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”Forholdet mellem politikere og
universiteter er ligesom faren,
der står på sidelinjen og råber ad
sønnen, at han skal spille ordent
lig fodbold, selv om han måske
hellere ville spille klaver.”
Fællestillidsrepræsentant Leif Søndergaard.
Interview s.18-19 i anledning af 40 års jubilæum på KU.
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Dhl RelAy – IN pICtURes
This year’s relay was a wet, but sociable, race with several thousand University of Copenhagen staff and students setting aside an evening to run and compete. University Post
photographers covered minute by minute. Find yourself in our picture galleries.

yoUR gUIDe to
stUDeNt lIfe
New student? We have several
ster start guides – from parkour,
politics, to scientific themed
tails, mastering the student life
Copenhagen should be a piece of
Did we mention that there’s

så meget betAleR RUsseRNe I hUsleje
Uniavisen udnyttede immatrikulationen til at spørge de nye studerende, hvor
mange penge de bruger på at bo. Se billederne og tallene online.

semeto
cockin
cake.
cake?

moRe spARe Rooms At stUDeNt
CoUNCIl’s CoUCh sURfINg
The Student Council at the University of Copenhagen is expanding their couchsurfing
initiative this year, finding spare rooms everywhere – from churches to empty allotment
pavilions.

KU-Klog? VIND meD UNIAVIseN
Vær velkommen studieår. Uniavisen fejrer semesterstarten med en konkurrence, hvor
du kan vinde årskort og andre artsy lækkerier sponsoreret af Louisiana og gavekort til
Halfifax’ kvalitetsburgere. Reglerne er simple. Fra 9/9 til 13/9 vil vi hver dag offentliggøre et KU-relateret spørgsmål på uniavisens facebook-side. Saml dine svar i en mail og
send den til uni-avis@adm.ku.dk senest 16/9 klokken 16. Dem med flest korrekte svar
løber med præmierne. Er der dømt masse-uafgjort, trækker vi lod mellem topscorerne.

DoRms DIsCloseD
pUbQUIZ foR CINeAsteR
Er du til film-trivia og hverdagsøl, så kig forbi Studenterhuset mandag den 30. september klokken 20.00. Vi inviterer med Filmmagasinet Nosferatu og Nordisk Film til gemytlig filmquiz med fede præmier - blandt andet er der 40 biografbilletter i puljen.
Der er dømt klassisk pub-quiz, hvor man dyster på hold a tre-fire personer. Tilmelding
foregår på stedet og starter klokken 19.

New semester, new dorms: The island suburb of Amager may not rank high on most
people’s top 10 locations. But why, actually? It has all the shopping you could possibly
want, nature is just around the corner and it also has Kollegiefestværket that organizes
parties making distortion look like a tête-à-tête. The Hørhuskollegiet dormitory and others
are reviewed in our Dorms Disclosed series.

CommeNt: hAVINg A hARD tIme
fINDINg stUDeNt hoUsINg?
Are you reading this from the comfort of your own home? A place with a stable lease, within
manageable distance of your place of study and with a rent that doesn’t bankrupt you? Join
the debate on housing.

LØBEnDE DÆKninG aF LivEt PÅ KU PÅ
UNIAVIseN.DK

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.

Scan koden og besøg netavisen.
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Ve vi håber du bliver
lidt længere

En ud af ti af de nyoptagne studerende forlader
Københavns Universitet igen allerede inden for det
første år. Det har fået flere fakulteter til at opruste
studiestartsintroduktionen i håb om at holde på
de nye, men om det vil virke er endnu usikkert.
STUDIESTART
Af Claus Baggersgaard og
Christoffer Zieler

»Det tager kun fem minutter
men vi vil så gerne ha’ du
bli’r lidt længere.«
Sådan lød sloganet i en
reklame for en stor dagligvarekæde, hvor ekspedienterne gjorde alt for at forhindre kunderne i at forlade
butikken.
Hvis reklamen havde været for Københavns Universitet (KU) havde teksten måske været noget i stil med:
»Det tager godt nok fem
år, men vi vil så gerne have,
at du ikke forlader os, før du
er færdig.«
Det er selvfølgelig ikke det
samme at sælge det daglige
discountbrød til danskerne
som at uddanne blomsten
af en ungdomsårgang, men
også KU har svært ved at
holde på kunderne.
Hver tiende studerende
droppede i 2012 ud af sin
uddannelse allerede i løbet
af det første år, viser statistikken.
På humaniora gennemfører hver tredje aldrig sin
bachelor, og på samfundsvidenskab og teknik- og
naturvidenskab siger hver
femte farvel og tak i løbet af
de første tre år. De færreste
dumper, de fleste fravælger
bare KU.
Omkostningsfuldt for den
enkelte studerende, KU og
samfundet. En hurtig beregning siger, at det koster
55 millioner kroner alene
i SU, hvis 800 af dette års
8.000 studiestartere smutter
4  UN I V ERSITETSAV I SEN 6
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fra KU efter et år. Statens
spildte tilskud til deres
uddannelser, taxameterpengene, vil være et endnu
højere beløb.
Studiestarten oprustet
På KU bruger man i stigende grad studiestarten som
en anledning til at knytte
et tilhørsforhold til de nye
studerende, så de ikke bliver skræmt væk med det
samme.
Længst fremme med det
arbejde er nok fakultetet
Science, der har haft studiestart som et afgørende
fokusområde i flere år og i
2011 og ’12 udviklede en
guide til den gode studiestart med detaljerede læringsmål og fokuspunkter.
»Der er vældig godt
potentiale i at lade sig inspirere af modellen,« siger
prodekan for uddannelse
Henrik Busch.
Men fakultetet er meget
bevidst om ikke at presse sin
model ned over hovedet på
folk. Ansvaret ligger på de
enkelte institutter, der hver
har en udpeget studiestartsansvarlig, som så deltager
i et koordinerende forum
på fakultetet sammen med
Studie- og Karrierevejledningen. Dette forum skal
dele og opbygge viden om
den gode studiestart i de
kommende år.
Henrik Busch forklarer,
at studieintroduktionen bør
ses som et sammenhængende forløb der begynder
allerede et halvt til et helt
år før uddannelsesstart, når
man møder sin kommende

uddannelse i forbindelse
med Åbent Hus-arrangementer, studiepraktik eller
studieretningsprojekt. Her
sker den første forventningsafstemning mellem KU
og de unge.
Næste vigtige fase ligger
fra modtagelsen af optagelsesbrev til første undervisningsdag, og her spiller studiestartsarrangementerne
en vigtig rolle.
»Her oplever man det
første møde med uddannelsesinstitutionen, så det er
afgørende, at man oplever
et integreret, sammenhængende forløb, hvor der er
fokus på at skabe forudsætningerne for social og faglig
integration og give klar besked om de vigtigste forhold
vedrørende uddannelsen,«
siger prodekanen.
Tredje fase af studiestarten er hele resten af det
første studieår, hvor det er
afgørende at komme godt i
gang med uddannelsen og
undervisningen.

”Det bedste
man kan gøre
her i studiestarten er at
give den gas!
Ikke nødvendigvis på
dansegulvet,
men der hvor
man føler sig
hjemme.”
Studenterrådsformand Gwen
Gruner-Widding

Grundig intro
Blandt de seks anbefalede
fokuspunkter i campusugen
på Science er »Etablering af
tryghed og fællesskab«.
Målet er, at alle nye studerende skal have en gruppe af medstuderende som
de er trygge ved, et godt
socialt netværk på årgangen
og med nogle af de ældre
studerende og kendskab til
nogle af underviserne på
første år, som de har haft
lejlighed til at tale med og
stille spørgsmål til i uformelle rammer.

Science tilbyder også »Intro
duktion til instituttet«. De
nye skal have en fornemmelse for hvilke personer,
som færdes der og hvad de

beskæftiger sig med. De skal
opleve, at de kan trække
på ressourcer i det faglige
miljø og introduceres til
centrale personer, aktiviteter, faciliteter og det fysiske
studiemiljø.
Tredje punkt en introduktion til »At være studerende,« da mange har problemer med at planlægge
deres tid og forberede sig til
undervisningen. Gamle dages selvstudium er ude; de
studerende tages i hånden
fra dag et.
Mindre druk mere indhold
Ifølge Henrik Busch er
der fortsat plads til den
traditionsrige hyttetur for
de naturvidenskabelige
studerende, fordi »den bidrager til social inklusion
på studiet og styrker det sociale netværk blandt de nye
studerende samt på tværs af
årgange.«
Alkohol har typisk flydt
ved velkomsten af de nye
studerende, men ifølge fakultetets anbefalinger skal
der drikkes med måde – og
ikke under de faglige arrangementer.
»Det er vigtigt, at studieintroduktionen omfatter elementer af uformelt
socialt samvær mellem
studerende og med undervisere. For nogle studerende
er indtagelse af alkohol en
naturlig del af den slags
samvær, for andre er det
ikke. Kort sammenfattende
kan siges, at studieintroduktionen – også hvad angår
alkoholpolitik – skal opleves

som inkluderende for den
enkelte studerende,« siger
prodekanen.
Ifølge anbefalingerne fra
2012 bør studiestarten heller ikke rumme aktiviteter,
der kan vække anstød, og
deltagerne bør ikke presses
til at overskride egne grænser. (Om der bør serveres
frikadeller nævnes ikke).
Science har statistisk
rygdækning for at fravælge
druk som inklusionsmiddel:
En undersøgelse lavet af
DM Studerende blandt knap
1.000 studerende bekræfter, at drukkulturen kan få
nogle til at droppe studiet.
De studerende, som ikke
har lyst til alkohol, føler sig
udenfor under de sociale
arrangementer og får en
fornemmelse af ikke at
passe ind.
Svag faglighed er det
mindste problem
Ifølge Lars Ulriksen, lektor
ved Institut for Naturfagenes Didaktik på Science og
en af forfatterne til artiklen
Hvorfor bliver de ikke?, er
det vigtigt at engagere sig i
sit studium fra starten, fordi
det er her, bunden til de
sociale kontakter bliver lagt.
Han råder til, at man som
rus bruger tid og kræfter
på det sociale og deltager
i hytteturen, selv om der
sker meget nyt, og man
måske er nervøs for, om
man kan følge med fagligt.
Men det er også vigtigt, at
studierne gør noget for de
studerende, som af forskellige grunde ikke kommer
med på rusturen, så de ikke

FOTO: ADAM GARFF

HÆNG I – Studieintroen på Science prøver at balancere det faglige og det sociale indhold. Det er afgørende,
at de studerende knytter sig til stedet, hinanden og underviserne, hvis de ikke skal falde fra.

bliver sat ud på den sociale
sidelinje.
Forskning af amerikanske
Vincent Tinto viser, at det
ikke alene er dumpede eksamener, der får de studerende til at droppe ud. En væsentlig nøgle til fastholdelse
er den sociale integration.
»Stort set alle nye studerende oplever en kløft mellem deres forventninger til
studielivet og det, de får, så
det er vigtigt at bygge bro
mellem de to og få skabt et
socialt netværk, ellers bliver
det hurtigt for tungt,« siger
Lars Ulriksen, som fortsætter:
»Det er vigtigt at skabe
et netværk, hvor man kan
få hjælp, hvis man har problemer med det faglige. Der
er studerende der stort set
dumper alt på første år, men
alligevel kæmper sig videre,
fordi de har et netværk.«
Lars Ulriksen tilføjer, at
der findes enspændere, der
klarer sig igennem uden et
socialt netværk på deres uddannelse, men de formentlig er sjældne.
Søger det rette format
Institut for Matematiske Fag
er et af stederne, hvor man
har kæmpet med et stort frafald. Mange, der droppede
ud, var ellers med på rusturen, men forsvandt meget
hurtigt derefter, så noget tydede på, at de gav studiet en
chance. Efterfølgende blev
de så skræmt væk – måske
endda af studieintroduktionen.
Ifølge studieleder Ernst
Hansen har de på matema-

tikfagene i de sidste par år
derfor afprøvet ret forskellige formater.
Visse af disse har ikke
været instituttets eget valg,
men er blevet pålagt af fakultetet.
Ændringerne gav ballade,
specielt i 2012, fordi rusvejlederne og de nye studerende blev pålagt at opholde
sig meget længere tid på
campus, end de havde gjort
tidligere, forklarer Ernst
Hansen, men han siger, at
problemerne er ved at være
løst.
»De studerende på matematikfagene har valgt
at gå konstruktivt ind i
processen og få det bedste
ud af det. Det førte til en
underlig sammensat følelse
efter studieintroduktionen
i 2012, hvor de studerende
og jeg havde arbejdet meget
hårdt for at få forløbet til
at fungere. Vi ville jo gerne
fastholde vores utilfredshed
med de rammer, vi var blevet pålagt. Men der var en
modvillig erkendelse af, at
det faktisk var gået ganske
godt, og at det nye format
både havde fordele og
ulemper i forhold til, hvad
vi havde prøvet før,« siger
Ernst Hansen og tilføjer:
»Vi har endnu til gode at
finde det format, der gør
noget dramatisk ved vores
gennemførselsprocenter.
Og jeg tvivler måske også
lidt på at vi finder det – jeg
tror at gennemførslen har
mere at gøre med kurserne
end med studieintroduktion.

Studerendes enemærker
Traditionelt har de studerende på mange fag stået
for at modtage russerne
stort set på egen hånd, så de
studerende er sådan set år
foran KU-ledelsen, når det
gælder om at fokusere på
den gode studiestart.
Konflikterne på Science
viser, at fakulteterne træder
ind på nogle studenter-enemærker, når de gør studieintroduktion til strategisk
satsning.
»Jeg tager hatten af for
det kæmpe stykke arbejde
rigtig mange tutorer lægger, og jeg syntes godt
universitetet kunne gøre det
samme. I stedet oplever vi
lidt for tit, at der kommer
restriktioner og stilles krav
om alt muligt mærkeligt fra
KU’s side,« siger Studenterrådsformand på KU Gwen
Gruner-Widding.
Hun ved godt, at de
studerende altid kan blive
bedre til at lave introforløb,
men hun advarer mod ensretningen fra oven og ’forsøg på at afskaffe rusturen’.
Hun sigter på, at et par af
fakulteterne har forlangt, at
rusturen skulle foregå i en
ferie, ofte længe efter, at de
studerende var blevet introduceret til deres fag. Hun
opfordrer sine medstuderende til at engagere sig:
»Det bedste man kan gøre
her i studiestarten er at give
den gas! Ikke nødvendigvis
på dansegulvet, men der
hvor man føler sig hjemme.
Det kan fx være i fagrådet,
i en faglig forening eller i
fredagsbar-udvalget. Det er

fællesskabet, der ikke bare
får os igennem uddannelserne, men også får os godt
igennem,« siger Studenterrådsformanden, som altså
er enig med forskere og KUledelsen om den del.
Magtkamp med lykkelig
slutning
Albert Schulz, som studerer
matematik og sidder i det fire mand store formandskab
for Sciencerådet, kan også
huske magtkampene mellem fakultetets ledelse og de
studerende på, især, fagene
Fysik og Datalogi. Men
nu har man fundet en god
form, der tilgodeser fagenes
særlige ønsker, mener han.
Han er glad for de nye
studiestartsudvalg, hvor
administratorerne hjælper
med det praktiske og økonomien, og rusvejlederne får
spillerum til at gribe opgaven an, som de finder bedst.
En bonus er, at ledelsen
også har pålagt forskerne at
engagere sig i studiestarten
og sørge for at dukke op og
snakke med de studerende.
»Det handler jo hele tiden
om at videreudvikle, men
også om at holde fast i de
velfungerende elementer,«
siger han, som også finder
hele øvelsen med at tage
godt imod de nye studerende meget vigtig og selv har
været rusvejleder to gange.
»Personligt synes jeg, at
det vigtigste er, at man som
ny studerende føler sig tryg i
sit studium,« siger han.

(Stort set)
tørlagt
studiestart
Mange aspekter af studiestarten følger efterhånden
fælles retningslinjer på KU. Et godt eksempel er, at
gamle dages drukkultur i dag er afløst af en ret streng
kurs over for alkohol.
På Humaniora er tutorerne for de nye studerende
ansatte, og de må hverken opfordre andre til at drikke
alkohol eller selv drikke i arbejdstiden. Alkohol er
totalt bandlyst før klokken 17, også på hytteture, og
når der drikkes, skal det »foregå på en måde, så der
også er plads til de nye studerende, der ikke ønsker
at blande hyttetur med alkohol,« som det udtrykkes i Humanioras retningslinjer. Nogle af tutorerne
skal i øvrigt altid være helt ædru, så de kan reagere
effektivt i en nødssituation. Samfundsvidenskab har
tilsvarende regler.
Også Jura har en klar politik om at begrænse alkoholindtaget – idet proppen dog her må løsnes for de
studerende allerede klokken 16, med mindre der er
faglige aften-arrangementer. Ifølge Jura har de studerende og tutorerne taget godt imod reglerne, fordi
det er blevet lettere for tutorerne at administrere –
og fordi det er blevet lettere for den enkelte at vælge
sprutten fra.
På Sundhedsvidenskab, der for nylig har optaget
afdelinger fra to nedlagte fakulteter, har de enkelte
fag fået lov at styre studiestarten selv i en overgangsperiode, så fakultetet blander sig ikke her i samme
grad som på andre uddannelser. Sund forsøger dog
at påvirke de studerende til at holde sig inden for
’Sundhedsstyrelsens anbefalinger’ for alkoholindtag.
På Teologi, universitetets mindste fakultet, har man
ingen særskilt alkoholpolitik, men tutorerne får til
gengæld et sæt etiske retningslinjer.

clba@adm.ku.dk
chz@adm.ku.dk
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studiemessen 2013
9.- 12. SEPTEMBER 2013

lær hvordan du scorer det rigtige studiejob, få dit CV tjekket af eksperter, hør hvordan
du kommer til at studere i udlandet og meget, meget mere.
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VI GØR DET LETTERE
FOR DIG AT VÆRE
STUDERENDE!

’re
back while you

– dit naturlige valg

Københavns Universitets Biblioteksservice

Akademikernes er landets
suverænt største a-kasse for
akademikere. 180.000 medlemmer tilbydes rådgivning
fra kontorer i hele landet.

Kom forbi standen på
studiemessen og hør
hvad du kan bruge din
studenterambassadør til.
www.studenterambassadoer.ku.dk
/studenterambassadoer
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Mere end 15.500 studerende
fra universiteter og højere
læreanstalter, har allerede
valgt at blive gratis studiemedlem af Akademikernes.
Og fået mulighed for at tjene
mere end fjorten tusinde kroner.

Hvordan skal din
fremtid se ud?
Bestil b
rochure
på SMS:
”annon send
ce”, na
vn
og adre
sse på sm
s
+45 61
31 72 28

DINE
StuDIEr I
uDlaNDEt!
www.kulturstudier.dk

Et sprogkursus med EF er
din adgang til drømmestudiet
eller karrieren! Mød os på
Studiemessen for mere info.
EF Sprogkurser i udlandet
Vester Farimagsgade 1, 5 sal
1606 København V.
Tlf. 3312 7710
sprogskoler@ef.com
www.ef.com

FOTO: ADAM GARFF

RUS-WATCH – Tutorer i Baywatch-kostume. I løbet af introugen
vil rusvejlederne skifte mellem flere forskellige udklædninger.
Jenny Overgaard til venstre er med for andet år i træk.
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Studies sociale kernefaglighed
Selv om de faglige elementer fylder godt i studiestarten på Matematik-Økonomi og
Forsikringsvidenskab, er det sociale stadig rusugens centrum. Det er nemlig fundamentet
for en vellykket faglig fremtid. Det er tutorer og russere enige om.
CAMPUSDAGE
Af Nicklas Freisleben Lund

Det første, man bemærker,
er den blå, oppustelige fodboldbane. Den ligner mest
en hoppeborg og matcher
som sådan på glimrende vis
badebassinet, have-pavillonerne, den osende grill
og de sociale rundkredse af
sommerklædte unge mennesker, der nyder solen på
den grønne plæne.
Bare for at gøre det klart:
Indledningen er ikke en beskrivelse af en af den netop
overståede feries utallige
havefester. Tværtimod.
Kalenderen skriver sidste
mandag i august, og Uni
avisen er taget til studiestart
på Nørre Campus, hvor en
stor del af Det Natur- og
Biovidenskabelige Fakultets
(Science) uddannelser hører hjemme.
Københavns Universitet
slogan-proklamerede engang, at ens studietid var
de fem hårdeste år i ens liv.
Men af førstehåndsindtrykket at dømme kan russerne
på Science nyde godt af en
blød start.
Det er faktisk lidt overraskende. Science har
nemlig – alt efter smag – ry/
rygte for at prioritere en
meget faglig studiestart.

Det skyldes ikke mindst den
megen virak i 2011, hvor
det daværende Naturvidenskabelige Fakultet ændrede
rammerne for introforløbet.
Mest markant besluttede fakultetets ledelse, at den for
mange uddannelser ellers
traditionelle indledende
rustur blev erstattet af såkaldte campusdage. Intentionen var at opprioritere
det faglige indhold og skrue
ned for den uovervågede
festlighed. De studerende –
især fakultetets rusvejledere
– brød ud i vild protest.
I år har Science lagt en
ny linje, hvor direktiver
og central planlægning er
afløst af anbefalinger, og de
studerende melder igen om
engagement i velkomstforløbet.
Rusånden lever også
Vi møder Jenny Overgaard,
som for andet år i træk er
med til at tilrettelægge studiestarten for de cirka 100
studerende, der begynder
på Forsikringsvidenskab og
Matematik-Økonomi. Iført
Baywatch-kostume (David
Hasselhoffs, ikke Pamela
Andersons) ligner hun og
hendes medtutorer heller
ikke nogen, der regner med
at bruge hele ugen på at
løse ligninger.

Københavns Universitet slogan-proklamerede engang, at
ens studietid var
de fem hårdeste
år i ens liv. Men af
førstehåndsindtrykket at dømme kan
russerne på Science
nyde godt af en
blød start.
»Det er helt centralt at få
de nye studerende til at
danne sociale relationer.
For sidder man alene med
den slags matematik, som vi
arbejder med her på uddannelserne, så går man død i
det. Det er vigtigt, at man
lærer hinanden at kende, så
man finder nogen at samarbejde med, og nogen man
kan spørge om hjælp,« siger
Jenny Overgaard.
Og der er god chance for
at komme hinanden ved.
Ganske vist rummer Matematik-Økonomi og Forsikringsvidenskabs introprogram seriøst klingende

punkter som virksomhedsbesøg, teambuilding-øvelser
og oplæg ved undervisere
og studievejledere. Men der
er i den grad sat tid af til ryste sammen-aktiviteter som
navnelege, orienteringsløb
og bordfodboldturneringer,
ligesom introugen også
rundes af med en klassisk
hyttetur, fortæller hun.
»Generelt kan man sige,
at programmet i løbet af
dagen er planlagt, sådan at
der både er sociale og faglige elementer,« siger Jenny
Overgaard:
»Om eftermiddagene er
det mere afslappet, og det
er frivilligt om man vil deltage i den del af programmet. I aften slutter vi for
eksempel af med grill og
udendørs spil.«
Baren åbner om
eftermiddagen
Opbygningen gør også, at
alkohol ikke spiller den centrale rolle, som vi ellers har
vænnet os til at debattere
internt på universitetet og
i landsdækkende medier.
Rustursdrukkulturen er
igen i år blevet diskuteret
heftigt efter studenterpræsten ved Aarhus Universitetet, Elisa Morberg Wejse, i
et læserbrev harmdirrende
beskrev, hvordan hun stu-

diestart efter studiestart
blev opsøgt af studerende,
der bryder grædende sammen, fordi de i rusugen
presses ud i sanseløs druk.
Den slags scenarier risikerer man ikke på MatematikØkonomi og Forsikringsvidenskab, hvor baren først
åbner ud på eftermiddagen,
siger Jenny Overgaard.
»Vi har en simpel regel,
der hedder ingen alkohol
før og under faglige arrangementer. Vi prøver at
sikre, at alle har mulighed
for at deltage. Og her er det
vigtigt, at det sociale ikke
afhænger af, om man drikker alkohol eller ej.«
Tilfredse russer
Campusdagenes mantra synes at være, at der skal være
plads til alle. Til gengæld
er der ikke mange ledige
intervaller i dagens program, hvor selv frokosten
er inddraget til indbyrdes
slowdating.
Vi fanger russerne Anders
og Debbie i den korte pause
før dagens sidste officielle
aktivitet – et orienteringsløb rundt på campus. De
kommer lige fra en intensiv
rundkreds-seance, der udover de obligatoriske præsentationer også inkluderede indtil flere navnelege.

De to russer fortæller samstemmende, at de er meget
tilfredse med forløbet af deres allerførste dag på KU:
»Det er godt, at der er
blevet lagt så meget vægt
på det sociale. Jeg tror, det
vil hjælpe os meget i vores
videre studieforløb,« siger
Anders.
I oplever ikke, at det er for
meget med al den planlagte
sociale aktiviteter? I savner
ikke fri leg, hvor I bare kunne
hænge ud, drikke nogle øl og
snakke?
»Man kan jo altid sidde
i en park med en kasse bajere,« siger Debbie:
»Så jeg synes faktisk, det
er fedt, at der planlagt så
mange ting. Jeg tror også,
det gør, at man får snakket
med flere forskellige af sine
medstuderende.«
Deres tutor Jenny Overgaard mener da også, at
Matematik-Økonomi og
Forsikringsvidenskab kan
være tilfredse med deres
introplanlægning:
»Det er i hvert fald den
måde, som vi oplever, at
studiestarten fungerer bedst
på.«
Nicklas.Lund@adm.ku.dk
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Klarlund:

Sandheden
er taberen
Muskelforsker Bente Klarlund Pedersen står til at blive dømt videnskabeligt uredelig i en foreløbig redegørelse,
selvom hun ikke selv har svindlet, og selvom hun ikke vidste, at hendes medforfatter Milena Penkowa fuskede.
Selv mener hun, at det vil få uoverskuelige konsekvenser for forskningen, hvis hun dømmes skyldig.

forskningssnyd
Af Claus Baggersgaard

Professor Bente Klarlund Pedersen står til
at blive dømt for »at have begået alvorlige
brud på god videnskabelig praksis« i forbindelse med otte artikler offentliggjort i
internationale tidsskrifter i samarbejde med
allerede svindeldømte Milena Penkowa.
Dermed vil den ellers så succesfulde
professor på Københavns Universitet og
overlæge på Rigshospitalet få dybe ridser i
troværdigheden eller måske få smadret en
ellers gloværdig forskerkarriere med utallige videnskabelige publikationer og bøger
om motion og sundhed.
Men det sker på et fejlbehæftet og mangelfuldt grundlag, der tilmed bryder med
international praksis i forskningsverden,
mener Bente Klarlund Pedersen, der har
sendt et 92 sider langt forsvar gennem sin
advokat til UVUU, Udvalgene vedrørende
Videnskabelig Uredelighed, der træffer afgørelse i den slags sager.
Hun erkender at der er utilsigtede fejl i
artiklerne, men fastholder at hun aldrig har
haft til hensigt at snyde eller haft kendskab
til Milena Penkowas bedrag.
»En afgørelse, der dømmer uforsætlige
fejl som uredelighed har konsekvenser,
der rækker langt ud over min sag. Det vil
få betydning for alle forskere, fordi en sådan afgørelse vil begrænse muligheden for
videnskabeligt samarbejde, hvor tillid er
et bærende element, og man vil utilsigtet
blokere en praksis, hvor fejl opdages og korrigeres som led i videnskabens fremme,«
skriver Bente Klarlund til udvalget.
Sådan lyder kritikken
Den væsentligste kritik i udkastet til afgørelse, som UVVU har givet aktindsigt i til
interesserede, herunder medierne, er, at
der er manipuleret med billedmaterialet i
tre af otte artikler. Godt nok af Penkowa,
men Klarlund har handlet groft uagtsomt,
da hun som ledende seniorforfatter havde et
særligt ansvar for de pågældende artikler og
derfor burde have opdaget snyderiet, mener
udvalget.
I seks artikler har hun anvendt materiale
fra de samme muskelbiopsier uden at have
refereret til tidligere anvendelse af materialet eller skrevet at der er tale om genbrug,
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hvilket UVVU sidestiller med »uoplyst konstruktion af data«.
Klarlund burde også have opdaget væsentlige mangler i metodebeskrivelsen i en
artikel; i en anden er der modstridende og
urigtige oplysninger, som sætter spørgsmålstegn ved validiteten af data og i to artikler er der modstridende oplysninger om
antallet af forsøgspersoner, skriver UVVU i
udkastet.
Klarlund bider fra sig
Bente Klarlund Pedersen erkender, at der er
begået uforsætlige fejl, men tilbageviser flere af UVVUs klagepunkter i sin redegørelse.
Hun mener, at det er forkert at sidestille
fejl med snyd.
Uenigheden, der er principiel, handler om
hvilket ansvar forskere har for deres medforfatteres bidrag til en artikel.
Ifølge Klarlunds advokat har UVVU opfundet et helt ny begreb – »ledende seniorforfatter« – til at begrunde, hvorfor hans
klient er ansvarlig for Penkowas billedfusk.
Klarlund selv mener, at den enkelte forfatter kun står inde for sin del af produktet
og ikke kan være ansvarlig for medforfatternes, når det kommer til skyldsspørgsmålet i
forbindelse med fusk.
»På det personlige plan har jeg spurgt mig
selv igen og igen, om jeg burde have opdaget det, men jeg mener faktisk ikke, at jeg
kunne have forebygget snyderiet. Forskning
er tværfaglig i dag, så du kan umuligt have
fuldstændig indsigt i andres metoder, og tillid er et bærende element for mig som menneske og som forsker. Jeg ville aldrig have
samarbejdet med en kollega, som jeg ikke
nærede fuldstændig tillid til,« siger Bente
Klarlund Pedersen.
Hun peger på, at selv erfarne forskere
og eksperter ikke var i stand til at opdage
alle tilfælde af manipulation med fotos,
selv efter at Penkowa var blevet afsløret. Så
hvordan kan UVVU forvente, at hun kunne
gennemskue snyderiet, da Penkowa stadig
blev betragtet som en dygtig forsker, spørger hun.
Professionelt forhold til Penkowa
Klarlund forklarer, at hun havde et rent professionelt forhold til den nu svindeldømte
hjerneforsker.
Penkowa kunne en speciel farveteknik og

havde et bestemt mikroskop til at studere
vævsprøver. En ekspertise, de ikke havde i
Klarlunds forskergruppe.
»Vi havde en fælles interesse, men forholdet var ikke tæt. Vi mødtes langt fra dagligt,
indimellem på mit kontor og til videnskabelige møder, men jeg besøgte aldrig Penkowas laboratorium,« siger Bente Klarlund
Pedersen.
Milena Penkowa stod selv for optimering
af antistoffer, farvninger, fotografering
samt udvælgelse af billeder og fremstilling af de endelige figurer og figurtekster
til artikler, som der er svindlet med, mens
nogle af Klarlunds ph.d.-studerende udførte
arbejdet i Penkowas laboratorium i andre
samarbejdsartikler, hvor der ikke er fundet
mistanke om snyd.
Klarlund tilføjer, at snyderiet ikke har
haft betydning for konklusionerne i artiklerne. De var ikke modstrid med, hvad man
i videnskabelig sammenhæng kunne vente,
og resultaterne er i vidt omfang blevet bekræftet i andre forskningsgruppers studier,
siger hun.
Genbrug er et forkert ord
Det andet alvorlige kritikpunkt fra UVVU er,
at Klarlund har anvendt det samme biopsimateriale uden at redegøre for at der er tale
om genbrug eller refereret til tidligere an-

vendelse i seks artikler. Udvalget sidestiller
det med »uoplyst konstruktion af data« og
påpeger at der er risiko for, hvad der kaldes
massesignifikans, men det tilbageviser Klarlund med en statistikers hjælp i sit forsvar.
Hun understreger, at der ikke er tale om
genbrug af data, men om at biologisk materiale fra samme forsøg er blevet anvendt til
forskellige formål.
Hvis man for eksempel laver otte muskelbiopsier fra den samme forsøgsperson og
nedfryser dem i flere stykker, hvorefter de
hver for sig bruges til at undersøge forskellige hypoteser i forskellige studier, så er
det ud fra et videnskabeligt synspunkt ikke
nødvendigvis interessant at give en krydsreference i metodeafsnittet.
En praksis som hun argumenterer for
er udbredt og accepteret i videnskabelige
miljøer.
Som illustration vedlægger hun ti eksempler, hvor andre forskere har gjort det
samme, herunder mange medlemmer fra
muskelforskningsmiljøet i Danmark, for
eksempel klageren Henrik Galbo og et af
UVVUs egne medlemmer.
»Jeg har ikke forsøgt at skjule noget og
har lavet krydsreferencer, hvor det havde
betydning for det videnskabelige resultat.
Hvis UVVUs vurdering knæsættes, vil det betyde, at en stor del af de danske sundhedsvi-

”Uanset om det er groft
uagtsomt eller forsætligt,
er resultatet det samme:
Produktet er ikke i orden,
men uredeligt. Sådan er
loven.”
UVVU-formand, landsdommer Henrik Gunst Andersen

”En afgørelse,
der dømmer
uforsætlige
fejl som ure
delighed har
konsekvenser,
der rækker
langt ud over
min sag.”

FOLKEOPLYSER – Bente
Klarlund Pedersen er nok
den KU-sundhedsforsker,
der er mest kendt i brede
kredse. Dette pressefoto
er fra et bogomslag, men
professor Klarlund er også
brevkasseredaktør i Politiken og har optrådt i flere
tv-udsendelser.

Bente Klarlund Pedersen
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TrygFonden, selvom hun samtidig er under
anklage for at være uredelig, så måske er
hendes ry ikke ødelagt, tænker hun.
Hun er derimod ikke i tvivl om, at en
eventuel dom vil have uoverskuelige konsekvenser for forskningsmiljøet i Danmark.
Dele af den internationale verden vil
undrende se på, at Danmark kriminaliserer
en stor del af forskerne for noget der er
almindelig praksis. Det vil desuden umuliggøre et samarbejde baseret på tillid både
tværfagligt og internationalt og tilmed skabe en kultur, hvor forskerne skjuler deres
fejl af frygt for at blive hængt ud i medierne,
mener Bente Klarlund Pedersen.

denskabelige forskere har gjort sig skyldige
i videnskabelig uredelighed. Det er næppe
UVVUs hensigt,« siger Bente Klarlund.
70 forskere støtter Klarlund
Udsigten til at Bente Klarlund kan blive
dømt videnskabelig uredelig for at have
brugt det samme biologiske materiale til forskellige formål, har fået 70 forskerkolleger
fra universiteterne og hospitalerne i København, Aarhus og Aalborg til at underskrive
en støtteerklæring.
Initiativtageren, professor Niels Borregaard, formand for Forskningsrådet vedr.
Sundhed og Sygdomme, udtalte på egne
vegne til pressen, at han med UVVUs definitioner ikke selv kunne afvise at have gjort
noget uredeligt.
Problemet er blandt andet, at mange forskere i dag får det biologiske materiale til
deres undersøgelser fra biobanker, så man
umuligt kan overskue, hvad det ellers er blevet brugt til.
De 70 forskere skriver således i deres andet støttebrev:
»Det er vigtigt, at materialet præsenteres i
de videnskabelige publikationer, hvori forskningsresultaterne offentliggøres, således at
læseren kan bedømme materialets karakter,
men det er fra et videnskabeligt synspunkt
aldeles uinteressant, om samme materiale

har været brugt eller agtes at blive brugt til
andre videnskabelige undersøgelser.
UVVUs vurdering af Bente Klarlund Pedersens adfærd som værende videnskabeligt uredelig er ude af trit med almindelig
videnskabelig praksis og savner desuden et
rationelt grundlag.«
Formand afviser kritik
UVVUs formand, landsdommer Henrik
Gunst Andersen, udtalte efterfølgende til
Ugeskrift for Læger, at »uanset om det er
groft uagtsomt eller forsætligt, er resultatet
det samme: Produktet er ikke i orden, men
uredeligt. Sådan er loven.«
»Vi vurderer, om noget er kritisabelt, ligesom det sker inden for f.eks. færdselsloven
eller strafferetten. Hvis du kører over for
rødt lys, bliver du dømt, uanset om det sker
forsætligt eller pga. grov uagtsomhed,« siger han også.
Til Weekendavisen ville han dog ikke
udtale sig på spørgsmålet om det problematiske i anvendelsen af det samme biologiske
materiale.
Han kaldte det en meget faglig problemstilling, som især fageksperterne i udvalget
havde beskæftiget sig med, og han ville ikke
afvise, at udvalget kunne lade sig påvirke af
høringssvarene.
»Vi må se på, hvad der kommer ind, og så

må vi danne os en mening ud fra det. Det
kan være, at vi fastholder afgørelsen, eller
det kan være, at vi ændrer den,« sagde han.
Konsekvenser for karrieren
En UVVU-dom kan få alvorlige konsekvenser for Bente Klarlund Pedersens forskerkarriere, fordi man internationalt modsat
i Danmark skelner nøje mellem grove men
uforsætlige fejl og bevidst fusk.
Bente Klarlund Pedersen vil altså komme
til at fremstå videnskabeligt uredelig i udlandet på linje med Milena Penkowa.
Selv er Bente Klarlund Pedersen i tvivl, da
Uniavisen spørger hende, om hun kan fortsætte som forsker, hvis hun bliver dømt.
»Hvad synes du selv?« lyder ’svaret’.
For nylig holdt hun foredrag ved en international konference. Hendes klager havde
Google-oversat den foreløbige indstilling fra
UVVU, sendt den vidt omkring til forskerkolleger, herunder alle foredragsholderne.
Den foreløbige ’dom’ hænger også overalt
på det internationale net.
»Det er mit klare indtryk, at man i udlandet synes, at det er ejendommeligt, at man
kan dømmes videnskabeligt uredelig på den
baggrund, det foreløbige udkast lægger op
til,« siger hun.
Dertil kommer, at hun lige har modtaget
40 millioner kroner til sin forskning fra

Sagen trækker måske i langdrag
Parterne havde frist den 15. august til at
komme med bemærkninger til UVVUs udkast til afgørelse. Men sagen, der allerede
har kørt i mere end to år, risikerer nu at
skulle gå helt om på grund af en juridisk fejl
i UVVU og i Uddannelsesministeriet.
Det er Bente Klarlund Pedersens advokat
Eigil Lego Andersen der har opdaget, at uddannelsesminister Morten Østergaard (R)
har forlænget mandatet for UVVU-medlemmerne, der sidder i dommerpanelet, ud over
seks år, selvom der ikke er hjemmel til det i
loven om forskningsrådgivning.
Der blev ellers indføjet en ny bestemmelse i ministeriets bekendtgørelse om UVVU,
der gav ministeren lov til »undtagelsesvis«
at forlænge perioden, så de nuværende
medlemmer af ressourcehensyn både kunne
gøre sagerne om Penkowa og Klarlund
færdig, men ifølge Klarlunds advokat er der
fortsat tale om et forsætligt lovbrud.
»Jeg går normalt ikke op i jura, kun i
indholdet, men jeg mener, at udvalg, der
er blevet sat til at vogte over redeligheden,
ikke skal være sammensat på et uredeligt
grundlag,« siger Klarlund.
Advokat Eigil Lego Andersen mener, at
de foreløbige udkast til afgørelser er meget
mangelfulde, både med hensyn til indhold,
metode og argumentation. Derfor ser han
og Bente Klarlund gerne, at der kommer
friske øjne på sagen.
clba@adm.ku.dk
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GLÆDEN GENVUNDET – Mike Wenøe og Kristine Louise Meesenburg smiler igen.

Hum-ansatte sagde
fra og fik et bedre
arbejdsmiljø
For halvandet år siden blev arbejdsmiljøet i afdelingen Uddannelse & Studerende
på Det Humanistiske Fakultet betegnet som sundhedsskadeligt, men nu er
forholdene blevet meget bedre. Ledelsen bliver ligefrem rost for at lytte og tage
hånd om problemerne.
arbejdsvilkår
Af Claus Baggersgaard

»Der kan faktisk komme noget godt ud af at sige fra,« siger
Mike Wenøe og smiler.
Han er tillidsrepræsentant og karrierevejleder i afdelingen Uddannelse & Studerende på Det Humanistiske
Fakultet og medlem af fakultetets og fakultetsservices samarbejdsudvalg (FSU/SUFS).
For halvandet år siden var det nærmest utænkeligt for
ham og mange af hans cirka 45 kolleger i afdelingen, at det
kunne være forbundet med andet end hovedpine og ondt i
maven at gå på arbejde. Men i dag er arbejdsglæden vendt
tilbage.
Nu lytter ledelsen
Vendepunktet kom, da tillidsrepræsentanterne som den sidste udvej gik til pressen og tog til genmæle og fortalte deres
version af forholdene for medarbejderne i Uddannelse og
Studerende.
»Omtalen i medierne var et lavpunkt, men dekanen stod
på mål for kritikken, så det blev også en slags vendepunkt,«
siger Mike Wenøe og tilføjer, at læren af sagen er, at det er
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ok at sige fra, hvis man oplever et dårligt arbejdsmiljø.
Kollegaen Kristine Louise Meesenburg, der er tillidsrepræsentant og fuldmægtig i afdelingen, forklarer, at det virkede
som om dekanatet ændrede holdning og tog problemerne
alvorligt.
Medarbejderne blev i hvert fald indbudt til en samtale for
i fællesskab at finde en løsning.
»Der blev sat gang i en proces, hvor vi sammen tog fat om
at få lavet handleplaner for arbejdsmiljøet. Vi identificerede
problemerne, kom med løsningsforslag, udpegede ansvarlige blandt medarbejderne og enedes om deadlines. Det
blev virkelig prioriteret i hverdagen,« siger Kristine Louise
Meesenburg.
Mike Wenøe nikker og tilføjer:
»Vi havde for første gang fornemmelsen af, at vi blev hørt
og problemerne taget alvorligt.«
Ja til styring
Samtalerne mundede ud i et idékatalog med forslag til,
hvordan dekanatet og medarbejderne i fællesskab kunne
løse arbejdsmiljøproblemerne.
Årsagen til mange af problemerne var mangel på ledelse
og ressourcer, så der blev ansat en vicestudiechef, og også

tre ledige områdelederstillinger blev besat. Og til trods for
et generelt kvalificeret ansættelsesstop af administrative
medarbejdere har dekanatet omprioriteret, så der kunne
tilføres de nødvendige ressourcer til afdelingen.
Desuden skal alle ansatte i afdelingen nu udfylde flekstidsskemaer, og der er indført en grænse for, hvor meget
overarbejde den enkelte må have, så der ikke igen bliver
opbygget en kæmpe overarbejdspukkel.
Universiteterne er ellers blevet kritiseret for at bruge
for mange penge på ledelse, men det kan Kristine Louise
Meesenburg og Mike Wenøe ikke genkende fra deres egen
dagligdag.
»Problemet var til dels at vi manglede ledere på vigtige
poster. Nu er ingen i tvivl om kommandovejene; der bliver
udstukket retningslinjer for arbejdet, og vi ved hvilke opgaver vi skal løse, så vi ikke render rundt som hovedløse høns.
I dag bliver problemstillinger drøftet og om nødvendigt
bragt videre, og problemerne løst, så vi føler, at der endelig
bliver taget hånd om medarbejderne. Og så oplever vi, at
ledelsen og medarbejderne samarbejder om at gennemføre
systematisk APV-arbejde,« siger Kristine Louise Meesenburg.
clba@adm.ku.dk

Køb en Mac og få:
Både STUDIERABAT og 500 KR.
til at købe tilbehør for.
Gælder i perioden 7/9 -19/10 for dig,
der er +18 år og studerende.

TM og © 2013 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Besøg Eplehuset.
Din lokale Apple-ekspert.
København
Frederiksborggade 8
1360 København K
Tlf. 3334 6600

Aarhus
Skt. Clemens Torv 17
8000 Aarhus C
Tlf. 8620 6200

Slagelse
Jernbanegade 10
4200 Slagelse
Tlf. 5572 6200

Esbjerg
Kongensgade 15A
6700 Esbjerg
Tlf. 7916 6200

Herning
Torvet 1A
7400 Herning
Tlf. 9642 6200

Kolding
Helligkorsgade 12
6000 Kolding
Tlf. 6990 6160

www.eplehuset.dk

unIV E R S IT ETS AV IS E N 6

◆

2 0 1 3 11

Prodekanen der
elsker at lytte
Jens Erik Mogensen, prodekan for uddannelse på
Det Humanistiske Fakultet, sætter en ære i at lytte
til medarbejderne. Han erkender, at det kan forlænge
beslutningsprocessen, men den tid er givet godt ud i
den sidste ende.
arbejdsvilkår
Af Claus Baggersgaard

Det virkede som en umulig mission af den slags man ikke
vender hjem fra, som Jens Erik Mogensen, prodekan for Uddannelse på Det Humanistiske Fakultet, blev sendt ud på i
foråret 2012.
Afdelingen Uddannelse & Studerende på fakultetet skulle
omorganiseres, blandt andet fordi arbejdsmiljøet var elendigt.
De ansatte var tilmed gået til pressen med deres utilfredshed, så tilliden mellem dem og dekanatet var mildest talt
ikke på sit højeste.
Det dårlige udgangspunkt til trods er det i dag, cirka et år
senere, lykkedes at genskabe arbejdsglæden i afdelingen og
tilliden mellem ledelse og medarbejdere. Æren vil han dog
ikke tage alene.
»Det eneste jeg faktisk har gjort, er at facilitere og tage ansvar for at træffe beslutninger i en lydhør proces,« siger Jens
Erik Mogensen.
Den simple opskrift er, ifølge prodekanen, at tage med-

mindre dialogmøder i de enkelte arbejdsgrupper, og der
blev nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for ledelsen og medarbejderne.
Meningen var at konkretisere, hvad de ansatte mente, når
de sagde, at de manglede tid til opgaverne, og de ønskede
en stærkere ledelse.
Arbejdet er nu mundet ud i en sammenhængende strategi
og organisationsplan for afdelingen med 12 punkter, der
beskriver hvad der skal ændres.
»Organiseringen af afdelingen tager udgangspunkt i prioriteringerne i Strategi 2016, så også på den front er der sammenhæng i tingene,« siger Jens Erik Mogensen.

arbejdernes klager alvorligt og lytte. Og så være klar til at
handle.
»Jeg havde regelmæssige møder både med medarbejdergrupperne og med studie- og vicestudiechefen. Vi drøftede
medarbejdernes forskellige forslag, og hvilke af dem det gav
mening at arbejde videre med. Det er klart, at ikke alt var lige realiserbart, men så må man gå tilbage til medarbejderne
med den melding, og i øvrigt skabe transparens om de endelige beslutninger,« siger Jens Erik Mogensen og tilføjer:
»Det kan godt være, at det er en tidskrævende proces,
fordi det kræver at du hele tiden går frem og tilbage igen
og skaber enighed i bølger. Tiden er dog givet godt ud i den
sidste ende, fordi det skaber en god stemning, at folk oplever, at de er blevet hørt. De bakker derfor også op, så det
hele ikke bare ender som varm luft, men som beslutninger,
der faktisk bliver gennemført.«
Lange diskussioner
Han har derfor prioriteret at der blev afsat tid til processen i
en travl dagligdag i afdelingen.
Der er blevet afholdt et stormøde med samtlige ansatte,

Flere ledere løsningen
Det viste sig, at problemerne i afdelingen i høj grad skyldtes
manglende organisering af arbejdet, mange midlertidige ansættelser og lang tids ubesatte områdelederstillinger.
Der blev derfor tidligt i processen ansat en vicestudiechef,
og senere er alle fire områdelederstillinger blevet besat, og
nogle studentermedhjælpertimer er blevet konverteret til en
fast stilling.
Medarbejderne har haft repræsentanter i det forberedende ansættelsesudvalg for at skabe opbakning om beslutningen.
Jens Erik Mogensen understreger dog, at det primære
ikke har været, at der skulle ansættes flere folk, men at få
styr på organisation og arbejdsgange.
»Det er et generelt problem på universitetet at skabe
sammenhæng mellem de ressourcer, der er til rådighed og
arbejdsopgaverne der skal løses, men vi kan lære, at vi kan
organisere os ud af en del af problemerne, og at en god inddragende beslutningsproces er nødvendig,« siger prodekanen.
clba@adm.ku.dk
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Mød andre
studerende

Med handicap, kroniske sygdoMMe og
diagnoser på dit universitet
Rækværk er et netværk for unge med handicap og kroniske sygdomme på landets
universiteter. Vi mødes om alle de ting vi har til fælles og om de ting, vi ikke
har til fælles. Vi inspireres, deler viden, opnår nye venskaber etc. Vil du
være med?
Rækværk er et initiativ startet af Sammenslutningen af Unge Med
Handicap i 2013. I Rækværk mødes vi om relevante temaer for
studerende med særlige behov på universiteterne. Det kan fx
være adgang til studiegrupper, støttemuligheder, studieteknik
og andre temaer som er centrale for livet som studerende på
dit universitet eller for det efterfølgende arbejdsliv. Rækværk
er for de studerende og af de studerende, derfor er målet, at I
selv skal skabe og definere jeres netværk på netop jeres universitet.
For Flere oplysninger:
Kontakt projektmedarbejder Karina Dahlgaard på:
karina@sumh.dk eller tlf. 36 38 85 56
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Studenterminister

FOTO: ADAM GARFF

De studerende skal i centrum, lyder KU’s strategi. Og Lykke
Friis, som forlod KU i 2009 for at blive politiker, er
tilbage som kvinden, der skal få det til at ske. Hun forudser
et støt stigende pres på universiteterne for at uddanne
hurtigere – flere – bedre, og de studerendes trivsel bliver
afgørende for, hvad KU kan magte.

FACEBOOK – Tysk fodbold ER symbol på tysk dominans i Europa, tag bare bankunionen og euroen, joker Lykke Friis efter interviewet i et Facebook-svar til en studerende, som prikker til hendes tilbøjelighed til at
illustrere pointer med anekdoter fra FC Bayern München. Men ellers er det nu ikke i Tyskland, KU skal finde inspirationen i øjeblikket, siger hun.
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”Universitetet er i endnu
højere grad end før en ønske
maskine. Der er ikke det krav
i samfundet, der ikke i en e ller
anden form skal involvere
universiteterne”

INTERVIEW
Af Christoffer Zieler

»De skal have en app!« siger Lykke Friis,
fordi Uniavisens to udsendte tumler let
forsinkede ind ad døren efter at have brugt
en del tid på at forklare tre internationale
studerende, at deres første introduktion til
Københavns Universitet desværre foregår
– lige nu – i en helt anden ende af byen. De
studerende er forvirrede; på deres papirer
står der bare, at de skulle møde op i ’HCØ’.
En vejviser til KU i app-form er et jordnært udtryk for den tilbagevendte prorektors mantra – og universitetets strategiske
mål – at det er de studerendes tur til at være
i fokus.
Det er et paradigmeskifte for hele det
gamle forskeruniversitet, forklarer Lykke
Friis, som på en af sine første dage i jobbet
er kravlet op ad de vakkelvorne trapper, der
fører til toppen af KU’s hovedbygning for at
hejse regnbueflaget i forbindelse med årets
Copenhagen Pride.
Udsigten var ikke så tosset.
»Universitetet har forandret sig siden
2009. Men jeg har heller ikke været så arrogant, at jeg har troet, at universitetet stod
stille, mens jeg kiggede på klimaet,« siger
hun. »50 procent af kandidatgraderne er på
engelsk, og vi har fået en studenterambassadør. Men det er også fortsat en presset
organisation, det kan man klart fornemme.
Universitetet er i endnu højere grad end
før en ønskemaskine. Der er ikke det krav
i samfundet, der ikke i en eller anden form
skal involvere universiteterne.«
Bolværk mod politisk kontrol
Lykke Friis har – og det er sjældent på universitetet – et personligt brand. 3.000 mennesker følger hendes færden på Facebook,
de fleste kender hendes stemme, hvis de
hører den i radioen – og alle kender hendes
ansigt med øjne, der blinker energisk i et
tv-kamera, mens hun med stort overskud
udlægger EU-landenes aktuelle dilemmaer.
Et stof, som hun spiseliggør ved at indskyde
pointer om tysk fodbold, der er et andet
emne, hvor hun tilsyneladende kan tørre
gulv med de andre eksperter.
Selv håber hun, at hun med sine indhøstede erfaringer fra dansk politik kan tale
universitetets sag og hjælpe til med at dæmme op for de værste tiltag fra Borgen.
»Tidligere var mantraet if you love them,
set them free, som gode gamle Sting sagde,
og vi skulle dereguleres, men prøv lige at

læse de nye lovforslag om SU og fremdriftsreformen; de er godt nok detaljerede, helt
ud i hvad studienævnsformanden skal gøre.
Så hvordan får man det implementeret i
praksis?« spørger hun.
Der er også fortsat en stor risiko for, at politikerne vil forsøge at styre universiteterne
væk fra at udbyde fag, de kan opfatte som
Brotlose Kunst, siger hun. Altså uden betydning for samfundets bundlinje.
Og heraf følger, at det i dén grad er blevet
universitetets ansvar, at de studerende gennemfører til tiden, og at de studerer noget,
der kan bruges. Opgaven for Lykke Friis
bliver at gøre denne nye speedede studietid
til en god oplevelse, samtidig med at de
studerende får tid og mulighed for at møde
det arbejdsliv, de skal fungere i, så snart de
er færdige.
»Det kræver en markant forbedring af
studiemiljøet, både det psykosociale og det
visuelt kommunikative og det pædagogiske.
Vi skal indfri løfterne om timer til de studerende og fjerne barrierer, der gør, at den
studerende bliver forsinket,« siger hun, som
har læst og noteret sig Uniavisens sommerføljeton om studerende, der på forskellige
måder har fået skægget i klemme i bureaukratiet – og om de ansatte, der forsøger at
hjælpe dem, men savner ressourcerne.
Lettere bliver det ikke af, at der, som
Lykke Friis påpeger, er penge mellem KU og
de studerende i dag. De studerende klager,
hvis de mister SU, fordi KU ikke håndterer
deres papirarbejde hurtigt nok, og KU forlanger, at de studerende rubber sig med
deres eksamen, for det udløser en kontant
bonus fra staten.
»KU har en klar forpligtelse til at gøre det
lettere administrativt at være studerende,
ligesom de studerende må erkende, at studietid ikke er proportional med fordybelse,«
siger Lykke Friis. »Hvis det var tilfældet, var
der jo heller ikke nogen udenlandsk studerende på et topuniversitet, der fordybede
sig, for de gennemfører stort set alle til
tiden.«
Studerende døjer med ensomhed
»Studenterambassadøren fortæller mig,
som noget af det første, at rigtig mange studerende føler sig ensomme. De ’kæmper sig
vej rundt i en labyrint’ er et af de udtryk, jeg
har hørt,« siger Lykke Friis.
»Mit bedste råd til de studerende er, at de
skal være socialt aktive. Jeg har lige været
ude på Samf, og der får man nu om dage en
lille pjece i hånden – det gjorde man mil-

dest talt ikke, da jeg læste – og der står alt
muligt om en ny fodboldklub, international
debat, studerende på Antropologi, der vil
hjælpe dig, alt sammen støtte til at komme
godt i gang. Sørg for at få nogle sociale relationer, så du ikke føler dig alene.«
Og selv om det selvsagt er lettere sagt end
gjort, er Lykke Friis fortrøstningsfuld på de
studerendes vegne, for studiemiljøet bobler
allerede mange steder på KU – også mere
end i 2009. Ikke mindst Studenterrådet og
det relancerede Studenterhus er langt fremme i skoene med gode idéer og tilbud.
»Og på et eller andet tidspunkt skal man
altså til udlandet i løbet af sin uddannelse.
Og det kan godt lade sig gøre, selv om SUreformen dikterer, at man skal have det meriteret i forvejen. Rejs ud til de økonomier,
der betinger vores verden i fremtiden. 90
procent af verdens vækst foregår uden for
Europa nu,« siger hun.
Hvilket får fotografen til at bemærke, at
han i så fald godt kan droppe sit planlagte
semester i London, men Lykke forsikrer ham
om, at London er ok, hun var der også selv.
»Men du kan jo tage på en sommerskole
i Brasilien,« tilføjer hun. »Vi skal jo forholde
os til, at vi lever i en helt anden verdens
orden, end vi gjorde, bare da jeg læste.«
Hun kaster sig ud i en snak om krigen i
Syrien og anekdoter fra klimatopmødet i
2009, da hun som ny minister måtte lære på
den hårde måde, hvordan Brasilien, Indien
og Kina svinger de globale taktstokke i dag.
Det er i de her lande, KU skal øge sine
strategiske kontakter, siger hun, politisk.
Og det er sådan set et emneskifte værd.
En atypisk politiker
Hvad katten skete der? Hvordan fandt du vej
tilbage til KU?
»Det er ingen hemmelighed, at jeg altid
har interesseret mig mere for international
politik end for dansk politik. Selv som minister havde jeg den svaghed, at jeg startede
med at læse Financial Times og Süddeutsche,
før jeg fik kæmpet mig igennem de danske
aviser,« siger Lykke Friis.
»Jeg forlod universitetet bogstavelig talt
en nat, da telefonen ringede. Jeg var ikke
medlem af noget politisk parti, og jeg havde
overhovedet ikke set det komme. Jeg anede
heller ikke, at Connie Hedegaard skulle
være kommissær. Jeg måtte træffe beslutningen vel vidende, at jeg ville fortryde det,
hvad enten jeg sagde ja eller nej – og så
kunne jeg lige så godt sige ja. Men min klare
præmis var at gøre, som man gør i USA,

serve your nation – ind i en kort periode og
så ud igen.«
Lykke Friis valgte selv tidspunktet for sin
politiske exit, men fordi den danske tradition tilsiger, at man er levebrødspolitiker,
til man bliver slæbt ud, var hun faktisk usikker på, om det overhovedet lod sig gøre at
komme væk.
»Du får lidt et rygmærke, når du har været
i politik,« siger hun.
Men da stillingen som prorektor for uddannelse blev slået op, greb Lykke Friis
telefonen og ringede til sin gamle chef Ralf
Hemmingsen, som lod hende forstå, at hun
i hvert fald ville have en chance. Og det var
nok. I dag er hun ikke bange for, at hendes
tilknytning til den forrige regering og partiet Venstre bliver en hæmsko.
»Jeg var nok også en atypisk politiker. Du
vil finde få eksempler, hvor jeg har ageret
synderlig ideologisk eller er gået benhårdt
efter den politiske modstander, så jeg har et
stort netværk i hele det politiske spektrum.
Af natur er jeg nysgerrig og søger efter at
blive klogere, og så kan det være en spændetrøje at være i et politisk miljø, hvor det
ligger i konstruktionen, at jeg skal forsvare
mit ringhjørne.«
Betyder det, at du er ulokkelig? At du ikke
kan finde på at vende tilbage til politik?
»Jeg er ikke den type, der smækker med
døre. Så jeg afviser ikke, at jeg, når der er
gået en rum tid, igen kunne være interesseret i noget politisk. Men når man forlader
politik, forlader man jo også et hold, og jeg
kan godt garantere, at når telefonen ringer
næste gang, så ringer den ikke her,« siger
hun.
»Jeg tror snarere, du kommer til at se mig
som korrespondent i Berlin. Men det har jeg
sagt i mange år. På et eller andet tidspunkt
kommer det nok til at lykkes – bare ikke nu,
hvor jeg har et super spændende job på KU,
som skal passes. Jeg glæder mig.«
chz@adm.ku.dk
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STUDERENDE ?
Få hele oplevelsen for halv
pris på Det Kongelige Teater
Fyld dit studieliv med glødende
kærlighed, betagende dans,
små ulykker, store oplevelser,
gribende sang og hed sex.
På Det Kongelige Teater får du
halv pris på de største oplevelser
Se mere på
kglteater.dk/studie

kglteater.dk
Forestillingen Sonetter spiller fra 9. – 25. januar 2014 i Det Røde Rum, Skuespilhuset.
Foto: Miklos Szabo
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Kend din tutortype
Du møder dem allerede første dag på KU. De er mange, støjende og meget fulde. Kort sagt:
de er dine nye tutorer. De arrangerer rustur år efter år. De leger de samme lege, spiller de
samme spil og løber det samme natløb. De er en særegen race af studerende, men hvem er
de egentlig? Uniavisen guider dig til de mest almindelige tutortyper.

TUTOR
Af Sofie Aggerholm Bruun. Tegninger af Thomas Mikkelsen

Hvad gemmer der sig bag spritånden og de
svømmende øjne? Gemmer der sig overhovedet
noget? Ja, det gør der faktisk. Men hvis du tror, at
dine tutorer er drevet af altruisme, kan du godt
tro om igen. Alle tutorer har en bagtanke – og
den er sjældent særlig nobel.

Dem der vil
ha’ øl
Dem, der vil have øl, er klart den mest
udbredte tutortype. De drikker alt
hvad der bliver budt, og bruger primært din studiestart som undskyldning for at hamre så mange pilsnere
ned, som de overhovedet kan. »Skrid,
det er en lukket fest,« synes de at
signalere, når du møder dem i baren,
hvor de altid hænger ud i flok. De er
der nemlig mest for at fortsætte den
fest de havde, da de planlagde dit rusforløb. De er fulde på upassende tidspunkter,
altid bevæbnet med mindst én håndbajer, og
de trænger til et bad.

Kend dem på:

De slidte bukser og blødende knæ, de har fået
af at knæle ved alt for mange ølbonger.

Dem der vil
ha’ indflydelse
Typen adskiller sig fra de øvrige tutortyper,
fordi de er asociale. De gider ikke drikke, de gider ikke score, og de gider ikke være dine venner.
I stedet vil de bruge dig til selv at komme frem i
verden, når de networker sig til toppen af den
politiske kransekage. De er pinligt ædru,
og de insisterer på altid at tale om det
allerkedeligste, du kan forstille dig.
Vandmiljøplaner og kommunalvalg er
blandt yndlingsemnerne, så vogt dig
inden du forvilder dig ind i en længere
samtale. De er mere oplysende end
sjove, mere sjældne end kønne og tørrere end den tudekiks, du kommer til at
kløjes i, hvis du lægger op til debat.

Kend dem på:

Dem der vil
ha’ sex
En anden udbredt tutortype er dem, der er i gamet for
at score. De har talegaverne i orden og kan deres
player-kram, i hvert fald inden for den lukkede
kreds af russer, de så ivrigt prøver at imponere. Omgivet af et harem af trofaste
følgere fortæller de vidt og bredt om
deres bedrifter, mens de deler rundhåndet ud af frække smil og ’det-erdig-jeg-vil-have’-blikke. De er sjældent
så berejste, belæste og beundrede,
som de giver udtryk for, men i
tutorgruppen er de legendariske for
deres ubesværede scoringer. Han
ligner Johnny Bravo, hun kan ikke
se problemet i brystforstørrende
indgreb, og de kan umiddelbart godt
virke lidt skræmmende. Men frygt ej.
Du får helt sikkert fornøjelsen af at
overhale dem indenom, når de igen
lige tager en reeksamen.

Kend dem på:

Det høje hår, det brede smil og den
begyndende herpes i mundvigen.

Dem der vil
ha’ venner
Dem, der vil have venner, er
de mest oprigtigt interesserede af alle dine
tutorer. Til gengæld
er de også de mest
irriterende. De vil så
gerne være dine venner, at du tror det er
løgn. Desværre er det
typisk, fordi de ikke
har nogen venner på
deres egen årgang.
»Det’ Klister«, ville
Nils Malmros sige,
og det er ikke helt
forkert. Lidt akavede,
lidt udenfor og lidt
for desperate. Men
hvis du mangler nogen
at snakke med, er de
altid klar. Bare husk at hvis du giver dem en
lillefinger, tager de hele armen, og du slipper
aldrig af med dem igen.

Kend dem på:

Spejderbæltet og det flakkende blik.

Deres evindelige krakileri og frankjensenske babyface.
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Leif savner sine bananfluer
Biolog Leif Søndergaard har kæmpet for holdet i 40 år som
fællestillidsrepræsentant for hele KU-butikken. Han trives
som faglig forhandler, men han savner de studerende og
insekterne.
JUBILAR
Af Gry Bartroff Gaihede

»Vil du ligefrem optage?«
spørger Leif Søndergaard,
»jamen så skal jeg jo tænke
før jeg taler.«
Det ville han nu nok gøre
uanset, for Leif Søndergaard er særdeles vant til at
snakke med såvel høj som
lav i både korridorer, bestyrelseslokaler og for snurrende mikrofoner – også
under pres. Som dreven
fællestillidsrepræsentant
for akademikerne på Københavns Universitet (KU)
har han landet stribevis af
aftaler om ansættelses- og
lønvilkår mellem ledelse og
medarbejdere, som langt fra
altid er enige.
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Leif Søndergaard er lektor
på Biologisk Institut, men
det er som faglig sparringspartner mange ansatte vil
kende ham. I august blev
han fejret for sit 40 år lange
virke på KU. Jubilæumsinvitationen viser en ung, storsmilende Leif Søndergaard,
der er immatrikuleret i professorvældets vinter, 1967,
og som altså har været med
så længe, at den ternede
skjorte, han bærer på billedet, er blevet moderne igen.
Faglig vækkelse
Leif Søndergaard forskede
i fredsommelighed på laboratorierne på Biologisk
Institut, indtil han en dag
oplevede noget, der fik ham
frem i skoene:

»Der var en sag, hvor jeg
syntes, en kollega var blevet rigtigt, rigtigt dårligt
behandlet. Jeg var som så
mange unge medlem af fagforeningen per automatik,
men uden at være fagligt
engageret, indtil jeg fik øje
for, at folk ikke altid blev
behandlet lige godt. Så blev
jeg tillidsrepræsentant.«
Og det forblev han. Som
tillidsrepræsentant har Leif
Søndergaard været med til
at sikre, ’at tingene foregår
rigtigt’, først på Det Naturvidenskabelige Fakultet, hvor
han forhandlede direkte
med dekanen. Siden har
han som fællestillidsrepræsentant været medarbejdernes stemme i de forskellige
samarbejdsudvalg, og så

har han også taburet til
møderne med den øverste
ledelse, bestyrelsen.
I skåltalerne til jubilæumsreceptionen fremhævede cheferne, at de er uenige
med Leif Søndergaard om
mange ting, men at de alligevel har en vældig god dialog. Leif Søndergaard ler:
»Ledelsen har sine synspunkter, og vi ser verden fra
vores. Som tillidsfolk kan vi
hyle og skrige, men i sidste
ende bestemmer ledelsen.«
Han tilføjer, at han dog oplever en generel lydhørhed
oppefra.
»Det kan godt være vi skal
argumentere meget kraftigt for, hvorfor vi synes,
tingene skal gøres på en
anden måde, men jeg sy-

nes faktisk, vi har et meget
fint samarbejde og opnår
udmærkede kompromisser
både i Hovedsamarbejdsudvalget og i de lokale samarbejdsudvalg.«
Genial på minutten
Der er ofte bud efter Leif
Søndergaard, og især de årlige lønforhandlinger æder
af hans timer.
I dag bruger han næsten
al arbejdstiden på tillidshvervet, og selv om han
gør sig umage for at følge
med på sit felt, savner Leif
Søndergaard forskningen
helt enormt.
»Jeg længes efter det hele
tiden. Det er simpelthen
manna for sjælen at kunne
sidde og pusle med mine

bananfluer,« siger han.
Bananfluerne lægger krop
til biologernes forskning i
genetik. For tiden er Biocenter København optaget af
signalmolekyler i cellevæggene, som styrer alle mulige
fysiologiske funktioner,
fortæller Leif Søndergaard,
og resultaterne af bananflueforsøgene kan overføres
på andre organismer, sågar
mennesket.
Men selv om Leif Søndergaard altså forsømmer sine
bananfluer, er han fortsat
opsat på at skaffe sine kollegaer nogle ordenlige
arbejdsforhold, så han fortsætter kampen om de gode
kompromisser.
Den sværeste del af arbejdet, siger han, har været

de store fyringsrunder på
Naturvidenskab i 1998,
2008 og 2010:
»Det er hårdt at snakke
med mennesker, hvis livsgrundlag er ved at forsvinde
under dem,« siger Leif
Søndergaard og forklarer,
at afskedigelserne har været
betinget af, hvor aktive folk
er som forskere, og hvilke
områder de beskæftiger
sig med. Om det er noget,
ledelsen har fundet undværligt eller ej.
Nu hvor diktafonen er
tændt, tøver Leif Søndergaard ikke et øjeblik, da
Uniavisen spørger om han
har et budskab til ledelsen,
han gerne vil dele.
»Ja! Der er en tendens i
tiden til, at det hele skal gå
så fandens hurtigt, og alting
skal ud i en konkurrence.
Jeg synes, vi kommer til at
mangle fordybelsen og accepten af, at nogle forsker
langsommere end andre.«
Det betyder ikke, at Leif
Søndergaard er mindre
optaget af det fremragende
resultat end ledelsen, men
han frygter at kravet om
nonstop performance slet
og ret kan spænde ben for
genialiteten:
»Det der med at man forkaster en teori fuldstændig
– som folk jo får nobelprisen
for – det har jeg svært ved at
få øje på, at der er mulighed
for i det system. Universite-

tet har overtaget for meget
samfundsræs med at tingene skal være hurtigere og
større og bedre – og alt skal
sammenlignes,« siger han.
politikerne er dårlige
forældre
Leif Søndergaard har talt
sig varm. ’Samfundsræset’
kommer fra Christiansborg,
der ifølge tillidsmanden
stiller helt urimelige krav til
universiteterne:
»Forholdet mellem politikere og universiteter er ligesom faren, der står på sidelinjen og råber ad sønnen,
at han skal spille ordentlig
fodbold, selv om han måske
hellere ville spille klaver.«
Politikerne læsser så mange af deres egne motiver af
på universiteterne, at Leif
Søndergaard betragter det
som en ’gidseltagning’:
»De overlader det til
universiteterne at løse alt
det, der er indviklet. For
eksempel ungdomsarbejdsløsheden. Jeg synes, det er
vanvittigt, at vi skal have en
bestemt andel af en årgang
ind på universiteterne. I
stedet for at bede universiteterne løse alle problemer,
skulle de bede os om at løse
de problemer, som kræver
et universitet,« siger Leif
Søndergaard.
Politikerne sidder på
hænderne, mener han, fordi
de ikke engang har en plan

”Det er simpelthen
manna for sjælen at
kunne sidde og pusle
med mine bananﬂuer.”

for, hvem der skal skaffe
job til alle de kandidater,
der bliver spyttet ud fra universiteterne – som faktisk
adlyder farmand og mosler
lydigt rundt på grønsværen
i stedet for at øve sig ved
klaveret.
»Man må ikke sige det,
men jeg synes, universitetet
skal være et elfenbenstårn.
Det er jo ikke det samme
som at sige, at vi ikke skal
være i åben kontakt med
samfundet,« siger Leif Søndergaard.
Regeringen mangler
fornemmelse for folkestemningen, hvad videnskaben
angår, mener han, for skatteyderne går nemlig ikke
rundt og kræver en kort og

lige linje fra forskning til
faktura:
»Når jeg snakker med almindelige folk og fortæller
om vores bananflueforsøg,
er det de færreste, der spørger, hvad det kan bruges til.
De er slet og ret dybt fascinerede af den nye viden, vi
producerer på universitetet.
Alle mennesker er interesserede i videnskab,« siger Leif
Søndergaard og fremhæver
folks hang til ekspeditionsfilm for at understrege sin
pointe:
»Man elsker ikke den
slags film, fordi man tænker, at forskerne skal ud
og finde nye lægemidler,
men for det eventyr, der er
over at bevæge sig derud,

hvor ingen andre har været.
Hvad er der derude? Det
har altid fascineret mennesker.«
Leif Søndergaard synes,
tiden er moden til at vende
det sanderske regnestykke
(fra forskning til faktura,
red.) på hovedet:
»Jeg tror grundlæggende,
politikerne tager fejl i, at alt
skal være så kommercielt.
Når du giver et ungt menneske en uddannelse, så
er det ikke en udgift, men
en investering. Også forskningsbevillingerne er en
investering,« siger Leif Søndergaard og tilføjer:
»Nogle investeringer går
godt; nogle går dårligt – sådan er det, og erhvervslivet

har jo for længst erkendt, at
innovation kræver risikovillig kapital. Så mangler vi
bare regeringen.«
Arbejd hårdt og nyd livet
Leif Søndergaard husker
studietidens kombination
af faglighed og socialitet på
kurser og ekskursioner som
sin finest hour.
»Det er noget andet, jeg
virkelig savner, at tilbringe
tid med de studerende. Undervisningen er det fedeste
overhovedet ved at være
ansat på et universitet. Og
jo ældre, man selv bliver,
jo mere fantastisk er det at
have med de unge mennesker at gøre,« siger Leif Søndergaard, der ikke har tid
til planlagte undervisningsforløb, men som alligevel
sørger for at snige sig ind
som medvejleder på nogle
projekter og opgaver.
Har du et budskab til det
nye kuld af studerende, der
vælter ind på universitetet i
disse dage?
»De skal vælge det, de synes er sjovt og spændende,
og så skal de arbejde skide
hårdt … Arbejd hårdt og
nyd livet,« siger Leif Søndergaard og gnækker lidt af
sin egen sentens.
»To ting, der sagtens kan
passe sammen.«
gbg@adm.ku.dk

Den største anerkendelse,
en forsker kan modtage,
er kollegernes
Indstil din kollega til en af DM’s to forskningspriser.
Frist for indsendelse er 8. oktober 2013.
Læs mere på www.dm.dk/forskningspriser

DM’S FORSKNINGSPRISER 2013
Professor Carsten Thomassen
Prismodtager 2012
Naturvidenskab

Professor Jesper Ryberg
Prismodtager 2012
Humaniora
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studenterkommentar
Velkommen til og
velkommen tilbage
Af formand Gwen Gruner-Widding &
næstformand Karl Kristiansen fra Studenterrådet ved Københavns Universitet

”Politikerne plejer at
kalde universitetslivet
for ’individualiserende’
eller ’selvstændiggørende’ for at pynte
på realiteterne”

TO OUR NEW STUDENTS, WELCOME, to
our old students, welcome back! Another
year full of magical education awaits you!«
Citatet er ikke fra rektor Ralfs velkomsttale, men planket direkte fra Harry Potterbøgerne. Fra Studenterrådet skal der også
lyde et varmt velkommen til vores nye
studerende, og et om muligt endnu varmere
velkommen tilbage til alle de kendte ansigter. Det næste års tid skal nok blive fuld af
uddannelse og magi.
De fleste af os har været i dansk folkeskole
og nok også på et gymnasium. Her er et
skoleskema en selvfølge; man låner bøger
gratis og kan altid lige gå ned på kontoret og
spørge, hvis man er i tvivl om noget. De første opdagelser nye studerende gør sig, når
rusturs-rusen har lagt sig, er, at man ikke
går i skole, men studerer; klassen er erstattet
med holdet; lektier er noget, man giver sig
selv og et simpelt ugeskema desværre ikke
noget, Lectio disker op med automatisk.
POLITIKERE, MENINGSDANNERE og ældre
generationer plejer at kalde universitetslivet
for ’individualiserende’ eller ’selvstændiggørende’ for at pynte på realiteterne. For os
studerende betyder det, at ingen løser problemerne for os, før vi gør det sammen i fællesskab. Derfor er universitetet spækket med
aktive studerende. Tutorerne giver jer den

studiestart, I fortjener, og frivillige sørger
for et stærkt studiemiljø og knokler politisk
for konkrete forandringer. Det er derfor,
Studenterrådet har fagråd på alle fag,
der stiller op til studienævn for at ændre
vilkårene indefra. Og derfor knokler jeres
medstuderende for konkrete forandringer i
fakultetsrådene, og det er lige netop derfor
vi alle sammen mødes i Studenterrådet –
for sammen at kæmpe for bedre vilkår og
stærke uddannelser.
DET NÆSTE ÅR bliver ingen undtagelse.
Vi har en masse udfordringer, og her er en
smagsprøve.
SU-reformen blev vedtaget, og den kommer vi til at mærke, så det gør ondt de næste
mange år. Ikke kun på pengepungen, men
på fleksibiliteten i vores uddannelsesforløb.
Nu er du ikke længere selvstændig, hvis du
indretter din uddannelse efter dine behov
og mål – nu bliver det opfattet som fejltrin,
du kommer til at bøde for.
Tømmermændene efter de rekordstore
studenteroptag begynder at melde sig med
overfyldte auditorier, mindre vejledning til
den enkelte og massive boligproblemer. Det
stopper ikke politikerne i at sige, at de store
optag er finansieret krone for krone – selv
om de har skåret 17 procent siden 2011.
Kvaliteten af vores uddannelser skal være

i top – og det er den ikke altid. Ovenstående
miks af enorme optag, strammer-reformer
og underfinansiering skaber en virkelighed,
hvor universiteterne ikke har rum til at
trække vejret og udvikle vores uddannelser.
Vores uddannelser skal byde på meget mere
end pædagogik med overskredet holdbarhedsdato.
FRA TID TIL ANDEN sker forandringer
simpelthen for langsomt, og så må vi studerende tage sagen i egen hånd. København er
løbet tør for betalelige studieboliger, og politikerne løser ikke problemerne af sig selv.
Derfor har vi igangsat en sofaformidling,
hvor dem der har ekstra plads, kan hjælpe
husvilde studerende her i studiestarten. Sofaformidlingen løser ikke Københavns underskud af betalelige studieboliger, men det
er et stærkt eksempel på, hvordan vi som
studerende gerne giver hinanden en hånd
med på vejen. Det er vi som studenterråd
sindssygt stolte over at være med til.
Alle I nye studerende har helt friske øjne
på vores universitet – og dem er der brug
for! Det er jer, der kan finde det næste projekt eller pege lige der, hvor der er grobund
for gode ideer, så skynd dig derfor at finde
dit fagråd eller kom og snus til, hvordan det
er, at være studenterrådsaktiv den 18. september klokken 17.00 på Fiolstræde 10.

KUmmentar
Velkommen (på forsiden)
Af rektor Ralf Hemmingsen, prorektor for forskning og innovation
Thomas Bjørnholm og prorektor for
uddannelse Lykke Friis

”Vi vil lægge os
i selen for at indfri
forventningerne.”

KÆRE NYE STUDERENDE. Velkommen.
Flere end 7.700 af jer har nu taget hul på
første studieår. Også velkommen tilbage
til jeres mange medstuderende, hvoraf
en del har brugt sensommeren på RUSarrangementer, så I kunne blive rystet godt
sammen. Årets studieoptag var naturligvis
på forsiden af ku.dk, men også aviser og tv
dækkede begivenheden til fulde. Nogle vil
måske indvende, at sådan er det jo hvert år,
men omvendt vil de færreste benægte, at
der er et stigende fokus på de studerende.
Verden har fået øjnene op for, at universitetskandidater er en af forudsætningerne
for fremtidig vækst. Og jo hurtigere I bliver
færdige, jo før og jo længere kan I være med
til at hive BNP (og den statsfinansielle situation) i den rigtige retning.
SÅ LANGT, SÅ GODT. Mellemregningerne
er dog afgørende, hvis I hver især skal have
en uddannelse, som både I og samfundet
kan få gavn af. Det forudsætter, at studiemiljøet er i top; at vi leverer undervisning,
der lever op til samfundets forventninger;
og at overgangen til og fokus på arbejdsmarkedet bliver sat i højsædet
Heldigvis er der sat en hel del i gang, som
understøtter alt dette, og mere kommer til.
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Et godt studiemiljø er med til at få jer til at
stå op om morgenen. Heldigvis har KU haft
studiemiljø på dagsorden gennem længere
tid. Der er blevet oprettet masser af studiepladser, investeret i mere inspirerende læringsmiljøer, som fx på KUA2, og de mange
frivillige foreninger og organisationer yder
en utrættelig indsats i alt fra fredagsbarer til
organiseringen af debatarrangementer.
Rektoratet har nu igangsat en undersøgelse af det samlede studiemiljø med henblik på at lave en egentlig udviklingsplan for
både de fysiske rammer, det sociale studiemiljø og for den kommunikation og digitale
service, som understøtter det daglige studieliv. Som led i vidensindsamlingen har vi
også takket ja til Studenterrådets invitation
til en studiemiljøturné på campusområderne i efteråret.
DET HØJE FAGLIGE NIVEAU giver jeres
uddannelse værdi. Den er produktet af
den nyeste viden og en god og pædagogisk
formidling. Via blandt andet projektet Den
Gode Uddannelse, minimumstimetal og indsatsen for pædagogik og didaktik, som er sat
i søen, er vi godt i gang med at løfte niveauet. Men der er selvfølgelig mere at tage fat
på. Internationalisering er et område, hvor

vi skal tune mulighederne bedre. Skræddersyede forløb med udenlandsophold for studerende med særlige faglige forudsætninger
kunne være et element. Og mere systematisk inddragelse af samme studerende som
mentorer for både danske og udenlandske
studerende kunne være et andet.
KARRIEREVEJLEDNING, praktikmuligheder og innovations- og iværksættermiljøer
er med til at sikre, at mødet med arbejdsmarkedet i højere grad bliver en åben dør
end en gitterport, der skal forceres. Derfor
har KU sat mål for en stigning af antallet af
specialer, der laves sammen med virksomheder, offentlige institutioner og organisa
tioner. Samtidig er der spot på, at karriere
vejledning skal være noget, der forløber,
mens I uddanner jer og ikke begrænses til
perioden, hvor I læser korrektur på specialet.
Summa summarum: Forventningerne til
jer er høje, og I har helt sikkert tilsvarende
forventninger til jeres universitet og jeres
fremtid. Endnu engang velkommen. Vi vil
lægge os i selen for at indfri forventningerne.

Distinguished
Lecture Series

2013

EURECO

Europe and
the Changing
Global Order

17 September
Time: 15:15-17:00
Place: Alexandersalen
Bispetorvet 1-3
København K
NB:

05 November:
Annex B
Studiegaarden,
Studiestræde 6,
København K

Ben Rosamond: Europe’s Global Challenges: market, law and society
Professor, Department of Political Science, Faculty of Social Sciences, University of Copenhagen

01 October
Ebrahim Afsah: State-Building after Violent Conflicts:
Problematic Preferences of European Normative Politics
Associate Professor of International Law, Faculty of Law, University of Copenhagen

08 October
Stuart Ward: Learning to Live in Europe, as mere Europeans:
The European provenance of Decolonization
Professor, Department of English, Germanic and Romance Studies, Faculty of Humanities,

More information
and registration
www.eureco.ku.dk

University of Copenhagen

22 October
Ian Manners: EU’s Normative Power
Professor, Department of Political Science, Faculty of Social Sciences, University of Copenhagen

Attendance is awarded with a diploma

05 November
Bart Van Vooren: The EU’s Role in Global Governance: The legal dimension
Assistant Professor, Faculty of Law, University of Copenhagen

12 November
Hans-Jörg Trenz: Europe after the crisis: The making or the unmaking of a political union?
Design: Kliborg Design

Professor, Department of Media, Cognition and Communication, Faculty of Humanities, University of Copenhagen

19 November – Final Honorary Lecture
Mark Blyth: Austerity: the History of a Dangerous Idea

university of copenhagen

Professor of Political Science, Brown University, US
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VI SAVNER DIG!
Giv børn og unge et bedre liv

Bliv frivillig i et af Red Barnet Ungdoms mange
projekter for børn og unge.
Du har mulighed for at
... hjælpe tosprogede børn og
unge med deres lektier!
... give børn på asylcentre
en fritid!
... være rollemodel for børn i
udsatte boligområder!

blivmedlem.org
blivfrivillig.org

diverse
Legater og Fonde

Etly og Jørgen Stjerngrens Fond
Fonden er almenvelgørende og almennyttig og skal yde støtte til unge
videnskabsmænd/-kvinder i deres forskning og rejser i forbindelse hermed.
Forskningen skal finde sted inden for området sygdomsbehandling og/eller
inden for det samfundsvidenskabelige område.
Se ansøgningskriterier og ansøgningsskema på http://samf.ku.dk/studenterservice/legater/
Ansøgningsfrist: 24. september 2013.

Oberstløjtnant Max Nørgaard
og Hustru Magda Nørgaards Legat
Legatet uddeles som bidrag til videreuddannelse og studieophold i udlandet
til færdiguddannede kandidater, inden for det matematisk-naturvidenskabelige (cand.scient.) og rets- og statsvidenskabelige (cand.jur. og cand.polit./
oecon.) område.
Se ansøgningskriterier og ansøgningsskema på http://samf.ku.dk/studenterservice/legater/
Ansøgningsfrist: 1. oktober 2013.

VÆR MED
Red Barnet Ungdom vil have en børnevenlig verden, hvor børn og unges
rettigheder bliver taget alvorligt

FONDEN TIL LÆGEVIDENSKABENS FREMME
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers
Fond til almene Formaal
Fondens midler anvendes efter følgende retningslinier:
1. Bevillinger kan gives til enkeltpersoner med henblik på kortere varende speciel uddannelse ved
udenlandske universiteter eller institutioner på områder, der må skønnes at være af betydning for
dansk lægevidenskab eller det danske samfund.
2. I særlige tilfælde kan bevilling gives til kortvarige rejser for særligt kyndige, således at de kan
deltage i vigtige konferencer (ikke almindelige kongresser) eller på anden måde kan sætte sig ind
i specielle forhold af betydning for lægevidenskaben. Bevilling kan ikke gives med henblik på
ægtefællers deltagelse i rejser. Udlandsophold uden videnskabeligt indhold støttes ikke.
3. Bevilling kan gives til videnskabeligt arbejdende klinikker, laboratorier og institutioner til udførelse af projekter, herunder laborantaﬂønning, mindre apparatur samt anskaffelse af forsøgsmateriale og -dyr. Det må ved midlernes fordeling nøje påses, at tilskud fra det offentlige ikke
beskæres.

Michaelsen Fonden uddeler stipendier
I efteråret 2013 vil der blive uddelt 2 skolarstipendier
fortrinsvis til lægestuderende.
Stipendiet er på kr. 120.000,-, der udbetales i 4 rater. Der
tillægges desuden det institut, hvor stipendiatens arbejde
udføres, et beløb på kr. 15.000,- til materialeudgifter.

Der ydes ikke bevilling til udgifter ved oversættelse, trykning og køb af særtryk.
Ansøgningsskema kan hentes på Fondens hjemmeside www.apmollerfonde.dk eller kan rekvireres
ved henvendelse til Fonden på nedenstående adresse. Der kan kun søges til ét formål på hvert skema.
Projektstøtte
Hvis bilag anvendes, må projektbeskrivelsen maksimalt fylde fem A4-sider og CV én side. Ud over
publikationslisten ønskes kun trykte eller accepterede publikationer (ikke abstracts). Eventuelle
særtryk eller manuskripter kun i ét eksemplar. Materialet returneres ikke. Projektstøtte andrager
typisk kr. 50-100.000.
Ansøgning om at komme i betragtning ved fordeling af Fondens midler fremsendes til nedenstående
adresse i seks eksemplarer, som skal være modtaget senest den 1. oktober 2012 kl. 12.00.
Ansøgningen må foruden nøje redegørelse for arbejdets planlæggelse indeholde budget for beløbets
anvendelse, oplysning om ansøgerens stilling, uddannelse og tidligere videnskabelige produktion
samt oplysning om, hvorvidt der er søgt eller opnået tilskud fra anden side til det planlagte arbejde.
Bidragsudvalget
FONDEN TIL LÆGEVIDENSKABENS FREMME
Esplanaden 50 · 1098 København K · Tlf.: 3363 3402 · E-mail: mette.olufsen@maersk.com
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Ansøgningsskema rekvireres hos advokat Niels Kahlke,
Købmagergade 3, 1150 København K, tlf. 33 12 25 50, mail:
heidi@kahlke.dk, og skal være modtaget senest fredag den 27.
september 2013 for at komme i betragtning. Ansøgning med
bilag skal fremsendes i 6 eksemplarer. Bilag kan ikke forventes
returneret.

KaLEnDEr

bRUg oNlINe-KAleNDeReN
Et uddrag af kommende
begivenheder fra uniavisen.dk/
calendar.

Anita og Tage Therkelsens Fond

Danske digtere i botanisk have
POESIOPLÆSNING – Ti lyrikere, bl.a. Ursula Andkjær Olsen, Morten Søndergaard og
Søren Ulrik Thomsen læser højt af egne værker
tid: 8/9 kl. 13.00-16.00
Sted: Foran Palmehuset i haven, Gothersgade 128 (vi rykker ind, hvis det regner)
Arr.: snm.ku.dk/kalender/poesioplaesning

the Calculus of Calories
LECTURE – Quantifying Energy Metabolism and Body Weight Dynamics by Dr. Kevin
Hall, Senior Investigator at the National Institutes of Health, USA. Please register online
tid: 9/9 kl. 10.00-12.30
Sted: Panum Institute, Faculty Club
Arr.: foodfitnesspharma.ku.dk/events/kevin_hall/

Debate training with Copenhagen Debate Club
INTRO – Introduction to university debating and Copenhagen Debate Club in the first
debate training of the semester
tid: 9/9 kl. 16.00-18.00
Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, room 1.1.17 (building 1, 1st floor)
Arr.: Copenhagen Debate Club is a student organization

Ny på KU - god mad på sU
STUDIESTART – Vi sætter kog i den kulinariske del af studielivet og inviterer til gasblusforedrag med kokken Claus Angelo. Tilmeld dig på alumni.ku.dk/studiestart/godmadpaasu/tilmelding11sep/
tid: 11/9 kl. 17.00-19.00
Sted: Studiesalen i det gamle bibliotek, Fiolstræde 1
Arr.: Alumneforeningen Kubulus

Bestyrelsen for Anita og Tage Therkelsens Fond
uddeler i 2013 3-4 forskningslegater á kr. 50100.000,-.
Fonden uddeler legater til lægevidenskabelige projekter
til støtte for forskning af kredsløbssygdomme og/eller
kræftsygdomme.
Fonden støtter ikke forskning, der involverer forsøg på
levende dyr.
Ansøgningsfristen er 1. oktober 2013, og
ansøgninger må højst andrage 4 sider fordelt med CV
på max 1 side, projektbeskrivelse på max 2 sider og et
budget på max 1 side. Ansøgninger indsendes i 3
eksemplarer til advokat Niels Kahlke, Købmagergade 3,
1150 København K. Der findes ikke ansøgningsskema.
Bestyrelsen består af: Advokat Niels Kahlke (formand),
overlæge, dr.med. Henrik Steen Hansen og professor,
ph.d., direktør Kristian Helin.

Ungdomskriminalitet – hvem, hvorfor og hvordan
FOREDRAG – Adjunkt Tea Bengtsson, Sociologisk Institut, forsker i socialt udsatte
unge og betydningen af deres risikofyldte handlinger
tid: 11/9 kl. 17.00-19.00
Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 1.1.18
Arr.: Dansk Sociologforening, sociologi.dk

loppemarked på KUA
BRUGTBASAR – Fra studerende og til studerende
tid: 16/9 kl. 12.00-20.00
Sted: Teltet mellem KUA2 og Det Humanistiske Fakultetsbibliotek
Arr.: Mail til hzk264@hum.ku.dk senest 10/9, hvis du vil have en bod. Ført til mølle

social context
INTERNATIONAL CONFERENCE – How do artists, cultural & social theorists,
curators, philosophers and architects meet the socio-political challenges of specific
contexts in Europe?
tid: 26/9 kl. 9.00-19.00
Sted: KUA2, Festsalen
Arr.: Saxo Institute. Please register on socialcontext.info/conferences/programme

styr dine penge inden de styrer dig
BUDGET – Et hands-on arrangement om privatøkonomi for BA-studerende
tid: 26/9 kl. 16.00-17.30
Sted: KUA, Njalsgade 136, bygning 27, lokale 27.0.09
Arr.: Alumneforeningen. Tilmeld dig på kubulus.dk/arrangementer/Sider/
Styrdinepenge2013.aspx

seneste nyt fra Curiosity på mars
FOREDRAG – Af lektor Morten Bo Madsen, Niels Bohr Institutet
tid: 30/9 kl. 19.30-21.15
Sted: Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7
Arr.: Selskabet for Naturlærens Udbredelse, naturvidenskab.net

Vikingerne. Da kristendommen kom til Danmark
STUDENTERFOREDRAG – Om Saxo, de arkæologiske fund, Jelling, datidens udenrigspolitik og forholdet til islam/Konstantinopel
tid: 2/10 kl. 20.00-22.00
Sted: St. Kannikkestræde 8, 1. sal
Arr.: Studentermenigheden, smikbh.dk

CROWN PRINCE FREDERIK FUND
UDBYDER LEGATER TIL
VIDEREGÅENDE STUDIER VED
HARVARD UNIVERSITY I
STUDIEÅRET 2014-2015

Crown Prince Frederik Fund udbyder 2 legater l et års videregående studier
ved Harvard Kennedy School - John F. Kennedy School of Government i
studieåret 2014-2015.
Der udbydes 1 legat l Harvard Kennedy Schools Mid-Career Master in
Public Administraaon: Ansøger skal være færdig kandidat i arbejde med
min. 7 års arbejdserfaring pr. 30. juni 2014. Legatet dækker betaling af
et års undervisningsafgii (tuiion) ved Harvard Kennedy School, svarende
l ca. USD 55.500 (inkl. health fees).
Der udbydes 1 legat l non-degree studier ved Harvard Kennedy School:
Ansøger skal have mindst en bachelorgrad eller lsvarende studieforløb
bag sig inden opholdet påbegyndes. Legatet dækker betaling af et års
undervisningsafgii (tuiion) ved Harvard Kennedy School, svarende l
ca. USD 47.400 (inkl. health fees).
Ved bedømmelsen lægges stor vægt på relevant arbejdserfaring og/eller
ekstra-curriculære akkviteter inden for statskundskab, økonomi, jura,
forvaltning eller lignende, samt gode karakterer og udtalelser.
Ansøgningsfrist: Onsdag den 18. september 2013 kl. 12.00.
For mere informaaon og ansøgningsskema: www.wemakeithappen.dk
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