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På teologisk mission for rektor
Steffen Kjeldgaard-Pedersen var i sin tid modstan-
der af sin forgængers plan om at flytte Teologi fra
Købmagergade til Amager. Nu har rektor genansat
ham som dekan til at stå i spidsen for fakultetets
udflytning til KUA. 
LÆS SIDE 10-11

Det skæve universitet
Universiteterne er domineret af kvindelige stude-
rende fra de øverste sociale klasser. Hvis Danmark
skal have flere unge i uddannelse, må den sociale
arv brydes. Spørgsmålet er bare hvordan?
LÆS SIDE 6, 7 OG 8

Jurastuderende i Afrikas hjerte
Når jurastuderende tager i udenlandsk praktik, 
hober de sig sammen i Bruxelles og Geneve. Men
ikke Karen. Hun vil gøre en forskel og tog alene til
Malawi for at arbejde med arbejdsret i et af ver-
dens fattigste lande
LÆS SIDE 12-13

F O T O : P O L F O T O

Den store demonstration 17. maj var kun startskuddet for aktivister fra Københavns Universitet.
Allerede fredagen efter besatte de Sociologi i protest mod velfærdsreformen – og nye aktioner
er under opsejling  LÆS SIDE 2, 3, 4 OG 5

Protesterne fortsætter
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Live-tv fra Roskilde Festival
S O M M E R  – 85 skandinaviske studerende finder igen telte og solcreme frem fra gem-
merne og gentager de sidste to års succes med som de eneste at sende direkte tv fra
Roskilde Festival 24 timer i døgnet. De studerende vil bringe både live-koncerter og
talkshows om musik og livet på festivalen. De 85 studerende tilhører netværket Nordisk
Student TV, NSTV, der er en sammenslutning af 14 norske, svenske og danske studen-
ter-tv-stationer. Årets live-tv vil blive sendt på kanal 55 i Roskilde og på Kanal Køben-
havn.

Læs mere på http://roskilde.utv.dk.

Boom i ph.d.er
FO R S K N I NG  – Årets ansøgningsrunde for ph.d.-stipendier er netop
overstået. Forsknings- og Innovationsstyrelsen har i år modtaget 320 an-
søgninger hvilket er mere end dobbelt så mange som de 122 der indkom i
2005. I alt er der søgt om støtte til 926 ph.d.-forløb. Trods dette boom i an-
tallet af ansøgninger om støtte til forskeruddannelser er der ikke udsigt til
en væsentlig stigning i bevillingerne i år. Det er endnu ikke afgjort hvem og
hvor mange der vil få tilskud fra forskningsstyrelsen, men efter al sandsyn-
lighed er der kun midler til at give støtte til 200 stipendier.

Dekan under 40
L E D E L S E  – Den 38-årige professor i skatteret
og nuværende prodekan på Det Juridiske Fakul-
tet, Henrik Dam, er ansat som ny dekan for uni-
versitetets jurister. Henrik Dam har været ansat
på Det Juridiske Fakultet siden 1991 bortset fra
et kort ophold i Sundhedsministeriet. »Med Hen-
rik Dam får Det Juridiske Fakultet en ung leder
med en stærk akademisk position og betydelig
ledelseserfaring. Henrik Dam har et godt blik for
fakultetets udviklingspotentiale og ‘hands on’-er-
faring med både forskningsledelse, uddannelse
og administration,« siger rektor Ralf Hemming-
sen. Henrik Dam tiltræder den 1. juli og er den
sidste af de seks nye ansatte dekaner. Universite-
tets samlede ledelsesteam kan nu gå i gang med
det egentlige udviklingsarbejde på Københavns Universitet. 
Læs mere på www.ku.dk/ledelse/dekaner.

Lærere bombarderes af e-mails
DØGNÅBENT – De studerende på universiteterne overdynger deres undervisere
med e-mails. Dag og nat, weekend og helligdag skriver de studerende til deres vej-
ledere med spørgsmål om eksamensopgaver eller så simple ting som hvor de kan
finde en bestemt bog, skriver Magisterbladet. Den stærkt voksende e-mailkorres-
pondance mellem undervisere og de studerende er en stressfaktor der kræver at
den enkelte vejleder sætter klare grænser for sin online-servicering af de studeren-
de. På Institut for Antropologi på KU har lærerne også måtte sande at de studeren-
de bruger e-mailkorrespondance med deres vejledere som dokumentation når de
begynder klagesager over eksaminer og karakterer.

Lej en lektor
KO N TA K T  – Professorer, lektorer og adjunkter fra Københavns Universitet kan
se frem til nye udfordringer. Står det til erhvervsorganisationen Dansk Handel &
Service, skal de nemlig sendes i praktik ude på virksomhederne. Ifølge Dansk Han-
del & Service er der brug for at knytte universiteter og virksomheder tættere sam-
men efter at en nylig undersøgelse har vist at kun syv procent af organisationens
medlemmer har et samarbejde med universiteterne. Derimod er der 23 procent
der arbejder sammen med handelshøjskolerne. Udviklingskonsulent i Dansk Han-
del & Service Kirsten Porse foreslår at de universitetsansatte bliver forpligtet til at
tage på praktikophold hvert tredje år i mindst tre måneder. Praktikken skal ind-
skrives i ansættelseskontrakterne på lige fod med de universitetsansattes forplig-
telser i forhold til undervisning og forskning. 

Mellem mus og mennesker
FO R S K N I NG  –  Københavns Universitet er med i et nyt EU-forskningsnetværk
der netop har fået en bevilling på knap 30 millioner kroner. KU-forskerne med den
nyudnævnte gæsteprofessor ved Institut for Medicinsk Biokemi og Genetik Sakari
Kauppinen i spidsen skal være med til at undersøge reguleringen af arvemassen 
i mus og mennesker. Forskergruppen fra KU deltager i netværket der i alt tæller 12
forskergrupper og to virksomheder, sammen med den danske biotekvirksomhed
Santaris Pharma A/S. Sakari Kauppinen bidrager med sin med viden om micro-
RNA der er en helt ny klasse af små RNA-molekyler. MicroRNA findes i alle celler,
og de har vist sig at kontrollere en lang række vigtige processer som fx cellevækst
og formering.

Af Tania Maria Johannesen

Skraldespande, stole og
borde var fredag den 19.
maj dynget op foran

samtlige indgange til Sociolo-
gisk Institut på Københavns
Universitet. I vinduerne hang
store bannere med tekster som
‘Ingen adgang for langsomme
studerende’ og ‘Stop nedskæ-
ringerne’. Som det var tilfæl-
det dagen før på Aarhus Uni-
versitet, var instituttet besat.

Bag besættelsen stod ‘3 pro-
cent netværket’ der sidste år
blev dannet på tværs af fagene
på Københavns Universitet for
at gå imod de nedskæringer
der i en årrække har ramt uni-
versiteterne.

I fredags var det velfærdsre-
formen der var på dagsorde-
nen. Forslaget om at skære i
SU’en for studerende der star-
ter på en videregående uddan-
nelse mere end to år efter den
adgangsgivende eksamen, har
manet til modstand. Og pla-
nerne om at ændre taxameter-
systemet så universiteterne
kun får penge for de studeren-
de der gennemfører studiet på
normeret tid plus maksimalt et

STUDENTERPOLIT IK

Studerende
Da de ansatte 19. maj
mødte på arbejde på
Sociologisk Institut, var
indgangene spærret, 
og de fik besked på at
tage sig en fridag – 
instituttet var besat
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KU slår cykelrekord
C Y K L I S M E  – Ansatte på Københavns Universitet deltager igen i år i
kampagnen ‘Vi cykler til arbejde’ der løber i hele maj måned. I år er der
tilmeldt 1.281 cykelentusiaster på 107 forskellige hold. Det er en pæn
stigning i forhold til 2005 hvor 1.211 cyklister fordelte sig på 92 hold.
Den 15. juni kl. 15.00 er der intern lodtrækning om gevinsterne fra for-
skellige sponsorer. På gevinstlisten er blandt andet vin, biografbilletter,
tasker, usb-nøgler, museumsbilletter og meget mere. Landslodtræk-
ningen sker den 14. juni og offentliggøres på www.vicykler.dk.

Læs mere på www.ku.dk/vcta.

Kend dit navn 
R E L E A S E  –  Navne er godt stof på nettet. På Danmarks Statistik trækker 
navnetjenesten mere end årlige opgørelser over fiskekuttere, landbrugsstøtte
og skilsmisser. På Københavns Universitet er Afdeling for Navneforsknings
hjemmeside også en af de mest besøgte hjemmesider. Her har man nu færdig-
udviklet en interaktiv netpublikation Danskernes Navne 2005 der rummer
navneoplysningerne for alle danskere. De 6,5 millioner poster omfatter også
afdøde fra CPR’s oprettelse til i dag, og det er derfor muligt at følge navnenes
udvikling gennem hele 1900-tallet lige som man kan se de allernyeste navnes
voksende popularitet.
Læs mere på www.danskenavne.navneforskning.ku.dk/Personnavne.asp.

år, møder stor kritik blandt
studerende. Med besættelsen
af Sociologi ønskede netvær-
ket at sende et signal til politi-
kerne om at kampen mod re-
formen ikke stopper selv om
den store 17. maj-demonstra-
tion er overstået.

»Vi har ikke demonstreret
for at politikerne bagefter kan
gøre hvad de vil. Vi bliver ved
med at lægge et pres på dem.
Det her er et signal om at vi
kan, og vi vil besætte, og vi gør
det igen til næste semester
hvis de fortsætter forhandling-
erne,« fortæller Line Vind Ler-
strup der læser Sociologi på
andet semester.

Sammen med cirka 50 an-
dre sociologer og et tilsvaren-
de antal studerende fra andre
institutter på universitet mød-
te hun op klokken 7 fredag
morgen for at forhindre under-
visere og andre ansatte på
Sociologisk Institut i at komme
ind. 

På det tidspunkt holdt der
allerede en sendevogn fra DR’s
lokalradioer foran bygningen,
og det var med til at øge opti-
mismen blandt de fremmødte.
Selv om aktionen først var ble-

vet planlagt den foregående
eftermiddag, skulle budskabet
nok nå ud.

Medievenligt oprør
Stemningen var hektisk, men
hyggelig i de første timer hvor
nogle bagte boller og lavede
kaffe i køkkenet, og der blev
malet nye bannere mens andre
fulgte op på den pressemedde-
lelse der var blevet sendt ud
tidligere på morgenen ved at
ringe rundt til diverse medier.
Inden klokken ni var historien
om besættelsen på adskillige
internetaviser, Ritzau havde
ringet, og TV2 Nyhederne var
på vej.

Det var de første ansatte på
instituttet også. Blandt dem
var en lektor der blev noget
forundret over at finde sin
vanlige indgang spærret.

»Skal jeg kravle over, eller
hvad er meningen?« spurgte
han og kiggede skeptisk på 
stablen af borde foran døren.

Med en Toffifee til at bryde
isen forklarede den lille dele-
gation af studerende der holdt
vagt ved indgangen, hvorfor
det ikke var muligt at komme
ind på instituttet, og lektoren

gik derfra med et grin på læ-
ben.

»Hvis man er utilfreds med
noget, er man nødt til at gøre
noget, og jeg synes det her er
en fin måde at vise det på,«
fortalte han inden han kørte
hjem for at arbejde.

Men ikke alle tog blokaden
lige pænt.

»Jeg vil ikke have chokola-
de. Jeg vil ind og arbejde,« lød
det hidsigt fra en ansat da han
blev afvist af dørvogterne.

»Vi havde håbet at der var
bedre forståelse for projektet.
Jeg tror det er cirka halvdelen
der bliver sure, og halvdelen
der synes det er en god sag,«
forklarede Anne Bødkel der
sammen med to af sine med-
studerende sørgede for at hol-
de folk ude ved en af indgang-
ene.

»Vi prøver jo på at gøre det
sødt og professionelt ved at
uddele flyers og give chokola-
de. Det er ikke vores mål at
være bølleagtige.«

Besætterbølge
Besættelsen af Sociologi var
fra start planlagt som en en-
dagsaffære for ikke at ramle

sammen med eksamener og
afleveringsfrister. Men bølgen
rullede mandag videre på Aal-
borg Universitet, og tirsdag
var turen nået til RUC hvor fle-
re aktivister fra ‘3 procent net-
værket’ deltog i blokaden.

Bagefter var der opfølg-
ningsmøde i netværket hvor
demonstrationen onsdag og
besættelsen fredag blev evalu-
eret. Generelt var det stem-
ningen at det var gået over al
forventning, og det kunne og-
så ses på fremmødet at ‘3 pro-
cent netværket’ har fået skabt
røre omkring sig selv.

»Jeg har aldrig før set så
mange nye ansigter til et mø-
de, så det er bare super fedt,«
siger Line Vind Lerstrup.

Der er en vis sandsynlighed
for at der vil blive indgået for-
lig i velfærdsforhandlingerne
inden udgangen af juni må-
ned, og derfor var der heller
ikke tid til at hvile på laurbær-
rene. Trods eksamensperioden
er ‘3 procent netværket’ klar
med deres næste symbolske
aktion der, hvis alt går efter
planen, vil ramme Videnskabs-
ministeriet allerede fredag
morgen. 

1. juni når Folketinget offici-
elt går på sommerferie, plan-
lægges der i samarbejde med
andre dele af elev- og studen-
terbevægelsen en happening
ved Christiansborg, og endelig
bliver der afholdt en stor ung-
domskonference om konse-
kvenserne af velfærdsrefor-
men i DGI-byen 5. juni.

For som en af mødedelta-
gerne udtrykte det:

»’3 procent’ har fået nogle
penge af Studenterrådet så vi
kan råbe og skrige når der er
noget vi ikke vil finde os i. Og
lige nu skal vi råbe så højt vi
kan.«

tmjo@adm.ku.dk

kæmper mod forringelser
BESÆTTELSE –
Heller ikke studieleder

Allan Madsen (billedet

i midten) fik lov at

komme ind da stude-

rende besatte Sociolo-

gisk Institut.
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DEMONSTRATION

Af Tania Maria Johannesen

Siden det første stormøde i
‘3 procent netværket’ i ok-
tober sidste år har 23-åri-

ge Andreas Mulvad der læser
sociologi på andet semester,
været aktivt medlem. 

Den foreløbige kulmination
på arbejdet kom i sidste uge
hvor han var med til at arran-
gere en særlig uddannelsesde-
monstration forud for den sto-
re 17. maj demonstration på
Christiansborg Slotsplads. 

Men trods det hårde arbejde
med at få arrangementet op at
stå og få elever og studerende
til at deltage, var hans kræfter
ikke brugt op. På opfølgnings-
mødet i ‘3 procent netværket´
dagen efter demonstrationen
var det ham der foreslog at
fortsætte protesten ved at be-
sætte Sociologisk Institut.

Hvorfor er den her sag værd
at bruge så meget tid på?

»De forslag der ligger i vel-
færdsreformen, er decideret
katastrofale. Målet er jo at så
mange som muligt får en god
uddannelse. Og politikerne
tror måske det her vil hjælpe,
men det gør det ikke. Hvis dis-
se forslag går igennem, vil det
smadre utrolig meget. Det nyt-
ter ikke noget at vi studerende
bare kigger på at vores uddan-
nelsessystem bliver forringet.
Det er fuldstændig ligegyldigt
hvor man ellers står politisk,
for når det handler om at SU’-
en og taxametersystemet bli-
ver forringet, er det en kamp
for alle studerende.«

Hvilke konsekvenser får re-
formen hvis den gennemføres?

»I forhold til SU’en ser jeg

det for det første som en god
ting at folk får tid til at blive
ordentlig klar til deres studier.
Efter et sabbatår startede jeg
selv på Idehistorie som 20-
årig, og der fik jeg slet ikke
læst. Jeg havde simpelthen gå-
et i skole for længe, og der
skulle bare ske noget andet på
det tidspunkt. Så jeg endte
med tre sabbatår før jeg starte-
de på Sociologi sidste år, og nu
er jeg supermotiveret. Den ene
ting er altså hele det selvudvik-
lende aspekt.  Det andet er at
nogle simpelthen er nødt til at
have et erhvervsarbejde først
for at sikre at de økonomisk
kan klare sig gennem studier-
ne. For selv om nogle frem-
stiller det sådan, giver den nu-
værende SU altså ikke mulig-
hed for at man kan leve fedt.

Det andet forslag om at en
del af SU’en udbetales ved
slutningen af semesteret når
alle eksamener er bestået, er
vanvittigt. Det vil gå ud over
de fagligt svageste elever, for
det er jo en kendsgerning at
det ikke er alle der består hver
gang. Hvis de ikke får de
penge, vil det betyde at de er
nødt til at tage mere erhvervs-
arbejde, og så bliver de endnu
mere pressede i forhold til læs-
ningen. 

Mine medstuderende arbej-
der hårdt, og vi vil gerne tage
en uddannelse som vi får at vi-
de vi skal, men vi vil gerne mo-
tiveres noget mere frem for at
blive pisket af sted som forsla-
gene her lægger op til.«

Steppebrand over sms
Hvad er formålet med en aktion
som besættelsen af Sociologi?

»Det er at sende et signal til
politikerne om at når vi mister
tiltroen til at de vil give or-
dentlige vilkår for vores ud-
dannelser, må vi selv tage kon-
trollen med vores uddannel-
sessteder. Vi har vist at vi kan
gøre det, og det vil blive aktu-
elt igen til september når næs-
te semester starter hvis de her
forslag ikke er taget af bordet.
Vi vil ikke bare finde os i de
ændringer der er lagt op til.
Hvis vi skal opfylde Danmarks
store forkromede målsætning
om at uddanne så mange som
muligt, vil vi simpelthen have
ordentlige betingelser.«

Men har jeres aktion nogen
reel indflydelse på den politiske
dagsorden?

»Jeg er fuldstændig overbe-
vist om at det har en indfly-
delse at vi gør noget. Jeg tror
alle politikere er enige om at vi
skal have et videnssamfund,
og alligevel ser vi de her for-
slag der underminerer grund-
laget for det. Når de selv har
lovet at det er viden vi skal sat-
se på, er de også nødt til at lyt-
te når de studerende fra både
ungdomsuddannelser og
videregående uddannelser si-
ger at de ikke vil finde sig i for-
ringelser af vilkårene. Og det
har jeg tiltro til at de vil gøre.
Og man kan jo referere til his-
torien: når ungdommen bare
markerer sig længe nok og højt
nok og klart nok, så bliver der
lyttet.« 

Hvordan er besættelsen forlø-
bet?

»Det er gået over al forvent-
ning. Vi planlagde aktionen
torsdag eftermiddag og brugte
aftenen på at ringe rundt og

mobilisere. Der gik ikke mere
end tre timer fra vi havde be-
sluttet at der skulle være en
besættelse, til vi ad omveje
hørte at nogle tredje semester
studerende fra Sociologi der
ikke havde været med til mø-
det, også var begyndt at mobi-
lisere folk. Da vi senere ringe-
de til bekendte på KUA, havde
de for længst hørt om aktionen
via sms-kæder. Det viser jo at
vreden over de her forslag har
ulmet blandt de studerende,
så det var egentlig bare at tage
hul på modstanden.

Selve aktionen gik godt.
Selvfølgelig var der nogle der
blev irriterede over at de ikke
kunne komme ind til deres
ting, men over en bred kam
kunne folk godt se fornuften i
at vi protesterede mod de her
forringelser.«

Hvad betyder det for dig per-
sonligt at være politisk aktiv?

»Jeg kan egentlig bedst lide
at snakke om ‘os’, for det fede
ved det her er netop at man
kan bruge den nære tilknyt-
ning man har til folk på sit stu-
die til at gå sammen om nogle
sager der går på tværs. Jeg er
rigtig glad for at være med i
studenterpolitik fordi det net-
op ikke er forbeholdt en enkelt
fløj. Det bør det i hvert fald ik-
ke være. Det er de studerendes
fælles krav vi kæmper for. 

Vi gør det selvfølgelig også
fordi vi godt kan lide det. Vi
kan godt lide at se at det virker
og at vi kan være med til at
rykke nogle ting. En aktion
som besættelsen bekræfter vir-
kelig én i troen på at der er ved
at ske nogle ting på universite-
terne der ikke er sket i mange

år. Det synes jeg man kan for-
nemme når der kommer over
dobbelt så mange som vi hav-
de regnet med.«

Social ulighed er pensum
Men skal der ikke flere mennes-
ker fra flere fag med hvis det
virkelig skal batte?

»Vi var cirka hundrede men-
nesker i løbet af dagen, og det
var stort set alle dem der vid-
ste det skete. Selvfølgelig er
der nogen der er uenige med
os, men jeg er fuldstændig
overbevist om at størstedelen
af de studerende er enige. Men
det er jo ikke alle der har tid til
at deltage her midt i eksa-
mensperioden. 

Vi var hundrede der starte-
de på Sociologi, og der er sik-
kert hundrede der tager det op
et andet sted. Hvis vi kan være
en inspiration for nogle, er det
fedt. Den her aktion var rettet
mod en lille del af universite-
tet, og det er meget vigtigt at
der er en lokal forankring, så
vi havde primært brug for dem
der gik på instituttet til at 
hjælpe. Og at få mobiliseret
hundrede mennesker med en
dags varsel, det synes jeg fak-
tisk er ret flot klaret.«

Halvdelen til besættelsen var
sociologer. Hvorfor er det især
på det sociologiske studie der er
grobund for den form for akti-
visme?

»For det første tror jeg ikke
kun det er på Sociologi. På
Statskundskab har de også et
fag der hedder sociologi, og

jeg tror også mange humanis-
ter har den samme indgangs-
vinkel. Men når det er sagt, er
det klart at vi bliver motivere-
de af vores undervisning. Me-
get af det handler jo om social
ulighed. Vi lærer at se tenden-
serne og koble politikernes
forslag med deres effekter. Sat
på spidsen kan man godt sige
at vi nærmest læser social ulig-
hed på Sociologi.«

Hvordan ser fremtiden ud for
jeres kamp mod forringelser?

»Med de forslag der ligger
nu, er der al mulig grund til at
gå til den. Der vil sandsynlig-
vis blive forhandlet velfærdsre-
form hen over sommeren, og
til efteråret skal der forhandles
finanslov hvor Københavns
Universitet er blevet skåret
mange år i træk uden der har
været egentlige protester. 

Sidst der blev skåret skulle
‘3 procent netværket’ først til
at samle sig, og vi skulle finde
ud af hvad vi gjorde. Nu er vi
her, vi har vores materialer, vi
kender hinanden på tværs af
studierne, og vi er klar til at
yde meget mere massiv mod-
stand. Vi hører jo hele tiden at
vi skal have uddannelser i
verdensklasse, og det kan sim-
pelthen ikke kombineres med
at der bliver sat færre penge
af. Hvis ikke politikerne over
en bred kam gør alvor af løf-
terne om at investere i uddan-
nelser, er vi klar til at kæmpe
imod.«

tmjo@adm.ku.dk

Sociologistuderende 
Andreas Mulvad er en af
dem der i den forgangne
uge har knoklet for at
gøre opmærksom på de
studerendes utilfredshed
med velfærdsreformen

Blokade er blændværk
»Det var som en scene fra 1970’erne da jeg mødte på mit specialekontor fredag. En flok

sociologistuderende havde taget opstilling rundt om Center for Sundhed og Samfund

på KU. (...) Jeg spurgte ind til deres aktion og blev hurtigt klar over at den havde meget

lidt at gøre med 68’ernes studenteroprør. (...) Nu er dagsordenen langt mere småbor-

gerlig: at sikre sine velerhvervede privilegier som fastlønnet studerende uden resultat-

kontrakt. 70’er-scenografien er blot blændværk.«

Læserbrev af specialestuderende Frederik Rostrup-Nielsen i Information den 20. maj

En bz’er taler ud

STUDENTEROPTIMIST – »En aktion som besættelsen bekræf-

ter virkelig én i troen på at der er ved at ske nogle ting på universite-

terne der ikke er sket i mange år,« siger Andreas Mulvad. 
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DEMONSTATION

Af Tania Maria Johannesen

Solen brød frem over Frue
Plads da elever og stude-
rende fra folkeskoler,

gymnasier, seminarer og uni-
versiteter mødtes for at gå i
samlet trop til demonstratio-
nen den 17. maj.

Fra talerstolen på ladet af en
lille lastbil blev der hurtigt sat
gang i den revolutionære
stemning.

»Det er dejligt at se så
mange her i dag. Sidste gang
studerende fyldte denne plads,
var i 1968. Men vi har gjort det
igen i dag,« lød det fra en af ta-
lerne.

Grunden til det store antal
fremmødte fra den yngre ge-
neration skal nok findes i for-
slagene om ændringer i SU-
systemet i regeringens oplæg
til en velfærdsreform. Dem der
ikke starter på en videregåen-
de uddannelse senest to år ef-
ter den adgangsgivende eksa-
men, skal have 1.000 kroner
mindre i SU om måneden, og
en del af stipendiet skal kun
udbetales en gang per semest-
er hvis man har bestået alle si-
ne eksamener.

»Regeringen kalder det en
reform, men det de forhandler
om, er velfærdsforringelser, og
det siger vi nej til,« nærmest
råbte repræsentanten fra Stu-
denterrådet på RUC som start-
skud til demonstrationen.

Studenterorganisationen fra
RUC var den eneste der offici-
elt deltog i arrangementet.
Hverken paraplyorganisatio-
nen Danske Studerendes Fæl-
lesråd (DSF) eller Studenter-
rådet på Københavns Universi-
tet var med under fanerne.

»De studerende er bedre
tjent med at vi demonstrerer
vores holdninger direkte for
Anders Fogh end at vi står
udenfor og prøver at råbe ham
op,« udtalte Esben Ehmsen der
er levevilkårsordfører for DSF,
i en pressemeddelelse forud
for demonstrationen.

Denne udmelding fik Stu-
denterrådet ved Københavns
Universitet, der repræsenterer

33.000 studerende, op af sto-
lene.

»Påstanden om at de stude-
rende hellere vil forhandle end
demonstrere, er udelukkende
et udtryk for Esben Ehmsens
egen holdning, og han har ing-
en som helst demokratisk legi-
timitet i den udmelding. Der
er stor aktivitet på Københavns
Universitet i forbindelse med
den 17. maj, og jeg fornemmer
en rigtig stor opbakning til ini-
tiativet fra de studerende,«
svarede studenterrådsfor-
mand Jesper Johansen. 

Kampen starter i dag
Det var da også netop den stu-
denterpolitisk aktive sammen-
slutning ‘3 procent netværket’
fra KU der stod bag for-de-
monstrationen på Frue Plads.

Med farvestrålende konfetti,
slagråb og musik gik de frem-
mødte efter talerne til Kon-
gens Nytorv for at slutte sig til
andre demonstranter.

»En SU til at leve af« stod
der skrevet med kæmpe bog-
staver på det 15 meter lange
banner der blev båret i kølvan-
det på ‘3 procent netværkets’

bil, og det var de samme ord
der taktfast blev råbt fra kon-
ferencieren på ladet og fra den
lange hale af studerende der
fulgte efter.

Et større følge af røde faner
skulle passere Kongens Nytorv
før der blev plads til at de stu-
derende kunne komme ind på
pladsen og tage deres æres-
runde. 

Halvvejs rundt nåede de til
den store scene hvor Jesper
Johansen, formand for Stu-
denterrådet på Københavns
Universitet, stod på talersto-
len.

»Så længe jeg kan huske,
har jeg fået at vide at jeg er en
del af ‘generation fucked up’.
En generation der har nok i sig
selv og ikke vil være med til at
tage et fælles ansvar. I dag har
vi bevist at det er løgn,« ind-
ledte han sin tale og fik store
bifald fra den fyldte plads.

Med udgangspunkt i de
planlagte nedskæringer af SU’-
en talte han for både semina-
riestuderende, sygeplejerske-
studerende og universitetsstu-
derende.

»Det er rygraden i fremti-

dens velfærdssamfund der bli-
ver ramt af den her reform.
Hvordan skal vi få velfærd hvis
der ikke er nok lærere til sko-
lerne og sygeplejersker til hos-
pitalerne,« spurgte han.

»Vores budskab er klart:
Fingrene væk fra vores vel-
færd, Fogh.«

Også planerne om at ændre
taxameterbevillingerne til uni-
versiteterne fik et par ord med
på vejen.

»Regeringen har allerede
skåret ind til benet. Nu vil de
skære benet over,« lød det dra-
matisk fra studenterrådsfor-
manden der samtidig undrede
sig over at regeringen på den
ene side vil have universitets-
uddannelser i verdensklasse,
men på den anden side ikke vil
betale for det.

»Vi har fået nok af trusler,
nedskæringer og forringelser.
Vores velfærd skal bevares, og
kampen slutter ikke i dag, den
starter.«

Ingen diskussionsvilje 
fra regeringen
Hoveddemonstrationen fore-
gik på Christiansborg slots-

plads, og mens følget lang-
somt bevægede sig derop, var
der tid til flere peptalks fra la-
det af lastbilen.

»Sidste gang jeg var et sted
hvor der var så mange men-
nesker at de ikke kunne være
på byens største plads, var for
to måneder siden i Paris. Og
ved I hvad der skete der? De
fik stoppet de forringelser og
nedskæringer regeringen plan-
lagde, og som gik ud over ung-
dommen. Vi kan gøre det sam-
me her,« lød det fra et medlem
af ‘3 procent netværket’.

Den store flok studerende
der i flere timer tålmodigt
holdt deres plads bag vognen,
svarede med bifald, hujen og
de efterhånden fasttømrede
slagord: »Sulte-SU, pisk og
stok – vi har fået mer’ end
nok«.

Mens de studerende således
fyldte godt op i gaderne om-
kring Christiansborg, var en
delegation fra Danske Stude-
rendes Fællesråd inviteret til
møde inde på borgen med
selveste videnskabsministeren
som følge af deres pressemed-
delelse om forhandling frem

for demonstration. Men på
trods af invitationen oplevede
de ikke at der var vilje til at
diskutere konsekvenserne af
de foreslåede ændringer i SU-
systemet.

»De planlagte forringelser af
SU’en vil være med til at skabe
en social slagside, og derved
når regeringen ikke sin ambi-
tion om at få flere unge gen-
nem en uddannelse, snarere
tværtimod. Hvis forringel-
serne bliver en realitet, vil vi se
færre unge der påbegynder en
uddannelse, og flere unge der
dropper ud – alt sammen i
strid med regeringens ønsker.
DSF vil sammen med resten af
elev- og studenterbevægelsen
fortsætte arbejdet med at få
regeringen til at indse at SU-
forringelserne er nyttesløse,«
skrev rådet i en pressemeddel-
else efter mødet.

Og det tyder jo på at DSF
fremover vil have fælles fod-
slag med såvel Studenterrådet
på KU som ‘3 procent netvær-
ket’ i kampen mod regeringens
velfærdsreform.

tmjo@adm.ku.dk

Regeringens 
ændringsforslag:

• Unge der starter en uddannelse

senere end to år efter den ad-

gangsgivende eksamen, får redu-

ceret SU’en med 1.000 kroner om

måneden.

• Det skal ikke være muligt at mod-

tage SU ud over den tid studiet er

normeret til.

• En del af SU’en udbetales som et

tillæg i en portion når hvert se-

mesters eksaminer er bestået, eller

når der foreligger dokumentation

for tilsvarende studiefremdrift.

• Taxameterordningen ændres så

universiteterne kun modtager til-

skud for studerende hvis eksame-

ner på bachelor- og kandidatud-

dannelserne tilsammen er bestået

inden for normeret tid plus et år.

• En del af taxametertilskuddet til

kandidatuddannelserne udbetales

kun hvis de studerende fuldfører

uddannelsen.

De si’r vi nasser 
– vi si’r det ikke passer

Selv om der var uenighed
blandt de studerende om
hvordan de bedst mani-
festerede deres mod-
stand mod regeringens
velfærdsreform, var
mange mødt op for at
protestere mod nedskæ-
ringer i SU’en til demon-
strationen 17. maj 
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Aktivister på KU
‘3 procent netværket’ opstod i efteråret 2005 som en protest mod de

mangeårige nedskæringer på universitetsområdet. Netværket består

af studerende fra Københavns Universitet og har aktive fra mange

forskellige fakulteter og institutter.

Læs mere på www.3procent.dk
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OPTAG

Af Lise K. Lauridsen

De er bedre folks børn fra København og
Nordsjælland, og så er de kvinder. Sådan
kan langt de fleste studerende på Køben-

havns Universitet beskrives. Men det er ikke
kun landets største universitet der har proble-
mer med at lokke unge fra de nederste social-
klasser til. 

På landsplan kaster et ud af tyve børn af
ufaglærte forældre sig ud i et universitetsstu-
dium. Til sammenligning ender hver tredje
barn af akademikerforældre med en lang
videregående uddannelse.

Modsat mange andre lande er danske unge
ikke væsentligt bedre udannet end de 45-54-
årige, konkluderer sociolog og ph.d.-studeren-
de Trond Beldo Klausen fra Aalborg Universi-
tets Center for Komparative Velfærdsstudier.

Han understreger at det ikke nødvendigvis er
karaktererne der gør det sværere for børn fra
dårligt stillede hjem at tage en uddannelse. 80
procent af alle folkeskoleelever tager en ung-
domsuddannelse, og de svagest stillede klarer
sig næsten lige så godt her. 

Det er når valget af videregående uddannelse
skal træffes at den sociale baggrund slår igen-
nem. Selv blandt de unge med de højeste karak-

terer er tilbøjeligheden til at vælge en lang ud-
dannelse langt mindre hos børn af ufaglærte
forældre.

»Den sociale arv er højst reel. Når vi ser på
unge med det samme gennemsnit fra gymnasiet
eller hf, så vælger de helt forskelligt. Men hvis
vi vil have at flere unge får en videregående ud-
dannelse, så er det netop de svagest stillede
unge der er mest potentiale i fordi det er dem
der trods gode karakterer vælger de korteste
uddannelser eller slet ikke får en uddannelse,«
forklarer Trond Beldo Klausen.

Arvelig uddannelse
Adgangen til gratis uddannelse og høj SU har
ikke lavet om på det faktum at uddannelse går i
arv.

Specielle kvoter for arbejderbørn, frit optag
eller optagelsesprøver som på Sundhedsviden-
skab på Syddansk Universitet (se artiklen side
8) er blevet foreslået, men studiechef Jakob
Lange på Københavns Universitet mener ikke at
det løser problemet:

»Hverken SU’en eller mere studievejledning
har lavet om på den sociale mobilitet, så jeg har
svært ved at tro på at det ville ændre noget at
lave om på optagelsesmetoderne,« siger han.

Han mener at det er et spørgsmål om mang-

lende læselyst som får dygtige studerende med
arbejderbaggrund til at vælge de lange uddan-
nelser fra. Og det kan ændrede optagelsesmeto-
der ikke lave om på. 

»Det er svært at overbevise unge om at de
skal bruge fem år eller mere på at læse på uni-
versitetet, for uddannelse er ikke den samme
guldrandede investering som før i tiden. Især
drengene har svært ved at forholde sig til at de
først kommer til at tjene penge som 32-årige, så
det eneste argument der er for at gå på univer-
sitetet, er at det er spændende at fordybe sig.
Og det er sjældent nok,« mener Jakob Lange
der mener at universitetsuddannelser også vir-
ker skræmmende på grund af deres noget dif-
fuse indhold og lange studietider. Her må ud-
dannelserne forsøge at stramme op.

»Vi må lære børnene glæden ved at studere
allerede i folkeskolen,« mener studiechefen.

Sverige mønsterbryder
Trond Beldo Klausen tror heller ikke at specielle
kvoter eller optagelsesprøver vil ændre meget
ved de unges valg af uddannelse:

»Det er jo efterhånden usynligt at tilhøre ar-
bejderklassen. Derfor vil det være betænkeligt
at begynde at spørge til folks baggrund når de
søger ind på en uddannelse. Det er jo i høj grad

Det skæve universitet
Universiteterne er 
domineret af kvindelige
studerende fra de 
øverste sociale klasser.
Hvis Danmark skal 
have flere unge i ud-
dannelse, må den 
sociale arv brydes. 
Men hvordan?

F O T O :  P O L F O T O

Hvad gik der galt?
»Fra 1930’erne og frem til 1970’erne steg andelen af børn fra arbejderhjem, som fik en

lang videregående uddannelse, fra næsten ingenting til knap ni procent. Siden da er

den procentdel ikke steget.«

Samfundsforsker Erik Jørgen Hansen, Kristeligt Dagblad d. 9. november 2005
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økonomisk og kulturelt betinget hvilken uddan-
nelse du vælger,« mener han.

Præstationsforskelle mellem børn fra forskel-
lige sociale ophavsklasser, har særligt i kølvan-
det af PISA-undersøgelserne, fået alt for stor
opmærksomhed, mener han. Årsagen til for-
skelligt valg af uddannelse er kulturelle forskel-
le ikke præstationsniveau. 

»Uddannelsesvalg foregår med familien som
referenceramme. Den unge ønsker at opnå
mindst samme position som sine egne forældre.
Set i lys af denne forklaringsmekanisme vil gode
daginstitutioner og en fælles folkeskole dog
kunne bidrage til udjævning af forskelle i ud-
dannelsesvalg – ikke så meget for deres eventu-
elle bidrag til bedre indlæring og skolepræsta-
tioner blandt børn fra lavere sociale klasser,
men fordi de giver børn med forskellig bag-
grund en mere ens referenceramme,« siger
Trond Beldo Klausen.

Men selv om eksperter og politikere har snak-
ket om den sociale arv de sidste tredive år uden
den for alvor er blevet ændret, så er der lys-
punkter.

Sverige er et af de få steder i verden der stille
og roligt har brudt den sociale arv på uddannel-
sesområdet, slutter Trond Beldo Klausen. 

likl@adm.ku.dk

Af Lise K. Lauridsen

Skal der gøres op med den
skæve rekruttering til
universitetet, må der la-

ves om på måden at optage
studerende på, mener lektor
Birgit Petersson der har stået
bag en undersøgelse hvor en
gruppe lægestuderende er ble-
vet fulgt siden studiestarten i
1992. 

Baggrunden for undersø-
gelsen var et ønske om at finde
ud af hvordan studiet optager
de studerende der er bedst eg-
net til at gennemføre studiet
samtidig med at der opnås
størst mulig ligestilling hvad
angår sociale forhold, køn og
etnicitet.

»Vi har hele tiden vidst at
den sociale rekruttering var
frygtelig skæv på lægestudiet.
Men de kommende læger bur-
de komme fra flere forskellige
lag i samfundet for bedre at
forstå patienternes baggrund.
I sygehusvæsenet skal de jo
overvejende have med men-
nesker fra de svagere sociale
grupper at gøre, for de er sim-
pelthen mere syge,« siger Bir-
git Petersson.

Myten om kvote 2
Arbejdsgruppen bag undersø-
gelsen har fulgt cirka 250 læ-
gestuderende igennem studi-
erne fra 1992/93 til 2004.
Dengang kom næsten halvde-
len af de studerende ind via
kvote 2 hvor også erfaring tæl-
ler og ikke kun karakterer. I
dag kommer kun cirka 20 pro-
cent af de nye studerende ind
på kvote 2. 

Birgit Petersson frygter at
det med tiden vil gøre lægestu-
diet endnu mere skævt fordi
kvote 2 netop optager folk på
erfaring frem for karakterer. 

»Jo mindre kvote 2 bliver, jo
mere social og kønsmæssig
skævhed bliver der på studier-
ne fordi pigerne simpelthen
klarer sig bedre i folkeskolen
og gymnasiet,« siger Birgit
Petersson hvis undersøgelse
viser at kvinderne faktisk har
sværere ved at gennemføre
lægestudiet end mænd. På
lægestudiet er der i dag knap
60 procent kvinder.

Hun mener at hele diskus-
sionen om at afskaffe kvote 2
bygger på myter og overfladi-
ske undersøgelser.

»Da man besluttede at skæ-
re ned på kvote 2, var det ud
fra en tese om at de droppede
ud af studierne igen og gene-
relt ikke klarede sig så godt
som dem med høje karakterer,
men der er intet i vores under-
søgelse der tyder på at det er
rigtigt. Her var der ikke nogen
forskel på dem der kom ind
med et snit på 8, og dem der
kom ind med et snit på 9,7,« si-
ger hun.

Tilsvarende viste en tidlige-
re undersøgelse fra Aarhus
Universitet at dem med 8 i snit
ved studentereksamen gen-
nemfører lige så hyppigt som
dem med højere karaktergen-
nemsnit.

Ny kvote 2 
I 2008 skal andelen af stude-
rende der bliver optaget på
kvote 2, reduceres til hver ti-
ende. Studiechef Jakob Lange
er ikke så bekymret for at det
vil skævvride universitetet
endnu mere.

»De studerendes profil har
ændret sig langt mindre end
man skulle tro. Det er i høj
grad de samme mennesker der
kommer ind på universitetet
nu som før der blev skåret ned
i kvote 2,« siger Jakob Lange
der også er leder af Den Koor-
dinerede Tilmelding til de
videregående uddannelser.

»Problemet ved kvote 2 var
jo at den gjorde at de stude-
rende kom senere i gang med
deres studier fordi de først
skulle ud og samle point,« for-
klarer Jakob Lange der mener
at det er udokumenteret at
kvote 2 ansøgere skulle have
en svagere social baggrund.

Sundhedsvidenskab på Syd-
dansk Universitet er et af de få
steder i landet der de sidste ti
år har fået lov at eksperimen-
tere med nye optagelsesmeto-
der. Her skal de studerende
kun have et snit på 8,5. Til
gengæld skal de bestå en prø-
ve i almen viden og deltage i et
interview for at komme ind. 

Ifølge dekanen på Sund-
hedsvidenskab på SDU har det
betydet en langt bedre spred-
ning i forhold til køn og social
baggrund samt at langt færre
studerende dropper eksame-
ner eller dropper helt ud af
studiet.

Jakob Lange har dog ikke
den store fidus til den måde at

optage studerende på. Gen-
nemførselsprocenten på medi-
cin på KU kan ikke blive meget
højere, mener han.

»Spørgsmålet er om de stu-
derende vil opleve det som
særlig retfærdigt at blive opta-
get eller valgt fra på grund af
et kort interview. Ved at foku-
sere på gennemsnitskarakterer
lægger vi vægt på det brede
grundlag. Hvis vi lavede vores
egne optagelsesprøver, ville
det jo lægge en bombe under
gymnasiet. Karaktererne er jo
her i høj grad den pædagogis-
ke pegepind,« siger Jakob
Lange.

Han anbefaler dog at der
bliver mulighed for at lave in-
terviews med enkelte ansøgere
i den nye kvote 2 der efter pla-
nen skal træde i kraft i 2008.

Forsøg velkomne
Set fra de studerendes side er
alle alternativer til optag på
gennemsnit velkomne. Jesper
Johansen, formand for Stu-
denterrådet på KU, kalder det
katastrofalt at der er blevet
skåret så kraftigt ned i kvote 2.

»Hvis vi skal gøre op med
den sociale arv, er vi nødt til at
se på hvordan vi tiltrækker
folk der ikke går den slagne vej
fra gymnasiet til universitetet.
For mange er det stadig en stor
hurdle at komme igennem de
tre år i gymnasiet, og kommer
du fra et dårligt stillet hjem, så
virker det mere tillokkende at
komme i gang med at arbejde
hurtigt,« siger Jesper Johan-
sen.

Han bifalder derfor forsøg
med andre måder at blive op-
taget på end karakterer.

»Karakterer er jo langt fra så
objektive som vi går rundt og
tror. De siger ikke noget om
hvor egnet du er til at blive 
læge eller historiker, eller om
du er god til at studere,« siger
Jesper Johansen, der dog me-
ner man skal passe på med
samtaler da det er helt subjek-
tivt hvad man får ud af dem.

»Jeg synes det burde være
studierne selv der bestemmer
hvor mange studerende de har
lyst til at optage. Hvis vi opta-
ger flere på universitetet, så vil
der automatisk komme stude-
rende fra mange flere sociale
lag i samfundet,« siger studen-
terrådsformanden.

SKÅL TØSER – Pigerne har

privilegeret adgang til de

videregående uddannelser. Her

varmer en håndfuld piger fra

Zahles Gymnasium op til årets

gallafest.

Karakterer er ikke alt
På medicinstudiet er der flest piger fra socialklasse et og to. 
Her så de gerne at flere studerende blev optaget på andet end 
høje karakterer for at gøre studiet mere ligestillet 

Ansvar for uddannelse
»Det ligger lige til højrebenet at konkludere, at der er en sammenhæng her: et uddannelsessystem og en

kultur (den danske), der ikke formår eller ønsker at bryde den sociale arv, og et uddannelsessystem, der ik-

ke er i stand til at give udsatte børn evnerne og værktøjerne til at klare sig selv.«

Læserbrev af Morten Ebbe Juul Nielsen, Weekendavisen d. 24. maj  2006
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OPTAG

Af Lise K. Lauridsen

De unge skal have en ud-
dannelse, og det i en
fart. Men er det ligegyl-

digt hvem der uddannes til
hvad? Og er de bedst egnede
dem med de højeste snit? På
Sundhedsvidenskab på Syd-
dansk Universitet i Odense har
man taget andre optagelses-
metoder i brug. 

Her har fakultetet og univer-
sitetets studieadministration i
fællesskab udviklet en metode
der søger at finde de studeren-
de der egner sig bedst til studi-
erne i medicin, idræt, folke-
sundhedsvidenskab og biome-
kanik. I stedet for udelukken-
de at se på karakterer skal de
potentielle studerende deltage
i en optagelsesprøve og et
interview om deres forvent-
ninger til studiet.

Sundhedsvidenskab på SDU
har de seneste ti år forfinet de-
res optagelsesprøver med in-
spiration fra udenlandske uni-
versiteter. Også andre der bru-
ger optagelsesprøver, har hjul-
pet til med at udvikle optagel-
sesprøverne på SDU, fx forsva-
rets militærpsykologiske afde-
ling. Intentionen var simpel:
At finde det bedste match
mellem studerende og studie,
fortæller dekan Mogens Hør-
der:

»På så krævende et studie
som fx lægestudiet er det vig-
tigt at teste om de kommende
studerende har et realistisk
forhold til studiet. Og vi kan
konstatere at de studerende vi
får ind via optagelsesprøve og
interviews, har et lavere fra-
fald end dem der kommer ind
via kvote 1.«

Halvdelen af de studerende
på medicin kommer stadig ind
ligesom på næsten alle andre
universitetsuddannelser i Dan-
mark: via karakterer fra ung-
domsuddannelserne.

Flere mænd
Siden starten af 1970’erne er
kvinderne blevet mere domi-

nerende på universiteterne. På
medicinstudiet er der i dag ge-
nerelt 60 procent kvinder,
men med optagelsesprøverne
er den tendens blevet vendt på
SDU.

»Forholdsvis færre drenge
går i gymnasiet, og dem der
gør, får lavere karakterer end
pigerne. Når de studerende
bliver færdige som læger, kom-
mer de ud på hospitaler hvor
resten af personalet også er
domineret af kvinder. Derfor
er det en stor fordel med en
bedre fordeling af kønnene på
lægestudiet. Det var ikke for-
målet med optagelsesprøver-
ne, men en god sideeffekt da
en mere ligelig kønsfordeling

er en fordel både for studie-
miljøet og ude på arbejds-
pladserne,« siger Mogens Hør-
der.

Et andet problem ved den
skæve kønsfordeling på læge-
studiet er at kvinder ofte væl-
ger specialer som fx hudlæge,
psykiater, børnelæge. Mere fy-
sisk krævende specialer som
kirurgi og anæstesi får sværere
ved at rekruttere speciallæger
fordi antallet af mandlige læ-
ger svinder ind.

Brud med social arv
En undersøgelse lavet blandt
de studerende på Københavns
Universitet viser at optag via
karakterer gør at det er stude-

rende fra de øverste socialklas-
ser der kommer ind på læge-
studiet. De nye optagelsesme-
toder på SDU bekræfter den
tendens. Når de studerende
optages på andet end karak-
tergennemsnit fra gymnasiet,
så brydes den sociale arv.

»Vores måde at optage på gi-
ver de unge fra lavere sociale
klasser større chancer for at
komme ind, og det er utrolig
vigtigt at de studerende kom-
mer med forskellige baggrun-
de, for det beriger studiemiljø-
et og forståelsen for patienter-
ne,« siger Mogens Hørder der
blandt andet har ladet sig in-
spirere af University College i
London.

»I England er globalisering-
en lidt mere fremskreden, og
her er der ingen tvivl om at der
er brug for langt større varia-
tion i optagelsen, men egentlig
er det jo ikke sundhedsviden-
skab der har de største proble-
mer med frafald, men huma-
niora og naturvidenskab, så
det kunne være interessant at
afprøve hvilke effekter andre
optagelseskriterier end de tra-
ditionelt gymnasiale har på
optageprofil og gennemførelse
på andre studier,« siger Mo-
gens Hørder.

Dyrt og uretfærdigt?
Argumenterne imod optagel-
sesprøver er at det mindsker

de studerendes retssikkerhed,
og det problem holder de sig
også hele tiden for øje på
Sundhedsvidenskab.

»Du kan ikke tale dig til en
studieplads eller komme ind
hvis du kender nogen. Vi har
klare spilleregler for hvorledes
der interviewes om hvad og
hvordan det vurderes bagef-
ter,« siger Mogens Hørder der
ved at de studerende ikke ser
optagelsesprøverne som uret-
færdige. Både optagne og af-
viste ansøgere er nemlig blevet
spurgt om hvordan de opfatter
optagelsesprøverne.

»De studerende der søger
ind hos os, kommer jo netop
her fordi de har mulighed for
at blive optaget selv om de kun
har 8,5 i snit fra gymnasiet,«
siger han.

Men det koster selvfølgelig
tid og penge at lave tests og
interviews med de studerende.
De penge er dog hurtigt tjent
ind igen hvis bare en håndfuld
studerende mere end ellers
bliver på studiet, mener Mo-
gens Hørder.

»Det er selvfølgelig langt
nemmere at holde sig til ka-
raktererne fordi det her er me-
re ressourcekrævende, men
både vores undervisere og stu-
derende er glade for den her
proces fordi det engagerer
dem i hvem der kommer ind
på studierne,« fortæller Mo-
gens Hørder.

Sundhedsvidenskab på SDU
har endnu ikke fået tilsagn fra
ministeriet til at forlænge for-
søget med at optage studeren-
de på en ny måde, men deka-
nen i Odense forventer at få
det.                  

likl@adm.ku.dk

Socialt optag

På Syddansk
Universitet 
bliver halvdelen
af de studeren-
de på Sund-
hedsvidenskab
optaget via en
prøve og et
interview. Her
gennemfører
studerende fra
langt flere lag i
samfundet 
deres uddan-
nelse

SUND PÅ FYNSK – De stu-

derende på Sundhedsvidenskab

på Syddansk Universitet i Odense

bliver ligesom mange andre me-

dicinstuderende i verden optaget

via en optagelsesprøve.

Optag former samfundet
»Enhver selektionsmetode har sine konsekvenser for rekruttering til uddannelse – 

sociale, etniske og kønsmæssige, for studieforløbet og ultimativt for den efterfølgende

profil af dem der varetager givne funktioner i samfundet.«

Dekan Mogens Hørder og cand.scient. Birgitta Wallstedt, 

leder i Ugeskrift for Læger d. 5. april 2006
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POLIT IK

Af Kristoffer Holm 
Pedersen

Universiteterne er en
hovednøgle til Dan-
marks fremtid som vi-

dens- og innovationssamfund.
Sådan skriver Det Radikale
Venstre i deres nye universi-
tetsudspil Frihed under ansvar
der netop er offentliggjort.
Her lægger partiet op til frit
kombinerede universitetsud-
dannelser, øgede økonomiske
bevillinger, en stærk interna-
tional uddannelsesprofil og
større frihed for de enkelte
universiteter til at løse egne
problemer.

»Helt grundlæggende tror vi
at størst mulig frihed til uni-
versiteterne giver den bedst
mulige kvalitet. Vi politikere
skal vedtage de overordnede
mål. Så må universiteterne
selv finde ud af hvordan de vil
nå dem. Dem der sidder med
alle erfaringerne inde på livet
ude på universiteterne, er me-
get bedre til at finde de rigtige
løsninger end mig der sidder
inde bag murene på Christi-
ansborg,« siger Charlotte Fis-
cher, universitetsordfører for
Det Radikale Venstre til Uni-
versitetsavisen.

I modsætning til regeringen
mener hun ikke det er politi-
kernes opgave at bestemme
hvordan fx forskning, eksame-
ner og uddannelser skal tilret-
telægges, eller hvilke forskere
man vil ansætte, hvilke fag
man vil tilbyde og hvilke inter-
nationale universiteter man vil
samarbejde med. Det er alt
sammen op til universiteterne
selv. Så længe de holder sig
inden for nogle få, overordne-

de mål, skal universiteterne
være så godt som frie.

»Universitetsloven gjorde
universiteterne til selvejende
institutioner, men det er mere
af navn end af gavn. De er
spundet ind i ministerbemyn-
digelser og krav om minister-
godkendelse. Tiden er inde til
at slippe universiteterne fri af
dette bureaukrati og formyn-
deri,« som det hedder i udspil-
let.

Jobs over traditioner
Det er ikke kun universitetets
ledere og ansatte der skal have
øget frihed. Står det til de radi-
kale, skal man som studerende
frit kunne
sammensætte
sin universi-
tetsuddan-
nelse som
man selv vil.
Ikke alene
skal det være
muligt at
shoppe rundt
mellem fag og
fakulteter på
sit eget uni-
versitet, man
skal også have
frit valg
mellem alle
andre univer-
siteter og høj-
ere lærean-
stalter i Dan-
mark såvel som i udlandet.

Disse individuelt skrædder-
syede uddannelser vil give de
studerende en tværfaglighed
som specielt erhvervslivet
efterspørger, mener Charlotte
Fischer. Men risikerer
sammenstykkede ‘patchwork-
uddannelser’ ikke at gå ud

over de enkelte studiers fagli-
ge kvalitet? Det mener Char-
lotte Fischer ikke.

»Nogle jobs og funktioner
kræver selvfølgelig en speciali-
sering. Hvis du gerne vil være
læge, kan du selvfølgelig ikke
frit kombinere alt muligt, og
det gælder også på en række
andre områder som fx jurist,
ingeniør. Så de gode, gamle
uddannelser skal der stadig
være plads til. Men ellers gæl-
der det jo at faggrænserne fal-
der i vores samfund. Grænser-
ne rykker sig hele tiden. Hel-
digvis, vil jeg sige,« siger Char-
lotte Fischer der lægger mere
vægt på hvor gode universite-

terne er til at
uddanne kan-
didater der
kommer i job,
end på at be-
vare gamle,
faglige tradi-
tioner. 

At få kandi-
dater i job skal
ifølge de radi-
kales udspil
være et suc-
ceskrav og be-
tones stærkt i
den nye uni-
versitetslov.
Her skal det
skrives ind i
formålspara-
grafferne at

universiteterne er forpligtiget
til at uddanne unge til beskæf-
tigelse.

Der skal stadig uddannes
forskere og forskning skal sta-
dig være en vigtig del af uni-
versitetets funktion, beroliger
Charlotte Fischer. Men langt
de fleste studerende kommer

efter endt studietid alligevel
ud på arbejdsmarkedet og skal
have et ‘rigtigt’ job. Og det må
både de studerende og univer-
siteterne indse og indrette sig
efter.

»Universiteterne har et an-
svar for at udbyde nogle ud-
dannelser der bringer de unge
i jobs bedst muligt,« slår Char-
lotte Fischer fast.

Skub til de unge
På nogle punkter flugter de ra-
dikales udspil med regering-
ens. Et af dem er at de stude-
rende skal hurtigere igennem
studierne end de kommer i
dag. Samfundet har brug for
arbejdskraften, så derfor er
det nødvendigt at »skubbe lidt
på de unge,« som Charlotte
Fischer udtrykker det.

Det skal gøres ved at det så-
kaldte fjumreår – det ekstra
års SU-klip – i fremtiden kun
bliver givet som lån hvis man
har taget mere end tre sabbat-
år mellem ungdomsuddan-
nelse og videregående. Er man
startet tidligere, er reglerne de
samme som i dag. 

Men at gøre som regeringen
foreslår: at fjerne fjumreåret
helt og skære SU’en med 1.000
kroner, hvis man har taget me-
re end to sabbatår, går Char-
lotte Fischer ikke med til.

»Hvis man hæver fribeløbet
og i øvrigt sætter SU’en ned
med 1.000 kroner om måne-
den fordi man har været mere
end to år om at komme i gang,
risikerer man jo faktisk bare at
folk arbejder mere. En ting er
at regeringen svinger pisken,
en anden ting er at det ikke
engang er sikkert at det vir-
ker«.

I sidste nummer af Universi-
tetsavisen fortalte Helle Thor-
ning-Schmidt om Socialdemo-
kratiets forslag til hvordan man
får unge hurtigt i gang med en
uddannelse: Frit optag til de
studerende der går i gang med
en uddannelse inden to år efter
endt ungdomsuddannelse.
Hvordan ser du på det forslag?

»Det er jeg fandeme imod!
Vi har brug for at universite-
terne uddanner til høj kvalitet.
Og jeg synes ikke det er rime-
ligt at bare fordi man starter
hurtigt, så kommer man foran
andre der måske har et højere
niveau. Det er at sælge ud af
kvaliteten af hensyn til tiden,«
siger Charlotte Fischer.

Til sidst: Hvad bliver det vig-
tigste punkt på universitetsom-
rådet i de kommende velfærds-
forhandlinger?

»Det politisk vigtigste punkt
bliver kampen om forsknings-
midlerne: Hvor meget kan vi
sikre universiteterne af basis-
midler? Og så at sikre univer-
siteterne en eller anden form
for flerårig investeringsplan så
vi ikke skal sidde og forhandle
fra finanslov til finanslov. Og
så tror jeg også fusionerne af
universiteterne bliver en rigtig
stor politisk diskussion fordi vi
et eller andet sted skal prøve
at finde ud af hvorfor det
egentlig er vi skal fusionere.
Det synes jeg ikke vi har fået så
mange svar på. Men det store,
politiske slagsmål bliver
forskningsmidlerne. Det bliver
det springende punkt«.

Kristoffer Holm Pedersen er
danskstuderende og freelance
journalist.

Frihed og 
ansvar til 
universitetet
Det Radikale Venstre vil give større frihed
til universiteternes ledelse, ansatte 
og studerende. Men den overordnede 
målsætning ligger fast: De færdige 
kandidater skal ud og arbejde
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Hovedtrækkene i 
de radikales udspil:

• Øget selvstyre for univer-

siteterne, både økonomisk

og på uddannelses- og

forskningsområdet.

• Frit kombinerede uddan-

nelser. De studerende skal

frit kunne sammensætte

deres uddannelse.

• Iværksætter-SU. Et halvt

års gratis SU til nyuddan-

nede kandidater med et

gyldigt iværksætterpro-

jekt.

• Fjumreåret. Ekstra SU-klip

skal omlægges til lån hvis

man har mere end tre sab-

batår efter endt ung-

domsuddannelse.

• Øget internationalisering.

Øget optag af udenland-

ske studerende. Arbejds-

og opholdstilladelse til

færdige kandidater. Øget

indsats for at få danske

studerende til at studere i

udlandet.

• Social bevidsthed. Univer-

sitetet skal have et med-

ansvar for at styrke den

sociale mobilitet i samfun-

det.

• Beskæftigelse. Universite-

tet skal forpligtes til mål-

rettet at uddanne kandi-

dater til beskæftigelse.

RADIKAL – Charlotte Fischer

(R) vil slippe universiteterne fri.

Fleksibilitet eller forvirring
»Fremover skal arbejdsgiverne måske studere CV’et for en nyudklækket kandidat lidt

nøjere: Kandidatgraden er måske et kludetæppe stykket sammen af virksomhedsstudier

på RUC, matematik på Københavns Universitet og ledelsesteori fra Copenhagen Busi-

ness School – i hvert fald hvis det står til de radikale.«

Politiken, d. 19. maj 2006
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INTERVIEW

Af Richard Bisgaard

»Nej til tvangsflytning«, står der på
det hvide banner over indgangs-
porten til Det Teologiske Fakultet i

Købmagergade 44. Og inde i gården ved siden
af hoveddøren til »De teologiske institutter«,
som der står på et forældet skilt, pryder en gra-
fitti den nymalede facade med tilføjelsen:
»...også i fremtiden«. 

Parolerne udtrykker i kort form hvorfor
hovedparten af de studerende og ansatte på
Teologi har svært ved at velsigne rektors beslut-
ning om at flytte Det Teologiske Fakultet ud til
KUA på Amager som led i den store campus-
plan. 

Og at de i hjertet støttes af deres dekan, Stef-
fen Kjeldgaard-Pedersen, er der næppe tvivl
om. I alt fald var han blandt dem der gik imod
sin forgænger i embedet, Jens Glebe-Møller, da
denne i 1999 som led i en større diskussion om
fakultets fysiske rammer og bæredygtighed an-
befalede daværende rektor Kjeld Møllgaard at
flytte fakultetet til Ørestaden og integrere det
med andre institutter på KUA. 

Siden forstummede al snak om udflytning.
Nye beregninger godtgjorde at det var dyrere at
bo på Amager end i midtbyen, og efter en kort
overgangsperiode med tidligere prorektor pro-
fessor John Strange ved roret blev Steffen
Kjeldgaard-Pedersen uden modkandidater ind-
sat som den sidste demokratisk valgte dekan på
Teologi. 

Og nu er han så blevet genansat under nye
betingelser af sin tidligere dekankollega fra
Sundhedsvidenskab, nuværende rektor Ralf
Hemmingsen. Hvor han tidligere var de ansat-
tes repræsentant over for rektor, er han nu an-
sat som rektors håndlanger til at sikre en rolig
udflytning af Teologi til Amager.

Hvordan har han det egentlig med det?

Teologisk transit
»Jeg har det da stadigvæk ikke godt med at Teo-
logi skal væk fra indre by,« siger Steffen Kjeld-
gaard-Pedersen.

»Vi er meget tilfredse med at være her, og vi
har jo også arbejdet målrettet og brugt meget
tid på at få indrettet os her i Købmagergade så
omgivelserne passer til vores behov. Der er me-
get stor tilfredshed med huset, og studiemiljøet
er fabelagtigt.« 

»Men altså,« fortsætter dekanen og slår ud
med armene, »man må sige at der er argumen-
teret godt for den plan som rektor har lagt
frem. Det er jo indlysende uholdbart at bruge
forsknings- og undervisningspenge på mursten.
En ansvarlig ledelse kan ikke overføre penge fra
de primære formål til bygninger år efter år,«
fastslår Kjeldgaard-Pedersen og tilføjer at det
heller ikke ville være ubetinget gunstigt at Teo-

logi lå tilbage som »en from enklave inde midt i
byen.«

En forkromet visionsplan for fakultetet har
Kjeldgaard ikke lagt frem. 

»Jeg er jo den eneste af de valgte dekaner der
er fortsat, bare under nye vilkår, så de ansatte
ved nogenlunde i hvilken retning jeg ønsker fa-
kultetet skal bevæge sig. Ellers er det sådan set
ganske enkelt: jeg mener at dekanens vigtigste
opgave er at sørge for at studierne trives, og at
både kollegernes og studenternes arbejde har
gode vilkår.«

At man også kan drive Teologi på Amager, er
han ikke i tvivl om.

»Vi er blevet stillet i udsigt at vi selv kan være
med til at gestalte det studiemiljø der skal være
derude. Så vi skal have nedsat en arbejdsgrup-
pe der kan finde ud af hvordan vi overfører de
gode ting herindefra til det nye miljø på KUA.
Og her ligger der en stor udfordring,« mener
Kjeldgaard-Pedersen med henvisning til at stu-

derede og ansatte på Teologi er vant til at fær-
des blandt hinanden og være tæt på biblioteket.
På det nye KUA derimod sidder lærerne på en
etage for sig selv, og de studerende færdes i stu-
eplanen.

Ingen apokalypse
Mange studerende og ansatte frygter at udflyt-
ningen til Amager kan blive begyndelsen til en-
den for Det Teologiske Fakultet, men det er der
ikke belæg for, mener Steffen Kjeldgaard-Pe-
dersen.

»Fakultetets selvstændighed har jo aldrig be-
roet på at man fysisk var adskilt fra de andre fa-
kulteter. Og hvorfor skulle den gøre det i frem-
tiden«, spørger Kjeldgaard der ikke frygter at
teologerne vil forsvinde i KUA’s humanistiske
mangfoldighed. 

»Juristerne kommer jo også til Amager i sam-
me ombæring,« siger han fortrøstningsfuldt.

At røster indimellem af forskellige grunde
anbefaler at Det Teologiske Fakultet bør dreje
nøglen om, tager han helt roligt.

»Det er jo til dels en faglig diskussion som al-
tid vil være der dels fordi fakultetet i nogles øj-
ne er monstrøst og dels fordi nogle af volumen-
mæssige årsager finder det uhensigtsmæssigt
med så små enheder der skal kaldes fakulteter.
Men det synes jeg er et skinproblem på mange
måder. Vi er jo sådan set billige i drift. Vi er det
fakultet hvor administrationen udgør den
mindste procentdel af det samlede udgiftsbud-
get. Så hvad gevinsten skulle være ud fra sådan
en drifts- og forvaltningsmæssig betragtning, er
vanskelig at se,« mener Kjeldgaard-Pedersen.

Men er det ikke lidt mærkeligt at have et teolo-
gisk fakultet på et moderne universitet hvor man
ikke skal tro, men vide?

»Det er der jo nogle der vil sige, men jeg sy-
nes da ikke det er underligt at den største civili-
satoriske kraft i den vestlige kulturkreds er gen-
stand for særlige studier.«

Så bør man vel også have et fakultet for særlige
studier i islam og andre religiøse retninger?

»Jeg ved ikke om det volumenmæssigt kan
bære. Der vil jo være nogle steder i verden hvor
man har det,« siger den teologiske dekan der ik-
ke har nogen problemer med at forestille sig at
der fx oprettes et islamisk fakultet hvis en større
andel af befolkningen bliver muslimer.

Ser du heller ikke nogen problemer i at oprette
en imamuddannelse under Det Teologiske Fakul-
tet?

«Vi har jo ikke en præsteuddannelse, men en
teologisk uddannelse og en folkekirke som bru-
ger den uddannelse som adgangsbillet til stil-
linger i folkekirken. I det øjeblik man havde en
uddannelse i islamisk teologi, ville man da godt
kunne tænke sig at den kunne blive en forud-
sætning for at varetage imamembeder i de isla-
miske menigheder. Men det måtte i så fald være
de islamiske menigheders sag at beslutte sig for
om den uddannelse gav adgang til at søge stil-
lingerne«, siger Kjeldgaard-Pedersen og under-
streger at initiativet til uddannelserne skal
komme fra menighederne selv. 

Noget andet er at man godt kunne forestille
sig at de islamiske menigheder fik en aftale
med den danske stat som ligner den ordning
den evangelisk-lutherske kirke har. 

»Hvis staten skal varetage de opgaver i for-
hold til de islamiske menigheder som den vare-
tager i forhold til folkekirken, så vil den jo også
stille visse krav, og det kunne fx være krav om
akademisk uddannelse af præster. Men det
måtte bero på forhandlinger og aftaler med de
islamiske menigheder,« siger Steffen Kjeld-
gaard-Pedersen.

Religion fylder for meget
Er det et succeskrav for dig som teologisk dekan at
religion fylder mere i det offentlige rum?

»Næh, overhovedet ikke,« siger Kjeldgaard og
erklærer sig 100 procent enig med statsminister
Anders Fogh Rasmussen i at religion tværtimod
fylder alt for meget i det offentlige rum.

»Politik og religion bør holdes adskilt, og det
er der jo god luthersk tradition for, og det kan
jeg sådan set begrunde teologisk, om det skulle
være. I den politiske diskussion må man benytte
sig af almindelige fornuftige argumenter. Der
kan man ikke komme med noget som andre ik-
ke har adgang til, og som man ikke kan argu-
mentere for. Vi skal ikke argumentere med Vor-
herre eller Muhammed, med Biblen eller Kora-
nen, vi skal overbevise med fornuftsargumen-
ter.«

Om Muhammedsagen ligefrem har gavnet
Det Teologiske Fakultet ved at stimulere inter-
essen for religiøse spørgsmål, ved Kjeldgaard
ikke. Men i det omfang sagen har givet anled-
ning til at tænke igennem hvad forholdet
mellem religion og politik er, har den været ud-
mærket, mener han. 

»I den lutherske tradition med de centrale
sondringer mellem lov og evangelium, mellem
åndeligt og verdsligt regimente, mellem reli-
gion og politik, er der noget at hente som også
kan gøres gældende i den aktuelle situation og
tjene til at man besinder sig en smule. Jeg synes
der er for meget religionsbegejstring, det må
jeg sige. Der er jo også i disse sondringer et reli-
gionskritisk potentiale som man godt kunne øn-
ske sig blev mobiliseret i højere grad end det er
sket,« siger Kjeldgaard og pointerer at religion i
sidste ende er menneskets eget forsøg på at her-
liggøre sig selv og dermed altså guddommelig-
gøre sig selv.

Men skal man ikke helst tro på Gud for at stu-
dere teologi?

»Jeg kan slet ikke svare på sådan et spørgs-
mål. Det er ikke noget som vi overhovedet for-
holder os til. Vi interesser os jo ikke for hvordan
den enkelte student har det med Vorherre. Det
er ikke noget som overhovedet er fremme i
undervisningen og i vores forhold til studenter-
ne.«

Rektors dekaner
I forlængelse af universitetsreformen har rektor udpeget og

ansat seks dekaner. Dekanerne udgør sammen med rektora-

tet den øverste, akademiske ledelse på universitetet. Men

hvad står de nye dekaner for? Hvilke visioner har de for de-

res fakultet, og hvad vil de gøre for at forbedre forholdene

for studerende og ansatte? Vi går tæt på rektors fire hånd-

gangne mænd og to kvinder i de kommende numre.

Nils Overgaard

Andersen

Henrik Dam Kirsten RefsingSteffen Kjeld-

gaard-Pedersen

Troels Øster-

gaard Sørensen

Ulla Wewer

På teologisk
mission 
for rektor

Steffen Kjeldgaard-Pedersen var i
sin tid modstander af sin for-

gængers plan om at flytte Teologi
fra Købmagergade til Amager. 

Nu har han som ansat dekan og
rektors håndgangne mand fået 

til opgave at stå i spidsen for 
fakultetets udflytning til KUA.

»Det er mit indtryk at de på
religionsvidenskab nærmest
opfatter religion som en
fejludvikling der burde være
overstået i moderne oplyste
tider, og som man derfor
hurtigst mulig må lægge
bag sig som alt andet end
fornuftige forklaringer. Og
der må man jo sige at til-
gangen til stoffet her på
Teologi er anderledes.«
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Men I har da et ansvar for at uddanne gode
præster.

»Vi har et ansvar for at de teologiske studier
er af så god en kvalitet som de overhovedet kan
blive på de givne vilkår. Men vi har jo ikke som
universitetslærere og fakultet noget ansvar for
studenternes trosliv. Det må vi altså overlade til
dem selv.«

Behøver man ikke tro på Gud for at være
præst?

»Det er ikke vores sag. I sidste ende og dybes-
te forstand er tro og vantro en sag mellem den
enkelte og Vorherre. Det der var på færde i
Grosbøllsagen var det læremæssige: Kan man
tale som Grosbøll gør og hævde at man er i
overensstemmelse med folkekirkens beken-
delse? Det kan der være forskellige meninger

om. Og så er der jo nogen der et eller andet sted
skal træffe en afgørelse.«

Strid med religionsvidenskab
Kunne man ikke komme ud over alle de her pro-
blemer ved at nedlægge det protestantiske fakultet
og studere kristendom på linje med alle andre re-
ligioner under religionsvidenskab?

»Nej, det tror jeg bestemt ikke. Religionsvi-
denskaben interesserer sig jo ikke for teologi.«

Hvad er den fundamentale forskel mellem jer i
tilgangen til studiet af religion der gør at I ikke
kan leve sammen?

»Det er mit indtryk at de på religionsviden-
skab nærmest opfatter religion som en fejlud-
vikling der burde være overstået i moderne op-
lyste tider, og som man derfor hurtigst mulig

må lægge bag sig som alt andet end fornuftige
forklaringer. Og der må man jo sige at tilgangen
til stoffet her er anderledes. 

Har det noget med holdningen til tro at gøre?
»Det skal jeg ikke kunne sige, men det er ikke

usandsynligt. Men det er jo ikke sådan at vi
interesserer os for vores medarbejderes tro eller
ikke tro, konfession eller ikke-konfession. Man
kan bare konstatere det, man kan se hvordan de
arbejder med det, og hvordan vi arbejder med
det. Det er ret forskelligt. Og så må man sige at
vi har den diversitet, og det er udmærket. Som
teolog finder jeg det også vigtigt at der fasthol-
des et religionskritisk perspektiv.«

Repræsenterer I det?
»Det bør teologien også have med – efter min

opfattelse. At religionsvidenskab og teologi ikke

bare er slået sammen betyder også at der bliver
den spænding og at det religionskritiske er fast-
holdt. Og det er godt. Man må spørge sig selv
hvad der vil ske hvis man nedlagde Det Teolo-
giske Fakultet.«

Vil du selv svare på det?
»Så ville den samlede beskæftigelse med den

kristne tradition få et helt anderledes beskedent
omfang, og universitetet ville blive fattigere«,
siger Kjeldgaard og afviser enhver tanke om at
de teologiske studier lige så godt kan organise-
res som kristendomsstudier under religionsvi-
denskab.

»Det er helt afgørende at der er et fakultet
med en række afdelinger for de forskellige teo-
logiske discipliner som alle i en eller anden for-
stand, uden at det skal blive til en vældig dog-
matik, er forpligtet på den helhed der gør teolo-
gien til noget særligt. Altså den helhed som er
kristendommen i dens historie og overlevering
og spørgsmålet om dens mulige sandhed. Den
forpligtelse vil du jo aldrig finde på et religions-
videnskabeligt institut. For der er alle religions-
former lige interessante.«

Det er vel også et meget naturligt udgangs-
punkt at have på et verdsligt universitet?

»Jamen, det er så udmærket, men det er altså
ikke udgangspunktet for Det Teologiske Fakul-
tet«. 

Åndløs udvikling
Tror du Det Teologiske Fakultet eksisterer om 20
år?

»Ja, hvorfor ikke? Det afhænger jo af hvor
åndløs tiden bliver. Det er da klart at den måde
vi arbejder med teksterne på, og måden vi for-
holder os til den kristne tradition på, går lidt
imod den retning tingene har, også på universi-
tetsområdet,« siger Kjeldgaard og gør opmærk-
som på at hvis teologiske studier skal blive til
noget, så kræver det altså tid til fordybelse.

»Efter min opfattelse finder der en tarvelig-
gørelse og forsimpling sted på hele universi-
tetsområdet. Folk kommer med deres små må-
lestokke og målepinde, der sker en detailsty-
ring, og der er en utålmodighed efter resultater.
Alt skal kunne godtgøre at det giver positive tal
på bundlinjen, at det har en nytteværdi. Hele
den tænkemåde dominerer fuldstændig inden
for den officielle uddannelses- og forskningspo-
litik, og den svarer altså ikke ret godt til det der
er brug for i arbejdet med åndshistoriske em-
ner, med teologi og humanistiske emner i øv-
rigt. Det kræver tid og en langsomhed som poli-
tikerne mangler sans for,« siger dekanen på Det
Teologiske Fakultet og advarer mod konsekven-
serne af at gøre alting op i nytteværdi. 

»Der er altså grænser for hvad der kan måles
og vejes. Og hvis man vil måle og veje alting, så
kommer man til at lave ulykker.«

rjb@adm.ku.dk
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Flytning kan blive fakultetets død
»Det Teologiske Fakultet er det sidste sted inden for det universitære miljø der endnu

ikke er gennemsyret af den herskende materialistiske verdensanskuelse. Denne sidste

rest af ånd vil endegyldigt blive kvalt ved en udflytning og efterfølgende nedlæggelse

af fakultetet.«

Lars Bernhart Hansen, læserbrev, Kristeligt Dagblad 17.  maj 2006

»Efter min opfattelse finder der en
tarveliggørelse og forsimpling sted
på hele universitetsområdet.«

Steffen Kjeldgaard-Pedersen
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SPECIALESTUDERENDE

Af Abigail Josephsen

For et år siden satte jurastu-
derende Karen Johansen
sig ind i et fly til Malawi i

det sydlige Afrika hvor hun
skulle være i praktik de følgen-
de seks måneder i Arbejdsret-
ten i landet. Karen havde fyldt
sin kuffert med jakkesæt, bom-
uldskjoler, plaster, medicin og
sterilt indpakkede kanyler. 

Hun havde ingen klar idé
om hvad der ventede hende,
for det var begrænset hvor
mange oplysninger det var
muligt at indhente hjemmefra.
Hun havde aldrig tidligere væ-
ret i Afrika, så de fjerne bille-
der fra fjernsyn og internet var
alt hvad hun havde at forholde
sig til. Det betød at det var en
smule angstprovokerende at
tage af sted, men samtidig var
hendes tanker på rejsen i flyet
præget af nysgerrighed og en
vilje til at gøre en forskel –
uanset hvad der måtte møde
hende i Malawi. 

Praktikopholdet i Arbejds-
retten i Malawi var et nyopret-

tet projekt organiseret af Inter-
national Commission of Jurists
Danmark i samarbejde med
det danske Institut for Men-
neskerettigheder. Her havde
Karen tidligere været i praktik.
Her var hendes interesse for
menneskerettigheder i ulande
for alvor blevet vakt, og hun
tøvede derfor ikke da hun fik
mulighed for at rejse af sted
som praktikant til Malawi; et
nyt demokrati med 12 millio-
ner indbyggere præget af pro-
blemer med sygdom, korrup-
tion og stor fattigdom. 

Her kunne hun nemlig få
mulighed for at omsætte stu-
dierne hjemme i Danmark til
praktisk erfaring. Og hun kun-
ne tillige udfordre et person-
ligt ønske om at gøre en for-
skel i verdens udvikling. 

Studiekammeraterne på Ju-
ra bakkede op om hendes no-
get atypiske valg og sagde at
»hvis der var nogen der skulle
rejse derned, så skulle det væ-
re Karen.« Jurastuderende rej-
ser sjældent udenfor EU i prak-
tik. Bruxelles eller Geneve er

de typiske destinationer af
karrieremæssige årsager. 

Ankomst til det ukendte 
Flyet landede midt på savan-
nen ved Malawis næststørste
by, Blantyre, og Karen steg ud
og gik hen til det skrøbelige
hus der var byens lufthavn. 

En tolder tømte hendes tas-
ker og tilbageholdt hende ved
fundet af saltvandsflasker til
kontaktlinser. Da Karen ved
hjælp af fagter skulle redegøre
for flaskernes indhold, tog hun
sin ene kontaktlinse ud og
holdt den frem.

»Han blev så forskrækket
fordi han troede at jeg tog mit
ene øje ud,« griner Karen, og
heldigvis kom en engelsktalen-
de malawianer hende til und-
sætning. Derefter kunne hun
forlade lufthavnen, og en
chauffør sad klar til at køre
hende hen til det guesthouse
hvor hun skulle bo. 

»Mens vi kørte af sted så jeg
for første gang i mit liv hvad
fattigdom er: Langs vejene gik
sparsomt klædte børn og voks-

ne på bare tæer læssede med
varer. De så ud som om de
hverken havde spist eller været
i bad længe,« fortæller Karen.
Forskellen mellem rig og fattig
i Malawi er den andenstørste i
verden, og den gennemsnitlige
malawianer lever for under en
dollar om dagen. 

Den følgende morgen stod
Karen tidligt op og klædte sig
på i sort jakkesæt og hvid
skjorte som hun havde fået be-
sked på at gøre selv om det var
over 40 grader varmt. Så satte
hun sig til at vente på chauffø-
ren der ville ankomme på et
tidspunkt mellem kl. 6.30 og
9.30.

»Sådan var det hver eneste
dag, og det var noget jeg hav-
de svært ved at vænne mig til,«
fortæller Karen der trods ad-
varsler fra sine malawianske
kolleger tog rundt på egen
hånd i byens overlæssede mi-
nibusser når hun fik fri fra ar-
bejde. Kollegerne frygtede at
der skulle ske hende noget 
fordi hun som blond, dansk pi-
ge var et oplagt offer for røve-

ri. Men alternativet var at hun
skulle være indenfor hele ti-
den, og det havde hun ikke
lyst til. »Desuden kaldes Mala-
wi for Afrikas hjerte,« fortæller
Karen, »fordi dets befolkning
på trods af fattigdom og hun-
gersnød er kendt som fredeli-
ge og venlige.« 

Omsider dukkede chauffø-
ren op, og Karen kørte af sted
med ham til Arbejdsretten
med glad reggaemusik skrat-
tende ud af de små højtalere. 

Voldsomme sager 
Da Karen trådte ind i Arbejds-
rettens bygning, stedet hvor
arbejds- og ansættelsesretlige
stridigheder afgøres, blev hun
budt velkommen af domme-
ren. Hende skulle Karen arbej-
de tæt sammen med i det dag-
lige i sin praktikperiode. Ar-
bejdet gik først og fremmet ud
på at afgøre og nedskrive
domme. 

»Det var nogle voldsomme
sager vi skulle afgøre, som i
nogle tilfælde handlede om liv
og død,« fortæller Karen. 

Jurastuderende i 

Når jurastuderende tager i
udenlandsk praktik, hober 
de sig sammen i Bruxelles og
Geneve. Men ikke Karen. 
Hun vil gøre en forskel og 
tog alene til Malawi for at 
arbejde med arbejdsret i et 
af verdens fattigste lande
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»Ofte handlede sagerne om
at en medarbejder lagde sag
an mod sin arbejdsgiver fordi
han var blevet syg og måske
snart skulle dø, og han ville
derfor sikre sig en erstatning
som hans kone og børn kunne
overleve på når han ikke læn-
gere var der.« 

Karen begyndte hurtigt at
udvide sine arbejdsområder,
og der var nok at tage fat på.
Hun blev givet både frihed og
ansvar til at gøre det fordi der
kun var en jurist i domstolen
og et stort behov for flere, og
fordi det var første gang rets-
systemet i Malawi overhovedet
havde en praktikant. 

»De blev dog hurtigt ret
trætte af mit ‘vi skal løfte i
flok’, for hvorfor skulle de ar-
bejde mere end de blev betalt
for?« fortæller Karen. Hun be-
gyndte derfor på egen hånd at
indsamle juridisk faglitteratur
og oprettede et bibliotek til Ar-
bejdsrettens jurister for at de
kunne orientere sig og blive
opdaterede i juridiske pro-
blemstillinger. Dernæst opret-

tede hun et arkiverings- og ud-
lånssystem til dommene i
Højesteretten og i Landsretten
som der indtil da ikke havde
været nogen synderlig justits
med. Dommene var vigtige at
have styr på fordi retssystemet
i Malawi bærer præg af at være
en tidligere engelsk koloni.
Her har de nemlig hvad der
kaldes et Common Law-sy-
stem, det betyder at retssager
bliver dømt ud fra tidligere
domme i modsætning til i
Danmark hvor man primært
dømmer på baggrund af lov-
givning. 

Karen fik også trykt små pje-
cer til uddeling i landsbyerne
så almindelige mennesker
kunne få indblik i hvordan de
kunne bruge Arbejdsretten.
Hun var med til at arrangere
seminarer, hun opdaterede Ar-
bejdsrettens hjemmeside der
ikke var blevet ændret siden
2002 og oplærte Arbejdsret-
tens ansatte i Word og Excel
og andre basale it-kundskaber.
Derudover skrev hun ansøg-
ninger og rapporter til Arbejds-

rettens samarbejdspartnere. 
Karen helligede sig arbejdet

fuldt ud under sin praktikpe-
riode, og fortsatte efter ar-
bejdstid på sin computer der-
hjemme om aftenen når der
ikke var strømsvigt. 

»Når strømmen gik, kunne
jeg ingenting foretage mig,«
fortæller Karen, »og så kunne
jeg sidde dér og kukkelure.
Men det var egentlig værst når
det skete sent om aftenen. For
så vidste jeg ikke om strøm-
men faktisk var gået, eller om
det var en indbrudstyv der
havde kappet ledningerne for
at komme ind over det elek-
triske hegn der omgav huset.« 

Løslod en indsat 
Spørger man Karen om hendes
arbejde har kunnet betale sig
fordi det forekommer så umu-
ligt at skabe de store ændring-
er i et land som Malawi, for-
tæller hun historien om hvor-
dan hun en dag modtog en
New York Times-artikel fra en
af sine venner.

Artiklen handlede om en

mand der havde siddet i et ma-
lawiansk fængsel i over ti år
uden at komme for en dom-
stol. Den artikel tog Karen
med hen til landsretsdomme-
ren som hun var blevet venner
med, og hun læste den op for
ham. Derefter tog dommeren
affære fordi han naturligvis ik-
ke kunne have siddende på sig
at der blev trykt den slags ar-
tikler om retsvæsenet i Mala-
wi. Fangen kom således for en
domstol og er i dag en fri
mand. 

I samme forbindelse – og
påvirket af besøg i et malawi-
ansk fængsel – fik Karen over-
talt nogle jurister til at bruge
to dage om måneden i fængs-
lerne for at tage de indsattes
sager op. Manden der kom til
at sidde indespærret i ti år, var
nemlig langt fra et enestående
eksempel. 

»Hvis jeg bare har været
med til at redde én mands liv,
så har det været det hele værd,«
fortæller Karen. Udover at ha-
ve udrettet noget, har hun og-
så fået meget igen: 

»Erfaringen med at arbejde
for en national domstol i Mala-
wi sammen med lokale har gi-
vet mig et anderledes kend-
skab til forholdene i Malawi.
Jeg bevægede mig i mit arbej-
de rundt i landet og så fattig-
dommen og problemerne i
retssystemet med egne øjne.
Jeg var vidne til jura på et helt
andet plan end i Danmark, et
meget enklere plan. Og jeg
blev igen og igen overrasket
over hvor meget malawianere
kan udføre med ufatteligt små
midler. Den erfaring vil jeg
bruge i mit fremtidige arbejde
ligegyldigt hvor jeg ender.« 

Karen kommer tilbage
Karen har netop afleveret sit
speciale som er skrevet på bag-
grund af praktikopholdet, og
hun håber på at få en mulig-
hed for at vende tilbage til 
Malawi som færdiguddannet
jurist. Men desværre kræver
internationale organisationer
ofte flere års arbejdserfaring. 

Derfor søger Karen nu job i
Danmark og pointerer at det

ikke er et uforbeholdent posi-
tivt træk ved hendes cv at der
står Malawi på det. 

»Det er noget mærkeligt no-
get, vil de sikkert tænke,« siger
Karen og fortsætter: »Men jeg
kan godt fortælle dig at hvis
jeg kommer til at gå et halvt år
på dagpenge, så tager jeg af
sted til Malawi på egen hånd.
Og så sætter jeg en cykelpro-
duktion i gang dernede. Er du
klar over hvilken forskel det
betyder for en malawianer at
han har en cykel? Så er han en
rig mand! For på den måde vil
han uden videre kunne slæbe
ti stole eller fem geder – eller
hvad han nu har at sælge – hen
til markedet. Og det koster in-
genting at sætte sådan en pro-
duktion i gang i forhold til den
store forskel det vil gøre,« smi-
ler Karen.

Abigail Josephsen er
stud.mag.art i litteraturviden-
skab og redaktør på program-
met SkabsViden på Universitets-
radioen.

MIT AFRIKA – Karen har

netop afleveret speciale om sit

praktikophold i Malawi. Hun hå-

ber at hun snart kan komme af-

sted igen.
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Af Rasmus Agertoft

Hvis de var rykket lidt
tættere sammen på kir-
kebænkene, er det ikke

sikkert at det havde været nød-
vendigt at bygge til. Men det
gjorde de ikke, studenterne, så
i år kan vi fejre at det er 350 år
siden Trinitatis Kirke blev ind-
viet i 1656. Og det bliver fejret
– mere om det senere.

Kirken blev bygget til de stu-
derende ved Københavns Uni-
versitet. De havde pligt til at
gå til gudstjeneste, men der
var dårlig plads i den studen-
terkirke der lå bag Regensens
røde kollegiemure på det sted
hvor der nu er buegang ud
mod Købmagergade. Regens-
kirken blev indviet i 1635 og
rummede både altertavle,
prædikestol og orgel, men det
blev hurtigt klart at der var
pladsproblemer, så allerede to
år efter blev grundstenen lagt
til Trinitatis Kirke eller Hellig
Trefoldigheds Kirke som dens
danske navn var.

Christian IV var selv med til
at planlægge nybyggeriet som
ikke alene omfattede kirke-
rummet, men også Runde-
taarn med universitetsobser-
vatorium på toppen og univer-
sitetsbiblioteket på kirkens
loft. Navnet Trinitatis henviser
til Treenighedens Gud, Søn og
Helligånd, men også til byg-
ningskompleksets oprindelige
tre funktioner der alle var
knyttet til universitetet.

Mens Regenskirken havde

været for lille, blev Trinitatis
bygget større end der egentlig
var grund til når man tænker
på hvor mange studerende der
var ved universitetet dengang.
Men der var andre hensyn at
tage. En af grundene til at kir-
ken blev så rummelig, var at
universitetet havde en anselig
bogsamling, og skulle der væ-
re plads til den oppe på loftet,
måtte kirken også bygges stor.

Kirke med mere
De første knap tredive år var
Trinitatis udelukkende studen-
terkirke, og selv om den fik til-
lagt et geografisk sogn af na-
bokirkernes besiddelser i
1683, vedblev de studerende
at komme her. De var ikke alle
sammen lige tilfredse. Kirkens
første præst der var flyttet
med over fra Regenskirken, fik
efter en prædiken en stor mur-

sten i hovedet af en misfornøj-
et studiosus. 

De studerende havde stadig
ikke noget valg. De skulle i kir-
ke, men under de lange prædi-
kener man brugte dengang,
kunne de nå at liste sig ud ad
sidedøren og få sig et glas øl i
boden ved kirkegårdsmuren
inden præsten var færdig med
at tale. Ølbryggeren tjente
godt og sagde tak for lån af
stamgæster ved at give kirken
det rokokour der stadig står
over for prædikestolen.  

Også i vore dage har studen-
terne brugt kirken – på vidt
forskellige måder. Op til julen
1969 sultestrejkede ti teologi-
studerende mod ‘overflods-
samfundenes udbytning af
den tredje verden’. Med stu-
denterpræstens velsignelse
overnattede de i soveposer i
Rundetaarn der var dækket

med bannere med kæmpe-
mæssige slagord. 

I dag går det knap så heftigt
for sig, men der er stadig en le-
vende studentermenighed til-
knyttet kirken som holder – nu
ganske frivillige – studenter-
gudstjenester fredage i seme-
stret.

Trinitatis Kirkes historie er
tæt vævet sammen med stu-
denterliv og universitet, men
den er mere end det. Den
indeholder alt lige fra kongelig
tilstedeværelse til ludere og
lommetyve i det nu nedrevne
Brøndstrædekvarter bag kir-
ken. 

Alt det bliver fejret når Tri-
nitatis lørdag den 10. juni invi-
terer til jubilæumsfest med et
historisk optog gennem Kø-
benhavn, historisk gudstjenes-
te i kirken og fest på kirkeplad-
sen med helstegt lam og gris,
lækkerier fra renæssancen, bo-
der og underholdning. Og na-
turligvis en særlig jubilæumsøl
til ihukommelse af den travle
ølbrygger.

Rasmus Agertoft er cand.mag. i
litteraturvidenskab og jubilæ-
umssekretær ved Trinitatis Kir-
ke. Læs mere om Trinitatis Kir-
kes 350-års jubilæum på
www.trinitatiskirke.dk.

Et trefoldigt leve
Trinitatis Kirke, 

der blev bygget 
som studenterkirke, 

fylder 350 år

NY KANDIDATUDDANNELSE:
CAND. MAG. I 

AFRIKASTUDIER
KØBENHAVNS UNIVERSITET

�Ny toårig tværfaglig kandidatuddannelse. 
�Et områdestudium der giver indsigt i Afrikas
økonomi, udvikling, politik, kultur & religion. 

�Optagelseskrav: bachelorgrad og gode eng-
elskkundskaber.

�Start: 1. september 2006.
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fristen d. 25. august 2006
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TREENIGHEDSKIRKEN –
Nedenfor ses Regensens gård

omkring 1840. I forgrunden det

berømte lindetræ, i den fjerne

ende kirkefløjen og bag den

Rundetaarn og tagrytteren der

rummer Trinitatis’ kirkeklokker.

På billedet til højre ser man hvor-

dan Rundetaarn og Trinitatis

Kirke udgør et samlet bygnings-

kompleks. 

Spil om liv og død i kirken
‘Slaget om København’ hedder det rollespil der to gange om måneden løber af stablen

med udgangspunkt i Trinitatis Kirke. Rollespillets formål er blandt andet via spilhistori-

en at bringe nogle af kristendommens kernebegreber som godt og ondt, lys og mørke

og liv og død i spil hos deltagerne. 

Læs mere om rollespillet og andre natkirke arrangementer på www.trinitatisnatkirke.dk



Universitetshospitalernes Center for 
Sygepleje- og omsorgsforskning søger

seniorforsker / forsker

Ved Universitetshospitalernes Center for Sygepleje- og omsorgsforskning (UCSF) er en stilling som seniorfor-

sker/forsker ledig til besættelse snarest – efterår 2006. 

UCSF er et forskningscenter, der drives i fællesskab af Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S) og Køben-

havns Amt. Centret har til formål gennem sine forsknings- og undervisningsmæssige aktiviteter at udvikle områ-

derne sundhedsfremme, omsorg og pleje. UCSFs forskning er praksisorienteret med klinisk profil. Gennemførel-

sen af forskningsprojekter, undervisning og forskningsvejledning udgør centrets basisaktiviteter.

Stillingen omfatter forskning, undervisning og vejledning med forpligtelse til international publicering/videnska-

belig formidling. Stillingen ønskes besat med en person, der har relevante videnskabelige kvalifikationer med 

erhvervet ph.d.-grad inden for det sundhedsvidenskabelige fagområde samt relevant akademisk uddannelse fx 

sygeplejerske med akademisk uddannelse eller sociolog, antropolog, psykolog etc. Ansøgeren må have indsigt 

i både kvantitative og kvalitative forskningsmetoder og ekspertise inden for mindst et af felterne. Ansøgeren 

skal kunne forene teoriudvikling og anvendelsesorienteret forskning samt formidle på både videnskabeligt og 

populært niveau. Stillingen indeholder undervisning på postgraduat niveau af forskellige sundhedsprofessionelle 

grupper (tværfagligt) herunder forskningsmetodologi. Der skal ydes vejledning og etableres samarbejdsprojek-

ter med sundhedsprofessionelle i klinisk praksis.

Ansøgningen skal indeholde: Curriculum vitae med oplysninger om uddannelse, videnskabelig produktion, klini-

ske erfaringer, undervisnings- og vejledningsmæssige erfaringer. Ednvidere vedlægges en komplet og numme-

reret publikationsliste med angivelse af de (max 20) arbejder ansøgeren ønsker inddraget i bedømmelsen. 

Ansøgningen med bilag fremsendes til UCSF i fire eksemplarer.

Alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold kan søge.

Til bedømmelse af de indkomne ansøgninger nedsættes et bedømmelsesudvalg bestående af tre seniore for-

skere. Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst mellem H:S og AC.

Til stillingen er knyttet et årligt pensionsgivende tillæg.

Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til professor, 

forskningsleder Lis Adamsen tlf.: 35 45 73 38.

Universitetshospitalernes Center for Sygepleje- og omsorgsforskning (UCSF)
Rigshospitalet, Afsn. 7331

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Tlf: 35 45 73 36, email: ucsf@ucsf.dk

Ansøgningen skal være centret i hænde senest den 1. september 2006.
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VIDENSKABET
FORMIDLING

Du skriver ikke 
akademisk nok

Af Signe Skov

Overskriften ‘Du skriver ikke akademisk
nok’ er et citat fra en vejleders feedback
på en studerendes opgave. Den illustre-

rer hvad vi typisk ser i mange af de henven-
delser vi får på Akademisk Skrivecenter, nemlig
at de studerende har fået at vide af deres vejle-
der at der er noget galt med deres sprog. De har
tillige fået at vide at det vil trække karakteren
for opgaven ned. 

Her er et andet eksempel om samme emne
fra en henvendelse til Akademisk Skrivecenter
fra en studerende:

»Vejleder gav karakteren 8 idet hun mente at
sproglig uklarhed trak opgaven ned. Jeg var ik-
ke tilfreds med karakteren, men har valgt ikke
at klage over den. Jeg er meget interesseret i at
høre hvad du mener om sproget i opgaven da
min vejleder ikke kunne konkretisere kritikken
nærmere.«

Som studerende bliver man altså bedømt på
sit sprog. I eksamensbekendtgørelsen lyder det
at de studerendes ‘stave- og formuleringsevne’
skal indgå i bedømmelsen af bachelorprojekt,
kandidatspeciale og masterprojekt (Bekendtgø-
relse om eksamen ved universitetsuddannelser,
2004). Problemet er blot at mange studerende
ikke ved hvad der skal til for at skrive godt i
universitetsopgaver og at mange vejledere kan
have svært ved hjælpe dem med det. Her er et
eksempel:

»Jeg var til vejledning i går hvor min vejleder
sagde at jeg havde et skriveproblem, at jeg var
alt for upræcis. Jeg kunne selv se det når det
gjaldt enkelte ord, men jeg havde svært ved at
forstå hans nedslag i mine sætninger (...) han
havde selv svært ved at forklare mig det da han
ikke var sprogunderviser. Jeg har nu prøvet je-
res sprogtest og havde nogle fejl. Mit nummer
er (...). Hvad kan jeg gøre? Jeg mener det er et
ret stort problem hvis jeg som han siger, ikke er
i stand til at formidle (...).«

Vilkårlighed i bedømmelsen
At mange vejledere har svært ved at konkretise-
re hvad der er godt sprog, og hvad der er min-
dre godt sprog i universitetsopgaver, medfører
en vis vilkårlighed når det drejer som om i hvil-
ket omfang det sproglige spiller ind i bedøm-
melsen af opgaver. På Akademisk Skrivecenter
ser vi adskillige opgaver – både i vores vejled-
ning og på vores kurser og på Akademisk Opga-
vebank – som har fået gode karakterer selv om
sproget er mere eller mindre problematisk. Her
et eksempel fra en opgave som har fået en tocif-
ret karakter:

»Dernæst vil jeg forsøge at skabe en platform
hvorfra denne udvikling kan vurderes kritisk og
andre aspekter og konsekvenser kan trækkes
frem, end lige dem som oplysningens mænd
selv var opmærksomme på v.h.a. Foucault og
Bauman.«

En opgave kan rent indholdsmæssigt have så
store kvaliteter at det opvejer eventuelle sprog-
lige problemer hvilket kan forklare nogle af de
tilfælde hvor en opgave har fået en høj karakter
til trods for problemer med det sproglige. Men

selv om det faglige indhold skal vægtes tungest
i bedømmelsen, skal det sproglige som tidligere
nævnt også indgå. Og her er hvad jeg ser af
sproglige problemer i eksemplet ovenfor: Upræ-
cise sproghandlinger: ‘forsøge at skabe’. Upræ-
cise udtryk og kildehenvisninger: ‘andre aspek-
ter og konsekvenser’, ‘oplysningens mænd’,
‘Foucault og Bauman’. Uklar sætningskonstruk-
tion: formuleringen ‘v.h.a. Foucault og Bau-
man’ er placeret for langt væk fra det den ind-
holdsmæssigt knytter sig til, nemlig at Foucault

og Bauman skal bruges til at vurdere en udvik-
ling kritisk. Fejlagtig retskrivning: eksemplet
indeholder flere kommafejl og en forkortelses-
fejl (‘v.h.a.’ i stedet for det korrekte vha.).

Som det fremgår, rummer eksemplet både
større og mindre sproglige mangler i forhold til
normerne for godt akademisk sprog. Hvilke fejl
og hvor meget de skal trække ned i en karakter-
fastsættelse, vil jeg komme med et bud på sidst
i artiklen. 

Test dit sprog
Akademisk Skrivecenter har lavet en sprogtest hvor man gennem 15

spørgsmål om godt sprog i universitetsopgaver kan teste sine akade-

miske skrivefærdigheder. Man kan finde sprogtesten på Akademisk

Skrivecenters hjemmeside på www.akademiskskrivecenter.hum.ku.dk

Sprog skal indgå i bedømmelsen af bachelorprojekter og specialer. Men der 
hersker en vis vilkårlighed i bedømmelsen af det sproglige i opgaver, og de studerende
er i tvivl om hvad der er god og klar skriftlig formidling, og hvor meget det betyder
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mere om hvordan man kan bedømme det
sproglige i universitetsopgaver i Signe Skov:
Hvordan bedømmer man det sproglige i universi-
tetsopgaver? I: Universitetspædagogisk Tids-
skrift, nr. 1. Syddansk Universitetsforlag, marts
2006.

Kend kriterierne
Kend din læsers kriterier for hvad der er godt
sprog i universitetsopgaver. Sådan plejer vi at
sige til de studerende på vores kurser og i vores
vejledning. Men hvis ikke ens vejleder har nog-
le konkrete eller ekspliciterede kriterier, kan
man tage udgangspunkt i de kriterier denne ar-
tikel opstiller. Således har man et grundlag at
arbejde ud fra (eller med større eller mindre
succes at bryde med). 

Kend dine egne svagheder. Et godt råd er og-
så at bruge skemaet som en analysemodel som
man selv – eller ens vejleder eller skrivegruppe
– kan lægge ned over sin tekst med henblik på
at afklare og konkretisere hvor problemerne
ligger. På Akademisk Skrivecenters hjemmeside
på www.akademiskskrivecenter.hum.ku.dk
kan man downloade et mere forklaret og ek-
semplificeret skema med de forskellige fejlty-
per. Man kan også afprøve Akademisk Skrive-
centers sprogtest for at få en fornemmelse af
hvor ens svage sider er, og hvad man kan gøre
ved det (se boks). 

Som jeg skrev i indledningen, hersker der en
vis vilkårlighed i bedømmelsen af det sproglige
i universitetsopgaver. Det er uholdbart fordi det
er medvirkende til at studerende bliver usikre
på i hvilken udstrækning det betyder noget at
kunne formidle godt og klart på skrift i en tid
hvor formidlingskompetencer er højt på
dagsordnen. 

En måde at komme lidt af denne vilkårlighed
til livs er ved at de enkelte studieordninger –
som rent faktisk skal fastsætte reglerne for
hvordan de studerendes stave- og formule-
ringsevner skal indgå i bedømmelsen af de af-
sluttende opgaver – bliver langt mere konkrete
og eksplicitte om kravene til det sproglige. Det
ville give såvel studerende som vejledere og
censorer et langt bedre udgangspunkt for arbej-
det med, vejledningen i og bedømmelsen af det
sproglige i universitetsopgaver.

Signe Skov er 
skrivekonsulent ved 
Akademisk Skrivecenter 
på Humaniora.

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.
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Nogle fejl er grovere end andre
Her følger et eksempel fra et speciale som også
har fået en tocifret karakter. Sproget i eksemp-
let er ikke entydig godt, men den høje karakter
tyder på at ikke alle sprogfejl vurderes lige
hårdt i en bedømmelsessituation:

»Udgangspunktet for disse overvejelser er at
jeg finder at der – taget i betragtning at koncept
er en term der bliver brugt i flæng inden for det
dramaturgiske virkefelt – er behov for nogle re-
fleksioner hvori der forsøges opstillet en defini-
tion af termen i forhold til et konkret teater, i
forhold til konkrete forestillinger som termen
søges anvendt på.« 

I eksemplet lever sproget op til flere af krave-
ne til det videnskabelige sprog. Opgaveskrive-
ren viser at han/hun vil anvende de videnska-
belige fremstillingsformer (definere, analysere
og anvende), og desuden bruger opgaveskrive-
ren sin fagterminologi. Til gengæld er sproget
noget uklart. Sætningskonstruktionen er meget
lang og tung, og brugen af aktiv henholdsvis
passiv er desuden uhensigtsmæssig (i eksemp-
let bruger opgaveskriveren passivformerne ‘for-
søges opstillet’ og ‘søges anvendt’ selv om det er
opgaveskriverne der er den der forsøger og sø-
ger). På Akademisk Skrivecenter råder vi de
studerende til at bruge ‘jeg’ og den aktive form
af verberne når de skriver om det de vil gøre i
deres opgave/speciale. 

Når man tager specialets karakter i betragt-
ning (11), kunne noget tyde på at problemerne
inden for kategorien klart sprog bliver opvejet
af kvaliteterne inden for kategorien videnska-
beligt sprog. Når det videnskabelige sprog vejer
tungere i bedømmelsen, hænger det sammen
med at problemer med det videnskabelige
sprog afslører grundlæggende mangler i genre-
beherskelsen, nemlig problemer med det at
kunne skrive en undersøgende tekst. Problemer
med at skrive klart derimod indikerer ikke nød-
vendigvis at opgaveskriveren ikke behersker at
skrive genreadækvat. 

Også inden for de enkelte kategorier kan
man hierarkisere med hvilken vægt de enkelte
elementer indgår i bedømmelsen. Problemer
med stavningen vejer tungere i en bedømmelse
end problemer med tegnsætningen inden for
kategorien korrekt sprog. Og ligeledes tæller
eksempelvis fejlagtig sammenskrivning af små-
ord (fx ‘overfor’ i stedet for ‘over for’) mindre
end manglende sammenskrivning af sammen-
sætninger (fx ‘tekst analyse’ i stedet for ‘teksta-
nalyse’). 

Inden for kategorien klart sprog er det vigti-
gere at have en klar og korrekt sammenhæng
mellem sine sætninger end at have en hensigts-
mæssig brug af aktiv og passiv. Man kan læse

Hvad er videnskabeligt sprog?

Videnskabelig metakommunikation • At angive hvilke teorier, metoder, begreber

vil sige: man vil bruge, hvorfor og hvordan gennem 

hele opgaven.

Brug af fagord/-terminologi vil sige: • At bruge sit fagsprog.

Videnskabelige fremstillingsformer • At ‘redegøre’, ‘analysere’, ‘argumentere’,

vil sige: ‘perspektivere’ o.l. (og ikke at ‘anmelde’,

‘underholde’, ‘føle’, ‘causere’, ‘mene’ o.l.).

Præcist og entydigt ordvalg vil sige: • At præcisere, definere, konkretisere og 

hierarkisere ord, udtryk og begreber.

Adskillelse mellem kilder og • At undgå afsmitning fra kildens sprog, og at 

opgaveskriver vil sige: angive sine kilder.

Hvad er klart sprog?

Tekstlig metakommunikation vil sige: • At angive hvad man vil gøre, hvorfor og 

hvornår gennem hele opgaven.

Beherskelse af skriftsproget vil sige: • At undgå talesprogsvendinger 

Letlæselig sætningskonstruktion • At lade subjekt (grundled) og verbum 

vil sige: (udsagnsled) komme inden for de første 5-6

ord i sætningen, at undgå lange sætninger

over 20 ord.

Sammenhæng mellem sætninger • At bruge småord som ‘derfor’, ‘herefter’, 

(kohæsion) vil sige: ‘således’, ‘også’, ‘men’ og at bruge dem kor-

rekt.

Hensigtsmæssig brug af aktiv/passiv • At bruge aktivformen af verberne (udsagns-

vil sige: ordene) de steder i opgaven hvor man skriver

om hvad man som opgaveskriver vil gøre i sin

opgave, fx ‘Jeg argumenterer for ... ‘ 

(vs. ‘Der argumenteres for ...’).

Konsekvent ordvalg vil sige: • At bruge samme ord for samme begreb/

fænomen gennem hele opgaven.

Hvad er korrekt sprog?

Korrekt brug af ord og/eller • Fx hedder det ‘faldgruber’ og ikke

vendinger vil sige: ‘faldgrupper’.

Korrekt stavning vil sige: • Fx hedder det ‘hierarki’ og ikke ‘hieraki’

Korrekt bøjning vil sige: • Fx ved nutids-r: ‘Jeg argumenterer’

Korrekt sammenskrivning af • Fx hedder det stilanalyse’ og ikke 

sammensætninger vil sige: ‘stil analyse’

Korrekt tegnsætning vil sige: • Fx om komma er sat korrekt.

Korrekt retskrivning – i øvrigt vil sige: • Fx dobbelt eller enkelt konsonant, brug af bin-

destreg, stort eller lille bogstav, apostrof o.l.

På Akademisk Skrivecenter arbejder vi ud fra den definition at akademisk

sprog skal være ‘videnskabeligt, klart og korrekt’. 

Vi har udviklet en model der kan give overblik over hvad det mere konkret vil

sige. Modellen kan fungere som en analysenøgle og et vurderingsgrundlag

som man kan anlægge på sit opgavesprog for at se hvor man kan arbejde med

at forbedre sit sprog.

Hvad vil det sige 
at skrive akademisk?
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MIN SKJORTE ER INDISK/Mine sko italien-
ske/Min bil japansk/Mit ur fra Schweiz - eller
Hong Kong/Men midt i det hele er jeg så pæ-

redansk/Alverden samles i mig/Og bliver godt rystet
sammen! Sesam Sesam luk dig op.../Eller er det mig
der er Sesam?/I hvert fald vil jeg lukke mig op! Sådan
skrev Benny Andersen om at være Verdensborger i Dan-
mark i 1995.

ET LANDS GRÆNSER går præcis der hvortil dets ek-
samensbeviser er anerkendt. Og det er jo for Dan-

marks vedkommende desværre ikke særlig langt. På
Københavns Universitet vil vi gerne tilbyde alle vore
kandidater eksamensbeviser der gælder som kørekort
til den ny flade verdens internationale arbejdsmarked.
Vi har været internationale i mere end 500 år, men vi
har også væsentlige nationale forpligtelser. Og midt i
det hele er vi – som Benny Andersen skriver – så pære-
danske. Det skal ikke forhindre os i at være velforbe-
redte til den globale konkurrence om talenter, prestige
og ressourcer. Er der endnu barrierer og mure for en
effektiv internationalisering – så skal de brydes ned –
og det gælder også murene i vores hoveder. 

DERFOR HAR REKTORATET TAGET INITIATIV til
en væsentlig strategisk omprioritering. I den kom-

mende strategi for KU skal internationalisering ikke
behandles i et separat afsnit – den skal løbe som en
rød tråd gennem samtlige indsatsområder. Hvorfor
det? Fordi forskning og viden er grænseløs, fordi ud-
dannelse udbydes på et globalt marked hvor ny tekno-
logi giver adgang til de bedste forelæsere og det bed-
ste pensum relativt uafhængigt af sted og tid, og ende-
lig fordi globaliseringen sætter nye krav til vore eksa-
mensbeviser. Selv når man ansættes i Danmark, er det
i stigende grad nødvendigt at kunne arbejde med sit
fag i en international sammenhæng.  

AT INTEGRERE ET INTERNATIONALT PERSPEK-
TIV i alle universitetets funktionsområder:

forskning, undervisning og formidling samt i de inter-
ne servicefunktioner er ikke et mål i sig selv, men et
middel til at åbne porten til KU som et verdensuniver-
sitet – som et videnkraftværk der kan tage konkurren-
cen op med de bedste universiteter globalt. Gennem
The International Alliance of Research Universities
(IARU) samarbejder vi allerede i nogle af verdens
mest attraktive og bedste forskernetværk. Alliancens
standarder tvinger os til selv at sætte overliggeren højt
både i forskning og undervisning.  

MÅLET ER at KU skal være et af de absolut førende
universiteter i Europa og at vore kandidater ud-

mærker sig ved at forstå sammenhængen mellem det
nationale og det globale arbejdsmarked. Derigennem
bliver de velkvalificerede til jobbene på det globale ar-
bejdsmarked uanset om de befinder sig i Ballerup eller
Bangalore. Rektoratet har fremlagt sine foreløbige
tanker for KU’s bestyrelse ligesom der allerede er for-
muleret nogle konkrete mål i den udviklingskontrakt
som Københavns Universitet har indgået med Viden-
skabsministeriet.  

FOR DET FØRSTE bør mange flere af vore egne stu-
derende ud på et studie- eller praktikophold i ud-

landet. Her har eksempelvis problemet med besværlig
meritoverførsel indtil nu i mange tilfælde ageret stop-
klods for de studerendes lyst til at tage ud. Arbejdet
med at gøre netop meritoverførsel smidigere står der-
for højt på dagsordenen. Der skal imidlertid også ta-
ges andre initiativer som fx informations- og hverve-
kampagner over for de studerende så flere tager ud.
For det andet skal der på KU udbydes flere uddannel-
sesforløb på engelsk så KU også bliver et endnu mere
attraktivt sted for dygtige udenlandske studerende at
søge hen.  For det tredje satser vi på at kunne rekrutte-
re flere højt kvalificerede forskere internationalt samt
at tiltrække væsentligt flere udenlandske fondsmidler.

NÅR DET GÆLDER universitetslovens sidste ben –
formidling – lægger den ny udviklingskontrakt op

til en konkret målsætning: Det er ikke nok at søge om-
tale af KU’s forskning i Danmark. Universitetet skal
omtales fem procent mere i verdens førende engelsk-
sprogede dagblade. I forbindelse med KU’s web-mo-
dernisering er det samtidig blevet et krav at alle afde-
linger skal have et minimum af hjemmesider på eng-
elsk. Det er langt fra tilfældet i dag, og Fællesadmini-
strationen vil sætte ind med støtte til den proces. Be-
styrelsen har allerede nikket til de overordnede ideer
og til at det internationale skal indgå som en integre-
ret del af universitetets samlede strategi. Her skal der
også tages stilling til hvordan internationalisering
bedst forankres i KU’s organisation. Et internationali-
seringsarbejde der skal være alle steder, risikerer na-
turligvis at være ingen steder. Sådan vil og må det ikke
gå for os – arbejdet vil være solidt forankret i rektora-
tet med støtte fra Det Internationale Kontor samtidig
med at vi forventer at alle faglige enheder går entusi-
astisk ind i arbejdet med at rive murene ned og lukke
porten op.

KUMMENTAR Af prorektor 

Lykke Friis

Juristerne har dog ikke haft
de store indvendinger til
forslaget,« kan man læse i

sidste nummer af Universi-
tetsavisen. Forslaget, der ikke
er noget forslag, går på at Jura
skal ende sine dage i Njalsga-
de som følge af universitetets
bygningsplan. 

De manglende indvendinger
skyldes imidlertid ikke at alle
juristerne synes at det er godt,
det skyldes nok snarere en
blanding af chok og (måske
naivt) håb.

Chok over at skulle uddrives
af det hellige land hvor jurister
(og teologer) altid har været.

Chok over at det der blandt
andet markedsføres som nød-
vendigt for at få ånd (det vil si-
ge ansatte) i stedet for mur-
sten, faktisk efter det der blev
oplyst på rektors informations-
møde, ikke bliver billigere end
det vi bor i nu.

Chok over at der opstår en
væsentlig risiko for at vi mister
mange af vores mange uden-
landske studerende der rejser
ud for at komme til et sted
med ånd, og ikke til en campus
som findes overalt.

Chok over at opleve univer-
sitetsloven i sin kolde realitet

CAMPUSPLANER

Ikke alle jurister
er glade

ved at få noget så afgørende
for de ansatte og for de (kom-
mende) studerende præsente-
ret i form af et dictum.

Chok over den særegne ter-
minologi hvorefter de ansatte
skal udsættes for ‘fortætning’
(vælg selv blandt de mulige
associationer fra dette ord).

Håb fordi der for Juras ved-
kommende er lang tid til, og
hvis det går som det plejer,
meget lang tid fordi byggeriet
bliver forsinket.

Håb fordi byggeriet, hvis
det går som det plejer, bliver
dyrere end man tror (hvem
skal mon egentlig betale for
det?)

Håb fordi der i denne frem-
tid (hvor vi måske har en ny
regering, måske en ny rektor,
måske en ny bestyrelse) kan
komme en besindelse så vi ik-
ke ender i åndløse bygninger
et åndløst sted, men bevarer
et sted med ånd og liv til glæ-
de ikke blot for os, men også
for den by hvis liv vi er en del
af.

Peter Blume, professor,
Forskningsafdeling II, 
Det Juridiske Fakultet.

»
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Isidste nummer af Universi-
tetsavisen skyder lektor Mo-
gens Herman Hansen med

spredehagl på planerne om at
bygge nye KUA-bygninger som
led i campusplanen. Herman
Hansen argumenterer for at
staten spilder et milliardbeløb
på at gennemføre 2. og 3. byg-
geafsnit. For Det Humanistiske
Fakultet har allerede velfunge-
rende fysiske rammer i det
gamle rødgrå KUA-byggeri,
vurderer han. 

I stedet for at bygge nyt, skal
pengene gå til undervisning og
undervisningsmaterialer. Mo-
gens Herman Hansen mener
at fakultetet ikke vil kunne
fastholde en fremtrædende
international position med det
nuværende budget fordi der er
for få lærerressourcer og dårli-
gere undervisningsmaterialer
– en situation der ifølge Her-
man Hansen forværres af at fa-
kultetet fremover skal betale
en husleje til nye bygninger på
KUA der er 3 gange så høj som
i dag. 

Mogens Herman Hansen

mener i øvrigt at det gamle
KUA – hvor der er stor integra-
tion mellem undervisere og
studerende – i højere grad le-
ver op til mine idealer end det
ny KUA hvor der i det første
nye byggeafsnit langs kanalen
er en adskillelse mellem insti-
tut- og studenterarealer.

Jeg synes det er godt at der
er debat om campusplanen.
Men Mogens Herman Hansens
debatindlæg lider dog af en
hel serie af misforståelser:

Myten om midlerne
KU kan bruge KUA-midlerne
som vi vil: Universitetet står
ikke foran et økonomisk tag-
selvbord. Rektoratet har med
campusplanen valgt at fasthol-
de en enestående mulighed for
at forny en stor del af universi-
tetets bygninger ved at gen-
nemføre KUA-projektet som
der er politisk tilslutning til på
Christiansborg.

Finansieringen af byggeriet
er fastlagt i et særskilt aktstyk-
ke og er derfor øremærket til
formålet. Derfor er der ikke ta-

le om en bevilling som univer-
sitetet frit kan disponere over
og fx beslutte at anvende til
flere medarbejdere eller bedre
materialer.

Myten om besparelsen 
Huslejen i det ny KUA er me-
get dyrere end det gamle:
SEA-ordningen indeholder en
særaftale for Københavns Uni-
versitet der er knyttet til byg-
geriet og ibrugtagningen af
KUA. Særaftalen indebærer at
universitetet modtager et eks-
tra tilskud pr. år til dækning af
merudgiften ved at bruge de
nye KUA-byggeafsnit. Den
økonomiske belastning for
universitetet er derfor reelt re-
duceret svarende til huslejen
for det gamle KUA.

Myten om tilknytningen
Humanisterne er glade for det
gamle KUA: KUA blev bygget i
1970´erne for midlertidigt at
kunne rumme dele af Det Hu-
manistiske Fakultet. Byggeriet
blev fra starten kritiseret for

uegnethed til universitetsfor-
mål, ringe funktionelle og mil-
jømæssige kvaliteter og dårligt
indeklima osv. 

Dette førte til at universite-
tet i midten af 1990´erne tog
initiativ til at udarbejde et pro-
jektforslag for modernisering
af KUA. Hovedsynspunktet var
dengang at KUA grundlæggen-
de var et sundt og solidt byg-
geri hvis oplevelses- og op-
holdsmæssige kvalitet kunne
øges ved funktionelle forbe-
dringer, bedre orienteringsfor-
hold i bygningerne og identitet
gennem arkitektonisk kvalitet. 

Forslaget indebar blandt an-
det gennemskæring af byg-
ningerne med glasoverdække-
de gader, forbedret indretning
og relokalisering af funktioner
samt byggetekniske løsninger
med henblik på et bedre inde-
klima. 

Dette projektforslag var til
høring på universitetet. Men
det blev forkastet i stor stil,
blandt andet fordi det var fa-
kultetets synspunkt at en mo-
dernisering af gamle KUA ville

være ‘at smide gode penge ef-
ter dårlige’. Opfattelsen var at
byggeriet var så præget af dår-
ligt indeklima og ringe kvalitet
at der ikke var grundlag for en
begrænset modernisering. 

Dette var baggrunden for
beslutningen om at søge mid-
ler til en fuldstændig fornyelse
af bygningerne – KUA-projek-
tet. Jeg tror derfor at Mogens
Herman Hansen står noget
alene med sit synspunkt.

Myten om seperationen
Lærerer og studerende vil ikke
komme hinanden ved: For så
vidt angår integrationen
mellem institutarealer og
undervisningsarealer var det i
forbindelse med det første pro-
jekt for en begrænset moderni-
sering af KUA et ønske fra bru-
gerne at undervisningslokaler-
ne blev adskilt fra institutarea-
ler. Det skyldes primært støj-
gener som var knyttet til de
studerendes trafik til og fra
undervisningslokalerne. 

Adskillelsen mellem insti-
tut- og studenterarealer var li-

geledes et brugerønske i kon-
kurrenceprogrammet og for-
slag i vinderprojektet for KUA
1. Det er baggrunden for at de
nederste 2 etager anvendes til
studenterarealer og de 4 øver-
ste etager anvendes til institut-
arealer. 1.byggeafsnit af KUA
har nu eksisteret i 3-4 år. Erfa-
ringerne med byggeriet har
gjort at der er rejst kritik af
dette. Derfor vil der i det vide-
re forløb blive taget initiativer
for at sikre en større integra-
tion mellem studenter- og in-
stitutarealer. 

Det kan både ske i forbin-
delse med eventuelle nødven-
dige, mulige omdisponeringer
i KUA 1 og ved planlægningen
af KUA 2 og 3. Her bliver der
etableret campusudvalg med
direkte brugerindflydelse på
hvordan projektet udformes. 

Ralf Hemmingsen er rektor på
Københavns Universitet.

Lad C3 være din sparringspartner gennem hele din uddannelse og 
karriere.

C3 studerende er en studenterorganisation drevet af frivillige 
studerendes indsats, engagement og energi. Det er den organi-
sation, der bedst forbereder dig på en karriere i det private 
erhvervsliv - hvad enten du læser på handelshøjskolerne, 
erhvervsakademierne eller universiteterne. Her får du faglige 
og sociale arrangementer, fantastiske medlemstilbud og ikke 
mindst et livslangt netværk.
C3 a-kasse giver dig økonomiske tryghed, hvis du bliver ledig - og 
rådgivning om jobsøgning og karriereveje, så du hurtigst muligt 
kommer i job igen. Som nyuddannet har du bl.a. ret til både 
dagpenge og feriedagpenge, hvis blot du melder dig ind senest 
14 dage efter sidste eksamen.
C3 organisation er der for at udvikle din karriere efter dit 
studium. Vi kan bl.a. hjælpe med en karriere i udlandet, kontrakt-
gennemgang, kompetenceafklaring, karriererådgivning og start 
af egen virksomhed. 

Der er altid en C3 forening, der matcher dine behov. 
Du bestemmer selv, om du vil være med i en eller flere.

Læs mere om, hvad vi kan gøre for dig på C3.dk.

•

•

•

Din nye sparringspartner

C3.dk

CAMPUSPLAN

Et nyt KUA

Deltag i debatten
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.



Boliger
Boligannoncer er begrænset til fremlejemarkedet med formidling af

boliger til gæsteforskere og gæstestuderende for minimum tre måne-

der. Boligannoncer kan sendes på e-mail: uni-avis@adm.ku.dk og brin-

ges kun én gang. 

Deadline 31/5 for avis 10 der udkommer 8/6 og 

deadline 21/8 for avis 11 der udkommer 31/8.
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Postdoc med henblik på projekt
om virksomhedens sprog

CBS lægger vægt på innovation, partnerskab med erhvervslivet og internatio-
nalisering. Som et lærende universitet stiller vi høje kvalitetskrav til vores
undervisning, forskning og medarbejdere. CBS har ca. 15.000 studerende 
fordelt på en bred vifte af samfundsvidenskabelige og humanistiske uddan-
nelser, herunder et dynamisk miljø for executive-uddannelser. CBS har godt
1.000 ansatte, hvoraf ca. 400 er videnskabelige medarbejdere.

Ved Center for Europæiske Kulturstudier ved Institut for
Fransk, Italiensk, Russisk, Spansk og Tysk opslås, takket
være en bevilling fra Tuborgfondet, en postdoc stilling af
2 års varighed til projektet:

Virksomhedens sprog i en internationaliseret verden. 
En undersøgelse af danske virksomheders håndtering af
fremmedsprog i deres forretning med udlandet, specielt
i Europa

Projektet tager i første række sigte på andre fremmedsprog
end engelsk, idet det skal undersøges, hvilket behov der er
for disse sprog, og hvorvidt eventuel mangel på fremmed-
sproglig ekspertise hæmmer især små og mellemstore 
danske virksomheder i deres handel med udlandet.

Stillingen kan søges af lingvister, antropologer, sociologer
og i øvrigt af enhver med dokumenterede videnskabelige
kvalifikationer, der måtte føle sig kompetent til at gennem-
føre projektet.

Yderligere Oplysninger kan fås hos centerleder 
Per Øhrgaard, tlf. 3815 3226, mail: poe.first@cbs.dk
eller hos institutleder Anette Villemoes, tlf. 3815 3240,
mail: av.first@cbs.dk

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem 
Finansministeriet og AC med besættelse snarest muligt.

Ansøgningsfristen er den 6. juni 2006. 

Stillingen skal søges på baggrund af det fulde opslag som
findes på www.cbs.dk »jobs på CBS«.

GENOPSLAG
NAVNE

Priser

Gertrud Pfister

Som anerken-

delse af sin

fremtrædende

forskning inden

for emnet

kvinder og

sport har professor ved Institut

for Idræt Gertrud Pfister mod-

taget prisen ‘Darlene A. Kluka

Women’s Sports and Activity Re-

search Award’ of the Women’s

Sport Foundation (USA) på

1.000 dollars ved 2006 AAH-

PERD National Convention i Salt

Lake City. Prisen er opkaldt efter

Dr. Darlene Kluk, professor og

direktør for Global Center for

Social Change through Women’s

Leadership and Sport ved Ken-

nesaw State University. Den blev

stiftet i 2001 for at respektere

hendes lederskab, vision og øn-

ske om at skabe et legat der

anerkender forskeres fremtræ-

dende præstationer. Legatet

støtter deres fortsatte engage-

ment og forskning i kvinder,

sport og fysisk aktivitet.

Kontakt E-mail: kha@

math.ku.dk el. tlf. 3532 0676.

Bolig udlejes

Vesterbro

Period: From 1/7 to 1/10 or per-

haps 1/11-06.

Size: Apartment, 3 rooms, 

86 sqm.

Equipment: Furnished, kitchen,

toilet, shower, washing ma-

chine and tumble dryer,

broadband and cable TV.

Rent: 6.000 kr. per month all

incl.

Deposit: 10.000 kr.

Contact: E-mail: asbl@ruc.dk.

Hillerød

Period: From 1/6-06 to 31/12-08.

Size: House, 4 rooms, kitchen,

and 2 bathrooms.

Equipment: Unfurnished, wa-

shing machine, tumbler dryer,

garden and basement.

Tenants: Family with children.

Rent: 12.000 kr. per month.

Contact: E-mail: illeris@ruc.dk or

tel. 4826 7907/2142 8423.

Søborg

Periode: Fra 1/9-06 til 1/8-07.

Størrelse: Hus, 145 kvm., 4 vær. 

Udstyr: Fuldt møbleret, have.

Husleje: 10.000 kr. pr. md. ekskl.

forbrug.

Kontakt: Birgit, e-mail:

bbl@at.dk el. Tlf. 3966 1939.

Østerbro

Period: From 1/7-06, min. 

3 months.

Size: Apartment, 2 rooms, 

40 sqm.

Equipment: Furnished, TV, 

washing machine.

Tenant: 1 person, non-smoker.

Rent: 4.800 kr. per month incl.

heating and electricity.

Deposit: 4.800 kr.

Contact: Tlf. 3918 5978.

City

Periode: Fra 1/6 til 15/9-06.

Størrelse: Lejlighed, 100 kvm.,

stue, værelse, køkken og bad.

Udstyr: Møbleret, elevator.

Husleje: 6.000 kr. pr. md. 

Depositum: 7.000 kr. 

Kontakt: E-mail: 

jzanti@hotmail.dk el. 

tel. 3324 3650 (eft. kl. 18). 

Amager

Periode: Fra 7/6-06 til 7/6-07.

Størrelse: Lejlighed, 80 kvm.

Udstyr: Møbleret, op- og vaske-

maskine, gårdmiljø, fælleshus.

Lejere: Ikkeryger(e).

Husleje 9.500 kr. pr. md. inkl.

forbrug. 

Depositum: 28.500 kr.

Kontakt: E-mail: 

anders@haukrogh.dk.

Østerbro

Period: From June/July 2006,

min. 3 months.

Size: Apartment, 2 rooms.

BOLIGER

Bolig søges

København

Periode: Fra august/sept. 2006.

Størrelse: Værelse el. lille lejlig-

hed.

Lejer: Norsk studerende K, ikke-

ryger, ingen husdyr.

Kontakt: Tlf. 6083 2159 el. e-

mail: kaya_ulla@yahoo.com.

Copenhagen 

Period: As soon as possible, and

as long as possible.

Size: 1 or 2 rooms.

Tenant: 1 person M.

Rent: Max 5.500 kr. per month.

Contact: E-mail: kha@

math.ku.dk or tel. 3532 0676.

Copenhagen

Period: Approx. 1/9 to 15/12-06.

Size: 1 or 2 rooms with private

bathroom and kitchen.

Equipment: Fully furnished.

Tenant: Visiting lecturer M.

Contact: Martin, e-mail: platt@

hum.ku.dk or tel. 3296 9891.

Copenhagen area

Period: From August/Sept. 2006,

1-2 years, possibly longer.

Size: Apartment, 4 rooms.

Tenants: Scottish guest profes-

sor with wife.

Contact: Prof. David Arnot, 

e-mail: d.e.arnot@ed.ac.uk or

Thor Theander, e-mail: thean-

der@cmp.dk or tel. 3532 7677.

København. Nær HCØ

Periode: Snarest muligt.

Størrelse: Værelse, lejlighed el.

bofællesskab.

Lejer: Adjunkt ved KU K.

Husleje: Maks. 5.500 kr. pr. md.

Ung forsker
laver fremtidens
benzin

Den blot 24-årige cand.scient. fra Københavns Universitet Morten

Sommer modtog den 8. maj Hartmanns Diplompris på 150.000 kro-

ner. Den unge biofysiker belønnes blandt andet for sin forskning

inden for fremstillingen af CO2-neutral benzin. Brødrene Hartmann

fondens årlige diplompris tildeles yngre personer der forventes at

gøre en værdifuld indsats. Forskertalentet Morten Sommer har vist

lovende resultater af samfundsmæssig værdi i forbindelse med ud-

viklingen af en såkaldt mikrofluid chip der gør det muligt at kry-

stallisere proteiner. Udviklingen vurderes at få stor betydning for

dansk forskning i strukturel biologi. Morten Sommer tager nu en

ph.d.-grad på topuniversitetet Harvard hvor målet er at udvikle

benzin ved hjælp af gensplejsede bakterier som skal leve i vand og

hente energi fra vandet, solen og luften. Biologisk produceret

brændstof kan influere på reduktionen af det globale CO2-udslip

og har derfor stor miljømæssig betydning. Morten Sommer har fle-

re publikationer og kongresforelæggelser bag sig, hans forskning

har afledt flere patenter, og samtidig er han medstifter af firmaet

Formbion. De 150.000 kroner skal bruges i forbindelse med studie-

opholdet på Harvard.
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Equipment: Partly furnished,

broadband, computer, TV, 

water, heating, and electricity.

Rent: 2.500 kr. per month. all 

incl.

Deposit: 2.500 kr.

Contact: E-mail:

iljalang@gmail.com. 

Vesterbro

Periode: Fra 5/7-06, min. 12 mdr.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., ca.

140 kvm.

Udstyr: Opvaskemaskine.

Husleje: 8.000 kr. pr. md.

Depositum: 24.000 kr.

Kontakt: Tlf. 3322 9164.

Vesterbro

Periode: Fra 4/7-06, min. 3 mdr.

Størrelse: Værelse.

Udstyr: Stue, køkken og bad de-

les med studerende.

Husleje: 3.700 kr. pr. md. ekskl.

forbrug.

Kontakt: Eva, e-mail: 

vesterbro@hotmail.com.

Holte

Period: From 1/8-06 to 1/9-07,

extension may be possible. 

Size: House, 155 sqm., 2 living

rooms, 3 bedrooms, 2 bath-

rooms.

Equipment: Unfurnished, gar-

den, washing machine, dryer,

access to internet/broadband.

Rent: 15.000 kr. per month.

Deposit: 25.000 kr.

Contact: E-mail:

pep@odont.ku.dk.

Rødovre

Period: From 1/7-06 to 30/6-08.

Size: Villa, 230 sqm., 4 bed-

rooms, 2 living rooms, 2 bath-

rooms, large garden for kids.

Equipment: Fully furnished.

Rent: 15.000 kr. per month plus

utility expenses.

Contact: Betina, e-mail: 

bedoc32@hotmail.com.

Kollegier

Hassagers Kollegium
Målgruppe: KU-studerende. For

repræsentationens skyld vil

stud. fra Teologi el. Naturvi-

denskab blive foretrukket

denne gang. 

Kollegiet: Klassisk gangkollegi-

um hvor 10 studerende har et

køkkenfællesskab. Kollegiet

ligger centralt ved Frederiks-

berg Rådhus med en meget

stor have direkte op til Frede-

riksberg Have og er sammen-

bygget med 4. Majkollegiet.

Husleje: Pt. 1.590 kr. pr. md.

Rengøring og alumneråd

samt internet koster 110 kr.

pr. md.  

Ansøgning: Ansøgningsskema

fås på SU-kontoret, Fiolstræde

22, 1171 Kbh. K. (kl. 10-15).

Ansøgningsfrist: 2/6-06, kl.

12.00. 

Myth and Poetry: Beowulf and the North
Gæsteforelæsning af prof. Joseph Harris, Harvard University, USA

Tid: 29/5 kl. 10.15-12.00

Sted: Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Afdeling

for Religionshistorie, Artillerivej 86, mødelok. 0.26

Arr.: Afdeling for Religionshistorie, raudvere@hum.ku.dk

The Peaceful Atom in Eastern Europe
Gæsteforelæsning af Paul Josephson, Professor of History, Colby

College, Maine, USA

Tid: 29/5 kl. 14.15

Sted: Niels Bohr Institutet, Blegdamsvej 17, Aud. A

Arr.: Niels Bohr Arkivet, www.nba.nbi.dk

Militancy, Morality and Modernity. Challenges
to Traditional Organized Islamic Movements in
Sudan – The New Religiosity and Globalization
Gæsteforelæsning af prof. Leif Manger, Department of Social An-

thropology, University of Bergen, Norge

Tid: 30/5 kl. 13.00-15.00

Sted: Center for Afrikastudier, Købmagergade 46, 4.

Arr.: Center for Afrikastudier, tba@teol.ku.dk

Transmission of kininogen resistence from
Shewanella to enterobacterium
Foredrag af prof. Patrice Nordmann, Department of Microbiology,

Hospital Bicêtre South-Paris Medical School, Frankrig

Tid: 30/5 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien, lay@ssi.dk

Systemic functional linguistics and the
teaching of the mother tongue
Gæsteforelæsning af skaberen af Systemisk Funktionel Lingvistik

M.A.K. Halliday, Australien

Tid: 30/5 kl. 16.00-16.50

Sted: Det ny KUA, lok. 22.0.11

Arr.: Blå Tirsdag, esn@hum.ku.dk

Pædagoger og pædagoguddannelsen 
Peter Møller Pedersen: Fordelinger og fordoblinger – et studie i

kønskonstruktioner og social læring i pædagoguddannelsen. 

Og Søren Gytz Olesen: Rekruttering og reproduktion i pædagog-

uddannelsen i Danmark

Tid: 31/5 kl. 13.00-16.15 

Sted: Medborgerhuset, Blågårds Plads 3, Kbh. N

Arr: Foreningen Hexis - forum for samfundsvidenskabelig

forskning, www.hexis.dk

A falling Star: Otto Weiniger and the 
sovereign self in fin-de-siecle Vienna
Gæsteforelæsning af Louis Sass, Graduate School of Applied and

Clinical Psychology, Rutgers University, USA

Tid: 1/6 kl. 14.15-16.00

Sted: Center for Subjektivitetsforskning, CFS, Købmagergade 46,

3. sal., Aud. 11

Arr.: Danmarks Grundforskningsfonds Center for Subjektivitets-

forskning

Private War Seminar – 
Armed non-govermental players
Seminar om ikke-statslige voldelige aktører. Tilmelding til Lars

Bangert Struwe, e-mail: lbs@ra.sa.dk

Tid: 6/6 kl. 9.00-16.30

Sted: Det ny KUA, lok. 23.4.39

Arr.: Forskningsnetværket Krigserfaringer,

www.krigserfaringer.saxo.ku.dk/

DET SKER
STILLINGER

VIP-stillinger

Sundhedsvidenskab

Clinical Professorship in
Medical Pedagogic
Place of employment: The Facul-

ty of Health Sciences.

Contents: The professorship is

composed of a consultancy

with H:S/Amager Hospital

with service at Rigshospitalet,

Centre for Clinical Training

(CEKU) and a salaried profes-

sorship at the Faculty of

Health Sciences.

Deadline for applications: 

23/6-06, at noon.  

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this

extract. See www.ku.dk/

stillinger or contact the facul-

ty, tel. 3532 7118. Also see

www.laegejob.dk or contact

the head of centre, tel. 

3545 5424.

Professorship with special
duties in biostatistics 
Place of employment: The Facul-

ty of Health Sciences.

Contents: A 5-year professorship

with special duties in biosta-

tistics with special emphasis

on longitudinal studies in en-

vironmental and reproduction

epidemiology to commence as

soon as possible.

Deadline for applications: 

15/6-06, at noon.

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this

extract: See  www.ku.dk/stil-

linger or contact the faculty,

tel. 3532 7118.

Additional information: 

Niels Keiding, tel. 3532 7903

or e-mail: N.Keiding@

biostat.ku.dk.

Undervisningsassistenter
Sted: Medicinsk-Anatomisk 

Institut.

Indhold: Et antal stillinger som

timelønnede undervisnings-

assistenter i fagene Anatomi,

Dissektion, Cellebiologi, samt

Grundkursus i basal human-

biologi.

Til besættelse: Efterår 2006.

Ansøgning: Skema til ansøgning

findes på www.mai.ku.dk/

instruktorer.

Sendes til: V.Lund@mai.ku.dk el.

Anatomisk Institut, Under-

visningsafdelingen, Panum 

Instituttet, Blegdamsvej 3,

2200 Kbh.

Ansøgningsfrist: 4/8-06, 

kl. 12.00.

Naturvidenskab

Instruktorer
Sted: Biologisk Institut.

Indhold: Øvelsesundervisning i

plantedelen af ‘Organismer-

nes Diversitet’.

Omfang: 7 hold a 28 timer i pe-

rioden 28/8-13/10-06.

Ansøgning: Mrk. ‘Instruktorat,

søgning. Se www.jur.ku.dk/

Ressources/a/2523.PDF.      

Ansøgningsfrist: 1/6-06.

Kokke/økonomaer
Sted: Terrestrisk Biologisk Felt-

kursus på Kristiansminde ved

Sorø.

Indhold: Min. 2 studerende sø-

ges til at varetage kok/økono-

ma- funktionen på terrestrisk

biologisk feltkursus på Kri-

stiansminde fra 30/6-21/7-06

alle dage inkl.

Ansøgning: Mrk. ‘KOK’

Sendes til: Jette Sødahl, Biolo-

gisk Institut, Øster Farimags-

gade 2D, 1353 København K. 

Ansøgningsfrist: 6/6-06, 

kl. 12.00. 

Yderligere oplysninger: Jette

Sødahl, tlf. 3532 2160.

Ph.d.-stipendier

Odontologisk Institut
Sted: Odontologisk Institut.

Indhold: 2 stipendier der omfat-

ter forskning i odontologi og

undervisning inden for områ-

det.

Kvalifikationer: Afsluttet kandi-

dateksamen.

Til besættelse: 1/11-06.  

Ansøgningsfrist: 1/9-06.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.sund.ku.dk

el. kontakt ph.d.-administra-

tion, tel. 3532 7095.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Nils-Erik Fiehn, tlf. 

3532 6500.

planter, Organismernes diver-

sitet’. 

Sendes til: Institutsekretær Jette

Sødahl, Biologisk Institut, Øs-

ter Farimagsgade 2D, 1353

Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 20/6-06, kl.

12.00. 

Yderligere oplysninger: Lektor

Signe Frederiksen, e-mail: Sig-

nef@bi.ku.dk el. tlf. 3532

2158. 

Instruktorer
Sted: Biologisk Institut.

Indhold: Øvelsesundervisning i

svampedelen af ‘Organismer-

nes Diversitet’.

Omfang: 7 hold a 16 timer i pe-

rioden 28/8-22/9-06.

Ansøgning: Mrk. ‘Instruktorat,

svampe, Organismernes diver-

sitet’. 

Sendes til: Institutsekretær Jette

Sødahl, Biologisk Institut, Øs-

ter Farimagsgade 2D, 1353

Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 20/6-06, kl.

12.00. 

Yderligere oplysninger: Lektor

Thomas Læssøe, e-mail: Tho-

masl@bi.ku.dk el. tlf. 3532

2307.

Instruktorer
Sted: Institut for Matematiske

Fag.

Indhold: Instruktorer til fagene

DatIntro, MatIntro, SaSt1, Ak-

tuel, LAM, Liv, MakØk2, Ma-

kØk3, NumSDL, Alg3, PDL, MI,

Sand1, LivStok, StatØ2, Sand3,

ModAlg, SkadeStok, OK2, In-

tro. til ikke komm. geometri

LaTeX, LinAlg , MatM, ØkIn-

tro, MikØk1, VtMat, Model,

Stat1, Top, Krypto, An2, Stat.

for Biokemi, DynSys, FinKont,

Sand4, StatØ3, Matematik/

Statistik (for biologer), Ruin.

Omfang: Efterår 2006.

Ansøgninger: Ansøgnings-

skemaer og supplerende op-

lysninger fås hos studienæv-

netssekretær, Universitets-

parken 5.

Ansøgningsfrist: 9/6-06, 

kl. 13.00.

TAP-stillinger

Studentermedhjælp
Sted: Københavns Universitet.

Indhold: Klargøring af leveran-

dørfakturaer, indtastning af

fakturaer og diverse kontor-

opgaver.

Fuldt opslag: Se www.ku.dk/

stillinger.

Praktikant
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Et praktikforløb på 4-6

mdr. hvor praktikanten bistår

med udviklingen af en ny in-

formationsstrategi, herunder

opbygningen af grundstruk-

tur til webpublicering.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

International studievejleder søges
Det Internationale Kontor søger en international studievejleder til at

rådgive KU-studerende der vil ud og læse. 

Se det fulde opslag på www.ku.dk/international.
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Master’s Course in Chinese Politics ved Fudan Universitet 
Nordic Centre ved Fudan Universitet, Shanghai, afholder et 7-ugers kursus (15 ects) på engelsk fra

29/10-15/12-06. Ansøgningsfrist er 15/6-06.

Se opslag og find ansøgningsskema på www.ku.dk/international.

SU i 2006
Tjek oplysningerne på din støttemeddelelse for 2006. Er oplysningerne stadig korrekte? Eller skal du i

gang med kandidatuddannelsen fra juli 2006? 

Du skal selv sørge for at få ændret din SU. Der er to muligheder:

SU-selvbetjening
Se www.su.dk.  

Papiransøgning
Du kan stadig bruge en papiransøgning når du skal have ændret din SU. Du kan skrive den ud fra

www.su.dk  (se under ‘Søg SU’ og vælg skema til videregående uddannelse) og aflevere/

sende den til SU-kontoret, fx for at få ændret forventet sluttidspunkt. 

Du skal altid bruge en papiransøgning, når du søger om udbetaling af fødselsklip, tillægsklip eller

slutlån. 

SU til kandidatuddannelsen
Hvis du regner med at blive bachelor i juni 2006 og fortsætter på kandidatuddannelsen fra juli 2006,

skal du søge om SU til kandidatuddannelsen. Du skal selv sørge for at få ændret din indskrivning fra

bachelor- til kandidatuddannelse i universitetets indskrivningssystem. Du kan på Punkt ku, selvbetje-

ningsdelen, tilkendegive at du ønsker at blive indskrevet på kandidatuddannelsen. 

Ansøgningsfrister
Se www.su.dk under punktet tidsfrister.  

Udmeldelse af universitetet
Du har status som studerende selv om du har valgt din SU fra. Henvend dig til dit studie- og eksa-

menskontor hvis du ønsker at blive meldt ud af universitetet. 

SU-kontoret, Fiolstræde 22, 1171 København K., tlf. 3314 1536. Åbent dagligt 10-15.

F O T O :  S C A N P I X

Vi kan tilbyde et spændende job i et vi-
denskabeligt miljø med mange faglige 
udfordringer. Du vil komme til at deltage 
i et tværfagligt samarbejde der inkluderer 
læger, biologer, biokemikere og kemikere. 
Klinikken råder over et analytisk kemisk 
laboratorium med LC-MS/MS udstyr. Dine 
arbejdsopgaver vil omfatte måling af phtha-
later, parabener og alkylphenoler i pro-
jektprøver, samt udvikling, optimering og 
etablering af nye metoder. Vi forventer at 
du bidrager aktivt til løsninger af biologiske 
problemstillinger og indgår i forskerteamet 
med interesse for dets forskningsområder. 

Du skal:
• være uddannet kemiker, biolog el lign. 
• have praktisk erfaring med LC-MS/MS 
• have lyst til at deltage aktivt i planlægning 

og udførelse af forskningsprojekter
• have lyst til at være med til at udvikle og 

etablere nye metoder
• kunne lide et travlt, til tider hektisk miljø 
• have kendskab til GLP og kunne fasthol-

de kvaliteten i både special- og rutineop-
gaver 

• kunne læse, tale og skrive flydende en-
gelsk 

• have et godt humør

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Klinik for Vækst og Reproduktion beskæf-
tiger omkring 60 personer og modtager 
børn fra hele landet med vækstproblemer 

Kemiker til analytisk kemisk laboratorium i internationalt 
forskningsmiljø på Klinik for Vækst og Reproduktion, 
Rigshospitalet

og hormonelle sygdomme samt patienter 
med medicinske sygdomme i de mandlige 
reproduktionsorganer - såsom ufrugtbar-
hed og mangelfuld kønshormonproduk-
tion. 
Klinikken har en meget aktiv og tværfaglig 
forskergruppe med adskillige internationa-
le forskningssamarbejder med hovedvæg-
ten lagt på forekomsten af misdannelser i 
kønsorganerne hos børn, børns vækst og 
udvikling, sædkvalitetsstudier og forstadier 
til testikelkræft. Afdelingens forskning er 
internationalt førende indenfor området 
hormonforstyrrende stoffer og human re-
produktion.

Vil du vide mere, er du velkommen til at 
ringe til Anna-Maria Andersson, Forsk-
ningsleder og leder af hormonlaboratoriet 
tlf: 35450980. Du kan også besøge vores 
hjemmeside: www.growth-reproduction.dk 

Ansøgning med CV og eventuelle referen-
cer sendes senest den 16. juni 2006 til:
Anna-Maria Andersson, MSci, PhD
Department of Growth and Reproduction
Copenhagen University Hospital
Blegdamsvej 9
DK-2100 Copenhagen
Denmark
phone: +45 3545 0980, fax: +45 3545 6054

Alle ansøgninger behandles fortroligt.

.

Konkurrencen er udskrevet af:

Forlaget Samfundslitteratur · Roskilde Universitetsforlag · Forlaget biofolia

www.laerebogsprisen.dk

SKRIV 
en god lærebog

og VIND
100.000 kr.

20
06
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Deltag i studenterkonference
Fire studerende med særligt kendskab til Europa søges til Studen-

terkonferencen ‘University in the city: university, city, citizenship’

ved Université Pierre et Marie Curie i Paris den 25.-28. oktober

2006. Ansøgningsfrist er 1/6-06.

Se opslaget på www.ku.dk/international under ‘opslagstavlen’.
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STØTTE

Forskningsstøtte

Dansk-fransk 
forskningssamarbejde
Støtte: Den franske Ambassade

indkalder ansøgninger om

støtte til dansk-fransk

forskningssamarbejde. 

Ansøgning: Oplysninger og an-

søgningsskema findes på

www.ambafrance-dk.org/

Stotte-til-fransk-danske.html

Ansøgningsfrist: 20/6-06.

Yderligere oplysninger: Lena

Nebsager, tlf. 33670177 el. 

e-mail: lena.nebsager@

ambafrance-dk.org.

Ph.d.-forsvar

Samfundsvidenskab

Delegation and Political 

Influence: Conference Commit-

tees in the European Union 

and the USA

Kandidat: Cand.scient.pol. Anne

Rasmussen.

Tid: 9/6-06, kl. 15.00.

Sted: Institut for Statskundskab,

CSS, Øster Farimagsgade 5,

lok. 4.2.26, frokoststuen.

Afhandlingen: Kan købes hos

Akademisk Boghandel, CSS,

Øster Farimagsgade 5.

Sundhedsvidenskab

Effects of prenatal xenohor-

mone exposure on testicular 

development in mice

Kandidat: Thuris S. Kledal.

Tid: 30/5-06, kl. 13.15.

Sted: CSS, bygn. 18, lok.

18.01.11.

Afhandlingen: Fås hos forfatte-

ren, e-mail: tsk@thuri.com.

Catheter Ablation of Atrial 

Fibrillation

Kandidat: Brian Nilsson.

Tid: 2/6-06, kl 14.00.

Sted: Panum Instituttet, 

Lundsgaard Auditoriet.   

Afhandlingen: Fås hos Brian

Nilsson, e-mail: 

brni@dadlnet.dk.  

Seven transmembrane 

receptors – interaction with 

Barrestins and structural organi-

zation of signal transduction   

Kandidat: Rasmus Jørgensen.

Tid: 6/6-06, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Dam

Auditoriet.

Afhandlingen: Fås hos forfatte-

ren, e-mail: RJ@7tm.com.

Humaniora

Aristotle, De Memoria et 

Reminiscentia. Text, Translation

and Interpretive Essays

Kandidat: David Bloch.

Tid: 7/6-06, kl. 13.00. 

Sted: Det ny KUA, lok. 22.0.11.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn og hjemlån i Det Kgl.

Biblioteks information på

KUA og på Det Kgl. Biblioteks

læsesal Øst, Diamanten og på

Saxo Instituttet.

Naturvidenskab

Application of novel U-Th-Pb

and Lu-Hf isotopic techniques

to tracing the melting and

metasomatic history of mantle

rocks

Kandidat: Nadine Wittig.

Tid: 9/6-06, kl. 13.00.

Sted: Geologisk Museums Audi-

torium, Øster Voldgade 5-7.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn i receptionen på 

Geologisk Museum.

FORSVAR

Disputatsforsvar

Sundhedsvidenskab

Home oxygen therapy in COPD

patients. Result from the Danish

Oxygen Register 1994-2000  

Doktorand: Cand.med. Thomas

Jørgen Ringbæk.

Tid: 9/6-06, kl. 14.00.

Sted: Medicinsk Museion, Bred-

gade 62, Kbh. K.

Officielle opponenter: Prof.,

overlæge, dr.med. Asger 

Dirksen og overlæge, dr.med.

Martin Døssing.  

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

klinisk lektor, overlæge,

dr.med. Lars Laursen, tlf. 

4488 4051.  

Afhandlingen: Fås hos forfatte-

ren, Afd. for Respirations-

medicin, Hvidovre Hospital,

Kettegård Allé 30, 2650 Hvid-

ovre. Indstillingen kan købes

ved skriftlig henvendelse til

fakultetssekretariatet.  

The clinical impact of systemic

low-level inflammation in 

elderly populations  

Doktorand: Cand.med., ph.d.

Helle Bruunsgaard Kemps.

Tid: 27/6-06, kl. 14.00.

Sted: Københavns Universitet,

Studiestræde 6, Anneksaudi-

torium A.

Officielle opponenter: Prof.,

dr.med. Thomas Mandrup-

Poulsen og prof. MD, Ph.D.,

DMSci Rainer Rauramaa. 

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

prof., overlæge, dr.med. Peter

Schwarz, tlf. 4323 4595.  

Afhandlingen: Fås hos forfatte-

ren, Niels Lyhnes Allé 20, 

2800 Lyngby el. pr. e-mail: hel-

lebkemp@os.dk. Indstillingen

købes ved skriftlig henven-

delse til fakultetskontoret.

Herpes simplex virus type 1

morphogenesis and virus-cell

interactions: significance of 

cytoskeleton and methodolo-

gical aspects

Doktorand: Helle Lone Jensen.

Tid: 18/8-06, kl. 14.00

Sted: Teilumbygningen, Frederik

V’s Vej 11, Aud. A.

Officielle opponenter: Prof.,

dr.med. Per Höllsberg og

prof., overlæge, dr.med. 

Stephen Hamilton Dutoit.  

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

prof., dr.med. Allan Randrup-

Thomsen, tlf. 3532 7879.  

Afhandlingen: Fås hos forfatte-

ren, patologiafdelingen, af-

snit 5442, Rigshospitalet el. pr.

e-mail: rh15728@rh.dk fra den

20/7. Indstillingen kan købes

ved skriftlig henvendelse til

fakultetssekretariatet.

Presence – følelsen af tilstedeværelse
Seminar med oplæg af Shaun Gallagher, University of Central Florida, USA; Claus B. Madsen, CVMT,

Aalborg Universitet; Torben Grodal, KU og Christian Østergaard Madsen, KU

Tid: 6/6 kl. 10.00-15.30

Sted: Det ny KUA, lok. 22.0.47

Arr.: Afdeling for Film- og medievidenskab, www.media.ku.dk/presence

Medical imaging and the biomedical body. From morphological to
functional MRI-visualisation of the body (Sweden, 1984-2000+)
Oplæg af Isabelle Dussauge

Tid: 6/6 kl. 14.00-16.00

Sted: Medicinsk Museion, Fredericiagade 18

Arr.: Medicinsk Museion  

Matematiske skriveprocesser
Foredrag af Morten Misfeldt, Danmarks Pædagogiske Universitet, DPU  

Tid: 7/6 kl. 14.00-16.00

Sted: H.C. Ørsted Institutet, Universitetsparken 5, Aud. 10

Arr.: Center for Naturfagsdidaktik, winslow@cnd.ku.dk

De skræmmende og frodige fankulturer ved VM
Forelæsning af studiekoordinator Birger Peitersen, Institut for Idræt, KU

Tid: 7/6 kl. 16.00-18.00

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

Arr.: Institut for Idræt, ajepsen@ifi.ku.dk

Thinking in Movement
Gæsteforelæsning af Maxine Sheets Johnstone, Institut for filosofi, Oregon Universitet, USA

Tid: 9/6 kl. 9.30-11.00

Sted: Institut for Idræt, Nørre Allé 53, 1. sal, Store Auditorium

Arr.: Afdeling for Humaniora og Samfundsvidenskab, Institut for Idræt, rstelter@ifi.ku.dk

Schizophrenia and the Comet’s Tail of Nature
Gæsteforelæsning af Maxine Sheets-Johnstone, Department of Philosophy, University of Oregon, USA

Tid: 12/6 kl. 14.15-16.00

Sted: Købmagergade 46, 4., Aud. 12

Arr.: Danmarks Grundforskningsfonds Center for Subjektivitetsforskning og Institut for Idræt

Legatboligen 
i Paris

Statens legatbolig i Paris ad-

ministreres af en stiftelse med

navn efter boligens givere,

Ludvig Preetzmann-

Aggerholm og Hustru. Stiftel-

sens formål er at give danske

videnskabsmænd og kunst-

nere mulighed for et ophold i

Paris. Boligen m/opholdsstue,

sovealkove, badeværelse og

køkken i 3, Rue de la Perle,

75003 Paris, er fuldt møbleret

og udstyret til 4 personer.

Huslejen er 975 euro pr. md.

inkl. varme, lys og telefon.

For at tilgodese flest mulige

ansøgere tildeles ophold som

regel kun for én måned. 

Ansøgning om ophold i år

2007 med oplysninger om

personlige og professionelle

data samt beskrivelse af for-

målet for opholdet, sendes

inden 30/9-06 til: Ludvig Pre-

etzmann-Aggerholm og 

Hustrus Stiftelse, Kontorchef

Eva Egesborg Hansen, Kom-

munikationsenheden, Uden-

rigsministeriet, Asiatisk Plads

2, 1448 Kbh. K.

Pinsefest 
Tid: 2/6 kl. 17.30

Sted: Skt. Johannes Gården, Blegdamsvej 1B kld, Skt. Hans Torv

Arr.: Studentermenigheden Trinitatis, www.indreby.org; Studentermenigheden på Natur og

Sund, www.sund.ku.dk/praest og studentermenigheden på Amager, www.hum.ku.dk/sma

Midt i en eksamenstid svæver ånden i mere end en forstand. Derfor tilbyder studentermenig-

hederne på KU hvile for det højtsvævende åndsliv med et festligt forum med mad og drikke,

sang og livemusik. 75 kr. for deltagelse

F O T O :  S C A N P I X
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ren bag Sund Børn, Sabrina
Eliasson. I stedet er der gået
halvandet år fra ide til virkelig-
hed.

»Selv om jeg ikke selv har
børn, synes jeg at det ville væ-
re en god ide med en institu-
tion for de studerende og an-
satte på Panum. På mange sto-
re arbejdspladser har de sådan
et tilbud, og for mig signalerer
det at Panum er et attraktivt
sted at være studerende eller
ansat. At have sine børn i nær-
heden skaber en anden til-
knytning til stedet,« siger Sa-
brina Eliasson der håber
mange unge forskere og ældre
studerende vil få glæde af pas-
ningstilbuddet.

»Vi bruger utrolig meget tid
på at være på Panum, så det vil
gøre livet nemmere for
mange,« siger hun.

En spørgeskemaundersø-
gelse på Panum har vist at 83
procent af de adspurgte gerne
ville have passet deres børn i
nærheden af Panum. 

Nybyggeri for børn
Lydniveauet stiger da børne-
havebørnene kommer hjem fra
et besøg på legepladsen. Regn-
tøj og gummistøvler skal af, og
sutsko skal på. Spiderman skal
også lige lynes op i ryggen
igen.

Madkasserne bliver rullet
ind på en vogn, og maverne

knurrer rundt om ved bordene
mens børnene dækker bord.
Så bliver der sagt værsgo.

Drengene i børnehaven
snakker lystigt om skolen. Ti af
de største børnehavebørn skal
starte efter sommerferien, og
så er der plads til endnu flere
panumpoder. Indtil videre er
kun en lille søn af Panum
startet i den nye institution,
men kommer der ikke nok Pa-
numbørn til de 42 pladser, får
de lokale Nørrebro-børn plads.

Leder af børnehaven Marica
K. Hansen er rigtig glad for de
nye lokaler der har en stor
grøn baghave med plads til at
få grønne fingre og jord på
knæene.

Sundhedsvidenskab
har fra 1. april fået
deres helt egen 
daginstitution 
forbeholdt stu-
derendes og 
ansattes børn

Plads til 
Panums poder

flyttet ind i de lyse højloftede
lokaler på Nørre Allé som har
fået navnet Panumhaven.

Der er plads til 20 børneha-
vebørn og 22 vuggestuebørn i
Panumhaven som er forbe-
holdt børn af studerende og
ansatte på Sundhedsviden-
skab. Det er foreningen Sund
Børn der står bag initiativet. I
stedet for at åbne en helt ny in-
stitution, har foreningen valgt
at lade en husvild institution
fra Østerbro rykke ind i loka-
lerne i den gamle sygeplejebo-
lig på Nørre Allé 4.

»Det kunne have taget os år
at realisere ideen om at lave
en institution for Panums
børn,« forklarer initiativtage-

Af Lise K. Lauridsen

Kartoffelsuppen med ba-
con og flutes er lige ble-
vet serveret for de sultne

tumlinger i de høje stole. Fire
pelsdyrshoveder pryder væg-
gen over bordet hvor Zebrastu-
ens fire små poder Anna, Dani-
el, Katie og Filip spiser frokost
med to pædagoger. 

Den første fingermaling er
kommet op over de grønne ud-
trækssenge, og hyggehjørnet
har fået besøg af en prins og
en prinsesse. Men længere ne-
de ad gangen står der stadig-
væk flyttekasser med legetøj,
for Zebraerne, Pandaerne og
Pingvinerne er nemlig lige

Nogen egentlig legeplads
bliver der ikke bygget i haven,
forklarer hun.  

Det Sundhedsvidenskabeli-
ge Fakultet har nemlig planer
om at bygge nyt til panumbør-
nene på grunden lige op til. Ef-
ter planen skal nybyggeriet stå
klar næste sommer.

likl@adm.ku.dk

Læs mere om Panumhaven på
www.sundborn.dk.

DET’ FOR BØRN – Filip på

15 måneder er den første ægte

panumpode i den nyåbnede dag-

institution forbeholdt Sundheds-

videnskabs børn.
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