
og andre på nye måder, fortæller Frederick Lehmann Franck:   
- Meget peger på, at folk bliver mere og mere individualiserede, bl.a. 
på Facebook. Med projektet forsøger vi at tage nogle fællesskaber 
tilbage, måske overraske folk med ny musik og få dem til at mødes 
med andre, de ikke på forhånd kender eller har en række forudind-
tagede holdninger til. Vi har valgt biblioteket som mødested, men 
det kunne også være et spillested eller en park.
      I effectuation-projektet startede Frederick Lehmann Franck med 
at identificere sine egne ressourcer: hvem er jeg, hvad ved jeg, og 
hvem kender jeg? Næste trin bestod i at vurdere, om han kunne 
bruge sine ressourcer, og det ansporede Frederick til at arbejde teo-
retisk med, hvordan mennesker mødes. I hans gruppe fandt de frem 
til, at fællesskabsbegrebet er blevet mere flydende og tit opstår og 
lever i forbindelse med et arrangement. Tredje trin bestod i at finde 
kontakter fra omgangskredsen, som kunne tænkes at indgå som 
partnere i et egentligt entreprenørskabsprojekt. Her fik Frederick 
Lehmann Franck og hans medstuderende kontakt til Lars Kjelfred 
fra Københavns Hovedbibliotek, og inden eksamen nåede de så til 
fjerde og sidste trin, der på ”effectuationsprog” hedder ”commit-
ment”: De fik løfte om et samarbejde. 
      Efterfølgende er løftet blevet til et konkret arrangement, der 
kan opleves på Hovedbiblioteket i Krystalgade den 24. september kl. 
18.45. Men de mange trin kostede også blod, sved og tårer, fortæl-
ler Frederick Lehmann Franck:  
- Undervisningsformen var meget grænseoverskridende, for man 
følte nærmest, man var på bar bund lige indtil eksamen. 

Effectuation-tankegangen går ud på hele tiden at være parat til at 
ændre kurs og ikke gå i stå. Normalt er jeg super struktureret, men 
jeg har været glad for at prøve at være en anderledes studerende, 
siger han.

Studievejledning i øjenhøjde blev til uddannelsescafé
Studievejledning er godt, men når man skal træffe det afgørende 
studievalg, er det endnu bedre også at møde studerende af kød og 
blod, der kan videreformidle deres indtryk fra hverdagen på studiet. 
Det var udgangspunktet for BA-studerende Simone Ann Frejvald 
Petersens projekt, som hun sammen med sin navnesøster Simone 
Bischoff fik stablet på benene sammen med Blågårdens Bibliotek og 
en række studerende fra deres netværk som samarbejdspartnere. 
Det hele bygger på frivillighed og motiverede studerende, der ved 
en slags caféarrangementer vil fortælle om deres studium. Under-
vejs har Simone Ann Frejvald Petersen reflekteret over, hvordan det 
var at arbejde med effectuation-modellen:
- På universitetet er vi ikke vant til at skulle gøre ting i praksis, og 
det med at tænke realistisk var ret svært. Og med effectuation-
modellen må man kun lave noget, man selv kan løfte. Det nytter 
ikke noget, at man finder på et projekt til 100.000 kr., hvis man ikke 
har pengene! Med effectuation-teorien vender man tingene om og 
arbejder med de muligheder, man har – i stedet for at sætte sig 
et mål. Så er spørgsmålet, om man er til det. Der er meget positiv 
psykologi i det, og nogle gange syntes jeg, det var for naivt. Men 
det har også været et af de mest interessante forløb, jeg har haft på 
studiet, for faget har virkelig hjulpet mig og mine medstuderende til 
at sætte de ting i spil, vi tidligere har lært. Jeg tænker mere og mere 
over, at det kan blive problematisk for mig i forhold til at finde et 
job, hvis jeg ikke ved, hvad jeg kan gøre med de ting, jeg har lært. 
Det er en spændende diskussion, hvor meget entreprenørskab skal 
fylde på uddannelserne, siger Simone Ann Frejvald Petersen.

SIMONE ANN  
FREJVALD PETERSEN

FREDERICK LEHMANN  
FRANCK

G
oSTUDEN

TS
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GoStudents – en hjemmeside, der skaffer dig 
relevant studiejob
BA-studerende Søren Staghøj har en forretningsidé. Sammen med 
Christian Ellegaard Andersen vil han etablere en virksomhed, der 
formidler studiejob til studerende samt fleksibel og højt kvalificeret 
arbejdskraft til små og mellemstore virksomheder. Idéen er, at virk-
somhederne kan undgå de store omkostninger, der normalt er i for-
bindelse med ansættelse af medarbejdere, forklarer Søren Staghøj.   
- Virksomheden behøver ikke lave jobopslag og kalde folk til sam-
tale; de studerende opretter en profil på vores hjemmeside, og så 
kan virksomhederne hurtigt prikke de relevante på skulderen. Vi 
har tænkt meget i projektansættelser, hvor virksomheden kan finde 
hurtig arbejdskraft fra dag til dag. Vores største udfordring bliver at 
markedsføre sitet over for små og mellemstore virksomheder, men 
til eksamen fik vi en censor, der selv havde arbejdet med problem-
stillingen i sit ph.d.-projekt. Hun havde mange idéer, forklarer Søren 
Staghøj, der også allerede sammen med Christian Ellegaard Ander-
sen har tænkt på flere konkrete måder at arbejde på:
- Man skal virkelig tænke ud af boksen – og samtidig er det tit 
simple ting, vi kan løse. Det kunne fx være et tømrerfirma, der skal 
bruge en økonomistuderende i 10 timer om ugen til at ordne deres 
regnskaber. Eller to studerende fra film- og medievidenskab, der i 
løbet af en uge kan lave en reklamefilm til en virksomheds hjem-
meside. Vi har også tænkt på at få folk ud i teams og endevende 
en virksomhed for at se, om der er andre måder at gøre tingene på, 
forklarer Søren Staghøj, der har oprettet sit eget firma sammen med 
Christian Ellegaard Andersen. Drømmen er, at det med tiden kan 
løbe så godt rundt, at de kan bruge det som studiejob.

Entreprenørskab som fag 
IVA har haft entreprenørskabsundervisning siden 2010, og i 2015 
vil det beskrevne entreprenørskabsforløb blive udbudt på både 
bachelor- og kandidatuddannelsen. En af de største udfordringer 
har ifølge underviserne været at motivere de studerende til at være 
mere handlingsorienterede. Og – i forlængelse heraf – at motivere 
dem til at tænke konstruktivt i stedet for kritisk distancerende, som 
det ofte er tilfældet i en mere traditionel humanistisk tilgang.  

SØREN STAGHØJ

IVÆRKSÆTTERI PÅ IVA
Ud over effectuation-forløbet, der er 
udviklet med støtte fra Fonden for 
Entreprenørskab, har IVA også igangsat 
projektet ”Kulturelt iværksætteri”, hvor 
Hans Elbeshausen, IVA, er kontaktper-
son. Det er et tværinstitutionelt sam-
arbejde med institutterne IKK og MEF, 
som starter i september 2014. Et fælles 
undervisningsmodul forventes udbudt i 
september 2015 på kandidatniveau.

EFFECTUATION
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SAMTALE-
SALONEN

-Vi behøver jo ikke altid snakke om fodbold eller vejret
Af Maria Buck Jensen, stud.mag.

Er du træt af smalltalk, og har du efterhånden stillet de samme 
spørgsmål til alle dine nye holdkammerater? Så kig forbi Borgerlysts 

samtalesaloner. Her kan du blive bedre til at samtale, møde nye 
mennesker, udvikle ideer og oven i købet medvirke til at styrke den 
danske samtalekultur. I løbet af en aften bliver du sat sammen med 

forskellige samtalepartnere, så I kan diskutere store samfundspro-
blemer eller bare dele jeres trivielle hverdagsovervejelser. Og kan du 

ikke vente til næste salon, så grib ’menuen’ her i artiklen og start 
en samtale med din sidemand.

Fra samtalesalonen om løn. Foto: Torben Olander
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Mit hjerte banker, og jeg fumler lidt med nøglerne, da jeg parke-
rer min cykel på Vesterbrogade. Tøvende går jeg op ad trappen 
til Republikkens Café, der denne helt almindelige hverdagsaften 
lægger lokaler til Borgerlysts samtalesalon om ’løn’. I døren byder 
værterne, Andreas Lloyd og Nadja Pass, mig velkommen til deres 
24. samtalesalon. Rummet er mørkt, men hvert af de bløde sofaar-
rangementer er oplyst af lamper som dem, man kender hjemme fra 
sine bedsteforældre. 

Andreas Lloyd og Nadja Pass er begge uddannet fra Københavns 
Universitet inden for henholdsvis antropologi og retorik. Sammen 
har de startet projektet Borgerlyst og opfundet konceptet bag 
samtalesalonerne. I al sin enkelhed går det ud på, at en tilfældig 
flok mennesker mødes og taler sammen under fastsatte rammer. 

Den første samtale
Jeg har været i god tid, og endnu er der kun ankommet én gæst ud 
over mig; en ældre mand i hættetrøje og halstørklæde fra Roskilde 
Festival. 
- Nåh, Andreas, giver du mig sådan en nybegynder, spørger han 
grinende, da vi bliver introduceret for hinanden. 

Jeg sætter mig til rette i stolen over for ham, og Andreas Lloyd 
beder os trække en seddel hver fra sin hånd. Jeg får ordet ’leg’, og 
min nye samtalepartner sidder med ’afdrag’. Efter en kort præsen-
tation af os selv begynder vi at tale om, hvornår det er en leg at gå 
på arbejde, og om det ikke altid burde være det. Snart taler vi også 
om vigtigheden af at lege hele livet, og lige som samtalen går 
allerbedst, klapper Andreas Lloyd tre gange i hænderne som tegn 
til, at vi skal stoppe. Det er, som om de hyggelige lamper og den 
rare stemning har skabt en sådan intimitet mellem os, at vi slet ikke 
har registreret de 30 andre mennesker, der er kommet, og som 
også samtaler. 

Holdningsbarometeret
Nadja Pass byder nu officielt velkommen til aftenens samtalesalon 
og fortæller kort om samtalesalonernes start.
- Det var vigtigt for os at sætte gang i den danske samtalekultur, 
men vi ville undgå at skabe det klassiske arrangement, hvor der er 
én, der taler i en time, og der så under spørgsmålsrunden er én, 
som rækker fingeren i vejret og taler i et kvarter. Ved samtalesalo-
nerne er der plads til, at alle får snakket med hinanden, siger hun.
      Bagefter sporer hun vores tanker ind på aftenens emne, ’løn’, 
ved at fremlægge sine egne refleksioner omkring emnevalget. Da 
hun er færdig, samler Andreas Lloyd os og præsenterer os for afte-
nens første runde ved navn ’holdningsbarometeret’.

- Hvad giver dig mest frihed, spørger Andreas Lloyd ud i rummet, er 
det tid nok eller penge nok?
Der bliver helt stille i lokalet, mens alle grubler over spørgsmålet.
- I skal nu forestille jer, at der er en usynlig akse på gulvet, siger han 
og tegner en streg i luften med sin finger. Hvis man er til tid, så 
stiller man sig i den ende, og er man til penge i den anden. Er man 
i tvivl, må man stille sig i midten eller der på aksen, hvor man føler 
sig bedst tilpas. 
Da vi har fundet vores pladser, beder Andreas Lloyd os om at gå 
sammen to og to. Dem, der står ved tid, skal finde sammen med en 
af dem, der står ved penge – og straks går diskussionerne i gang. 
 
Samtalemenuen
Inden næste samtale går i gang, møder jeg Nadja Pass og Andreas 
Lloyd i baren. De ser begge et kæmpe potentiale i at bruge sam-
talesalonens koncept på universiteterne. De opfordrer selvfølgelig 
til, at man kommer til samtalesalonerne, men man kan gøre meget 
mere end det, hvis man har lyst, og i dag er der faktisk startet sam-
talesaloner i hele landet.
- Vi vil jo gerne styrke den danske samtalekultur og skabe ambas-
sadører, der for eksempel starter deres egne samtalesaloner, mixer 
gæsterne anderledes ved deres næste middagsselskab eller bare 
bruger samtalemenuen med deres venner, fortæller Nadja Pass, 
mens hun roder i nogle papirer.
- Vi har nogle let-spiselige menuer på hjemmesiden, og de kunne i 
virkeligheden være et godt redskab til læsegrupper eller til rusforlø-
bene, siger Nadja Pass og rækker mig en samtalemenu. På papiret 
er trykt en række spørgsmål om løn, der skal inspirere os til næste 
samtale.
- Men det er lidt ligesom at være på restaurant; man skal ikke 
vælge alt på menuen, for så får man ondt i maven. Nej, man skal 
udvælge det, der ser spændende ud, siger Andreas Lloyd. 

Med samtalemenuen i hånden føler jeg mig klar til at tale med 
min næste samtalepartner, en høj velklædt herre. Han har Dagbla-
det Information liggende på bordet foran sig, og mens han bladrer 
avisen igennem for at finde en artikel, som han vil vise mig, kigger 
jeg ud over caféen. Under en halvfjerdserlampe sidder en helt ung 
fyr, måske gymnasieelev, og taler med en ældre dame. Ved siden af 
dem sidder en mand i et slidt jakkesæt med badges på kraven og 
med bøllehat på og taler ihærdigt med en ung kvinde i stiletter og 
blazer. Min samtalepartner kigger op fra avisen og fortæller om 
livet i mediebranchen. Vi har grebet tredje spørgsmål på samtale-
menuen og snakker om, hvad der driver os på arbejdet og studiet. 

”Det var vigtigt for os at  
sætte gang i den danske  

samtalekultur”
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Spontansparring 
Tredje runde hedder ’Spontansparring’ og minder lidt om radiopro-
grammet ’Mads og Monopolet’. Den lægger op til, at samtalen kan 
blive mere personlig, hvis man har lyst til det. I denne runde skal 
vi finde sammen tre og tre. Da jeg sætter mig over for mine nye 
samtalepartnere, føler jeg mig allerede mere klar, end jeg gjorde, da 
jeg tidligere lidt nervøs ankom til cafeen, og det forstår Nadja Pass 
og Andreas Lloyd godt.
- Vi oplever, at de gæster, som kommer igen og igen, udvikler sig 
og bliver bedre til at samtale, siger Nadja Pass og kigger på afte-
nens gæster, hvoraf mange er for hende kendte ansigter. 
I ’Mads og monopolet-runden’ har vi hver især et par minutter til at 
fremlægge et dilemma, der gerne skal relatere til aftenens tema om 
løn eller belønninger. Efterfølgende skal de to andre via spørgsmål 
og dialog forsøge at finde en løsning på dilemmaet – eller måske 
bare fremlægge en anden vinkel på det. I vores gruppe snakker vi 
om, hvor meget tid man bør lægge i sit arbejde, og hvordan man 
skal bruge sin løn, når man er selvstændig. 

Det koster kun en kop kaffe
Da vi har afrundet vores samtaler om dilemmaer, klapper Andreas 
Lloyd igen tre gange i hænderne. Aftenen er ved at være ovre, og 
de to arrangører opfordrer os til at komme igen til næste samtale-
salon, der skal foregå under åben himmel.
- Om sommeren mødes vi som regel i parker og går en tur, mens 
vi om vinteren gerne er på cafeer. Samtalesalonerne er altid gratis; 
det koster kun den kop kaffe, du køber til dig selv i baren, fortæller 
Nadja Pass som afrunding på aftenen.

Til sidst klapper vi af de to værter, og selvom arrangementet er 
slut, er der ingen, der rejser sig og ingen, der hiver deres telefoner 
frem eller tager deres jakker på. Alle skal lige sludre færdig med 
deres nye bekendtskaber, inden turen går hjemad. 

Ved døren står værterne klar til at sige farvel til aftenens gæster. 
En dame foran mig giver dem begge et kram og siger, at hun 
glæder sig til at bruge samtalesalonens tre runder med sine venner. 
Andreas Lloyd nikker til hende.
-Ja, vi behøver jo ikke altid tale om fodbold eller vejret, siger han 
smilende.

Da jeg igen går ned ad trappen mod min cykel på Vesterbro-
gade, er jeg ikke alene, men i selskab med tre andre. Vi er midt i en 
samtale om frivillighed og bliver stående på fortovskanten i gade-
lampens lys, mens cyklister, børnefamilier og busser suser forbi. 
Samtalen slutter med, at vi griner sammen, inden vi siger farvel og 
med fornyet energi cykler hver sin vej ud i København. Eksempel på en af Borgerlysts ‘samtalemenuer’
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BORGERLYST
Ordet Borgerlyst definerer Nadja Pass 
og Andreas Lloyd som lysten til at gøre 
mere end sin borgerpligt. Desuden er 
det navnet på deres samfundslaborato-
rium, hvor de udforsker, hvordan man 
kan gøre det sjovere for borgerne at 
engagere sig i samfundet. Det er gen-
nem det projekt, at samtalesalonerne 
er opstået. Gennem en god samta-
lekultur tror de på, at vi som borgere 
kan blive bedre til at forstå hinanden, 
lære af hinanden og udvikle ideer 
sammen. 
Læs mere på www.borgerlyst.dk

Find 
information 
om næste 

samtalesalon på 
www.borgerlyst.dk

VIL DU STARTE DIN EGEN SAMTALESALON?
Eller bare få inspiration til et par samtaleøvel-
ser? Så læs Borgerlysts samtalemanual på 
samtalesaloner.dk/manual

Fra samtalesalon om løn. Fotos: Torben Olander
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Nye parkeringsregler på Søndre Campus pr. 1/9
Som studerende kan du gratis benytte parkeringsområderne A, C og D på Søndre Campus (se kortet), 
men fra 1. september 2014 kræver det en parkeringstilladelse, der skal placeres i bilens forrude. 

Vær opmærksom på følgende:

I område C vil der også være parkeringsbomme, dvs. at parkering kræver både id-kort til bommen  
og parkeringskort i forruden. 

• En parkeringstilladelse er ikke ensbetydende med, at der også er en plads. 

• Der kræves ikke parkeringstilladelse til handicapparkeringspladser – kun handicapparkeringskort.

Udlevering af parkeringstilladelser

• Parkeringstilladelser udleveres på hverdage fra kl. 8-14 i Betjentstuen på KUA2, lokale 11B-0-27. 

• Medbring dit KU id-kort og registreringsnummeret på din bil.  

Særligt for studerende ved Åbent Universitet

Studerende på Åbent Universitet skal benytte parkeringsområde C, da A og D er udlejet i aftentimerne, og vil derfor få 
udleveret en særlig tilladelse kun til område C.

Øvrige parkeringsforhold

• Karen Blixens Vej har to-timers-parkering - kontrolleres af Københavns Kommune.

• Njalsgade har parkometerparkering - kontrolles af Københavns Kommune.

KUA 3 
byggeafsnit 
ibrugtages i 2016
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PRAKTIK I 
NEW ZEALAND 

Sonia Bavnbæk Støvring, der er kandidatstuderende på IVA, 

besluttede sig for at flytte sin praktik til New Zealand, og gennem 

hårdt arbejde og en anelse held fik den IVA-studerende realiseret 

sin rejse, der både fagligt og personligt blev en kæmpe oplevelse.

Af Astrid Maan Thomsen, stud.scient.bibl.
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Hvor mange ville ikke gerne bytte et ganske almindeligt hverdags-
semester i Danmark ud med en eksotisk rejse til et af verdens smuk-
keste steder? Og samtidig få mulighed for at afprøve sin faglighed 
i helt nye og fremmede omgivelser? Det er, hvad kandidatstude-
rende på informationsvidenskab og kulturformidling på IVA Sonia 
Bavnbæk Støvring har gjort. Hun vidste tidligt, at hun gerne ville i 
praktik på sin KA, men hun havde ikke tænkt på at tage praktikken 
i udlandet. Men en samtale med en nær ven ændrede den opfat-
telse.
- Jeg havde faktisk bare regnet med at tage i praktik her i Danmark, 
men en ven fik sporet mine tanker i en anden retning. Han sagde, 
at jeg skulle tænke større, og at jeg sagtens kunne kombinere mine 
drømme om at komme til fx USA og Canada med mit studie. Det 
gav mig ideen til at tage tilbage til New Zealand, hvor jeg boede som 
barn, men hvor jeg ikke havde været siden, siger Sonia Bavnbæk 
Støvring. 

Forberedelserne begynder
På kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformid-
ling kan man erstatte et af sine fag med et praktikophold, og da 
beslutningen om at tage til New Zealand var taget, gjaldt det for 
Sonia Bavnbæk Støvring om at komme i gang med alt forarbejdet 
til opholdet. Hun skulle bl.a. have oversat praktikaftalen til engelsk, 
have lavet et engelsk cv og skrevet en ansøgning, der ville fange 
virksomhedernes interesse med det samme. I starten så det ikke ud 
til, at drømmen om New Zealand skulle blive til virkelighed.
- Jeg fik afslag på afslag fra alle de biblioteker, jeg søgte hos. Så 
jeg var tæt på at give op, da jeg via en af min mors bekendte fik 
et tip om, at Auckland Museum åbenbart benyttede sig meget af 
frivillige. På det tidspunkt var jeg allerede begyndt at kigge i USA 
og Canada i stedet, men jeg gjorde et sidste forsøg. Og heldigvis 
matchede mine kompetencer det, som Auckland Museum arbej-
dede med og ledte efter, og vi fik udarbejdet en aftale, som blev 
godkendt af IVA, siger Sonia Bavnbæk Støvring, der med en under-
skrevet praktikaftale i lommen i starten af januar 2014 sagde farvel 
til Danmark og goddag til New Zealand.

På dybt vand fra dag et
Praktikken bestod i at implementere et nyt dokumenthåndterings-
system på museet og få alle filer og tekster overført til et nyt 
elektronisk system. Sonia Bavnbæk Støvring skulle bl.a. definere 
den nye mappestruktur og identificere, hvilke typer dokumenter der 
lå på museets gamle filsystem for at kunne flytte dem til det nye. 
Det var et arbejde, der krævede en forhåndsviden om museet, og 
derfor brugte den IVA-studerende de første 14 dage af praktikken 
på at terpe indholdet af en kæmpe mappe, der samlede op på det 
hidtidige arbejde med systemet.
- Selvom det nu efterfølgende giver mening, føltes det dengang vir-
kelig mærkeligt bare at blive kastet ud på dybt vand fra første dag. 
Det kom ærlig talt lidt bag på mig, men det gjorde, at jeg opda-
gede, hvor meget forarbejde der ligger i organisationsforståelse. 
Det var både nervepirrende og spændende at stå der og få at vide, 
at ”vi skal have designet et nyt system” og tænke ”men jeg aner jo 
ikke noget om det her”! Men sådan nogle projekter er generelt tit 
kendetegnet ved, at folk bliver hyret ind uden på forhånd at kende 
noget til organisationen, så det var fedt at prøve, forklarer Sonia 
Bavnbæk Støvring og fortsætter:
- Det var meget unikt at få så godt et indblik i arbejdsgangen på et 
museum. At prøve tingene i praksis gav mig noget, som man ikke 
kan læse sig til, og det var en oplevelse, som man ikke normalt får 
som studerende.

High school-elev som 30-årig
Rejsen til New Zealand betød ikke kun nye og udfordrende arbejds-
opgaver for Sonia Bavnbæk Støvring. Den blev også et gensyn med 
New Zealand, som hun ikke havde besøgt siden barndommen. Og 
takket være den familie, hun boede hos, blev hun hurtigt en del af 
den newzealandske hverdag.
- Jeg boede hos en tidligere ansat på museet, som havde en mand 
og to ældre sønner. Hun boede ti minutter fra museet og havde et 
anneks til leje med eget køkken, bad og soveværelse. Det var super 
hyggeligt at komme ind i deres familie, selvom jeg indledningsvis 
havde været lidt skeptisk over i en alder af 30 at skulle bo hos en 

PRAKTIK I NEW ZEALAND:
• Sonia Bavnbæk Støvring boede i Auckland, som er den 

største by i New Zealand.
• Omkostningerne løb i alt op i 60.000 kr.
• Hun fik et stipendium fra KU på ca. 10.000 kr.
• Derudover fik hun legater fra Nordeafonden og Knud 

Højgaards Fond – og så havde hun et års opsparing.
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familie – som var jeg en pige fra high school. Men det var virkelig 
dejligt at være en del af deres hverdag og at have nogen at tale 
med, når jeg havde fri. Det gav mig også et indblik i hverdagen 
i New Zealand, som jeg ellers ikke ville have oplevet, siger Sonia 
Bavnbæk Støvring.

I sin fritid var Sonia Bavnbæk Støvring også indstillet på at få så 
meget ud af sin tid i det naturskønne land. I løbet af hele praktikpe-
rioden var der tre dage i alt, hvor hun ikke foretog sig noget. De 
andre dage var fuldt optaget af aktiviteter.
- Når jeg ikke var på arbejde, var jeg ude at opleve så meget som 
muligt. Det var vigtigt for mig at få så meget som muligt med, da 
jeg jo ikke bare kan tage tilbage når som helst. Sammen med især 
min mentor fra museet, cyklede, red, kørte og gik vi ud i landska-
bet, og jeg bungee jumpede også for første gang i mit liv. Jeg 
lavede altid et eller andet i mine weekender. Men folk i New 
Zealand er generelt bare aktive, siger Sonia Bavnbæk Støvring. 

En oplevelse for livet
Selvom det var hårdt at forlade venner og familie for at tage i prak-
tik på den anden siden af Jorden, tøver Sonia Bavnbæk Støvring 
ikke med at anbefale andre at gøre det samme.
- Det er klart noget, man skal unde sig selv, for ud over at være en 
vild oplevelse giver det også en virkelig vigtig praksis- og virksom-
hedsforståelse. Man skal bare sørge for at planlægge det hele 
godt og have en plan b klar. Et andet godt råd er ikke at være alt 
for forhippet på, at det skal være et bestemt land; tag det som 
en oplevelse, lige meget hvor du ender. New Zealand er et stort 
samtaleemne i min familie, fordi vi tidligere har boet der, så mit valg 
var helt sikkert forbundet med en grad af nostalgi. Og jeg havde 
ikke været der i over 20 år, så det blev også sådan en tilbage til 
rødderne-ting. New Zealand er nu som et andet hjem for mig, og 
jeg kunne sagtens se mig selv rejse tilbage dertil for at arbejde igen, 
siger Sonia Bavnbæk Støvring.

Læs mere om 
turen på bloggen: 

soniagoesdownunder.
wordpress.com

”Tag det som  
en oplevelse, 
lige meget hvor 
du ender. ”

EFTER NEW ZEALAND
Sammen med sin medstuderende 
Maria Lohse skal Sonia Bavnbæk 
Støvring nu til at skrive speciale om 
dokumenthåndtering på to museer i 
Danmark.
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Persiennerne for de store dobbeltvinduer i mit værelse på Innstraße 
4 i Neukölln er lavet af træ. Godt, solidt egetræ. Når man trækker 
dem for, bliver der så mørkt i rummet, at man ikke kan se, om det 
er nat eller dag. Det nød jeg senest godt af i morges: Jeg vågner 
med et sæt ved den så velkendte trykken for panden og værken i 
leddene, den man får af at være dejset om på sengen i en tilfældig 
stilling, inden alkoholens virkning har nået at fortage sig. Hvad er 
klokken? 8? 10? 12? Jeg aner det ikke. Men jeg ved, at i går var 
onsdag, så i dag må være torsdag. 

Da jeg har fået bugseret mig selv på benene, logger jeg på 
Facebook. En besked fra min engelske ven Matt tikker ind. Morgen-
kaffe? Klokken er 10. 
”Give me an hour,” skriver jeg – ”I went out yesterday, I’m a little 
tired”. 
”You always went out yesterday,” svarer Matt. 

JEG, EN NABOLAGS-
FORBRUGER?

 

Af Nina Branner, stud.mag.

SLUT FRA BERLIN 

Nina Branner har det seneste 
lille år skrevet til Humanist 
fra Berlin – en by, hvor mange 
danske humaniora- stude-
rende hvert år finder midler-
tidigt studieophold. Denne 
personlige klumme bliver det 
sidste, vi hører fra Nina, der 
fra dette semester forlader 
HUM, fordi hun er kommet 
ind på kandidatuddannelsen 
i ’Kulturjournalismus’ på Uni-
versität der Künste (som hun 
vel at mærke er kommet ind 
på efter en optagelsesprøve 
på tysk!)  

Mange tak for skriverierne og 
pøj pøj til Nina fra redaktionen.
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”Jeg må integrere 
mig! Alkoholen 
snurrer stadig 
i mit hoved”

Av. Den sved. Er jeg sådan én? En af de mange danske huma-
niststuderende, som bor i Berlin for ganske vist at studere, lære tysk 
og ”udforske den multikulturelle metropol”, men også fordi øllene 
er billige, atmosfæren chilled, og festen aldrig slutter. En forkælet 
skandinav der, med statens penge i ryggen, udlever sin drøm om 
det eksotiske bohemeliv, mens hun troligt spiller sin rolle i gentrifi-
ceringsdramaet, som netop nu har sin primetime. Caffelatte-koloni-
sering, bliver fænomenet kaldt: Studerende, kunstnere og kreative 
kaster deres kærlighed på en bydel, hvor huslejen er lav; de åbner 
caféer, gallerier og second hand-shops, og vupti er kvarteret blevet 
hipt. Pengemændene opdager, at der er profit i at investere i 
området, og som følge deraf stiger huslejen, indtil lokalbefolknin-
gen ikke længere har råd til at bo der og må flytte. Resultat: De 
gamle arbejderkvarterer bliver komplet forvandlet til det såkaldte 
hipster-bourgeoisis private legeplads og det, der var attraktionen i 
første omgang, nemlig den ”autentiske berlinerånd”, ender med 
ikke at være andet end en hvisken i gaderne, et spøgelse der ikke vil 
indse sin skæbne. Det er allerede sket med Kreuzberg, Friedrichs-
hain og Prenzlauerberg, og nu er turen kommet til Neukölln, et af 
de sidste ”uberørte” områder af det centrale Berlin.

Evighedsturister
Man kan ikke udelukkende bebrejde os danske humanister Neu-
köllns autenticitetsderoute. Berlin er en by, der tiltrækker oplevel-
sessultne mennesker fra hele verden. Men hvor mange tyrkere, 
spaniere, grækere og portugisere har måttet forlade deres hjem på 
grund af arbejdsløshed, borgerkrig eller en korrupt regering, er vi 
her af nysgerrighed: På Erasmusophold, kreativ retræte eller for at 
udleve personlige drømme. Vi behøver ikke at arbejde. Et hurtigt 
overslag over mine danske humanistvenner i byen bekræfter tesen: 
Tre studerer (får dansk SU), to har eget firma (med danske kunder 
og dansk løn), to arbejder for en dansk arbejdsgiver, og en er i prak-
tik på et dansk tidsskrift med base i Berlin. 

Jeg selv lever perfekt op til betegnelsen hipster-bourgeois: Jeg 
bor i en nyistandsat lejlighed i Neukölln med den populære Weser-
straße som nabo. Jeg indgår i et kontorfællesskab, der tidligere 
sandsynligvis har været privat hjem, men hvor huslejen er blevet for 
dyr for de oprindelige beboere. Jeg behøver ikke bekymre mig 
synderligt om økonomi, fordi jeg får SU. Derhjemme har jeg ikke 
råd til at gå ud mere end to gange om ugen. Det har jeg, som Matt 
påpeger, her. Og jeg gør det. Uden virkelig at bidrage med noget 
forbruger jeg lystigt af mit kvarters mange tilbud – efter halvandet 
år i Berlin er jeg stadig som et barn, der oplever Bonbonland for 
første gang. Men hvor længe kan man egentlig leve i en by, før 
man holder op med at være turist? Hvornår har man pligt til at 
integrere sig?

Ich bin ein Berliner
Da jeg møder Matt på café Kaffee & Bücher i Weserstraße, griner 
han. Det stempel, jeg fik på indersiden af håndledet på baren i går 
har, mens jeg sov, aftegnet sig på min kind: Prins Charles, står der 
med fede bogstaver. Jeg ved ikke, hvad der er mest åndssvagt – 
den tilsyneladende hyldest til min engelske vens monark eller det 
faktum, at jeg ligner én, der netop er ankommet med Eurolines-
bussen. Dér sidder jeg: På en hipster-café i hjertet af Berlins mest 
trendy område, med tømmermænd på en torsdag og mærkatet 
TURIST placeret centralt i mit fjæs. Og da går det op for mig: Nu er 
min tid som turist forbi. Jeg er netop blevet optaget på en kandi-
datuddannelse og skal være i Berlin mindst to år endnu. Det nytter 
bare ikke, at jeg fortsat danser ubekymret gennem gaderne med 
Neukölln som kulisse for mit eget private storbyeventyr, siger jeg 
med opildnet stemme til Matt - jeg må integrere mig! Alkoholen 
snurrer stadig i mit hoved.

”Men hvad har du tænkt dig?” spørger han og griner provoke-
rende – ”Ligegyldigt hvor du vælger at lægge din SU, er og bliver 
du bourgeois.”

Måske har han ret. Måske kan jeg ikke løbe fra min identitet 
som velstillet skandinav, der nu engang bor i Berlin af den simple 
grund, at det er spændende og anderledes end det derhjemme, og 
som i kraft af min baggrund aldrig vil kunne bidrage med andet 
end endnu et par blå øjne i bybilledet. Men jeg kan forsøge. Jeg 
kan købe min to go-kaffe et andet sted end på de hippe caféer. Jeg 
kan gå ned ad sidegader, som ikke fører til hipsterland. Jeg kan 
deltage i nogle af de mange demonstrationer imod offentlig 
bebyggelse i byens bebombede områder, hvor hjemløse finder ly for 
natten. Jeg kan involvere mig. 

De mange danske studerende, som hvert år kommer til Berlin, er 
at finde på byens barer en hvilken som helst aften i ugen. Og 
Berlins alsidige, hyggelige og skramlede beværtninger er da også et 
aspekt af byen, jeg aldrig bliver træt af. Men når ens persienner 
mere end to gange om ugen hænger som skyklapper for ens 
vindue, fordi man har været i byen til solen står op, er det måske tid 
til at revurdere sin indstilling. I hvert fald, hvis man ikke vil gå glip af 
en by og et kvarter, der måske om fem år ser ganske anderledes ud.
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PÅ 

Da jeg går op ad trapperne for at besøge 
Laura Brick i hendes lejlighed i Neukölln, er 
jeg i tvivl om, hvilket sprog jeg skal lave in-
terviewet med hende på. Den tyske kvinde 
er nemlig en fast learner: Efter blot seks må-
neder som erasmusstuderende i København 
taler hun lige så godt dansk, som jeg efter 
1½ år i Berlin taler tysk. Selv mener hun, det 
har at gøre med danskernes åbenhed og det 
faktum, at hun er fra Nordtyskland. Egent-
lig ville hun have været til Sverige, men da 
Freie Universität i Berlin, hvor hun studerer 
litteraturvidenskab, ikke havde en udveks-
lingsaftale med et svensk universitet, valgte 
hun København, som hun havde hørt meget 
godt om. 
- Min interesse for Skandinavien går langt 
tilbage. Jeg synes bare godt om skandinaver, 

og så er jeg forelsket i jeres sprog og kan 
godt lide jeres humor, forklarer hun. 
      Den første dag på KUA blev Laura be-
kræftet i sin opfattelse af danskerne:
- For at foretage sig noget som helst praktisk 
som erasmusstuderende i Danmark skal man 
bruge et cpr-nummer – og det tog et stykke 
tid at skaffe. Men for at få et kopikort på 
KUA skulle man have et cpr-nummer. Så jeg 
måtte bede alle mulige mennesker om at gå 
med mig i kopirummet for at tage kopier – 
og det gjorde de gerne.
      Fordi man på KU kun kan studere litte-
raturvidenskab på dansk, valgte Laura Brick, 
trods sit gode sprogøre at læse Cultural Stu-
dies på engelsk sammen med både danske 
og udenlandske studerende. Her overraske-
de det hende, at læsebyrden ikke var så stor 
som på tyske universiteter. Dog fandt hun 
niveauet, særligt blandt de danske stude-
rende, ekstremt højt, og hun var imponeret 
over, hvor godt de talte engelsk. 
      De nye bygninger på KUA overvældede 
også den tyske studerende, som var vant til 
Freie Universitäts funktionelle, men knap så 
æstetiske 80’er-design:
- Alt var så moderne – det så totalt chikt ud! 
siger hun og smiler. 

Ingen venner på KUA
Den sociale omgang med de andre studeren-
de til seminarerne adskiller sig, ifølge Laura 
Brick, imidlertid ikke fra, hvad hun er vant til i 
Tyskland: Den er nærmest ikke-eksisterende:

(MEN SYNES DET ER SVÆRT AT MØDE 

DANSKE STUDERENDE PÅ KUA!)
Tyske Laura Brick var forrige vinter på udveksling på KUA 

og i praktik på Literaturhaus på Nørrebro. Hun husker 

tilbage på tiden i København som et tiltrængt afbræk fra 

studierne i Berlin. Særligt savner hun Frederiksberg,  

Kødbyen og den danske humor. 

Af Nina Branner, stud.mag. i Berlin

TYSKER
UDVEKSLING  
ELSKER  
KØBENHAVN
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- Det var ekstremt svært at møde danskere 
på uni. Sådan er det også i Tyskland. Folk 
snakker ikke med hinanden til seminarerne 
– es ist total Schade, mener hun. 
     Alligevel følte Laura Brick sig ikke alene. 
Hun havde fået et værelse hos en kvinde 
på Frederiksberg, hvor der boede tre an-
dre studerende, og hvor der var en hjemlig 
stemning. Først havde hun overvejet at bo 
i Lyngby:
- I starten anede jeg jo ikke, hvor det var fedt 
at bo – Ist Hellerup auch okay? – Nein, auf 
keinen Fall! Siden fandt jeg ud af, at man 
helst skulle bo på Nørrebro, Vesterbro, Øster-
bro eller Frederiksberg. Jeg var meget heldig 
med mit værelse.
Var din hverdag meget anderledes, end den 
er i Berlin?
- I starten kedede jeg mig meget. Det var 
sådan lidt: ”Nu har jeg læst i to timer, lavet 
lektier og øvet danske gloser – hvad skal jeg 
så lave?” Jeg blev en stræber, griner Laura 
Brick og fortsætter:
- Og så var jeg meget i fitness.dk, rundt og 
se byen og seværdighederne – og i byen 
hver fredag-lørdag; bl.a. på Jolene og Bak-
ken i Kødbyen og på barer på Nørrebro. Det 
var et rigtigt studenterliv, som man forestiller 
sig det. 
Når Laura Brick taler om Købehavn, får hun 
et saligt smil om læberne:
- Jeg synes, Frederiksberg er ekstremt schön, 
og jeg savner byen. Jeg tror faktisk, jeg ken-
der København bedre end Berlin.

I praktik: Så skete der noget
Laura Brick var dog trods den manglende 
KUA-socialisering ikke henvist til at gennem-
gå sit udvekslingsophold alene. Fra en anden 
erasmusstuderende hørte hun, at Literatur-
haus på Nørrebro søgte praktikanter. Hun 
sendte en ansøgning, fik stillingen, og så fik 
hun danske venner. 
- Jeg kunne bedre lide at være i Literatur-
haus end på universitetet. Næsten hver aften 

var der et arrangement, og jeg blev hurtigt 
veninde med den anden praktikant. Jeg op-
levede også, at folk i det miljø var mere åbne 
for at tale dansk med mig, de var meget tål-
modige, siger hun.
      Laura Brick benyttede muligheden og tog 
op til praktikken et intensivt treugers kursus i 
dansk. Det var noget, der rykkede hende, og 
fra da af talte hun kun dansk. 
Er det anderledes at være i praktik i Danmark 
end i Tyskland?
- Ja. I Tyskland er der ikke på samme måde 
tradition for at arbejde frivilligt, som der er i 
Danmark. Men det giver en anderledes til-
gang til arbejdet, når folk er der af interesse. 
Vi praktikanter var involveret i alt – lige fra at 
dele flyers ud til at skrive tekster til hjemme-
siden og nyhedsbrevene. Vi fik meget ansvar 
og skulle også selv stå for projekter. Det var 
en god blanding af opgaver.

Udsolgt risotto
En oplevelse, Laura Brick husker fra sin tid i 
Literaturhaus, er en open mic-night, som hun 
og hendes medpraktikant skulle arrangere. 
Den var den første af sin slags, og de havde 
på forhånd lavet en kæmpe skude risotto, 
selvom de frygtede, at der ikke ville komme 
nok gæster. Til deres store overraskelse fyld-
tes kælderen i det gamle hus i løbet af ingen 
tid, og efter et kvarter var risottoen udsolgt. 

Arrangementet foregår stadig hver onsdag 
aften i Literaturhaus, og Laura Brick glæder 
sig til at komme tilbage på besøg. 
- Der er mere fællesskab i København end i 
Tyskland. Danskerne er positive og smiler til 
hinanden. De mennesker, jeg lærte at kende 
under mit ophold, er i dag nogle kontakter, 
jeg altid kan ”aktivere”, fortæller hun.
    Selvom jeg insisterede på at udføre in-
terviewet med Laura på tysk, blev der også 
plads til at tale lidt dansk. Laura Brick vil 
nemlig gerne holde sproget ved lige, og hun 
kunne godt forestille sig at komme tilbage 
til København for at arbejde. For på trods 
af at vi danskere har ry for at være indad-
vendte og generte, kan vi, ifølge den tyske 
studerende, godt finde ud af at interagere 
med fremmede. Bare ikke i undervisningslo-
kalerne.



38       HUMANIST       Ph.d.-interview

Ph.d.-studerende på Medier, Erkendelse og 
Formidling/Visiting Fellow Harvard Uni-
versity. Født i 1986. Cand.mag. i Medie-
videnskab fra KU. Har desuden studeret 
på Berkeley og MIT, hvorfra han skrev sit 
speciale, der undersøgte public diplomacy 
aktiviteter omkring Muhammedkrisen. Har 
derudover været praktikant på ambassaden i 
Washington, D.C. 

Hvad handler dit projekt om?
- Jeg undersøger den politiske brug af 
sociale medier i forbindelse med især kom-
munalvalget og europaparlamentsvalget 
i 2013 og 2014. Jeg undersøger, hvem 
aktørerne på de sociale medier er og deres 
motivation for at deltage. Desuden kigger 
jeg på forholdet mellem forskellige aktø-
rer - bl.a. etablerede medieinstitutioner og 
politiske aktører.

Hvorfor er det vigtigt/spændende?
- Projektet er vigtigt, da der tales meget om 
sociale medier og politik. På trods af dette 
har der i dansk sammenhæng kun været 
forsket begrænset i, hvordan platformene 
bruges politisk og i forholdet mellem for-
skellige aktører. 

Hvad er motivationen for din ph.d.?
- Jeg havde et behov for at arbejde videre 
med nogle af de store spørgsmål omkring 
forholdet mellem medier og politik, som 
altid har optaget mig igennem min studie-
tid, men som jeg slet ikke var blevet færdig 
med at undersøge. 

Ph.d-studerende ved Institut for Engelsk, 
Germansk og Romansk, født 1981. Mag.art. 
i Litteraturvidenskab fra KU. Tidligere editi-
onsfilolog ved Grundtvig Centeret, AU.

Hvad handler dit projekt om?
- Mit projekt handler om litterære værker, 
der låner tekstformer og sprogbrug fra den 
videnskabelige tekstudgivelse. Jeg skriver 
bl.a. om Vladimir Nabokovs roman ’Pale Fire’, 
der giver sig ud for at være en videnska-
belig udgave af et digt, udgivet af en fiktiv 
og muligvis rablende skør kommentator. 
Jeg arbejder også med Anne Carson, som 
genskriver og kommenterer antikke tekster 
i sine værker. Jeg er interesseret i, hvad der 
sker, når litteraturen vender sig mod littera-
turforskningen og gør den til genstand for 
satire eller låner dens greb.

Hvorfor er det vigtigt/spændende?
- For tiden er der en stigende interesse for 
felter som boghistorie, tekstvidenskab og 
editionsfilologi, der groft sagt beskæftiger 
sig med bogen som en fysisk og historisk 
genstand. Jeg blev derfor nysgerrig efter at 
finde ud af, hvad litteraturen havde at sige 
til det.

Hvad er motivationen for din ph.d.?
- Efter studierne havde jeg lyst til at blive 
ved med at udforske litteraturen, og så er en 
ph.d. jo en god start. 

Ph.d.-studerende på Institut for Tværkul-
turelle og Regionale Studier. Født i 1977. 
Cand.mag. i Nærorientalsk Arkæologi fra 
KU. Har i forbindelse med ph.d.-projektet 
været på udgravninger i Kuwait og på 
forskningsophold ved University of Pennsyl-
vania i USA. 

Hvad handler dit projekt om?
- Jeg analyserer stempelseglssamlingen 
fra Moesgård Museums udgravninger af 
bosættelserne fra den kuwaitiske ø Failaka, 
som var en del af Dilmunkulturen. Stem-
pelseglene blev anvendt af købmænd til at 
forsegle breve og handelskontrakter, og de 
er rigt dekorerede med referencer til bl.a. 
myter og rituelle handlinger. Jeg undersø-
ger sammenhængen mellem ikonografiens 
udvikling og de økonomiske og politiske 
transformationer, der fandt sted i regionen. 

Hvorfor er det vigtigt/spændende?
- Pga. en afgrænset geografisk dækning og 
mangel på et skriftsystem er nogle aspek-
ter af Dilmunkulturen, fx de økonomiske, 
politiske og religiøse, undersøgt via de store 
nabocivilisationer især Mesopotamien. 
Stempelseglene er en unik fundgruppe, 
idet de både fungerede som administrative 
instrumenter og som eneste flade, hvor Dil-
munitterne billedigt udtrykte deres religiøse 
og mytologiske forestillinger og ideer.  

Hvad er motivationen for din ph.d.?
- At forske i og ”kortlægge” et område, 
som i mange år kun har fået begrænset 
opmærksomhed.  

Mads Hvas Jensen Aiysha Abu-Laban Maria Jørgensen

HVAD FORSKER FAKULTETS 
PH.D.-STUDERENDE I?

Af Pernille Munch Toldam

Fakultetet har tilknyttet mere end 200 ph.d.-studerende.  
Vi har stillet tre af dem tre spørgsmål om deres forskning.
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Ny på KU – God mad på SU

Studiestart er ikke blot starten på dit nye studieliv, men også starten på en periode med 

spændende udfordringer, et (begrænset) budget og et døgn med blot 24 timer til at nå alt 

det, du gerne vil.

 

Det kan være tricky for de fleste at holde alle bolde i luften på én gang og få velsmagende 

og sund mad hver dag. Men tiden for pasta med ketchup, frysepizzaer og havregrød til 

aftensmad er slut! Ved dette arrangement klæder madnørd Mia Irene Kristensen og Alum-

neforeningen KUBULUS dig på til et studieliv fuld af hjemmelavet velsmag på et begrænset 

madbudget.

 

Bliv klogere på sæsonens gode og billige råvarer, det nemme hverdagsbrød, som du selv 

kan lave foran tv’et om aftenen, lidt praktiske tricks i køkkenet, tilsmagning af maden, og 

hvordan du selv kan krydre en kedelig grønsagssuppe op til en himmerigs mundfuld.

16.,18., 23. eller 25. september kl. 17-19

Læs mere og tilmeld dig på kubulus.dk/arrangementer 

Foto: Mia Kristensen fra bogserien Mad fra Samvirke

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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På kurset Tværkulturel Innovation på Institut for Tværkulturelle og Re-
gionale Studier løser studerende gennem undervisningen konkrete pro-

blemer for organisationer og virksomheder. Sidste semester gav seks 
studerende Måltidspartnerskabet gode ideer til, hvordan de kan få elever 

på erhvervsskolerne til at spise sunde måltider med Nøglehulsmærket. 
Humanist var med, da de i maj måned præsenterede deres analyser og 

løsninger for kunden.   
Af Carsten Munk Hansen

NØGLEORDET FOR  
NØGLEHULSMÆRKET  

ER DIALOG

Eleverne på landets erhvervsskoler spiser alt for usundt, og det går 
blandt andet ud over deres indlæring og koncentration. Det var 
udgangspunktet for Måltidspartnerskabet – et netværk, som består 
af offentlige og private partnere som COOP, Fødevarestyrelsen, 
Hjerteforeningen, HORESTA og Landbrug & Fødevarer – da de sidste 
semester bad de studerende fra kurset Tværkulturel Innovation om 
at komme med bud på, hvordan eleverne på erhvervsskolerne kan 
blive mere bevidste om sunde madvalg ved hjælp af Nøglehulsmær-
ket. 

Da de seks kandidatstuderende fra kurset Tværkulturel Innovation 
begyndte at indsamle deres empiri i form af interview med elever fra 
en erhvervsskole og observationer i deres kantine, opdagede de dog, 
at mange af eleverne var meget mere bevidste om sund kost, end de 
og Måltidspartnerskabet troede. 
- Vi kan se, at mange af eleverne, som jo primært er unge mænd, 
går rigtig meget op i deres kost, men vi kan også se, at de ikke ken-
der Nøglehulsmærket og derfor ikke ved, hvad det står for, fortalte 
Danielle Maja Nahor Ssitou under præsentationen i HORESTAs loka-
ler på Frederiksberg i maj måned. Hendes medstuderende Nicoline 
Qvortrup supplerede:
- Elevernes bevidsthed om sund kost stammer typisk fra deres inte-

resse for træning i fitnesscentre, hvor det er vigtigt at få mange pro-  
teiner. Vi mener, at hvis der skal skabes mere opmærksomhed om 
Nøglehulsmærket, vil det give god mening at koble det med elever-
nes interesse for træning og den kost, der følger med træningen.

Kommunikation som løftestang 
De studerende gav eksempler på, hvordan kantinen kan bruge elever-
nes interesse for træning, når de skal gøre reklame for deres produk-
ter; fx kan dagens ret lanceres under sloganet ”Dagens træningsret – 
spis med Nøglehullet, og optimér din træning.”
- Vi tror, at hvis vi skaber den forbindelse mellem effektiv træning og 
nøglehulsmærket mad i elevernes bevidsthed, vil vi kunne fange 
mange af dem og give dem et kendskab til Nøglehulsmærket, sagde 
studerende Elisabeth Træden Larsen til præsentationen.

Sekretariatschef Claus Egeris fra Måltidspartnerskabet var glad for, 
at de studerende kunne afkræfte alle fordommene om erhvervsskole-
elevers ringe kendskab til sund kost, og han kunne godt lide ideen om  
at koble Nøglehulsmærket til elevernes egen hverdag og egne interes-
ser. Men han – og flere andre partnere fra Måltidspartnerskabet – var 
skeptiske over for, om man kunne nå alle elever alene ved at fokusere 
på træning og fitness.
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NØGLEORDET FOR  
NØGLEHULSMÆRKET  

ER DIALOG

Mere dialog med brugerne
De studerende anerkendte, at de ikke ville kunne kommunikere med 
alle elever, hvis de udelukkende fokuserede på træningsaspektet. 
Men deres pointe var også snarere, at det var helt afgørende at gå i 
dialog med de mennesker, hvis adfærd man gerne ville ændre. 
- Vores ide med at koble Nøglehulsmærket til elevernes interesse for 
fitness går selvfølgelig specifikt på dem, der dyrker fitness – og det 
er mange – men den ide fik vi jo, fordi vi var i dialog med eleverne 
og spurgte dem, hvad de gerne ville have, og hvad de gik op i, for-
klarerde studerende Ditte Christiansen Appelt til præsentationen 
hos HORESTA.

Dialog var også nøgleordet for kantinepersonalet, som havde brug 
for at vide mere om, hvad deres kunder egentlig godt kunne tænke 
sig at spise. 
- Kantine og elever bør ganske enkelt sætte sig ned sammen og 
finde ud af, hvad eleverne gerne vil have, og hvad der er praktisk og 
økonomisk muligt for kantinen og personalet, sagde de studerende 
fra ToRS. 

OM MÅLTIDSPARTNERSKABET
Måltidspartnerskabet er et netværkssamarbejde, hvor partnerne har en ambition om 
at gøre det nemt at spise sundere måltider i Danmark. Partnerne er blandt andre: 
COOP, Fødevarestyrelsen, Landbrug & Fødevarer, Sundhedsstyrelsen, FOA, Hjertefor-
eningen, HORESTA og De Samvirkende Købmænd. 
Måltidspartnerskabet har igennem flere år samarbejdet med ToRS og Tværkulturel 
Innovation. Formålet med kursusforløbet er at integrere de studerendes tværkulturelle 
teoretiske viden med de udfordringer og problematikker, der er på mad- og måltids-
området, og på den måde få konkrete idéer og løsningsforslag til indsatser, der kan 
gøre det nemt at spise sundere og samtidig mindske ulighed i sundhed.
Læs mere på maaltidspartnerskabet.dk/projekt/food-matters 

OM TVÆRKULTUREL  
INNOVATION
Kurset Tværkulturel Innovation henvender sig til alle 
studerende indskrevet på en KA-uddannelse på ToRS, 
som vil lære at bruge deres humanistiske kompeten-
cer og teoretiske viden om kultur til at løse konkrete 
cases for virksomheder og organisationer. Hvert 
semester byder på nye udfordringer, der skal løses.

Kontakt lektor Frank Sejersen på  
sejersen@hum.ku.dk., hvis du gerne vil vide  
mere om kurset.  

Foto: Carsten Munk Hansen. 
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To konferencer på  
Center for Subjektivitets-
forskning i efteråret 2014
Thinking (about) groups
Conference on Collective Intentionality and Social Ontology

8-10 October 2014

Infancy and the self/other differentiation. 
Perspectives from phenomenology and psychoanalysis

30-31 October 2014

Du finder mere information om begge  
konferencer på cfs.ku.dk.

Hjemmesiden indeholder også nogle nye film om centret, 
dets forskere og forskningsområder. Du finder filmene 
under ’Multimedia’ i venstremenuen.

Husk, at der den første  
fredag i hver måned er morgen-

sang fra kl. 10.02 til kl. 10.15  
på Torvet i KUA2.

Det er musikvidenskab, der har startet traditionen, og indtil vi-
dere har repertoiret budt på alt fra David Bowies ’Life on Mars’ 

til Bent Fabricius-Bjerres ’Forelsket i København’.

Se videoer fra morgensangen på  
fakultetets facebook-profil.

Trænger dit studieliv  
til et eftersyn?

Mangler du at få styr på din forsikring, få inspiration til det 

perfekte cv, finde ud af, hvordan du kommer til at studere i 

udlandet og alt muligt andet?

Så kom til Studietjek d. 8. september på KUA2!

Når man er på SU, er det ikke altid nemt at få pengene til 

at række – og er du flyttet hjemmefra for nylig, er det heller 

ikke sikkert, at du endnu har fået helt styr på forsikringerne, 

din fagforening, banksager og alt det andet praktiske, der er 

afgørende for et godt og trygt studieliv.

Alt det er der heldigvis råd for! En gang om året inviterer Stu-

denterrådet nemlig til et Studietjek, hvor du har mulighed for 

at få lavet et eftersyn af hele din studietilværelse.

Studenterrådet holder Studietjek på Søndre Campus den 8. 

september, og her får du mulighed for at møde en lang række 

virksomheder og organisationer. Der vil være alt lige fra banker 

og forsikringsselskaber til organisationer og virksomheder med 

særlige studietilbud på både fornøjelser, oplevelser og sport. 

Du kan også høre om muligheden for at rejse ud i verden, 

komme i praktik eller finde det rigtige job.

Hvor og hvornår 
8. september på Torvet på KUA2



UDLANDSDAG
FOR DIG DER OVERVEJER ET UDLANDSOPHOLD

BLIV INSPIRERET
FÅ INFORMATION

VÆLG DIN DESTINATION

DEN 2. OKTOBER
KL. 13.00 – 17.00

PÅ TORVET, KUA2

DEN FORETRUKNE 
FAGFORENING OG 
A-KASSE FOR 
HUMANISTER

Fagligt fællesskab. Værdifulde kurser og arrangementer.  

Karrierevejledning og juridisk rådgivning både til studiejob og  

som færdiguddannet. Økonomisk sikring ved ledighed. Rabat på 

fitness, forsikring, bank, aviser, bøger, mad, rejser.

SOM STUDIEMEDLEM I DM OG MA FÅR DU:

 MELD DIG IND PÅ
 CANDPORTALEN.DK

Bliv medlem af DM 
inden 01.11.2014 og vind 
et års studieforsikring.

– en del af LB Forsikring
LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING

Læs mere i KUnet på din uddannelsesside      Udlandsophold
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FRA 
COPACABANA 
TIL KUA
Portugisisk- og  
brasilianskstuderende  
Morten Hauglund  
Larsen er den første 
dansker, der har spillet 
professionel fodbold i 
Brasilien.
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