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Stud.Scor? dating på diamanten
DATIng – Kan eksamensforberedelse føre til sweet, sweet loving? Måske. Rygtet lyder i hvert fald, at en læsesal 

på Diamanten skulle være decideret dedikeret til flirtende blikke og udveksling af telefonnumre. Læs om vores 

ubestridte førsteelskers viljefaste jagt på den legendariske læsesalsscoring.

’vi Skærer ned – Suck it up’
Su – uddannelsesminister Morten Østergaard slår nu fast, at Su-reformen er på vej. Der skal spares to milliarder 

kroner, og de studerende må indstille sig på, at det betyder nedskæringer. Det er ifølge ministeren nødvendigt for at 

’fremtidssikre et socialt afbalanceret Su-system, når mange flere skal studere’.

rektorer: Su SkaL beLønne de hurtigSte
Su – nu blander de danske universitetsrektorer sig i Su-debatten. Det nuværende system er uretfærdigt, da det 

favoriserer de langsomme studerende. I stedet advokerer rektorerne for en model, der belønner de hurtigste stude-

rende. Forslaget har fået studenterpolitikerne på barrikaderne. 

madpakkeproteSt over 
rektorerneS Su-modeL
BILLEDgALLERI – Studenterrådet arrangerede 

mandag den 4. februar en protest, hvor Ku’s 

studerende havde mulighed for at ytre deres 

utilfredshed over rektorforslaget om at Su-

belønne hurtige studerende. De studerende 

indtog rektorgangen, hvor de, well, indtog 

deres madpakker - et symbolsk udtryk for at 

en Su-økonomi ikke giver meget budgetluft til 

luksus. Ralf Hemmingsen tog imod de små 20 

fremmødte aktivister og bød på kage og røde 

sodavand.

juraprofeSSor ditLev tamm kLæder Sig i Lak og Læder
Ku-MoDE - I en universitetsverden fyldt med diskret klædte forskere, skiller Ku’s internationalt anerkendte retshi-

storiker Ditlev Tamm sig markant ud. I juraprofessorens hverdagsgarderobe finder man farverige sjaler, raffinerede 

skræddersnit, læderbukser og slangeskindsstøvler. uniavisen har mødt universitetets mest signifikant klædte 

VIP’er.

modeuge i uniaviSen
AKADEMIKERgARDERoBE- I anledning af 

Copenhagen Fashion Week sendte vi vores 

reporter ud for at tage modetemperaturen 

på universitetets studerende og for at høre, 

hvordan man udlever sin indre fashionista 

på Su-budget. Se æggehovedernes street 

fashion og lad dig inspirere. 

LÆS ArtikLerne i 
DereS HeLHeD PÅ
uniaviSen.dk

Scan koden og besøg netavisen.

Xxxx

Af Xxxx 

on univerSitypoSt.dk

200th birthday 
of daniSh 
phiLoSopher 
kierkegaard
It is two centuries since 

the Danish deep-thinker 

first pondered his own 

existence: Copenhagen is 

to celebrate him with lec-

tures, concerts, conferen-

ces. Here is our, first, guide 

to the events.

Stand-off over Language
The university of Copenhagen is having a hard time ensuring that e-mails and 

newsletters are also in English, reveals the latest workplace assessment. It is also 

finding it hard to ensure that both Danish and non-Danish speaking staff and 

scientists can hold face-to-face meetings effectively without getting into a tug-of-

war over language. A PhD student recounts the tale of how one professor pulled his 

weight and insisted on speaking Danish at a staff meeting. This is disrespectful to 

non-Danish staff and scientists, the PhD student protested. But a language 

compromise seems hard if not impossible.

Read the full articles, comments, 

and the responses to them on

univerSitypoSt.dk

Scan the QR code with your smartphone 

and stay tuned on our site.

eXpertS at work on ceremoniaL haLL ceiLing
Conservators, some of whom have restored the St. Peter’s Basilica at the Vatican in 

Rome, are trying their hand on one of Copenhagen’s iconic spaces: The Ceremonial 

Hall, the venue of the Matriculation and other ceremonies. They are high up in the 

air, supported by platforms under the ceiling. See the gallery of photos on 

universityPost.dk.

new book: daneS are not raciStS
Danes are said to be xenophobic and racist. But the claim that Danes are particularly 

racist is not supported by scientific evidence, claims sociologist, Henning Bech of 

the university of Copenhagen and Mehmet Ümit necef of the university of Southern 

Denmark in a new book. Their theory has set off a wave of commentary on 

universityPost.dk.

comment: time to Stop being nationaLiStic
In industry, speaking and writing in English goes without saying, argues a university 

of Copenhagen scientist, who now also works for unilever in the netherlands. If 

Danish science wants to make it internationally, the university has to actively 

counter its provinciality. 

five bioLogicaL 
eXperimentS you 
can do at home
Do-It-Yourself Biology (DIY 

bio), is a movement that 

consists of making biology 

in your own house, with 

almost no cost involved. 

Five home experiments 

that will have you feeling 

nostalgic about being in 

science class as a teen.
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Sund: 
Alliance+ glemmer  
nullermænd 
Ifølge Arnold Boon, fakultetsdirektør på Det Sundhedsviden-

skabelige Fakultet (Sund) har Alliance+ ikke gjort ordentligt 

rent i en længere periode på Panum og i dele af Teilumbygnin-

gen, og derfor har Sund opsagt kontrakten med selskabet.

 »Kvalitetskriterierne var klart fastlagt, da Alliance+ bød på 

opgaven og er fastlagt i den kontrakt, som Sund har indgået 

med selskabet. Eksterne konsulenter har vurderet kvaliteten en 

gang i kvartalet, og vi har holdt møder med firmaet om proble-

merne. De har ikke kunnet leve op til kravene i kontrakten, og så 

måtte vi til sidst tage konsekvensen,« siger Arnold Boon.

 Han uddyber, at det er et uvildigt eksternt konsulentfirma, 

der med et fastlagt interval har kvalitetstjekket rengøringen 

efter det, man kalder en InSTA 800 standard. Det er en fælles 

nordiske rengøringsstandard, der skal sikre, at der bliver leveret 

den rengøringskvalitet, som er aftalt.

 Rapporterne, som fakultetet fik på rengøringen på Panum 

og dele af Teilumbygningen, viste gentagne gange et fald i 

kvaliteten, og stikprøvekontroller af forskellige rum viste det 

samme, forklarer Arnold Boon. 

aLLiance+: 
Umuligt at gøre Sund 
tilfreds
 Ifølge Henrik nordenlund, administrerende direktør i Alliance+, 

har rengøringskvaliteten på Panum været af langt højere 

kvalitet efter selskabet overtog opgaven. Han henviser til, at 

rengøringen i den overvejende del af kvartalsrapporterne har 

fået karakteren tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende.

Problemet er, at man er uenig med ledelsen på Sund om, hvor-

dan InSTA 800 skal fortolkes.

       »InSTA 800 er en objektiv standard for, hvornår der er rent, 

men vi er kommet til at diskutere, hvad rengøringsnormen be-

står i, og hvordan vi skal håndtere den. Jeg har ærlig talt aldrig 

oplevet noget lignende, men resultatet har været konflikter og 

masser af kontroller af vores arbejde,« siger Henrik nordenlund.

       Han tilføjer, at virksomheden har investeret bunker af penge 

og tid i at forsøge at gøre Sund tilfreds, men direktøren er nu 

nået frem til, at det ikke kan lade sig gøre, og at det derfor er 

bedst, at samarbejdet stopper. 

       »Det er første gang, jeg må give op og kaste håndklædet i 

ringen. Tonen har været uheldig hård, og jeg vil ikke længere 

være med til at udsætte vores rengøringsassistenter for et 

arbejdspres, der gør dem stressede, syge og dårlige. Det slider 

vores medarbejdere op,« siger Henrik nordenlund.    

udLicitering 1
Af Claus Baggersgaard

Blot halvandet år tog det for Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultet (Sund) at få nok af rengøringsselskabet Alli-
ance+.

Firmaet overtog rengøringen i Panum-bygningen i 
september 2011 efter en kontroversiel udbudsrunde og 
fyrede straks derefter seks medarbejdere, men beholdte de 
resterende 26 rengøringsassistenter, der før var ansat på 
Sund.

Nu har fakultetet ophævet kontrakten, der ellers løb til 
2016, og dermed præsenteret firmaet for en regulær fyre-
seddel med begrundelsen, at kvalitetskravene i kontrakten 
ikke er blevet overholdt.

Alliance+ har derfor opsagt de 26 rengøringsassistenter 
med virkning fra den 1. juli i år. 

Stress og depressioner
Ifølge Bente Leck Andersen, faglig sekretær i rengørings-
assistenternes fagforening, 3F København, er mange af 
rengøringsassistenterne stærkt påvirkede af de dårlige ar-
bejdsvilkår, der fulgte med udliciteringen og over at blive 
præsenteret for en fyreseddel blot to dage før nytårsaften. 

»Jeg har haft en medarbejder til samtale, som var kørt 
ned med stress og havde fået en depression, og flere af 
dem har det på samme måde. De føler, at de er blevet 
jaget, og det giver stress, når der ikke bliver sagt god for 
kvaliteten, selv om man yder sit bedste,« siger hun.

Bente Leck Andersen fortæller også, at samtlige medar-
bejdere er forfærdeligt kede af situationen.

»De er rystet i deres grundvold og kan ikke forstå, at det 
er slut. Nogle har været på Panum i mere end 30 år, så de 
betragter det nærmest som deres andet hjem og siger, at 
de fortsat vil møde på arbejde efter den 1. juli,« siger hun. 

brug jeres snusfornuft
Søren Møller, fællestillidsrepræsentant for rengøringsas-
sistenterne på universitetet, appellerer til, at fakultetet nu 
tager hånd om de afskedigede rengøringsassistenter og 
reetablerer sin egen rengøringsafdeling.

Ellers risikerer Sund at havne i præcis samme situation 
igen om et par år med et nyt privat rengøringsfirma, der 
ikke kommer ordentligt ud i hjørnerne, og som derfor må 
sættes fra bestillingen, mener Søren Møller. 

»Det er ikke sikkert, at man skal udlicitere, bare fordi 
det er moderne. Det er meget svært at se fornuften i det, 
når kvaliteten er dårligere, og prisen er højere, med min-
dre man altså tager de meget politiske briller på. Min op-
fordring til ledelsen på Sund er at lade snusfornuften råde 

Sund anklages 
for at løbe fra  
socialt ansvar 
over for  
rengøringsfolk
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har efter blot 
halvandet år opsagt kontrakten med rengøringsfirmaet 
Alliance+. Firmaet har fyret de 26 rengøringsassistenter. 
Fakultetsdirektøren er ked af situationen, men henviser  
til, at Alliance+ har ansvaret for egne medarbejdere.

og etablere en ny, konkurrencedygtig rengøringsafdeling 
helt fra bunden,« siger fællestillidsrepræsentanten.

Søren Møller påpeger, at det hverken behøver at blive 
dyrt eller besværligt at oprette rengøringsafdelingen på 
ny.

Han henviser til, at Helsingør Kommune har overtaget 
25 procent af rengøringen fra årsskiftet for at sikre de an-
satte bedre arbejdsvilkår.

usikker skæbne
Alliance+ har ifølge den administrerende direktør forsøgt 
at indgå en frivillig aftale med fakultetet om, at det i for-
bindelse med en ny udbudsrunde kræves, at firmaet, der 
vinder opgaven, skal tilbyde rengøringsassistenterne at 
beholde deres arbejde. 

Fakultetsdirektør Arnold Boon slår fast, at rengørings-
assistenterne er ansat hos Alliance+, som derfor har det 
primære ansvar for, hvad der sker med dem. 

»Vi har på Sund et positivt indtryk af rengøringsmed-
arbejderne hos Alliance+, og er også glade for deres 
loyalitet over for Panum. En del af dem kender vi jo også 
fra deres tidligere ansættelse på Sund. Vi har ikke noget 
at udsætte på den enkelte rengøringsmedarbejder, det er 
Alliance+, der samlet set ikke har kunnet løfte opgaven,« 
siger Arnold Boon.

Fakultetsdirektøren afviser samtidig, at Sund har til 
sinds at genoprette sin egen rengøringsafdeling.

Rengøring hører ikke til fakultetets kerneaktiviteter, og 
rengøringsbranchen vil kunne klare opgaven til en rimelig 
pris, mener fakultetsdirektøren.

Sund har socialt ansvar
Det skuffer Bente Leck Andersen fra 3F, der kalder det 
skammeligt, at ledelsen på Sund åbenbart ikke vil vedken-
de sig et socialt ansvar for sine tidligere ansatte.

»Fakultetet har været med til at bringe medarbejderne i 
denne situation, så man skylder at sikre, at de fortsat har 
et levebrød. Ja, Sund har ved Gud et social ansvar for at 
medvirke til at løse det her,« siger hun. 

Ingrid Kryhlmand, næstformand for Hovedsamarbejds-
udvalget (HSU) på Københavns Universitet, har taget sa-
gen op i både fakultetets samarbejdsudvalg og i HSU. 

Selv om rengøringsassistenterne ikke længere er ansat 
på universitetet, må de personalepolitiske grundprincip-
per, som ledelsen og medarbejderne er blevet enige om i 
fællesskab, også gælde for dem, mener hun.

»Sund må vedkende sig et socialt ansvar, men vi kan 
ikke fra medarbejderside gøre andet end at forsøge at få 
ledelsen til at forstå det,« siger Ingrid Kryhlmand.

clba@adm.ku.dk

nargis Yousifi valgte at bide  

tænderne sammen, da rengørin-

gen blev udliciteret, men det er 

svært at nå det hele. 

Læs mere side 5
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Udlicitering endte med 
stress og depression

Heidi Sommerlund elskede sit arbejde 
som rengøringsassistent på Panum, indtil 
oprengøringsselskabet Alliance+ overtog 
opgaven. Det betød mere arbejde og hyppige 
kvalitetskontroller.

»Usikkerheden  
er værst«

nargis Yousifi forstår ikke, hvorfor hun 
er blevet afskediget, når hun arbejder 
hårdt, og brugerne er tilfredse med 
kvaliteten af hendes rengøring. 

udLicitering 2
Af Claus Baggersgaard

»Jeg har altid arbejdet og været i fuld gang, men nu 
kan jeg ingenting,« siger Heidi Sommerlund og nip-
per forsigtig til sin kaffe.

Hun har gjort rent i Panum-bygningen siden 1990, 
men i 2011 overtog firmaet Alliance+ opgaven, og 
hun og de andre rengøringsassistenter fik dermed en 
ny arbejdsgiver.   

Overgangen fra at være ansat på fakultetet til det 
private rengøringsselskab blev starten på en lang 
nedtur for den 50-årige rengøringsassistent, der har 
været sygemeldt med en svær grad af stress og en be-
gyndende depression siden august 2012.

Heidi Sommerlund forklarer, at hun straks fik ud-
videt det område, som hun skulle gøre rent hver dag, 
og en del af hvad de før havde været to om, blev hun 
alene om at klare.

Hun fik en stor læsesal, fire trappeafsnit og tilhø-
rende toiletter oveni, og hvad der før blev betragtet 
som hovedrengøring, som brugerne skulle bestille, 
blev pludselig også en del af de daglige pligter. 

»Jeg var aldrig tilfreds, når jeg gik hjem, fordi jeg 
ikke kunne nå det hele. Jeg måtte nøjes med at tørre 
over, fjerne skrald, lukke øjnene og forsøge at lade 
som ingenting, men det hobede sig op, og jeg kom 
længere og længere bagud, så jeg begyndte at føle 
mig utilstrækkelig,« siger Heidi Sommerlund.

kigget over skulderen 
Hun forsøgte at forklare sin områdeleder, at det var 
fysisk umuligt at nå arbejdet, men det endte med, at 
hun fik en mundtlig advarsel.

»De begyndte at kontrollere mit arbejde hele tiden, 
og jeg følte, at jeg blev kigget over skulderen. Det var 
meget ubehageligt,« siger hun.

En dag efter sommerferien blev hun kaldt ind på 
områdelederens kontor og blev bedt om at skrive un-
der på, at hun havde modtaget en skriftlig advarsel, 
hvilket betyder, at man står til at blive afskediget.

Hun var lamslået, da hun altid havde bestået, når 
de eksterne kontrollanter kom på uanmeldt besøg.

»Jeg vidste jo godt, at de havde været efter mig et 
stykke tid, men jeg blev alligevel rigtig ked af det, 
da jeg stod med advarslen i hånden. Jeg tænkte, at 

jeg ville tage kampen op, men efter en uge kunne jeg 
ikke mere. Jeg arbejdede som en robot og var ved at 
bryde sammen,« siger hun.

uudholdelig venten
Det endte med, at hun blev sygemeldt den 24. august 
sidste år, og den 29. december, altså to dage før nyt-
årsaften, dumpede hendes opsigelse så ind af brev-
sprækken. 

Alle 26 ansatte var blevet afskediget, fordi fakulte-
tet havde opsagt kontrakten med Alliance+.

Heidi Sommerlund forklarer, at det føles uudhol-
deligt ikke at vide, hvad der skal ske. 

Hendes største ønske er, at alt blev som før udlici-
teringen, også selvom hun føler, at ledelsen på Sund 
har »skaltet og valtet« med hende og de øvrige rengø-
ringsassistenter efter forgodtbefindende.

Hun er så heldig, at Alliance+ skal tilbyde hende 
et andet arbejde, men lige nu kan hun slet ikke over-
skue fremtiden.

clba@adm.ku.dk

udLicitering 3
Af Claus Baggersgaard

Tankerne om fremtiden rumsterer hele tiden i bagho-
vedet på Nargis Yousifi, mens hun passer den daglige 
rengøring i Panum-bygningen.

Hun fik ligesom de øvrige rengøringsassistenter en 
fyreseddel med posten blot to dage før nytårsaften, 
fordi Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (Sund) 
havde opsagt kontrakten med rengøringsfirmaet Al-
liance+, som rengøringen ellers var udliciteret til.

De ansatte har i skrivende stund ikke fået at vide, 
hvad der skal ske efter sommerferien, udover der skal 
være en ny udbudsrunde, hvor interesserede rengø-
ringsselskaber kan byde på opgaven, men om de vil 
ansætte de nuværende medarbejdere, er uvist. 

Det piner Nargis Yousifi, der lige har investeret i et 
rækkehus med sin mand og deres fælles børn.

»Jeg blev rigtig chokeret og tænkte ”hvad sker der”, 
da jeg åbnede brevet med opsigelsen. Siden den dag 
har jeg været forvirret og ked af det, og tænker hele 
tiden på, hvordan det skal gå,« siger Nargis Yousifi, 
der stammer fra Pakistan i området nær grænsen til 
Afghanistan. Hun arbejdede som skolelærer, indtil 
hun kom til Danmark i 1990 og fik arbejde på Panum 
i 2003.

bed tænderne sammen
Hun husker, at det var en brat overgang, da rengø-
ringen blev udliciteret, og hun dermed overgik fra at 
være ansat på Sund til at arbejde for Alliance+. 

Pludselig fik hun et nyt væsentligt større område, 
der blev brugt af mange studerende, så det var meget 
beskidt. 

Hun forsøgte at forklare sin leder, at hun ikke kun-
ne nå det hele, men fik blot at vide, at sådan er det i 

det private, så hun valgte derefter at bide tænderne 
sammen og tie stille.

»Jeg tænkte ”hvis du arbejder hårdt, får du ikke 
problemer med ledelsen”, så jeg arbejdede over og 
gjorde hovedrent i hele mit område. Jeg har løbet og 
løbet og aldrig fået en advarsel, så jeg forstår ikke, at 
jeg skal miste mit arbejde, når jeg har gjort mit bed-
ste,« siger Nargis Yousifi.

Hun ville blive glad, hvis alt blev som før udlicite-
ringen. Dengang kom de oftere på efteruddannelse, 
de fik også en ny uniform og nye sko en gang om 
året, og arbejdet var mindre stressende.

»Måske kan jeg blive ansat i det nye firma, der skal 
overtage rengøringen,  eller jeg kan finde et helt an-
det arbejde. Jeg kan jo dansk og har været på mange 
kurser,« siger hun.  

clba@adm.ku.dk
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friSør-gate 1
Af nicklas Freisleben Lund

I Nansensgade ligger frisørsalonen Hansen 
& Company. Den har en smart hjemmeside. 
Her kan man for eksempel læse, at salonen 
dagligt bryder loven. 

Hos Hansen & Company koster det nem-
lig 450 kroner at blive klippet, hvis man er 
af hankøn; for hunkøn er prisen 525. Altså 
prisdifferentieres der mellem ’herreklip’ og 
’dameklip’ - præcis som i mange andre fri-
sørsaloner landet over. 

Men det må de ikke. For i december 2012 
afgjorde Ligebehandlingsnævnet en sag, 
hvor en ’korthåret kvinde’ klagede over sin 
frisør, der tog forskellige priser for klipning 
af mænd og kvinder.  

Nævnet slog fast, at en sådan automatisk, 
’kønnet’ prisforskel er i strid med ligestil-
lingsloven. Salonen skulle derfor betale 
2500 kroner i godtgørelse til klageren.

Afgørelsen er blevet mødt med endog 
meget blandede reaktioner. Men et sted 
vakte den udelt begejstring: Hos 25-årige 
Marie Hove, der læser jura ved Københavns 
Universitet. For det er hende, der klagede 
og dermed bragte sagen for Ligebehand-
lingsnævnet.

»Jeg er meget glad og stolt over afgørel-
sen,« fortæller Marie Hove, da hun en rå-
kold vinterdag møder Uniavisen til en snak 
om frisørydelser og ligestillingslov. Stud.jur.
en griner:

»Det er jo min første store og vigtige sag.« 

kønnet prissætning
Men det er der mange, som ikke er enige i, 
altså at sagen er stor og vigtig. Frisørmestre-

nes forening, DOFK, meldte hurtigt ud, at 
de fandt afgørelsen ’latterlig’, og flere politi-
kere har siden fulgt trop. 

Den konservative ligestillingsordfører Mai 
Henriksen mener, at sådanne ’tossede af-
gørelser’ truer med at undergrave nævnets 
autoritet, mens Liberal Alliances Joachim 
B. Olsen på vanlig kontant facon har kaldt 
sagen for ’en joke’. 

Blandt Marie Hoves medstuderende på 
Jura deler sagen vandene:

»Mange synes, det er en spændende sag, 
en vigtig og rigtig afgørelse, og at det var 
sejt, jeg gjorde det. Men jeg har da også fået 
at vide, at jeg ’spildte samfundets ressour-
cer’ med sådan en fjollet sag,« siger hun.

Den nystartede kandidatstuderende tager 
dog ikke kritikken særligt tungt.

»Det går mig ikke rigtigt på. Men det ir-
riterer mig, at mange udtaler sig – og så 

endda så skarpt – uden rigtigt at have sat sig 
ind i sagen og forstået problemstillingen,« 
siger hun.

»Der er tale om en prissætning, der son-
drer direkte på køn. Og det er ulovligt, med-
mindre der er saglige grunde til det.«

Samme pris for samme ydelse
Men flere har indvendt, at der er saglige 
grunde, fordi det generelt tager længere tid at 
klippe en kvinde end en mand?

»Det man skal bemærke er, at kritikerne 
hele tiden bruger ord som ’generelt’, ’typisk’ 
og ’ofte’. Det er en statistisk betragtning kun 
baseret på kønnet. Jeg vil gerne væk fra dis-
se dame- og herrepriser og i stedet vurdere 
prisen ud fra saglige kriterier som tiden, 
det tager at blive klippet, hvor besværlig 
klipningen er, hvor mange produkter man 
vil have i håret og så videre. Mænd og kvin-

med ligestillingsloven 
til frisør

Ligebehandlingsnævnet afgjorde for nyligt, at det er ulovligt, når frisørsaloner tager 
forskellige priser for herre- og dameklip. Sagen begyndte da Ku’eren Marie Hove klagede over 
sin frisør. Vi har mødt den korthårede jurastuderende til snak om kønsdiskrimination, små og 

store krænkelser og ikke mindst den heftige debat, som sagen har vakt.

der skal betale det samme for den samme 
ydelse.«

Marie Hove peger energisk på sin egen 
frits, der ikke er stort forskellig fra det klas-
siske tilbagestrøgne garn, som mange fyre – 
eksempelvis DR’s blonde bæst Emil Thorup 
– flasher pt.

»Jeg har en slags herrefrisure. Og i dag 
tager det nok længere tid for mig at blive 
klippet, end da jeg havde langt hår – altså 
den type frisure som oftest ’dameklippes’. 
Jeg har altså intet i mod at betale mere, hvis 
klipningen er mere krævende. Men man 
skal ikke betale mere alene på grund af sit 
køn.«

Små krænkelser er stadig krænkelser
Marie Hove er da også meget opmærksom 
på ikke at fortabe sig i diskussionen om 
frisørfagets teknikaliteter. For hende er 
sagens kerne simpel: Når det ifølge ligestil-
lingsloven er ulovligt at diskriminere på 
grund af køn, så skal man ikke acceptere, at 
frisørerne gør det; også selvom der måske 
ikke er tale om det mest drastiske eksempel 
på diskrimination.

»Selvfølgelig er der grader af diskrimina-
tion og grader af overtrædelser. Og det her 
er da bestemt ikke den største politiske sag. 
Men det ændrer jo ikke ved, at der er tale 
om diskrimination, og en overtrædelse af 
loven.«

»Men man kan vel heller ikke forvente, at 
jeg som studerende skal tumle med de aller-
tungeste sager. De må komme senere …« 

fra teori til praksis
Med sine frostrøde ører og jysksyngende 
velformulerede svar fremstår Marie Hove 

”Der er tale om en pris- 
sætning, der sondrer direkte 
på køn. Og det er ulovligt, 
medmindre der er saglige 

grunde til det.”
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på ingen måde som et tvært brushoved. 
Men hun bliver tydeligvis tirret, når hun 
konfronteres med den dovent pragmatiske 
holdning, at hun jo ’bare’ kunne have fundet 
en anden frisør. For det er vigtigt at sige fra:

»Det er det ikke så tit, jeg finder mig i no-
get,« siger hun. Næsten undskyldende. 

Derfor er Marie Hove også begejstret for 
jurastudiet. For her får man redskaberne til 
at kunne gribe ind over for de ting, man op-
lever som principielt forkerte, mener hun. 

»Juraen har åbnet mine øjne for mange 
ting i samfundet, og den giver mig mulighe-
derne for at reagere på dem. Det er ret vildt. 
Tænk at man læser noget i bog, som man 
bagefter kan bruge til at ændre samfundet 
med.«

Og det var da også helt konkret tilfældet i 
det, der blev til ’frisør-gate’ i medierne. 

»Jeg havde længe været irriteret over de 
kønsopdelte frisørpriser, men uden at gøre 
noget ved det. Men sidste semester be-
gyndte jeg så at følge kurset ’Ligestilling og 
diskriminationsret’. Og det overbeviste mig 
om, at jeg havde en god sag. Og det viste 
nævnets afgørelse jo i sidste ende også.«

Og Marie Hove får da også muligheden 
for at inspirere endnu flere jurastuderende 
til at bruge deres teoretiske viden i praksis. 
For kursets underviser var så begejstret for 
sagen, at Marie Hove nu skal gæsteforelæse 
om den, når ’Ligestilling og diskriminations-
ret’ udbydes igen næste semester.

Ses i retten
Nogen, der ikke har ladet sig inspirere af sa-
gen og dens advarsel mod kønsdiffentierede 
priser, er som sagt frisørerne bag Hansen 
& Company. Men det er ikke fordi, de ikke 
kender til klagen eller afgørelsen, fortæller 
Morten Ladefoged, som svinger saksen i 
salonen:

»Vi går helt sikkert ind for ligestilling. Og 
egentlig er jeg også enig i det principielle,« 
fortæller Morten Ladefoged travlt beskæf-
tiget med at studse en kvindes halvlange 
page.

Men den traditionelle prissætning giver 
mening, fastholder han.

»Det tager mig tre kvarter at klippe en 
mand og en time at klippe en kvinde. Så 
der er en prisforskel. Selvfølgelig kunne 
jeg så slå det op som priskategorier på net-
tet. Men så ville alle jo selvfølgeligt bestille 
en 45-minutters-klipning, og det ville igen 
skabe problemer. Vi vil gerne væk fra dame- 
og herrepriser, men lige nu kan vi bare ikke 
komme op med en løsning, der fungerer.«

Frisørerne i salonen afviser også den 
umiddelbart letteste og mest merkantile 
løsning – at hæve priserne på herreklip til 
dameniveau. For hos Hansen & Company 
frygter de, at det ville skræmme mandlige 
kunder væk. Som en anden frisør formule-
rer det i forbifarten, så kan det bedre betale 
sig at slippe en eventuel godtgørelse på 
2.500 kroner end at justere på priserne.

»Lige nu gør vi som de fleste andre fri-
sører i København: Skæver til hvad de 
andre gør, og venter på, at der kommer en 
beslutning på brancheplan,« siger Morten 
Ladefoged.

en sag for Landsretten
Og den kommer. Men nok tidligst om nogle 
måneder. For sagen, som den korthårede, 
kvindelige KU’er indledte er endnu ikke 
tilendebragt. Frisøren, som Marie Hove 
klagede over, har nemlig valgt ikke at ef-
terleve afgørelsen. Derfor har Marie Hove 
nu – på nævnets egen opfordring – bedt Li-
gebehandlingsnævnet om at føre sagen for 
domstolene.

»Frisøren har så bedt om få sagen i Lands-
retten som første instans, fordi de mener, at 
sagen er principiel. Og det er da spænden-
de,« siger Marie Hove, der dog undrer sig 
over, at salonen vælger at bruge tid, penge 
og energi på retssag.

»Efter min opfattelse er de jo sikre på at 
tabe. Ikke i min vildeste fantasi kan jeg fore-
stille mig andet.«

 
nicklas.lund@adm.ku.dk

Ligebehandlingsnævnets afgørelse er blandt 

andet truffet med henvisning til ligestillingslo-

vens § 2, stk. 1-3

 

Forbud mod forskelsbehandling på grund  

af køn (kønsdiskrimination)

§ 2. Ingen må udsætte en anden person for 

direkte eller indirekte forskelsbehandling på 

grund af køn. En instruktion om at forskelsbe-

handle en person på grund af køn betragtes 

som forskelsbehandling.

Stk. 2. Der foreligger direkte forskelsbehand-

ling, når en person på grund af køn behandles 

udover Marie Hoves sag modtog Ligebehand-

lingsnævnet yderligere 243 klager i 2012 - her-

under flere klager om højere priser for mænd 

på diskoteker, netdatingsites, vandpipecaféer 

og i swingerklubber.

 

Ligebehandlingsnævnet må ikke udstede 

bøder, men kan kun tilkende godtgørelse. Det 

ringere, end en anden bliver, er blevet eller ville 

blive behandlet i en tilsvarende situation.

Stk. 3. Der foreligger indirekte forskelsbehand-

ling, når en bestemmelse, et kriterium eller en 

praksis, der tilsyneladende er neutral, vil stille 

personer af det ene køn særlig ufordelagtigt i 

forhold til personer af det andet køn, medmin-

dre den pågældende bestemmelse, betingelse 

eller praksis er objektivt begrundet i et legitimt 

formål og midlerne til at opfylde dette formål 

er hensigtsmæssige og nødvendige.

Kilde: www.retsinformation.dk

betyder, at eksempelvis en frisørsalon ikke kan 

straffes økonomisk, medmindre en eller flere 

personer indgiver en klage over den.

 

Kilde: www.ligebehandlingsnævnet.dk

det Siger paragrafferne

Lidt tiL huSarerne

friSør-gate 2

Af nicklas Freisleben Lind

»Jeg er meget, meget stolt. Og jeg har faktisk lige fået en 
mail fra vores dekan, der skriver det samme.« 

Kirsten Ketscher, professor ved Det Juridiske Fakultet og 
underviser på kurset ’Ligestilling og Diskriminationsret’, har 
svært ved at skjule begejstringen over sin tidligere stude-
rende Marie Hove og hendes klagesag.

»Det er fantastisk og vigtigt for fakultetet, at en stude-
rende bruger det, hun har lært i undervisningen, til at sikre 
borgernes rettigheder mod at blive krænket.«

ikke noget nævnet har fundet på
Kirsten Ketscher har til gengæld ikke meget tilovers for den 
lunkne modtagelse, som sagen og dens afgørelse har fået 
blandt danske politikere:

»Vores ligestillingsminister (De Radikales Manu Saren, 
red.), havde svært ved at finde en grimasse, der kunne passe. 
Han burde da bare have udtrykt glæde.« 

Hun sukker:
»Det er kedeligt, at nogle politikere øjensynligt tror, at det 

er nævnet, der har fundet på reglerne. Men ligebehandlings-
princippet er EU-lovgivning, og det gælder alle steder.«

knægter ikke næringsretten   
Flere liberale debattører, blandt andre Liberal Alliances Ole 
Birk Olesen, har kritiseret afgørelsen for at krænke frisører-
nes frihed til at prissætte deres ydelser, som de vil, og for at 
være en knægtelse af næringsretten. Den udlægning afviser 
Kirsten Ketscher.

»Markedet er jo reguleret på mange måder. Du må ikke 
sælge for gamle fødevarer eller sundhedsskadelige produk-
ter. Og EU-lovgivningen siger soleklart, at man heller ikke 
må tage forskellige priser for henholdsvis mænd og kvinder.«

Derfor mener Kirsten Ketscher heller ikke, at den indklage-
de frisør har den mindste chance for at vinde den kommende 
retssag. 

»Juraen er som sagt helt klar. Der er oven i købet præce-
dens fra Højesteret. Den pågældende frisørkæde vil spilde tid 
og penge på at føre sagen. Mit råd er at rette ind!«

nicklas.lund@adm.ku.dk

juraprofeSSor: 

Stolt af marie, 
træt af uvidende 
politikere

Juraen bag Ligebehandlingsnævnets 
afgørelse er soleklar, siger dr.jur. Kirsten 
Ketscher og opfordrer frisørerne til at  
rette ind.

»Juraen er helt klar. 
Der er oven i købet 
præcedens fra Høje-
steret.«
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Sprogligt 
opgør ulmer i 
universitetets 
kroge

paraLLeLSprogLighed
Af Therese Leonhardt Hjorth

Mens udenlandske medarbejdere i universitetets seneste ar-
bejdspladsvurdering, den såkaldte APV, klager over mang-
len på engelsksproget kommunikation, oplever en række 
danskere på de våde fakulteter, at parallelsprogligheden 
i forsøget på at tilfredsstille internationale topforskere er 
ved at blive erstattet af et ensidigt og uholdbart fokus på 
engelsk.

»Jeg kan sagtens forstå, at udlændinge føler sig hægtet af, 
hvis alting foregår på dansk, men det er ikke så enkelt, at vi i 
stedet bare kan indføre engelsk, for det får konsekvenser for 
andre,« siger Kirsten Sjøstrøm, der er tillidsrepræsentant for 
laboranterne på Institut for Fødevarevidenskab (FOOD). 

»Vi skal ikke kun tale dansk, men vi må bryde med illusio-
nen om, at alle bliver tilfredse, hvis blot vi holder møder på 
engelsk.«

På FOOD udsendes alle nyhedsbreve udelukkende på 
engelsk. Andre steder klager internationale forskere over, 
at de bliver spammet med danske mails og ikke bliver ori-

enteret om vigtige forhold på et sprog, de forstår. Ingen af 
delene lever op til universitetets politik om parallelsproglig-
hed, lyder det fra de to lejre.

fine intentioner bag tomme ord
Blandt de medarbejdere, Uniavisen har været i kontakt med, 
er der således bred opbakning til universitetets sprogpolitik 
– »den virker bare ikke ud i alle krogene.« 

Universitetet bør ikke favorisere et enkelt sprog og der-
med diskriminere en stor personalegruppe, og ingen ønsker 
en løsning a la Dansk Folkepartis nyeste forslag om at ind-
føre et engelskforbud på de danske universiteter.

I stedet skal der være plads til alle, og Kirsten Sjøstrøm 
efterlyser derfor ledelsesmæssige visioner for, hvordan uni-
versitetets medarbejdere kan mødes på en måde, der skaber 
rum for begge sprog. 

Hun bakkes op af kollegaen Dorte Brix, der fortæller, at 
mange fællesmøder på de farmaceutiske institutter også 
foregår på engelsk.

»I dag er det i stigende grad dem med dansk som moders-
mål, der har problemet,« siger hun.

På andre institutter gør det modsatte sig imidlertid  
gældende. Til vores engelsksprogede søsteravis University 
Post, der i 2009 blev etableret i kølvandet på universitetets 
sprogpolitik, fortæller den iranske ph.d.-studerende Sasan 
Nazemi om, hvordan han fik klar besked, da han på et møde 
spurgte, om de danske deltagere ville tale engelsk. En pro-
fessor svarede ham på dansk: 

»Hvis du ikke forstår dansk, behøver du ikke at være her.«

at bryde med tabuet
Sådanne uheldige konfrontationer opstår tilsyneladende 
stadig ofte, fordi sprogbrug er et så personligt og ømtåleligt 
emne, og fordi valget af enten engelsk eller dansk altid vil 
sætte nogen i en udsat position.

»Man lyder dummere, end man er, på et sprog, man ikke 
behersker,« konstaterer Kirsten Sjøstrøm, som mener, at det 
forstærker det interne hierarki. 

»Beder man om oversættelse, risikerer man at miste magt 
og prestige.«

På Biologisk Institut har den store tilvækst af udenlandske 
forskere og studerende ifølge tillidsrepræsentant Tine Si-
monsen dog medført, at arbejdssproget gradvist og uden de 
store komplikationer er delvist skiftet fra dansk til engelsk.

»Tidligere tog mange internationale forskere og studeren-
de frivilligt danskkurser på Studieskolen, men i dag er det 
mest almindeligt, at vi kommunikerer på engelsk, og derfor 
er det ikke længere så nødvendigt for dem at kunne dansk,« 
siger hun.

For andre kan det skabe uforudsete problemer, når en-
gelsk indtager rollen som hovedsprog, beretter Dorte Brix.

»Det fører eksempelvis til en marginalisering af rengø-
ringspersonalet og alle dem, der ikke lige råber op i Uniavi-
sen. For de fleste er det et meget stort tabu at sige, de ikke 
kan engelsk. Derfor må vi arbejde meget mere med at adres-
sere problemet åbent,« siger Dorte Brix, som ikke mener, at 
flere kurser alene løser problemet, idet det primært vil være 
medarbejdere, der i forvejen er ressourcestærke, der vælger 
dem til.

Danskere taler for meget dansk, siger 
internationale forskere. Andre steder er 
det blevet engelsk, der fylder for meget. At 
balancere brugen af de to sprog har vist sig 
at være mere vanskeligt end som så. Vi skal 
alle sammen kunne være her, og det kan vi 
ikke i dag, lyder det fra både danskere og 
udlændinge, der står sammen om at kræve 
klarere retningslinjer.

Københavns universitet (Ku) indførte i 2008 for første gang en 

egentlig sprogpolitik, som fremgår af den tidligere handleplan 

Vejen mod 2012: 

»udgangspunktet for sprogpolitikken er princippet om paral-

lelsprog. Engelsk skal i stigende grad anvendes som undervis-

nings- og især lærebogssprog, hvor det er relevant i undervisnin-

gen, og som forskningens fremvoksende lingua franca. Det bør 

også sikres, at dansk opretholdes som et komplet funktionsdu-

eligt sprog.« Politikken betoner endvidere, at ikke-dansktalende 

studerende og medarbejdere skal »sikres samme informations-

niveau som deres danske kolleger«. 

Af universitetets seneste arbejdspladsvurdering fremgår det 

dog, at »universitetet er et godt stykke fra den parallelsproglig-

hed, det selv har vedtaget«. 

»Ku skal blive langt bedre til at kommunikere på engelsk og 

være inkluderende og respektfuld over for fremmede,« lød op-

summeringen i december 2012 på de internationale medarbej-

deres besvarelser.

TEMA:
Sprog

univerSitetetS SprogpoLitik
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Do You SPEAK EngLISH - 

Hvordan skal vi tale sammen 

på morgendagens Køben-

havns universitet? Mange 

medarbejdere er i vildrede 

og ved ikke, hvilket ben de 

skal stå på rent sprogligt. De 

efterlyser retningslinjer og 

ledelsesmæssigt ansvar.

SprogpoLitik 
Af Therese Leonhardt Hjorth

»Der har hos mange været en opfattelse 
af, at sprog er noget, man bruger, og ikke 
noget, man behøver at forholde sig aktivt 
til eller planlægge. Men der er ingen grund 
til at tro, at universitetets problemer med 
den nuværende sprogbrug går over af sig 
selv, og derfor må vi tage dem alvorligt,« 
siger centerleder ved CIP Anne Holmen som 
svar på danske og udenlandske medarbej-
deres kritik af universitetets såkaldte paral-
lelsproglighed.

Problemerne opstår, når enten dansk eller 
engelsk – afhængigt af de enkelte fakultets- 
og institutledelser – bliver givet sprogligt 
monopol, hvilket sjældent sker uden om-
kostninger. 

CIP blev etableret i 2008 og har siden ud-
budt kurser i dansk og engelsk og forsket i 
universitær sprogpraksis. For Anne Holmen 
er det imidlertid vigtigt at understrege, at 
parallelsproglighed ikke kan implementeres 
fra den ene dag til den anden, men at ind-
førelsen må være gradvis og varetages over 
tid.

Sprogpolitik eller sprogpoliti
»I mange år har vi som institution ikke taget 
problematikken alvorligt, men med univer-
sitetets sprogpolitik (der blev indført i 2008, 
red.) er brugen af engelsk og dansk kommet 
på dagsordenen, og det vil på sigt hjælpe os 
til at forbedre den interne kommunikation,« 
siger Anne Holmen.

I lyset af den seneste kritik foreslår hun, 
at man på universitetets fakulteter og insti-
tutter nu tager skridtet videre og skaber sine 
egne, supplerende sprogpolitikker. De skal 
fungere som praktiske redskaber, der kan 
være med til at få hverdagen til at fungere – 
for alle medarbejdere. 

Altafgørende er det, at politikken skaber 
plads til både dansk og engelsk, og at den 
ikke danner ramme for et egentligt sprog-
politi.

»Vi må løse de nuværende problemer med 
redskaber og italesættelse i stedet for moral 
og påbud, som går imod hensigten og har 
en decideret destruktiv virkning,« fastslår 
centerlederen. 

fordel for udlændinge  
at lære dansk
Mens der for mange medarbejdere ek-
sempelvis stadig vil være behov for et løft 
af engelskkompetencer, må ledere rundt 
omkring på universitetet ikke undervurdere 
vigtigheden af også at kunne tilbyde ud-
lændinge, der som ph.d.-studerende måske 
kun midlertidigt befinder sig i Danmark, 
danskundervisning.

»Ønsker vi at fastholde de dygtige med-
arbejdere, der kommer til os i midlertidige 
stillinger, må vi gøre det muligt for dem at 
få fast arbejde i landet. Som led i deres kar-

riereplanlægning må vi gøre det klart for 
dem, at alle medarbejdere, der skal under-
vise, på et tidspunkt skal lære dansk,« siger 
Anne Holmen.

Hun anerkender, at det for mange akade-
mikere vil være mangel på tid, der afholder 
dem fra at følge længerevarende sprogkur-
ser. Det forsøger CIP at imødegå med kurset 
’Introdansk’, der udsætter nyankomne med-
arbejdere for 50 timers danskundervisning 
den første måned, hvor de endnu ikke har 
kastet sig over andre arbejdsopgaver. Der-
efter følges kurset op med fleksible online-
aktiviteter og regelmæssig, men mindre 
intensiv undervisning.

kulturbærende sprog
Det bør således være en lokal prioritet at 
styrke både engelsk og dansk som funktio-
nelle arbejdssprog på Københavns Univer-
sitet. Engelsk er blevet det globale forsk-
ningssprog, men i en national kontekst må 
man på fakulteter, hvor koncentrationen af 
internationale medarbejdere er stor, samti-
dig arbejde målrettet med på ny at få mere 
dansk ind i hverdagen. 

Alt andet vil ifølge Anne Holmen være at 
gøre de internationale forskere en bjørnetje-
neste, og også universitetet er afhængigt af, 
at sprogene kan sameksistere.

»Vi har som dansk universitet en demo-
kratisk forpligtelse til at formidle vores vi-
den og deltage i samfundets udvikling. Skal 
det ske på troværdig vis, må det være på 
dansk,« pointerer Anne Holmen. 

»Københavns Universitet skal være en 
kulturbærende institution, og derfor er pa-
rallelsprogligheden så nødvendig. Vi skal 
huske, at vi går på – i hvert fald – to ben, og 
vi har brug for dem begge to. Det er ikke en 
mulighed at udelukke hverken engelsk eller 
dansk.«

therese.hjorth@adm.ku.dk

Universitetet skal 
lære at gå på to ben
Københavns universitet er kommet kravlende 
fra start, men med tiden skal vi nok få lært at 
inkorporere både dansk og engelsk i vores hverdag. 
Det mener lederen af Center for Internationalisering 
og Parallelsproglighed (CIP), der opfordrer ledere på 
universitetet til at arbejde aktivt med sprogbrug.

FAktA
center for 
internationaLiSering og 
paraLLeLSprogLighed 

Center for Internationalisering og Paral-

lelsproglighed, CIP, udbyder forskningsba-

serede kurser i både dansk og engelsk til 

medarbejdere på Københavns universitet. 

Centrets formål er at levere »et fagligt 

og praktisk underlag« for universitetets 

sprogpolitik, og CIP tilbyder derfor også at 

besøge fakulteter og institutter som kon-

sulenter til fremme for parallelsproglighed.

»det er ikke ondt ment«
Sasan Nazemi, der blev smidt ud fra mødet med sine danske 
kolleger, har fuld forståelse for, at det ikke er alle danskere, 
der er gode til engelsk. Men for den polske postdoc Jacek 
Mokrosinski har det faktum betydet, at han nu bevidst af-
holder sig fra møder, han ved, vil foregå på dansk.

»Jeg følte mig som ren dekoration. Det burde være en dia-
log,« siger han til University Post.

»Det er tarveligt og uhensigtsmæssigt, hvis alting foregår 
på dansk,« supplerer Kirsten Sjøstrøm, »men det er også en 
svær situation for os. Derfor fremstår vi nok ind imellem lidt 
uhøflige, uden det er ondt ment.«

Hvor det er én ting at tackle, at engelsk bliver det domi-
nerende sprog i formelle fora som på møder og i e-mailveks-
linger, er det noget andet at være inkluderende i sin fro-
kostpause. Det er nemmest at diskutere håndbold og folke-
tingsvalg på dansk, men det er med til at bibeholde skellene 
mellem ’os’ og ’dem’ og besværliggør både udlændingenes 
sociale integration og deres mulighed for at lære dansk.

domænetabets konsekvenser
Ifølge Kirsten Sjøstrøm har mange danskere imidlertid brug 
for at slappe af i pauserne og for at kunne være sig selv. For 
ens identitet ligger i sproget, og det kan være svært at ud-
folde sig nuanceret og humoristisk på noget, der ikke er ens 
modersmål, hvilket også har betydning for møderne, der 
ofte ender uden diskussion.

»Det er dybt frustrerende at udtrykke sig på et sprog, man 
ikke føler sig så hjemme i, at man kan ytre sig tilstrækkeligt 
præcist,« siger Kirsten Sjøstrøm. »Det er som om, det er en 
anden, der skal tale, når det foregår på engelsk.«

»Er det tilfredsstillende på et universitet, at man ikke 
kan udfolde sig optimalt sprogligt?« spørger hun retorisk. 
Sammen med mange andre ser hun utålmodigt frem til, at 
ledelsen begynder at følge sin egen politik og prioriterer reel 
parallelsproglighed, så der kan blive plads til alle på Køben-
havns Universitet.

therese.hjorth@adm.ku.dk

T
E

g
n

In
g

: I
B

 K
JE

LD
S

M
A

R
K



10  u n I V E R S I T ETS AV I S E n  1  ◆  2 0 1 3

virkelighed har ambitioner om at tiltrække 
flere talentfulde, kreative og dygtige unge, 
må underviserne forstå, at de udenlandske 
studerende har nogle begrænsninger og 
udfordringer, når de skriver opgaver på 
dansk. Jeg manglede anerkendelse af mine 
sproglige kompetencer og forståelse for, at 
jeg skrev på et fremmedsprog og kæmpede 
derfor en ulige kamp i forhold til de danske 
studerende,« siger Svetlana Mikkelsen.

Hun har boet i Danmark siden 1997 og 
har bestået Studieprøven, der giver adgang 
til at læse på en videregående uddannelse 
i Danmark, så hendes danskkundskaber er 
altså blevet vurderet og fundet gode nok af 
myndighederne.

 
klare linjer mangler
Svetlana Mikkelsen blev også færdig som 
bachelor i dansk med tilvalg i pædagogik og 
kandidat i pædagogik med tilvalg i minori-
tetsstudier fra Det Humanistiske Fakultet 
(Hum) på Københavns Universitet i septem-
ber sidste år. 

Hun har en datter, der taler både dansk 
og russisk, og er derfor meget interesseret 

TEMA:
Sprog

SprogforbiString

Af Claus Baggersgaard

For fleste studerende er det nervepirrende 
at gå til eksamen, men for Svetlana Mikkel-
sen føltes det som at spille russisk roulette 
med sin akademiske fremtid. 

Altafgørende for, om hun fik en dårlig el-
ler god karakter, var nemlig hvem hun fik 
som underviser og censor, da hun studerede 
på henholdsvis Dansk, Pædagogik og Mino-
ritetsstudier på Humaniora. 

Hun stammer fra Rusland og skriver et 
ikke helt perfekt, men dog fuldt ud forstå-
eligt dansk. Hun vidste derfor, at det ville 
blive en kamp, hvis hun fik en underviser, 
der gik op i, at opgaven skulle være skrevet 
på et fuldstændig sprogligt og grammatisk 
korrekt dansk. 

Hvis vedkommende derimod var sproglig 
tolerant og så igennem med sproglige fejl og 
vurderede indholdet af opgaven i stedet, lå 
vejen åben for en god karakter. 

»Man burde vurdere den studerendes 
kompetencer som helhed i stedet for at hæn-
ge fast i formelle grammatiske krav. Hvis KU 

vilkårlige 
danskkrav stikker 
kæp i hjulet  
på udenlandske 
studerende 
Russiske Svetlana Mikkelsen undrer sig over 
de vidt forskellige danskkrav, hun er blevet 
mødt med på Det Humanistiske Fakultet. 
I et fag var mindre grammatiske fejl nok til 
at få en dårlig karakter, mens hun i et andet 
fag derimod blev bedømt på indholdet af sin 
opgave og fik en god karakter. Hun efterlyser 
en fælles sprogpolitik på universitetet og en 
større sproglig tolerance.
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ukLare retningSLinjer 
Eksamen på Dansk er som russisk  

roulette for udenlandske studerende,  

mener Svetlana Mikkelsen

”Jeg manglede anerkendelse af 
mine sproglige kompetencer og 
forståelse for, at jeg skrev på 
et fremmedsprog og kæmpede 
derfor en ulige kamp i forhold 
til de danske studerende.”
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hjælpe, så hun har ikke selv brugt ret mange 
penge på at få rettet sine opgaver, men det 
var en belastning hele tiden at være på ud-
kig efter en god korrekturlæser til den næste 
store skriftlige opgave. 

Hun kender dog andre, der har brugt 
adskillige hundrede kroner hvert semester 
på at betale for korrekturlæsning, og hun 
har hørt, at det kan koste mellem 3.000 og 
5.000 kroner at få rettet sit speciale. 

mister gejsten
Svetlana Mikkelsen har forståelse for, at 
det er nødvendigt at opretholde et højt aka-
demisk niveau, også når det gælder dansk, 
men hun mener alligevel, at de vilkårlige og 
høje sprogkrav er et problem for Danmark 
som samfund, hvis man vil gøre alvor af 
at satse på at leve af viden og innovation i 
fremtiden.

Hun kender nogle med en udenlandsk 
herkomst, der er blevet skræmt fra at stu-
dere på Humaniora på grund af de høje 
sprogkrav, eller som har givet op undervejs i 
studierne, fordi de hele tiden blev korrekset 
og måtte kæmpe for at overvinde den ene 
forhindring efter den anden.

»Det er mennesker med lange videre-
gående uddannelser fra deres hjemlande, 
der kunne være til gavn for Danmark, hvis 
de bare kunne få lov til at opgradere deres 
uddannelser på de danske universiteter. At 
være en god forsker er ikke lig med at skrive 
korrekt dansk, så der er ingen grund til at 
risikere at miste nogle talenter med unikke, 
kreative ideer på grund af de høje sprogkrav 
til skriftlige opgaver, som nogle undervisere 
stiller,« siger Svetlana Mikkelsen, der også 
selv havde en lang videregående uddan-
nelse med sig fra Rusland.

clba@adm.ku.dk

SprogforbiString 2
Af Claus Baggersgaard

Det Humanistiske Fakultet vil gerne tiltrække flere studerende med en 
udenlandsk baggrund, men en del undervisere mangler de rette værktøjer 
til at vejlede og bedømme de studerende, der ikke taler og skriver et fuld-
stændig formfuldendt dansk, men heller ikke kan udtrykke sig på engelsk. 

Det konkluderer prodekan for uddannelse på Det Humanistiske Fakultet, 
Jens Erik Mogensen, efter han har fået beskrevet russiske Svetlana Mikkel-
sens oplevelser som studerende på fakultetet. 

Hun er blandt andet blevet opfordret til at finde en korrekturlæser og at 
skrive sin opgave på engelsk i stedet for på dansk, og det er ikke i orden, me-
ner han.

»Det er ikke et godt svar til en studerende, så noget tyder på, at undervi-
serne mangler de rette redskaber til at tackle det her,« siger prodekanen.

Han tilføjer, at hvis man ser juridisk på spørgsmålet, er det slet ikke lovligt 
som institution at opfordre en studerende til at få læst korrektur, da opga-

vebesvarelsen ifølge eksamensbekendtgørelsen skal være den studerendes 
eget fulde produkt.  

 
Slut med tilfældig behandling
Ifølge Jens Erik Mogensen giver bekendtgørelsen mulighed for at sidestille 
studerende, der ikke har dansk som modersmål, med ordblinde, men det er 
op til studienævnet for det enkelte fag, om det skal ske.

Han ved, at man allerede gør det nogle steder på fakultetet, men det sker 
ikke systematisk, og der mangler et overblik, så han vil nu have formuleret 
en fælles politik på Humaniora for, hvornår der kan tages hensyn, så de stu-
derende ved, hvad de har at holde sig til. Hvilken behandling man får, skal 
ikke være et spørgsmål om, hvem man tilfældigvis får som underviser, poin-
terer Jens Erik Mogensen.

Han tilføjer, at det ikke kun er et dilemma på Humaniora, så han foreslår, 
at problemet også tages op centralt på Københavns Universitet (KU).  

Jens Erik Mogensen forventer ikke, at det bliver en let opgave at formu-
lere en fælles sprogpolitik på fakultetet eller på KU som sådan.

»Vi må ind og se på læringsmålene for hvert enkelt fag og differentiere ud 
fra det. Hvis den studerende udelukkende skal bruge dansk til at udtrykke 
sig, kan vi sandsynligvis slække på kravene, men hvis det er meningen, at 
vedkommende skal undervise i dansk som fag i gymnasiet, må vi nok sige, at 
det ikke er det rette valg af uddannelsesprofil, hvis vedkommende har svært 
ved at udtrykke sig på fuldstændig korrekt dansk,« siger prodekanen.    

Jens Erik Mogensen forventer også, at det nye pædagogisk-didaktiske 
center, som de er ved at etablere på Hum, kan udvikle nogle pædagogiske 
redskaber, som studienævnene og underviserne kan benytte til at løse 
sprogproblemerne.

clba@adm.ku.dk

i tosprogede børns udvikling, hvilket var 
grunden til, at hun valgte at læse på Huma-
niora. Hun fik karakteren syv for sit speciale 
om folkeskolens udfordringer i forhold til 
etniske minoritetselever og deres forældre, 
samt disses udfordringer med folkeskolens 
dannelses og opdragelses ideal.

Af hensyn til andre studerende, der står i 
samme situation, som hun gjorde, efterlyser 
hun nu klare retningslinjer for, hvordan 
studerende med en anden baggrund end 
dansk kan forvente at blive bedømt for de-
res skriftlige opgaver på Hum. 

Hvilke krav kan underviserne realistisk 
set have til deres sproglige evner og færdig-
heder, og burde man i virkeligheden tage 
hensyn til, at det er umuligt at lære at skrive 
100 procent grammatisk og ortografisk kor-
rekt på et sprog, der ikke er ens modersmål, 
spørger Svetlana Mikkelsen.

Hun synes det er underligt, at man godt 
kan tage hensyn til ordblinde og også til 
skandinaviske studerende, der trods alt 
taler og skriver et sprog, der ligger tæt på 
dansk, men ikke til udlændinge fra andre 
sprogområder.

Spørgsmål kan gøre ondt
Hun er flere gange blevet såret over, hvad 
hun oplevede som manglende forståelse for 
sine sproglige udfordringer fra underviser-
nes side. 

En vejleder kunne finde på at spørge, 
hvorfor hun ikke bare valgte at skrive på 
engelsk i stedet.

Svetlana Mikkelsen følte det som en 
nedvurdering af hendes danskkundskaber 
og som manglende anerkendelse af, at hun 
havde knoklet for at lære sproget. Desuden 
er hun meget bedre til at skrive på dansk 
end engelsk. 

Hun er også flere gange blevet opfordret 
til at finde en korrekturlæser. 
Hun har en stor omgangskreds, der kunne 

Prodekan vil have 
fælles sprog politik

Svetlana Mikkelsens sag viser, at underviserne 
mangler pædagogiske redskaber til at 
håndtere sprogproblemer, mener Humanioras 
prodekan for uddannelse.
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forSkningSSnyd 1
Af Claus Baggersgaard

Efter 43 år i sit elskede fag siger bioanalyti-
keren Jacqueline Tybjerg nu fra. 

Hun vil ikke længere stiltiende være vidne 
til det skred i kvaliteten af forskningen, 
som hun har oplevet er sket de seneste ti år 
på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
(Sund) på Københavns Universitet (KU).

Problemet er, at der har været en sand 
invasion af ph.d.-studerende på KU og de 
øvrige danske universiteter i perioden.

Næsten 1300 håbefulde forskerspirer, 
cirka 40 procent af alle de sundhedsviden-
skabelige kandidater, fik således et ph.d.-
stipendiat i 2011. 

De skal alle have en forskeruddannelse, 
men da der samtidig bliver færre og færre 
bioanalytikere, mangler der nogen til at 
vejlede og oplære dem i forskerhåndværket 
samt føre kontrol med kvaliteten af deres 
arbejde. 

Ph.d.erne tilsidesætter derfor ofte god la-
boratoriepraksis og fusker og sjusker med 
deres forskning, oplever Jacqueline Tybjerg.

»Langt den overvejende del af de mange 
nye ph.d.er, vi har fået her på Sund, er bio-
loger eller biokemikere, der ikke kender til 
human fysiologi og biologi. De kender der-
for ikke til baggrunden for de metoder og 
teknikker, de benytter i laboratoriet, og de 
har ikke tilstrækkelig teoretisk viden til at 
være kritiske og gennemskue fejlkilderne,« 
siger Jacqueline Tybjerg. 

Den 62-årige bioanalytiker blev ansat på 
KU i 2002. Indtil 2006 arbejdede hun på In-
stitut for Molekylær Patologi og er i dag på 
Biomedicinsk Institut. Forinden arbejdede 
hun i en årrække på en privat klinik og på 
Rigshospitalets fertilitetsklinik.

Standarden er for lav
Jacqueline Tybjerg understreger, at det ikke 
er de ph.d.-studerendes skyld, at de er hav-
net i et ph.d.-forløb på blot tre år, hvor der 

ikke er tid til at lære dem tingene ordentligt. 
For eksempel får de kun et 14 dages kursus 
i mikroskopi. Hun tilføjer, at nogle af dem 
alligevel er knalddygtige og producerer god, 
gedigen forskning, men hendes generelle 
indtryk er, at standarden er for lav. 

»Man får let det indtryk, at alle kandida-
ter skal have lov til at lave en ph.d. i dag. 
Jeg har hørt fra en del, at de har valgt at 
tage en ph.d., fordi de var bange for at blive 
arbejdsløse, så de brænder ikke nok for for-
skergerningen. Det betyder naturligvis også, 
at kvaliteten af dem er meget vekslende,« 
siger hun. 

I udlandet er det kun cirka 10 til 15 pro-
cent af en årgang, der får en ph.d., og der er 
megen prestige og høje krav forbundet med 
det, fortæller hun videre. 

»Sådan var det også i starten af 1990’er-
ne, da jeg kom til Rigshospitalet. Der gik vi 
rundt med en enkelt eller to ph.d.-studeren-
de på laboratorierne. Det betød, at vi kunne 
holde øje med dem og støtte dem, så de ikke 
kom ud ad en forkert tangent,« siger Jac-
queline Tybjerg.

Laver ubrugelige vævssnit 
Nu ser hun »frygtelige eksempler« på, at 
ph.d.erne laver ubrugelige vævssnit i for-
bindelse med deres forsøg, og at de ikke i 
mikroskopet kan se forskel på, hvilken slags 

væv det er, men de bruger prøverne allige-
vel.

Problemet er ifølge Jacqueline Tybjerg , at 
de ikke har lært at betjene apparaturet rig-
tigt, så de laver for tykke vævssnit på 10-14 
my, hvor de optimale tynde snit er på 4 my. 

De uerfarne kan fejlfortolke prøven, hvis 
snittet er for tykt, fordi de måske ikke har ta-
get højde for, hvor lang tid det tager immun-
farvningen at nå helt ind i kernen af vævet. 

Et tykt snit kan også medføre, at to celler 
og cellekerner kan ligge oven på hinanden. 
Da man primært benytter fluorescensmikro-
skopi bliver det svært at identificere, hvilke 
celler, kerner og vævsstrukturer der ’lyser’. 
Dermed kan man ikke lokalisere de speci-
fikke molekyler, som man leder efter. 

»De mangler simpelthen den basale viden 
til at drage de konklusioner, som de gør i for-
bindelse med deres forskning,« siger hun. 

defekt apparatur
Hun har også kendskab til at apparatur er 
blevet benyttet, selvom det var defekt, og 
forskerne godt vidste det.

Det er også sket flere gange, at ph.d.er og 
deres vejleder har stillet spørgsmålstegn ved 
det arbejde og de resultater, hun har lavet 
for dem, hvis prøverne ikke har vist, hvad de 
forventede. 

Det til trods for, at det kræver en autori-

Bioanalytiker:  
Unge forskere risikerer 
at ende som Penkowa
Der bliver flere og flere ph.d.-studerende og 
færre og færre til at oplære dem i de rette 
laboratorieteknikker og god videnskabelig 
praksis. Det giver grobund for sjusk og fusk, 
advarer Jacqueline tybjerg, bioanalytiker på  
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.  

whiStLebLower
Jacqueline Tybjerg mener, at ph.d. uddannelsen er for dårlig, simpelthen.

fra kandidat tiL ph.d. på danSke univerSiteter

Andel af kandidater der får et ph.d.-stipendiat (2011)

Antal kandidater 5.412 3.268 1.498 3.517

Nyindskrevne ph.d.er 273 210 618 1.283

andeL i procent 5,0 6,4 41,3 36,5

Kilde: Damvad for Djøf

SAMFUNDS-
VIDENSKAB

NATUR- 
VIDENSKAB

SUNDHEDS- 
VIDENSKAB

HUMANIORA
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forSkningSSnyd 2
Af Claus Baggersgaard

Det er et alt for dystert og karikeret billede 
af forholdene på Biomedicinsk Institut, som 
bioanalytikeren Jacqueline Tybjerg tegner i 
sin kritik, mener institutleder Niels-Henrik 
von Holstein-Rathlou.

Ja, det er rigtigt, at der er sket et skred i 
personalesammensætningen, og at ressour-
cerne er under pres, fordi politikerne for ti 
år siden vedtog, at de danske universiteter 
skulle uddanne 700 flere ph.d.er om året, 
men at det skulle have ført til mere sjusket 
forskning eller sågar mere videnskabelig 
snyd blandt de ph.d.-studerende, tror han 
ikke på.

»Vores basisbevillinger er for nedadgå-
ende, mens vi til gengæld får flere øremær-
kede midler til ph.d.-studerende. Det er en 
politisk beslutning, som jeg tidligere har 
kritiseret, men det er ikke sådan, at vores 
ph.d.-studerende går for lud og kold vand,« 
siger Niels-Henrik von Holstein-Rathlou.

naturligt at fejle
Han tilføjer, at det ikke overrasker ham, at 
Jacqueline Tybjerg oplever, at ph.d.erne 
begår mange fejl.

Det er naturligt, så det afgørende er i 
virkeligheden, at systemet er gearet til at 
opfange og rette fejlene, og det mener han 
er tilfældet.

»Der er ingen tvivl om, at en erfaren bio-
analytiker begår færre fejl end ph.d.-stude-
rende, der jo er unge mennesker under ud-
dannelse, og som derfor ikke er 100 procent 
kompetente endnu. Hun har derfor også en 
pointe i, at erfarent laboratoriepersonale 
er vigtigt, og det er givetvis også rigtigt, at 
hun oplever, at de erfarne er blevet relativt 
færre,« siger institutlederen, der gerne vil 
ansætte flere i postdoc-stillinger for at kom-
pensere for den udvikling. 

Det er også grunden til, at fakultetet har 
oprettet en ph.d.-skole, hvor de studerende 
skal deltage i en række kurser, blandt andet 
i, hvad der er god laboratoriepraksis.

De har desuden en vejleder og er un-
derlagt en forskningsleder, der har det 
overordnede ansvar for, at de får de rette 
redskaber til at blive dygtige forskere. 

Han oplever som hovedregel, at samarbej-
det foregår i en god og afslappet atmosfære.  

Snyd og sjusk er undtagelsen
Hvis den studerende skal have publiceret ar-
tikler i et tidsskrift på baggrund af sit ph.d.-
projekt, skal de også først igennem en ret 
streng peer review-proces, hvor de bedøm-
mes af fagfæller inden for området.

Det giver ifølge Niels-Henrik von Hol-
stein-Rathlou en god sikkerhed for, at kvali-
teten er i orden, og at der ikke bliver sjusket 
eller snydt.

»Forskningsresultaterne fra Sund holder, 
da de bliver publiceret i respekterede tids-
skrifter og kan reproduceres. Man taber i 
sidste ende på at publicere dårlig forskning, 
da det er direkte ødelæggende for en forsker 
at blive beskyldt for ikke at have sine ting i 
orden,« siger institutlederen. 

Han tilføjer i samme åndedræt, at der 
altid vil være brodne kar, belært som han 
er af, at den svindeldømte hjerneforsker 
Milena Penkowa, der var ansat på Sund, 
rutinemæssigt bliver trukket frem som ek-
sempel på, hvor dårligt det står til med den 
videnskabelige moral på fakultetet.

»Spørgsmålet er, om snyd og sjusk er det 
generelle billede, eller om det er undtagel-
sen. Jeg tror på, at det er det sidstnævnte, 
men inden for alle konkurrenceprægede 
systemer som sport, økonomi og altså også 
forskning vil nogle få altid falde for fristel-
sen til at snyde for at fremme deres egne 
interesser,« siger Niels-Henrik von Holstein-
Rathlou.

Han er dog enig med Jacqueline Tybjerg 
i, at de ph.d.-studerende er under er særligt 
stort pres for at levere varen i form af spæn-
dende forskningsresultater, da de kun har 
tre år til rådighed til at gennemføre deres 
projekt.

Han foreslår derfor også, at man i Dan-
mark indfører en fleksibel ph.d.-periode, 
som i USA, hvor man vurderer individuelt, 
hvor lang tid det enkelte ph.d.-projekt må 
forventes at tage. Alternativt kunne man 
forlænge perioden fra tre til fire år. 

Det ville tage noget af presset af de ph.d.-
studerende og forebygge at sager om sjusk 
og snyd opstår, mener han. 

clba@adm.ku.dk

sation at kalde sig histobioanalytiker, og at 
uddannelsen giver ret til at stille diagnoser i 
hospitalsregi.

Hun husker blandt andet en kvindelig 
erhvervs-ph.d.-studerende, der blev så ir-
riteret over, at hendes vævssnit ikke viste 
det, hun havde stillet sig selv, sin vejleder 
og virksomheden i udsigt, at hun påstod, 
at Jacqueline Tybjerg havde lavet flossede 
og dermed ødelagte snit. Det var ikke kor-
rekt, men den ambitiøse kvindelige forsker 
krævede at få paraffinblokkene udleveret, 
da hun havde fundet nogle specialister på 
et privat laboratorium, der som de eneste 
kunne lave den slags snit ordentligt.

Da Jacqueline nægtede med henvisning 
til, at de var universitetes ejendom, dukkede 
den ph.d.-studerende op og fjernede dem 
fra køleskabet på hendes fridag. Hvordan 
sagen endte, aner Jacqueline Tybjerg ikke, 
da hendes chef kom med et henholdende 
svar, da hun spurgte. 

gråzone mellem sjusk og fusk
Jacqueline Tybjerg mener, at det i langt de 
fleste tilfælde er sjusk og uvidenhed, der 
fører til forskning af lav kvalitet, fordi ph.d.-
uddannelsen ikke er god nok. 

»Det er åbenbart holdningen på Køben-
havns Universitet, at bare en studerende har 
set en teknik én gang, så er vedkommende 
dermed helt kvalificeret til at udføre im-
munhistokemi og enhver histologisk teknik. 
Som om at mit fag kan læres på 14 dage,« 
siger hun. 

Men hun har ofte overvejet, hvornår man 
så kan tale om videnskabelig fusk.

Hun er ikke i tvivl om, at en del ph.d.er 
har bevæget sig ind i en farlig gråzone 
mellem ikke at vide bedre og at acceptere 
resultater, der ikke er efterprøvet ordentligt 
flere gange. 

De risikerer dermed at bevæge sig ud ad 
en farlig vej, der kan føre til at de går over 
grænsen og gør sig skyldige i decideret 
uredelighed som hjerneforskeren Milena 
Penkowa.

Jacqueline Tybjerg oplever således, at 
mange ph.d.er er rædselsslagne for at gå til 
deres vejleder og erkende, at prøveresul-
taterne ikke kan bekræfte deres teori. De 
vælger i stedet at holde det for sig selv eller 
at påstå, at det er en bioanalytiker, som har 
lavet nogle ubrugelige vævsprøver for dem.

»Ph.d.erne skal skynde sig at skaffe nogle 
resultater og få publiceret så meget som 
muligt på de tre år, de har til rådighed. Hele 
deres karriere afhænger af det, da de ellers 
ikke får flere penge at forske for. De er der-
for heller ikke indstillet på at opgive en tese, 
hvis den viser sig at være uholdbar, så det er 
måske ikke overraskende, hvis de gladeligt 
godtager netop de prøver, der viser netop 
det de ønsker, og afviser dem, som ikke pas-
ser til deres teori,« siger Jacqueline Tybjerg, 
der snart går på efterløn.  

clba@adm.ku.dk

”Man får let 
det indtryk, 
at alle kan-
didater skal 
have lov til at 
lave en ph.d. 
i dag.”

»hun maler 
billedet for sort«

Institutleder tror ikke på, at unge forskere 
sjusker og fusker, selv om de er under pres for 
at publicere nye spændende resultater. 
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kua-kaoS 
varer lige til påske
Det Humanistiske Fakultet har fremlagt nye planer for flytningen til KuA2. 
universitetet overtager bygningerne i februar og forventer, at de sidste 
kontorer er på plads i juli. Saxo-Instituttet og Institut for Medier, Erkendelse 
og Formidling flytter i påskeferien.

fLyttepLan 
Af Therese Leonhardt Hjorth & nicklas Freisleben Lund

Det Humanistiske Fakultet skulle i decem-
ber 2012 have udvidet med 38.000 nybyg-
gede kvadratmeter i det såkaldte KUA 2, 
men lige før jul måtte fakultetsledelsen, 
medarbejdere og studerende erkende, at 
den omfangsrige flytning af blandt andet tre 
institutter måtte udsættes på ubestemt tid.

Nu ligger en ny flytteplan klar. Og hvis 
julen virkelig varer helt til påske, kan man 
næsten påstå, at den oprindelige tidsplan 
holdt.

To institutter, Saxo-Instituttet og Insti-
tut for Medier, Erkendelse og Formidling 
(MEF), samt Fakultetsservice kan således 
– »forudsat at bygningerne er færdiggjort,« 
som ledelsen den 21. januar skriver i en 
infomail til fakultetets ansatte og stude-
rende – indtage de nye lokaler i slutningen 
af marts. Musikvidenskab og Institut for 
Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS) 
følger efter i sommerferien.

travl påske på amager
Før jul udtalte dekan for det Humanistiske 
Fakultet, Ulf Hedetoft, at han ikke regnede 
med, at man af hensyn til forskning og un-
dervisning ville flytte ind i bygningerne før 
til sommer – altså efter semestret. Hvad er 
årsagen til, at man nu tager bygningerne 
tidligere i brug?

 »Det er jo en afvejning af forskellige hen-
syn,« siger Ulf Hedetoft, »men overordnet 
har det har været i Københavns Universitets, 
fakultetets og bygningsstyrelsens fælles in-

teresse at rømme ’gamle KUA’ lidt tidligere, 
således at anlægsarbejdet med nybyggeriets 
næste etape kan gå i gang hurtigst muligt.« 

Flytningen af de afdelinger, der i dag har 
til huse i ’gamle KUA’, er blevet prioriteret. 
Der skal nemlig opføres flere nye bygninger 
- det såkaldte KUA3 - på Søndre Campus. 
Og det kræver en rømning af de gamle byg-
ninger, der skal rives ned og skabe plads til 
bedre og mere moderne lokaler til brug for 
Det Juridiske Fakultet og Det Teologiske Fa-
kultet, der i dag befinder sig i Indre By.

Ulf Hedetoft understreger endvidere, at 
ingen af de implicerede institutter – Saxo og 
MEF – har haft indvendinger mod at skulle 
flytte midt i semesteret. Og det hænger sam-
men med, at flytningen kan gennemføres på 
færre dage end forventet.

»Umiddelbart troede vi, at det ville betyde 
at vi skulle forlænge påskeferien og dermed 
semestret. Men det har vist sig, at flytningen 
kan gennemføres i løbet af påsken, hvis vi 
starter den fredag den 22. om aftenen og ar-
bejder igennem til 2. Påskedag den 1. april,« 
siger Ulf Hedetoft.

mangler og ny styregruppe
Samtidig har projektets bygherre, Bygnings-
styrelsen, også overbevist KU’s ledelse om, 
at de bygninger, som Saxo og MEF skal 
flytte ind i, faktisk vil være indflytningsklare 
til påske. Eller som det formuleredes i info-
mailen til Det Humanistiske Fakultet: der 
vil kun være »ikke-væsentlige mangler,« når 
bygningerne tages i brug.

Hvad gemmer der sig bag termen ’ikke-
væsentlige mangler’?

»En væsentlig mangel er for eksempel, hvis 
der mangler gulvbelægning i bygning 16, 
hvor Musikvidenskab skal flytte ind. Derfor 
vil de heller ikke blive taget i brug før juli,« 
siger Ulf Hedetoft.

»Men i de andre bygninger vil der være 
tale om mindre mangler såsom manglende 
gulvlister eller at områderne omkring byg-
ningerne er ufærdige.«

At anlægsarbejdet fra nu af skrider ret-
tidigt frem, skal en ny styregruppe være 
med til at sikre. Styregruppen, der udover 
Ulf Hedetoft selv består af blandt andet 
Campusservice, universitetsdirektør Jørgen 
Honoré samt Bygningsstyrelsens direktør 
og vicedirektør, mødes og inspicerer forhol-
dene regelmæssigt.

»Sammensætningen afspejler, hvor vig-
tigt det er, at vi får fod på projektet, og jeg 
selv skal kunne forholde mig til om jeg kan 
stå inde for de bygninger, vi skal til at tage 
i brug. Og det ser ud som om, der er god 
fremdrift, og at det hele skulle kunne være 
på plads til tiden.«

bliver markant dyrere
Et helt centralt aspekt i historien om flyt-
tekaosset på KUA er spørgsmålet om de 
økonomiske konsekvenser. Ulf Hedetoft 
fortalte før jul til uniavisen.dk, at flytningen 
alene havde et samlet budget på omkring 40 
millioner kroner. 

»Vi er i gang med at afklare detaljerne 
om merudgifterne, og hvem der skal dække 
dem. Men på nuværende tidspunkt er der 
ingen endelige konklusioner,« fortæller Ulf 
Hedetoft.

Men han lægger ikke skjul på, at der er tale 
om store beløb:

»Det bliver markant dyrere. Det gælder 
flytningen og for eksempel husleje, som vi 
selvfølgelig skal have dækket.«

»Hertil kommer de arbejdstimer, som 
TAP’er og VIP’er har spildt på at planlægge 
flytningen og pakke deres kontorer ned 
for derefter at pakke dem op igen. Det er 
vanskeligere at gøre op, men det arbejder vi 
på. Og jeg er sikker på, vi nok skal komme 
i mål.«

Selv når talen falder på projektets bygher-
re, Bygningsstyrelsen, og dennes indsats, er 
det en optimistisk dekan, Uniavisen har fået 
i tale.

»Det er klart, at forløbet op til udskydel-
sen ikke har været særlig heldigt, men siden 
har samarbejdet og forhandlingen med Byg-
ningsstyrelsen været meget positivt. De har 
virkeligt speedet færdiggørelsesprocessen 
op,« pointerer Ulf Hedetoft.

For fakultetets studerende og ansatte er 
det bare med at krydse fingre for, at denne 
kadence bliver holdt oppe. Men ellers er det 
jo allerede pinse i maj.

nicklas.lund@adm.ku.dk
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fuSion

Af Claus Baggersgaard

Det Informationsvidenskabelige Akademi 
(IVA), den tidligere Biblioteksskole, gør 
ikke meget væsen af sig, den ligger godt 
skjult blandt boligblokke og med en folke-
skole som nærmeste nabo på Birketinget på 
Amager. 

En anonym rød murstensbygning midt 
i et boligkvarter signalerer måske ikke li-
gefrem topklasse og store armbevægelser, 
men facaden bedrager. 

IVA har et ry som en forskningsinstitution 
af høj international klasse. 

De sidste tre år har været særligt gode. 
Ansøgertallet er steget med 100 procent. 
Senest blev i alt 252 ansøgere optaget i Kø-
benhavn og i afdelingen i Aalborg, så der nu 
er næsten 1.000 indskrevne studerende.

Forskerne får også udgivet et stigende 
antal forskningspublikationer i anerkendte 
tidsskrifter; der er en stigning i antallet af 
internationale studerende; samarbejdet 
med omverdenen er styrket; flere dimitten-
der får job i det private erhvervsliv, og de 
studerende er tilfredse med en administra-
tion, der er tæt på deres hverdag. 

Skal have flere muskler
Ifølge akademiets rektor, professor Per Has-
le, er det for at forstærke denne udvikling, 
at ledelsen har valgt at fusionere med KU 
og dermed blive det niende institut på Det 
Humanistiske Fakultet. 

»Vi har lagt fordele og ulemper i to 
vægtskåle og vurderet at gevinsterne vejer 
tungere, end hvad vi mister. Ja, vi afgiver 
vores suverænitet, så der er ting, som vi 
ikke længere kan gøre uden at spørge om 
lov. Det er sandheden, og det skal vi stå 
ved, men vi kan også se, at der er en række 
behov, som vi som en lille institution ville få 
svært ved at opfylde i fremtiden. KU er bare 
en institution med flere muskler,« siger han 
og fortsætter:

»Men det allervigtigste er, at vi bedre kan 
omsætte vores faglighed inden for ram-
merne af KU og Det Humanistiske Fakultet 
– til gavn for både KU og os selv. Dette er et 
skridt, der har samfundsnyttig værdi.«

  
bedre uddannelsesmuligheder
Per Hasle peger på, at der bliver brug for en 
ph.d.-skole af en vis volumen, brug for at 
forskerne lettere kan finde samarbejdspart-
nere og profilere sig inden for blandt andet 

kulturformidling og brug for bedre mulighe-
der for, at de studerende selv kan tone deres 
uddannelse med forskellige kombinationer 
af tilvalgspakker og valgfag.

Det ville de ellers ikke være i stand til, for 
selv om IVA allerede har et tæt samarbejde 
med Institut for Nordiske Studier og Sprog-
videnskab på Humaniora, er der masser af 
administrative barrierer, når to selvstæn-
dige institutioner skal arbejde sammen.

Også det tværfakultære Centre for 
Communication and Computing på KU er 
en central kommende samarbejdspartner, 
men det er meningen, at IVAs faglige profil 
og særkende skal bevares som det eneste 
rendyrkede institut inden for informations-
videnskab på KU.

»Fordelene går begge veje, da vi kan nog-
le ting, som også kan være til nytte for KU. 
Vi har en unik viden om informationsbe-
handling, -søgning, -adfærd, -arkitektur og 
informationsdesign. Vi er kort sagt blandt 
de førende internationalt inden for den 
såkaldte ’library and information science’. 
Og så har vi en anderledes tilgang til kultur-
formidling, der kan spille sammen med kul-
turvidenskab på KU på en ny og spændende 
måde,« siger Per Hasle.

job i erhvervslivet
Han forklarer, at IVA var en professionssko-
le indtil 1999, hvor den blev fuldt akademi-
seret med optagelse af bachelor-, kandidat- 
og ph.d.-studerende og egne professorer. 

Kun cirka halvdelen af dimittenderne får 
i dag job på folkebibliotekerne, mens resten 
bliver ansat i store vidensorganisationer 
og private virksomheder som for eksempel 
Novo Nordisk og Rambøll.

Kandidaterne indgår ofte direkte i forsk-
ningsgrupperne, hvor de blandt andet har 
til opgave at sikre den optimale lagring af 
data, opstille søgekriterier, søge efter op-
lysninger på tværs af databaser og validere 
søgeresultater.

Studerende bakker op
Ifølge Per Hasle har de studerende, de 
ansatte, bibliotekerne samt sektorens øv-
rige interessenter taget overraskende godt 
imod fusionsplanerne.

»Ikke for at tage noget af KU’s glans, 
men det var ikke på forhånd indlysende, 
at der ville være så stor en tilslutning til 
fusionen.  IVA har været et lille trygt sted 
med sin egen identitet, med fuld selvbe-
stemmelse og stor nærhed, og sektoren har 
været vant til at have sin egen uddannel-
sesinstitution, men alle kan se den faglige 
mening i det her,« siger rektoren.

Han henviser til, at der er blevet afholdt 
debatmøder, og de nye studerende er også 
blevet spurgt om deres holdning i en spør-
geskemaundersøgelse.

66 procent svarede, at de forventede, at 
fusionen vil have en god eller meget god 
betydning for deres studium, mens 33 pro-
cent mente hverken/eller.

En studerende skriver blandt andet i sin 
uddybende kommentar:

 »Jeg er glad for at kunne vælge mellem 
en meget bredere vifte af valgfag, samt 
ikke mindst at få et eksamensbevis udstedt 
derfra. KU er langt mere udbredt i den al-
mene bevidsthed, og man slipper dermed 
for at støde på det evige spørgsmål om, 
hvad IVA er. Her tænker jeg specielt ved 
fremtidige jobsamtaler og på cv’et.«

farvel til det nære
Flere studerende udtrykte dog også be-
kymring for, at titlen cand.scient.bibl. vil 
forsvinde efter fusionen, og at det nære 
forhold mellem studerende og medarbej-
dere vil gå fløjten.

Per Hasle slår dog fast, IVA forbliver en 
samlet enhed, og titlen cand.scient.bibl. 
får efter alle indikationer også lov til at 
bestå.

Der er dog ingen tvivl om, at de ansatte 
og studerende må vænne sig til et andet 
serviceniveau, når de går fra at være en lil-
le selvstændig institution med administra-
tionen liggende lige rundt om hjørnet til 
at være et institut på et fakultet med 1.100 
ansatte og cirka 13.000 studerende.

Det er vedtaget, at IVAs hovedafdeling 
på Birketinget på Amager i 2016 flytter ind 
i det nybyggede KUA3. Afdelingen i Aal-
borg får derimod lov til at forblive på sin 
nuværende adresse.

clba@adm.ku.dk

Det Informationsvidenskabelige Akademi 
(IVA), den tidligere Biblioteksskole, har 
valgt at fusionere med Københavns 
universitet og dermed blive det niende 
institut på Det Humanistiske Fakultet 
og nummer 40 på hele universitetet. 100 
ansatte og 1.000 studerende følger med.

Søren Staghøj, iva
1. semester 

»Det første år sker der nok ikke det 

store rent praktisk. Vi skal jo først 

flytte til KUA i 2016, tror jeg nok. Det 

skræmmer mig ikke, da jeg har venner, der læser på KUA. Jeg er heller 

ikke nervøs for, at nærheden går tabt. Vi fik at vide af rektor ved studie-

start at vi får flere muligheder for at kombinere vores uddannelse, og at 

det bliver lettere at tage fag andre steder. Det lyder som en positiv ting. 

Jeg har været inde og se på mulighederne for at kombinere med nogle 

fag på KU, og det ser ud til at der er nogle spændende ting på Medievi-

denskab, Sociologi og Dansk.«

christine francis, iva
5. semester 

»Fusionen kommer i høj grad til at vedrøre 

mig, da den betyder, at studieordningen 

på kandidatdelen skal laves helt om. Den 

skal være mere ’KU-agtig’ og omformes til strukturen på KU, så det bliver 

lettere at tage valgfag. Problemet er, at vi på IVA kører med moduler på 

10 og 20 ECTS-point, mens modulerne på KU er 7½ eller 15 ECTS. Det gør 

det besværligt i forhold til merit, så jeg ser frem til at det bliver lettere. Det 

er super sundt at få input udefra, og jeg kan mærke, at det virkelig rykker 

institutionen, så jeg synes det er spændende og forventer, at det vil styrke 

min uddannelse.«

velkommen 
til splinternyt 
institut 

hvordan bLiver du 
berørt af fuSionen?
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indfuSioneret
Per Hasle må bytte titlen som rektor ud med institutleder, når IVA bliver en del af Københavns universitet. 
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Derfor 
fusionerer 
Hum
Det er ikke stormagtsdrømme, der får Det 
Humanistiske Fakultet til at fusionere 
med Det Informationsvidenskabelige 
Akademi (IVA). Det handler om, at IVA 
har nogle kompetencer, som kan spille 
sammen med dem, der allerede findes på 
fakultetet, siger dekan ulf Hedetoft.  

fuSion 2
Af Claus Baggersgaard

Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) har nogle kompe-
tencer i den særlige kombination af informationssøgning, informa-
tionsanalyse og kulturformidling, som Det Humanistiske Fakultet 
gerne vil gøre brug af.

Det er grunden til, at Det Humanistiske Fakultet har valgt at 
fusionere med IVA og dermed gøre det til det niende institut på 
fakultetet, forklarer dekan Ulf Hedetoft.

Han tilføjer, at fusionen også vil bidrage til at virkeliggøre fakul-
tetets strategi om at skabe et mere moderne humaniora. 

»Vi ønsker et udvidet samarbejde med andre fagområder for 
at blive både innovative og gearet til det omgivende samfunds 
behov for nye kandidater, der kan noget andet og mere. IVA re-
præsenterer en række kompetencer i en ny og moderniseret form 
for dannelse inden for informationssøgning. Hvad er det egentlig, 
man skal kunne, når man gebærder sig i et virtuelt rum på nettet?  
Hvordan hænger det sammen med nyopståede former for kultur 
og måder, vi kommunikerer vores kultur på?« siger dekanen.

oplagte samarbejdsområder
Ulf Hedetoft tilføjer, at Hum allerede har fag, der går i samme 
retning på flere forskellige institutter, fx medieområdet, det sprog-
teknologiske felt samt pædagogik, så han ser en række interessante 
samarbejdsmuligheder med IVA.

»Et samarbejde er primært interessant set fra humanioras syns-
punkt, fordi vi begge allerede er i gang med noget, som vi bedre 
kan udvikle sammen, hvis vi er i den samme organisation,« siger 
han. 

Dekanen peger på, at der på computerområdet vil være gode 
udviklingsmuligheder både i relation til uddannelse og forskning 
med det nye Center for Communication and Computing. 

Der vil også være oplagte muligheder inden for museumsfeltet 
og i relation til hukommelse, lagring af hukommelse og kulturarv.

»Det interessante er ikke, at vi blot lægger et nyt institut til hu-
manioras mange andre institutter. Jeg ser en række potentielle vi-
dereudviklingsmuligheder og mange faglige synergier, som vi har 
kortlagt meget grundigt,« siger dekanen.

 
clba@adm.ku.dk

Understøttelsesfonden for enker 
og børn af præster i folkekirken

I ovenstående fond er der nogle legatportioner ledige,
som kan søges af:

a)  Enker efter præster i folkekirken, som ved sygdom eller på anden 
måde er særlig vanskeligt stillede, eller som har behov for midlerti-
dig økonomisk bistand.

b)  Børn af præster i folkekirken, når den af forældrene, der er præst, er 
død, og børnene har behov for økonomisk støtte.

c)  Børn af præster i folkekirken til hjælp til en påbegyndt længere 
varende undervisning eller til studier og anden uddannelse.

Ansøgningsskemaer er obligatoriske og fås enten på Københavns Stifts 
hjemmeside www.kobenhavnsstift.dk under ”Legater” eller ved 
henvendelse til Københavns Stiftsadministration, Nørregade 11, 

1165 København K, tlf. 3347 6500. 
 

Det må oplyses, til hvilken gruppe ansøgeren hører, og det er kun 
ansøgninger  der er korrekt udfyldt og bilagt dokumentation  der kommer 

i betragtning. 
 

Ansøgningsfrist: 15. marts 2013

, ,

Understøttelsesfonden for enker og 
børn af lærere 

i den danske folkeskole
I ovenstående fond er der nogle legatportioner ledige,

som kan søges af:

a)  Enker efter lærere i folkeskolen, som ved sygdom eller på anden 
måde er vanskeligt stillede.

b)  Ugifte børn, fortrinsvis døtre, af lærere i folkeskolen, når den af for-
ældrene, der er lærer, er død, og børnene har behov for økonomisk 
støtte.

Ansøgningsskemaer er obligatoriske og fås enten på Københavns Stifts 
hjemmeside www.kobenhavnsstift.dk under ”Legater” eller ved 
henvendelse til Københavns Stiftsadministration, Nørregade 11, 

1165 København K, tlf. 3347 6500. 
 

Det må oplyses, til hvilken gruppe ansøgeren hører, og det er kun 
ansøgninger  der er korrekt udfyldt og bilagt dokumentation  der kommer 

i betragtning. 
 

Ansøgningsfrist: 15. marts 2013
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håndholdte 
historier om 
udsatte 
unges liv

ung eLiteforSker

Af gry Bartroff gaihede

På Sociologisk Institut tager en mild ung 
kvinde imod Uniavisen. Den 35-årige ad-
junkt Tea Torbenfeldt Bengtsson har arbej-
det med udsatte børn og unge siden hun 
blev kandidat i 2005.

En stor gruppe af de unge, der er anbragt 
uden for hjemmet, går i teenageårene fra at 
være børn og unge i fare til at være farlige 
unge, der er involveret i kriminalitet, vold 
og misbrug. Tea Torbenfeldt Bengtsson har 
netop fået en pose penge – en lille million 
såmænd – af Det Frie Forskningsråd til sit 
nye forskningsprojekt om anbragte unges 
risikoadfærd. Som de unge selv oplever 
den, vel at mærke.  

»Jeg undersøger, hvordan de unge selv 
forstår deres risikofyldte handlinger, og 
hvordan de skaber mening med det, de gør. 
Projektet kan forhåbentlig give en større 
forståelse af, hvordan de unge tænker, og 
jeg håber, at de unges egne oplevelser kan 
bruges aktivt til at hjælpe dem.«

Undersøgelsesgruppen af 16-18-årige 
unge er eller har i perioder været anbragt 
uden for hjemmet i plejefamilier eller på 
institutioner. De står på tærsklen til deres 
voksenliv, og i systemet går de fra at blive 
håndteret af sagsbehandlere inden for 
børne- og ungeområdet til sagsbehandlere 
inden for voksenområdet, fortæller Tea Tor-
benfeldt Bengtsson.

Som samfund sætter vi alle sejl til for at 
hjælpe de unge, så godt vi kan. Alligevel 
ryger mange af dem ud i misbrug, krimina-
litet og selvskade igen og igen. For der er en 
blind vinkel:

»Vi afviser de unges egne forklaringer 
som betydningsløse. Deres rationaler bliver 
hurtigt afskrevet i den voksne verden. Men 
der er indefra set gode grunde til, at de 
unge handler, som de gør, og det er vigtigt 
at få frem i deres historie,« siger sociologen.

Forskningsbevillingen skal bruges til at få 

de udsatte unge selv i tale. Tea Torbenfeldt 
Bengtsson håber at kunne interviewe i om-
egnen af 25 unge tre gange med et halvt års 
interval. Hun har plukket dem fra et stort 
survey fra SFI, Det Nationale Forsknings-
center for Velfærd, hvor de har svaret posi-
tivt på spørgsmål om kriminalitet, misbrug 
og selvskadende handlinger. 

vi putter børn i fængsel 
Tea Torbenfeldt Bengtsson skrev ph.d. om 
unge indsatte. Feltarbejdet foregik på sik-
rede afdelinger for unge under 18. 

»Som arbejdet skred frem, slog det mig, 
at så længe børn fra udsatte familier er små, 
synes vi, at det er rigtig synd for dem. Når 
de så bliver teenagere, bliver deres adfærd 
grænseoverskridende og irriterende, og så 
er det ikke synd længere. Så skal de selv 
bære skylden, og de bliver åbenbart så far-
lige, at vi er nødt til at låse dem inde, siger 
Tea Torbenfeldt Bengtsson og tilføjer efter 
en kort pause:  

»Der sidder 16-årige indespærret i fængs-
ler og arresthuse helt alene i op til tre måne-
der! De unge er udsat for rigtig mange svigt 
og overgreb. Hvem er de farlige børn, der 
skal bag lås og slå? Hvordan ser deres ver-
den ud, og hvordan oplever de selv anbrin-
gelsen og deres hverdagsliv på de sikrede 
institutioner? Hvordan giver de absurde 
ting, de er ude i, mening for dem? Det ville 
jeg gerne vide.« 

Tea Torbenfeldt Bengtsson interviewede 
de unge, men det var svært: 

»Der var ofte lidt hat og briller over det. 
Alle ved, hvordan teenagere har det med at 
sætte sig ned og få en god lang snak med en 
velmenende voksen. Læg så oveni, at disse 
drenge og piger lige var blevet afhørt af 
politiet, og der kom jeg så og smækkede en 
diktafon på bordet.« 

De unge er vant til samtaler med pæda-
goger og sagsbehandlere, der har en særlig 
dagsorden, for de skal stille noget op med 
de unge. Det skulle forskeren ikke, og hun 

kunne tilbyde både anonymitet og tavsheds-
pligt:

»På de sikrede afdelinger sagde jeg til 
dem, da vi begyndte, at hvis de fortalte 
mig om alvorlig kriminalitet, som de havde 
tænkt sig at begå, så kunne jeg ikke holde 
min mund. Og hvis de havde planer om at 
gøre noget mod andre unge eller perso-
nalet, så ville jeg også være nødt til at gå 
videre med det. Men alt andet, det blev 
imellem os.«

Tea Torbenfeldt Bengtsson blev slået af 
nogle vilde paradokser i hele anbringelses-
situationen, siger hun:

 »De er udsat for den ultimative eksklu-
sion, mens systemet forsøger at tilbyde en 
integrerende handleplan. Men de indsatte 
unge har svært ved at engagere sig i længe-
revarende pædagogiske målsætninger. De 
har deres fokus rettet mod livet udenfor og 
meget lidt imod institutionens logikker. De 
er optaget af, hvornår de kommer ud, hvil-
ken dom, der venter, og hvad deres kæreste 
render og laver derude.« 

det er deres liv
Tea Torbenfeldt Bengtssons budskab er, at 
vi er nødt til at forstå de unges liv som et 
helt liv og ikke blot som kriminalitet, mis-
brug eller frygtelige handlinger:

»Kriminaliteten og misbruget er en del af 
et helt, levet ungdomsliv. De unge henter 
deres normer og værdier i fællesskaber med 
vennerne, og disse kodeks bringer de med 
ind på anbringelsesstederne og i institutio-
nernes interne hierarkier,« siger Tea Tor-
benfeldt Bengtsson.

Hun tilføjer, at de unges indbyrdes rela-
tioner er enormt sårbare og konstant til for-
handling. Man skal byde ind med noget, og 
det skaber en hårdhed hos mange at begå 
sig i de kulturer, for de er barske. Men det 
giver mening for dem, siger Tea Torbenfeldt 
Bengtsson:

»De har det jo sjovt, de fester og fyrer den 
af, der er gang i den, og det er den anden 

side. De kan ikke se, at det er så problema-
tisk, det de har gang i,« siger hun.

Alligevel er det meget svært, at få dem til 
at tale om deres blik på fremtiden. De unge 
ved godt, at de gambler med deres frihed, 
og de er også klar over, at de gør noget, som 
de ikke burde.

Men set i sammenhæng med alt det andet 
de gør, så er de daglige joints eller at de 
skærer i sig selv bare ét problematisk hjørne 
af deres tilværelse. De er for eksempel hjem-
løse i perioder eller ude i kriminalitet eller 
sidder inde, så de lever i usikkerhed hele 
tiden. 

»Det er nogle gennemgribende kulturer. 
De unge har et hverdagsliv, hvor kriminali-
teten er integreret. Der er ikke nødvendigvis 
onde intentioner bag deres handlinger. 
De her svigtede unge er en del af en ung-
domskultur, der søger spænding, drama og 
action: Vi keder os, vi bryder ind i en bil, vi 

Mange anbragte unge lever et liv på kanten 
af kriminalitet, misbrug og selvskade.  
Sociolog Tea Torbenfeldt Bengtsson vil 
forstå de unges egen oplevelse af deres 
højspændte liv.f

”Der sidder 
16-årige  
indespærret 
i fængsler og 
arresthuse 
helt alene  
i op til tre  
måneder!”
Tea Torbenfeldt Bengtsson
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kører noget ræs, og så har vi det fandeme 
sjovt imens.« 

den kropsliggjorte rus
I sit nye projekt vil Tea Torbenfeldt Bengts-
son koncentrere sig om kriminalitet, mis-
brug og selvskade. Udover at være på kant 
med det normale, er det nemlig handlinger, 
hvor de unge har sig selv med. Det er krops-
liggjorte oplevelser, siger hun.

De unge har det skide dårligt, fortæller 
de i interviews. ”Jeg ryger hash, for ellers 
kan jeg ikke holde ud at være i verden. Jeg 
skærer i mig selv for at fjerne smerten.” Det 
er den ene side. 

Men den anden side knytter sig til selve 
oplevelsen: ”Jeg gør det her, fordi jeg me-
strer det. Jeg ryger, ja, men jeg fungerer 
normalt, for det kan jeg. Jeg kan ’cutte’ mig 
selv eller lade være at spise, for jeg har styr 
på det, og jeg ved lige præcis, hvor langt jeg 
kan gå.” 

At autonomi, spænding og kontrol er 
afgørende oplevelser for de unge, hænger 
ifølge Tea Torbenfeldt Bengtsson sammen 
med deres særlige livshistorier. 

»De er magtesløse på mange områder. De-
res forældre vil ikke have dem, de er smidt 
ud af deres plejeforældre og ekskluderet 
fra skolerne. De bliver uvenner med alle 
voksne, ingen vil have dem. Men det her, 
det kan de, de kan det rigtig godt, og de har 
venner, fordi de kan det. Det er en del af en 
kultur, der rækker ud over den enkelte til et 
fællesskab, som de ellers ikke har.« 

Tea Torbenfeldt Bengtsson vil gerne i 
dybden med de unges egne perspektiver i de 
interviews, hun skal bruge dette semester 
på at få i hus. Hun håber også at kunne ud-
styre en gruppe unge med kameraer, så de 
kan lave videodagbøger til hende.

»Hele interviewsituationen er ubehage-
lig for mange af dem. Og hvis jeg gerne vil 
forstå deres rationaler, så går det jo ikke, at 
det er mig, der formulerer alle spørgsmål,« 
siger hun og håber, at de unges egen doku-

mentation kan åbne for perspektiver, som 
forskeren ikke selv havde set komme.

men er det godt nok?
Tea Torbenfeldt svarer tøvende på spørgs-
målet om, hvorvidt anbringelser uden for 
hjemmet mere eller mindre er den direkte 
vej til et liv på kanten.

»Der findes gode anbringelser, selvføl-
gelig, men vi kan bare se, at det langtfra er 
størstedelen af dem.«

Det lader til, at systemerne ikke er gode 
nok til at hjælpe de unge?

»Jeg tror, at der er mange ildsjæle derude, 
der gør det rigtig godt, som brænder for de 
unge, og som gør en forskel. Det er ikke til 
at sige, hvordan det var gået, hvis de ikke 
været der. Det er meget komplekst,« siger 
Tea Torbenfeldt Bengtson og tilføjer:

»Vi kan ikke lide at høre det, men det 
handler især om, at disse børn og unge har 
trukket de forkerte forældre. Man forsøger 
at rette op på mange ting, men det laver ba-
re ikke om på, hvem der er deres forældre, 

og at det er de miljøer, de kommer fra og 
ofte også vender tilbage til. Og selv om det 
forhåbentlig går bedre på nogle områder, så 
er det enormt udsatte familier, vi taler om.« 

Men gør vi det godt nok?
»Det er lidt letkøbt at skyde på systemet … 
jeg siger ikke, at vi ikke kan gøre det bedre. 
Men det, jeg håber at kunne bidrage med, 
er de unges egne perspektiver. For vi lytter 
ikke godt nok, vi hører ikke deres forklarin-
ger, og de vægter ikke specielt tungt. Det 
er der mange grunde til, men det er, hvad 
de unge oplever. Ikke at blive hørt. Ikke at 
blive troet på. At blive svigtet – igen – på 
den måde.« 

Jeg spørger Tea Torbenfeldt Bengtsson, 
hvad hun gør, hvis en ung føler sig så imø-
dekommet af den fordomsfri forsker, at hun 
lukker op for sit dybe inderste. Kan hun så 
bare sende hende tilbage til gadens ensom-
hed?

»Der er mange etiske overvejelser. Jeg 
møder kun de unge i interviewet, og så er 
jeg væk igen. Derfor skal jeg ikke få dem 

presset ud i noget, de ikke har lyst til at 
dele,« siger hun.

»Vi vil gerne tænke, at der er ansvarlige 
voksne omkring de her unge, men det er der 
ikke. Når jeg for eksempel spørger: ”Hvis du 
kom ud for noget alvorligt, hvem ville du så 
bede om hjælp?”, så er svaret næsten altid: 
”Mine venner”.«

Tea Torbenfeldt Bengtssons beretning 
gør stort indtryk på Uniavisen, og Deres ud-
sendte spørger – igen – om vi ikke kan gøre 
mere for de unge. Svaret lyder:

»Vi skal være realistiske. Det kræver høj 
etik og moral at arbejde med de unge, som 
kan være helt enormt grænseoverskridende 
i deres adfærd. Det, de virkelig mangler, er 
trygge, blivende relationer. Hvem af os kan 
stille op og tilbyde reelle nære relationer til 
de her unge mennesker?«

gbg@adm.ku.dk
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Det Frie Forskningsråds Sapere Aude-program 

’DFF-ung Eliteforsker’ har den 10. januar uddelt 40 

millioner til lige så mange danske forskningstalen-

ter. 17 af dem er fra Københavns universitet.

Sapere Aude-bevillingerne uddeles som en ekstra 

anerkendelse til de mest talentfulde af de yngre 

forskere. Med anerkendelsen følger cirka en million 

kroner, der skal hjælpe forskerne til at realisere 

ambitiøse forskningsmål.

Sapere aude-program for unge eLiteforSkere

netværk
Anbragte unge på vej ind i voksenlivet er rodløse. 

Vennerne er det vigtigste for dem, men det er sår-

bare relationer, der hele tiden er til forhandling.

Sapere Aude er latin for ”vov at vide”. 

DFF er et uafhængigt råd, som i 2013 uddeler godt 

en milliard kroner til konkrete forskningsaktiviteter 

baseret på forskernes egne initiativer, som styrker 

kvaliteten og internationaliseringen af dansk 

forskning.

Kilde: fi.dk/nyheder/pressemeddelelser/2013

tea torbenfeLdt 
bengtSSon
Forskningsprojektet hedder 

”ungeLiv - et forsknings-

projekt om betydningen af 

risikofyldte handlinger for 

anbragte unges overgang til 

voksenlivet.”  
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d e t  n at u r -  o g  b i ov i d e n s k a b e l i g e  fa k u lt e t
kø b e n h av n s  u n i ve r s i t e t
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KlimaKandidater søges! 
ny klimauddannelse. Skal vi tackle de globale klimaudfordringer, er der brug for skarpe hjerner, 
som kan tænke på tværs af naturvidenskab og samfundsvidenskab.

Nu kan du blive klimakandidat på Københavns Universitet. Vi tilbyder den splinternye tværfaglige 
kandidatuddannelse Klimaforandringer som det første universitet i Europa. Vil du være en del af 
det nye hold?

ansøgningsfrist 1. april. 
 
studiestart 2. september.

Læs mere  
og se film på:  
science.ku.dk/klima

KUmmentAr

Studerende i 
løsningernes land
FØR JUL SENDTE REGERINGEN en jule-
kurv ud til blandt andet universiteterne. 
Indholdet var hverken marcipan eller nis-
seøl, men en national innovationsstrategi 
som skal sørge for, at Danmark bliver et 
”løsningernes land”, som strategien er døbt. 
Baggrunden er, at alt for få virksomheder i 
dag bruger den viden som findes på blandt 
andet universiteterne til at skabe den form 
for innovation, der fører til vækst. 

Af ralf hemmingsen, rektor og

thomas bjørnholm, prorektor

”Universitetets største værdi-
skabelse og mest innovative 
kraft består jo i de mange 
tusinde studerende, som hvert 
år får arbejde og dermed over-
fører ny viden til virksomheder 
og organisationer.”

Der er allerede skrevet mangt og meget om, 
hvad innovationsstrategien vil gøre for at få 
universiteternes forskning ud til virksomhe-
derne. Blandt andet er der lagt op til et nyt 
innovationsprogram INNO+, hvor universi-
teter, erhvervsliv og andre relevante aktører 
sammen skal kortlægge store samfundsud-
fordringer og derefter udvikle løsninger. 
Her byder KU selvfølgelig ind med ideer. 
Mange af KU’s forskere inden for alle ho-
vedområder arbejder jo i forvejen med disse 
samfundsudfordringer. En del gør det også 
i forvejen sammen med virksomheder, men 
det er kun glædeligt, at den indsats systema-
tiseres, og at regeringen tilsyneladende er 
villig til at satse nogle midler på det.

HVAD DER ER MINDST lige så interessant 
er, at innovationsstrategien indeholder en 
del forslag rettet mod vores uddannelser. 
Det er vi glade for. Universitetets største 
værdiskabelse og mest innovative kraft be-
står jo i de mange tusinde studerende, som 
hvert år får arbejde og dermed overfører ny 
viden til virksomheder og organisationer. 
Eller de mange hundrede studerende, som 
vælger iværksættervejen. Det er godt, at 
der også er politisk fokus på dét potentiale. 
Mange af forslagene ligger oven i købet i 
tråd med den retning, som KU’s uddannel-
sesindsats har. 

Nu kan der jo være mange forestillinger 
om, hvad innovation er. Grundlæggende 
handler det om at udvikle nye idéer og om-
sætte dem på markedet. Men for os handler 
det også om, at alle studerende skal have 
rammer, hvor de kan sætte deres viden i spil 
og udfolde deres talent. Gerne på nye felter 
og i samarbejde med andre. Det er i øvrigt 
også det, der er essensen i ethvert forsk-
ningsprojekt: At stille spørgsmålstegn ved 
bestående sandheder og at finde originale 
løsninger på problemer. I den sammenhæng 
er det mindre vigtigt, om den evne trænes 
gennem formel uddannelse, studenterdrev-
ne uddannelses- eller forskningsprojekter 
eller suppleres med iværksætteri eller akti-
visme. Hovedmålet må være, at man gen-
nem sin studietid får mulighed for at prøve 
kræfter med problemstillinger, der ligger 
uden for og kan supplere kernefagligheden. 

REGERINGENS STRATEGI HAR flere ini-
tiativer, som bygger på den tilgang, og som 
kan være med til udvikle og supplere vores 
uddannelser. Eksempelvis forslaget om, at 
dimittender skal have tilbud om rådgivning 
og finansiering i op til et år, hvis de starter 
egen virksomhed. Formålet er at motivere 
og understøtte etablering af nye vidensba-
serede virksomheder. Føres det ud i livet, 
vil det spille godt sammen med det arbejde, 
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The Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation

Fonden indkalder ansøgninger til sin årlige uddeling.

Ansøgningsfrist d. 15. februar 2013
Fonden har til formål at fremme relationer og udveksling af viden mellem Japan og de nordiske lande,

 og  der kan søges økonomisk støtte til forskning, udvikling, uddannelse og undervisning inden for
 medicin, de humanistiske og sociale videnskaber, naturvidenskaber, de tekniske videnskaber og kultur.

På www.sjsf.se findes detaljeret vejledning og obligatorisk ansøgningsskema.På www.sjsf.se findes detaljeret vejledning og obligatorisk ansøgningsskema.

Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation

Dansk afdeling

Copenhagen Business School
Asia Research Centre
Porcelænshaven 24B
2000 Frederiksberg

Sådan undgår  
ministeren at 
svinge Su-pisken

af gwen gruner-widding, 

formand, og

karl kristiansen, 

næstformand, Studenterrådet

StUDenterkOmmentAr

”På Københavns 
Universitet 
har vi faktisk 
Danmarks 
langsomste 
studerende.  
Det er ikke  
særligt fedt.”

FOR OS UNIVERSITETSSTUDERENDE 
blev det en brat start på år 2013. Juleferien 
sluttede, da statsministeren brugte sin nyt-
årstale på med delvist bebrejdende, delvist 
tiggende øjne at bede os rubbe neglene og 
komme hurtigere igennem vores studier. 
Derfra tog debatten fart. Regeringens linje 
er klar: Vi studerende bruger 6,3 år på vo-
res uddannelser, fordi vi fjoller rundt på 
ikke-samfundsrelevante uddannelser, mens 
vi venter på, at næste måneds SU tikker 
ind. Go’daw mand økseskaft for en start på 
2013!

DET ER FULDSTÆNDIG sandt, at rigtig 
mange af os bliver forsinket i løbet af vores 
uddannelse. På Københavns Universitet 
(KU) har vi faktisk Danmarks langsomste 
studerende. Det er ikke særlig fedt. Og 
grundene hertil er heller ikke særligt fede: 
De studerende bliver nemlig ofte forsinket 
imod deres vilje. 

Vi bliver simpelthen forsinket, fordi vi 
i løbet af vores studietid møder en masse 
faldgruber, som vi ikke altid kommer over i 
ét hop. For at komme igennem på normeret 
tid skal en masse brikker passe sammen: Vi 
skal på udlands- og praktikophold, som så 
skal meriteres, vi skal ikke dumpe eksamen, 
vi skal undgå at blive syge særligt længe 
af gangen, vi skal have behandlet klager i 
en ruf, vi skal sidst men ikke mindst vælge 
rigtigt første gang, vi vælger uddannelse og 
fag. Det er desværre ikke altid at alle disse 
brikker helt falder i hak. 

DANMARK LIGGER PÅ en hamrende blæret 
fjerde plads når det kommer til gennemfør-
sel. 

Når først vi er startet på en uddannelse, er 
der 85 procents sikkerhed for, at vi gennem-
fører. Ikke nødvendigvis den første uddan-
nelse vi startede på, men en uddannelse skal 
nok blive gennemført. Og det kan mærkes 
på bundlinjen. Både den personlige, økono-
miske og sociale bundlinje, men også Bjarne 
Corydons bundlinje i Finansministeriet ny-
der godt af al den uddannelse. Undersøgel-
ser viser nemlig, at enhver form for uddan-
nelse tjener sig selv hjem. Flere gange. 

Så kære uddannelsesminister Morten 
Østergaard: Før du begynder at fjerne det 
indtægtsgrundlag, der rent faktisk gør, at vi 
kan gennemføre, selv hvis vi ryger i en af de 
mange forsinkende faldgruber, så se dog på 
hvordan de snublehuller kan fyldes. 

VI HAR TRE FORSLAG: Fjern bachelorheg-
net. I dag må studerende ikke begynde på 
kandidaten før hele BA’en er overstået. På 
de fleste fag er det bare fjollet og betyder, 

at mange er nødt til kun at tage de sidste ti 
points på et semester, selvom de både kan 
og vil noget mere. Lad os dog i stedet læse 
fuld tid. Hele tiden. 

Styrk studiemiljøet. På Aalborg Univer-
sitet er de et år hurtigere færdige, end vi 
er her på KU. Hvorfor? Hvad er det, de kan 
nord for Limfjorden, som vi ikke kan? Deres 
eget svar er, at de fra starten har haft under-
visning og studiemiljø som kerneværdier. 
Det er, hvad de vil og har prioriteret. Og 
siden alt peger på, at det virker, og oven i 
købet virker godt, skulle vi så ikke gøre det 
samme her på KU?

Øg mulighederne for at indhente for-
sinkelse i ferier. En ting, som næsten alle 
studerende har til fælles, er det faktum, at 
vi kommer til at dumpe en eksamen. Nogle 
gange sker det, at man har misforstået el-
ler ikke-forstået en del af det, man skulle 
have forstået. Lige nu risikerer man at skulle 
vente et helt år på at kunne tage et fag om. 
Hvis man bare kunne tage nogle kurser i fx 
sommerferien, ville vi kunne undgå at have 
studerende, som bliver sat i en venteposi-
tion, bare fordi de skal tage et fag om.

SÅ, HEY, VI HAR ET FORSLAG. Hvis nu 
Rektor Ralf, Minister Morten og Studenter-
rådet satte sig rundt om samme bord, ville 
vi sagtens kunne finde en række faldgruber 
og snublehuller, der kunne fyldes - helt 
uden at nogen behøver at svinge SU-pisken.

Kvaliteten er at vi bliver færdige med vore 
studier. Det er ingen skam at blive færdig på 
normeret tid, men det bliver heller aldrig en 
kvalitet i sig selv.

som i øjeblikket er i gang i KU’s Uddannel-
sesservice. Her arbejder man med at udvik-
le en ny studie- og karrierevejledningsstra-
tegi til alle fra første år til ph.d.-niveau. Det 
vil være naturligt, at regeringens forslag 
tænkes ind i dette arbejde, så vi skarpere 
end før giver vores studerende indblik i, 
hvordan de kan bruge deres faglighed på 
nye og værdiskabende måder.

EN ANDEN IDE i innovationsstrategien 
handler om at øge muligheden for at tage 
og få merit for praktik, virksomhedsspecia-
ler og samarbejde med aftagere. Her har vi 
på KU allerede et mål om, at 15 procent af 
vores studerende skal skrive deres speciale 
i samarbejde med en ekstern part. Og flere 
og flere KU-studerende får efterhånden 
mulighed for at deltage i initiativer som 
”science-dating”, som kan føre til fælles 
projekter mellem studerende, forskere 
og virksomheder. Det er noget, vi støtter 
varmt, fordi det giver åbenlyse gevinster 
for alle parter. På regeringens to-do-liste 
står også ”undervisere, der fremmer inno-
vationskompetencer”. 

Her er KU i gang med at udvikle kon-
krete initiativer gennem Copenhagen 
Innovation and Entrepreneurship Lab 
(CIEL). CIEL er et samarbejde mellem KU, 
DTU og CBS med det mål at fremme in-

novation og entreprenørskab i både forsk-
ning og uddannelse. De udvikler lige nu et 
undervisningsforløb som overbygning på 
adjunktpædagogikum, som skal give nogle 
af vores undervisere bedre redskaber til at 
undervise i innovation. Allerede til foråret 
starter det første hold. 

MED ANDRE ORD er der ganske mange 
KU-initiativer, som sigter på at fremme de 
interesser, talenter og færdigheder, som er 
vigtige for innovation i betydningen øko-
nomisk værdiskabelse. 
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Legater og fonde

Landsdommer  
v. gieses Legat 2013
Der indkaldes ansøgninger til årets 

uddeling af Landsdommer V. gieses 

Legat. Ifølge fundatsen kan der ydes 

tilskud til udgivelse i værdigt udstyr 

af historiske, litteraturhistoriske, 

kunsthistoriske, sproghistoriske, geo-

logiske, geografiske og arkæologiske 

værker. Værkernes forfattere skal væ-

re danske, og udgivelsen skal finde 

sted i Danmark. Ansøgningen bør in-

deholde: 1) oplysninger om arbejdets 

indhold, 2) oplysninger om dets typo-

grafiske udstyr, 3) detaljeret budget 

over fremstillingsomkostningerne og 

4) oplysninger om evt. søgt eller op-

nået støtte til samme formål fra an-

den side. Ansøgning sendes senest d. 

1. maj 2013 til Landsdommer V. gie-

ses Legat, c/o Birgit Hüttmann, SA-

Xo-instituttet njalsgade 80, 2300 Kø-

benhavn S. Der benyttes ikke ansøg-

ningsskema. Ansøgninger kan ind-

sendes enten pr. brev eller elektro-

nisk; benyt venligst følgende adresse 

til de elektroniske ansøgninger:  

bhu@hum.ku.dk.

Ansøgninger modtaget efter den  

1. maj 2013 vil ikke  blive taget i be-

tragtning.

Yderligere oplysninger: Birgit 

 Hüttmann, bhu@hum.ku.dk,  

tlf. 35 32 81 39 eller mobil  

51 29 99 01

Legatets hjemmeside findes på 

adressen: www.gieseslegat.org

overretssagfører Sigurd 
jacobsens mindefond
Fonden støtter studieophold af 

mindst et halvt års varighed ved et 

udenlandsk universitet eller tilsva-

rende højere læreanstalt inden for 

området humaniora inden for den 

europæiske kulturkreds. ”Studier af 

europæisk kunst og kultur, herunder 

betydningen af den europæiske kul-

turs betydning for den øvrige verden.”

Ansøgningsskema rekvireres pr. mail  

reception@ibfelt-siebert.dk. Ansøg-

ningsfrist:15/5 2013.

Ansøgningen sendes i 3 eksemplarer 

til Advokat ulrik  Ibfelt, Vimmelskaftet 

43.1, 1161 Kbh K. 

fondSuddeLinger

gerda og aage haensch’ 
fond
Fondsbestyrelsen har besluttet at 

uddele midler til basis videnskabelige 

og kliniske undersøgelser af hjerte-

rytmeforstyrrelser. Støtten er udbe-

talt til overlæge Arne Johannessen, 

gentofte Hospital, 1. reservelæge 

 Christian Jørs, sammesteds og over-

læge ulrik Dixen, Hvidovre Hospital 

med i alt kr. 100.000. Til lektor nicole 

Schmitt, Københavns universitet, er 

udbetalt støtte med kr. 350.000.

kALenDer
hackers in the house
oPEn LAB – Visitors can drop in to try out experiments, chat to the 

scientists, and discuss the ethics of open science. no need to book.

Entrance fee: 50 kr., 30 for students and pensioners

tid: 10/2, 17/2 og 24/2 kl. 12-16

Sted: Medical Museion: Bredgade 62

Arr.: museion.ku.dk/hackers-full-description 

igem Synthetic biology competition 2013
InFo MEETIng – Join the International genetically Engineered Machi-

ne info meeting and apply to be a part of the Copenhagen 2013 team

tid: 13/2 kl. 17-19

Sted: BioCenter Cantine, ole Maaløesvej 5

Arr.: igem.org

Spectres of the State: problematics of govern-
ment after State collapse in Somali
AFRICA SEMInAR – By Tobias Hagmann, Associate Professor, Depart-

ment of Society and globalisation, Roskilde university

tid: 14/2 kl. 13.15-17.00

Sted: Aud. 12, Center for Afrikastudier

Arr.: teol.ku.dk/cas

What happens to the state when it collapses? This seminar offers an 

alternative interpretation of state collapse and its aftermath in sub-

Saharan Africa. It focuses on Somalia, the most prominent example of 

prolonged state breakdown, to draw attention to the survival of stately 

artefacts, practices and meanings as populations reproduce the state 

in its absence. Following a critical discussion of the state failure deba-

te and an empirical exploration of stately practices in the post-1991 

Somalia, an analysis is suggested that captures both state and non-

state figurations of state failure in terms of plural problems of govern-

ment.

niels bohr: dansk kultur, komplementaritet og 
en åben verden 
FoREDRAg – niels Bohrs aktiviteter og interesser rakte langt udover 

fysikken.  Af Finn Aaserud, niels Bohr Arkivet

tid: 18/2 kl. 19.30

Sted: geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7

Arr.: Selskabet for naturlærens udbredelse, naturvidenskab.net

Sofakartoffel eller fit-for-life
VInDuE TIL FoRSKnIngEn – Hvor meget motion skal der skal til for at 

påvirke kropsvægten og kroppens sundhed i en god retning?

tid: 19/2 kl. 19.00-20.30

Sted: Brandesauditoriet, Frue Plads 4

Arr.: alumni.ku.dk 

Tilmelding: kubulus.dk/Arrangementer/Sider/Sofakartoffelellerfitfor-

life.aspx

når erindringsglimt kan fortælle alt …
FoREDRAg – Forfatter Birgithe Kosovic fortæller om sin prisbelønne-

de roman ’Det dobbelte land’, som er baseret på autentiske historier 

fra hendes familie fra det tidligere Jugoslavien

tid: 19/2 kl. 19.30-22.00

Sted: Halfdansgade 6, Hans Tausens Kirkes mødesal, Islands Brygge

Arr.: studenterpraesterne.ku.dk

Styr dine penge, inden de styrer dig
InFoMØDE – Privatøkonomi og budget for BA-studerende. Et hands-

on arrangement for dig der gerne vil have et bedre overblik over dine 

penge og din daglige økonomi. 

tid: 21/2 kl. 19.00-20.30

Sted: Brandesauditoriet, Frue Plads 4

Arr.: alumne.ku.dk

Tilmelding: kubulus.dk/Arrangementer/Sider/privatoekonomifor%20

studerende.aspx

køge Skitsesamling og udstillingen ’giv os i dag 
… når kunsten går i kirke’
uDFLugT – udstilling om nutidig kirkekunst. Køge Skitsesamling er 

Danmarks specialmuseum for kunst i det offentlige rum. Deltagere 

betaler egen entre. Tilmelding til fælles frokost til gbh@teol.ku.dk 

tid: 23/2 kl. 11.00

Sted: KØS kl. 11.00. S-tog linje E fra nørreport kl. 10.07

Arr.: teol.ku.dk/afd/csbb

coaching – forskning og praksis
FoREDRAg – Den reflekterende praktikers udfordring – at balancere 

mellem forskning, viden og praksis ved Reinhard Stelter, professor i 

coachingpsykologi, ph.d. i psykologi

tid: 25/2 kl. 16.00

Sted: Store Auditorium, Institut for Idræt, nørre Allé 53

Arr. og tilmelding: ifi.ku.dk/formidling/arrangementer/coachingfore-

drag/coaching_tilmelding_2012

Smittekilde: modernisme
FoREDRAg – Af Jakob Fibiger Andreasen, cand.mag., presseansvarlig 

på Statens Museum for Kunst

tid: 27/2 kl. 19.30

Sted: Medicinsk Museion, Bredgade 62, Auditoriet

Arr.: Dansk Medicinsk-historisk Selskab

Den kendte danske bakteriolog Carl Julius Salomonsen gjorde sig i 

1919 bemærket med foredraget ’Smitsomme Sindslidelser før og nu 

med særligt henblik på de nyeste Kunstretninger’. Det udløste en hef-

tig debat: Var modernismen svindel, ”kubisme-influenza”, udtryk for 

en sygelig tankegang eller manglede Salomonsen og andre simpelt-

hen æstetisk indsigt og følelse? I bredere forstand har foredraget og 

debatten at gøre med forståelsen af modernismen og en diskussion 

af forholdet mellem kunst og psykisk sundhed og psykisk sygdom.

Speculation in india: imaginaries of indian 
economies
SEMInAR – Keynote speaker is Prof. Arjun Appadurai. Along with the 

narrative of the growth of Indian economy there is an increasing 

amount of speculation in India. Speculation can also refer to a practi-

ce of knowledge production, in which available information is put to-

gether into a coherent representation of the future

tid: fra 28/2 til 2/3

Sted: asiandynamics.ku.dk/aktiviteter/arrangementer/speculation

Arr.: Stine Simonsen Puri and Centre for global South Asian Studies

’alle de andre gør det’
Social pejling og forebyggelse af risiko
VInDuE TIL FoRSKnIngEn - Aggressiv trafikadfærd, usikker sex og 

overdreven indtagelse af rusmidler. I de sidste ti år har metoden so-

cial pejling vundet indpas, når det gælder at forebygge og begrænse 

risikoadfærd, og i flere store forsøg har social pejling vist sig som en 

meget effektiv faktor i forebyggelsesindsatsen.

tid: 6/3 kl. 19.00-20.30

Sted: Brandesauditoriet, Frue Plads 4

Tilmelding:

kubulus.dk/Arrangementer/Sider/socialpejling.aspx

Arr.: alumni.ku.dk/

brug onLine kaLenderen

Du opretter nemt selv  

begivenheder på uniavisen.dk  

i forsidens venstreside.
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nAVne

eline Lorenzen 
undersøger 
klimaforandrin-
gernes betydning 
for isbjørne

månedenS profiL 
Af gry Bartroff gaihede

Eline Lorenzen er postdoc, ph.d. og 
ansat på Center for GeoGenetics, Kø-
benhavns Universitet. Den 31. januar 
modtog hun L’Oréal Danmarks legat 
’For Women in Science’ ved en cere-
moni i Det Kongelige Danske Viden-
skabernes Selskab.

Isbjørnen er blevet selve symbolet 
på, hvordan den globale opvarmning 
vil true de arktiske egne og forandre 
vores verden. Både i populærviden-
skaben, blandt politikere og i den 
generelle offentlighed har interessen 
aldrig været større. 

World Conservation Union vurde-
rede i 2006, at isbjørnen nu har status 
som en truet art. Denne vurdering er 
foretaget på trods af, at der ingen vi-
denskabelige beviser findes for, hvor-
dan klimaforandringerne har påvirket 
isbjørnen over en længere periode.

Eline Lorentzens studie vil give det 
første konkrete bevis på, hvordan 
isbjørnen har klaret sig gennem tid-
ligere tiders klimaforandringer, og 
det vil give videnskabeligt belæg for 
at vurdere hvordan arten vil reagere 
fremover på den globale opvarmning. 

knogler, væv og iskerneboringer
Med nye metoder vil studiet under-
søge tidligere tiders veldokumen-
terede globale opvarmninger og 
klimaforandringers indflydelse på 
isbjørnens overlevelse og udvikling. 

Eline Lorentzen vil undersøge både 
nye og gamle prøver af isbjørneknog-
ler genetisk og sammenholde væv og 
blod med op til tre km dybe boringer 
i den arktiske is, der nøjagtigt viser, 
hvornår og hvordan klimaet tidligere 
har ændret sig.

Metoden er banebrydende, fordi 
den aldrig tidligere er blevet brugt 
på en art som isbjørnen, og fordi det 
er første gang metoden bliver overført 
til forhistoriske knogler, der er op til 
25.000 år gamle. Metoden kan derfor 
med langt større præcision end tidlige-
re afgøre, hvordan isbjørnen har reage-
ret og vil reagere på klimaforandringer 
i fremtiden. 

Dette studie vil flytte de metodiske 
grænser inden for fossil dna-forskning, 
og vil give et solidt videnskabeligt fun-
dament for de politiske beslutninger, 
der fremover skal tages på klimaom-
rådet.

prinsesse marie er protektor
For Women in Science-legatet blev 
overrakt af Hendes Kgl. Højhed Prin-
sesse Marie, Protektor for den Danske 
UNESCO-nationalkommission og er 
på 100.000 kr.

Vil isbjørnen uddø, eller er det en 
populærvidenskabelig misforståelse?

eLine LorenZen

postdoc, ph.d. og 

ansat på Center 

for geogenetics, 

Københavns uni-

versitet

DiVerSe

25 NYE MEDLEMMER OM DAGEN

Bliv medlem hos AAK, og få målrettet jobvejledning, så det 
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Bedømmelseskomitéen består af formand Niels Due Jensen, Poul Due Jensen’s Fond, CEO hos Terma 
A/S, Jens Maaløe, tidligere rektor Sven Caspersen, Aalborg Universitet, professor Nina Smith, Aarhus 
Universitet og professor Preben Terndrup Pedersen, Danmarks Tekniske Universitet.

Hvis komitéen ikke finder en egnet kandidat uddeles prisen ikke.

- inden for det tekniske og naturvidenskabelige område

Grundfosprisen er indstiftet af Poul Due Jensen’s Fond i 2001 med det formål at stimulere, anerkende og støtte 
national og international forskning i banebrydende, samfundsgavnlige og fremsynede løsninger inden for det 
tekniske og naturvidenskablige område. I år lægges særlig vægt på forskning inden for sensor-teknologier.

Indstilling til prisen:   Enhver kan bringe kandidater til Grundfosprisen i forslag. Indstillin-
gen består af en motivering (max. 3 A4-sider) samt kort CV.

Frist for indstilling:  1. maj 2013.

Grundfosprisen og dens uddeling:   Prisen består af skulpturen “Be–Think–Innovate” samt et kontant 
beløb på 1 mio. DKK – 250.000 DKK går direkte til prismodtageren 
og 750.000 DKK til videre forskning inden for området.

Motiveringen sendes til:  Grundfos Holding A/S
 Grundfosprisens sekretariat
 Poul Due Jensens Vej 7
 8850 Bjerringbro
 Mrk: “Grundfosprisen 2013”

Offentliggørelse af vinder:   Prisuddelingen finder sted d. 26. september 2013.

Yderligere information:  Besøg www.grundfos.dk/grundfosprisen.
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