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one blind date every day
We asked our readers. Are you up for a blind date? We got exactly 48 responses:
24 gals – 24 guys. Here then, is our countdown to Christmas.

Students as immigrants
Politicians argue endlessly: Are international students making this country more
competitive, or are they just a burden to taxpayers? Prorector for Education Lykke Friis
offers her view on UniversityPost.dk.

Student
earns her
money
through
dressing well
Sofie has the style in her
lifestyle, and the readers
to prove it. Her student
fashion blog pays her
way through her studies.
Read how on UniversityPost.dk.

fish and tips:
Your guide to a
better memory
part 2: The drugs
In the second part of our
memory guide we look into
artificial ways to improve
memory.

weird Danish
christmas traditions
Studenteroprør anno 2013
Onsdag den 27. november samledes 9.000 vrede studerende foran rektorgemakkerne på Frue Plads.
demonstrationen var kulminationen på den sidste måneds protester mod fremdriftsreformen og
måden, hvorpå KU vil implementere den. Studenterrådet, og flere medier, kalder det studenteroprøret
anno 2013. Vores fotograf Rasmus Preston var med. Se flere billeder på uniavisen.dk og facebook.

decades and centuries of repetition have turned danish Christmas traditions into pure
logic – to the danes.

comment:
Denmark – don’t throw away your future
do you truly want to emulate Arizona? Because that’s the direction you’re heading.
A recent graduate offers his talking points on 'The Study Progress Reform'.
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TEMA: studiefremdriftsreform

STUDIEFREMDRIFTSREFORM

1- 0

til de
studerende
Universitetet har lagt nye strenge aktivitetskrav
i skuffen indtil 2015 efter massive protester fra
de studerende, men sejren er langt fra i hus. Både
uddannelsesministeren og Københavns Universitet er
nemlig på en bunden opgave: Spar 2,2 milliarder kroner
og få de studerende hurtigere ud på arbejdsmarkedet.

ANALYSE
Af Claus Baggersgaard

De studerende vandt første halvleg, da
Københavns Universitet (KU) droppede
en række nye skrappe aktivitetskrav, efter
at 9.000 havde blokeret tre fakulteter og
demonstreret på Frue Plads den 27. november.
Godt nok kom universitetet de studerende
i forkøbet og udsendte en pressemeddelelse
om, at rektor indbød Studenterrådet til forhandlinger allerede morgenen før den planlagte demonstration, men protesterne har
været massive siden midten af november,
da et notat om universitetets planer blev
lækket til Uniavisen.

Sagens forløb
18.
april
Regeringen indgår sammen med VKO
og Liberal Alliance en politisk aftale om
reform af SU-systemet og rammerne for
studiegennemførelse.
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KU’s påtænkte krav skulle sikre, at universitetet lever op til målene i regeringens såkaldte studiefremdriftsreform.
Hurtigere-ud-reformen, Smid-ud-reformen eller rovdriftsreformen, som de studerende kalder den, forpligter KU og landets
andre universiteter til at tilmelde de studerende fag og eksaminer til 60 ECTS-point
årligt, altså svarende til arbejdsindsatsen for
et helt studieår.
Oveni, viste det lækkede notat, overvejede KU at kræve 45 beståede ECTS-point per
år som det minimum en studerende skulle
opnå for at beholde sin studieplads samt
begrænse muligheden for orlov til seks måneder for bachelorstuderende og helt sløjfe
den for kandidatstuderende.

Frygter massakre
Mens prorektor Lykke Friis argumenterede
for, at KU ikke ville søsætte tiltag, der overgik hvad regeringen lagde op til, var de studerende af den modsatte opfattelse.
Studenterrådet frygtede, at kombinationen af Folketingets krav om tvangstilmelding, KU’s krav om at skulle bestå mindst
45 ECTS-point og stramningerne i SUreformen, der betyder, at SU-udbetalingen
stoppes, hvis man er seks måneder forsinket, vil få mange smidt på porten. Og til
hvilken nytte for samfundet, spørger de?
De ’langsomme’ kan måske ikke gennemføre deres uddannelse på normeret tid, men
er det ikke bedre, at de bliver færdige med
eksempelvis et års forsinkelse end at et, to,

Ministeren svær at rokke
Uddannelsesminister Morten Østergaard
(R) har indtil videre virket ubøjelig, selv om
han dog har lovet at granske universiteternes høringssvar en ekstra gang. Senest stillede han op som superskurk ved demonstrationen på Frue Plads og talte til mængden:

primo
november

4.
juli
Universitetsloven ændres i henhold til aftalen, og Uddannelsesministeriet begynder
at udarbejde udkast til bekendtgørelser.

tre, fire eller måske fem års studier er helt
spildt?
»Der er ingen tvivl om, at konsekvenserne
er uoverskuelige for mange af os, når det
at dumpe et fag pludselig betyder, at man
skal indhente det ved at læse overnormeret
semestret efter – samtidig med at man trues
på sin SU,« skrev Caroline Klint, der er aktiv
i Studenterrådet, i en klumme.

10.
oktober
Uddannelsesministeriet sender udkastet
til bekendtgørelserne i høring hos universiteterne. Svarfristen er 12. november 2013.

En del af KU's Uddannelsesstrategiske Råd studiechefer og prodekaner - holder workshop
og udarbejder forslag til, hvordan reformen
skal implementeres på KU. Et notat om forslaget lækkes til bl.a. Uniavisen.

FOTO: rasmus preston

»Jeg står ved, at vi stiller krav til jer. Når I
modtager SU og verdens bedste uddannelse, så kan vi også kræve, at I skal være fuldtidsstuderende. At være fuldtidsstuderende
betyder også, at man automatisk tilmeldes
eksaminer.«
Ønsket om at få de studerende hurtigere
igennem uddannelsessystemet er da heller
ikke en idé, ministeren pludselig har fostret.
Det er derimod en væsentlig del af regeringens politik.
Ifølge regeringsgrundlaget fra 2011 skal
arbejdsudbuddet øges med 135.000 personer frem mod 2020. En af måderne at
sikre, at det sker, er at få de studerende til at
skynde sig, så de kan komme ud på arbejdsmarkedet hurtigere end i dag.

Tilmed indgik regeringen i april 2013
en aftale med Venstre, Det Konservative
Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal
Alliance om reform af SU-systemet og
rammerne for studiegennemførelse. Det
skal samlet spare de offentlige finanser for
udgifter på 2,2 milliarder kroner årligt i
2020. Besparelser, der allerede er budgetteret med, og som stort set hele Folketinget er enigt om.
KU håber på overgangsordning
Det virker heller ikke som om, at KU tror på,
at væsentlige dele af reformen bliver lavet
om. De danske universiteter argumenterer
for en udsættelse, så de kan nå at forberede
sig ordentligt, geare administrationen til at

14.
november
KU's Uddannelsesstrategiske Råd holder møde om implementeringsforslag. 79 studerende gatecrasher mødet i protest over
forhastede beslutninger og manglende studenterindflydelse.
Studenterrepræsentanterne i KUUR accepterer ikke prodekaner og studiechefers forslag til implementering og præsenterer
i stedet et parallelt implementeringsforslag. Prorektor Lykke
Friis afleverer begge forslag til KU's ledelse, som skal træffe
den endelige beslutning den 27. november.

håndtere de nye krav og sikre de studerendes retsstilling.
Prorektor Lykke Friis skriver således i et
debatindlæg i Berlingske Tidende:
»I universitetets officielle høringssvar
har vi opfordret regeringen til at indføre en
overgangsordning. Ellers vil fremdriftsreformen af mange studerende blive opfattet
som lovgivning med tilbagevirkende kraft.
De har jo netop indledt deres studier i en
tid, hvor studiekulturen og reglerne var anderledes. Man udsteder jo heller ikke fartbøder, uden at meddele bilisterne, at fartgrænsen er ændret. Næh, man advarer i god tid
med trekantede skilte – vejarbejde forude
– og gennemfører oplysningskampagner, så
bilisterne kan nå at indrette sig efter de nye

21.
november
medio
november
Studenterrådet og fagrådene arrangerer stormøder om
reformen på alle fakulteter
og opfordrer til protest.

KU's ledelse beslutter at afvente
ministerens udspil og udsætter
mødet om implementeringen af
reformen på KU.

regler. Det burde også være muligt inden
for universitetsverdenen.«
Risikerer omvendt fartbøde
Reformen er alvorlig for KU, fordi hovedstadens universitetsstuderende er landets
suverænt langsomste.
Kravet fra regeringen lyder, at den gennemsnitlige studietid på KU skal nedbringes
med 7,6 måneder i 2020 ellers risikerer KU
at miste 345 millioner kroner i bevillinger
om året.
Det svarer til hele omsætningen på Jura,
over 600 lektorstillinger eller 19 procent af
universitetets estimerede bevilling til uddannelse næste år. Ikke småpenge altså.
Prorektor Lykke Friis kalder det en »omvendt fartbøde« og kritiserer, at regeringen
i sin økonomimodel ikke skelner mellem
forsinkelser, der skyldes orlov på sofaen, og
dem der faktisk dygtiggør sig ved at tage et
forskningsår eller et ekstra kursus i udlandet.
Universitetet venter i skrivende stund
utålmodigt på, at ministeren får retsgrundlaget på plads og får udstedt de bekendtgørelser, som man skal forvalte efter.
Fortsætter protester
De studerende på KU kom i forbindelse med
demonstrationen den 27. november med
over 100 alternative forslag til, hvordan KU
kan nedbringe studietiden. Blandt andet flere sommerkurser, bedre vejledning, udbud
af valgfag flere gange årligt, bedre psykologhjælp, SU begrænset til de ECTS-point,
man tager, og indbetaling af et depositum
ved semesterstart, som kun betales tilbage
ved gennemførsel.
Studenterrådet har altså valgt at indgå
i en konstruktiv dialog med ledelsen om
reformen, men har samtidig gjort klart, at
de kun betragter det som en delvis sejr, at
KU lagde sine egne stramninger i skuffen i
hvert fald indtil 2015.
Sloganet lyder »Reformen skal udslettes,
ikke udsættes.«
Stramningerne skal smides helt i skraldespanden og ikke kun udskydes til en anden
dårlig gang, og Morten Østergaard skal genåbne forhandlingerne, lyder kravene.
Samtidig har 32.785 ved redaktionens
slutning skrevet under på, at de siger nej til
fremdriftsreformen, men spørgsmålet er,
om det er muligt at få lige så mange studerende til at forlade bøgerne og demonstrere
igen som det var tilfældet 27. november.
Mange ugers protester tærer, og den næste
eksamen truer.
De studerende vandt altså først halvleg
1-0, men den samlede sejr bliver langt vanskeligere at hive hjem for de studerende.
clba@adm.ku.dk

27.
november
Rektor udsender tidligt onsdag morgen en
pressemeddelelse: ledelsen har 'parkeret
forløbet' og indbyder studerende til forhandling. Studenterrådet afholder alligevel planlagt
demonstration på Frue Plads. 9.000 studerende møder op, og uddannelsesminister Morten
Østergaard kigger uanmeldt forbi.
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Q&A

Lovsteksten ligger dér. Men det er svært at gennemskue,
hvad Studiefremdriftsreformen kommer til at betyde for KU’s
studerende i praksis. KU’s vicedirektør for uddannelse, Anni
Søborg, fortæller om reformen og dens konsekvenser.
Af Anne Katrine Sørensen

Q
A

Q
A
Q
A

Alle studerende skal
fremover være fuldtidsstuderende. Hvordan skal
det krav forstås?

Der har været en del forvirring om,
hvorvidt man skal deltage i eller bestå
30 ECTS per semester. Studerende
skal fra sommeren 2014 deltage i undervisning og prøver for i alt 30 ECTS
point per semester. Man kan kun blive
frameldt kurser med dispensation på
grund af ’usædvanlige forhold’.
Hvis man ikke består en eller flere
prøver, så har universitetet ifølge den
foreløbige bekendtgørelse pligt til
at tilmelde én automatisk til andet
forsøg. Man vil dog stadig have opfyldt
reglen om at have haft 30 ECTS per
semester, selv om man ikke består alle
30 ECTS.
Uanset om man består prøven i
andet forsøg eller ej, skal man tilmelde
sig 30 nye ECTS i det næste semester.
Man skal derfor altid være tilmeldt
kurser og eksamener for 30 ECTS. Hvis
man ikke består anden gang, kan man
selv bestemme, hvornår man tilmelder
sig prøven til det tredje forsøg.

Q
A

Q
Gælder reglerne også
for dem, der fravælger SU?

Selv om man fravælger SU, er man stadig underlagt de nye fremdriftsregler.
Det er vigtigt, at adskille studieaktivitetskravene for ens uddannelse og
kravene, man skal opfylde for at få SU.

Hvem kan man kontakte
med spørgsmål om
freddriftsreformen?

Hvis man har spørgsmål om reformen,
skal man kontakte Studievejledningen
på sin egen uddannelse. SU-kontoret
kan ikke svare på spørgsmål om
reformen.
	Derudover har prorektor for
uddannelse Lykke Friis udsendt en
mail på universitetets vegne, hvori
det oplyses, hvor KU’s studerende kan
få mere vejledning og information –
eksempelvis på uddannelsessiderne.

A

Q
A

Studerende skal ’automatisk’
tilmeldes eksamener for 30
ECTS per semester. Hvordan
vil det fungere i praksis?

Som udgangspunkt er det den studerende selv, der skal tilmelde sig kurser
og eksamener for 30 ECTS. Fakulteterne skal derefter tjekke om alle
studerende er tilmeldt det påkrævede
antal. Når bekendtgørelserne er på
plads, vil der komme information om,
hvordan man konkret skal foretage
tilmeldingen.
På nuværende tidspunkt har KU
ikke fastlagt en praksis for, hvad der
sker administrativt, hvis en studerende ikke er tilmeldt nok ECTS per
semester. De vil formentlig få tilsendt
en påmindelse. KU overvejer desuden
en prioriteringsliste, hvor man kan
angive hvilke kurser man ønsker sig
tilmeldt op til 30 ECTS. Så kan man
eksempelvis automatisk blive tilmeldt
et andet kursus, hvis ens topprioritet
allerede er fyldt.

Hvornår kan man få
dispensation til at
framelde sig prøver?

Der står i bekendtgørelsesforslaget,
at man ved særlige tilfælde kan søge
dispensation til at framelde sig både
undervisningen og prøver. Dette skal
forstås som 'usædvanlige forhold'
– for eksempel barsel eller dokumenteret sygdom. Erhvervsarbejde eller
udlandsrejse er normalt ikke et usædvanligt forhold, men hver situation
skal vurderes individuelt.

Er informationerne
bombesikre?

Nej. Bekendtgørelsen om studiefremdriftsreformen er stadig under udarbejdelse. Derfor skal det understreges,
at svarene er baseret på de nuværende
udkast og forslag. Svarene forudsætter
altså, at bekendtgørelsen vedtages uden
markante ændringer. Det forventes at
den endelige bekendtgørelse ligger klar
umiddelbart før jul.

Læs flere spørgsmål og svar på uniavisen.dk
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Den heftige debat om
fremdriftsreformen har måske
fået dig til at overveje, hvordan
din egen studietid ville
forme sig med begrænsende
muligheder for orlov og et
krav om at være tilmeldt 60
ECTS om året. Uniavisens
yngstemand har kastet sig
over tankeeksperimentet.

DATIDSSTUDERENDE
Af Nicklas Freisleben Lund

Jeg har efterhånden kunnet kalde mig for cand.mag.
et års tid. Men siden debatten om fremdriftsreformens
konsekvenser for kommende studerende brød ud, har jeg
taget mig selv i at overveje, hvad reformen havde betydet
for mit, nu hedengangne, studieliv.
Som for de fleste der lod sig indrullere sig på et humanistisk studium i nullerne, var mit studieliv ikke præget af
fokus på fremdrift. Jeg begyndte på Litteraturvidenskab
i september 2005 og afleverede speciale sammesteds i
oktober 2013. En unikarriere på i alt syv år og en måned
fordelt på fire års bachelorstudier og 37 måneder på kandidaten.
På min årgang stak jeg ikke synderligt ud. Der var hurtigere studerende; der var (og er stadig) langsommere.
Men den herskende politiske diskurs lyder, at en gennemførselstid på syv+ år er et socio-økonomisk problem.
Det argument forekommer mig af og til validt. Men
samtidig kan jeg ikke andet end at se tilbage på min langstrakte studietid som uhyre, well, rig. De famøse ekstra
studieår muliggjorde nemlig faglig fordybelse, udvekslingsophold i både Tyskland og USA samt praktik, masser
af erhvervsarbejde og con amore-projekter.
Tankeeksperiment med pisk
Hvordan havde mit studieliv set ud, hvis jeg i stedet var
startet i 2016, hvor fremdriftsreformen in toto forventes
at være blevet rullet ud?
Jeg tror, at reformen havde virket helt efter hensigten.
Jeg var kommet hurtigere igennem. I store dele af min
studietid, fem semestre, var jeg – oftest med fuldt overlæg – ikke fuldtidsstuderende, men valgte at prioritere
arbejde eller selvstændig ’forskning’. Eller tog mig tid til
at overveje, hvad jeg egentlig ville med mit studie. Eller –
mindre overlagt – når tingene (ak, mit personlige bachelorhegn) ikke gik efter planerne.
Med øgede aktivitetskrav og automatiske eksamenstilmeldinger havde den kurs ikke holdt. Ganske vist kan
man, så vidt jeg kan se, med de nye regler stadig prioritere tid til ikke-ECTS-givende aktiviteter. Men anno 2016
koster det altså eksamensforsøg og mere bureaukratisk
bøvl. Og det ville jeg hverken have nerver eller tålmodighed nok til to be honest. Selvstændighed er vanskeligere,
når det kræver en aktiv indsats.
Reformen havde speedet min personlige studiefremdrift op. Men ville det være af det gode? Jeg ville i sidste
ende stadig stå med for 300 ECTS blandet faglighed, og
jeg havde nok også fundet tid til noget relevant arbejde.
Radikalt dummere end i dag var jeg næppe blevet.
Men samtidig føler jeg mig ret overbevist om, at de
gamle studiereglers større fleksibilitet har været med til
at definere min, som det vist hedder, ’uddannelsesprofil’.

Mine to studieliv
Bachelor

Bachelor

Bachelor

1.- 4. semester

5. semester

6. semester

Lige ud ad landevejen. Følger obligatoriske fag og
består eksamener efter bogen. To års studier
= 120 ECTS

➡

Erasmusophold i Berlin. Alles gut. Resultat
= 28 ECTS

➡

Det tyske semester ender først i marts. Vender
derfor hjem til KU en måned inde i semestret.
Udskyder bacheloropgave og nøjes med et
tilvalgsfag på 15 ECTS, bl.a. for at
medstifte et litteraturtidsskrift og
REFORM
passe mit første egentlige studierFAIL:
elevante job.
IKKE FULDTIDSSTUDERENDE

➡

Kandidat

Kandidat

Bachelor

2. semester

1. semester

7.-8. semester

Fuldtidsstuderende igen for første gang i halvandet år. Består to KA-fag
= 30 ECTS.

➡

➡

Er ikke begejstret for debuten som KA-studerende - for lidt undervisning og et skuffende niveau
i forhold til BA’en. Arbejde som instruktor på Litteraturvidenskab og freelanceskribent på Uniavisen nær fuld tid,
REFORM
framelder SU og holder arbejds- og
FAIL:
tænkepause.

Mit personlige bachelor-hegn. Kombination
af dårlig planlægning, meget erhvervsarbejde
(framelder fire måneders SU), faglig forfængelighed/usikkerhed og sygdom.
To semestre om BA-opgaven og
en ekstra opgave på 10 ECTS pga.
REFORM
manglende point fra Berlin.
FAIL:

IKKE FULDTIDSSTUDERENDE

IKKE FULDTIDSSTUDERENDE

➡
Kandidat

Kandidat

Kandidat

3.-4. semester

5. semester

6. semester

Under den uofficielle arbejdsorlov er jeg stødt på et
scholarship til et års studier ved Brown University,
som jeg søger og får. Studieåret i USA 2010-2011
er fagligt overvældende. Legathøsten er gavmild,
så ingen SU det meste af tiden.
Resultat = 60 ECTS.

➡

Aktivt, men ECTS-løst. I praktik på Dagbladet
Politiken og freelancejournalistik. Indledende
specialeøvelser ved bl.a. fag på Litteraturvidenskab og Jura. Skriver en
akademisk artikel.

➡

REFORM
FAIL:

Speciale. Underskriver kontrakt i april, skal
aflevere i oktober. 1. september bruger jeg mit
72. og sidste SU-klip og får et venligt opkald fra
en studiesekretær, der meddeler, at jeg er blevet
udskrevet, da jeg har overskredet max-studietiden på tre KA-år. Efter dispensationsansøgning
afleveres specialet i oktober.

IKKE FULDTIDSSTUDERENDE

Som studerende efter reformen havde jeg i hvert fald
brugt en fjerdedel af min kandidat (overbygningens
andet semester) på at tage fag udelukkende for fremdriftens skyld, ren ECTS-produktion med andre ord.
De dengang ’blødere’ krav til fremdrift gav mig
mulighed for at tage et halvt års tænkepause, der blev
vekslet til erhvervserfaring samt et års ophold ved et
eliteuniversitet.
I samme boldgade kunne jeg selvfølgelig være startet
på specialet, lige da jeg var tilbage i København, og
det havde jeg gjort med de nye regler. Men det havde
så betydet, at den hypotetiske mig var gået glip af en
Politiken-praktik, en masse journalistisk arbejde og
en række vigtige indledende specialeøvelser. Jeg kan
ikke se, hvordan et tvungent fravalg af disse elementer
havde skabt en bedre kandidat i sidste ende.
Skarp eller fluffy uddannelsesprofil
Det lyder forkælet at stå fast på værdien af sine svinkeærinder. Og det politisk-økonomiske modsvar
ville selvfølgelig være, at langsomme studerende er
velfærdsparasitter, der realiserer sig selv for hårdtarbejdende godtfolks skattekroner. Det kan man karakte-

risere som krævermentalitet eller usolidaritet afhængig
af politisk fløj. Jo hurtigere studerende kommer igennem uddannelsen, desto billigere er det for samfundet.
Og skal der være uddannelse til alle, kan man ikke tillade at de studerende nøler.
Det argument har jeg altid haft svært ved at forstå.
Så vidt jeg kan se, hviler regnestykket på en præmis
om, at færdige kandidater ikke ligger til staten til last,
og at arbejdsmarkedet altid er parat til at absorbere
højtuddannet arbejdskraft. Begge dele udfordres af
den nuværende krise og den høje dimittendarbejdsløshed.
Man savner en overvejelse af udgiftsniveaet for forsinkede SU-, job- eller lånefinansierede studerende vs.
hurtiguddannede dimittender på dagpenge, i løntilskud og på seksugers-kurser.
Både personligt og samfundsmæssigt, fik mit eget
2005-studieliv en fornuftig slutning. Jeg kunne nemlig
traske direkte ud i job. Og det, er jeg overbevist om,
skyldes først og fremmest de prioriteringer, der ligger
bag størstedelen af min samlede forsinkelse. Havde jeg
ikke taget mig tid til at skrive journalistik og netværke/
møve mig ind på Uniavisen, var vikarstillingen her

tilfaldet en anden. Havde jeg ikke brugt den tid, det
kræver, at forberede og skrive et rimelig fornuftigt og
selvstændigt speciale, havde jeg ikke undervist som
ekstern lektor. Det lyder måske selvhøjtideligt, men er
i virkeligheden ret banalt, synes jeg.
Set i det perspektiv tror jeg at mit 2016-jeg ikke
kun havde haft et mindre rigt og mere umyndiggjort
studieliv. Jeg havde stået svagere på jobmarkedet. Jeg
var kommet hurtigere igennem. Men med en mindre
selvstændig og mere fluffy profil.
Også derfor er jeg glad for, at jeg mit studieliv begyndte i 2005. Og jeg kan ikke helt undslippe fornemmelsen af, at jeg slap ud i tide.
Fra politikere og universitetsledelse hører man tit
mantraet om, at ’at lang studietid ikke er ensbetydende
med en god uddannelse’. Det er et ret løst udsagn, der
lyder fornuftigt. Men det synes jeg også det her gør: At
studerende drives frem til en normeret gennemførselstid er ikke en garanti for hverken gode uddannelser,
kvalificerede kandidater eller entydige skæp i statskassen.
niklas.lund@adm.ku.dk
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TEMA: studiefremdriftsreform

Morten Østergaard:

Reformen
havde gjort
mig til en
bedre
studerende
Uddannelsesministen afviser, at
fremdriftsreformens øgede aktivitetskrav
vil ramme kvaliteten af de danske
universitetsuddannelser. Kravet vil
tværtimod højne kvaliteten af de fleste
uddannelsesforløb.

Interview
Af Nicklas Freisleben Lund

Hvis uddannelsesminister Morten Østergaard i disse dage går rundt med en seriøs
oplevelse af deja-vu, er det forståeligt. Offentliggørelsen af detaljerne i regeringens
studiefremdriftsreform har nemlig igen placeret den radikale minister midt i en heftig
debat, præget af massive protester – præcis
som da han tidligere i år stod på mål for regeringens SU-udspil.
Der er dog én væsentlig forskel. I foråret
hvor debatten var fokuseret på ændringerne
i SU-systemet, var det først og fremmest de
danske studerende, der rettede deres kritik
mod ministeren. Men de politiske tiltag,
der skal få de danske studerende hurtigere
igennem deres uddannelser har mødt en
bredere modstand fordelt over hele universitetssektoren:
De danske universiteters ledelser har i deres høringsvar til reformen samstemmende
udtrykt bekymring for reformens negative
effekt på alt fra universiteternes økonomi
til de studerendes muligheder for internationalisering. En kritik som KU’s ledelse i
øvrigt har gentaget adskillige gange i flere
medier.
De studerendes frygt for at reformen vil
gå ud over uddannelseskvaliteten, er også
blevet bakket op af flere forskere. For ek8  UN I V ERSITETSAV ISEN 9
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sempel Tine Jess, forskningsleder på Statens
Serum Institut og medlem af Videnskabernes Selskab, i Deadline:
»Jeg er bange for, at vi ikke længere vil se
den frihed til fordybelse og forskning i studietiden, der muliggør, at Danmark også i
fremtiden har eliteforskere på internationalt
plan,« sagde hun.
Bekræftet i reformens nødvendighed
Modstanden har dog tilsyneladende ikke
gjort større indtryk på Morten Østergaard.
Foran 9.000 ikke just begejstrede demonstranter på Frue Plads gentog han for
eksempel det synspunkt, der er blevet refrænet i hans argumentation for reformens
rimelighed:
»Når I modtager SU og verdens bedste
uddannelse, så kan vi også kræve, at I skal
være fuldtidsstuderende. At være fuldtidsstuderende betyder også, at man automatisk tilmeldes eksaminer.«
Til Uniavisen siger Morten Østergaard, at
kritikken faktisk bekræfter hans opfattelse
af tiltagenes nødvendighed:
»Jeg mener, at der skal være en balance
mellem de krav, vi stiller til de studerende
og til universiteterne. Og derfor er det
kendetegnende at bekymringen går på, om
universiteterne kan sikre de rammer, som
et fuldtidsstudium kræver. Og når universiteterne åbenbart finder det vanskeligt,

ENGAGEMENTET OVERLEVER
Morten Østergaard mener ikke, at de kommende aktivitetskrav ville have været snubletråde for hans egen politiske karriere, havde de fandtes dengang. »Jeg tror ikke reformen vil hindre den slags engagement,« siger han.

kandidat. Men jeg er sikker på, at jeg havde
skrevet et langt bedre speciale, hvis jeg havde gjort det på fuld tid, i stedet for at gøre
det over to år i fritid og ferier.«
Men med reformen vil kandidatstuderende
få svært ved at takke ja til fuldtidsjob, hvis de
også vil færdiggøre deres uddannelse. Det ligger jo ikke i kortene, at man vil kunne få orlov
til erhvervsarbejde?
»Nu er det jo universiteterne, der skal
beslutte hvad de vil give orlov til. Men jeg
synes, det er fornuftigt, at der bliver stillet
krav til at man sikrer en fornuftig faglig progression på universiteterne.«
»Det jeg hører fra de studerende, er jo,
at de vil have mere fokus på uddannelsernes kvalitet, at de ønsker flere timer og så
videre. Derfor synes jeg det er naturligt,
at vi stiller krav til både de studerende og
universiteterne, der skal sikre fuldtidsstudier – også selv om det sker på bekostning
af nogle muligheder, man tidligere har haft.
Niveauet af ens uddannelse må blive højere
af, at man studerer på fuldtid,« siger ministeren.
»Og for at svare på dit oprindelige spørgsmål: Ja, jeg havde stadig haft tid til at være
politisk aktiv. Det lykkedes jo, selv om jeg
havde fuldtidsarbejde. Så jeg tror ikke, at
reformen vil hindre den slags engagement.«

så tyder det på, at der er behov for en reform.«
Morten Østergaard mener heller ikke,
at de højere aktivitetskrav vil komme til at
gå radikalt ud over tidskrævende projekter
som udlandsophold, forskning, frivilligt engagement og erhvervserfaring fra relevante
studiejob. Aktiviteter, som de fleste er enige
om, er plusord på et studenter-cv.
»Som fuldtidsstuderende har man stadig
stor frihed til at tilrettelægge sin tid, som
man vil. Ser man på DTU, hvor timetallet
ellers er højt, er der et rigt studieliv, siger
Morten Østergaard.
Han medgiver dog, at reformen vil stille
de studerende i en ny situation:
»Vi er i gang med at ændre på måden som
de studerende kommer igennem studierne
på. Og kravet om, at man skal være fuldtidsstuderende, vil i højere grad skabe fokus
på studierne selv fremfor ting, der ligger
udenfor.«
Som jeg siger, ikke som jeg gjorde
Du var selv ni år om gennemføre dit universitetsstudium. Ville du have haft tid til en karriere i politik, hvis du skulle have gennemført
på normeret tid? Ville det have gjort dig til en
mere kompetent kandidat?
»Jeg er overbevist om, at jeg havde været
en dygtigere studerende med reformens
krav. Og så skal det siges, at jeg blev forsinket, fordi jeg fik fuldtidsarbejde på min

nicklas.lund@adm.ku.dk

Aktivitetskravenes konsekvenser
Sebastian Olden-Jørgensen, KU-historiker, skitserer
tre veje man kan gå, for at nedbringe studietiden. Man kan:

1
 kære den dårligste tredjedel
S
af de studerende fra og derefter stresse de resterende,
så de kommer hurtigere og
talstærkere igennem på stort
set det samme niveau som nu.

2
 orsøge at få alle med og give
F
de svagere mere nursing uden
at stresse dem og så acceptere
et faldende karaktergennemsnit, men opretholde den
faglige standard. Det er stort
set, hvad vi gør nu.

3
 orsøge at få alle med i høj fart
F
ved at stresse og nurse dem,
men så må man acceptere
et generelt faldende fagligt
niveau, for hvis man opretholder standarden, vil for mange
dumpe, og så er man lige vidt.

En ganske
udmærket
brændende
platform

KU tog en timeout
Da Friis trådte til i sommer
var det med en dagsorden
om at sætte den studerende
i centrum. Ny og bedre it, et
universitet, der holdt åbent
i længere tid, en smidig
studieadministration uden
uforklarlig ventetid, sommerskoler til dem, der gerne
ville udnytte en ekstra fjerdedel af året, foruden flere
undervisningstimer – tiltag,
som de studerende har sukket efter i årevis.
Denne dagsorden består,
men i mellemtiden er det
gået op for langt flere, hvorfor det også er så vigtigt for
KU at prioritere et godt studiemiljø. Hvis de studerende ikke har rammerne for at
arbejde effektivt, vil de heller ikke kunne tage eksaminer i det tempo, politikerne

Husk gulerødderne
Lykke Friis finder diskussionen op til demonstrationen
for sort-hvid. KU ville fx
gerne have mulighed for at
give orlov til studerende,
der bruger tiden til at bygge
oven på deres studier, men
sådan som regeringens
økonomimodel fungerer
nu, bliver al orlovstid lagt
til studietiden – og dermed gjort til et økonomisk
tab for universitetet. Men
blandt de studerende var
den udbredte opfattelse,
at KU ville tage orloven fra
dem, punktum.
»Det kom til at fremstå
som om KU bare stod der
med en pisk, men der er
altså også, for at blive i billedet, en kasse gulerødder, der
skal skabe en bedre gennemførsel,« siger Lykke Friis. »Vi
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»Ingen i universitetsverdenen får et kick, når de hører
ordet ’tvangstilmelding’,«
siger prorektor for uddannelse på Københavns Universitet Lykke Friis, og får
dermed slået flere ting fast
på én gang.
Nej, det er ikke KU, der
har opfundet den fremdriftsreform, der kunne
samle så mange vrede
demonstranter foran rektoratet, at Frue Plads løb over.
Og nej, KU havde heller ikke
bedt om reformen, sådan
som uddannelsesminister
Morten Østergaard har
hævdet i Deadline, da han
blev kritiseret for at skrue
op for temperaturen under
fødderne på Danmarks
mange studerende.
»Reformen er ikke vedtaget for at hæve kvaliteten
på universiteterne,« siger
Lykke Friis. »Den er en del
af regeringens 2020-plan
for økonomien.«

forlanger – og universitetet
vil miste tilskud. Ifølge KU’s
beregninger op til 345 millioner kroner årligt, penge,
der kunne aflønne hundredevis af undervisere.
Politikerne vedtog de nye
krav til studerende i foråret,
og i månederne der fulgte,
regnede KU på, hvordan de
så skulle udmøntes i praksis.
En stribe forslag kom på
papir – herunder et krav om
at hver studerende fremover
skal bestå 45 ECTS årligt
og en markant reduceret
mulighed for studieorlov
– hvorefter papiret blev lækket til blandt andet Uniavisen, og helvede brød løs.
I 11. time, da de studerendes blokader var på
plads, og demonstrationen
klar til at rulle ud, meddelte KU, at de to idéer var
’parkeret’ indtil år 2015.
Måske vil forbedringer af
studiemiljøet have barberet
et par måneder af studietiden inden da. Det håber KUledelsen, for ’udfordringen
består’, som man siger.

INTERVIEW
Af Christoffer Zieler

Fremdriftsreformen er
ikke vedtaget for at gøre
uddannelserne på KU bedre.
Men derfor kan KU jo godt
få noget positivt ud af
den, mener prorektor for
uddannelse Lykke Friis, som
pointerer, at KU allerede
lægger et stort arbejde i at
gøre de studerendes tid på
universitetet bedre, trods de
nye krav om effektivitet.

EN NY VINKEL
I fremdriftsreformen ser Lykke Friis, udfordringerne ufortalt, en tilskyndelse til at ledelsen får gjort noget ved nogle af de ting, der skulle
gøres under alle omstændigheder, måske også for nogle år siden ifølge
hende, der her er fotograferet fotograferende ved universitetets årsfest
i november flankeret af universitetsdirektør Jørgen Honoré.

skal have en bedre diskussion af det her nu, og vi skal
have lavet en samlet indfasningsplan for reformen.«
Hun anerkender de studerendes følelser. »Jeg forstår
godt, at der er studerende,
som er frustrerede, kede af
det, endda rasende. Fremdriftsreformen er i praksis
lovgivning med tilbagevirkende kraft for de studerende, der var begyndt på
en uddannelse under nogle
forudsætninger, men som så
ser spillereglerne blive lavet
om,« siger Lykke Friis.
»Det er også derfor, KU
for længst har bedt om en
udsættelse af reformen og
en overgangsordning, når
den træder i kraft.«
Lykke Friis har noteret
sig, at de aktivistiske studerende ønsker lovgivningen
bag fremdriftsreformen

skrottet, men spørgsmålet
er om det vil ske. Et stort
flertal i Folketinget er enige
om reformen, og besparelsen er allerede budgetteret
af staten.
Lykke Friis vil hellere se reformerne som en mulighed.
»Hvis loven træder i kraft
den 1. januar, håber jeg, vi
i fællesskab kan bruge den
som tilskyndelse til at få gjort
noget ved nogle af de ting,
vi skulle have gjort under
alle omstændigheder, måske
også for nogle år siden.«
KU kan fx kaste sig ekstra
energisk ud i arbejdet med
at få afholdt flere sommerskoler.
»Det er da glimrende at
få banket sommerskoleinitiativerne yderligere op,
det er også det, mange studerende har skrevet til mig
og efterspurgt, og nu har

vi den berømte brændende
platform – en anledning til
at handle.«
Fremdrift er bedre
end stilstand
Lykke Friis pointerer, at
der ikke i sig selv er noget
galt med at gennemføre
sit studium uden at bruge
mere tid end nødvendigt.
Hun siger, at det sådan set
er et internationalt konkurrenceparameter for KU, hvis
uddannelserne er skruet så
godt sammen, at det lader
sig gøre at gennemføre dem
på fem år.
»Og man kan altså ikke
sætte lighedstegn mellem
fordybelse og antal år man
går på universitetet. Det
drejer sig i høj grad også
om, hvor mange timer man
bruger på sit studie, ved
skrivebordet eller i labora-

toriet,« siger hun (som selv
kom på universitetet som
17-årig og blev færdig næsten på normeret tid).
En metode til at gøre studielivet enklere og dermed
hurtigere for de studerende
er at tilbyde dem allerede
planlagte faglige forløb i stil
med gymnasiernes linjer.
Det kalder nogle for en skolificering, medgiver Lykke
Friis, men de ’tonede’ faglige forløb har også fordele.
»Det er selvfølgelige en
balance, men det giver jo
også mulighed for at indbygge noget mere faglig progression for den enkelte, og
så vil det skabe nogle fastere
hold på uddannelserne, og
det kan give engagement og
sammenhold – hvilket heller
ikke er dårligt, tværtimod.«
chz@adm.ku.dk
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»Jeg er træt af
at blive presset«
Medicinstuderende Rikke Johansen fortæller
om et studie- og ungdomsliv præget af kampen
for gode karakterer, en evig frygt for at dumpe
og de menneskelige konsekvenser af de
mange krav og regler, der skal få de studerende
hurtigere igennem uddannelsessystemet.

REfoRMMoDSTANDER
Af Claus Baggersgaard

Rikke Johansen har vidst det siden hun var
en lille pige og kom løbende ind i køkkenet i
barndomshjemmet med en såret fugleunge
i hænderne.
Hun ville enten være dyrlæge eller – bedre endnu – læge og hjælpe mennesker i nød.
Drømmens opfyldelse kom et skridt nærmere, da hun blev optaget på Medicin på
Københavns Universitet (KU), kort efter at
have fejret sin 20 års-fødselsdag.
Hun var en mønsterstuderende: Flittig og
målrettet.
Præcis sådan en politikerne siger, at Danmark skal leve af i fremtiden. Hun satte kursen direkte fra folkeskolen via teknisk gymnasium med den helt rette fagkombination
og lutter topkarakterer med sig i bagagen og
ind på universitetet umiddelbart efter studenterhuen var lagt på loftet.
Dumpede eksaminer
Derefter igennem studierne på normeret
tid. Sådan troede hun i hvert fald det ville
gå, men efter to år på medicinstudiet kom
chokket. Hun dumpede eksaminerne på
fjerde semester og kæmper nu for at indhente det tabte.
Lægerne opdagede, at hun lider af en kronisk sygdom. Hun har et lavt stofskifte, der
gør det svært at lære nyt.
Oplevelsen har sat gang i tankerne, fordi
Folketinget i mellemtiden har vedtaget den
såkaldte fremdriftsreform, der betyder at
alle studerende fra 2014 automatisk bliver
tilmeldt eksaminer svarende til 60 ECTS10
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point per år, uanset om de er klar til at gå til
eksamen eller ej.
Hvis man dumper, hober arbejdet sig
altså hurtigt op, da man skal til reeksamen
og samtidig automatisk bliver tilmeldt nye
prøver oveni. Desuden har man kun tre forsøg til at bestå, ellers er det slut.
KU ville ydermere begrænse muligheden
for orlov og kræve, at alle studerende bestod mindst 45 ECTS-point årligt, eller de
vil blive udskrevet.
»Hvis de her regler allerede var blevet
indført, var jeg blevet smidt ud, mine
fremtidsdrømme smadret og alt mit hårde
arbejde være spildt. Jeg opdagede først efterfølgende, at jeg er syg, så jeg kunne ikke
have søgt dispensation, før det var for sent,«
siger hun rystet.
KU har efter voldsomme protester fra de
studerende lagt planerne i skuffen, men
»holder skarpt øje med studietiden og vil
vedtage nye initiativer, hvis studietiden ikke
er på vej ned i 2015.«
Regeringens krav om at alle studerende
skal være tilmeldt eksaminer svarende til 60
ECTS-point, står til gengæld ved magt, så
Rikke Johansen er bekymret.
»Jeg føler mig på ingen måde tryg. I mine
øjne er det en lappeløsning og en måde at
stoppe protesterne fra os studerende. Det
flytter kun problemerne et år frem, hvilket
bestemt ikke er lang tid i universitetslivet,«
siger hun.
Umenneskeligt pres
Rikke Johansen forklarer, at hun begynder
at føle sig presset og stresset to måneder
før hun skal til eksamen. Det skal hun to

gange årligt, sommer og vinter, så en stor
del af året går hun rundt og er anspændt og
bekymret.
»Jeg er træt. Ikke fordi jeg ikke vil studere
og arbejde hårdt, men fordi de lægger et
umenneskeligt fysisk og psykisk pres på os
studerende gennem hele studiet,« siger hun.
I perioderne med undervisning har hun
seks lektioner dagligt, som kræver mindst
fire timers forberedelse, da der er tale om
svært stof. Når hun har undervisningsfri,
læser hun otte til ti timer hver dag, oftest i
fakultetets læsesal.
De medicinstuderende skal læse og memorere cirka 3.000 sider på et semester, og
samtidig må hun passe sit studiejob som
blodprøvetager på Hillerød Hospital i gennemsnit en dag ugentligt for at få økonomien til at hænge sammen.
»Der er ikke tid til så meget andet end
studiet og arbejde, men vi gør alle det
bedste, vi kan, for at klare os gennem og
forblive de personer vi er. Jeg vil gerne
spørge politikerne, om de selv kunne klare
seks år med snuden i bøgerne i frygt for at
dumpe og uden mulighed for pauser, så
deres privatliv til sidst vaklede, de måtte
opgive deres hobbyer og de sjældent fik set
deres familie og gamle venner,« siger Rikke
Johansen.
Pacet frem
Hun oplever, at beslutningstagerne bare
bliver ved med at finde på nye krav og regler, der skal presse de studerende hurtigere
igennem uddannelsessystemet.
Hun valgte fag på det tekniske gymnasium efter kravene der stilles for at komme
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ind på Medicin, og så knoklede hun for at
opnå de topkarakterer, som er nødvendige
for at slippe ind.
»Jeg har stået i en situation, hvor jeg har
været tvunget til at træffe nogle store valg
siden 15 års-alderen,« siger hun.
Efter gymnasiet søgte hun direkte ind
på universitetet. Hun turde ikke vente, da
politikerne havde indført den såkaldte hurtigstartsbonus for at få de unge til at starte
på en videregående uddannelse med det
samme i stedet for at tage et år eller to fri.
Det betød, at hun kunne gange sit karaktergennemsnit med 1,08.
»Der var en risiko for, at adgangskravet
ville stige yderlige, hvis jeg ventede et år, så
jeg risikerede ikke at komme ind, hvis jeg
tog en pause efter gymnasiet,« husker Rikke
Jonansen.
Hun trængte ellers til at lade op efter tre
års hårdt arbejde på htx. Drømmen var at
arbejde et halvt år og så rejse ud. Se Australien eller tage på roadtrip gennem USA med
en god veninde. En pause ville have gjort
hende til en bedre medicinstuderende, mener hun.
»Jeg tror, jeg var blevet mere rolig og
moden, hvis jeg havde haft mulighed for
at holde lidt fri og se en bid af verden. Lige
nu føler jeg, at der er en masse jeg skal nå,
og der er en masse jeg ikke har set. Der er
helt klart en forskel på bogormen Rikke
og de af mine studiekammerater, der er
lidt ældre og mere modne. Jeg føler mig
nogle gange som en barnerøv med nogle
lidt for egoistiske holdninger,« siger hun
og smiler.
I dag har hun lagt rejseplanen på hylden,
og hvis hun kunne tage orlov fra studiet,
ville det være for at prøve at forske eller på
mere praktisk erfaring på et hospital i Danmark eller et sted i udlandet.
Kæmper om speciallægepladser
Hun har regnet ud, at hun vil være 37 år,
når hun er helt færdiguddannet, hvis hun ellers består alle eksaminer og går den direkte
og snorlige uddannelsesvej.
Medicinstudiet består af en seksårig
kandidatuddannelse, hvoraf hun mangler

Men jagten på drømmespecialet risikerer at
blive ødelagt af en anden regel, som politikerne har indført for at få de studerende til
at skynde sig.
De danske medicinstuderende har siden
2008 været underlagt den såkaldte fireårsregel, der betyder, at der højst må gå fire år
fra man starter sin kliniske basisuddannelse
til hoveduddannelsesforløbet, altså specialet, påbegyndes.
Den daværende regering (VKO) håbede
på den måde at tilskynde de medicinstuderende til at vælge de mindre attraktive speciallægepladser.
Men en undersøgelse lavet af Foreningen
af Danske Lægestuderende (FADL) konkluderer, at reglen ikke har virket, men blot har
startet en konkurrence om at opbygge de
pæneste CV'er. Praktisk erfaring eller forskning parallelt med studiet er derfor blevet
strengt nødvendigt.
Rikke Johansen mener, at fremdriftsreformen i det spil er et problem, fordi den gør
det vanskeligere at optimere de studerendes
chancer for at få drømmespecialet. Systemet bliver ufleksibelt, fordi man ikke kan
tage færre fag et semester og bruge tiden på
at forske eller arbejde mere på et hospital en
periode, argumenterer hun.
Dårligere læger
Ifølge Rikke Johansen bliver konsekvensen
af fremdriftsreformen og de mange andre
krav, der skal få de studerende til at rubbe
neglene, i sidste ende masseproducerede
læger af dårligere kvalitet.
Ved at fokusere på det boglige og gennemførelsestiden udelukker man nemlig en
hel gruppe af mennesker, der lærer gennem
at opleve, og det er en skam, fordi de ikke
ville blive dårligere læger, tværtimod, mener hun:
»Du har brug for praktisk erfaring for at
blive en god læge, og det fedeste er at komme ud og arbejde med mennesker. Når jeg
har været ude i praktik, har folk altid sagt til
mig, at det værste er læger, der slet ikke har
empati, men du kan altså ikke læse dig til
at fornemme, hvad mennesker føler,« siger
hun og tilføjer:

”Jeg vil gerne spørge
politikerne, om de selv kunne
klare seks år uden mulighed
for pauser, så deres privatliv
til sidst vaklede, de måtte
opgive deres hobbyer og de
sjældent fik set deres familie
og gamle venner”

MØNSTERSTUDERENDE
Rikke Johansen har siden hun
var 15 reageret på det politiske pres og sine egne ambitioner ved at fokusere og knokle.
Udsigten til en ny reform får
hende til at miste modet.

tre og et halvt år, efterfulgt af et års klinisk
basisuddannelse, hvor man er i turnus på et
hospital.
Derefter han hun tre år til at kvalificere
sig til at komme ind på et speciale ved for
eksempel at skrive en ph.d.-afhandling, arbejde som reservelæge, forske eller foretage
sig andet der gør godt på CV’et.
Hun drømmer om at få speciale i dermatologi. Hvis det lykkes, tager det fem år at
gøre, hvad der på fagsprog hedder hoveduddannelsen, færdig.

»Politikerne og universitetet må forstå, at
der er en grænse for, hvor meget vi kan tilpasse os deres krav. Noget af det der frustrerer mig allermest ved reformen er, at den
slet ikke tager hensyn til, at livet handler om
andet end bøger.«
clba@adm.ku.dk
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og kun de dygtigste,
heldigste og mest
ihærdige nød den opmærksomhed og vejledning, der var forudsætning for en vellykket kandidateksamen. I det akademiske år 1963-64
var der 1.002 studerende indskrevet på Det
Humanistiske Fakultet på Aarhus Universitet. Af dem tog 13 den afsluttende eksamen
som cand.mag. det år.« KU var næppe voldsomt meget mere masseorienteret.

Sig lærer
til din
underviser

4. til 8. G
Sebastian Olden-Jørgensen er som Fabricius Møller, med hvem han deler institut,
lektor i historie, og også han har reflekteret
over masseuniversitetets udvikling. Da KU’s
studerende skulle vænne sig til at skrive
speciale på et semester i stedet for på to,
tre eller hvor mange der nu var normen på
deres fag, sagde han til Uniavisen, at mange
af dem i samme runde skulle vænne sig til at
få middelkarakteren 4. Og han lod forstå, at
det var helt okay.
Det, vi er vidner til i øjeblikket, mener Sebastian Olden-Jørgensen, er en skolificering.
Han uddyber: »Universitetet overtager en
større del af ansvaret. Det holder øje med
dit fravær, sørger for at du bliver meldt til
eksamen og at du går op, og undervisningen og studieforløbet bliver meget mere
struktureret,« siger Sebastian Olden-Jørgensen. De studerende vil få tilbudt ’pakker’ der minder om studieretningerne på
gymnasiet.
»Fornemmelsen – og til dels virkeligheden – af universitetet som et sted med

Universiteterne er ved at blive omdannet til
skoler. Men det er ikke udelukkende slemt,
mener to historikere, der har fulgt udviklingen
på masseuniversitetet.

FOTO: RASMUS PRESTON

DANNELSESKULTUR
Af Christoffer Zieler

»Jeg tror, at de nye studerende, der starter
efter sommerferien, vil opleve det som noget helt naturligt. For de har aldrig prøvet
andet.« Sagde uddannelsesminister Morten
Østergaard til TV-avisen en aften i slutningen af november, da han skulle forklare
den udskældte fremdriftsreform, som skal
speede studielivet op på alle danske universiteter – mest af alt på langsomme KU, hvor
de studerende skal barbere 7,6 måneder af
deres læsning, i snit.
Og Østergaard har næsten helt sikkert
ret. De nye vil opleve det som normalt. Det
er kun alle de andre, de nuværende studerende, rektorerne, underviserne, de ansatte,
der er rundt på gulvet.
»Ja, det er en meget vidtrækkende reform,« siger formand for studienævnet på
SAXO-instituttet, historikeren Jes Fabricius
Møller. »Den er en udfordring til kvaliteten
af uddannelserne og kræver, at vi nytænker
den måde, vi har skruet uddannelserne sammen på administrativt, pædagogisk, fagligt.«
Det gamle universitet
var heller ikke så fedt
Knap 13 procent af de 30-39-årige har i dag
en lang videregående uddannelse, påpeger
Jes Fabricius Møller, men det politiske mål
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er lange uddannelser til en fjerdel. Derfor
stiger optaget på universiteterne eksplosivt,
samtidig med, at de studerende forventes
at være langt hurtigere og mere målrettede.
Auditorierne bugner, og administrationen
sveder. Rutinerne kan ikke følge med. Det
statslige it-system STADS, der skal registrere de studerendes fremskridt, har svært ved
at håndtere presset.
»Systemet er baseret på logikken fra eksaminer, som de fandt sted for 40 år siden,«
siger Jes Fabricius Møller.
Fremdriftstiltagene bliver indført, efter alt
at dømme snart, men meldingen fra KU til
ministeren er klar: Vi er ikke klar, og du er
ikke klar.
Allerede før studerende i slutningen af
november gik på gaden i tusindvis og lukkede hele fakulteter helt eller delvis ned
i protest, bad rektor ministeren om en
reform-timeout. Måske kan KU i så fald nå
at få maskinen justeret i de næste par år.
Måske kan ministeren få færdiggjort de
bekendtgørelser, der forklarer KU’s ledelse,
hvordan man i praksis driver et velsmurt
masseuniversitet, en pølsefabrik, som de
studerende ynder at kalde det.
Jes Fabricius Møller ønsker sig ikke tilbage til fortidens fåtalsuniversitet. I sommer
skrev han om det i en kronik:
»Undervisningen var meget sparsom,
dens kvalitet beroede på professorens luner,

PØLSEPROTEST
Metaforen om masseuniversitetet som en
pølsefabrik fik et kækt
knæk, da 9.000 studerende
demonstrerede mod fremdriftsreformen den 27.
november.

åbne hylder, hvor du
vælger frit og går
igennem som i
et supermarad din egen
dit eget
slut.«
både
mener
Olden-

ked
rute i
tempo, er
Og det er
godt og skidt,
Sebastian
Jørgensen.
»Der er ikke tvivl
om, at skolificeringen
vil være en stor hjælp
til en stor midtergruppe af gennemsnitligt
godt begavede nogenlunde motiverede og stabile studerende, som godt
kan honorere de nye krav,
og for hvem kravene sådan set
bare bliver et lille los i røven; en
håndsrækning til at komme effektivere igennem studierne. De tager
ved gud ikke skade af at komme et halvt
eller et helt år hurtigere igennem deres uddannelse,« siger han.

Man underviser
de mennesker, der er i lokalet
Dog får skolificeringen den egentlige videnskab til at fortone sig en smule. Den bliver
’puffet ud til ph.d.-studiet,’ som OldenJørgensen siger, uden den store beklagelse.
Han bryder sig bare ikke om, at politikere
og rektorer påstår, at niveauet ikke falder,
for det kan han iagttage, at det gør. Når
man som underviser skal have 35 mennesker med, hele holdet, så må man lægge
niveauet, sådan at det kan lade sig gøre for

alle 35, siger Sebastian Olden-Jørgensen.
Det er også mest fair.
»Det var nok sådan engang, at der på
nogle hold blev givet undervisning, der i
realiteten kun var for de dygtigste fire-fem
stykker, og så fanden tage de sidste. Men
rent bortset fra, at det ikke er det, vi undervisere bliver bedt om at levere, så synes jeg
også, det rent menneskeligt ville være vanskeligt,« siger Sebastian Olden-Jørgensen.
»Men det har altid undret mig, at uddannelsespolitikere mente, at man kunne få
flere igennem, hurtigere uden at sænke niveauet. Alle andre steder i tilværelsen er det
sådan, at jo hurtigere det går, og jo større
produktionen er, desto lavere bliver kvaliteten,« siger han.
Men politikernes postulat er jo, at de
studerende simpelthen ikke arbejder
nok i den tid, der er til rådighed.
Gjorde de det, var der ingen problemer?
Sebastian OldenJørgensen nikker. »Det
ligger jo
udtalt
og uudtalt
under det hele,
at de studerende er for slappe
eller for dovne, for lidt bevidste
om, at det er samfundets ressourcer, de
brænder af. Derfor sætter vi dem på nogle
spor, gør det struktureret og hensigtsmæssigt og ånder dem i nakken. Men der er en
forskel på universitetet og gymnasiet. Min
spådom er, at der vil være en tung ende, for
hvem den her reform vil være hård, fordi

det er mennesker med faglige, psykologiske
og sociale vanskeligheder, som har kompenseret for problemerne ved at bruge længere
tid,« siger han.
Det kan komme til at gøre mere ondt og
blive mere offentligt ydmygende at droppe
ud.
»En af de ting, den her fremdriftsreform
vil betyde, er, at folk får mindre mulighed
for at sortere sig selv fra i stilhed. De, der
kommer lidt, og senere mindre og mindre,
og til sidst, når de har været inaktive i et
år eller mere modtager et brev, som de så
ikke svarer på … altså den stille død; det
er jo slut med den. Nu skriver KU breve til
dem, og vi lærere kommer til at tælle dem
og tjekke, at de afleverer deres øvelsesopgaver og så videre. Hele universitetet bliver
involveret i et sorteringsarbejde. Når man
hele tiden truer med konsekvenser, må de
jo også falde på et tidspunkt. Det er også
en konsekvens af masseuniversitetet, at
der skal sorteres fra. Det bliver der ikke talt
meget om.«
Er det mindre højpandet, det der foregår på
universitetet i dag? Er det blevet et kedeligere
at undervise?
»Skal jeg pege på det, der gør livet
surt for mig som

ret lavt motiverede studerende, for hvem faget ikke er særlig spændende, men cirka lige
så inciterende som tiden i gymnasiet. Det er
noget, jeg personligt har det lidt vanskeligt
ved. Det påvirker undervisningen, for de er
ikke ’med på legen’. De oplever det ikke som
noget intellektuelt eventyr. For dem er det
bare noget, der skal overstås.
Det er skolificering.«
chz@adm.ku.dk

underviser, er det, at når man tager den der store
gruppe, den tunge ende, og siger til dem: I
skal komme, I skal være her, I må ikke sortere jer selv fra, så får man en stor gruppe

”Fornemmelsen
– og til dels
virkeligheden –
af universitetet
som et sted med
åbne hylder, hvor
du vælger frit og
går igennem som
i et supermarked
ad din egen rute
i dit eget tempo,
er slut”
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Minister:
KU må selv betale
reform-omkostninger
til øget administration
Fremdriftsreformen vil bringe administrationen i knæ, mener
universitetets HK-fællestillidsrepræsentant. KU må finde
ressourcerne i egenkapitalen, siger Morten Østergaard.

serviceniveau
Af Nicklas Freisleben Lund

Stormøder, happenings, talrige
læserbreve og ikke mindst en
9.000-mand stor demonstration
på Frue Plads.
Det har i allerhøjeste grad
været de studerendes protester,
der har defineret den både omfattende og ophedede debat om
fremdriftsreformen, der præger
Københavns Universitet disse
dage.
Men reformen skaber også
stor bekymring andre steder på
universitetet. KU’s administrative personale frygter nemlig,
at reformens ændringer vil
medføre hvad universitetets HKfællestillidsrepræsentant Ingrid
Kryhlmand i et debatindlæg på
uniavisen.dk har kaldt en »administrativ katastrofe.«
For ifølge Ingrid Kryhlmand
vil reformen nemlig resultere i
et voldsomt forøget pres på KUadministrationen.
»Når tiltagene træder i kraft,
vil der være et stort antal studerende, der skal søge dispensation
for at få lov til at rejse, for at
få lov til at forske og så videre.
Dertil kommer de nye opgaver –
om det så bliver på institut- eller
fakultetsniveau – i forbindelse
med den automatiske eksamens
tilmelding.«
’Det kommer til at
gå ud over de studerende’
Med de ressourcer, der i dag er
til rådighed, vil administrationen
ikke kunne løfte de nye opgaver
tilfredsstillende, mener Ingrid
Kryhlmand:
»Oveni alle de opgaver vi i
forvejen kæmper med at løfte på
et universitet med vokseværk,
vil fremdriftsreformen kræve en
masse administrative muskler
lokalt på universiteterne. Men
samtidig fastholder regeringen
spareplanen på det administrative område.«
Og det vil få negative konsekvenser for KU’s serviceniveau,
mener Ingrid Kryhlmand:
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»Spidsbelastningen kommer til at
gå ud over de studerende. I Uniavisen har man tidligere kunnet
læse om frustrerede studerende,
der oplever at administrationen
er for langsom. Den situation vil
forværres, når vi skal løse flere
opgaver med færre ressourcer.«
Derfor frygter Ingrid Kryhlmand også for sine kollegers
arbejdsforhold:
»Vi vil se endnu flere, der går
ned med stress, og vi vil opleve
at ansatte i administrationen forlader KU på grund af et utilstedeligt arbejdsmiljø.«
Ansatte og ledelse
i fælles fodslag
Ingrid Kryhlmands bekymring
deles af KU’s ledelse.
Det fremgår eksempelvis
tydeligt af KU’s høringsvar til
den kommende reform. Her
udtrykker universitetet blandt
andet bekymring om, hvorvidt
det overhovedet er muligt, at
gøre administrationen klar til at
håndtere de mange, nye opgaver
i tide. KU skriver blandt andet:
»Hele processen omkring
studiefremdriftsreformen er
yderst forceret, og manglen på
overgangsordninger medfører en
overhængende risiko for, at det
rent praktisk ikke vil kunne lade
sig gøre at nå at implementere
de nye tiltag.«
Der vil ikke være tid, mener
KU, til at »sikre nødvendig involvering af de berørte parter,
at få foretaget de nødvendige
ændringer i studieordninger
og tilsvarende understøttende
ændringer i de administrative
systemer, samt at få informeret og vejledt de studerende
om reformen og den konkrete
betydning, den har for deres
studieforløb. Der vil derfor være
studerende, som risikerer at opleve negative konsekvenser på
baggrund af dette.«
Østergaard: ’Sidst jeg så efter
var KU’s egenkapital stor’
I høringssvaret anmoder KU – på
linje med Danske Universiteters

samlede udmelding – om at man
træffer beslutning om en overgangsfase, hvor reformens initiativer indføres lidt efter lidt.
Det skal universiteterne imidlertid ikke gøre sig forhåbninger
om, hvis man skal tro uddannelsesminister Morten Østergaard:
»Universiteterne har selv bedt
politikerne om at skærpe deres
forpligtigelser til at nedsætte
gennemførselstiden, og det er
nu blevet vedtaget gennem en
politisk beslutningsproces,« siger
han.
Den radikale minister erklærer
sig også uenig i, at universiteterne skulle have for begrænsede
ressourcer til at løfte de administrative opgaver, der følger med
reformens implementering.
»Sidst jeg så efter, så have
universiteterne – og ikke mindst
KU – en stor egenkapital, som de
kan vælge at bruge på at styrke
administrationen,« siger Morten
Østergaard.
Han afviser således også, at
regeringen har et ansvar for de
negative konsekvenser, som
reformen kan få for det administrative serviceniveau.
»Der vil komme flere administrative opgaver. Men at vi sætter
krav til at universiteterne forbedrer servicen for de studerende,
dét synes jeg på ingen måde er
usundt.«
Og et universitet som KU
mangler ikke midler ikke til løfte
opgaven?
»Nej, det mener jeg ikke.«
Den udlægning kan KU's økonomidirektør Jørgen Honoré
imidlertid slet ikke genkende.
Tværtimod mener han, at det er
i direkte modstrid med ministerens tidligere udmeldinger:
»Minister Morten Østergaards
forslag om at bruge af egenkapitalen er i strid med at ministeriet
tidligere har pålagt os besparelser på administration, som også
gælder 2014 og de følgende
år, så hans forslag kan slet ikke
bruges.«
nicklas.lund@adm.ku.dk

Fordybelse
behøver
ikke tage
en krig
Erhvervslivet kan godt lide, at
det i fremtiden kommer til at
gå lidt hurtigere på landets
langsomste universitet.

INVESTERING
Af Christoffer Zieler

I interesseorganisationen Dansk Erhverv, der repræsenterer 17.000 virksomheder – heraf en god
bid af de ’videnstunge’ – er man ikke i tvivl om, at
fremdriftsreformen kan forandre universitetskulturen.
Forskningspolitisk chef Mette Fjord Sørensen
hilser de nye tider velkommen.
»Nogle gange bliver universitetsstudier lidt for
meget selvrealisering og lidt for lidt investering,«
siger hun, idet hun samtidig roser Københavns
Universitet for at have nedbragt den gennemsnitlige studietid fra 7,1 til 6,6 år siden 2001. I Dansk
Erhverv ser man gerne, at de studerende kommer
ned på noget, der ligner normeret tid.
Der sker ikke noget ved, at vi stiller krav til de
studerende, siger Mette fjord Sørensen. Hun er
ikke enig, da Uniavisen bruger ordet ’presset’ om
de studerendes nye vilkår.
»Vi presser ikke de studerende. Vi indgår en
samfundskontrakt med dem,« siger hun.
»Du kan jo heller ikke ignorere dine deadlines,
når du får et job.«
Det kan vi lære af USA
I gamle dage uddannede vi de rige, de stræbsomme og de kloge – A-holdet, kunne man sige
– og de fik en klassisk dannelse i et roligt tempo,
men på masseuniversitetet handler dannelse ikke
om at kende kanon eller sociale koder, men om at
rejse til udlandet og studere og om at indhøste erhvervserfaring i praktik eller studiejob. Bygge cv.
Spørgsmålet er, om det forhøjede studietempo
vil ødelægge denne nye dannelseskultur. Det
frygter i hvert fald KU. I et høringssvar til ministeriet taler universitetet om, at den ’udgående
mobilitet bliver udfordret’ – på dansk betyder det,
at de studerende ikke længere har tid til at rejse
ud og blive borgere i verdensøkonomien.
Mette Fjord Sørensen mener ikke, at de studerende vil blive stavnsbundne af de nye studietidskrav.
»Du får jo også en masse ECTS-point, hvis du
tager et semester i USA. Der er en helt anden
arbejdsdisciplin med mange afleveringer og tests
foruden mange timers kvalificeret undervisning
af de studerende,« siger hun. Og her kunne de
danske universiteter også lære noget, mener
Mette Fjord Sørensen.
»Vi skal have didaktikken ind, der sker jo ikke
noget ved at presse underviserne lidt. Der er
behov for en kulturændring på de danske universiteter. Man skal stadig tilbyde forskningsbaseret
undervisning og tid til fordybelse – men ikke
halvandet års ekstra fordybelse.«
Og apropos fordybelse kunne universiteterne
måske overveje at oprette særlige kandidatforløb for studerende med forskerambitioner. Her
kunne fagene være særligt omfattende, måske
berammet til 30-40 ECTS, foreslår Mette Fjord
Sørensen.
chz@adm.ku.dk

Hurtigere ud?
Pænt ja tak
Det er misforstået, når studerende går protestmarch
mod studiefremdriftsreformen. Reformen er en mulighed
for at bryde med universitetets 600 år gamle kafkaske
bureaukrati, mener medicinstuderende Michael Moesmann.
MULTISTUDERENDE
Michael Moesmann har
en BA i Filosofi, en master i finansiering og er
nu medicinstuderende.
Selv har han både taget
somrene i brug og taget
kurser i USA og England.

reformtilhænger
Af Sofie M. Hansen

Afskaf kafkask bureaukrati
Med fremdriftsreformen skal KU i 2020 have nedbragt studietiden med 7,6 måneder
per studerende. Michael Moesmann mener,
at de udfordringer, reformen giver universitetet, i virkeligheden er 'unikke muligheder
for at modernisere Københavns Universitets
600 år gamle bureaukrati'.
»KU's meritregler er vanvittigt rigide. Det
er et kafkask bureaukrati, man møder. Det
skal være fleksibelt at få merit fra kurser
udefra. Det skal ikke handle om kommaer i
studieordninger, der ikke sidder de samme
steder i teksten. De kan godt finde ud af det
i udlandet uden at give køb på kvaliteten.
Hvis universitetet vil have de studerende
hurtigt igennem, skal de gøre det nemmere
at tage en overbygning og få merit,« siger
han og fortsætter:
»KU skal også være meget bedre til formidling og strukturering. Det går langt hur-
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Michael Moesmann, der studerer medicin
på Københavns Universitet, var ikke blandt
de studerende, der demonstrerede under
parolen 'Hurtigere ud? Pænt nej tak! Han
mener, at der er gode grunde til at hjælpe
danske studerende hurtigere gennem studierne.
»Hvis man kigger på benchmark-tal i forhold til de lande, vi normalt sammenligner os
med, så er vi 29 år, når vi er færdiguddan
nede, mens kandidatalderen i for eksempel
England eller USA er 24-26 år. Desuden
står vi over for en demografisk udfordring.
Fra 2015 og frem vil der være omkring tre
millioner danskere uden for arbejdsmarkedet – flere end der er på arbejdsmarkedet.
Det hænger slet ikke sammen,« siger Michael
Moesmann.
I regeringsgrundlaget fra 2011 står, at arbejdsudbuddet skal øges med 135.000 frem
mod 2020 for at løse problemet. Det vil regeringen realisere ved blandt andet at hæve
pensionsalderen, reducere strukturel ledighed og få de studerende hurtigere gennem
studierne. Michael Moesmann mener, at de
studerende bør tage problemet alvorligt og
medvirke til at løse det:
»Når man er del af et samfund, må man
både yde og nyde. Jeg ser det som en etisk
fordring. Vi har et reelt arbejdsudbudsproblem i 2015. Som studerende kan vi faktisk
bidrage med op til en tredjedel af løs
ningen,« siger han.

tigere, hvis hver enkelt studerende ikke selv
skal genopfinde strukturen. Jeg mener i høj
grad, et godt universitet udmærker sig ved
at være i stand til at formidle. Det er meget
nemmere at få topkarakterer på de gode
universiteter i udlandet. Ikke fordi niveauet
er lavere end i Danmark, men fordi formidlingen er bedre.«
Michael Moesmann har en master i finansiering fra London School of Economics
og har både studeret på Harvard og i Los
Angeles. Han bygger sin kritik af KU på de
erfaringer, han selv har gjort sig i udlandet.
»De fleste studerende ved bare ikke, hvor
godt det kan være. Du kan godt sige til
Morten Østergaard, at han har misforstået
noget, hvis han tror, vi har verdens bedste
uddannelsessystem.«
Indfør sommertrimester
Hvis KU vil have de studerende hurtigere igennem studierne, er man nødt til at
tænke ud af boksen. Hidtidige forslag om
at skrotte orloven og kræve 45 ECTS-point
bestået årligt er alt for fantasiløse. Michael

Moesmann vil have universitetet til at tænke
meget mere radikalt:
»Jeg foreslår at indføre en egentlig trimesterstruktur. Alle obligatoriske kurser skal
også udbydes om sommeren. Studerende
skal ikke tvinges til at tage sommerkurser,
men have muligheden for det. Min personlige erfaring er, at det faktisk er utroligt
spændende at tage sommerkurser. Ofte udbydes alternative kurser, og det er muligt at
tage kurser på tværs af universiteter.«
Michael Moesmann mener, det er vigtigt
at bevare muligheden for at forske eller tage
praktik undervejs i studiet.
»Praktik undervejs er en god idé – men
det skal ikke nødvendigvis være studietidsforlængende. Hvis universitetet giver os muligheden for at gennemføre på normeret tid,
for eksempel ved at udbyde obligatoriske
fag som sommerkurser, så kan vi godt. Jeg
tror ikke på, at studerende er dovne.«
Reformen er en dåseåbner
Det handler om at tage ansvar for samfundet. Michael Moesmann kalder det 'at løfte

i flok'. Men det handler ligeså meget om at
gøre sig selv en tjeneste.
»Når du som studerende uddanner dig,
ved du, at din fremtid er global. Arbejdsmarkedet er en konkurrence. Tag et godt
kig på dem, du skal ud at konkurrere med.
Når de er 29 år, har de fem års erhvervserfaring. Det vil altid være bedre at have fuldtidserfaring end studiepraktik,« forklarer
Michael Moesmann.
»Og det er faktisk nemmere at komme
igennem, når man gør det på kortere tid.
Som studerende er vores fjende jo hukommelsen. Det er min personlige erfaring, at
jo kortere tid mellem eksamenerne, desto
lettere at bestå,« tilføjer han.
Fremfor alt handler det om at anskue reformens udfordringer som muligheder:
»Jeg ser reformen som en dåseåbner til at
løse problemer,« siger Michael Moesmann
og opfordrer sine medstuderende til at
medregne reformens konstruktive sider, før
de genoptager protesterne.
uni-avis@adm.ku.dk
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App skal
løfte KU’s it til
gymnasieniveau
Med en ny studiemiljøplan lover KU's ledelse, at radikale
it-forbedringer er på vej. It-afdelingen har ladet sig
inspirere af gymnasiernes velsmurte it-system Lectio.

DIgITALISERINg
Af Sofie M. Hansen

Internetforbindelse. Overskuelig skemavisning. Og
et intuitivt og lettilgængeligt it-system, der samler
al information ét sted.
Det er Kommunikation og
it-studerende Jonas Lomholdts utopi for Københavns
Universitet. Som det ser ud i
dag, er han utilfreds.
Jonas Lomholdt har
tidligere råbt op om de utilregnelige internetforhold
på KUA. Men spørger man
ham, hvordan KU's it-systemer kunne forbedres, er
wifi kun én side af sagen.
Skemavisningen på KU's
StudieInformationsSystem
(SIS) kalder han for et
'umuligt trial and errorforløb'. Værst står det til

stem. Eller måske udbygge
KUnet til at varetage Absalons funktioner. Et eller
andet, der ville give mere
mening. For Absalon fejler
bare fra alle sider.«
håb forude?
Et ord, der går igen i Jonas
Lomholdts beskrivelse af itforholdene på universitetet,
er 'håbløst'. Men nu lover
prorektor Lykke Friis, at der
faktisk er håb forude.
»Der skal ryddes op, så
I kan koncentrere jer om
at studere frem for at jage
oplysninger på KU’s mange
forskellige it-systemer med
mange kodeord. Målet må
være, at I ikke oplever en
brat overgang fra de systemer I kendte fra gymnasiet,«
skriver Lykke Friis i et debatindlæg på uniavisen.dk.

»Det er helt klart, at det er
gået op for alle, hvor populært Lectio er. Det er den
måde, studerende ønsker
at kunne tilgå information
på. Det skal man lade sig
inspirere af, ellers er man
da et skarn,« siger it-vicedirektøren.
It-system som
i gymnasiet
It-systemet Lectio har
vundet popularitet ved sit
overskuelige, strømlinede
design og sin brede funktionalitet.
»Det er megasmart,« fortæller Amanda Luna Holm,
der går i 2.g på Rysensteen
Gymnasium i København.
»På forsiden er der en oversigt over information fra
ledelsen, ting, der foregår,
beskeder, dokumenter,

”Der skal ryddes op, så I kan
koncentrere jer om at studere
frem for at jage oplysninger
på KU’s mange forskellige
it-systemer”
Lykke Friis, prorektor for uddannelse

med it-systemet Absalon.
Her finder Lomholdt dommedagsretorikken frem:
»Jeg tror ikke, Absalon står
til at redde,« siger han.
»Jeg er sikker på, at det
vil koste en formue at skifte
Absalon ud med et andet system. Men stod det til mig,
ville jeg trække stikket ud
på det og få et helt andet sy16
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De fleste af universitetets
unge studerende kender
til it-systemet Lectio, som
tre fjerdedele af landets
gymnasier benytter. Klaus
Kvorning Hansen, vicedirektør og øverste chef for
KU's it-afdeling, Koncern-it,
betegner det som et vellykket system, der af mange ses
som et forbillede.

fravær, spørgeskemaer og
opgaveafleveringer. Og
opgaveafleveringerne bliver
røde, når man nærmer sig
afleveringsdatoen.«
Amanda Luna Holm tjekker Lectio i hvert fald ti
gange dagligt på hverdage.
Sammen med Facebook er
det den hjemmeside, hun
besøger oftest. Eleverne på

ENhEDSLØSNINg ØNSKES
KU’s it-løsninger stritter i mange retninger.
Studerende ønsker en strømlining af den digitale
kommunikation med deres universitet.

Rysensteen Gymnasium
bruger også it-systemet til
at organisere gruppearbejde og holde styr på eksamenspensum.
»Jeg tror, det ville være
sværere at starte i gymnasiet og holde styr på alting
uden programmet, der ikke
var svært at lære overhovedet. Det er megaoverskueligt – det hele står jo på
forsiden. Det er også meget
smart, at alle gymnasier
bruger samme system. Det
muliggør jo, at man i princippet kan arbejde på tværs
af gymnasier. Også hvis
man skal flytte gymnasium
eller et eller andet,« siger
hun.
Det lyder som Jonas
Lomholdts it-drøm. Men
de studerende på KU skal
ikke regne med gensyn med
gymnasie-it-systemet lige
foreløbig.
»Vi skal ikke kopiere et
system, der eksisterer i én
verden, og tro, at vi også
kan bruge det i en anden
verden. Jeg udelukker ikke,
at det kan bruges, men nede
bagved er det udviklet til en
anden studieform og helt
andre forhold,« siger Klaus
Kvorning Hansen.
Han forstår godt kritikken af Absalon, men mener
stadig, at det kan betale sig
at forbedre det nuværende
system frem for at investere
i et nyt.
»Jeg tror, vi kan opnå
meget ved at forbedre Absalon,« siger Klaus Kvorning
Hansen og tilføjer: »Vi arbejder for at kunne levere
en brugssituation og en service som den, I kender fra
gymnasiet. Men man skal til
stadighed være opmærksom
på, at det her ikke er 4.g.«
Lappeløsninger og udsigt
til reelle løsninger
Blandt Jonas Lomholdts studiekammerater er 'håbløse'
Absalon blevet erstattet af
Facebook.
»Jeg har sat et feed op
inde fra Absalon, som hiver
ting fra Absalon over på
Facebook, så vi faktisk slet
ikke behøver at logge ind
på Absalon. Vi er helt ude af
det system,« forklarer han.
Men også for studerende
med mindre teknisk snilde
lysner det i horisonten.
Den opmærksomme
studerende har måske bemærket, at single-sign-on allerede er implementeret,
så man slipper for at skulle
taste brugernavn og kodeord to gange i træk for at få
adgang til Selvbetjening på
KU-net.

Rektor Ralf Hemmingsen
lovede i sin festtale ved universitetets årsfest, at 'opdatere' it-understøttelsen af de
studerende med blandt andet et personligt elektronisk
studieskema og en app.
Universitets nye app
kommer blandt andet til at
indeholde en vejfinder, der
kan hjælpe studerende med
at finde vej til det rigtige lokale og et personligt skema.
På længere sigt skal app'en
også give adgang til Selvbetjening. Der er endnu ingen
dato for offentliggørelsen af
den nye super-app.
»I stedet for at lancere
noget meget hurtigt, vil vi
gerne lige sørge for, at det
nedenunder er i orden. Det
skal ikke være et one-hitwonder. Vi skal bygge det
rigtige fundament op,« siger
Klaus Kvorning Hansen.
Studiefremdriftsreform
må ikke stjæle fokus
Løftet om forbedrede brugerflader, en ny app og personligt skema lyder godt,
men uden en fastlagt lanceringsdato, frygter de studerende, at forbedringerne
kan have lange udsigter.
Ikke mindst fordi it-forbedringerne som en del af
en ny studiemiljøplan falder
sammen med (forventet)
implementering af SU- og
Fremdriftsreformen. Reformerne kommer til at medføre et enormt administrativt arbejde, som Koncern-it
også vil mærke til.
»Der skal ærgerligt nok ofte
ske en prioritering. Eksterne
krav gør, at vi skal ændre eller opbygge administrative
systemer som det første, så
vi kan overholde loven. Det
medfører, at ressourcerne
og det ledelsesmæssige
fokus rykker over på det
område. Det behøver ikke
at være sådan, men jeg
må bøje hovedet og indrømme, at det ofte har den
følgevirkning, at brugerne
glider ud af billedet,« siger
it-vicedirektøren.
Men vicedirektøren lover, at Koncern-it ikke vil
glemme de studerende. Og
skulle de komme til det, står
en vagtsom prorektor klar
med en påmindelse.
»Man kan komme til at
glemme perspektivet for de
studerende og brugerne generelt. Men Lykke Friis taler
for det modsatte. Vi skal
hele tiden holde fokus på de
studerende, og det skal hun
nok hjælpe os med at gøre,«
lover han.
uni-avis@adm.ku.dk

den nye studiemiljøplan, der blandt andet omhandler
forbedringer af universitetets it-forhold, offentliggøres

DERFOR
FEJlER
ABSAlOn
Studerende er trætte af it-systemet Absalon og finder
på kreative løsninger for at undgå at bruge det.
KU's it-vicedirektør anerkender kritikken: Fra et
brugerperspektiv fungerer Absalon langt fra gnidningsfrit.

IT-KRITK
Af Sofie M. Hansen

Københavns Universitet har benyttet Absalon
som 'webbaseret læringsmiljø' siden 2007.
It-systemet er udviklet af det norske softwarefirma IT's Learning, og 'Absalon' er systemets
lokale navn, valgt efter en konkurrence blandt
studerende og ansatte.
Uddannelses-it står for kontakten mellem itsystemer og brugere på KU. Uddannelses-it er
også systemejere af Absalon, hvilket betyder,
at de sørger for it-systemets daglige drift. Om
valget af det norske it-system fortæller Asbjørn
Jessen, leder af Uddannelses-it:
»Det er egentlig meget simpelt. Når man skal
købe et nyt system, der vurderes at koste over
1,5 millioner kroner, er det et lovmæssigt krav,
at det skal i EU-udbud. På KU blev der nedsat
en styregruppe, som stillede en række krav til,
hvad systemet skulle kunne, og det norske system vandt udbuddet på den baggrund.«
Mange mailsystemer
Et velkendt problem, som ofte dukker op som
overskrift i it-afdelingens indbakke, er, at
universitetets flere mailsystemer ikke spiller
sammen. Mens specifik kursusinformation
oftest sendes ud via Absalon-mail, er KU-mail
(alumnemail) den officielle kanal, som universitetets budskaber formidles igennem.
»Så sent som i går diskuterede vi faktisk,
hvad vi kan gøre for, at de studerende kan
vælge en foretrukken kanal – det kunne man
godt bygge op på en eller anden måde. Men
det strider lidt imod, at der i princippet er
nogle officielle kanaler, de studerende skal
benytte sig af,« siger Klaus Kvorning Hansen,
vicedirektør for Koncern-it, KU's fælles itafdeling, der blandt andet er med til at udvikle
universitetets it-strategi.
Studerende: Absalon er gammeldags
I mellemtiden har de studerende fundet ud af
at omgå Absalon.
Kommunikation og it-studerende Jonas
Lomholdt har med digital spidsfindighed
omdirigeret al information, der postes på
Absalon, så det i stedet havner i en Facebook-

gruppe. På den måde er han og hans studiekammerater fri for at bruge it-systemet. Han
mener, at Facebook er et langt bedre kommunikativt værktøj, der for eksempel er med til at
gøre gruppearbejde nemmere.
»Man kan oprette en gruppe til et fag, og
så kan alle hoppe ind i den gruppe, og vi kan
lægge ting, som er relevant for os alle sammen, derind,« forklarer han.
Men har Absalon ikke også den funktion?
»Absalon har en klassisk forum-funktionalitet, men jeg synes, det er lidt gammeldags.
En hel anden ting er, at Facebook er et system,
alle bruger, så det er supernemt for folk bare
at bruge Facebook endnu mere,« siger Jonas
Lomholdt.
Han er overbevist om, at de studerende ville
bruge mindre Facebook og mere Absalon, hvis
sidstnævnte var mere struktureret og lettere
tilgængeligt.
It-chef lover bedre brugervejledning
Jonas Lomholdt har flere gange oplevet, at
eksterne undervisere ikke aner, hvordan Absalon fungerer. Det volder problemer, når gruppebesvarelser og andre opgaver skal afleveres
elektronisk.
»Der er ingen af os studerende, der ved,
hvordan en Absalon-administrator- eller undervisningsprofil ser ud. Vi ved ikke, hvordan
vi skal gøre det, for vi kan ikke tilgå de funktioner,« siger han.
I disse tilfælde må studerende og undervisere ty til omstændelige lappeløsninger. Det
kan for eksempel involvere filer, der skal omformateres flere gange, før de kan uploades,
for derefter igen at skulle omformateres af
underviseren, inden han kan læse dem.
It-vicedirektøren er enig i, at både studerende og undervisere kunne have fordel af bedre
instruktion i Absalon.
»Jeg tror det gælder generelt, at der mangler træning eller uddannelse,« siger Klaus
Kvorning Hansen. »Fra Koncern-it's side vil
vi gerne igangsætte aktiviteter, der kan lette
presset på Servicedesk, for eksempel bedre
brugervejledninger og instruktionsvideoer
online, så brugerne får flere muligheder for at
træne sig selv.«

16. DEcEMbER
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Fremragende
undervisning
on demand
Kemiprofessor Jan H. Jensen har rystet posen og sat
strøm til undervisningen, fordi forelæsningerne sled
på ham og sløvede de studerende. Nu bliver pensum
gennemgået af videoer på nettet, som de studerende
ser inden undervisningen, og så går timerne med
gruppearbejde og inspirerende diskussioner.
Den model har han fået en pris for.

ÅRETS UNDERVISER
Af Gry Bartroff Gaihede

Undervisningspriser plejer at tilfalde karismatiske forelæsere, der engagerer de
studerende med et smittende nærvær og en
cocktail af blod, sved og tårer. Bare ikke i år.
Årets Harald, universitetets undervisningspris der uddeles ved årsfesten i
november, gik til en it-troldmand, der har
droppet klasseundervisningen til fordel for
videoforelæsninger, diskussionsfora, online
quizzer og elektronisk opgavehjælp.
Modtageren, professor i teoretisk kemi
Jan H. Jensen, synes at den klassiske forelæsningstradition sled på ham, samtidig
med at den sløvede de studerende.
»Det er simpelthen for let at sidde og
putte sig i auditoriet, mens underviseren taler sig hæs ved tavlen,« siger Jan H. Jensen,
der for tre-fire år siden begyndte at grunde
over, hvordan han både kunne aktivere de
studerende og lette presset på sig selv. Svaret fandt han online.
»Før forelæste jeg for de studerende, og
de mest vakse stillede nogle spørgsmål, men
når timen så var slut, foregik diskussionerne
alle mulige andre steder – uden mig,« siger
Jan H. Jensen og tilføjer, at det jo ikke er så
mange timer, man tilbringer sammen med
sine studerende, så det handler om at bruge
tiden så godt som muligt.
I stedet for at gennemgå det samme stof
igen og igen, har Jan H. Jensen en gang for
alle optaget små videoer, der gennemgår
indholdet af forelæsningerne. Dem ser de
studerende så inden de kommer til undervisning.
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Programmerer sig vej
Videoformatet har mange fordele, fortæller han. Kemiske molekyler kan være svære
at se for sig, men her kommer softwaren
handy ind, for Jan H. Jensen kan lave simulationer, så visualiseringen af processerne
bliver mere levende og farverige end i en
flad lærebog.
»Jeg bruger små film med kemiske reaktioner og forsøg, for man lærer bedst om kemi
på den måde, og når de studerende har set
forelæsningen før vi mødes, så kan vi sammen bruge tiden på at diskutere indhold.«
Jan H. Jensens undervisning er af hans
indstillere blevet beskrevet som en itrevolution, men det vil årets underviser ikke
høre tale om:
»Jeg har ikke opfundet noget, jeg har bare
bevæget mig rundt på nettet og ladet mig
inspirere af andres værktøjer,« siger han.
Uniavisen har nu ellers erfaret, at Jan har
udviklet et redskab ved navn MolCalc, en
slags lommeregner, der kan udregne selvbyggede molekylers kemiske egenskaber,
og som hjælper de studerende til at løse
langt mere komplekse kemiske opgaver end
tidligere.
»Nå ja, det er rigtigt, ja, lommeregneren,
den har vi bygget,« siger programmøren, og
haster videre med at fremhæve de mange
fordele han ser i brugen af it i undervisningen, som han hellere vil dele ud af end at
dvæle ved sin hæder:
»Der findes langt bedre undervisere end
mig, men jeg kan med god samvittighed sige, at jeg har fundet nogle it-værktøjer, som
jeg har stor glæde af i min undervisning. Du
må endelig skrive, at alle er velkomne til at

»Et supergodt
kursus. Især Jans
forelæsninger er
rigtigt fede - idet
de tvinger en til
at tage stilling til,
hvad man lærer i
selve læringsprocessen. Afstemningerne fungerede
også rigtigt godt,
og det er en ny og
sjov måde at gøre
det på.«
___
»Begge undervisere skal have ros
for et rigtig godt
kursus. Specielt
fungerede Jans
brug af digitale medier rigtig
godt, det var meget inddragende.«
De studerendes
kursusevalueringer

MIN SKÆRM ER ALTID ÅBEN
Professor i teoretisk kemi Jan
H. Jensen er KU’s fremmeste itpioner, og hans studerende er så
eksede med hans undervisning,
at han nu befinder sig på en piedestal, som han frygtelig gerne vil
dele med andre.

kontakte mig, hvis de synes, det lyder spændende og måske har lyst til at prøve noget af
det her.«
Quizzer får studerende frem i skoene
Presset på ham er væk, siger Jan H. Jensen,
for der er ikke en vis del af pensum, han skal
nå, når han er sammen med de studerende.
Det ideelle var, om undervisningen kunne
forme sig som ren diskussion, men han har
erfaret, at der skal være noget struktur. Derfor forbereder han afstemninger til timerne:
»Jeg giver tre svarmuligheder på de
spørgsmål jeg stiller, og så er der quiz. Tit
sker det, at halvdelen svarer rigtigt på mine
spørgsmål. Så snakker de sammen med
hinanden i mindre grupper og stemmer
igen – og så har de fleste det rigtige svar. Vel
at mærke uden at jeg har løftet en finger,«
siger Jan H. Jensen og ser lykkelig ud. Afstemningerne foregår digitalt, og Jan kan
tjekke e-mails undervejs.
»Teknikken hedder peer instruction. Jeg
fandt den på nettet engang og prøvede det,
og det virker, for de studerende får øvet
deres præsentation og argumentation, og
teknikken engagerer hele flokken,« siger
Jan H. Jensen.
Udfordringen er at stille spørgsmål, der
lægger op til diskussion, og det tog sin tid at
finde det rigtige niveau og det rette tempo,
fortæller Jan H. Jensen:
»Man ved, når man rammer rigtigt. Det
skal være lige udfordrende nok, for man
skal hverken kede de kvikkeste eller kaste
nogen af. Det er bedst, når halvdelen af
holdet svarer forkert første gang, for når de
så har kæmpet med et spørgsmål i fem-ti mi-

FOTO: LARS JUUL HAUSCHILdT

bLÅ bog
Jan H. Jensen
er gift, jazz-, øl- og cykelentusiast
Født 1969
1995 Phd Iowa State University
1997-2006 Assistant/Associate
Professor, University of Iowa
2006-2009 Skou Stipendiat,
Københavns Universitet
2009- Professor i BioComputational Chemistry, KU
Twitter @janhjensen
Google+ https://plus.google.
com/u/0/+JanJensenCopenhagen
Blogs: http://proteinsandwavefunctions.blogspot.dk/
http://molecularmodelingbasics.
blogspot.dk/

nutter, er alle meget motiverede for at høre
svaret og diskutere det med mig.«
Fordelene er flere, fortæller kemikeren,
for videoerne er ikke flygtige som forelæsninger.
»Videoerne ligger der, og de studerende
kan se dem, når det passer dem. De kan
stoppe undervejs og tage en bid mad, eller
de kan se dem flere gange, hvis de har det
behov,« siger Jan H. Jensen, der ved, at
det kan være et problem, at de studerende
ikke kan afbryde undervejs, men at de må
gemme deres spørgsmål til de mødes – medmindre de kontakter ham elektronisk.
Et spørgsmål om hvorvidt hans dør står
åben for studerende, forvirrer ham lidt, og
man forstår, at alle er meget velkomne, men
at de færreste af hans studerende føler behov
for en personlig tete-a-tete. Interaktionen
foregår i undervisningen – eller på nettet,
hvor Jan altid gerne svarer på spørgsmål.
Absolut åbenhedskultur
Jan H. Jensen lægger sit materiale frit
frem, så alle der lyster, kan se med. Han
har lagt alle undervisningsvideoerne op på
YouTube, hvor de er blevet set over 60.000
gange. Åbenhed er et nøgleord for årets underviser, der også i sin forskning praktiserer
open science:
»Jeg skjuler ikke mine forskningsresultater før til allersidst. Jeg lægger alt ud på min
blog, og det afspejler sig også i min undervisning, hvor det hele handler om at dele information. Ud med det,« siger Jan H. Jensen
og gestikulerer generøst med hånden:
»Det ligger ikke til så mange på universitetet, som stadig er en meget lukket kultur,«

siger Jan H. Jensen, der kender til andre,
der har lavet videooptagelser, men som
holder dem tæt ind til kroppen og ikke deler
dem offentligt.
»Jeg ved ikke hvorfor det er sådan – om
de er bange for, at det ikke er godt nok. Hvis
jeg nogensinde har haft de kvaler, er det
helt væk. Det værste der kan ske, er, at det
bliver ignoreret,« siger han:
»Og det samme med videnskaben. Det
er en holdningssag. Jeg er lønnet af skatteyderne, og resultaterne er ikke min ejendom
– alle skal have adgang til dem.«
Indstillerne til prisen som årets underviser har plukket fra Jans flotte kursusevalueringer. Citaterne viser, at de studerende har
meget stor fidus til deres underviser.
»Når det går som det skal, hører man som
regel ikke noget. Og det er jo godt, for det
betyder, at de studerende forventer god
undervisning. Er det dårligt, skal de nok
sige fra,« smiler Jan og fortæller, at undervisningsprisen er vokset på ham – han er
simpelthen så glad for æren og den porcelænsugle fra Royal Copenhagen, der fulgte
med.
»Der er stil over KU, det skal de have.
Jeg har før fået priser og papchecks, men
Københavns Universitets årsfest, den har
format. Og så er jeg så glad for, at det er en
undervisningspris – som nogle gange bliver
skubbet lidt til side af de store forskningsbevillinger.«
Motiveret af tysk tv
Kombinationen af kemi og formidling fik
tag i Jan H. Jensen inden puberteten. Han
er vokset op på Ærø med én dansk og tre

»Mega credit for
at have lagt ting
ud på Peerwise det må have taget
megalang tid, og
det er helt sikkert
blevet brugt rigtig, rigtig meget.
Så det er virkelig
fedt gjort!«
___
»Havde godt nok
aldrig forestillet
mig at jeg skulle
programmere
noget som helst –
men efter at have
haft kurset tænker jeg, at det nok
kan blive ganske
nyttigt en anden
gang. Virkelig en
øjenåbner! Sejt!«

tyske tv-kanaler, fortæller han. Da han som
tiårig så nogle programmer på den smalleste af de tyske kanaler, hvor formelle kitler
udførte nogle kemiske eksperimenter, var
han tændt:
»Jeg bestilte nogle undervisningsbøger til
gymnasieelever hjem, som jeg pløjede igennem. Et par år efter kørte Familiejournalen
konkurrencen Fysikernålen, jeg sendte nogle projekter ind til bedømmelse, og vandt
bronze. Senere fik jeg guldnålen med billet
til at rejse på Danmarkstur i et folkevognsrugbrød og høre om videnskab. Det var virkelig spændende,« siger Jan, forundret over,
at Uniavisen synes, at det er en god historie,
at en knægt fra Ærø i korte bukser turnerer
landet rundt og markedsfører kemi i stedet
for at læse tegneserier under pæretræet.
Jan H. Jensen bliver aldrig en ansat, der
drømmer om undervisningsfrikøb for at
kunne hellige sig sin forskning, for han kan
slet ikke adskille de to, siger han:
»Hvert kursus er et forskningsprojekt.
Hvert eneste år tænker jeg ’nu laver jeg ikke
mere om’ – og så laver jeg det fuldstændig
om. For mig fjerner it presset i selve undervisningssituationen, men der ligger selvfølgelig noget bag. Du samler data, du tygger
hårdt på dem, og du formidler dem. Og det
er mindst lige så hårdt som alle andre forskningsprojekter.«
gbg@adm.ku.dk

de studerendes
kursusevalueringer
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KUmmentar
Studietider
og kvalitet kræver
fælles indsats
Af rektor Ralf Hemmingsen,
prorektor for forskning og innovation
Thomas Bjørnholm og prorektor for
uddannelse Lykke Friis

”Vi er imponerede
over det fællesskab
og engagement,
de studerende har
mobiliseret for
at sikre en god
uddannelse”

BANNERE OG KAMPRÅB i protest mod
Folketingets fremdriftsreform fyldte sidste
onsdag Frue Plads. Lad det være sagt med
det samme - vi er imponerede over det fællesskab og engagement, de studerende har
mobiliseret for at sikre en god uddannelse.
Og vi opfordrer nu til, at det fællesskab bidrager konstruktivt med løsninger til vores
fælles udfordring: KU's studerende har i
snit ret lange studietider, og Folketinget har
vedtaget en fremdriftsreform, der betyder,
at vi i skal nedbringe den gennemsnitlige
studietid med 7,6 måneder i 2020. Hvis ikke
det sker, kan regningen blive op til 345 millioner kroner årligt. Og det kommer til at gå
ud over kvaliteten i uddannelserne. Og lad
os understrege: uddannelser af højeste kvalitet er den allervigtigste prioritet for os som
rektorat på Københavns Universitet, og det
er strategiens hovedpunkt.
I LEDELSEN HAR VI over flere omgange
drøftet fremdriftsreformen med de studerende og lyttet til de bekymrede stemmer.
Vi er enige om, at reformen bliver vanskelig
at implementere. Så meget desto vigtigere

er det, at vi sætter os sammen for at finde en
løsning. Det nytter ikke noget, at vi stopper
ved erkendelsen af utilfredshed. Vi må diskutere, hvordan vi bedst muligt kan løfte en
bunden opgave.
Vi er parate til at drøfte en gradvis indfasning af reformen. Vi har allerede besluttet,
at vi på nuværende tidspunkt ikke vil stramme studieaktivitetskravene (45 ECTS) og
regler for orlov. Vi vil gerne høre alle gode
idéer til, hvordan gennemførelsestiden kan
nedbringes. I forbindelse med manifestationen på Frue Plads havde ledelsen opstillet
seks kasser, hvori man kunne aflevere sine
input, og vi glæder os over de mere end 100
forslag, vi har fået.
FOR AT UNDGÅ en misforståelse: Arbejdspapiret, som fandt vej til Universitetsavisens
spalter, var aldrig tænkt som universitetets
samlede svar på studiefremdriftsreformen.
Det er ikke mindst i lyset af studiefremdriftsreformen, at vi for længst har lanceret
initiativer, som skal forbedre uddannelsernes kvalitet: en ny studiemiljøsatsning, flere
sommerskoler og styrkelse af den pædago-

giske og didaktiske udvikling. Det er vigtigt
med en fælles bevidsthed om, at der er mange ’årsager’ til forsinkelser på studiet. Det er
også derfor, vi bl.a. indfører minimum 12
timers undervisning per uge på alle bacheloruddannelser. Vi ved også, at vejledning har
stor betydning for gennemførsel, så derfor
vil vi forbedre studie- og karrierevejledningen i en ny strategi.
I de kommende måneder vil studiefremdriftsreformen være på dagsordenen ved
møder mellem KU's ledelse og Studenterrådet, i Studienævn, Akademiske Råd, KU's
Uddannelsesstrategiske Råd og i KU's senat,
hvor medarbejdere, studerende og ledelse
mødes på tværs af universitetet.
LOVEN BLEV VEDTAGET i juni, og for at
kunne komme videre og rent faktisk vide,
hvad vi skal arbejde med, har vi brug for at
se bekendtgørelserne, som vi afventer fra
Uddannelsesministeriet. KU har bedt ministeriet om en udsættelse af reformen eller
overgangsordninger for allerede indskrevne
studerende.
Vi er spændt på, om ministeren er imødekommende. Men vi forventer, at økonomien
i reformen stadig er den samme. Ser vi blot
passivt til, vil universitetet komme til at
mangle et stort millionbeløb. Vi skal finde
en løsning. I rektoratet er vi indstillede på
en fordomsfri drøftelse. Vi er åbne for alle
gode løsninger – og intet er besluttet på
forhånd om end vi naturligvis må overholde
loven og bekendtgørelserne til punkt og
prikke. At finde en løsning, der fungerer på
KU, er vores fælles ansvar.

studenterkommentar
Historien om
en historisk sejr
Af formand Mie Sofie Andersen
og næstformand Laura Kofod,
Studenterrådet ved Københavns
Universitet

”Vi fik universitetsledelsen til at lytte.
Nu skal vi bare
få uddannelsesministeren til at
gøre det samme”
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EN BLÅ FINANSLOV, en minister der stiftede nyt parti og et Faderhus der nedlagde sig
selv var alle nyheder, der måtte vige spaltepladsen den 27. november, fordi dagens
virkelig skelsættende begivenhed var endnu
større. Det nye studenteroprør hed det i flere
dagblade, og dagen var en historisk dag for
KU. 9.000 studerende samlede sig på Frue
Plads for at forsvare vores uddannelser og
sige fra over for det massive pres for at få
os hurtigere igennem, der efterhånden har
vokset sig så stort og ensporet, at fagligheden er truet.
Tendensen til at ville drive os studerende
hurtigere igennem vores uddannelser er
ikke ny, og historien om protesterne går
længere tilbage. Allerede sidste vinter sneg
uddannelsesminister Morten Østergaard
sin såkaldte studiefremdriftsreform ind ad
bagdøren, mens de fleste fokuserede på den
SU-reform, der blev præsenteret samtidig.
STUDIEFREMDRIFTSREFORMEN er fuld af
tiltag, der skulle få danske studerende hurtigere igennem – og straffe både studerende
og universiteter økonomisk, hvis det alligevel ikke lykkes. Så KU fik travlt med at lave
endnu strammere regler, end ministeriet
havde lagt op til for at sikre sig de penge,
som man var blevet stillet i udsigt. Det var
vi i Studenterrådet selvsagt ikke særlig tilfredse med.

Tvungen tilmelding til 60 ECTS-point årligt
for alle studerende fra september 2014
kommer med regeringens reform til at betyde, at alle studerende altid skal være fuldtidsstuderende uden mulighed for at lave
alternative forløb i en periode, hvor man
eksempelvis gerne vil prøve kræfter med
forskning, praktik, udlandsophold, studiejob eller opstart af egen virksomhed. Så da
ledelsen foreslog at forringe mulighederne
for orlov og lave fælles studieaktivitetskrav
på 45 ECTS-point, ville de fjerne den allersidste elastik i vores uddannelser og
gøre det meget let at smide forsinkede studerende ud. Men med udsigten til 32.696
underskrifter, blokader på tre fakulteter og
9.000 demonstrerende studerende på Frue
Plads, meldte rektor Ralf Hemmingsen sent
aftenen før ud, at ledelsen alligevel ikke
ville stramme yderligere.
ALLEREDE FRA MORGENSTUNDEN kunne
alle vi studerende altså glæde os over en
gigantisk sejr. Den oprindelige anledning til
den store demonstrationsdag var med ét opløst: Dem der havde planlagt orlov og forskningsår, kunne slappe af igen, og dem der
allerede kunne se, at det ville knibe med at
bestå de 45 ECTS-point, kunne ånde lettet
op. Alligevel dukkede 9.000 mennesker op
på en støvregnfuld novemberdag for at vise
deres modstand. For selv om vores umiddel-

bare krav allerede var indfriet, er der stadig
noget helt galt.
De postkort som vi i Studenterrådet havde forberedt til rektor Ralf, hvor alle kunne
udtrykke deres bekymringer, blev straks
omadresseret til reformens ophavsmand,
Morten Østergaard, der så sig nødsaget til at
kigge forbi og stå på mål for sin reform.
MINISTERENS BUDSKAB VAR simpelt, men
ikke nyt: Det er da kun rimeligt at forlange,
at I læser fuldtid på jeres uddannelser. Men
det der udmærker universitetsuddannelser, er et frirum til dygtiggørelse og plads
til specialisering inden for netop den gren
af videnskaben, som man finder særligt
spændende, eller som man gerne senere vil
beskæftige sig med. I modsætning til hvad
ministeren antyder, har vi ikke en principiel
modvilje mod fuldtidsstudier, men en reel
frygt for at kvaliteten af vores uddannelser
forringes.
Vi vandt en kæmpe sejr onsdag den 27.
november, men vi er slet ikke færdige endnu. Det virkelige problem er selve reformen,
og i Studenterrådet vil vi blive ved med at
insistere på at få gjort op med de rigide regler, der truer med at forringe vores faglighed. Det vil få uoverskuelige konsekvenser,
hvis ikke vi får ændret i forliget og smidt de
åbenlyse tåbeligheder i 60 points-tilmeldingen på porten. Vi har set, at vi kan gøre det,
og vi har vist hinanden, at vi kan skabe forandringer, når vi står sammen. Derfor var
demonstrationen ikke en sejrskulmination,
men et stort rygstød i kampen for verdens
bedste uddannelser. Vi fik universitetsledelsen til at lytte. Nu skal vi bare få uddannelsesministeren til at gøre det samme.

kronik

Hvorfor uddanner
vi os? Politikerne
skylder os svar
Det bliver kun for samfundets skyld - ikke individets
- at vi uddanner os, skriver historiestuderende i om
tidens uddannelsesreformer.
SYNSPUNKT
Af Valdemar H. Grambye, stud.mag. i historie

De studerende er utilfredse med de nye
tiltag, SU-reformen og særligt fremdriftsreformen lægger for dagen. Reformer, som i
deres essens bygger på, at vi skal hurtigere
i arbejde.
Hvorfor skal vi hurtigere i arbejde? Kort
sagt fordi det skaber en højere produktivitet
og erhvervsfrekvens for samfundet i kraft af

at udbygge sine kompetencer ved at tage et
arbejde, udlandsophold eller praktikophold
undervejs?
Hvorfor er tvungen hurtig gennemførelse
godt for individet, når sygdom, studietræthed eller stress rammer en, gnisten er væk
og man har brug for en pause eller et lavere
tempo i sin uddannelse?
Hvorfor synes formålet med uddannelse
kun at dreje sig om job, økonomisk gevinst
og arbejdsmarkedet, når uddannelse også er

”Hvorfor skal vi så radikalt
tilsidesætte en model, der i lange
tider har medvirket til at gøre vores
samfund til et af verdens bedste og
KU til Nordens bedste universitet?”

Bredde, men ingen dybde
Så fortæl os: Hvorfor skal individet straffes
for at lægge ekstra tid til sin uddannelse ved
at vælge et andet studium, som faktisk passer bedre?
Hvorfor er det en fordel for individet at
være dimittend som 23-24 årig, i stedet for

en personlig erkendelsesmæssig udvikling?
Politikerne skylder de studerende svar. At
de studerende bare skal være hurtigere færdige, så de kan komme hurtigere i arbejde,
er simpelthen ikke godt nok. For hvis målet
med uddannelse kun er at komme i arbejde
for samfundsøkonomiens skyld, så efterlader man en hel generation af unge desillusionerede, når virkeligheden på den anden
side ikke byder dem et job.
Er det blot et kommunikationsproblem
så? Nej desværre.
De fleste studerende har for længst fået
øje på, at reformerne faktisk vægter effektivitet – forstået som lave udgifter per
studerende, lille frafald og lav alder ved
afslutning – højere end kvalitet, og at det
man betegner som ’kvalitet’ i reformerne,
ikke omhandler udviklingen af deres kvalifikationer.
Kvalitet er reduceret til højere uddannelsesfrekvens, tilpasning til arbejdsmarkedet
og instrumentalisering af faglig viden. Der
kommer ikke flere undervisningstimer eller midler af anden art. De studerende skal
blot være hurtigere, da flere og flere skal
spise af den kage, der nu synes kun at være
et spørgsmål om rentabilitet for universiteterne, jævnfør taxameterordningen.
Hurtigt udført uddannelse giver måske et diplom til et job, men ikke større

Vi havde verdens bedste model
Med andre ord, reformerne animerer en
pølsefabrikskultur på universiteterne, der
rammer de svage, indsnævrer samfundets
perspektiver og udhuler mangfoldighedens
fordele. Det bliver kun for samfundets skyld
– ikke individets – at vi uddanner os. Reformerne af universitetsuddannelserne er dermed blot blevet et led i at styre samfundets
økonomi, desværre ikke meget andet. Er det
en hensigtsmæssig udvikling?
Alle kan blive enige om, at en løbende
revision af universitetsuddannelserne er
en god ting, og at uddannelsessystemets
fokus på det omkringliggende samfund er
nødvendig. Men hvorfor skal vi så radikalt
tilsidesætte en model, der i lange tider har
medvirket til at gøre vores samfund til et
af verdens bedste og KU til Nordens bedste
universitet? En fleksibel model hvor kvalifikationer såsom selvstændighed, samarbejdsevne, kreativitet, originalitet og fantasi
også anses som vigtige kvaliteter vores uddannelsessystem medvirker til at opbygge.
Tankegangen bag reformerne prioriterer de parametre, der kan måles, så vi kan
konkurrere med dem vi sammenligner os
med. Men er det ikke netop også de andre

Det bør ikke være let
Uddannelsespolitik med henblik på universiteterne vil altid være en balancegang
mellem kvalitet og effektivitet, mellem individets og samfundets bedste. Pointen her er,
at det ikke er for samfundets bedste, at man
øger effektiviteten, og risikere at det sker på
bekostning af kvaliteten og fleksibiliteten;
at det ikke er for samfundets bedste, blot at
anse individet for en brik i samfundsøkonomien, men at man bør tage højde for, at vi
som mennesker er forskellige.
Pointen er, at balancen på vægtskålen er
skæv.
Vi vil jo gerne uddanne os for fællesskabets skyld, men fællesskab er ikke baseret
på et økonomisk regnestykke alene. Fællesskab handler om samfundet som helhed.
Det handler om at forstå, at vores samfund
består af virkelige mennesker, og at det netop er summen af disse unikke dele, der konstituerer og beriger vores fælles samfund.
Uddannelsespolitik er aldrig et let emne
at diskutere, og bør heller ikke være det. Det
starter med at tage stilling til spørgsmålene:
’Hvorfor uddanner vi os?’ og ’Hvilket samfund vil vi gerne have?’.
Her skylder politikerne os svar. For det
åndsforladte uddannelsessystem og samfund reformerne på nuværende tidspunkt
animerer, er der faktisk mange, der ikke vil
abonnere på.
uni-avis@adm.ku.dk

KONFRONTATION
Han stiller gerne op, uddannelsesminister Morten Østergaard (R), til debatter med de studerende. Her til et stormøde om SU-reformen på KU i februar.
Men kronikøren mangler alligevel svar på de væsentligste spørgsmål.
FOTO: LARS JUUL HAUSCHILDT

en større arbejdsstyrke. Staten indkasserer
mere i skat, sparer penge på SU, og samfundet kan dermed køre rundt og velstanden
forblive høj.
Reformerne har altså en positiv effekt på
samfundet som helhed, og man kan med
rette overveje, om ikke man faktisk skylder
samfundet at gennemføre sin uddannelse
hurtigst muligt, når nu den betaler gildet.
Uddan dig hurtigt for fællesskabets skyld!
Det lyder jo godt, men der mangler noget.
At reformerne ikke tiltaler en stor del af
de studerende skyldes nemlig, at ingen længere kan se reformernes positive effekt for
individet. Man føler sig som en ubetydelig
del af samfundets økonomiske maskineri,
og man kan ikke forstå meningen med maskineriet, da ingen ved, hvor det skal føre
os hen.
Der er ingen, der giver individet et fyldestgørende svar på spørgsmålet ’Hvorfor
uddanner vi os?’. Dette er især politikernes
ansvar at definere.

livskvalitet. Den giver bredde, men ikke
dybde.

umålelige egenskaber, der har gjort og gør
vores samfund til noget specielt? Er det ikke
især dem, der gør os i stand til at tænke nyt,
aktivt at deltage i den demokratiske proces
og forholde os kritisk og nuanceret til samfundet, til viden, til den offentlige debat
og til os selv – altså at være en god borger i
samfundet?
Disse egenskaber risikerer man bliver tabt
i processen, hvis ikke man giver plads til, at
vi som mennesker er forskellige, og at det
at være studerende ikke udgør hele ens liv.
Denne mangel på fleksibilitet i reformernes
stramme onesize-model kan nemlig meget
vel fremme en allerede eksisterende tendens til at gøre uddannelse til et spørgsmål
om at finde de ’rigtige’ svar og levere resultater, når det nu skal gå så hurtigt, frem for
at gå til kilderne og selv forstå og erkende
det man læser.
I stedet for at tænke selv, ud fra det man
læser, risikerer man blot at tænke det, man
læser.
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How can migrant
literature and other
artistic expression help
us understand the
migrant experience?
What has been the
fate of refugees
seeking to escape the
conflicts in Northern
Africa and the Middle
East?

To what extent do
changing demographics
in Western democracies
require an intake of
migrant labour?

What would a
fair immigration
and integration
regime look
like?

What are the causes,
patterns and effects
of international
migration?

What are the
conditions under which
religious and cultural
diversity lead to tensions and conflict, rather
than peaceful
co-existence?
How will global
warming affect
human mobility in
the future?

MASTER OF ARTS (MA) IN

ADVANCED
MIGRATION
STUDIES
The Master’s degree in Advanced Migration Studies is an
ambitious, inter-disciplinary two-year Master’s degree
programme (kandidatuddannelse) in English that provides
students with a comprehensive understanding of the possibilities
and challenges presented by international migration.
Admission
Students who hold a BA degree from either the humanities or social sciences can apply
for admission. To begin your studies by 1 September, you should apply no later than
1 February.
Read more about the MA in Advanced Migration Studies here:

studies.ku.dk/masters/migration-studies
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How are migrant
identities formed in
response to national
cultures in host
societies?

What is the role of
language(s) in the
process of
migration?

kalender

Brug online-kalenderen
Et uddrag af kommende
begivenheder fra uniavisen.dk/
calendar.

Grænseløse køn. Kønsoverskridelser – kønsgrænser

Julemarked på Skovskolen i Nødebo

SEMINAR – Med foredrag af Tyge Krogh, Bente Rosenbeck og Marie Louise Holm
Tid: 6/12 kl. 10.15-12.30
Sted: Københavns Universitet, Njalsgade 126, Aud. 23.0.50
Arr.: Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Center for Kønsforskning

STEMNING – Der vil være salg af juletræer og pyntegrønt, juledekorationer, lysestager,
hjemmebag, birkesaft, æblemost og meget mere – og mulighed for at købe gløgg, kaffe/the,
æbleskiver og friskbagte crepes
Tid: 14-15/12 kl. 11.00-15.00
Sted: Skovskolen, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg, følg skiltene mod julemarkedet
Arr.: Studerende på Skovskolen

Multiculturalism: What About the Majority?
SEMINAR – Presentation by Tariq Modood, professor of Sociology, Politics and Public Policy, Director, University Research Centre for the Study of Ethnicity and Citizenship, Founding
Co-editor of Ethnicities (Sage) and member of AMIS’ International Advisory Board
Tid: 6/12 kl. 13.15-15.00
Sted: Faculty of Humanities, Njalsgade 136, room 27.0.47 (KUA1)
Arr: Centre for Advanced Migration Studies, amis.ku.dk

New Frontiers – Migration in the 21st Century
CONFERENCE – Program on amis.ku.dk/calendar/2013/international_advisory_board_conference
Tid: 16/12 kl. 10.00-17.00
Sted: Faculty of Humanities (KUA1), Njalsgade 120, Auditorium 22.0.11
Arr.: AMIS

Feeling Space. Towards a History of Emotion, Affect, and Space

Samklang: Julekoncert

INTERNATINAL WORKSHOP – Keynote by Professor Monique Scheer, University
of Tübingen and Professor Tim Cresswell, Royal Holloway University of London
Tid: 6-7/12
Sted: KUA, locale 12.3.07
Arr.: Saxo Institute

KORSANG – Studentermenighedens kor, Samklang, synger julesange under ledelse af Sofie Schelde
og hjælper julestemningen godt og grundigt på vej
Tid: 17/12 kl. 20.00
Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6
Arr.: Studentermenigheden i København, smikbh.dk

Rule of Law vs. Democracy?

Mammutterne og mig

LECTURE – Marco Haase and Xie Lipin will discuss whether rule of law and democracy
are opponents or inseparable. Please register on jura.ku.dk/cecs/english/calendar/
rule-law-democracy/registration no later than 5/12
Tid: 9/12 kl. 15.00–17.00
Sted: The staff canteen 02-3-44, Studiegaarden, Studiestræde 6, 3rd floor
Arr.: Centre for European Constitutionalization and Security (CECS)

RUNDVISNING – Se Zoologisk Museums nye særudstilling. Køb din rundvisning på billetto.dk/
mammutter_rundvisning_11jan2014
Tid: 11/1 2014 kl. 16.45-18.15
Sted: Zoologisk Museum, Universitetsparken 15

Law and Art: European and Global Perspectives
WORKSHOP – Please register on jura.ku.dk/cecs/english/calendar/law-and-art
Tid: 10/12 kl. 8.30-18.15
Sted: The staff canteen 02-3-44, Studiegaarden, Studiestræde 6, 3rd floor
Arr.: Centre for European Constitutionalization and Security, Faculty of Law & Department
of Cross-Cultural and Regional Studies, Faculty of Humanities, University of Copenhagen
All art forms have relationships with
communities and their understandings
and representation of ideas, ideals, norms
and order. Secular and religious European,
global and local legal cultures interact with
representations of norms, ideals and conflicts in many art forms. Technology and
globalization have influenced and changed
both norms and representations.
This workshop will address some of these
relations hoping to contribute to an emerging field of research and action.

Rejs med tilbage til istiden med en rundvisning i Mammutter
– kæmperne fra Rusland. Vi har museet for os selv efter lukketid, hvor stilheden sænker sig over udstillingen med de store skeletter. Der er noget for alle aldre, når vores dygtige formidlere vækker de forhistoriske kæmper til live med spændende historier, mens de fremviser kranier fra sabelkatte og
ægte mammut-tænder. Vi får lov at løfte de tunge knogler og
mærke den tykke pels. På rundvisningen får vi også fortællingen om, hvordan nutidens mammut-jægere jagter kæmpemæssige skeletter i Sibiriens barske ødemark og hugger fossiler ud af permafrosten – måske finder du selv et forhistorisk
dyr i isen!? Anbefales til familier med børn fra 8 år.

Professors and Pioneers: The Early Study
of Modern Languages at the University of Copenhagen
SYMPOSIUM – In Honour of George Stephens (1813-1895)
Tid: 11/12 kl. 13.00-18.00
Sted: KUA, 21.0.54 (Multisalen)
Arr.: Department of English, Germanic and Romance Studies

Erhoff Prisen 2014

Mød Lone Aburas
FORFATTERMØDE – Tag en pause fra julehandlen og nyd Lone Aburas’ forfatterskab
i selskab med de kyndige litteraturelskere fra Litteraturmagasinet Tekstur
Tid: 11/12 kl. 16.30-17.30
Sted: Boghallen, Nørregade 6
Arr.: Atheneum Academic Books

Release for Ordet og gratis visning af 'Kiss Me Deadly'
EVENT – Film- og Medievidenskabs tidsskrift Ordet udgiver temaudgaven KØN
og viser ’Kiss Me Deadly’, film noir fra 1955 af den oversete instruktør Robert Aldrich
Tid: 11/12 kl. 19.30-23.00
Sted: KUA, lokale 22.0.11
Arr.: ordet.net

Law Reform in Pakistan
GUEAT LECTURE – By Dr. Osama Siddique, Department of Law & Policy,
Lahore University of Management Sciences
Tid: 12/12 kl. 10.15-12.00
Sted: Room 24.0.11, Faculty of Humanities
Arr.: ADI og ToRS

Koranen som udfordring
TILTRÆDELSESFORELÆSNING – Af professor mso Thomas Hoffmann
Tid: 13/12 kl. 13.15
Sted: Aud. 7, Købmagergade 46, 1. sal
Arr.: teol.ku.dk/abe/arrangementer/tiltraedelsesforelaesning-v.-professor-mso-thomashoffmann/

Erhoff Fonden uddeler hvert år to hæderspriser:
Erhoff Prisen på kr. 250.000 og Erhoff Fondens
Talentpris på kr. 50.000.
Erhoff Prisen gives til en person eller
institution, som har udført en helt ekstraordinær
og international anerkendt indsats indenfor
udforskning eller behandling af sygdomme,
herunder sygdomsforebyggelse.
Såfremt Erhoff Prisen gives til en person,
forudsættes det, at prismodtageren fortsat har
en betydelig forskningsaktivitet.
Erhoff Fondens Talentpris tildeles en særdeles talentfuld forsker under 40 år. Karakteristisk
gives talentprisen til en forsker på post.doc. – eller adjunkt niveau med omfattende og originale
videnskabelige bidrag til sit biomedicinske
forskningsfelt.
Ingen af priserne kan ansøges, men bestyrelsen afgør på grundlag af offentligt indkaldte
kollegiale nomineringer, hvem priserne tildeles.
Bestyrelsen for Erhoffs Fond indkalder til kollegial nominering af kandidater til Erhoff Prisen
2014 og Erhoff Fondens Talentpris 2014.
Nomineringen skal indeholde:
1. Kort begrundelse (1-2 sider) med fremhævel-

se af kandidatens væsentligste forskningsbidrag, gerne underbygget af bibliometrisk
analyse fra f.eks. Science Citation Index.
2. Curriculum Vitae.
3. Videnskabelig publikationsliste.
Kollegiale nomineringer bedes indsendt i
4 eksemplarer.
Nomineringer sendes senest
14. februar 2014 til:
Direktør Thor O. A. Erhoffs Familiefond
c/o Advokat Niels Kahlke
Købmagergade 3
1150 København K
Tlf. 33 12 25 50
Der henvises i øvrigt til fondens hjemmeside:
www.Erhoffs-Familiefond.dk
Bestyrelsen for Erhoffs Fond:
Professor Oluf Borbye Pedersen
(fondens formand)
Organisationspsykolog Mette Amtoft
Direktør Hans Barth
Advokat Niels Kahlke
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Tømmermandskuren
SPIS
– BANAN

TØMMERMANDSKUREN

Bananshake
1/2 banan (helst frossen)
3 dl iskold mælk
1 tsk pulverkaffe
1 tsk kakao
1 tsk sukker eller Kahlua efter
behov

HO HO HO–

Svinsk burger
med græskar
og coleslaw
(4 stk)
4 burgerboller
Græskar (fx butternut squash)
Ketchup
Kartofler i både

COLLAGE: SOFIE M. HANSEN

Bøffer
400 g hakket svin og kalv
En kvist timian
1 revet fed hvidløg
1 revet løg
1 tsk muskatnød
1 tsk spidskommen
1 tsk røget paprika
Salt og peber

Julen er hjerternes fest. Og det er ikke for sjov, at det
franske ord for kvalme er hjertesmerte. Panodiler er
allerhøjst placebo, når tømmermændene beslutter, at
din krop skal lægge hus til deres afterparty. Men bare
rolig – der findes en kur.

MAD PÅ SU
Af Sofie M. Hansen

Tømmermænd kan gradbøjes. Uden at stille
for store krav til grammatiske kundskaber er
første skridt at vurdere, hvor grelt det står
til. Slem, slemmere, slemmest? Kuren må
nødvendigvis tilpasses derefter.
Dobbeltsyn, konfusion og usikker afstandsbedømmelse optræder i medicinske
opslagsværker som symptomer på børneskelen. Indfinder disse tegn sig dagen efter
julefrokosten, er der dog hverken grund til
at frygte, at Ole Lukøje har tryllet dig om til
et skeløjet barn, eller til at søge læge. Diagnosen er tømmermænd af første grad, og
behandlingen er en flydende smertestiller.
Blend en halv banan med iskold mælk, en
teske instant kaffe, en teske kakaopulver og
en teske sukker. Har du Kahlua? Brug det
som erstatning for sukker. Banan indeholder serotonin, humørfremmende dope, der
beviseligt reducerer selvynk. Har du et gran
selvindsigt, vil det derfor være fornuftigt at
smide en klase i fryseren aftenen før julefrokosten. Du ved jo godt, hvordan det ender.
Tømmermænd af anden grad
Er der tale om andengradstømmermænd, er
blendet banan langtfra nok. Husk, din krop
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er dit tempel, og det er nu, der skal ofres på
alteret.
Hvis problemet er akut, og udsigten til
en tur i supermarkedet udløser koldsved
og kuldegysninger, kan Bronx Burgerbar
på Nørrebrogade anbefales. Her serveres
burgere og ikke så meget andet – og de giver ti procents studierabat. Tjili Pop i Rantzausgade har anstændige nachos med dip
i alle afskygninger til 55 kroner, men drop
kyllingen. Der er ingen grund til at være
overmodig.
Er du ambitiøs, eller har du en hjælpende
hånd inden for rækkevidde, kan tilsvarende
healing tilberedes hjemme. Opskriftens
succes forudsætter, at du ikke har dulmet
din trang til gris med gårsdagens dynger af
frikadeller, leverpostej og flæskesteg.
Butternut squash, eller andet græskar,
skæres i centimetertykke skiver på en led, så
stykkerne bliver så store som muligt. Vend
stykkerne i olie, salt, peber og spidskommen, og bag dem i et ovnfast fad en halv
time ved 180 grader varmluft. Det er samtidig et godt tidspunkt at smide en portion
kartoffelbåde i ovnen.
Tilbered coleslaw af lige dele revet gulerod og finthakket spidskål, som vendes i en
dressing af olivenolie, yoghurt, sennep og
ketchup.

Bøffen røres af hakket svin og kalv, timian, revet løg og hvidløg, muskatnød, spidskommen,
røget paprika, salt og peber. Form farsen til
hakkebøffer – steg dem gerne på en grillpande for autentisk grillbar-æstetisk skorpe.
Burgerbollen smøres med ketchup og toppes med græskar, svin og coleslaw. Lad dine
cravings diktere: bacon kan sagtens tilføjes.
Server med kartofler og ketchup. Og husk
cola on the side.
Livgivende førstehjælp
Tømmermænd af den allerværste skuffe kan
ikke kureres med fast føde. Madklummen
anbefaler at montere et drop med indisk
lime soda i venstre arm og blive i sengen.
Efter ti timers komalignende søvn og to liter
intravenøs læskedrik er sandsynligheden
for, at du vil være i stand til at stå oprejst,
væsentligt øget. Formentlig vil du endda
have mod på at bevæge dig ud i køkkenet og
tilberede dagens eneste – og derfor vigtigste
– måltid: tømmermandsdesserten.
Glem alt om essentielle aminosyrer og
omega-tre. Nu handler det om kulhydrater,
vitaminer og mælkekultur, din indre rutsjebanes nødbremse. Værsgo – arme riddere
med lilla softice galoperer ind fra højre.
Blend frosne bær, ymer og sukker eller akaciehonning. Pisk æg og mælk og vend brødskiverne i blandingen. Dyp derefter brødet
i kardemomme rørt med sukker og steg det
sprødt i smør på panden.
Med denne kur skulle betegnelsen 'genopstandelse' gerne give mening. Det er lige til
at blive religiøs af.
Glædelig jul!
uni-avis@adm.ku.dk

Coleslaw
1/4 spidskål
3-4 gulerødder
1 spsk olivenolie
3 store spsk yoghurt naturel
1 tsk sennep
1 tsk ketchup

Indisk lime soda
1 glas mineralvand
Saft af en citron eller lime
1 knivspids salt
1 tsk sukker

Arme riddere
med softice
1-2 skiver brød
1 æg
3 spsk mælk
1 tsk kardemomme
1-2 tsk sukker
Smør
Softice
1 1/2 dl yoghurt naturel
125 g frosne bær
1 spsk sukker eller
akaciehonning

