Reformlede på Humaniora

Sanders gabestok

Bør grænsen for fri abort ændres?

Mange ansatte er ved at bukke under for stress, advarer Humanioras tillidsrepræsentanter. Dekanen lover bedre kommunikation om
forandringerne, men vil ikke slække på tempoet Læs side 2-3

Videnskabsminister Helge Sander står fast på at studerendes evalueringer af undervisere skal offentliggøres på nettet. Useriøs smileykultur, lyder kritikken Læs side 7

Skal grænsen for fri abort være 12 uger, spørger filosof Klemens
Kappel og argumenterer for at kvinder selv vurderer den sene
aborts berettigelse Læs Videnskabet side 10-11
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Baggrund

Ekspert: Giv de ansatte frihed
Jo mere uforudsigelig forandringsprocessen er, desto større frihed skal medarbejderne have til selv at finde

LEDELSESSTIL
Af Claus Baggersgaard

Medarbejderne føler at alt er
kaos, og intet er som før. Mange organisationer gennemgår i
øjeblikket store forandringer,
men det er vidt forskelligt hvor
gode lederne er til at styre deres organisation igennnem
uvejret og skabe tryghed
blandt de ansatte.
Ole Hinz, ekspert i forandringsledelse ved Copenhagen
Business School, har som konsulent været med til at gennemføre en lang række forandringsprojekter.
Hans erfaringer og forskning viser at god forandringsledelse handler om at skabe
balance mellem den uforudsigelighed som de ansatte oplever i forandringsprocessen, og
den frihed de oplever at få til
selv at finde måder at gennemføre forandringerne på.
Sammenhængen er at jo

mere uforudsigelig processen
er, jo større behov for frihed
har medarbejderne også. Hvis
lederen gennemtrumfer hvordan tingene skal være, vil
medarbejderne opleve et dilemma mellem de retningslinjer de får udstukket og de realiteter de må forholde sig til i
dagligdagen.

Slå ikke i bordet
Ole Hinz vurderer ud fra informationerne i tillidsfolkenes
brev til den humanistiske dekan Kirsten Refsing at det netop er sådan en situation Det
Humanistiske Fakultet befinder sig i. Måske opleves det
enkelte forandringsprogram
ikke i sig selv som kaotisk,
men mængden og hastigheden
hvormed forandringerne skal
gennemføres, kan gøre at situationen opleves sådan og at
der ikke er en klar sammenhæng mellem mål og midler.
Under sådanne omstændigheder reagerer folk normalt

ved enten at ignorere chefens
instruktioner eller at give op
og føle sig magtesløse. Andre
typiske reaktioner er at arbejde efter reglerne velvidende at
det vil få tingene til at gå helt
galt eller direkte at forsøge at
sabotere forandringsprocessen.
»Utrolig mange ledere falder i og tror de må træde i karakter og styre med en fast
hånd. Men det er livsfarligt at
spille hård leder og slå i bordet
da medarbejderne i virkeligheden har brug for selv at være
med til at finde de rigtige løsninger,« siger han.

FOTO: KENNETH PINGEL

løsninger, understreger konsulent i forandringsledelse

Omstillingsvant – Ole

Skab plads
Ole Hinz bedste råd til en leder i en sådan situation er at
forsøge at leve sig ind i hvordan medarbejderne oplever
tingene.
Dialogen med medarbejderne er afgørende, lederen skal
være tæt på sine folk, tale det
samme sprog, samtidig med at

Hinz har lang erfaring med forandringsledelse.

de får frihed til at fylde meget.
Lederens rolle er at koordinere
og styre processen, men endelig ikke fortælle de ansatte
hvordan de skal gøre tingene.
»De ansatte føler klart at de
har fået mindre frihed, og det
bryder de sig åbenbart ikke
om. Det er mennesker med høj
faglig stolthed og stærke traditioner for og dygtighed til at
organisere deres eget liv. Det
hører både med til forskerhåndværket og undervisningskunsten. For lederen handler
det derfor om at give dem en
følelse af at de selv har manøvrerum og reelt medejerskab
over processen,« siger han.
Hvis mellemlederen er i en
situation hvor han/hun får et
lille manøvrerum fra sin overordnede, må mellemlederen
fungere som buffer mellem sine medarbejdere og sin egen
overordnede.
»Det kan være nødvendigt
at bøje chefens ordrer af hensyn til organisationens mål og

resultater. Det er følsomt, men
det hører med til at være leder
på alle niveauer så at sige at
handle i ly af mørket,« forklarer han.
Ifølge Ole Hinz viser erfaringerne at mere information og
stormøder hvor de ansatte bliver orienteret om tingenes tilstand og ledelsens beslutninger, ikke hjælper hvis situationen opleves som kaotisk.
Det handler om at involvere
medarbejderne direkte i processen, så mindre arbejdsgrupper med konkrete opgaver i
forhold til at finde løsninger
virker langt bedre. Hvis der på
sigt er tale om større ændringer af folks funktionsvilkår, vil
en bred diskussion af de gensidige forventninger til hinandens roller være ønskelig.

Politikeren
Oplever at han/hun selv og andre har forskellige, ofte modstridende interesser som vedkommende gør meget for at
beskytte og varetage. Værktøjerne er oftest uformelle forhandlinger, dannelsen af koalitioner, manipulation, pres og
overtalelse også ved hjælp af
charme.
Nøgleord: Forhandling og
taktik.

Poeten
Mener at han/hun har alle de
muligheder for at beslutte og
gennemføre implementeringen som vedkommende kan
forestille sig. Det gælder også
frit at ændre i det koncept
der er under implementering
og frit tilpasse det til realiteterne i sin afdeling.
Nøgleord: Frihed og fantasi.

gene igennem. Det har formentligt ikke gjort det nemmere at vi som ny ledelse har
insisteret på at sætte åbenhed
højt på dagsordenen og derfor
har præsenteret nye forslag i
ufærdig form for at få mest
mulig input før vi traf en beslutning. Den form har medvirket til rygtedannelser og
usikkerhed, men er at foretrække frem for en ledelsesstil
hvor intet slipper ud før den
endelige beslutning er truffet,«
siger Kirsten Refsing.
Som konsekvens af kritikken vil der den kommende tid
og så længe det er nødvendigt,
blive afholdt en serie dialogmøder, et hver måned hvor al-

le kan komme og sige deres
mening. Det første bliver den
11. april med det nye system
for forskningsmålinger som
emne. Derefter følger et den
10. maj om indholdet af den
udviklingskontrakt som fakultetet har indgået med universitetet.
»Vi må håbe at informationerne i sig selv ikke er med til
at skabe utryghed, men vi vil
blive ved med at holde dialogmøder for at skabe overblik så
længe der er et behov for det,«
siger hun.

clba@adm.ku.dk

Hvilken type er du?
Som lønmodtagere reagerer
vi vidt forskelligt på forandringer. Ole Hinz skelner
mellem følgende fem medarbejdertyper:

Postbudet
Ser sig selv som et led i et
stærkt hierarki og opfatter sin
opgave som loyalt postbud der
overbringer eller virkeliggør
budskaber i den form de er blevet betroet.
Nøgleord: Hierarki og lydighed.

Piloten
Opfatter sig som en pilot der
har det endelige ansvar for at
operationen bliver vellykket
gennemført. Skal følge procedurer og rette sig efter kontroltårnets anvisninger, men det er
altid piloten der til syvende og
sidste selv har ansvaret. Også
for at fravige proceduren.
Nøgleord: Procedurer og
ansvar.

Pædagogen
Pædagogen mener at vedkommende har frihed inden for sit
ansvarsområde og projektets
givne rammer til at disponere
som han/hun finder bedst. Det
vil sige selv vælge midlerne når
bare resultatet nås.
Nøgleord: Dialog og motivation.

»Jeg forstår de ansattes usikkerhed«
Kirsten Refsing lover bedre kommunikation og erkender fejl, men forandringerne
på Humaniora fortsætter i uændret tempo
FORSVAR
Af Claus Baggersgaard

Tingene kunne være gjort bedre, men kursen er den rette.
Kirsten Refsing, dekan på Det
Humanistiske Fakultet, er glad
for at tillidsfolkene har skrevet
til hende angående deres bekymring for stemningen
blandt de ansatte, men hun
har ikke tænkt at stoppe de
mange reformer på fakultetet
eller sætte forandringstempoet
ned.
»Jeg kan godt forstå at folk
føler sig trængte. Presset udefra og ovenfra, kombineret
med vores eget ønske om at

blive endnu bedre kan let skabe utryghed. Detailstyringen
af universiteterne betyder at vi
ofte må bruge vores tid på at
lave ting om på en bestemt
måde, i stedet for at vi får lov
til selv at finde ud af hvad den
bedste måde er,« siger hun.
De mange politiske krav til
universiteterne betyder at dekanen hverken kan eller vil
stoppe de mange forandringer.
»Jeg har prøvet at arbejde
fremadrettet så Humaniora ikke altid står som rosinen i pølseenden og først gennemfører
tingene når vi bliver presset
helt op i en krog,« tilføjer hun.
Forandringerne betyder til-

med at de ansatte vil opleve en
større administrativ arbejdsbyrde mens de planlægges og
gennemføres, men målsætningen er inden for de næste fire
til fem år at nedbringe den tid
forskerne bruger på administration.
Til gengæld erkender hun at
der er sket enkelte fejl undervejs og lover at dekanatet vil
bestræbe sig på at informere
bedre om de mange forandringer. Blandt andet kunne situationen omkring indførelsen af
et nyt optagelsessystem være
håndteret bedre.
»Et papir der ikke skulle offentliggøres, blev sendt ud ved
en fejl. Det er den slags der

sker, men uheldigvis skabte
det en del forvirring. Nogle
troede at flere fag skulle lægges sammen, og at de kun havde en uge til at gennemføre
det.
»Der skal med tiden være
færre studieordninger, men ikke færre fag. De misforståelser
skal vi have ryddet af vejen,«
siger Kirsten Refsing.

Næsten for åbne
Til gengæld kan hun ikke genkende at tingene bliver hastet
igennem uden at involvere og
informere medarbejderne.
»Det er simpelthen ikke rigtigt at vi ikke tager os den nødvendige tid til at diskutere tin-

Læs hele Kirsten Refsings kommentar på humanist.hum.ku.
dk/webartikler/forandring/
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»Dekanatet synes at tro at VIP´erne har en sådan grad af



»Der er tale om effektive og højt motiverede medar-

loyalitet overfor KU at de bliver uansat hvad der sker. Men

bejdere som føler sig presset væsentligt ud over hvad

vi er ved at være derhenne hvor mange af dem der har

de finder foreneligt med et anstændigt serviceni-

noget salgbart at byde på, prøver at finde andet arbejde.«

veau, ikke mindst over for de studerende.«

VIP-tillidsrepræsentanterne på Humaniora

VIP-tillidsrepræsentanterne på Humaniora

Nyheder

Nødråb til
dekanen
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VIP-tillidsrepræsentanterne vil
have dekanen på Det Humanistiske Fakultet til at gribe ind fordi
mange ansatte er ved at bukke
under for stress

HUMANIORA
Af Claus Baggersgaard

En stor del af medarbejderne
på Det Humanistiske Fakultet
er så stressede, utrygge og deprimerede at ledelsen må gribe ind og gøre noget ved arbejdsforholdene.
Det skriver tillidsrepræsentanterne for de videnskabeligt
ansatte til dekan Kirsten
Refsing.
»Vi anser det for vores pligt
at informere om at situationen
er alvorlig,« lyder det i brevet.
Fællestillidsmand Henrik
Prebensen mener at det i høj
grad er ledelsesproblemer der
er årsag til situationen. Kirsten
Refsing blev dekan for omkring syv måneder siden, og
der er efterfølgende kommet
to nye prodekaner og en fakultetsdirektør til.
»Vi har fået en helt ny ledelse uden forhåndskendskab til
stedet der har haft travlt med
nye tiltag samtidig med at den
organisatoriske kapacitet ikke
har været til stede. Vi hører at
de ansatte oplever det som at
det fyger i luften med nye til-

tag som folk skal bruge tid på
så de føler sig usikre, overbelastede og utrygge. Ledelsen må
tage hånd om problemerne.
Det er nu den skal vise sit
værd,« siger Henrik Prebensen.
Ifølge fællestillidsmanden
klager de ansatte over nye
tidskrævende administrative
opgaver, mange oplæg til ændringer der efterfølgende er
blevet trukket tilbage eller lavet om, uklare ansvarsfordelinger, mangelfuld information samt et forslag til nyt pointsystem for videnskabeligt arbejde der som tidligere omtalt
i Universitetsavisen har medført protester og underskriftindsamling (se også debat side
9).

Mudret information
Isak Winkel Holm, lektor ved
Institut for kunst- og kulturvidenskab, understreger at han
går ind for forandringer, men
han er som mange andre ansatte træt af den øgede administrative byrde og føler sig
koblet af forandringsprocessen.
»Den administrative arbejdsbyrde er vokset eksplo-

sivt. Mange af mine kolleger er
frustrerede over at det de gerne vil, nemlig at undervise,
forske og vejlede de studerende, fylder mindre og mindre i
deres arbejdsdag,« siger han
og fortsætter:
»Vi vil også gerne lave ting
om. De humanistiske uddannelser er midt i en vigtig omstillingsproces, ikke mindst
fordi kandidaterne ikke længere bare afsættes til uddannelsessektoren, men i stort omfang også til det private erhvervsliv. Det er en god ting,
og det kræver gennemtænkte
og fagligt begrundede forandringer. Men for tiden bliver
administrative forandringer
hastet igennem ovenfra, og
det går så stærkt at vores egne
ideer om hvordan fagene skal
se ud, ikke rigtig når at spille
nogen rolle. Vi kunne godt
tænke os at være medspillere i
forandringsprocessen.«
Fællestillidsmand Henrik
Prebensen frygter at problemerne vil føre til at flere medarbejdere vælger at forlade fakultetet, og det bliver sværere
at tiltrække nye. Han har allerede hørt om teknisk administrativt personale der har fået

Tillidsrepræsentanternes kritik
• For mange reformer og reformudkast på studieområdet.
• Ingen eller uklare retningslinjer for arbejdsopgaver der pålægges
medarbejderne.
• Vilkårlighed i tildelingen af arbejdsressourcer.
• Utilstrækkelig klarhed om beslutningskompetencer og ansvarsfordelinger.
• Information om campusplanen gives i en form der skaber usikkerhed og
utryghed. Både fordi informationen og selve planen virker uigennemtænkt.
• Projektet med pointdeling af forskning er overordentligt upopulært i sin
nuværende form.

et bedre tilbud andetsteds og
har valgt at gå.
»Der er mange ældre medarbejdere der vil gå på pension,
og det kræver attraktive arbejdsforhold hvis man skal tiltrække nye. Ellers risikerer fakultetet inden længe at stå
med et stort problem,« siger
han.

Højere karakterkrav
Senest har et nyt optagelsessystem med virkning allerede fra
2008 skabt vrede blandt medarbejdere og studerende. Det
blev først ved en fejl meldt ud
på en måde så man kunne tro
at antallet af fag skulle skæres
ned og at man kun havde to
uger til at gennemføre det. Det

blev dog hurtigt trukket tilbage.
I virkeligheden handler forslaget til nyt optagelsessystem
om at fagene skal samles i 17
optagelsesområder med henblik på at hæve adgangskvotienterne, og sænke frafaldet.
De studerende er dog fortsat
utilfredse med planerne fordi
det betyder at der vil blive optaget 100 færre studerende årligt.
»Dekanen mener at står
man med et lavt gennemsnit
fra gymnasiet, kan man ikke
klare sig igennem en universitetsuddannelse. Det er langt
fra sandt. Fordi man kommer
ind på universitetet med et
gennemsnit på seks, betyder

det ikke at man er dum,« siger
Vibe Skytte, koordinator for
Humrådet.
De studerende på Filosofi
har valgt at klage direkte til videnskabsministeren over det
nye optagelsessystem. Filosofi
er nemlig kommet i samme
optagelsesområde med et fag
der har en optagelseskvotient
der er 0,4 procent højere.
»Vi frygter at der bliver forvirring om hvordan optagelsen
fungerer. Derudover synes vi
at det er en underlig måde at
ændre tingene på idet vi ikke
har haft særligt god spørgetid
og forslagene er noget uklare,«
siger han.
clba@adm.ku.dk
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Sagens rette sammenhæng
»Hele sagen er opstået i en fredagsbar, hvor nogle studerende i festligt lag har brokket sig over en
underviser. Det sker formentlig hver eneste fredag i hver eneste fredagsbar, men i Jyllands-Posten
kaldes denne private samtale fagråd og almindeligt brok kaldes klager.«
Stud.mag.art. Linda Langemark i debatindlæg til Politiken.
Højt til loftet
»Vi har stor tillid til vores forskere og undervisere. Ytringsfriheden og forskningsfriheden på universitetet er grundlæggende rettigheder, der er helt nødvendige for, at Humaniora kan udfylde sin
rolle i samfundet. De eneste grænser der bør være for ytringsfriheden er lovens, for selvfølgelig må
undervisere ikke opfordre til noget, som er ulovligt. Men det er jo også langt fra tilfældet i denne
sag.«
Dekan Kirsten Refsing i Humanist den 9/3.

Helt ude af
proportioner

En røst

Rothstein eller forskningsfrihed
»Den Mikael Rothstein der i årevis har chikaneret og beklikket folk med en anden opfattelse end
sin egen, har for længst erobret alle plusordene. Det er The Danish Association for the History of
Religions med Mikael Rothstein i spidsen der har sat den universitære virkelighed. En virkelighed
uden forbindelse mellem ord og handling. Sandhed – hvad er sandhed? Du kan vælge mellem
Rothstein og deportation! Det er den såkaldt frie forsknings frie valg.«
Lektor Emeritus Carsten Breengaard i kronik i Jyllands-Posten den 10/3 med titlen:
’Mikael Rothstein eller forskningsfrihed’.
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Interview

Velkommen på forsiden
En anonym mail om en håndfuld utilfredse studerende.
Det var nok til at kaste religionsforskeren Mikael Rothstein
på forsiden af Jyllands-Posten og ud i en mediestorm der
har krævet såvel personlige som professionelle ofre

ROTHSTEIN-GATE
AF KRISTOFFER HOLM PEDERSEN

tale i årevis havde chikaneret og beklikket folk
med en anden opfattelse end sin egen.

Lodret løgn
Den 8. marts vågnede lektor på Københavns
Universitet Mikael Rothstein op til sit eget ansigt på Jyllands-Postens forside. Under overskriften: »Studerende klager: Forsker politiserer« kunne avisen nemlig berette om en klagesag som nogle studerende var i færd med at køre mod ham.
Avisen fortalte at klagerne var trætte af at
Rothstein i undervisningen havde opfordret
dem til at demonstrere til fordel for det nu hedengangne Ungdomshus. De ville ikke høre politiske taler for Ungdomshuset når der stod religion på undervisningsskemaet, skrev avisen.
Problemet var bare at historien ikke passede.
Der var nemlig ingen klager. Ganske vist havde
en håndfuld utilfredse elever henvendt sig til et
medlem af Fagrådet for Religion, og fået ham
til at tage det op på et møde. Men efter at have
drøftet det internt og taget en snak med Mikael
Rothstein om det, konkluderede fagrådet at der
ikke var nogen sag at gå videre med. Da de utilfredse studerende ikke ønskede at indgive en
officiel klage til studienævnet eller dekanen,
anså fagrådet dermed sagen for lukket.
Men mediemøllen var allerede blevet sat i
sving med Jyllands-Posten som primus motor. I
sin leder dagen efter kaldte avisen Rothstein for
»rystende uprofessionel« og karakteriserede
hans opfordring til at demonstrere som »studentikos, uværdig og belastende for den faglige
troværdighed.«
Berlingske Tidende fulgte trop med en bidende karakteristik af den »feterede universitetstarzan Mikael Hold Så Kæft Rothstein (…) også
kendt som Hævneren fra Ungdomshuset og
Slagteren fra Artillerivej.«
Avisernes debatsider bugnede med læserindlæg både for og imod Rothstein, og angrebene
gik ikke så meget på sagen om de få utilfredse
studerende, men på Rothsteins karakter og person. Således blev han af en tidligere kollega
stemplet som en frelsertype der med tvetunget

Mikael Rothstein har selv deltaget i debatten
med enkelte læserbreve »for at modgå deciderede injurier og bagvaskelse,« som han siger.
Men ellers har han ikke ønsket at udtale sig til
medierne. Alligevel har han indvilget i et interview med Universitetsavisen selv om hans første reaktion var at takke nej, fortæller han. Turen gennem mediemøllen har ganske enkelt taget hårdere på ham end han havde forventet.
»Det har været mere ubehageligt end jeg på
forhånd kunne forestille mig. Jeg har personligt
og professionelt ligget underdrejet i to uger.
Det har påvirket familie og venner, og mit institut og dekanatet har spildt tid på sagen. Helt
personligt må jeg erkende at presset er vanskeligt at bære. Jeg føler mig stærkt intimideret og
groft chikaneret og har følt mig magtesløs,« siger Mikael Rothstein.
Men hvad siger han til anklagerne om at der
er blevet klaget over ham?
»Det er blevet dokumenteret til hudløshed at
det er en lodret løgn. Men det var den løgn Jyllands-Posten baserede sin forsidehistorie på.
Jeg taler ofte politik med mine studerende som
er voksne, selvstændige mennesker og jeg lægger ikke skjul på mine egne holdninger. Heller
ikke hvad angår Ungdomshuset. Men det har
aldrig ført til konflikter, og ingen har nogen sinde klaget,« siger Rothstein der ikke kan forstå
hvordan rygtet om nogle utilfredse studerende
kunne vokse sig til så stor en sag.
»Jyllands-Postens historie om mig baseres på
en anonym e-mail. Berlingske Tidende fik den
samme e-mail, undersøgte sagen og konstaterede at der ingen historie var. Men Jyllands-Posten baserede altså både forside og ledere på
den – og debat nu på tredje uge.«

Kulturradikal laban
Mikael Rothstein er ikke uvant med at være i
mediernes søgelys. Hans veltalenhed og engagement i kulturkampen har gjort ham til en flit-

tig deltager i avis- og fjernsynsdebatter, og de
der har fulgt balladen om Ungdomshuset i København, vil kende hans holdninger og sympatier i den sag.
Men om det netop er hans fremtrædende kulturliberale debattørrolle der ligger til grund for
Jyllands-Postens kampagne mod ham, kan ikke
siges med sikkerhed. Dog virker det usandsynligt at en lignende historie ville være nået frem
til Jyllands-Postens forside hvis den anklagede
havde været en hvilken som helst tilfældig universitetslektor.
Spørger man Rothstein selv, hvorfor han tror
han er havnet på JP’s forside, er han ikke i tvivl.
»Der er flere grunde: Jeg har skrevet en kritisk bog om ’Muhammed-krisen’, jeg har støttet
min kollega Tim Jensen fra Syddansk Universitet som Jyllands-Posten også er ude efter, jeg
har støttet Ungdomshuset og er i det hele taget
kendt som en kulturradikal laban – en af dem
kulturkampen retter sig mod.
Kampagnen mod mig har været politisk. Mine udtalelser om Ungdomshuset førte til en
nærmest utrolig strøm af begejstrede henvendelser til mig – herunder mere end 100 e-mails
fra folk jeg ikke kender – så det er vel helt oplagt at et tilsvarende antal mennesker mener
det modsatte. Dem repræsenterer Jyllands-Posten blandt andet, tænker jeg,« siger Mikael
Rothstein.
Et af universitetsverdenens helt store temaer
for tiden er forskningsfriheden. Mange universitetsforskere beklager sig over at deres frihed
til at forske og formidle i det de vil er under
pres. Alligevel vil Mikael Rothstein ikke kæde
sin oplevelse i medierne sammen med angrebene på forskningsfriheden. At han er universitetsforsker har været midlet til at nå ham, snarere end målet.
»Mig bekendt er der ingen der interesserer
sig for min forskning i denne sammenhæng –
bortset fra en præst der har karakteriseret mig
som et akademisk nul. Det er mig som politisk
engageret borger der skulle mases i denne sag.
Kulturkampen skal rense ud i de holdninger jeg
har. Min forskning spiller ingen rolle, men man

forsøger at ramme mig gennem min ansættelse
på universitetet. Det er jo ikke min forskning i
sig selv der angribes når jeg lægges for had eller
bagvaskes i offentligheden. Det er mine holdninger og min person,« siger Rothstein der dog
er bekymret over tendensen som gør forskere
der blander sig i samfundsdebatten til offentlige skydeskiver.
»Min kollega Tim Jensen oplever præcis det
samme, og noget tilsvarende gælder for KU-forskeren Jørgen Bæk Simonsen, ingen tvivl om
det. Når mange forskere holder en endog meget
lav profil i offentligheden, skyldes det uden
tvivl frygt for hvad man risikerer. Jeg plejer at
kunne tåle ret meget, men denne gang var det i
overkanten. Andre har andre grænser og tør
slet ikke. Det er faktisk meget foruroligende,«
siger Mikael Rothstein.

Bedragerisk journalistik
Som engageret forsker og samfundsdebattør er
man et udsat bytte for medierne. Det har Mikael Rothstein nu kunnet konstatere på sin
egen person. Men hvis prisen for at ytre sig i
den offentlige debat er forsidehistorier og aviskampagner, er det så overhovedet det værd?
Det overvejer Rothstein også, fortæller han.
»Jeg har ingen grund til at tro at det ikke vil
ske igen, og så må man spørge sig selv: Gider
du det? Svaret er naturligvis nej, og derfor har
jeg indtil videre måttet sige til mig selv at jeg ikke magter kampen mod løgnagtige journalister,
manipulerende lederskribenter og – det kom til
som en sidegevinst – hadefulde attentater fra
en tidligere kollega som gennem de senere år
har angrebet såvel mig som Det Humanistiske
Fakultet i en alliance med den politiske højrefløj.
Nogle vil måske kalde mig svag, men så skulle de prøve at vågne hver morgen i to uger til
løgn og forgift. Støtten på de indre linjer har
været enestående, og jeg er studerende, kolleger og ledelse stor tak skyldig. Men offentlighedens billede af mig kan jeg jo ikke påvirke,« siger Rothstein og fortsætter:
»Jeg sidder vingeskudt tilbage og må erkende
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Spørgsmål til videnskabsministeren
»På Institut for Religionshistorie får man ifølge Jyllands-Postens kronik den 10. marts indtryk af, at
enhver form for videnskab kan reduceres til Rothsteins personlige opfattelse af virkeligheden […]
Samtidig får man indtryk af, at Mikael Rothstein har udråbt sig selv til den, der efter forgodtbefindende kan lede og fordele, og som følgelig har etableret et system af vennetjenester til dem med
de rigtige meninger. […] Spørgeren ønsker på denne baggrund ministerens redegørelse for samt
undersøgelse af Mikael Rothsteins måde at forvalte sine forpligtelser som forsker på. […] Spørgeren håber at ministeren vil indgå i en seriøs debat om grænserne for forskeres politisering af undervisningen – og at han vil tage stilling til det konkrete tilfælde med Mikael Rothstein. Universiteter
er læreanstalter – ikke politiske ensretningskurser efter rothsteinsk monomani.«
Morten Messerschmidts (DF) § 20 spørgsmål til Videnskabsministeren den 13/3
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Der er grænser
»Som underviser er man repræsentant for universitetet og den autoritet, som forskningsbaseret
undervisning skal være. Det kræver stor disciplin for underviseren at fastholde rollen som formidler
af den fagbaserede viden uden at indblande personlige holdninger, og det er ikke undervisernes
opgave at opfordre de studerende til eksempelvis at demonstrere.«
Videnskabsminister Helge Sander i Jyllands-Posten den 9/3.
Objektivitet for begyndere
»Imponerende at JP nu har afsløret at universitetslærere har meninger i arbejdstiden. Godt at minister Helge Sander straks følger op med krav om, at Mikael Rothstein er objektiv i sin undervisning.
Oven i købet ser det ud til at regeringen og JP har løst et af videnskabens store problemer: Hvordan er man objektiv? Den nye definition lyder: Er du enig med os er du objektiv – er du uenig med
os er det propaganda.«
Journalist Simon Oxby i debatindlæg i Jyllandsposten den 13/3.

Forskere og
ytringsfrihe
d

Fanget på forsiden

FOTO: CHRISTIAN HJORTKJÆR

»Jeg støtter Jyllands-Postens
ret til at tvære
mig ud på lederplads lige
så tosset de vil,
men sker det
under henvisning til løgne
og udokumenterede påstande, så er det et
anslag mod
den reelle debat.« – Mikael
Rothstein

Blå bog
at en tur gennem mediemøllen af denne karakter er mere end jeg kan byde mig selv om mine
omgivelser. Og hvilke muligheder har jeg så?
Enten fortsætter jeg og accepterer en omgang
mere ved en senere lejlighed, eller også trækker
jeg mig tilbage og forsøger at bidrage til samfundsdebatten på anden vis. Lige nu afviser jeg
alle journalister. I det mindste skal jeg rekreere.
Her og nu må jeg jo stadig stå model til alt muligt i offentligheden«
Alligevel accepterer Mikael Rothstein til en
vis grad mediernes spilleregler, fortæller han.
Han er godt klar over at han som offentlig og
meget fremtrædende debattør er et klart mål
for højrefløjens angreb. Det accepterer han.
Men når det sker ved en bevidst fordrejning af
sandheden, er grænsen nået. Det er det vigtigste perspektiv man kan drage ud af denne sag,
mener han.

»Den frie debat er vigtigere end noget andet.
Derfor er Jyllands-Postens kampagne og min
tidligere kollegas bagvaskelse noget man må
regne med. Problemet er altså ikke at man bliver modsagt eller kritiseret. Problemet er når
det sker på et løgnagtigt grundlag. Jeg støtter
således Jyllands-Postens ret til at tvære mig ud
på lederplads lige så tosset de vil, men sker det
under henvisning til løgne og udokumenterede
påstande, så er det et anslag mod den reelle debat. Det er her det virkelige problem ligger: Bedragerisk journalistik og politisk kampagne på
et ikke-eksisterende grundlag,« slutter Mikael
Rothstein.
khpe@adm.ku.dk

Mikael Rothstein
Blev uddannet mag.art. i religionshistorie 1989 og ph.d. i samme fag 1992. I perioden 1989-2001
ansat på Københavns Universitet som introduktionsstipendiat, kandidatstipendiat, forskningsrådsstipendiat, amanuensis og adjunkt. Fra 2001 fastansat som lektor i religionshistorie.
Er ekspert inden for nye religioner og religiøse bevægelser i den vestlige verden, et emne han har
skrevet bøger og talrige artikler om. De senere år er dette forskningsfelt udvidet til også at omfatte religiøse innovationer blandt såkaldt indfødte folk på Hawaii, Borneo og i Brasilien.
Han er bestyrelsesmedlem i en lang række religionshistoriske foreninger samt medlem af redaktionen på flere religionsvidenskabelige tidsskrifter.
Kom i forbindelse med rydningen af Ungdomshuset Jagtvej 69 massivt i medierne på grund af sin
støtte til de unge og sin kritik af den normalisering af samfundet som rydningen efter hans mening
var udtryk for.
Kilde: www.ku.dk
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Udsat for engagement
»Mikael Rothsteins forbrydelse er, at han har bragt virkeligheden – Faderhuset og Ungdomshuset –
ind i en religionsundervisning, der både kan være tør og teoretisk. Han har udsat de studerende for
engagement, brugt lidt af sig selv, og – her hører enigheden nok op – opfattet de andre i lokalet
som modne og tænkende mennesker, man kan diskutere med. Det var så at stramme forventningerne til den gruppe studerende, som ledte efter den lige, stenfri vej til eksamen.«
Journalist Niels Krause-Kjær i debatindlæg i Jyllands-Posten den 10/3.

Klassens
frække?

Minist
e
redeg r skal
ø
Roths re i
tein-s
ag

Fagrådets redegørelse
»Johan Gardenkrans (religionsstuderende og aktiv i fagrådet, red.) har sidst i uge 9 talt med en mindre gruppe utilfredse studerende, der gav udtryk for en opfattelse af, at lektor Mikael Rothstein
talte politik uden faglig relevans i sine undervisningstimer. I den forbindelse blev Johan Gardenkrans spurgt, hvordan man kunne klage. Johan opfodrede de studerende til i første omgang at
henvende sig direkte til Mikael Rothstein eller at møde op på fagrådsmødet den følgende mandag. Dette ønskede de studerende ikke.«
Fra fagrådets redegørelse om sagen til Dekan Kirsten Refsing.
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Detaljens ligegyldighed
Mikael Rothstein er havnet på forsiden af Jyllands-Posten.
Hvad styrer mediernes historier om forskere og forskning?

MEDIEFORSKERE
AF KRISTOFFER HOLM PEDERSEN

Universitetet har brug for forskere som Mikael Rothstein
der er ildsjæle og som blander
sig i den offentlige debat. Også
selv om det kan koste både
personligt og økonomisk. Det
fortalte lektor i kommunikation ved Nordisk Institut Klaus
Kjøller til et debatarrangement
på den nyligt afholdte Humaniorafestival.
Kjøller har analyseret Jyllands-Postens sag mod religionsforskeren Mikael Rothstein
og de påståede klager over
dennes politisering i undervisningen. Det er en sag der på
mange måder er typisk for de
problemer som forskere oplever når de blander sig i medierne. Det er nemlig ikke altid
at universitetsforskere har
sans for det vigtige i journalisternes historier, mener Klaus
Kjøller.
Han peger blandt andet på
det der af mange Rothsteinstøtter er blevet taget som bevis på at Jyllands-Posten bevidst har fordrejet sagens rette
sammenhæng: nemlig at der
kun er tale om at nogle studerende har udtrykt utilfredshed

med Rothstein, og at der altså
ikke er indgivet nogle deciderede klager som avisen ellers
skriver.
Denne distinktion er måske
nok vigtig på universitetet,
men det kan vi ikke forlange at
omverdenen lever sig ind i og
synes er relevant, siger Kjøller.
Han mener at Rothstein er blevet offer for det han kalder
’detaljens ligegyldighed’. Når
sagen først ruller, bliver hårde
kendsgerninger ofte tilsidesat
for den gode historie. Men det
er der ikke noget mærkeligt eller løgnagtigt i.
»Vi må holde op med at tro
at der findes én sand historie.
Sådan arbejder man ikke i medierne. Der har man flere forskellige muligheder, og så vælger man den der er mest interessant,« siger Klaus Kjøller.

En total mediefigur
En anden ting forskerne må
indse, er at deres person ofte
er lige så vigtig som deres
forskning når de udtaler sig til
medierne.
»På universitetet mener vi jo
at forsker og privatperson er
adskilt. Men når man træder
ud i medierne på den måde
Mikael Rothstein har gjort, så
bliver de personer blandet

sammen. Så bliver man en total figur med politiske holdninger og familie,« siger Klaus
Kjøller der mener at det er en
betingelse at forskeren træder
frem som person i historierne
for at få sin forskning ud.
»Problemet opstår selvfølgelig når man bruger sin ekspertrolle til at udtale sig politisk.
For i samme omfang man bliver politisk debattør, i samme
omfang mister man jo sin ekspertstatus,« siger han.
At Mikael Rothstein derfor
er havnet på Jyllands-Postens
forside skyldes at han som person passer ind i Jyllands-Postens billede af en skurk. Medierne har brug for helte og
skurke i deres historier, og her
passer Rothstein med sin veltalenhed og idealisme perfekt
ind, vurderer Kjøller. Rothstein er blevet en meget vigtig
person som Jyllands-Posten
kan definere sig selv og sine
kernelæsere imod.

Brug for ildsjæle
Klaus Kjøller mener ikke at
universitetet skal begynde at
lægge begrænsning på hvornår
og om hvad de ansatte må udtale sig af frygt for problemer.
Gør man det, vil det gå ud over
universitetets evne til at gøre

sig synlig i medierne, vurderer
han.
»Undervisning, formidling
og forskning har brug for
ildsjæle. Så løsningen er ikke
at vi forbyder ildsjæle og de
problemer de kan give. Vi må
simpelthen erkende at dem
har vi enormt meget brug for,«
siger Klaus Kjøller der mener
at universitetsforskere skal gives et betydeligt råderum for
hvor meget de kan tillade sig.
For de forskere der er bedst
til at brænde igennem i medierne, er altid ildsjælene, siger
Kjøller. Som eksempel nævner
han flere forskellige forskertyper: Den begejstrede type som
fx prorektor Lykke Friis eller
tidligere zoo-direktør Bent
Jørgensen; Den kontroversielle forskertype der går direkte
ind i politiske brændpunkter
som Bjørn Lomborg og Mikael
Rothstein; og »Den underholdende nørd« som fx superfysikeren Holger Bech-Nielsen.
»Så der er mange måder at
brænde igennem på. Men fælles for dem alle er at de er båret af følelserne,« siger Klaus
Kjøller.
Og det skal der altså være
plads til. Så må man tage de
tæsk der kommer.
khpe@adm.ku.dk
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Nyheder

KU tvinges til
at offentliggøre
undervisningsevalueringer
Undervisere og studerende er
imod, men videnskabsminister
Helge Sander (V) står fast

Hænges ud

Internt anliggende

Trods ministerens garantier
støtter hverken studerende eller undervisere på Københavns
Universitet planerne. De stoler
blandt andet ikke på at man
reelt kan anonymisere hvilke

Andreas Mulvad, uddannelsespolitisk sekretær ved Studenterrådet på KU, er enig i at det
rette forum at behandle evalueringerne i er de respektive
studienævn og at oplysninger-

Af Claus Baggersgaard

FOTO: SCANPIX

De studerendes mening om
deres undervisers indsats ved
tavlen eller mangel på samme
har hidtil været et en velbevaret hemmelighed kun kendt af
studienævnet og institutlederen, men det skal nu være slut
med hemmelighedskræmmeriet.
Videnskabsminister Helge
Sander forbereder nye regler
der skal tvinge universiteterne
til at offentliggøre de studerendes evalueringer af undervisningen på deres hjemmesider.
»Formålet er at synliggøre
og dokumentere god undervisning hvilket vil understøtte de
studerende i et mere kvalificeret valg af kurser og uddannelse,« siger Helge Sander.
Han understreger at de nye
regler skal udformes i dialog
med universiteterne således at
den enkelte underviser forbliver anonym og tavshedsbelagte oplysninger ikke bliver offentliggjort.

undervisere der bliver kritiseret når det gælder mindre fag
med et begrænset fagligt miljø.
»Det er et dødssygt forslag.
Det er udtryk for useriøs smiley-kultur og det rene popdemokrati, så jeg kan ikke se at
det er andet end tidsspilde der
udelukkende har til formål at
hænge folk ud,« siger lektor
Henrik Prebensen der er fællestillidsrepræsentant for
Dansk Magisterforening på
Humaniora og medlem af KU’s
bestyrelse.
Pålideligheden og præcisionen af information indsamlet
på den måde er simpelthen for
ringe til at kunne bruges til beslutningsgrundlag og kvalitetsudvikling, mener han.
Han har været med til at udforme KU’s interne regler på
området der betyder at evalueringer der direkte eller indirekte karakteriserer individuelle underviseres arbejde, i
dag bliver behandlet som personfølsomme oplysninger og
som udgangspunkt kun er tilgængelige for studienævn, studieleder og institutleder.

MODSTAND

ne ikke egner sig til offentliggørelse.
»Der er problemer med dårlige undervisere, men det skal
løses internt og ikke ved at
hænge folk ud. Man kan ligefrem frygte at nogle undervisere vil tilpasse deres undervisning for at tækkes de studerende i stedet for at gennemgå
det pensum de skal,« siger Andreas Mulvad.
Han mener at det er naivt at
tro at de studerende ville kunne bruge undervisningsevalueringerne i deres valg af studium og kurser, da der er undervisere der får gode og dårlige
evalueringer alle steder.

Ender med popularitetskonkurrence
Ifølge Henrik Prebensen viser
erfaringerne at evaluering kun

giver mening hvis hovedformålet er feedback til læringen,
og evalueringen foregår i et
samspil mellem underviserne
og de studerende. Det vil derfor heller ikke medvirke til at
højne undervisningskvaliteten
at lægge studenterevalueringer ud på internettet.
AC-tillidsrepræsentant lektor Leif Søndergaard er enig i
at evalueringer kun skal bruges til at skabe dialog mellem
underviseren og de studerende da resultatet meget let kan
fejltolkes.
Som eksempel nævner han
en engelsk undersøgelse hvor
den samme underviser blev sat
til ordret at sige det samme til
to grupper af studerende. Eneste forskel var at han benyttede powerpoint i undervisningen af den ene gruppe, og det

gav en markant bedre evaluering.
»Vi har ikke noget imod evalueringer, men vi er imod den
type hvor folk anonymt kan
svare hvad som helst, specielt
hvis det efterfølgende bliver
offentliggjort på en hjemmeside. Det ender med at blive den
rene popularitetskonkurrence,« siger han.
Heller ikke Jakob Lange,
kontorchef for Studieadministrationen, er begejstret.
»Selvfølgelig skal der være
åbenhed om kvaliteten af undervisningen på KU. Men videnskabsministerens forslag
dur ikke. Studievælgerne vil
ikke kunne hente nogen form
for hjælp hvis flere tusinde
kursusevalueringer uredigeret
blev langt ud på nettet. Tværtimod, det vil kun øge forvirrin-

SUR SMILEY – Forslaget om
offentlige studenterevalueringer er udtryk for en useriøs smiley-kultur, lyder kritikken fra et
KU-bestyrelsesmedlem.

gen og give anledning til misforståelser. Videnskabsministeriet bør gå i dialog med universiteterne om at finde frem
til et pædagogisk format der
mere overordnet og overskueligt informerer om kursernes
kvalitet og relevans i bred forstand,« siger han.
clba@adm.ku.dk

Fakta om evalueringer
Videnskabsministerens forslag

KU’s interne regler

»Ministeren kan fastsætte regler om, at studerendes evalueringer af undervisningen skal offentliggøres på universitets hjemmeside.«

Punkt 6
»Informationer om kvaliteten af den enkelte undervisers arbejde
der indsamles, skal behandles som oplysninger af personfølsom karakter. Informationerne er til rådighed for studienævnet og institutlederen som arbejdsredskab. De skal altid fremsendes til den involverede underviser og kan af faglige hensyn videregives til andre
instanser på KU, når underviseren er orienteret herom. De må ikke
offentliggøres. Anonymiserede statistiske informationer må kun
offentliggøres i en sådan form at den enkelte underviser ikke kan
identificeres med hensyn til personfølsomme oplysninger.«

Forslag til ændring af Universitetsloven, § 8 a.
stk. 2

Punkt 7
»Hvis studieleder og studienævn er utilfredse med kvaliteten af det
udførte undervisningsarbejde, har studielederen pligt til at underrette underviseren herom, til at forklare vedkommende baggrunden herfor og til at give fornødne anvisninger til problemets løsning. Studielederen er tilsvarende forpligtet i tilfælde af klager
over underviseren… Det bør være naturligt, at institutlederen over
for en medarbejder, der har pædagogiske problemer, udviser den
største grad af støtte for at hjælpe vedkommende. Hjælpen kan f.
eks. omfatte tilbud om samarbejde med velfungerende kolleger og
økonomisk støtte til at deltage i pædagogiske kurser mv. Evaluering af undervisernes pædagogiske indsats skal være et reelt middel til pædagogisk udvikling.«
Minimumsprincipper for evaluering af undervisernes pædagogiske
indsats, vedtaget på HSU-møde 28. marts 2001, Københavns Universitet.
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Udland
STUDENTERSOLIDARITET
– »Reformerne på uddannelses-

FOTO: ULRIK S. KOHL

området i Colombia er ikke så
forskellige fra hvad der er ved
at ske i EU. Vi har en fælles
modstander der hedder liberalisering af de videregående uddannelser,« lød budskabet fra
jurastuderende Diego Marín
der puster ud under et besøg i
Danmark

Forfulgt af De Sorte Ørne
Dødspatruljer jager aktive studerende på Colombias universiteter.
Støtte fra Danmark kan gøre en forskel
STUDENTERPOLITIK
Af Ulrik S. Kohl

kendt under navnet De Sorte
Ørne.

Med livet som indsats
To lejemordere ventede i mørket uden for Julian Hurtados
opgang i Colombias tredjestørste by, Cali. Da den 30-årige
leder af Studenterrådet på byens universitet dukkede op,
skød de ham to gange i hovedet og kørte væk i en taxa.
Attentatet fandt sted i oktober sidste år og er det seneste i
en række mord på universitetsstuderende der har protesteret mod korruption og privatiseringer. Bag angrebene
står paramilitære grupper

Den jurastuderende Diego
Marín er en af dem der har
haft volden tættest inde på livet. Han er medlem af ledelsen i de colombianske universitetsstuderendes fællesråd,
ACEU, og har netop besøgt Københavns Universitet.
»Otte aktive medlemmer af
ACEU er blevet myrdet siden
2005, heraf er tre blevet skudt
ned af politiet,« fortæller Diego mens han skutter sig i det
kølige danske forår. Ifølge studenterorganisationen er de

studerende kommet i skudlinjen på grund af deres indædte
modstand mod regeringens
planer om at privatisere de offentlige universiteter.
Privatiseringerne er en god
forretning for flere top-politikere der i forvejen ejer private
læreanstalter. Derfor ser Diego
en direkte forbindelse mellem
de studerendes protester og
mordene begået af politi og
paramilitære grupper.
»Det er modsvaret til vores
kampagne for at forsvare de
studerendes ret til fri offentlig
udannelse,« siger han.

Håber på dansk hjælp

der er organisationssekretær i
Colombias største studenterorganisation, ACEU.
24-årige Diego går selv på et
statsejet universitet i hovedstaden Bogotá. På de offentlige universiteter er der langt
færre problemer med korruption end på de private. Problemet er bare at der i fremtiden
måske slet ikke vil eksistere offentlige universiteter i Colombia.

på uddannelsesmarkedet. Det
er stik imod ACEU’s princip
om at uddannelse skal være fri
og offentlig.
»De videregående uddannelser bliver McDonaldiseret.
Store virksomheder er begyndt at oprette deres egne
gymnasier og universiteter.
Her bliver de studerende ikke
uddannet, men kun oplært,«
mener Diego.
Allerede i dag er en stor del
af Colombias knap 100 private
universiteter ejet af top-politikere eller internationale uddannelses-koncerner. Studenterbevægelsens aktive forsvar

Sammen med resten af ACEU’s
ledelse har Diego mødtes ansigt til ansigt med Colombias
indenrigsminister for at få sat
en stopper for overgrebene.
Men det eneste resultat har
indtil videre været at de fleste i
forhandlergruppen nu også er
blevet truet på livet.
Derfor søger de colombianske studerende hjælp i udlandet. ACEU vil indbyde studerende fra hele Europa til at besøge en stribe colombianske
universiteter til sommer. Idéen
er at europæerne selv skal
danne sig et indtryk af forholdene. Øget international op-

mærksomhed kan måske være
med til at skabe pres på Colombias regering.
»Vi håber at de danske studerendes organisationer vil
bakke os op. Reformerne på
uddannelsesområdet i Colombia er ikke så forskellige fra
hvad der er ved at ske i EU. Vi
har en fælles modstander der
hedder liberalisering af de videregående uddannelser. Forskellen er at i Colombia foregår denne proces under beskydning fra staten,« siger Diego Marín.

Fakta om ACEU

for den offentlige model er en
torn i øjet på magtfulde kredse. Flere studenterledere er allerede blevet myrdet, og ACEU
er dybt bekymret over udsigterne for det første semester i
2007.
»I de kommende måneder
kommer der til at stå et afgørende opgør om privatiseringerne. Studenterbevægelsen
står stærk på mange universiteter. Men vi er bekymrede for
at det kan koste nye ofre,« siger Diego Marín.

Fakta om Columbia

ACEU er Colombias største
studenterorganisation.
ACEU er tværpolitisk og organiserer både studerende
fra højrefløjen og venstrefløjen. Blandt organisationens mærkesager er fri offentlig uddannelse og en
politisk løsning på borgerkrigen i landet.

Køb en kandidatgrad
Er du for doven eller

MARKEDSLOGIK

for dum til at bestå

Af Ulrik S. Kohl

eksamen? Ikke noget

På private universiteter i det
sydamerikanske land Colombia er det muligt at købe sig til
de gode karakterer og akademiske grader. Både undervisere og ledelse tager imod bestikkelse fra velbeslåede studerende der er bange for at
dumpe.
»Sådan er det fordi de studerende bliver set som kunder.
Markedets logik er at kunderne kan få hvad de har råd til at
betale for,« siger Diego Marín,

problem i Colombia –
hvis du bare har penge nok

McUniversitet
En kommende frihandelsaftale
med USA giver nemlig private
firmaer helt nye muligheder

Ulrik S. Kohl studerer historie
på Københavns Universitet.

• Der findes omkring 125
universiteter i Colombia,
heraf er 33 offentlige.
• 25 pct. af de studerende
på videregående uddannelser går på private universiteter.
• Der er i alt 1,1 mio. universitetsstuderende.
• Otte studerende er blevet
myrdet i forbindelse med
protester mod korruption
og privatisering
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Deltag i debatten

Debat

Skriv kort og præcist og oplys altid navn, adresse og stilling. Et læserbrev bør være på højst 2.000 enheder med mellemrum eller 300 ord. Et synspunkt må ikke overskride 4.000 enheder med mellemrum
eller 600 ord. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte indsendte læserbreve.
Debatindlæg indsendes på e-post til uni-avis@adm.ku.dk.
Deadline: Se kolofonen på bagsiden af sektion 2.

Forskningsmåling
uden kvalitet
KVALITETSMÅLING – Det nye forskningskvalitetsmålingssystem på Humaniora vil ikke
kunne måle kvalitet. Systemet er nu færdigbehandlet i Det Humanistiske Fakultets forskningsudvalg og kan sendes til rektoratet. Ganske vist skal det behandles i Akademisk Råd,
men det er en formalitet. Ergo kender vi nu systemet som ledelsen på Humaniora ønsker det,
og der er grund til at se på det endnu en gang.
Systemet er modificeret bibliometrisk. Man
har opstillet en række kategorier som hver udløser et bestemt antal point. Fx får man ni point
for en ikke-fagfællebedømt artikel og 90 for en
disputats. De enkelte tekster passes ind i kategorierne på baggrund af ydre kendetegn. Derved kan man enkelt udregne hvert instituts
forskning: Man tager alle publikationer skrevet
af instituttets forskere, indplacerer dem i relevante kategorier, noterer pointtallet for hver
publikation og lægger til sidst tallene sammen.
Derved får man med enkle midler ét tal. Nemt,
praktisk, overskueligt.
Men desværre ikke præcist. Selv hvis man ikke har cellebiologen Mogens Engelhardts hårde
krav til en måling (Universitetsavisen 4/07),
skal dog to forudsætninger være opfyldt. Måleenheden skal være meningsfuld, det vil sige
pointet skal have en reference, og den skal være
stabil. Ingen af de to forudsætninger er opfyldt.

Hverken meningsfuldt eller stabilt
Pointet er ikke meningsfuldt. Vi ved hvad en
centimeter er, men hvad er ’en forskningskvalitetsenhed’? Er det 1/9 af en ikke fagfællebedømt artikel? Eller er det 1/90 af en disputats?
Og hvordan genkender man den? Den grundlæggende måleenhed er et fantom som man
forgæves jager igennem systemet.
Pointet er ikke stabilt. En artikel på 40 sider
som man klipper over i to dele og med lidt fingerfærdighed gør læselig som to artikler, giver
det dobbelte antal point for den samme tekst.
To arbejder af vidt forskellig karakter, men med
samme omrids, tildeles samme pointtal. En lille
bog om danske dødedigte (Sune Auken: Eftermæle,1998) vil få samme pointværdi som Karsten Friis Johansens hovedværk Den europæiske filosofis historie 1: Antikken (1994). Den
lille bog er ikke dårlig, men hverken indsatsen
eller resultatet står mål med Friis Johansens intellektuelle kraftpræstation. Kvalitetsforskellen
er umisforståelig, medmindre man er et målesystem der kun tæller omrids.
Var fakultetets forskning så upræcis som det
system der skal måle dens kvalitet, ville den aldrig passere en fagfællebedømmelse. Hvorfor
affinder ledelsen sig med noget så misvisende?

Selvpåført krav om måling
Begrundelsen for systemet er bureaukratisk,
men også her halter det. Universitetet er i sin
udviklingskontrakt med ministeriet forpligtet
på at fordele (foreløbig) ti procent af sine basismidler efter »dokumenterede, internationale
kvalitetsbaserede« principper. Kravet fra ministeriets side omfatter ikke et målesystem. Kravet om det målbare har fakultetet tilsyneladende påført sig selv fordi det er lettere at administrere. Målingen bliver imidlertid en primitiv
optælling, og resultatet bliver at vi ikke lever op
til ministeriets krav fordi vi netop ikke fordeler
midler efter forskningens kvalitet. Mon de opdager det i ministeriet?
Dertil kommer en række uigennemsigtige variabler. Den vigtigste er at ledelsen uddeler
penge efter pointsystemet, hvad forskerne må
forventes at reagere på. Devisen er: mange
point = flere penge, få point = færre penge!

Forelæsere skal
ikke kæmpe om
Oscarstatuetter
onens basisforskningsmidler. I den forbindelse
skal ti procent af forskningsmidlerne fordeles
på baggrund af »dokumenterede, internationale, kvalitetsbaserede fordelingsprincipper« (Resultatmål nr. 1).
Det Humanistiske Fakultets kontrakt med
rektor indebærer at de kvalitetsbaserede fordelingsprincipper skal være opstillet inden udgangen af 2007, og at ti procent af fakultetets ordinære forskningsmidler fordeles herefter i 2008.
Den der tilbringer lang tid med at skabe det
fremragende i få publikationer, bliver en tvivlsom kollega, mens den der skriver mange, let
frembragte tekster, bliver en god kollega. Derved vil vi få mange publikationer og nydeligt
stigende pointtal. Men vil vi også få mere forskningskvalitet?
Vi har tidligere formuleret en indsigelse mod
pointsystemet som 140 forskere på Humaniora
har skrevet under på, og dekanatet har kommenteret indsigelsen i et åbent brev. Men hverken kommentarerne eller den justerede model
for pointsystemet tager højde for vores bekymring: At man med dette system hverken får en
måling eller en sikring af forskningens kvalitet.
Man får muligvis en måling af forskernes produktivitet, men det er noget andet. Samtidig risikerer man at forarme og konformisere den
forskning der har givet Humaniora et godt ry
ude i verden. Derfor sendes indsigelsen videre
til universitetets bestyrelse.
Vi modtager endnu underskrifter pr. mail:
kondrup@hum.ku.dk
Sune Auken og Johnny Kondrup, lektorer, dr.
phil.’er, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab.

»Var fakultetets forskning så upræcis som
det system der skal måle dens kvalitet, ville
den aldrig passere en
fagfællebedømmelse.
Hvorfor affinder ledelsen sig med noget så
misvisende?«

Misforstået kamp mod
halvfærdigt forslag
SVAR TIL AUKEN OG KONDRUP – Årsagen til at Det Humanistiske Fakultets forskningsudvalg arbejder på at udvikle forskningskvalitetskriterier findes i den udviklingskontrakt som Københavns Universitets bestyrelse
indgik med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (VTU) i april 2006.
Som incitament til at øge forskningskvaliteten skal Københavns Universitet inden for kontraktperioden foretage en kvalitets- og aktivitetsbaseret prioritering og fordeling af instituti-

Respekt for kollegiale organer
Den model som Sune Auken og Johnny Kondrup henviser til, er således et stadig pågående
arbejde relateret til udviklingskontrakten, og
den er et resultat af drøftelser i fakultetets
forskningsudvalg hvor alle institutter er repræsenteret.
Forskningsudvalget har arbejdet på at udvikle modellen på syv afholdte møder og blev ved
det sidste møde enige om den model der nu
skal forelægges dekanen. Dekanens beslutning
herom vil herefter blive fremstillet til videre
drøftelse på et VIP-stormøde (11.4.), for Akademisk Råd og endelig for fakultetets samarbejdsudvalg. Dette vil ske kort efter påske og modsat
Sune Auken og Johnny Kondrup lægger dekanatet vægt på drøftelser i kollegiale organer.
Men hvis Universitetsavisen gerne vil lægge
spalteplads til, og hvis Sune Auken og Johnny
Kondrup gerne vil diskutere halvfærdige forslag
i Universitetsavisen, så vil vi kommentere debatindlægget med at gøre opmærksom på at
hele baggrunden for de to dr.phil.’ers kamp
mod dette initiativ er misforstået.

Fokusering på fagfællebedømmelse
Forskningskvalitetsmodellen er ikke ment som
indførelsen af en karakterskala for hverken
forskningsproduktion eller forskningskvalitet.
Havde humaniora haft redskaber som citationsindekser – som anvendes til kvalitetsvurdering
inden for andre fagområder på fx KU – ville det
være oplagt at overveje at supplere modellen
med ’impact factor’-kriterier, men det eksisterer
næsten ikke for de humanistiske videnskaber
og slet ikke for dansksproget forskning.
Vi kunne også have valgt at udsætte al forskning for vurderinger i bedømmelsesudvalg og
give karakterer for præstationen, men de midler taget i betragtning der efter Udviklingskontrakten skal fordeles, vil en sådan øvelse være
alt for omkostningstung. Den foreslåede model
søger derfor at sætte fokus på at også humaniora bør tilstræbe at publicere hovedsageligt igennem fagfællebedømte kanaler, og da det er mere usædvanligt end sædvanligt for forskere ved
Det Humanistiske Fakultet at lade kolleger vurdere forskningsresultater før de publiceres, fokuserer modellen på fagfællebedømmelse som
et af flere kriterier for kvalitet. Fremragende
forskning vil som hidtil naturligvis blive anerkendt med eller uden forskningskvalitetsmodel.
Mette Thunø, prodekan for forskning, Det Humanistiske Fakultet.

DUPLIK – Frank Hansen, Økonomisk Institut,
mener det er udtryk for en gammeldags opfattelse af forelæsningsformen (UA 4/07) når Socialdemokraterne foreslår at digitalisere forskningsbaserede forelæsninger. Det er dog ikke
mere gammeldags end at det er nogle helt nye
formidlingsformer som fx Roskilde Universitetscenter og den erhvervsøkonomiske linje på
Syddansk Universitet er startet på.
Når jeg gerne ser forelæsninger digitaliseret,
er det for at sikre at værdifuld viden bliver tilgængelig for flest mulige mennesker. Det kunne
være studerende der har været forhindrede i at
deltage i en forelæsning. Eller man ville udnytte muligheden for at repetere dagens lektion.
Men det kunne også være studerende fra andre
uddannelsesinstitutioner. Endelig tror jeg der
er et stort uudnyttet potentiale i at stille digitale
forelæsninger til rådighed for medarbejdere i
virksomheder og i det hele taget interesserede
borgere der gerne vil blive lidt klogere på et
højt niveau.
Socialdemokraternes forslag er ikke tænkt
som en afløsning af den traditionelle forelæsningsform for en gruppe af studerende i et
auditorium, men som et supplement og en udvikling af denne form.
Der knytter sig selvfølgelig nogle spørgsmål
til at gøre forelæsninger frit tilgængelige på
nettet, som Frank Hansen også er inde på, og
det er vigtigt at få sådanne problemstillinger
undersøgt nærmere fx i samarbejde med de uddannelsessteder der er startet på at digitalisere
forelæsninger. Men når Frank Hansen kræver
professionelle filminstruktører og minutiøse
drejebøger for at gennemføre en forelæsning
der vil blive tilgængelig på nettet, vil jeg bare
helt stilfærdigt slå fast at forelæsere ikke kæmper om Oscar-statuetter. Hvilket dog ikke forhindrer at forelæsninger – virtuelle eller live –
altid er bedst når formidlingskvaliteten er høj.
Christine Antorini, Uddannelsesordfører, S.

Lønmodtagerfjendsk
forslag
GENSVAR – Jeg skal gerne medgive at forelæsninger som indskrænker sig til at være højtlæsning fra en lærebog som en anden person
har skrevet, måske kan digitaliseres. Men sådan
er mine forelæsninger ikke. Jeg benytter en palette af slides, tavlegennemgang og spørgsmål
til salen som ikke egner sig til optagelse, og som
jeg ikke ønsker vederlagsfrit skal stilles til rådighed for andre eller udnyttes i sammenhænge
som jeg ikke fuldt ud kontrollerer.
Christini Antorinis forslag vil medføre en proletarisering og banalisering af akademisk arbejde. Tænk på at der kun afsættes fem timers forberedelse til at afholde en to-timers forelæsning
som udlagt på nettet vil kunne studeres, kritiseres og udnyttes i årtier. Det er forskerens hjerteblod og måske resultatet af 20 års arbejde med
stoffet som i en kontrolleret proces stilles til rådighed for netop de studerende som møder
frem til forelæsningen.
Socialdemokraterne er her kommet med det
mest lønmodtagerfjendske forslag som jeg kan
forestille mig.
Frank Hansen, dr.scient.,Økonomisk Institut.
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Skriv til Videnskabet
Videnskabet er stedet hvor både studerende, forskere og andre har mulighed for
at komme ud af skabet med deres viden til gavn for Universitetsavisens læsere.
Bidrag til Videnskabet har form af en kronik og fylder maks. 10.000 enheder med
mellemrum. Manuskript sendes til uni-avis@adm.ku.dk.

Videnskabet

Skal grænsen
for fri abort ændres?
Det er svært at argumentere for at grænsen for fri
abort skal være netop 12 uger. Blandt andet derfor
bør man imødekomme kvinders egen vurdering af
hvornår en risiko for en sygdom eller misdannelse er
så alvorlig at en sen abort er berettiget

ETIK
Af Klemens Kappel, filosof og medlem af
Det Etiske Råd

Bør grænsen for den fri abort ændres fra 12
uger til 18 uger? Dette spørgsmål er kommet til
at fylde en del i debatten, måske især foranlediget af udmeldinger fra Dansk Selskab for Obstetrik og Gynekologi.
Baggrunden er de nu almindelige fosterdiagnostiske undersøgelser der i forskelligt omfang
først leverer et svar efter udgangen af 12. uge
hvor der ikke længere er fri adgang til abort.
En abort efter 12. uge kræver samrådenes eller i sidste instans abortankenævnets tilladelse.
Kvinder der får foretaget fosterdiagnostiske undersøgelser, kan dermed sættes i det vanskelige
problem at de kan få forelagt informationer om
risici for sygdom eller misdannelse hos fostret,
men de har ikke længere selv muligheden for
alene at afgøre om de vil fortsætte svangerskabet.
Jeg mener ikke at der er grund til at generelt
at ændre 12. ugers grænsen for fri abort. Det er
velmotiveret at der både er adgang til fri abort,
og at der er en øvre tidsgrænse. Men som sagerne ligger, er det umuligt at pege på grunde til at
grænsen skal være netop 12 uger, og ikke fx 14
uger eller 18 uger som i Sverige.
Grænsen på 12 uger for fri abort er i dag kun
historisk begrundet. Men alt tyder på at 12.
ugersgrænsen i almindelighed fungerer fint.
Derfor er det svært at se at der er grund til generelt at lave dette system om, med alt hvad
dette indebærer af risici for utilsigtede konsekvenser. Det er ikke fordi tilstanden i Sverige
med en grænse for fri abort ved 18 uger er en
moralsk katastrofe i forhold til Danmark. Jeg er
blot ikke overbevist om at det er 12 ugers grænsen som sådan der giver problemer.

Risko for misdannelser
Det hænger sammen med at der efter 12. uge
bør være en mere lempelig adgang til abort for
de kvinder der i forbindelse med fosterdiagnostiske undersøgelser erfarer at der er en forøget
risiko for at fostret har en sygdom eller en misdannelse. Man bør i videre omfang end det er
tilfældet i dag imødekomme disse kvinders
egen vurdering af hvornår en risiko for en sygdom eller misdannelse er så alvorlig at en sen
abort er berettiget.
I dag får over 90 procent af de kvinder der
søger om abort efter 12 ugers grænsen, tilladelse af samrådene eller ankenævnet. Jeg mener
altså at flere blandt de resterende knap ti procent også burde have tilladelse. Det gælder fx
kønskromosomlidelserne. Det er naturligvis
svært at vurdere hvor mange ekstra sene abor-

ter en praksisændring i stil med den jeg foreslår, vil betyde, men et fingerpeg fås måske ved
antallet af afslag som meddeles af abortankenævnet (ca. 50-60 år).
Det ville naturligvis være formålstjenligt med
en mere præcis angivelser af kriterier som kunne foreslås. Men jeg tror at uanset hvor man vil
sætte grænsen for abort efter 12. uge, så vil det
være meget vanskeligt eller måske umuligt at
formulere kriterierne præcist.
Undtagelsen er hvis man indtager en af de to
ekstreme holdninger: at sene aborter aldrig bør
tillades, eller at sene aborter altid bør tillades.
Alt ind imellem dette kræver en institution i stil
med samrådene som skal give tilladelse, og alle
positioner vil have det problem at det er vanskeligt eller umuligt at angive de præcise kriterier som samråd og abortankenævn skal fungere efter.

Hvorfor en mere liberal praksis?
Grundlæggende taler noget for en mere liberal
praksis uden at noget taler afgørende imod. For
taler naturligvis hensynet til kvindens selvbestemmelse selv om jeg gerne vil gøre opmærksom på at billedet er broget. Principielt set vil
en udvidelse af området, hvor en kvinde selv
har myndighed til at træffe en afgørelse om
abort, være en styrkelse af hendes selvbestemmelse. Men to forhold gør sagen mere kompliceret.
En persons reelle muligheder for at træffe en
fornuftig, selvbestemt afgørelse om sit eget liv
kan undermineres hvis man stilles i meget emotionelt eller kognitivt krævende situationer.
Måske er det nogle gange tilfældet i forbindelse
med beslutninger om sene aborter på grundlag
af fosterdiagnostik. For det andet kan der jo i
nogle tilfælde være paternalistiske grunde til at
mene at en kvinde træffer en afgørelse som hun
ikke selv er bedst tjent med i det lange løb.
Når det er sagt, så står det også klart at det er
meget vanskeligt konkret at afgøre hvor disse
forbehold er relevante. Og hvem skal afgøre om
de i konkrete situationer er relevante, og efter
hvilke principper? Det er umuligt her at pege på
andet end at de berørte selv og deres pårørende
må overveje grundigt hvad de vil gøre.
Det er svært at se hvad der afgørende taler
for den nuværende praksis, men imod en mere
liberal praksis. En mere liberal praksis kan ikke
motiveres af et hensyn til barnet. Men den nuværende praksis hvor alle der søger om tilladelse til sene aborter på grundlag af fx Downs Syndrom hos fostret, får en tilladelse, kan heller ikke motiveres af hensynet til barnet. Hvis det er
forkert at fravælge et barn med fx Turners Syndrom fordi det ville have et udmærket liv, så er
det også forkert at fravælge børn med Downs
Syndrom der jo i mange tilfælde har glimrende

liv, og det samme gælder mange af de mere alvorlige lidelser hvor ingen i praksis er i tvivl om
at det er etisk tilladeligt at fravælge fostret.
Hvis man derfor afviser at gøre praksis mere
liberal fordi man mener at praksis skal være udformet ud fra hensynet til barnet som hovedhensyn, så må man gå ind for at praksis skal
være langt mere restriktiv end den er i dag. Faktisk må man mene at der kun kan gives tilladelse til sene aborter i de helt ekstreme og sjældne
tilfælde hvor barnet alligevel ikke er levedygtigt, eller hvor der er en høj grad af sikkerhed
for at livet for barnet vil blive så rædselsfuldt at
det set fra barnets perspektiv ikke er værd at leve.

Etisk motivation for abort
Man kan kritisere en mere liberal praksis med
at den blot tjener perfektionistiske forældres
ærinde. Men jeg tror at det er forkert af to grunde. For det første er jeg ikke så sikker på at man
kan sige at der er forskel på motiverne hos fx de
der får abort på grundlag af konstateret Downs
Syndrom, og de der søger om sene aborter på
grundlag af fx en kønskromosomlidelse.
For det andet tror jeg ikke at motivet er et ønske om et perfekt barn. Det er i stedet ønsket
om et normalt barn: et barn uden en kronisk
sygdom eller en misdannelse. Forældre ved
godt at deres børn ikke er perfekte, men mange
ønsker meget stærkt at deres kommende barn
ikke har en kronisk sygdom eller misdannelse.
Den afgørende er det normale, ikke det perfekte.
Der er også en anden vigtig grund til at motiverne hos abortsøgende forældre måske ikke er
så anløbne som det i første omgang kan tage sig
ud. Hvis det kunne lade sig gøre at behandle et
fosteranlæg for Turners Syndrom, så ville det
være det forældre ville foretrække (forudsat at
behandlingen var god nok). Men det kan som
bekendt ikke lade sig gøre. I stedet foretrækker
man så at lade et andet individ komme til verden, et individ uden Turners Syndrom. Så forældres ønske om at dette barn skal befries fra
sit Turners Syndrom, bliver i praksis omsat til et
ønske om at de i stedet får et andet barn uden
Turners Syndrom.

Motiver og signaler
Det er nærliggende og helt relevant at se på de
signaler en bestemt praksis omkring sene aborter sender. Man kunne modsætte sig at tillade
sene aborter i forbindelse med Turners Syndrom motiveret ud fra et ønske om at samfundet skal kunne rumme personer der afviger lidt
fra det normale. Jeg har stor sympati for målsætningen, men det er vigtigt at forstå den rigtigt.
Kvinder med Turners Syndrom har et funda-
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Klemens Kappel er ph.d. og lektor i filosofi ved Afdeling for Filosofi, siden januar
2005 medlem af Etisk Råd.

SEN ABORT – Som sagerne
ligger, er det umuligt at pege
på grunde til at grænsen skal
være netop 12 uger, og ikke fx
14 uger eller 18 uger som i Sverige. Grænsen på 12 uger for fri
abort er i dag kun historisk begrundet.

Men har Turner-kvinder ikke alligevel et krav
på at staten forbyder at forældre foretager en
abort på grundlag af Turners Syndrom? Er en
legal mulighed for at abortere fostre på grundlag af et diagnosticeret Turner’s Syndrom ikke
en instans af at staten betragter individer med
Turners Syndrom som uønskede?
Jeg tror at der er en grund til at svare nej til
dette. Forældre kan beslutte sig for en abort ud
fra et motiv der på bunden ikke er uetisk, nemlig at de foretrækker et barn uden Turners Syndrom. Deres motiv er ikke, at de hellere så, at
kvinder med Turners Syndrom ikke eksisterer.
De går heller ikke ind for, at kvinder med Turners Syndrom behandles dårligere end andre.
Derfor er det meget usikkert om man med rimelighed kan beskrive samfundets sanktionering
af abort på grundlag af Turners Syndrom som
et udtryk for en uacceptabel holdning over for
kvinder med Turners Syndrom.

FOTO: SCANPIX

Sandsynlighed og alvorlighed

»Kvinder med Turners syndrom har et
fundamentalt krav på at samfundet ikke
ekskluderer dem. Men målsætningen
kan ikke være at det i rummelighedens
navn skal sikres at der fødes børn med
Turners Syndrom.«

mentalt krav på at samfundet ikke ekskluderer
dem. Men målsætningen kan ikke være at det i
rummeligheden navn skal sikres at der fødes
børn med Turners Syndrom. Samfundet (staten
og det øvrige fællesskab) skal behandle kvinder
med Turners Syndrom som fuldgyldige og ligeværdige medlemmer af samfundet. Og samfundet må ikke agere ud fra motiver der indebærer
at personer med Turners Syndrom ses som uønskede eller som mindre værd end andre borgere. Men heraf følger ikke at kvinder med Turners Syndrom har krav på at der hele tiden
kommer nye individer til med Turners Syndrom. Der kan med andre ord opstå en situation hvor de må acceptere en udvikling der betyder at deres gruppe uddør.

De fleste er enige om at aborter efter et vist
tidspunkt kun er etisk acceptable hvis det motiveres af lidelser eller misdannelser hos barnet
som har en vis grad af alvorlighed og er tilstrækkeligt sandsynlige. Tilstande som ikke på
nogen måde er alvorlige, eller som har en meget ringe sandsynlighed for at indtræffe, kan ikke berettige en sen abort.
Kernepunktet i diskussionen vedrører naturligvis hvad der tæller som alvorligt og sandsynligt nok. Hvor alvorlige skal sygdomme og misdannelser være, og hvor store skal sandsynligheder være, for at der bør gives tilladelse til en
abort efter udløbet af perioden for fri abort? Og
nok så vigtigt: hvilke menneskers vurdering af
alvorlighed og sandsynlighed skal lægges til
grund for en afgørelse i en konkret sag?
Her må man besinde sig på at alvorlighed og
sandsynlighed er meget fortolkelige begreber.
Abortsamrådene og Abortankenævnet har ikke
en særlig indsigt i den korrekte fortolkning af
alvorlighed og sandsynlighed; de har blot fået
overdraget den opgave at foretage deres egen
subjektive vurdering, og lovgivningen bestemmer så at denne vurdering skal lægges til grund
for afgørelser der vedrører andre mennesker.
Men vi er jo i et domæne hvor vi kan være
uenige om vurderingerne, og hvor det er tvivlsomt om nogen vurdering kan siges at være
korrekt. I mangel af mulighed for at formulere
eller motivere nogen mere præcis standard for
alvorlighed og sandsynlighed, så bør man i højere grad give de mest direkte berørte mennesker mulighed for at selv lægge sig fast på en
fortolkning. Også derfor bør abortsamrådene
og abortankenævnet have en mere liberal praksis end den nuværende.
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TEGNING: JENZ KOUDAHL

Forskningsfrit område

Sander hader at få post
ID-Nr.: 41158

De studerende på Københavns Universitet har bombarderet videnskabsministeren med postkort i protest mod brugerbetaling, men han vil
meget hellere have en e-mail

Ufrivillig reklame

KAMPAGNE
Af Claus Baggersgaard og Pia Mejdahl Daugbjerg

Post Danmark kan godt lukke biksen hvis det står til videnskabsminister Helge Sander (V) der ikke for ingenting også er minister for teknologi og udvikling.
Han kan nemlig overhovedet ikke lide at få post, i
hvert fald ikke i den gode gammeldags form skrevet på
papir og bragt ud af en mand på cykel iført en rød uniform.
Studenterrådet ved Københavns Universitet har som
et led i sin kampagne mod brugerbetaling fået studerende til at bombardere ministeren med postkort til stor
utilfredshed for Sander der helt åbent sværger til elektronisk post.
»Det er en gammeldags, overflødig og besværlig protestform. Studenterrådet ønsker åbenbart ikke at indsamle underskrifter og aflevere dem til mig. Det er fair
nok, men jeg kunne ønske mig, at de studerende i stedet
sendte en mail, hvilket er langt billigere og i øvrigt giver
god mulighed for at bidrage med individuelle kommentarer om aktuelle uddannelsespolitiske spørgsmål,« skriver ministeren i en pressemeddelelse.

David Salomonsen, formand for Studenterrådet på Københavns Universitet, er dog ikke ligefrem brødebetynget over den offentlige opsang fra den teknologiglade
minister.
Han er derimod glad for pressemeddelelsen der har
skabt mere medieomtale blandt andet i Politiken end
de utilfredse studerende havde turdet drømme om.
»Den er jo tydeligvis ikke mere gammeldags end at
Helge Sander har lagt mærke til den – og alle postkortene. Vi vil godt sige tak til ministeren der med sin pressemeddelelse har givet Studenterrådet usædvanlig meget
opmærksomhed for vores portopenge,« siger han.
De studerende har dog valgt at følge opfordringen
fra Sander, så alle der frygter at der er brugerbetaling
på vej, kan nu sende en e-mail-protest via hjemmesiden
www.stopbrugerbetaling.dk.
Blandt embedsmændene i Videnskabsministeriet er
der umiddelbart heller ikke den store glæde over at få
post. De afventer omfanget samt ordlyden af skrivelserne og vil derefter give en grundig orientering til den
teknologibegejstrede minister der åbenbart frygter
spam på sin computer mindre end at blive begravet i
postkort.

Studenterrådets kampagne mod brugerbetaling

Kampagnen skal sætte fokus på truslen om brugebetaling på de danske universiteter ved at
– opfordre studerende til at sende postkort – eller mails til Helge Sander
– lave forskellige aktioner på fakulteterne blandt andet ved at opkræve de studerende
’betaling’ for at komme ind til undervisningen.
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Det moderne gennembruds
hovedstæder

SEKTION

Maltes Spalte om ligestilling
Her kan du blandt andet møde Anders Fogh i drag.
Læs bagsiden

Ph.d.-kursus på Humaniora 23.-25. april.
Læs side 4

Universitetsinfo
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Mødre og deres
overspisende døtre
FOTO: LIZETTE KABRÉ

BEHANDLER – Charlotte Sandros er født i Sverige i 1967 og uddannet cand.psych.
og ph.d. fra KU. I dag arbejder hun på Bispebjerg Hospitals børne- ungdomspsykiatriske afdeling der har et specialafsnit for spiseforstyrrede.

Charlotte Sandros forsvarede den 21. marts sin
ph.d.-afhandling på Institut for Psykologi om tilknytningsmønstre hos unge kvinder med bulimi og
deres mødre
PH.D.-FORSVAR
Af Gry Bartroff Gaihede

Efter sin kandidatgrad i psykologi fik Charlotte Sandros en
efteruddannelsesstilling ved
klinikken på Institut for Psykologi hvor især de spiseforstyrrede patienter fangede hendes
interesse. Charlotte søgte og
fik et ph.d.-stipendium der er
resulteret i afhandlingen Attachment patterns among young
women diagnosed with bulimia
nervosa and their mothers.
Hvorfor er kvaliteten af den tidlige barndom så vigtig for det
videre livsforløb?
»Min afhandling har sit teoretiske afsæt i tilknytningsteorien der beskæftiger sig med
omsorgens betydning for barnets udvikling. Centralt står

forholdet mellem det lille barn
og dets nærmeste omsorgsperson, oftest moderen. Ifølge tilknytningsteorien vil barnet altid knytte sig til sin primære
omsorgsperson uanset omsorgens kvalitet. Det er fordi en
stabil relation til en tilknytningsperson er lige så nødvendig for barnets overlevelse
som fx de biologiske behov for
mad og varme.
Empiriske undersøgelser viser at barnets tilknytning til de
primære omsorgsgivere har
indflydelse på den social-emotionelle udvikling og således
også på den måde barnet indgår i sociale interaktioner på.
En tidlig tryg tilknytning kan
hæmme udviklingen af psykisk
sygdom mens en utryg tilknytning kan medvirke til at en
person udvikler en psykopatologi.«
Hvilken indflydelse har mødrene på døtrenes udvikling af
bulimi?
»Jeg var interesseret i hvordan voksne kvinder med bulimi tænker og taler om deres
egne tidlige tilknytningsrelati-

oner. Jeg har undersøgt 19
kvinder med bulimi i aldersgruppen fra 20 til 34 og deres
biologiske mødre. Lider man
af en spiseforstyrrelse, har
man ofte vanskeligt ved at indgå i interpersonelle relationer
på en hensigtsmæssig måde.
Spiseforstyrrelser er multifaktorielt betingede sygdomme, det vil sige at der både er
psykologiske, biologiske, kulturelle og sociale faktorer,
men en psykologisk indikator
er at man har svært ved at indgå hensigtsmæssigt i sociale
relationer. En af mine hypoteser var at de bulimiske kvinder
ville have en utryg tilknytning
til deres mødre. Ganske rigtigt. Fire femtedele var utrygt
tilknyttede, og det betyder at
de har en unuanceret måde at
relatere til andre på der gør at
de enten er afvisende, altså
underinvolverede, eller overinvolverede. Og jeg fandt at
det samme gjaldt for mødrene.
Majoriteten af dem var også
utrygt tilknyttede, så de har
haft vanskeligt ved som mødre
at hjælpe deres døtre til at skabe balancerede, hensigtsmæs-

sige relationer til sig selv og
andre. Det var et af mine mere
interessante fund.«
Men man kan vel lægge moderen bag sig som voksen kvinde?
»De relationer man har til
forældrene, de internaliseres –
man siger i fagterminologien
at man får nogle indre repræsentationer af relationen til
forældrene. Disse styrer hvordan man opfatter sig selv i relation til andre. Har man haft
en overinvolveret mor, har
man svært ved at distancere
sig fra hende, og når den voksne kvinde taler om sin barndomsrelation til forældrene,
lyder det som om det foregår
her og nu. Er man datter af en
underinvolveret mor, har man
derimod svært ved at finde ord
for det man oplevede dengang, og taler om barndommen i generelle, ofte idealiserede vendinger. En trygt tilknyttet person kan tale på en
sammenhængende måde om
både positive og negative op-

levelser i forhold til deres tilknytningspersoner.«
Hvilke perspektiver er der i din
afhandling?
»På mange måder er det
grundforskning fordi jeg afprøver nogle teorier empirisk,
men mine konklusioner kan
bruges til at finde ud af hvordan man bedst skaber en behandlingsalliance med patienterne. Som behandler forholder man sig forskelligt til personer i terapi alt efter om de er

under- eller overinvolverede i
deres tilknytning.
Med den første type patienter er behandleren nødt til at
insistere på at få kontakt, men
på en blid måde - ellers
skræmmer man patienten
væk. Med en person der er
overinvolveret i sin tilknytning
skal behandleren være med til
at regulere hvor hurtigt tingene kommer frem og sortere i
meddelelsesstrømmen. Ud fra
et behandlingsperspektiv er
det ret interessant.«
gbg@adm.ku.dk

Bulimi
Det diagnostiske kriterium for bulimi er at man inden for en afgrænset periode spiser store mængder mad, mister kontrol over
spisningen, og at man kan ikke stoppe med at spise. Man udviser tillige forskellige former for vægtregulerende adfærd – opkast, afføringsmidler, dyrkning af store mængder motion eller
faste mellem overspisningsepisoderne. Det skal man gøre gennemsnitligt to gange om ugen i løbet af tre måneder for at opfylde kriterierne. Bulimikere har en BMI på min. 17,5, dvs. de må
ikke være svært undervægtige.
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Informativ underholdning
og andre informative
opgaver – om abbacusmatematikkens komplekse
rodsystem
Foredrag af docent emeritus Jens Høyrup,
Institut for Kultur og Identitet, RUC
Tid: 3/4 kl. 19.45
Sted: Auditorium 10, H. C. Ørsted Instituttet,
Universitetsparken
Arr.: Videnskabshistorisk Selskab

10.-12. april

12.-16. april

17. april

Miocæne plantefossiler fra
Voervadsbro, Addit og Ørnhøj
sammenholdt med Europas
vegetationsudvikling

Johannes Sløk og det tragiske
menneskesyn

Dansk tv’s historie: Seer
adfærd og seerpræferencer
hos tv-seerne gennem 50 år

Foredrag af Maria S. Kloster, Geologisk Institut,
Københavns Universitet
Tid: 10/4 kl. 15.15.
Sted: Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7,
Auditoriet
Arr.: Palæontologisk Klub, palklub@geol.ku.dk

Jeg-automaten og to film
Visualising fetal life
Eksternt seminar ved Solveig Jülich, Institutionen för Litteraturvetenskap och idéhistoria,
University of Stockholm
Tid: 10/4 kl. 14-16
Sted: Fredericiagade 18
Arr.: Medicinsk Museion

Dansk tv’s historie:
tv-reklame og continuity

The Secret Life of Walter Mitty – Danny Kaye
(1947)
The Truman Show – Jim Carrey (1998)
Begge film introduceres af forfatteren Jørgen I.
Jensen.
Tilmelding til Carl Fuglsang på tlf. 3393 0183
Tid: 12/4 kl. 17.30
Sted: Cinemateket, Gothersgade 55
Arr.: Studentermenigheden Indre By,
www.indreby.org

Foredrag af lektor Jørgen Stigel, Aalborg Universitet
Tid: 10/4 kl. 15-17
Sted: KUA, lok. 8.3.32
Arr.: Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Kort nyt
18th Century Scandinavian
Literature and Society
An Øresund Summer Course introducing International and
Scandinavian students from all disciplines to key aspects of
18th Century Scandinavian Literature and Society.
Course structure: A combination of lectures, workshops and
excursions to sites in the Oresund region of specific relevance
to the thematic content of the course.
Application form and detailed description of course content:
www.uni.oresund.org/sw14013.asp.

Foredrag og efterfølgende debat med ph.d.-stipendiat, cand.theol. Lars Sandbeck
Tid: 12/4 kl. 20.
Sted: Vartov, Farvergade 27H
Pris: 25 kr. for ikke-medlemmer
Arr.: Studenterkredsen,
www.studenterkredsen.dk

Det første år med den nye
personnavnelov
Foredrag af lektor, ph.d. Michael Lerche Nielsen,
Københavns Universitet
Tid: 13/4 kl. 14.15-16
Sted: Det ny KUA, lok. 27.04.04
Arr.: Afdeling for Navneforskning

Det store korstog i 1123?
Foredrag af Janus Møller Jensen, Syddansk Universitet
Tid: 16/4 kl. 12-13
Sted: Afdeling for græsk og latin, KUA, lok.
9.3.14
Arr.: Middelaldercentret

Foredrag af analysechef Alexander P. Nielsen,
TechEdge, og Janne Britt Halling
Tid: 17/4 kl. 15-17
Sted: KUA, lok. 8.3.32
Arr.: Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Sprogforandring:
En rutschetur ned ad slisken
– eller hvad?
Foredrag af Jens Nørgård-Sørensen
Tid: 17/4 kl. 16-18
Sted: Det ny KUA, lok. 24.0.57
Arr.: Lingvistkredsen

Emnesøgning på Københavns Universitetsbibliotek
Tid: 17/4 kl. 17.15-20
Sted: Københavns Universitetsbibliotek Syd,
Njalsgade 80, lok. 8.1.128a ved siden af biblioteket
Arr.: Københavns Universitetsbibliotek,
kursus@kb.dk
Tilmelding: www.kb.dk/kurser senest 3 arbejdsdage før kursusstart

Boliger
Bolig udlejes

www.regensen.dk el. kontakt
Regensens Klokkere på e-mail:
klokker@regensen.dk.

Ørestaden
Periode: Fra 1/9-07.
Størrelse: Lejlighed, 84 kvm.,
3 vær.
Udstyr: Elevator, parkeringsplads.
Lejer: Udenlandske gæsteundervisere.
Husleje: 11.000 kr. pr. md. ekskl.
forbrug.
Kontakt:
brianbuusmadsen@yahoo.dk.

Valkendorfs Kollegium

FOTO: PHOTOS.COM

Det sker 3.-10. april

Vanløse
Period: 1/7-15/12-07.
Size: House, 5 rooms, 150 sqm.
Equipment: Furnished (if
wanted).
Tenant: Non-smoker.
Rent: 10.000 kr. per. month.
Deposit: 10.000 kr.
Contact: Anja, anja@dadlnet.dk.

varer ekskl. opvaskemaskine.
Pris: 8.500 kr. pr. md. inkl. forbrug og pasning af have.
Depositum: 8.500 kr.
Kontakt: Lund-Sørensen,
9752 1806, gls@km.dk.

Til gratiskoncert med
Universitetsavisen
I Universitetsavisen nr. 3 udloddede vi i samarbejde med Vega fire gange to billetter til punk/pop-koncert med et populært band der har en sprød firser- og new wave-inspireret
lyd. Svaret på konkurrencespøegsmålet var svenske The
Sounds, og det er væltet ind med enslydende og rigtige besvarelser. Frøken Fortuna har trukket navnene på følgende
fire heldige vindere op af hatten:
Dyrlægestuderende Caroline Rasmussen; Carsten Niemann
der er ph.d.-studerende på Medicin; jurastuderende Kirstine
Schelde Dahl og svenske Ida Rappestad der læser til dyrlæge.
Vi ønsker god fornøjelse!

Kollegier
Regensen

Boliger søges

Herlev
Period: 6/6-07-1/8-08.
Size: Apartment, 6 rooms,
83 sqm.
Equipment: Fully furnished,
washer and dryer.
Contact: Marcelo or Laura,
marcelo_ramon_uy@yahoo.dk.

Kontakt: Thomas Fenger,
fenger@chem.au.dk, 4056 6267.

København
Periode: 1/7-15/10-07.
Størrelse: Lejlighed, 2-4 vær.
Lejere: Lektor med ægtefælle
og 8-årigt barn.
Husleje: Maks. 7.000 kr. pr. md.
Kontakt: Søren-Peter Olesen,
3532 7400, spo@mfi.ku.dk.

Farum
Period: 1/3-07-1/8-09.
Size: House, 4 rooms, 190 sqm.
Equipment: Unfurnished.
Tenants: Non-smokers, no pets.
Rent: 14.000 kr. per month.
Contact:
birgitte_stokbro@hotmail.com.

København

Vanløse

København

Periode: 1/5-31/8 el. 30/9-07.
Størrelse: Hus, 90 kvm., stue
og to værelser i to etager. Lille
have.
Udstyr: Fuldt møbleret. Hvide-

Periode: Fra 1/4-07 og et år
frem.
Størrelse: 1-2 vær.
Lejer: Ph.d.-studerende ikke
ryger.

Periode: Fra 1/5-07.
Størrelse: Lejlighed, 1-2 vær.
Lejere: Kvindelig, tysk ph.d.-studerende, ikkeryger.
Kontakt: Peter Staller, 6064
4117, peter.staller@bric.dk.

I løbet af foråret og sommeren
bliver 2-4 kollegieværelser le
dige.
Målgruppe: Studerende ved KU
el. DTU der har taget eksaminer
svarende til 2 års normeret studietid med min. 8 i gennemsnit.
Særligt optagelsesberettigede
er grønlændere og færinger
der kan tildeles regensplads direkte efter bestået studentereksamen. Ved bedømmelsen af
ansøgningen lægges særlig
vægt på ansøgerens sociale og
økonomiske forhold.
Kollegiet: Ligger i indre by og
har plads til 100 studerende.
Hunde og katte er ikke tilladt.
Husleje: 1.310 kr. pr. md. inkl.
telefonabonnement samt 75 kr.
pr. md. til div. fællesudgifter.
Ansøgning: Ansøgningsskema
fås hos SU-kontoret, Fiolstræde
22, 1171 Kbh. K.
Ansøgningsfrist: 26/4-07.
Yderligere oplysninger: Se

Periode: Pr. 1/12-03.
Målgruppe: En studerende ved
KU fra Det Teologiske el. Humanistiske Fakultet der har bestået
2 års normeret studietid.
Kollegiet: Ligger i Skt. Peders
Stræde i den indre by i et gammelt hus med stor have. Det er
et lille kollegium med plads til
22 beboere. Kollegiet har selvstyre.
Husleje: 1.340 kr. pr. md.
Ansøgning: Ansøgningsskemaet
kan udfyldes og printes ud fra
http://studier.ku.dk/Studieliv/
Bolig/ sendes i udfyldt stand
vedlagt dokumentation for
2 års bestået studietid samt et
brev hvori du fortæller om dig
selv og hvorfor du gerne vil
bo på Valkendorfs kollegium
(1 side) indsendes til SU-kontoret, Fiolstræde 22, 1171 Kbh. K.
Ansøgningsfrist: 17/4-07.
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17.-18. april

18. april

18. april
The Great Tradition
Discontinued? On the State of
the Art of the Contemporary
British Novel

Foredrag af Ronnie Nielsen Ronnie Nielsen,
cand.mag. i Latinamerikastudier
Tid: 17/4 kl. 19-21
Sted: Café Globen, Turesensgade 2B
Arr.: NETLA

Guest Lecture by Lars Ole Sauerberg, University of
Southern Denmark
Tid: 18/4 kl. 14-16
Sted: Det ny KUA, lok. 24.4.62
Arr.: Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Konference med bl.a. Gavrial Salomon, Niels
Henrik Helms, Henrik Busch, Kati MäkitaloSiegl
Tid: 19/4 kl. 9-17
Sted: KUA, aud. 23.0.49
Arr.: Center for Web Baseret Læring,
http://ucle.ku.dk

Do Productions of Presence
Yield a Presence Culture?
A Retrospective

Krigeren, borgeren og
taberen

Foredrag ved dr. Kate Meagher, University of
Oxford
Tid: 18/4 kl. 13-15
Sted: Købmagergade 46, 4th Floor, Room 12
Arr.: Center for Afrikastudier

FOTO: PHOTOS.COM

Revolution i Bolívars
billede – magiske, mytiske
og religiøse forestillinger
i Venezuela

Informal Entrepreneurship
and Economic
Ungovernance in Nigeria



The Killer and His Prey.
Art Historical reflections on
Death Embodied and Concepts
of Transparency
Projektseminar ved lektor Ragni Linnet og respondent forskningslektor Jon Stewart
Tid: 18/4 kl. 13.15-15
Sted: Farvergade 27 D, Grundtvigsstuen
Arr.: Søren Kierkegaard Research Center, Pia
Søltoft

Foredrag af Hans Ulrich Gumbrecht, Albert
Guérard Professor in Literature, Department of
Comparative Literature, Stanford University
Tid: 18/4 kl. 15-17
Sted: Medicinsk Museion, Bredgade 62
Arr.: Medicinsk Museion, www.corporeality.net/
museion

Kina i det nye århundrede
Foredrag ved cand.polit., MF, Mogens Lykketoft
Tid: 18/4 kl. 15.15-17
Sted: KUA, lok. 15.1.30A
Arr.: Foreningen DHS, DeHistoriestuderende

UCLE07 – om situeret
læring i virtuelle og fysiske
læringsmiljøer

Foredrag ved sociolog Henrik Dahl
Tid: 19/4 kl. 20
Sted: Trinitatis Sognehus, Pilstræde 67
Arr.: Studentermenigheden Indre By,
www.indreby.org

Virkelighedens litteratur –
faglitteraturen
Konference om dansk faglitteraturs situation
med deltagelse af Brian Mikkelsen
Tid: 20/4 kl. 9.15-16.00
Sted: KUA, lok. 23.0.50
Arr.: Se www.lisebostrup.dk

Stillinger
VIP-stillinger
Humaniora
Adjunktur i norsk sprog og
litteratur
Institut for Nordiske studier og
Sprogvidenskab har et adjunktur til besættelse 1/8-07. Stillingen ønskes besat med en kandidat med afsluttende eksamen
med norsk sprog og litteratur
som en væsentlig del af uddannelsen og har opholdt sig som
min. i længere tid i Norge i de
senere år og taler flydende
norsk.
Fuldt opslag: Dette uddrag kan
ikke danne grundlag for ansøgningen, se www.ku.dk/stillinger.
Ansøgningsfrist: 16/4-07,
kl. 12.00.

Jura
Eksterne undervisere på
bachelor- og kandidat
uddannelsen til Jura
Det Juridiske Fakultet har en
række stillinger som eksterne
undervisere til besættelse
1/9-07.
Fuldt opslag: Dette uddrag kan
ikke danne grundlag for ansøgning, se www.jur.ku.dk/stillinger/.
Ansøgningsfrist: 11/4-07,
kl. 12.00.

Sundhedsvidenskab
Lektorstilling i organisa
tionsanalyse af sundhedsvæsenet
Ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning er en

stilling som lektor (tidsubegrænset) inden for området organisationsanalyse med særlig
henblik på sundhedsvæsenets
formning samt regulering af
biomedicinsk forskning og teknologi ledig til besættelse pr.
1/6-07.
Fuldt opslag: Dette uddrag kan
ikke danne grundlag for ansøgning. Se www.ku.dk/stillinger
el. kontakt Fakultetssekretariatet, tlf. 3532 7048.
Ansøgningsfrist: 25/4-07,
kl. 12.00.

Associate professor to the
Faculty of Pharmaceutical
Sciences
The Faculty of Pharmaceutical
Sciences is looking for an assistant/associate professor position starting 1/9-07. Preference
will be given to an experimentally oriented applicant with
documented research in liquid
separation techniques. Full announcement: Application cannot be based on this abstract.
See
www.farma.ku.dk/stillinger.

TAP-stillinger
Laboratoriekoordinator
til BRIC
BRIC søger laboratoriekoordinator til at koordinere funktioner
internt ml. vores forskningslaboratorier og eksternt bl.a. i
forbindelse med bygningsdrift,
apparatur og sikkerhed. Stillingen ønskes besat snarest og er
tidsubegrænset.
Fuldt opslag: Dette uddrag kan
ikke danne grundlag for ansøgning, se www.bric.dk.
Ansøgningsfrist: 16/4-07,
kl. 12.00.

Laborant til Farma

Kontorelev til LIFE

Institut for Farmaci og Analytisk
Kemi har en stilling som laborant ledig til besættelse 1/5-07.
Stillingen ønskes besat med en
kandidat der er uddannet laborant el. laboratorietekniker.
Fuldt opslag: Dette uddrag kan
ikke danne grundlag for ansøgning, se www.farma.ku.dk/stillinger.

Faculty of Life Sciences har en
stilling som kontorelev ledig.
Stillingen ønskes besat med en
kandidat der bl.a. har afsluttet
HG1+HG2 eller HH med et godt
resultat, er rutineret it-bruger,
er god til at formulere sig på
dansk, både mundtligt og skriftligt.
Fuldt opslag: Dette uddrag kan
ikke danne grundlag for ansøgning, se www.ku.dk/stillinger.
Ansøgningsfrist: 16/4-07.

Administrativ medarbejder
til Institut for Folkesundhedsvidenskab
Afd. for Almen Medicin har en
stilling som administrativ medarbejder ledig. Stillingen ønskes
besat med en kandidat der bl.a.
kan planlægge budgetter, varetage sekretærfunktion for ledelsen og tilrettelægge og deltage i møder og workshops for
undervisere.
Fuldt opslag: Dette uddrag kan
ikke danne grundlag for ansøgning, se www.ku.dk/stillinger.
Ansøgningsfrist: 10/4-07,
kl. 12.00.

Chefsekretær
Det Biovidenskabelige Fakultet
for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcers Institut
for Veterinær Patobiologi søger
en chefsekretær pr. 1/6-07 el.
snarest derefter. De primære
arbejdsopgaver omfatter sekretærbetjening af institutlederen
og diverse udvalg samt en række koordinations- og forefaldende sekretariatsopgaver.
Fuldt opslag: Dette uddrag kan
ikke danne grundlag for ansøgning. Se www.life.ku.dk/job.
Ansøgningsfrist: 11/4-07, kl.
12.00.

en sekretær for 1 år til centerleder Bente Klarlund Pedersen.
Arbejdet omfatter bl.a. koordinering af kalender, div. korrespondancer, udarbejdelse af
fondsansøgninger, lettere regnskabsføring, samt planlægning
og gennemførelse af videnskabelige møder.
Fuldt opslag: Dette uddrag kan
ikke danne grundlag for ansøgning. Se www.inflammationmetabolism.dk.

Bioanalytiker
IT-medarbejder til
administrative systemer
Det Farmaceutiske Fakultet søger it-medarbejder med en relevant it-uddannelse el. tilsvarende kvalifikationer.
Fuldt opslag. Dette uddrag kan
ikke danne grundlag for ansøgning. Se www.farma.ku.dk/
stillinger.
Ansøgningsfrist: 11/4-07,
kl. 12.00.

Faglig sekretær til LIFE
Faculty of Life Sciences søger en
kandidat der bl.a. har en kandidatuddannelse inden for fødevarevidenskab, erfaring som panelleder for sensoriske og forbrugertests, kendskab og erfaring med FIZZ edb system og erfaring med tilrettelæggelse af
øvelser inden for sensorisk videnskab.
Fuldt opslag: Dette uddrag kan
ikke danne grundlag for ansøgning, se www.ku.dk/stillinger.
Ansøgningsfrist: 8/5-07.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Inflammation
og Metabolisme (CIM), Finsencenteret, Rigshospitalet søger
en fuldtids bioanalytiker el.
cand.scient. Arbejdet er projektorienteret og omfatter diverse molekylærbiologiske metoder, samt i mindre omfang
vejledning af studerende og undersøgelser direkte på dyr og
mennesker. Stillingen er etårig.
Fuldt opslag: Dette uddrag kan
ikke danne grundlag for ansøgning. Se www.inflammationmetabolism.dk.

Faglig sekretær til LIFE
Faculty of Life Sciences søger en
kandidat der bl.a. har et indgående kendskab inden for et af
FOBIs videnskabelige indsatsområder - gerne med en ph.d.grad inden for et af områderne,
men dette er ikke et krav.
Fuldt opslag: Dette uddrag kan
ikke danne grundlag for ansøgning, se www.ku.dk/stillinger.
Ansøgningsfrist: 10/4-07.

Sekretær
Danmarks Grundforskningsfonds Center for Inflammation
og Metabolisme (CIM), Finsencenteret, Rigshospitalet søger

Faggruppesekretær til LIFE
Faculty of Life Sciences har en
stilling som faggruppesekretær
ledig. Stillingen ønskes besat

med en kandidat der er kontoruddannet.
Fuldt opslag: Dette uddrag kan
ikke danne grundlag for ansøgning, se www.ku.dk/stillinger.
Ansøgningsfrist: 26/3-07.

Regnskabsmedarbejder
til LIFE
Faculty of Life Sciences har en
stilling som regnskabsmedarbejder ledig. Stillingen ønskes besat med en kandidat der bl.a.
har en kontoruddannelse, videregående regnskabsuddannelse
og/eller solid regnskabsmæssig
erfaring.
Fuldt opslag: Dette uddrag kan
ikke danne grundlag for ansøgning, se www.ku.dk/stillinger.
Ansøgningsfrist: 10/4-07.

Barselsvikariat forskningskoordinator til BRIC
BRIC søger en barselsvikar til
stilling som forskningskoordinator til at varetage opgaver inden for sagsbehandling i forbindelse med forskningsansøgninger, samt koordinering af
forskerskolen på BRIC. Stillingen
ønskes besat 1/6.
Fuldt opslag: Dette uddrag kan
ikke danne grundlag for ansøgning, se www.bric.dk.
Ansøgningsfrist 16/4-07,
kl. 12.00.

Laborantpraktikant til LIFE
På Faculty of Life Sciences er en
stilling som laborantpraktikant
ledig. Stillingen ønskes besat
med en kandidat der har be
stået den teoretiske del af laborantuddannelsen.
Fuldt opslag: Dette uddrag kan
ikke danne grundlag for ansøgning, se www.ku.dk/stillinger.
Ansøgningsfrist: 13/4-07.
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23. april

Seminar
Tid: 20/4 kl. 11-16.
Sted: Det ny KUA, lok. 27.0.09
Arr.: Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Dansk Epistemologi Netværk,
www.mef.ku.dk

Fællessang: Forår!
Tid: 20/4 kl. 14.15
Sted: St. Kannikestræde 8,1. Studenterlokalet
Arr.: Studentermenigheden Indre By, www.
indreby.org

24. april

Bevægelse i lyst og nød,
Kropslighed i 2. klasse

Referencehåndtering.
Reference Manager til
Windows

Foredrag ved Charlotte Svendler Nielsen
Tid: 23/4 kl. 15-17
Sted: Institut for Idræt, Store Auditorium
Arr.: Institut for Idræt, www.ifi.ku.dk

Træn dine knogler! –
knoglesundhed gennem
hele livet
Foredrag ved Eva Wulff Helge
Tid: 23/4 kl. 15-17
Sted: Institut for Idræt, Store Auditorium
Arr.: Institut for Idræt, www.ifi.ku.dk

Women in Tajikistan:
Between the hammer of
sovietization and the anvil
of traditional culture

FOTO: PHOTOS.COM

Videnskab, tro og politik

23.-25. april

Ph.d.-kursus om det moderne
gennembruds hovedstæder
Med deltagelse af Sylvain Briens, Martin Zerlang,
Elisabeth Herrmann, Klaus Bohnen, Martin Kyllhammar, Henk van der Liet og Jean-Francois Battail
Tid: 23-25/4
Sted: Det ny KUA, lok. 24.2.07
Arr.: Georg Brandes Skolen, www.hum.ku.dk/georgbrandes

Foredrag af sociolog, ph.d. Muborak Sharipova
Tid: 20/4 kl. 16.15
Sted: Det ny KUA, lok. 27.1.47
Arr.: Centralasiatisk Selskab, www.centralasien.dk

Ph.d.-stipendier

Tid: 24/4 kl. 9.15-13
Sted: Kursuscenter, Københavns Universitetsbibliotek Nord
Arr.: Københavns Universitetsbibliotek,
kursus@kb.dk
Tilmelding: Via www.kb.dk/kurser senest
3 dage før kursusstart
Pris: 900 kr.

Sproglig variation hos unge
i multietniske områder
i Århus
Foredrag af Mette Vedsgaard Christensen,
seminarieadjunkt ved Silkeborg Seminarium
CVU Alpha
Tid: 24/4 kl. 10-12
Sted: Det ny KUA, bygning 27, 5. sal
Arr.: Den sociolingvistiske studiekreds

FOTO: PHOTOS.COM

20. april

Hjort&Mikkelsen

Institut for Statskundskab

Start din karriere på
Forskningscenter Risø
- sommerjob for studerende
Sommerstudenterjob
Vi søger studerende med interesse for
forskning og udvikling til 6-10 ugers lønnet
projektarbejde i sommerperioden. Så har du
lyst til at løse en afgrænset forsknings- og
udviklingsopgave i samarbejde med vores
forskere, kan du se vores udbud af sommerjobs på risoe.dk under job & karriere.

Ansøgningsfristen er d. 24. april 2007. Vi tror
på, at mangfoldighed er værdifuldt på en
arbejdsplads og opfordrer derfor alle, uanset
køn og etnisk baggrund til at søge.
Du kan læse mere om Risø og hvordan
du søger på risoe.dk

www.risoe.dk

Forskningscenter Risø er pr. 1. januar 2007 en del af DTU.
Det nye DTU er et bredt funderet og erhvervsrettet teknisk
eliteuniversitet, hvor forskning går hånd i hånd med uddannelse,
innovation og myndighedsbetjening. Læs mere på www.detnyedtu.dk.

Institut for Statskundskab, Det
Samfundsvidenskabelige Fakultet har et antal ph.d.-stipendier
i statskundskab ledige til besættelse 1/9-07. Forskningsplanerne
for de kommende år har særligt
fokus på koncentrationsområderne: a) Magt og demokrati,
b) Euro¬pæisk sikkerhed og integration, c) Den offentlige sektor i opbrud samt d) Politikkens
europæisering og europæiseringens politik.
Fuldt opslag: Dette uddrag kan
ikke danne grundlag for ansøgning, se www.ku.dk/stillinger.
Ansøgningsfrist: 30/5-07,
kl. 12.00.

Det Juridiske Fakultet
Emner inden for alle retsvidenskabelige retninger kan komme
i betragtning. For at komme i
betragtning som ph.d.-studerende skal man have bestået
den juridiske kandidateksamen
eller have kvalifikationer af tilsvarende karakter.
Fuldt opslag: Dette uddrag kan
ikke danne grundlag for ansøgning, se
www.jur.ku.dk/stillinger/.
Ansøgningsfrist: 24/4-07,
kl. 12.00.

Institut for Antropologi
Hermed indkaldes ansøgninger
til 1 el. flere ph.d.-stipendier
ved Institut for Antropologi under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet inden for et selvvalgt antropologisk emne til besættelse pr. 1/9-07. I bedømmelsen vil der blive lagt vægt på, at
projektemner relateres til instituttets målsætning http://antropologi.ku.dk/ominstituttet/stra-

PhD in Carbohydrates
in horse nutrition
Faculty of Life Sciences has a PhD available.
The applicant must have experience with animal nutrition
and physiology and experience/interest in horse nutrition.
Full announcement: Application cannot be based on this
abstract. See www.ku.dk/stillinger.
Deadline for application: April 20th.

tegi/. Ansøgere skal have en
kandidatuddannelse i antropologi el. kunne dokumentere tilsvarende kvalifikationer.
Yderligere oplysninger: Ph.d.sekretær Jørgen Pedersen, tlf.
3532 3468, e-mail: jorgen.pedersen@anthro.ku.dk.
Ansøgningsfrist: 29/5-07-07, kl.
12.00.

PhD in Bone dynamics and
function in livestock
Faculty of Life Sciences has a
PhD available. The applicant
must have experience with animal nutrition and physiology.
Full announcement: Application
cannot be based on this abstract. See www.ku.dk/stillinger.
Deadline for application: April
20th.

Forskerskolen/
forskernetværket
SLIP opslår et ph.d.-stipendium
om marinefisks livshistoriestrategi til besættelse pr. 1. maj
2007 eller snarest derefter.
Fuldt opslag: Dette uddrag kan
ikke danne grundlag for ansøgningen, se: www.fishnet.dk/networks/jobs/.
Ansøgningsfrist: 14/4-07.

Post doc-stipendier
4 post docs within Plant
Biology
Faculty of Life Sciences have
4 post doc available. The applicants must have documented
scientific qualifications such as a
PhD or equivalent in relation to
the above subject areas.
Full announcement: Application
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24. april

25. april

Dansk tv’s historie: Fra show
til selvforsyning – om dansk
tv-underholdnings udvikling

Emnesøgning på
Københavns
Universitetsbibliotek

Foredrag af lektor Hanne Bruun, Aarhus
Universitet
Tid: 24/4 kl. 15-17
Sted: KUA, lok. 8.3.32
Arr.: Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Tid: 25/4 kl. 13.15-16.
Sted: Københavns Universitetsbibliotek Syd,
Njalsgade 80, lok. 8.1.128a
Arr.: Københavns Universitetsbibliotek,
kursus@kb.dk
Tilmelding: Via www.kb.dk/kurser senest 3
dage før kursusstart

Kinas afrikanske eventyr –
en ny mulighed for Afrika?
Foredrag ved ph.d., DIIS, Peter Kragelund
Tid: 24/4 kl. 15.15-17
Sted: KUA, lok. 15.1.30A
Arr.: Foreningen DHS, DeHistorieStuderende

Eros in Borges
Guest Lecture by Miguel-Ángel MeizosoGonzález, Founder, Friends of Borges
Tid: 25/4 kl. 14-16
Sted: Det ny KUA, lok. 24.4.62
Arr.: Institut for Engelsk, Germansk og 
Romansk

Fra hørebillede til feature
Foredrag ved Ib Poulsen, ph.d., professor i
dansk sprog og medievidenskab, Institut for
Sprog og Kultur, RUC
Tid: 24/4 kl. 19.30
Sted: KUA, lok. 14.2.124
Arr.: Retorikforeningen

Andre stillinger
Direktør
Det Danske Institut i Damaskus
søger direktør pr. 1/9-07. Formålet er at fremme forskning, undervisning og formidling inden
for kultur, kunst og videnskab i
de arabiske og muslimske lande
og udvekslingen med Danmark.
Ansøgere bør have forskningsmæssig baggrund.
Fuldt opslag: Dette uddrag kan
ikke danne grundlag for ansøgning. Se www.damaskus.dk.
Ansøgningsfrist: 20/4-07.

Videreuddannelse
i Ortodonti
Tandlægeskolen, Afdeling for
Ortodonti har en 3-årig videreuddannelsesstilling ledig. Stillingen ønskes besat med en kandidat der har en tandlægeuddannelse samt min. 2 års fuldtids
klinisk praktisk odontologi, heraf mindst 1 år fuldtids med børne- og ungdomstandpleje svarende til 1440 timer.
Fuldt opslag: Dette uddrag kan
ikke danne grundlag for ansøgning, se
www.ku.dk/stillinger.
Ansøgningsfrist: 2/5-07,
kl. 12.00.
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Prevention of motherto-child HIV transimission

-Ìi`

Foredrag ved bl.a. dr. Lynne Mofenson, NIH,
USA
Tid: 25/4 kl. 15-18
Sted: Hotel Island, Kalvebod Brygge 53
Arr.: Epidemiklinikken, Rigshospitalet

/i`}

Legater
Læge Johannes Bitsch
og hustru Agnes Bitsch’s
mindelegat
Af legatet uddeles årligt ca.
40 portioner a 5.000 kr. til medicinske studerende der har opnået første del af lægevidenskabelig embedseksamen, og som efter legatbestyrelsens skøn har
dokumenteret et behov for
økonomisk bistand.
Fuldt opslag: www.lesadv.dk/
Firmaet/Fonde.asp.
Ansøgningsfrist: 1/5-07.

Julie Damms Studiefond
Målgruppen er mandlige danske studerende der forventer inden for to år at opnå afsluttende eksamen enten som civilingeniør el. ved KU med fagene
matematik, fysik, kemi, astronomi el. filosofi som hovedfag.
Der gives normalt ikke støtte til
almindelige leveomkostninger,
til udgifter der allerede er afholdt, til praktikophold el. til
køb af computer og andet standardudstyr. Ansøgningsskema
downloades fra
www.juliedamm.dk.
Ansøgningsfrist: 1/5-07.

Julie Damms Studiefond
Målgruppen er danske mænd
der har taget doktorgraden eller ph.d.-graden enten ved KU i
fagene matematik, fysik, kemi,
astronomi el. filosofi el. ved
DTU. Til videregående studier.
Der gives normalt ikke støtte til
pensionister, til udgifter, der allerede er afholdt, eller til køb af
computer og andet standardudstyr.
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Støtte
cannot be based on this abstract. See www.ku.dk/stillinger.
Deadline for application:
April 16th.
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Ansøgning: Ansøgningsskema
downloades fra
www.juliedamm.dk.
Ansøgningsfrist: 1/5-07.
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Forskningsstøtte
Novo Nordisk Fonden
Rammebevilling til klassisk arkæologi – antik forskning. Novo
Nordisk Fonden ønsker med sin
bevilling at styrke interdisciplinær antik forskning i Danmark
med udgangspunkt i klassisk arkæologi med det formål at understøtte en samling af kræfterne i et fælles projekt, at højne
metodebevidsthed og at lave et
synligt projekt med nytte ikke
blot for forskningen, men også
for samfundet. Rammebevillingen er på 2, 5 mio. kroner og
skal omfatte en forskerstilling,
en værtsinstitution, en tværfaglig baggrundsgruppe og 2–3
konferencer el. formidlende seminarer.
Fuldt opslag:
www.novonordiskfonden.dk.
Ansøgningsfrist 6/6-07,
kl. 16.00.
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Applications and
Foundations of Random
Matrix Theory
Niels Bohr Lecture af Jacobus Verbaarschot,
Stony Brook University, Niels Bohr International Academy, Niels Bohr Institute
Tid: 25/4 kl. 15.15
Sted: H.C. Ørsted Instituttet, Universitetsparken 5, Aud. 3
Arr: Kollokvieudvalget/Niels Bohr Institutet

Litteratursøgning i den
medicinske database
MEDLINE/PubMed,
NLM For ph.d.-studerende
Tid: 26/4 kl. 9.15-16.15
Sted: Kursuscenter, Københavns Universitetsbibliotek Nord
Arr.: Københavns Univeristetsbibliotek,
kursus@kb.dk
Tilmelding: Via www.kb.dk/kurser inden 12/4
Pris: 800 kr.

26. april

26. april

Retlig regulering af bioteknologi: begrænser
international ret suveræne
staters selvbestemmelse?

Krigeren, borgeren
og taberen

Foredrag ved Mette Hartlev, dr.jur., lektor, Jura
og Judit Sándor, JD, LLM, ph.d., professor, Statskundskab, Central European University
Tid: 26/4 kl. 13-15
Sted: CSS, lok. 5.1.28
Arr.: Biocampus, www.ku.dk/satsning/
biocampus/

Officiel markering af Center
for Subjektivitetsforsknings
nye bevilling
Med oplæg af dekan Kirsten Refsing; Thomas
Sinkjær, direktør for Danmarks Grundforskningsfond; centerleder Dan Zahavi og åbningsforelæsning af prof. Philippe Rochat, Department of
Psychology, Emory University, Atlanta, USA: Mind
states in development and the self in infancy
Tid: 26/4 kl. 13-15
Sted: KUA, lok. 23.0.50
Arr.: Center for Subjektivitetsforskning,
www.cfs.ku.dk

Forsvar

Navne

Ph.d.-forsvar

Leif Røge Lund modtager
pris fra Lundbeckfonden

Naturvidenskab
Energy Utilization in Fish:
Consequences for economy
and environment
Kandidat: Anders Drud Jordan.
Tid: 12/4-07, kl. 10.
Sted: Marinbiologisk laboratorium, Auditoriet, Strandpromenaden 5, Helsingør.
Afhandlingen: Ligger til gennemsyn i biblioteket, Marinbiologisk Laboratorium.

Systematics of Cortinarius
with emphasis on section
Calochroi
Kandidat: Cand.scient. Tobias
Guldberg Frøslev.
Tid: 19/4-07, kl. 14.00.
Sted: Biologisk Institut, Botanisk
Laboratorium, Botanisk Auditorium, Gothersgade 140.
Afhandlingen: Ligger til gennemsyn på Botanisk Bibliotek,
Sølvgade 83, og kan ses på
www.botaniskcentralbibliotek.
ku.dk.

Leif Røge Lund, cand.scient.,
forskningsleder ved Finsenlaboratoriet, Rigshospitalet, har fået
1,4 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Pengene skal anvendes til
et projekt, der skal undersøge
de såkaldte proteasers betydning for fx sårheling og spredning af kræft. Proteaser er enzymer, der er involveret i den
velregulerede nedbrydning af
væv, der eksempelvis sker under
sårheling. Projektet er en fortsættelse af et mangeårigt arbejde på Finsenlaboratoriet med at
påvise betydningen af nedbrydningen af bindevæv ved spredning af kræft.

Foredrag og efterfølgende
debat med professor, dr.phil.
Ole Thyssen
Tid: 26/4 kl. 20
Sted: Vartov, Farvergade 27H
Pris: 25 kr. for ikke-medlemmer
Arr.: Studenterkredsen,
www.studenterkredsen.dk

Sejr og nederlag er en del af alle menneskers liv. Men der er
forskel på hvordan mennesker
møder de mulige sejre og de
uundgåelige nederlag. Med
krigeren, borgeren og taberen
præsenteres tre forskellige typer der håndterer udfordringen
på tre forskellige måder. Krigeren vil sejre eller dø. Borgeren
overvejer hvad der kan betale
sig. Taberen trækker sig fra
kampen - men synes han har
fortjent gevinsten. Ud fra denne optik vil Ole Thyssen lægge
op til en diskussion af det moderne menneskes valg af livsstrategi.

FOTO: PHOTOS.COM

25.-26. april

+DUGXKYDGGHWNU YHU"

Henning Overgaard
ny driftschef for Det Naturvidenskabelige Fakultet
Den 53-årige
Henning Overgaard fra Ølstykke er blevet
udnævnt til ny
driftschef for
Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Henning
Overgaard er bl.a. uddannet
som arkitekt og tømrer og har
i en årrække været vedligeholdelseschef ved Det Sundheds
videnskabelige Fakultet på
Københavns Universitet. Han
tiltræder sin nye stilling den
1. april 2007.

7RWDOIRUVYDUVUHJLRQ.¡EHQKDYQ
+ UKMHPPHY UQHWL5HJLRQ+RYHGVWDGHQ

9LJLYHUGLJXGIRUGULQJHUXGGDQQHOVHRJNRPSHWHQFHUGXNDQEUXJHLGLQFLYLOH
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28. april
Biotek-konference for
studerende
Tid: 28/4 kl. 9-17 samt middag om aftenen
Sted: Hotel Comfort på Østerbro
Arr.: Biosa, www.biosa.org
Tilmelding og indsendelse af abstracts senest
2/4 på tilmelding@biosa.org. Deadline for
studerende der gerne vil deltage, men ikke
ønsker et at fremlægge er 16/4

Psykoanalysens praksis
Seminar ved Francois Sauvagnat, Jacob Soelberg og René Rasmussen
Tid: 28/4 kl. 13-17.
Sted: Vesterbro Kulturhus
Arr.: KLAG, reneras@hum.ku.dk



30. april
To gæsteforedrag
Subjective indiscriminability af Katalin
Farkas, Department of Philosophy, Central
European University, Budapest. Singular
thought and non-existent objects af Tim
Crane, Department of Philosophy, University
College London, UK
Tid: 30/4 kl. 14.15-16.30
Sted: CFS, KUA, lok. 25.5.11
Arr.: Center for Subjektivitetsforskning

The Discovery of
Global Warming
Seminar with Spencer Weart, Director,
Center for History of Physics, American
Institute of Physics
Tid: 30/4 kl 14.15
Sted: Aud. A, Niels Bohr Institute, Blegdamsvej 17
Arr.: Niels Bohr Arcive, www.nba.nbi.dk
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IT- Universitetet
i København

Københavns Universitets
almene fond  
Alle ansatte og studerende ved Københavns Universitet kan
søge fondens midler. Der lægges dog vægt på at støtte bredt
og i mindre grad enkeltpersoner.
I år er ca. 300.000 kr. til uddeling. Fondens formål er at
fremme Københavns Universitets virke inden for forskning og
uddannelse og som kulturinstitution i bred forstand ved at
støtte aktiviteter for grupper el. for hele universitetet.
Bestyrelsen lægger vægt på at støtte fx projekter der er
fælles for to el. flere fakulteter og sociale el. kulturelle aktiviteter der kan blive til glæde for større dele af universitetets
studerende el. ansatte.
Der kan ydes støtte til kunstneriske dekorative formål, hvor
disse når ud til en større kreds på universitetet, udvekslingsrejser, kunst og kultur. Det er en forudsætning for støtte til administrative og videnskabelige medarbejderes rejser at flere
får udbytte af rejsen. Individuelle (studie-)rejser støttes ikke,
hverken for VIP-, TAP-personale eller studerende. Det samme
gælder afslutning af studier, fx forlængelser af ph.d.-projekter. Ligeledes støttes videnskabelige udgivelser ikke. Midler gives ikke til driftsopgaver.
Aktiviteter der ikke støttes af universitetets traditionelle
driftsmidler, og som er nye og ikke har modtaget støtte før,
vil blive prioriteret.
Cirka halvdelen af det disponible beløb vil blive uddelt før
sommerferien. Resten pr. 1. oktober efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.
Ansøgning: Ansøgningsskema fås på www.ku.dk/default2.
asp?src=http://www.ku.dk/pers/Instituthaandbog/Personaleforhold/Legater_og_fonde/index.html eller ved telefonisk henvendelse til tlf. 3532 2645. Skmaet sendes til Københavns Universitet, Personale og Jura, Nørregade 10, P.O.B. 2177, 1017
København K.
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didaktik dansk * didaktik matematik * didaktik materiel kultur * didaktik musikpædagogik * generel pædagogik * pædagogisk antropologi * pædagogisk filosofi *
pædagogisk psykologi * pædagogisk sociologi * didaktik dansk * didaktik matematik
* didaktik materiel kultur * didaktik musikpædagogik * generel pædagogik * pædagogisk antropologi * pædagogisk filosofi * pædagogisk psykologi * pædagogisk sociologi * Lifelong Learning * didaktik dansk * didaktik matematik * didaktik materiel
kultur * didaktik musikpædagogik * generel pædagogik * pædagogisk antropologi *
pædagogisk filosofi * pædagogisk psykologi * pædagogisk sociologi * didaktik dansk
* didaktik matematik * didaktik materiel kultur * didaktik musikpædagogik * generel
KANDIDATUDDANNELSER
pædagogik * pædagogisk antropologi * pædagogisk filosofi * pædagogisk psykologi
2007
* pædagogisk sociologi * Lifelong Learning * didaktik dansk * didaktik matematik
* didaktik materiel kultur * didaktik musikpædagogik * generel pædagogik * pædagogisk antropologi * pædagogisk filosofi * pædagogisk psykologi * pædagogisk sociologi * didaktik dansk * didaktik matematik * didaktik materiel kultur * didaktik
musikpædagogik * generel pædagogik * pædagogisk antropologi * pædagogisk filosofi
* pædagogisk psykologi * pædagogisk sociologi * Lifelong Learning * didaktik dansk
* didaktik matematik * didaktik materiel kultur * didaktik musikpædagogik * generel
pædagogik * pædagogisk antropologi * pædagogisk filosofi * pædagogisk psykologi
* pædagogisk sociologi * didaktik dansk * didaktik matematik * didaktik materiel
kultur * didaktik musikpædagogik * generel pædagogik * pædagogisk antropologi *

DPU udbyder i efteråret 2007 kandidatuddannelser i generel pædagogik, pædagogisk antropologi, pædagogisk filosofi, pædagogisk
psykologi, pædagogisk sociologi, Lifelong Learning og i didaktik
inden for dansk, matematik, materiel kultur og musikpædagogik.
Der er informationsmøder i Århus den 17. april og i København den
19. april.

Der er ansøgningsfrist den 30. maj 2007, kl. 12.00.

Læs mere på www.dpu.dk/kandidat
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Layout: Rumfang
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Udebliver avisen, så henvend dig til din lokale postmodtagelse. Ved længere tids udeblivelse send en mail til
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Redaktionel uafhængighed
Universitetsavisen er redaktionelt uafhængig af ledelsen
hvis officielle standpunkt står at læse i KUmmentaren
herunder. Resten af avisen redigeres efter gængse journalistiske kriterier og kan altså ikke tages som udtryk for
ledelsens synspunkter og prioriteringer.
Annoncer: DG Media as, Studiestræde 5-7, 1455 København K, tlf. 70 27 11 55, www.dgmedia.dk.

Medlem af Dansk Fagpresse.
Debat- og læserindlæg modtages gerne per e-mail.
Avisen udgives af Københavns Universitet 15 gange årligt og
postomdeles til alle studerende og ansatte.
Framelding: Ønsker du ikke at modtage avisen, kan du
framelde dig via Punkt KU >Selvbetjening>Mine
data>Universitetsavisen

Det er vores håb at rigtig mange vil deltage
aktivt i processen – og det er ikke for sent
at komme med i en eller flere temapakker
og være med til at præge arbejdet.

KUmmentar

Deadline (kl. 10)
Nr.
Udkommer
6	27/4	
7
11/5
8
1/6

Debat
18/4	
2/5
23/5

Af Sven Frøkjær, dekan, Bjarne Fjalland,
prodekan, Det Farmaceutiske Fakultet

Dynamik i grænseflader
ET CENTRALT MÅL for universitetsfusionen er at
skabe synergier og helt nye forskningsmuligheder
gennem et tættere samarbejde mellem de i forvejen
stærke forskningsmiljøer på Københavns Universitet.
En styrkelse af forskningen vil desuden skabe et endnu bedre grundlag for udvikling af uddannelserne på
universitetet til gavn for vores studerende og det
danske samfund.
Kick-off seminaret, der blev afholdt i januar 2007,
har resulteret i at der er blevet oprettet 11 temapakker. Det drejer sig om temaer som fx ’U-landsforskning – kultur og sundhed’, ’Videnskab, etik og kommunikation’, ’Naturressourcer og miljø’, ’Cellens univers’ og ’Moderne medicin, fødevarer og sundhed’.
Tilsammen dækker de 11 temaer bredt universitetets
faglige profil på tværs af fakulteterne. Det er en stor
og kompleks proces der nu er sat i gang, men de generelt positive tilbagemeldinger fra de afholdte temadage vidner om dynamik og entusiasme med henblik på at bidrage konstruktivt til Københavns Universitets faglige udvikling. Samfundet og dermed
også den akademiske verden har brug for tværfaglighed og inspiration fra komplementære fagområder.

DEN IGANGSATTE PROCES giver os en enestående chance for at få et detaljeret indblik i de eksisterende potentialer og dermed høste de synergier der
ligger i grænsefladerne mellem fagområderne på
tværs af et stort multifakultært universitet som Københavns Universitet.
Temapakkerne får stor strategisk betydning for
den faglige udvikling på Københavns Universitet og
bliver blandt andet et helt centralt element i universitets konkurrence om globaliseringsmidlerne. Forhåbentlig vil arbejdet med temaer også tjene som inspiration til blandt andet KU’s stjerneprogrammer,
forskningsrådsansøgninger og ansøgninger til EU’s
7. rammeprogram. Det er vores håb at rigtig mange
vil deltage aktivt i processen – og det er ikke for sent
at komme med i en eller flere temapakker og være
med til at præge arbejdet.
DE FAGLIGE SYNERGIER og dynamikken i de
faglige grænseflader skal også udmøntes på det uddannelsesmæssige område. Ledelsesteamet har derfor blandt andet initieret at de fire ’våde’ fakulteter
(SUND, NAT, LIFE og FARMA) iværksætter et arbej-

Meddelelser
16/4
30/4
21/5

de til kortlægning af kurser blandt de fire fakulteters
uddannelser hvor der er potentiale for merit eller
valgfag på andre uddannelser.
Endvidere vil de fire fakulteter identificere kurser
som kan fagligt forbedres ved tværfakultært samarbejde. Aktuelt er der iværksat et pilotprojekt inden
for det bioteknologiske uddannelsesområde. Der er
nedsat en arbejdsgruppe med to medlemmer fra
hvert af de fire fakulteter. Arbejdsgruppen skal have
fokus på faglige synergier, indhold og samarbejde og
skal ikke være begrænset af overvejelser om strukturelle og økonomiske forhold. Der tages afsæt i følgende uddannelser: SUND: Humanbiologi og Molekylær Biomedicin; NAT: Biokemi og Molekylær Biomedicin; LIFE: Biologi/Biotek; FARMA: Farmaceut
og Lægemiddelvidenskab.
Arbejdsgruppens opgave er blandt andet at identificere eksisterende kurser hvor der kan ske en faglig
udvikling og optimering via et tværfakultært samarbejde. Det klare mål er at vores studerende til stadighed skal have optimale uddannelsestilbud således at
de er bedst muligt rustet til de faglige og kulturelle
udfordringer som ligger i en globaliseret verden.

