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Det går godt med dansk økonomi.
Hvorfor skal vi så være bange?

Byg videre på din karriere
Efter- og videreuddannelse
Kom til

Åbent hus

den 8. marts kl. 12-18
–
Læs mere på
sdu.dk/efteruddannelse
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L E D E R af Camilla Gregersen, formand for DM

ER DU
STADIG RIGTIG
KLOG?
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Camilla Gregersen,
Formand

Hold nu fast i
vores vindermodel
i et kollektivt rum, så det ikke bare ender
For godt en uge siden blev der slækket lidt
som individuel frustration. Jeg fornemmer
på det drømmeknusende loft, der begræni hvert fald, at en del ansatte overvejer, om
ser uddannelsesvalg. Jeg vil gerne kvittere
de skal vedblive at være så fleksible og altid
for, at politikerne allerede nu kan se, at udsidde og arbejde søndag aften. Fleksibilitedannelsesloftet var en fejltagelse, og jeg håber, at de på sigt fjerner loftet helt. For vi
ten og respekten skal helst gå begge veje, og
har brug for et fleksibelt uddannelsessystem, en arbejdsplads fungerer jo bedst, hvis de
hvor alle, der har lyst og evner, kan uddanansatte føler sig værdsat.
Her er det ganske forfriskende, når anne sig. Arbejdsmarkedet bliver kun mere
omstillingskrævende, og det kræver et uddre ledelser melder ud, at de lægger en andannelsessystem, der kan matche det. Men
den linje end Moderniseringsstyrelsen. Det
kom ændringen af uddannelhar ledelsen eksempelvis
gjort på Aarhus Universesloftet af sig selv? Nej, den
kom efter gedigent pres fra
sitet. Og det er ikke bare
mange organisationer, herunforfriskende, men også
klogt. For måske kan man
der Dansk Magisterforening.
spare nogle penge på kort
Det er et eksempel på, at det
sigt ved at fratage de annytter at organisere sig og stå
sammen.
satte deres fridage, men jeg
Mens vi er ved de studerentror, det bliver dyrt betalt
med et ringere arbejdsmilde, fik vi også en sejr ved, at
regeringen skrinlagde planerjø. I Dansk Magisterforne om at skære ned på SU’en
ening har ca. 16 procent af
i 2017. Igen nyttede vores
medlemmerne et ledelseskontinuerlige indsats gennem
ansvar – enten i toppen af
det sidste år med analyser og
en organisation eller som
SU-forskerpanel: Vi fik sammen med andre
mellemleder – og det er på tide, at de får det
gode kræfter skabt ro om levegrundlaget for lokale ledelsesrum tilbage.
de studerende – i hvert fald i 2017.
Det er helt oplagt, at ledelse og medarbejTil gengæld fik vi en ordentlig mavepudere taler om, hvordan arbejdspladster, da Moderniseringsstyrelsen kørte de
sen kommer til at fungere bedst.
ansatte over og afskaffede tre mangeårige
Vores arbejdsmarkedsmodel er
rettighedsfridage. Ligesom ledelsen på DR
berømt ude i verden, fordi den er
nu vil følge trop ved at afskaffe frokostpaubaseret på et samarbejde mellem
lønmodtagere, arbejdsgivere, fagsen, som har været rettighed i 90 år. Hvad
er vores modtræk? Det er den gode gamforeninger og erhvervsorganisameldags organisering, som gav pote i form
tioner. Det er en vindermoaf et lettet uddannelsesloft og en bevaret
del. Det er dumt at forsøge
SU. Nu må vi på arbejdspladserne tale om,
at nedbryde den. Vi har
hvordan vi skal agere, når vi oplever en så
brug for samarbejde baseaggressiv arbejdsgiveradfærd.
ret på stærke fællesskaber.
SeVihele
programmet på:
har allerede været ude til en del medcopenhagensummeruniversity.ku.dk
lemsmøder på de arbejdspladser, der får
fjernet rettighedsfridage, og jeg skal hilse
og sige, at de ansatte er pænt vrede. Vrede kan jo være en ganske konstruktiv kraft

“Arbejdsmarkedet bliver
kun mere omstillingskrævende, og det
kræver et uddannelsessystem, der kan
matche det”.
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af Jakob Elkjær, redaktør

Du skal være bange,
selv om det går forrygende
Det går strygende med dansk økonomi. Vi er bedre stillet end de fleste andre
lande i verden. Produktiviteten stiger, og reallønningerne pisker op, mens negative renter i årevis har gjort det billigere at bo.
For nylig udbrød Nykredits cheføkonom, Tore Stramer, i et indlæg i Politiken, at vi er “på tærsklen til et af Danmarkshistoriens største opsving”. Det
er nok at stramme den, men faktum er, at ledigheden i november 2016 var på
bare 4,2 procent – næsten 50 procent lavere end i 2010. Og der er udsigt til, at
50.000 flere vil få job i år og næste år.
Hvad betyder de gode tider for danske lønmodtagere?
Vi er ikke så bange længere. I Dansk Magisterforening kan vores karrierekonsulenter tydeligt mærke, at medlemmerne ikke bare klamrer sig til bordkanten for at beholde jobbet. De stiller nu krævende spørgsmål: Hvordan får
jeg bedre opgaver? Hvordan får jeg bedst gjort opmærksom på dårlige vilkår på
min arbejdsplads? Hvordan sikrer jeg mig, at der er et ordentligt arbejdsmiljø,
når jeg skifter job? Skal jeg skifte job nu for at få mere i løn? Til det sidste er
svaret ja. Et jobskifte løfter lønnen med i snit 9 procent. Det er gode tider.
Hvad betyder det for arbejdsgiverne? Dels må de til lommerne, dels må de
virkelig stramme sig an. Alle de arbejdsgivere, som i ly af krisen fx har efterlyst robuste medarbejdere, fordi de ikke evnede eller ville tage fat i dårligt arbejdsmiljø, må se at komme i gang. Ellers forsvinder de dygtigste medarbejdere hurtigere, end arbejdsgiverne kan nå at sige flaskehals.
Den gode stemning er gift for erhvervslivets organisationer og tænketanke,
som kæmper for at holde krisebevidstheden oppe. Og der er søreme meget, organisationerne siger, at vi voksne skal være bange for.
Ikke mindst treenigheden globalisering, disruption og automatisering. Globalisering er den gode gamle med de billige kinesere, der tager vores job. Disruption dækker over innovative produkter og virksomheder, der sparker benene væk under vores arbejdsplads og tager vores job, hvis vi ikke er på tæerne.
Og så er der automatiseringen og robotterne, som kommer i intet mindre end
en fjerde industriel revolution. De vender op og ned på alt og fjerner mindst
800.000 danske job.
Globalisering, disruption og automatisering er reelle tendenser, men slap af.
Vi er midt i det, og ledigheden falder. Svaret på udfordringerne er heller ikke
særlig kompliceret. Vi skal uddanne, efteruddanne og forske, så vi kan håndtere de mere komplicerede job, som erstatter dem, der bliver outsourcet, udkonkurreret og automatiseret.
Man kan håbe, at den stærke danske økonomi får lønmodtagerne til at turde
kræve en mere lige fordeling af ressourcerne og en ny kurs fra regeringen med
investeringer i uddannelse og forskning, som gør os både gladere, klogere og
endnu bedre i stand til at håndtere globalisering, automatisering og disruption,
end vi allerede er.
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PRIVAT LØNTILSKUD:

Syv ud af ti får
job efterfølgende
Løntilskudsjob er en effektiv vej ud af ledighed for akademikere, viser nye tal.
Det gælder også de omdiskuterede offentlige løntilskudsordninger.

I 2011 gik daværende beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) til kamp
mod meningsløs aktivering og “Find
din indre fugl”-kurser. Løntilskud og
virksomhedspraktik var ifølge beskæftigelsesministeren det eneste effektive
middel til at få ledige i job. Nye tal viser, at hun havde ret.
I 2015 var 72,4 pct. af alle magistre
således i beskæftigelse senest seks måneder efter, at de havde afsluttet en
løntilskudsansættelse i en privat virksomhed, viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).
Og mens såvel fagbevægelsen som
Arbejdsmarkedskommissionen har været skeptiske over for effekten af offentlige løntilskudsjob, viser tallene
fra STAR, at også dette redskab virker.
58,9 pct. af de magistre, der var i et offentligt løntilskudsjob i 2015, var efter
seks måneder i ordinær beskæftigelse.
I Københavns Kommune er man
ikke overrasket over løntilskudsjobbenes betydning for de lediges efterfølgende beskæftigelsesmuligheder.
“Vi har rigtig gode erfaringer med
løntilskudsjob. Det giver især de unge
erhvervserfaringer og en mulighed for
at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Og
når vi taler om akademikere, har det
vist sig, at vi også har en ret høj effekt
for offentlige løntilskudsjob”, siger
Jens Sibbersen, der er afdelingschef for
Karrierestedet, hvor Købehavns Kommune har samlet sin indsats for akademikere.

Stadig for de færreste
Løntilskudsjobbene hænger dog ikke
på træerne, og kommunen bruger
mange ressourcer på at skabe kontakt
til virksomheder for at få dem til at se
potentialet.
“Der er behov for at opdyrke markedet yderligere, og derfor er det også
en strategisk satsning i Københavns
Kommune, så vi får skabt endnu flere
ikke mindst private løntilskudsjob”, siger han.
Selvom effekten er høj, er det langtfra alle ledige, der får adgang til et
løntilskudsjob. Ifølge STAR var 297
magistre i privat løntilskudsjob og 567
i offentligt løntilskudsjob i 2016. Det
gennemsnitlige antal ledige i november 2016 var imidlertid knap 4.000
personer ifølge Akademikernes ledighedsstatistik.
Ifølge Jens Mølbach, sekretariatschef i Akademikerne, bør partierne
bag beskæftigelsesreformen genoverveje muligheden for, at udsatte grup-

Andel af magistre i beskæftigelse
seks måneder efter aktivering i
løntilskud.
2011

2013

2015

Privat:

58,9

66,2

72,4

Offentlig:

49,3

55,5

58,9

Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og
Rekruttering

“Når vi taler om
akademikere, har
det vist sig, at vi
også har en ret høj
effekt for offentlige løntilskudsjob”.
Jens Sibbersen, afdelingschef
i Københavns Kommune

per, som er truede af langtidsledighed,
kan komme i løntilskudsjob allerede
fra første ledighedsdag.
Jens Mølbach peger blandt andet på,
at knap 600 nyuddannede magistre
sidste år mistede dagpengene uden nogensinde at have været i beskæftigelse.
I alt røg 3.000 magistre ud af dagpengesystemet.
“Jeg mener godt, at man ligesom
tidligere kunne udtage særlige risikogrupper, hvor der burde være kompensation for reglen om, at man skal have
været ledig i seks måneder, før man
kan få et løntilskudsjob. Man kan jo
forholdsvist nemt pege på grupper, der
har stor risiko for ledighed, på baggrund af ledighedstallene”.
Her peger Jens Mølbach især på
humanister og visse grupper af samfundsvidenskabelige kandidater. Ifølge
Akademikernes ledighedsstatistik er
ledigheden blandt dimittender med
en humanistisk uddannelse siden 2014
vokset fra 34 pct. til 43 pct.
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K Ø N af Louise Egholm Burcharth · leb@dm.dk · foto: Kenneth Nguyen

“Feminisme
handler
IKKE
om kvinder
mod mænd”
Emma Holten er blevet en markant
feministisk stemme herhjemme.
Magisterbladet mødte den 25-årige debattør
og kandidatstuderende til et interview om,
hvorfor feminismen stadig har noget at
kæmpe for – både for mænd og kvinder.

Det er en misforståelse, at feminister hader mænd, forklarer Emma
Holten. Feminister er imod sexisme og går ind for lige muligheder for
alle. Derfor er kvinders seksualisering og objektivisering af mænd lige
så kritisabelt som det modsatte, siger hun.

Da jeg møder Emma Holten på en café
i det indre København, giver hun mig
et kram, mens hun taler i telefon om
en ny kampagne mod hævnporno, som
hun medvirker i. Paraderne er sænkede
hos den feministiske debattør, der ellers er kendt for at slå tilbage. Det blev
hun, da hun i 2014 antændte den feministiske debat med nøgenbilleder af sig
selv efter at have været udsat for et såkaldt hævnpornoovergreb.
Og hvis man spørger Emma Holten, så har feminister stadig meget at
kæmpe for.
“Jeg bliver tit spurgt om, hvorfor feminismen stadig er relevant. Og jeg
får altid lyst til at spørge tilbage, om
de kan komme med konkrete eksempler på, hvorfor den ikke er. Jeg behøver ikke at gøre andet end at kigge mig
omkring og se på den forskning og de
undersøgelser, der er”, siger hun.
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Danmark er for eksempel faldet på
World Economic Forums internationale rangliste for ligestilling for andet
år i træk. 33.000 kvinder og 13.000
mænd bliver hvert år udsat for fysisk partnervold i Danmark. Og vi er
bundskrabere i Europa, når det kommer til andelen af kvindelige ledere.
Emma Holten kan dog godt forstå,
at mange har svært ved at se, at ligestilling er fraværende i Danmark. For
hun oplever, at de fleste går ind for ligestilling og har en forestilling om, at
det findes, da “det jo står i loven”, som
hun siger og henviser til, at der i lovgivningen blandt andet er et krav om
lige behandling af mænd og kvinder på
arbejdsmarkedet.
“Og vi ser jo Helle Thorning og
Stine Bosse på toppen af samfundet”,
tilføjer hun. Hun pointerer dog, at der
findes strukturelle forhold i samfundet, der ikke bliver sat spørgsmålstegn
ved, og som gør, at kvinder fx tit ender
med at lave mest mad og hente børn.

Bliver ikke spurgt til mænd
Men for Emma Holten handler den
feministiske kamp lige så meget om
mænds rettigheder som kvinders.
“Det er en stor misforståelse, at feminisme handler om kvinder mod
mænd. Det handler om feminister mod
sexister og om lige muligheder for alle.
Og hvis jeg kritiserer mænds seksualisering, objektivisering og begrænsning
af kvinder, så må jeg også kritisere,
hvis kvinder er sådan over for mænd”,
siger hun.
Foregår der ikke meget diskrimination
begge veje? Fx hvis man tager DR-programmet “Mænd ifølge kvinder”, der kørte i efteråret, hvor kendte danske kvinder
sidder og udbreder sig om, hvad en “rigtig” mand er?
Emma Holten lukker øjnene og ser
meget træt ud, inden hun svarer:
“Tro mig, det er sådan noget dér,
som feminister kæmper imod. Og jeg
kan ikke understrege nok, hvor meget kritik det får i feministiske kredse. Men vi bliver bare ikke spurgt til
det. Hvis der var én, som ringede og
spurgte mig, hvad jeg synes om, at
Anne Sophia Hermansen aldrig kunne

“Hvis der var
én, som ringede
og spurgte mig,
hvad jeg synes
om, at Anne Sophia Hermansen
aldrig kunne finde på at knalde
med en mand,
der ikke er højere end hende
selv, så ville jeg
sige, at det er
bodyshaming af
værste skuffe”.
Emma Holten, debattør og kandidatstuderende

finde på at knalde med en mand, der
ikke er højere end hende selv, så ville
jeg sige, at det er bodyshaming af værste skuffe – og dybt ufeministisk. Men
folk er simpelthen ikke interesserede i
at høre det fra os”.
Så du synes, at problemet ligger hos medierne – og ikke feminister selv? For det kan
godt opleves, som om det mest er kvinders
rettigheder, I råber op om.
“Det sindssyge er, at feminister er de
eneste, jeg kender, der arbejder for
mænds rettigheder. Og det problematiske er, at hver gang jeg er til et arrangement om mænds rettigheder, så er
der et lokale fuldt af feministiske kvinder – og ingen mænd”, siger hun.

Ikke alle kvinder ønsker ligestilling
Emma Holten er også klar over, at
mange kvinder ikke er interesserede i
komplet ligestilling. Ifølge debattøren
holder de fast i, at kvinder skal tage det
meste af barslen, at mænd skal betale i
byen og er bedre egnede som chefer.
“Mange kvinder er uenige med feminister, fordi vi går så meget ind for

ligestilling. Jeg mener jo, at vi skal
have øremærket barsel, for jeg gider
ikke blive forskelsbehandlet på grund
af mit køn. Men den hårde sandhed
er, at det ville mange kvinder tabe på,
fordi de mener, at barslen er deres rettighed”, siger hun.
Men tager feminismen så ikke andre
kvinder som gidsler i ligestillingens navn?
“Jo, det er jo en politisk ideologi. Så
den tager lige så meget folk som gidsler, som liberalismen og socialismen
gør. Socialismen siger, at hvis du gerne vil have gratis hospitaler og uddannelse, så skal du også betale skat og
være en del af fællesskabet. Men sådan
er det jo med ismer. Feminismen er
en bevægelse, og hvis vi kunne få alle
med, så fandtes vi jo ikke. Jeg er politisk aktivist, selvfølgelig er nogle uenige”, fastslår hun.
Og det er, som om Emma Holten er
på aktivistisk mission dagen lang. Da
vi mødes, diskuterer hun med kampagnemedarbejderen i telefonen, hvilket
ord de skal bruge om hævnporno som
fænomen.
For Emma Holten har sproget
nemlig stor betydning. Her har hun
også draget nytte af sin humanistiske
uddannelse som kandidatstuderende i
moderne kultur og kulturformidling
på Københavns Universitet – og en
bachelor i litteraturvidenskab.
“Den humanistiske kønsforskning
er for mig den mest progressive, fordi
den beskæftiger sig med kulturanalyse. Når vi skal snakke om, hvad vi
skal stille op, så er vi nødt til at tale
om sproget, og hvilket menneskesyn
der kommer til udtryk i vores film og
bøger”, siger hun og lægger vægt på,
at linket mellem det aktivistiske og
feministiske akademiske arbejde er
den gennemgående tråd i hendes arbejde.
“Det er os akademikere, der har
overskud til at gøre noget. Så jeg synes, at det ville være groft, hvis vi sad
og ventede på, at den enlige mor tog
den her kamp. Derfor har jeg heller
ikke noget problem med, at jeg er den,
som folk tænker på, når de tænker på
en skrækkelig feminist i Danmark”, siger hun og griner.
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Fysisk og kognitiv træning
samt mindfulness på jobbet:
ingen effekt
Sådan lyder konklusionen i en undersøgelse med deltagelse af danske forskere fra blandt andet AAU, SDU og NFA. 112 kvindelige laboranter blev i ti
uger udsat for styrketræning, mobilitetstræning, samtaler og mindfulness.
Men forsøget førte hverken til øget koncentration eller øgede fysiske præstationer.

“The national
press is likely to be
among the first institutional victims
of Trumpism”.
Masha Gessen, russisk og amerikansk journalist,
i The New York Review of Books, 10. nov. 2016

Beskæftigelse:
Danmark blandt EU-duksene
GR

53

ES

60,2

FR

64,6

PL

64,9

EU-gns.

67,1

FORSKERE
I MARCH
MOD TRUMP

UK

73,7

DE

75

DK

75,2

SE
CH

77,3
80,6

Det er tilsyneladende ikke kun kvinder,
der via fredelige protester vil markere
deres modstand mod Donald Trump. Ifølge flere internationale medier planlægger en gruppe frivillige videnskabsfolk
en “Scientists’ March on Washington”: @
sciencemarchdc. Men det er ifølge geologiprofessor Robert S. Young en dårlig ide.
Han frygter, at en politiserende march
blot vil styrke klimaskeptikernes sag: https://nyti.ms/2jPPOLA.

Procentdel af 15-64-årige i beskæftigelse, 3 kvartal 2016.
Kilde: EUROSTAT

76%

E-bogen er måske nok kommet for at blive, men kun få danskere har
set fidusen. Ifølge en ny undersøgelse foretaget af professor Stig
Hjarvard, KU, er det således kun 3 pct. af danskerne, der siger, at de
dagligt læser e-bøger. Omvendt gør 76 pct. det aldrig, mens 11 pct.
tilkendegiver, at de læser e-bøger “én eller flere gange om året”.

MUSEUMSDISRUPTION I DK?
300 mennesker har angiveligt arbejdet for placeringen af et nyt FNmuseum til over 1. mia. kr. i København. Eks-FN-formand Ban Ki-moon
har støttet projektet, der ifølge Politiken har som ambition at få ca.
en mio. årlige besøgende. Vi gentager: 1.000.000 besøgende om året.
Til sammenligning havde Louisiana i
2015 725.000 besøgende.
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Matematisk
intuition giver
bare job
Fysikere og andre magistre fra
naturvidenskaberne er eftertragtet
arbejdskraft. For Lars Egholm Pedersen
handler fysik om at træne sin matematiske
intuition og bruge den til at løse
komplekse problemer. Og det kan også
bruges i den hårde ende af finansverdenen.
“Jeg tror ikke, jeg har tænkt job på noget tidspunkt under mit studium. De
fleste folk, der læser fysik, gør det ud
fra interesse. Man prøver at forstå fysikken”.
Lars Egholm Pedersen, 29, fortæller om sit arbejdsliv som fysiker i SimCorps kontorer på Amager. Det er sådan et sted, hvor der er billardbord og
tre forskellige fadølshaner i medarbejderloungen, og det er her, han i fjor
begyndte sin karriere på “det virkelige
arbejdsmarked” efter at have gennemført en ph.d. i elementarpartikelfysik.
Som uddannet fysiker er han gået
fra at studere, hvordan universet hænger sammen, til at arbejde som udvikler af software til styresystemer til
pengeverdenen, for eksempel banker
og pensionskasser. Lige for tiden koder
han de dele af SimCorps software, som
udregner priser på blandt andet obligationer.
For en udenforstående virker det
som et pudsigt karriereskift, men det
er på ingen måde unormalt for fysikere at blive ansat i alverdens former for
job. Se bare på Lars Egholm Pedersens nærmeste studiekammerater. Én

arbejder med investering i vedvarende energi, en anden udvikler computerspil, og to er gymnasielærere. Og sådan er det
nok med fysik som
fag. Man bliver
ikke bare trænet
op i det teoretiske indhold, men
lige så meget i den
praktiske, videnskabelige metode, forklarer Lars Egholm
Pedersen.
“Det er svært at
komme med en liste af
egenskaber, jeg har lært.
Men det handler i virkeligheden om at opbygge en
matematisk intuition og en
evne til at arbejde logisk med
problemer. Og det er i sidste ende
det, som man har brug for de fleste
steder”.
Den intuition bruger han også, når
han i sit job udvikler software i “det
lidt obskure programmeringssprog
kaldet APL”, som næsten kun SimCorp bruger. Og her ligger én af årsa-

“Så får man den
der ahafølelse, som
er så fantastisk”.
Lars Egholm Pedersen, fysiker
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Lars Egholm Pedersen er fysiker og havde egentlig ikke tænkt så
meget over, hvad han gerne ville arbejde med, men en dag han var
ude at klatre, var der en ven, der talte begejstret om den finansielle
virksomhed SimCorp. Det viste sig, at de godt kunne bruge en fysiker.

gerne til, at fysikerne er eftertragtede
på arbejdsmarkedet: Allerede tidligt på
studiet lærer de at programmere. Det
er ganske enkelt den eneste måde, man
kan håndtere al den data på, der skal
bruges i moderne fysik – og som naturligvis også bliver brugt til kodning
af alverdens former for software. Derfor tog det ikke Lars Egholm Pedersen
mere end tre-fire uger at sætte sig ind i
SimCorps programmeringssprog.
“Man bliver ikke ekspert på en måned, selvfølgelig, men der er mange
overlappende principper med det, jeg
kender i forvejen. Jeg kan tænke mig
frem til meget af det”, siger han.

Fascinationen af et fag
Som sagt tænkte Lars Egholm Pedersen ikke på job under sit studium. For
eksempel faldt det ham aldrig ind at
finde et relevant studiejob. Et par år
tastede han bilag ind på et revisorkontor, men det var udelukkende for at
supplere SU’en, for “det var ret … kedeligt”, som han siger med et grin.
I stedet brugte han sine kræfter på
at studere, ganske enkelt. Lars Egholm var rejst direkte fra gymnasiet i Sønderjylland til universitetet i
København og lagde alle kræfter ind
på at forstå verden gennem fag som
klassisk mekanik, lineær algebra og
termodynamik. Fysikkens love havde
fascineret ham lige siden starten af

gymnasiet, hvor en dygtig og fagligt
engageret fysiklærer satte gang i tankerne.
“Det, han lærte os, var inspirerende”, fortæller Lars Egholm Pedersen.
“Hele konceptet med at du kan beskrive naturen ud fra simple grundprincipper. At man kan fremstille modeller for,
hvordan verden fungerer, og at de modeller virker så godt, som de gør”.
Lars Egholm Pedersen fandt en særlig interesse for elementarpartikler,
universets mindste byggesten. Som
studerende tilbragte han en sommer på
CERN, det europæiske center for partikelfysik i Schweiz, hvor han arbejdede med partikeldetektoren ATLAS, der
producerer omkring 15 petabyte data
hvert eneste år, altså 15 mio. gigabyte.
“Det er meget, meget voldsomt”,
som han siger, og det var med til at
lære ham at programmere systemer,
der kan analysere enorme datasæt, noget som kommer ham til gode i arbejdet i dag.

Ingen masterplan
Lars Egholm Pedersen kigger ofte lidt
ud til højre, et par sekunder før han
svarer på et spørgsmål – som om han
lige tager sig tiden til at tænke, før han
reagerer. Endnu en evne, han fik brug
for, da han skulle fra universitetsverdenen ud på det almindelige arbejdsmarked.

“Det kan godt være lidt kompliceret at finde et job, når man har læst
fysik. For selv om du har gode forudsætninger for at arbejde med en masse
forskellige ting, så er fysik overhovedet ikke arbejdsforberedende på nogen
måde. Så det første skridt er at finde
ud af, hvad det er, man har lært, og
hvordan det er brugbart i den virkelige verden. Det er en meget anderledes
situation at stå i”, siger Lars Egholm
Pedersen.
For Lars Egholm Pedersen faldt
valget på SimCorp. Han havde
egentlig ikke tænkt så meget over,
hvad han gerne ville arbejde med,
men en ven talte engageret om virksomheden, en dag de var ude at klatre sammen. Og der kunne da ikke
være noget i vejen for lige at tage ud
og se på stedet, tænkte Lars Egholm
Pedersen. Det viste sig at være et
godt valg.
“Det er et rigtig behageligt sted at
være, og det er nogle ret spændende
problemer, man arbejder med”, siger
han.
“Jeg har det ofte sjovest, når jeg bliver nødt til at sætte mig ned og tænke
grundigt over, hvad jeg laver. Når man
har et udfordrende problem, er det virkelig tilfredsstillende at finde løsningen. Så får man den der ahafølelse,
som er så fantastisk”.

MAGISTERBLADET 02 · FEBRUAR 2017

N A T U R V I D E N S K A B af Troels Kølln · magisterbladet@dm.dk

13

EKSPLOSION I EFTERSPØRGSEL
EFTER SCIENT.ER
Virksomheder efterspørger i stigende grad naturvidenskabelige kandidater.
Årsagen skal findes i samfundets stigende grad af digitalisering og
automatisering af både viden og produktion, siger ekspert. Det betyder
nemlig, at matematikere, fysikere og dataloger kan bruges i enhver branche.
Flere studerende begynder nu på naturvidenskabelige uddannelser end på
humanistiske, og erhvervslivet efterspørger de naturvidenskabelige kandidater på grund af automatisering og
digitalisering, siger eksperterne.
“Der kommer it i alting”, lyder den
korte forklaring fra Hanne Shapiro,
der er innovationschef i Teknologisk
Institut. Instituttet har leveret flere
rapporter til EU-Kommissionen om
efterspørgslen efter naturvidenskabelige kandidater.
“Virksomhederne får mere og mere
data om deres kunder, om markedet,
om produkterne. Og samtidig mere
og mere data i de ydelser, de leverer.
Derfor bliver det helt store spørgsmål:
Hvordan kan vi udnytte de data?” siger
Hanne Shapiro.
Og det er noget, som de studerende
lærer på de såkaldt hårde naturvidenskabelige uddannelser – datalogi, matematik og fysik for eksempel. Her er
det en integreret del af faget at arbejde
systematisk med data i store mængder,
blandt andet gennem programmering.
“Det fælles træk er, at de kan håndtere de underliggende algoritmer, som
man bruger til at arbejde med de enorme mængder data, vi har i dag”, siger
Hanne Shapiro.

Fysikere er pionerer
I takt med mere digitalisering, automatisering og robotificering af ar-

bejdsmarkedet vil de naturvidenskabelige færdigheder blive stadig mere
nyttige, forklarer hun.
I USA taler man om efterspørgsel efter såkaldte STEM-færdigheder: science, technology, engineering
og math. Et noget diffust begreb, som
imidlertid har et klart budskab: Virksomhederne har brug for ansatte med
videnskabelig, teknologisk, praktisk og
matematisk indsigt. Personer, som kan
arbejde med data, tænke kritisk og løse
komplekse problemer gennem logisk
tænkning og teknologisk opfindsomhed.
Og netop det er for eksempel fysikere dygtige til, siger Lise Arleth, der
har været studieleder på fysikuddannelsen på Københavns Universitet fra
2012 til 2016.
“En vigtig del af fysik er at håndtere
komplekse systemer. Og det kan man
bruge til mange ting: økonomi, biologi, datalogi og så videre. Det er alt
fra banker og forsikringsselskaber til
konsulenthuse og servicevirksomheder,
der udnytter, at fysikere er gode til at
håndtere data og gode til at lave modeller”, siger Lise Arleth.
“Man bruger fysikere til pioneragtige positioner. Der sker hele tiden nyt,
og det er fysikere gode til at arbejde
med. Vi kan sætte ting på formel, så
man kan forstå dem bedre og arbejde
med det i praksis”.
Hun pointerer desuden, at de naturvidenskabelige uddannelser har for-

hold, som gør, at de studerende bliver
attraktive for virksomhederne.
“Uddannelserne har ry for at være
hårde, og så får man gode kandidater
ud i den anden ende. Vi har også en
god ratio mellem forskere og studerende. Desuden gælder det måske særligt
for naturvidenskabelige studerende, at
de hurtigt kan blive trukket ind i rigtige forskningsprojekter. Det modner
dem”, siger Lise Arleth.
Dansk Magisterforening er enig i, at
den høje kvalitet inden for naturvidenskabelige fag giver bonus.
“I Danmark har vi stærke naturvidenskabelige forskningsmiljøer, hvilket også giver gode uddannelser”, siger
formand Camilla Gregersen, der er
glad for udviklingen.
“Det er kun positivt, at mange unge
har lyst til at læse naturvidenskab. Vi
kan se, at kandidater med kemi, datalogi og matematik som fag reelt ingen
ledighed har, og dermed er der risiko
for flaskehalse på arbejdsmarkedet”.
For dataloger og matematikere er ledigheden ganske rigtigt nede på henholdsvis 1,3 og 1,2 procent, mens tallet for kemikere og fysikere er 1,7 og
2,4 procent ifølge tal fra Magistrenes
A-kasse.
Samlet set er blot 3,6 procent af de
naturvidenskabelige medlemmer uden
beskæftigelse. Det er 0,4 procentpoint
lavere end i samme måned i 2006 ifølge tal fra Akademikerne.

“Man bruger fysikere til p ioneragtige positioner”.
Lise Arleth, tidl. studieleder på fysikuddannelsen, KU

FÅ DIPLOM I
KOMMUNIKATION
- et enkelt kursus eller
en hel uddannelse
KRISEKOMMUNIKATION
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alvorligt.
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Trine Dahl-Jensen
Seismologen fra GEUS har en dyb altstemme og kan ramme jordens
kammertone, når hun øver med sine vokalensembler.
“Hvis man slår på jorden,
giver det resonans. Det
kan sammenlignes med,
hvad der sker, når man slår
på en klokke med en hammer – men med meget
langsomme svingninger.
Da den indonesiske ø Sumatra i 2004 blev ramt af
et meget voldsomt jordskælv, tog jeg og nogle kolleger fra GEUS tre måneders lydoptagelser af
jordens rystelser og transponerede de meget dybe
lyde op i et hørbart leje.
Det tager kun 15 sekunder
at afspille tre måneders lyd.
Den meget dybe tone på
0,0008 hertz, som er jor-

dens resonans, ender efter transponeringen til det
hørbare leje som en tone
på 426 hertz. Det er meget
tæt på den kammertone,
musikere bruger, som er på
440 hertz. Derfor kalder vi
denne svingning for “jordens kammertone”.

Sidste sommer var jeg
sammen med en række lokale musiker- og teaterkræfter med til at opføre
dramaet om Stevns Klint.
Opførelsen skete for at fejre, at klinten blev sat på
UNESCOs verdensarvsliste.

Der er altså lyd på det, jeg
laver, både som seismolog og i min fritid, hvor
jeg synger i et kor, der holder til i Sankt Petri Kirke i
København, og i et mindre
vokalensemble.
Sang er en hobby, jeg har
genoptaget i mit voksne
liv. Jeg savnede musikken
og begyndte derfor at synge i kor og få sangundervisning.

Vi opførte værket i Boesdal Pyramiden i det gamle Boesdal Kalkbrud. To af
mine kolleger fra GEUS
var sammen med komponisten med til at udrede,
hvordan de forskellige typer kalk lyder, når man
slår på det.
Det berømte fiskelerlag i
Stevns Klint markerer et
voldsomt meteornedslag

for 64 millioner år siden,
som kobles til dinosaurernes uddøen. Meteornedslaget har helt sikkert anslået
“jordens kammertone” ligesom jordskælvet ved Sumatra i 2004, så denne lyd
indgik centralt i det musikdramatiske stykke, vi opførte.
Under opførelsen af værket fik jeg lov til at synge tonen. Det var så fint
og første gang, jeg oplevede, at mit fag og min hobby smeltede sammen: jord
og kor”.
Du kan høre en optagelse af jordens kammertone,
hvis du besøger webversionen af denne artikel
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Danmark har en sund økonomi, og vi er
bedre stillet end de fleste andre lande
i verden. Så hvorfor er den offentlige
dagsorden fyldt med historier om
kinesere og robotter, som tager vores job?
Fire stearinlys brændte roligt i baggrunden og gav i kombination med et guldindrammet oliemaleri en både distingveret og intim ramme for nytårstalen. Klædt i rødt slips,
hvid skjorte og åben habitjakke kiggede Lars Løkke Rasmussen ind i kameraet og leverede årets første budskab.
“Vi skal have det bedste ud af gode tider”.
Statsministeren talte om nødvendigheden af nedskæringer. For selv om “vi er helt ude af den økonomiske krise”,
er vi stadig nødt til at sænke SU’en, hæve pensionsalderen,
skære i kontanthjælpen og bruge færre penge på asylcentre.
Det er det eneste ansvarlige, forklarede han. Pengene skal
stemme.
Så rynkede Lars Løkke sine bryn, lagde hovedet en anelse på skrå og knyttede hånden.
“Vi skal handle i tide. Man kan godt lukke øjnene for udfordringerne for en stund, det kan man godt. Men når man
åbner dem igen, så er problemerne der endnu, ja, de er kun
blevet større”, sagde han.
Lars Løkke Rasmussens nytårstale er et godt eksempel
på en modsætning, der karakteriserer den offentlige politiske debat: Uanset hvor godt det går med dansk økonomi,
ligger fokus på bekymringerne for fremtiden. Først var det
kineserne og inderne, der ville tage vores job via globaliseringen, og nu er det robotterne og automatiseringen,
som kommer i en såkaldt fjerde industriel revolution, der
vil vende op og ned på alt og fjerne mindst 800.000 danske
job.
I 2012 advarede DR for eksempel om, at “Danmarks konkurrenceevne er i frit fald”. To år senere var “730.000 job
truet af robotter og ny teknik” ifølge Berlingske Tidende,
mens Politiken skrev, at “Fremtiden ser sort ud for dansk
økonomi”. Det så ikke meget bedre ud i 2016, hvor DR
vurderede, at “Trump-sejr vil koste 10.000 danske arbejdspladser”.
“Risici og usikkerheder i både samfundets og den konkrete borgers fremtid er kommet højere på dagsordenen i
de senere år – uanset om det er arbejdsløshed eller klimaforandringer, vi taler om”, siger professor i retorik Sine
Nørholm Just.
Og det er der en god grund til, for sortsynet er med til
at holde befolkningen på tæerne, siger professor Henrik
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 aare Nielsen, der forsker i politisk
K
En militær debat
kultur ved Aarhus Universitet.
Konkurrencestatstankegangen har ud“Der er i den politiske diskurs et
møntet sig i det, der er blevet kaldt
stærkt incitament til ikke at udsende
nødvendighedens politik. En måde at
signaler om, at vi kan slappe af. For vi
finde begrundelser for politik i økonokan altid gøre det bedre, og vi er altid
miske og matematiske modeller snarenødt til at ruste os mod, at der kommer re end ideologi. Ingen personificerer
nogen udefra og tager vores velfærd”.
den politiske forståelse bedre end daSådan må det være i det, der er bleværende finansminister Bjarne Cory
don, som i 2013 fortalte det klart og
vet døbt konkurrencestaten, mener
tydeligt til Berlingske Tidende: “Det,
han. Vi er altid i konkurrence med reder ikke er til forhandling, er ansvarsten af jordens lande og føler os derfor evigt nødsaget til at optimere og
lighed. Der skal være styr på den økoudvide økonomien. Det er en tænknomiske politik”.
Underforstået: Konkurrenceevnen
ning, som erhvervslivet og de offentlige systemer er bygget op til at følge og kommer først. Så må vi kigge på det
andet senere. Eller som Margrethe
styrke, siger Henrik Kaare Nielsen:
Vestager sagde om konsekvenserne af
“Vi skal klare os bedre end alle andagpengereformen: “Sådan er det jo”.
dre, altid, på alle parametre, som økoDer er også en anden måde at se det
nomisk kan måles og sammenlignes
på: Den offentlige samtale er som et
med omverdenen. Det er et scenarie,
hvor du ikke kan glæde dig over, at det militært landskab, og debattørerne er
taktikere, der skal
går godt i øjeblikoptimere deres chanket – for i morgen
er der nye procer for succesfulde
angreb. Derfor er det
blemer. Og vi er
nødvendigt altid at
altid under pres
fokusere på de farer,
udefra, så enhver
der er på færde.
tænkelig ressour“Den offentlige
ce skal mobilisediskussion er blevet
res. Og det skal
genmilitariseret de
være lige nu og
sidste 20 år, og i en
nu og NU!”
militær tænkning er
De fleste økodet nødvendigt at se
nomer er elfremtiden som polers enige om, at
dansk økonomi er Karen Lisa Salamon, lektor
tentielt farlig. En
sund og har været
hær skal altid tænke
det i flere år. Arbejdsløsheden er faldet i worst case scenarios, og det er det
til bare 4,2 procent, lønningerne stisamme, vi ser i debatten i dag”, siger
Karen Lisa Salamon, lektor i antropoger. Den seneste prognose fra Danske
Bank lyder, at Danmarks bruttonatiologi på Københavns Universitet.
Den offentlige debat – som den blinalprodukt vil vokse med 1,5 procent
i år og 1,8 procent næste år – en rimever skabt af medierne, politikerne, prilig fremgang for et allerede velstående
vate organisationer, den offentlige adland.
ministration og forskningen – minder
Analysen viser også noget andet inmere og mere om den måde, man talte
om krig på for 300-400 år siden, meteressant: Fra og med 2013 har dansk
økonomi præsteret bedre, end regerin- ner hun.
“Vi taler om handel og økonomi, på
gen forventede. Med andre ord: Det
samme måde som vi gjorde det, dengår bedre end det, vores politikere siger og lovgiver efter.
gang man havde handelsflåder og pira-

“Det er en offentlig
samtale, hvor vi til
enhver tid er beredte på at nedkæmpe
fjenderne økonomisk – hvad end
det er kineserne
eller robotterne”.

teri og kolonisering. Det er en offentlig
samtale, hvor vi til enhver tid er beredte
på at nedkæmpe fjenderne økonomisk –
hvad end det er kineserne eller robotterne. For hvis vi bare ét øjeblik lægger
os til at hvile lidt for lunt, så kommer
de!” siger Karen Lisa Salamon.

Problemer er demokratiets
berettigelse
Men vi skal slet ikke være så kede af, at
der er fokus på bekymringer og problemer. For uden problemer er der intet demokrati, siger Sine Nørholm
Just, der forsker i retorik og offentlig
meningsdannelse på CBS.
“Det at sætte spørgsmålstegn ved
tingenes tilstand er en forudsætning
for en demokratisk samtale. Hvis ikke
vi satte fokus på problemerne, var der
ikke brug for politiske løsninger. Så
ville der være total enighed i den offentlige debat, og i praksis ser sådan en
verden ret nordkoreansk ud”.
Problemerne undgår vi altså ikke i
den offentlige debat – hvor godt det
så end måtte gå for dansk økonomi.
Spørgsmålet er imidlertid, om debatten er for negativ. Som Sine Nørholm
Just siger, kan man præsentere problemerne “mere eller mindre redeligt og
mere eller mindre i overensstemmelse
med fakta”.
“Politik er at rådslå om fremtiden, og
derfor er der per definition forskellige handlemuligheder at vælge imellem.
Men hvis man alligevel kan lykkes med
at fremføre sit synspunkt som den eneste mulige vej frem – at overbevise tilhørerne om, at det ikke er et valg, men
en nødvendighed at gøre sådan – så har
man flyttet sit synspunkt ud fra den politiske arena”, siger Sine Nørholm Just.
“Ved at sige: “Sådan er det bare, og
sådan gør vi bare” kan man undgå at
argumentere for sin sag, og når det
virker, er det et meget stærkt retorisk
redskab – og meget uredeligt”.
Et skeptisk folk med faktisk frygt
Så hvad gør den frygtsomme offentlige
samtale egentlig ved os, der lytter til
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DET SKAL VI
VÆRE BANGE FOR
Der har siden finanskrisens udbrud været

ver et eksisterende marked – og dermed

talt med bekymring om et utal af nye

potentielt fjerner tusindvis af arbejdsplad-

tendenser, der har truet arbejdsmarkedet

ser hos de virksomheder, som ikke er helt

og Danmarks økonomi i det hele taget. Her

klar. Lønmodtagerne skal konstant ruste

er et udpluk:

sig mod forandringerne ved at videreuddanne og opkvalificere sig. Regeringen har

GLOBALISERINGEN – og dens barnebarn

nu nedsat et decideret disruptionsråd til at

outsourcing – er en ustoppelig kraft, der vil

håndtere fænomenet, der er eksemplifice-

kræve ofre, hvis ikke både virksomhederne

ret ved virksomheder som Google, Netflix

og danskerne i det hele taget tilpasser sig

og Uber.

den nye virkelighed, hvor flittige kinesere og
indere står på spring for at tage vores job.

FLASKEHALSE PÅ ARBEJDSMARKEDET
bliver nok det næste, vi skal bekymre os

Den bekymring er nu ved at blive erstattet

om. Når der er flere job ledige, end der er

af udsigten til, at ROBOTTERNE KOM-

kvalificerede arbejdstagere til rådighed,

MER og stjæler vores job. 800.000 danske

hæmmer det virksomheder, der gerne vil

job vil forsvinde til robotter og computere

udvide produktionen. Og så er væksten

inden for de næste 20 år, viste en analyse

lavere, end den kunne have været. Som en

fra tænketanken Kraka i 2015. Robotter

cheføkonom fra Danske Bank blev citeret

kan “udføre næsten enhver tænkelig kom-

for i flere medier i begyndelsen af januar:

merciel, industriel og forbrugerrelateret

“Vi går fra krisefrygt til fare for overophed-

opgave, [og] maskinerne er også ude efter

ning”. Ét problem bliver simpelthen afløst

de højtlønnede og højtuddannede”, skrev

af et andet.

amerikaneren Martin Ford i bestselleren
“Robotterne kommer”.

DISRUPTION er endnu et buzzword, der
bliver nævnt som en mulig trussel for danske arbejdspladser, hvis ikke vi er klar ved
havelågen. Ordet betyder direkte oversat
forstyrrelse eller afbrydelse, og begrebet
dækker over innovative produkter og
virksomheder, der fuldstændigt undergra-
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F R Y G T S A M F U N D E T fortsat

den? Og i hvor høj grad afspejler den
ger nogenlunde i takt med problemerbekymrede snak vores faktiske opfatnes omfang, så er der faktisk noget,
der tyder på, at vi generelt ér blevet
telse af verden?
mere utrygge de sidste 10 år. Det viLad os begynde med det positive:
Den offentlige debat gør os slet ikke så ser sig klart i TrygFondens tilbagebekymrede, som man skulle tro, lyder
vendende tryghedsmålinger: Fra 2004
det fra lektor Klaus Rasborg på RUC,
til 2015 er andelen af utrygge danskehvor han forsker i frygtsamfundet.
re syvdoblet fra 2,6 procent af befolk“Folk tager ikke bare mediernes
ningen til 17,7 procent. Det er især
budskaber for gode varer, vel? De kan ufaglærte arbejdere, dagpengemodtagodt tænke selv. Og det, de tænker,
gere og sygemeldte, der er bekymrede
er: Klap nu lige hesten”, siger Klaus
– for helbredet, deres personlige økoRasborg.
nomi og jobmulighederne. Forskerne
Et godt eksempel er de utallige hibag undersøgelsen finder forklaringen
i de konkrete forringelser af velfærstorier om, at maskinerne vil stjæle
vores job. Det imponerer tilsyneladen, som der faktisk har været for de
grupper.
dende ikke det danske folk. Tvært
Med andre ord: Trygheden følger
imod svarer seks ud af ti, at medierne
virkeligheden, men virkeligheden er
skaber unødig frygt for, at robotdesværre den, at det kun går godt for
ter vil skabe arbejdsløshed, ifølge en
nogle dele af samfundet. Som professpørgeskemaundersøgelse foretaget
af Gallup for Magisterbladet i januar
sor Henrik Kaare Nielsen siger: “De
2017. Det er nemlig en type historie,
kortuddannede og ufaglærte er kørt ud
som ikke har nogen særlig effekt på
på et sidespor. Der er en stor del af den
vores bekymring, som Klaus Rasborg
danske arbejdsstyrke, som i løbet af
forklarer.
en relativt kort årrække har mistet det
“Der sker nogle mindre udsving i
fremtidsperspektiv, de har været vant
befolkningens bekymring, når noget
til at have”.
bekymrende bliver meget omtalt i meDesuden hænger utrygheden måske
sammen
med det faktum, at vi har fået
dierne, men over tid stabiliserer det sig
mere at miste, mener antropolog Kaigen. Vores grundlæggende niveau af
bekymring rokker sig ikke på grund af ren Lisa Salamon:
historier i medi“I lange perioerne”.
der af historien har
Med andre ord:
folket kendt deres
Selv om debattøstand – og har værer taler dunderret uden håb om at
kunne rykke ud af
snak, bliver pesden stand. Hvis du
simismen ikke
var arbejder, var du
automatisk ført
arbejder. Sådan var
videre ved køkdet bare. Men med
kenbordet dervelfærdsudviklingen
hjemme. Ser man
Klaus Rasborg, lektor på RUC
efter anden verdensfor eksempel på
arbejdsmarkedskrig er vi ikke bare
blevet rigere. Vi har også fået mulighespørgsmål isoleret set, er der en klar
tendens til, at folkets bekymring følger den for, på papiret, at gøre næsten lige
kurven for arbejdsløshed ganske pænt,
det, vi ønsker med vores tilværelse –
siger Klaus Rasborg. Vores bekymrinmed det perspektiv at vi nu har meget
mere at miste”.
ger er nogenlunde proportionelle med
Zygmunt Bauman, den nyligt afdøde
problemernes omfang.
polske sociolog, så frygt og bekymring
Men selv om bekymringerne svin-

“Vores grundlæggende niveau af
bekymring rokker
sig ikke på grund
af historier i medierne”.

som en kronisk tilstand i det moderne
samfund. Han talte om flydende frygt,
en grundfølelse af utryghed, der kommer til udtryk i forskellige konkrete
syndebukke: indvandrere, robotter, naturkatastrofer og terror. Det er et resultat af en verden, hvor intet er fast og
alt omskifteligt.
“I en verden, hvor intet er til at stole
på, fungerer tydelige farer som lynafledere for vores utryghed”, forklarer
frygtforsker Klaus Rasborg.
Derfor vinder det genklang hos lytterne, når politikerne taler om faren
for højere arbejdsløshed og manglende konkurrenceevne. Vi ér faktisk
bange og har brug for enkle forklaringer at fokusere på. I det lys giver
den bekymringsfokuserede debat god
mening. Politikere, organisationer og
meningsdannere siger måske bare det,
der fylder i vores hverdag.

Væn dig til det
I sidste ende betyder det ikke så meget,
hvorfor problemer og frygten for fremtiden er så meget i fokus i den offentlige debat. Hvad end det sker som følge
af politisk strategi, en militærlignende
konkurrencestat, grundlæggende angst
i befolkningen eller som demokratisk
grundvilkår, så er én ting klar. Vi kan
godt vænne os til flere nytårstaler, hvor
vi bliver mindet om, at det er tid til at
stramme os an – uanset hvor godt det
så går med økonomien
Fremtidige statsministre kan med
fordel finde nytårstalen fra 1. januar 2014 frem. Dengang henvendte en
rødklædt Helle Thorning-Schmidt
sig til folket med fire stearinlys i baggrunden og de vigtigste politiske budskaber skrevet ned på papiret foran
hende.
“Kære danskere. Det er begyndt at
gå fremad igen”, sagde hun og smilte.
Så rettede hun ryggen.
“Men det betyder ikke, at vi kan
læne os tilbage. Krisen har lært os, at
vi skal gøre vores bedste hver dag. Kun
på den måde kan vi holde fast i vores
tryghed”.

MAGISTERBLADET 02 · FEBRUAR 2017

23

… SELV OM DET
GÅR RIGTIG GODT
“Den korte version er, at Danmarks øko-

STØRRE RÅDIGHEDSBELØB: Det er en

obligationer og aktier, end resten af verden

nomi er sund og har været det i en del år”,

af årsagerne til, at en typisk dansk familie

ejer hos os. Samlet set løber det op i en for-

siger professor i økonomi Bo Sandemann

kan se frem til at have 436 kroner mere om

mue på cirka 950 mia. kroner, hvilket sidste

Rasmussen. Andre økonomer går endnu

måneden til rådighed fra 2016 til 2017, som

år gav et afkast på 70 mia. kroner. Formuen

videre, når de skal beskrive landets øko-

en analyse fra Danske Bank viser. Dermed

er steget jævnt siden 2009, hvor der faktisk

nomiske situation. Vi er “på tærsklen til et

har der været uafbrudt fremgang i rådig-

var et underskud på 2,7 mia. kroner.

af Danmarkshistoriens største opsving”,

hedsbeløbet siden 2011. Det betyder, at vi

skrev Nykredits Tore Stramer i Politiken 31.

køber flere ting, hvilket øger omsætningen

december 2016.

for landets virksomheder, som så kan
investere mere i produktionen og ansætte

Men hvad er det egentlig, der går godt?

flere mennesker.

BNP: For det første er Danmarks brut-

OFFENTLIGE FINANSER: Det er også godt

tonationalprodukt, BNP, steget hvert år

for de offentlige finanser, som efterhånden

siden 2009, og Finansministeriet forventer

ser ganske fornuftige ud. Vi har godt nok

fortsat fremgang de kommende år. Med

haft underskud i statsbudgettet i flere år,

en stigning på knap én procent i 2016 og

hvilket giver os en samlet statsgæld på 450

forventet 1,5 procent i 2017 er det “en ikke

mia. kroner i dag, men det er lavere end

prangende, men dog pæn fremgang”, siger

de fleste andre lande, og fremover ser det

Bo Sandemann Rasmussen.

bedre ud, siger Bo Sandemann Rasmussen.

NYE REGNEMETODER: Væksten blev

OVERSKUD PÅ BETALINGSBALANCEN:

særligt tydelig, da en gennemgang med

Bare i november måned solgte vi så mange

nye regnemetoder fra Danmarks Statistik

flere varer til udlandet, end vi købte, at det

i december viste, at væksten i Danmark

gav et overskud på den famøse betalings-

de seneste år har været dobbelt så stor

balance på 16,7 mia. kroner, viser tal fra

som tidligere beregnet. Det er samtidig en

Danmarks Statistik. Der kommer simpelt-

stigning, der er højere end inflationen, og

hen flere penge ind i landet, end vi sender

dermed er samfundet samlet set blevet

ud.

rigere de seneste syv år. Økonomiens stør-

Højere produktivitet: Desuden er vi dan-

relse er nu på niveau med 2007, altså lige

skere ganske effektive medarbejdere. Den

før finanskrisen.

såkaldte lønkonkurrenceevne – hvor meget
værdi virksomhederne skaber i forhold

FÆRRE LEDIGE: Samtidig har langt de

til deres lønudgifter sammenlignet med

fleste arbejdsdygtige danskere et arbejde.

udlandet – har ikke været højere siden 1995

Bruttoledigheden var i november 2016

ifølge en analyse fra Arbejderbevægelsens

på bare 4,2 procent af befolkningen eller

Erhvervsråd i 2015.

113.000 personer – næsten 50 procent
lavere end i 2010, hvor 164.000 personer

FORMUE I UDLANDET: Danmark har i

var uden arbejde. Og Finansministeriet

øvrigt en enorm formue i udlandet. Vi – det

vurderer, at 50.000 flere personer vil få job i

vil sige primært forsikrings- og pensions-

Danmark i 2017 og 2018.

selskaberne – ejer ganske enkelt flere
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NORDJYSKE SOFTWAREROBOTTER
REVOLUTIONERER KOMMUNERNE
Ved hjælp af kunstig intelligens og robotter hjælper den mellemstore danske
virksomhed Dataproces halvdelen af landets kommuner med at blive mere
effektive i sagsbehandlingen.
Silkeborg Kommune vil lancere en robot, der giver borgerne indsigt i egne
sager, den 1. marts.
Under navnet MinSag vil systemet
via borger.dk gøre det muligt for kommunens borgere at få adgang til alle
akter og dokumenter fra den enkelte
borgers sager på beskæftigelses-, borgerservice- og socialområdet.
“Det har en fantastisk betydning.
Sådanne digitale løsninger åbner meget store døre i forhold til at give magten tilbage til borgerne ved at skabe
langt mere gennemsigtighed og borgerinddragelse”, siger kommunens
beskæftigelseschef Jørgen Skovhus
Haunstrup.
Det er it-virksomheden Dataproces,
der ligger i Nibe i Nordjylland, som
hjælper Silkeborg Kommune med at
udvikle robotten. Dataproces har halvdelen af landets kommuner som kunder og validerer store mængder af data
ved hjælp af kunstig intelligens. Samtidig effektiviserer Dataproces arbejdsgange for at sænke udgifterne.

anvendes til at gentænke komplette arbejdsgange. På den måde bruger vi robotterne til at bistå i de arbejdsgange,
som ellers er meget tunge og tidskrævende at løse”, siger forretningsudvikler og cand.it. i it-ledelse hos Dataproces Bjørn Kellemann Thomsen.
Når it-virksomheden skal løse en
kommunal opgave, handler det om at
sætte et tværfagligt hold, hvor både
softwaremæssige, juridiske, administrative og sociale kompetencer kommer i
spil. Det er nødvendigt for at designe
præcise analyser inden for det lovtunge og komplekse kommunale område.
I arbejdet med at skaffe adgang til og
overblik over kommunens data bruger
Dataproces sine softwarerobotter. Og
ved at berigtige og rette data ved hjælp
fra robotter kan en kommune typisk
opnå en milliongevinst.
“Når data er sorteret, kommer algoritmerne i spil. Vi kigger efter møn-

Robotterne kan også
bistå i tunge sager
Den nordjyske it-virksomhed arbejder
på en no cure no pay-basis. Det koster altså ikke kunden noget at anvende Dataproces, hvis virksomheden ikke
finder fejl og mangler, der kan udbedres, eller projekter, der kan forbedre
kommunens service.
“Vi får adgang til data via softwarerobotter som første led i en berigtigelsesproces.
Cand.it. Bjørn Kellemann Thomsen og cand.it. Anne Sofie
Men samme
Juul Sørensen hjælper danske kommuner med at blive
slags robotmere effektive ved hjælp af kunstig intelligens og robotter.
ter kan også

stre. Der benytter vi os af en række
specialudviklede big data-analyser og
løsninger. Vi har en ambition om, at
flere skal kunne anvende vores teknologi. Derfor gælder det om at få det
meget tekniske videreformidlet i en
tilgængelig form”, siger Anne Sofie
Juul Sørensen, der er cand.it. i oplevelsesdesign og forretningsudvikler.
Effektivisering af den offentlige sektor ved hjælp af robotter kan blive et
eksporteventyr, siger Dataproces’ direktør, Morten Lindblad.
“De danske kommuner og generelt
den danske offentlige sektor er meget
langt fremme i den digitale udvikling.
Vi er i fuld gang med at løse nogle
af de udfordringer, som udlandet vil
støde på om 10-15 år. Så jeg spotter et
stort eksporteventyr, hvor Danmark
hjælper resten af verden med at udføre
offentlig administration”, siger Morten
Lindblad.
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GOD ØKONOMI
= MERE BALLADE
Danmark har en sund økonomi, og det
åbner for moderate lønstigninger og mere
uddannelse gennem overenskomsterne.
Men stigende forventninger øger også
sandsynligheden for faglige konflikter, for
politikerne har stadig en sparedagsorden.

Danmarks økonomi er solid og har væ“Arbejdsgiverne vil naturligvis holret det i flere år. Det viser sig i form af
de igen. Og de kan påpege, at selv om
en faldende arbejdsløshed, der gør det
det går bedre for økonomien, så er der
stadig sværere for virksomhederne at
stadig usikkerheder – blandt andet på
finde nye medarbejdere, og den situgrund af Brexit og valget af Trump,
som kan få konsekvenser for Danation vil i første omgang vise sig i de
igangværende overenskomstforhandmarks eksport”.
Og den modsætning kan betyde en
linger.
større sandsynlighed for strejker og
“Magtbalancen er rykket en smule
lockout.
til lønmodtagernes fordel siden de se“Der kan være en lidt højere risiko
neste kriseoverenskomster”, siger adfor konflikt denne gang, fordi lønmodjunkt Christian Lyhne Ibsen fra Københavns Universitet.
tagerne har højere forventninger efter
Han forsker i blandt andet forhanden del magre år, mens arbejdsgiverling af overenskomster, og på netop
ne maner til besindighed i en usikker
det område har fagforeningerne øjnet
tid. Og konflikter kan opstå, når formuligheden for at skaffe
ventningerne ikke
flere penge til medlemstemmer overens”,
siger Christian
merne, vurderer han.
Lyhne Ibsen.
Normalt afspejler resultatet af overenskomstforhandlinger nemlig
Bedre tider
ændrer ikke
den generelle økonomi
på reformer
ret præcist.
Adjunkt Christian Lyhne Ibsen
Denne gang satser
En stærk økonofagforeningerne på at
mi har naturligskaffe mere og bedre uddannelse til at
vis også betydning for den politik,
ruste medlemmerne til forandringer
der bliver ført, siger professor Thopå arbejdsmarkedet, på bedre forhold
mas Bredgaard, der forsker i dansk
for ældre medarbejdere for at veje op
arbejdsmarkedspolitik ved Aalborg
for den stigende pensionsalder og på
Universitet.
mere kompensation ved opsigelse som
“Politikerne har ikke samme sense
modvægt til forringelserne af dagpenof urgency som tidligere. Der er ikke
noget akut behov for at øge beskæftigesystemet. Men til trods for en spirende økonomi skal lønmodtagerne
gelsen og reducere ledigheden, og det
ikke forvente noget overflødighedsåbner for nogle nye diskussioner om,
horn, forklarer Christian Lyhne Ibsen. hvad man nu skal gøre”, siger han.

“Magtbalancen
er rykket en smule til lønmodtagernes fordel”.

Som eksempel fremhæver han økonomiprofessor Nina Smiths udmeldinger om, at det ikke længere giver mening at lave politiske reformer, der skal
flytte mennesker fra overførselsindkomst til job.
“Den form for udtalelse ville ganske
enkelt ikke have været mulig tidligere. Det kan man kun sige i en tid, hvor
økonomien har det godt, og det er et
tegn på, at der bliver åbnet for en større debat om, hvordan vi indretter samfundet”, siger Thomas Bredgaard.
I sidste ende vil politikerne imidlertid fortsætte i samme spor som det
seneste årti, vurderer han. Det vil sige
en jævn strøm af arbejdsmarkedsreformer, der alle grundlæggende har
samme formål: Udbuddet af arbejdskraft skal øges, og de offentlige udgifter skal sænkes. For selv om der blæser
nye økonomiske vinde over Danmark,
er der stadig en forholdsvis stor gruppe
mennesker, der er uden beskæftigelse,
og som potentielt kan være en gevinst
for økonomien, siger Thomas Bredgaard.
“Det gør en verden til forskel, om
man er i en høj- eller lavkonjunktur,
naturligvis, men der bliver lavet reformer i begge situationer. Og nu vil vi i
stigende grad høre, tror jeg, at arbejdsgiverne mangler arbejdskraft, og man
derfor må gøre noget for at få flere –
og mere kvalificerede – personer i arbejde. Det er det, vi har set under tidligere højkonjunkturer”.
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SKARPE
TIL ERHVERVSMINISTEREN
Flere robotter og kunstig intelligens
på det danske arbejdsmarked
skal ikke føre til, at vi mister
arbejdspladser. Tværtimod, siger
erhvervsminister Brian Mikkelsen (K).

Forskere ved Oxford University har vurderet, at der inden
for 20 år er risiko for, at 47 procent af alle amerikanske
job og 54 procent af jobbene i Europa forsvinder som følge af
automatiseringen. Hvor mange danske job forsvinder?
“Undersøgelser fra bl.a. Dansk Metal viser, at automatisering giver både stigende produktivitet, flere ordrer og flere job i de virksomheder, der har taget automatiseringen til
sig, sammenlignet med dem, der ikke har”.

1

Vurderer ministeren, at industrialisering 4.0 vil være
positivt eller negativt?
“Med digitaliseringen får vi i højere grad job, der har en
højere produktivitetsgrad, og som dermed er med til at gøre
os alle sammen rigere. Ligeledes mindskes nedslidningen,
og der bliver mulighed for at bruge arbejdstiden anderledes

2

og bedre, så hjemmehjælperen fx får tid til at drage omsorg
for den ældre frem for at bruge al sin tid på praktiske gøremål som rengøring osv.”.
Har du den samme målsætning som din forgænger om at
skabe 32 virksomheder med over 1.000 ansatte inden
2020?
“Regeringen har ikke et specifikt mål om det, men andelen
af vækstvirksomheder i Danmark ligger under lande som
Sverige og Tyskland. Derfor nedsætter regeringen et iværksætterpanel, der først og fremmest skal komme med forslag til, hvordan flere nye virksomheder kan tage de næste
skridt og vokse sig store. Panelet skal blandt andet inddrage de gode svenske erfaringer med at skabe nye vækstvirksomheder”.

3
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6 UD AF 10 DANSKERE:
MEDIERNE SKABER FRYGT
FOR ROBOTTER
De færreste er bange for at miste jobbet til robotter og kunstig intelligens. De
mener snarere, at det er en unødig frygt skabt af medierne, viser en ny menings
måling. Og det er glædeligt, at folk ikke tror på mediernes vrøvl, siger professor.
hvad der foregår på arbejdsmarkedet.
Hvis du taster “Henriette is my
De ved godt, at det er noget vrøvl, når
cousin” ind i Google Translate, får du
der er overskrifter med “800.000 job
hurtigt et svar på dansk: “Henriette er
forsvinder de næste 10 år” eller “Romin fætter”. Det griner Kirsten Marie
Øveraas, cand.mag. i engelsk og probotterne stjæler dit job””.
fessionel oversætter, lidt ad. Men hun
har også en større pointe med eksemFrygt eller ej
plet. For selv om man ofte hører, at
Avisen.dk og Ugebrevet A4 er blandt
oversættere snart bliver udkonkurrede medier, der har bragt artikler med
overskrifter som “Hjælp! Robotter
ret af maskiner, så er virkeligheden en
overtager vores job”, men samtidig
helt anden.
også positivt vinklede historier som
“Der er meget hype i medierne om
maskinoversættelser, og Google er god “Robotter skaber job og vækst i indutil at promovere sin
strien”. Og chefreoversættelse, men er
daktør Lise Bondesen
ikke i nærheden af at
mener da heller ikke,
være lige så god som
at der reelt er noget
mennesker – og vil
problem.
nok aldrig blive det”,
“Det er ikke et bilsiger Kirsten Marie
lede, jeg kan genØveraas, der også holkende i mediebilledet
generelt. Og for vores
der foredrag og skriver
eget vedkommende
bøger om oversættelse.
gør vi, hvad vi kan for
Og det er såmænd
at dække emnet saget ganske almindeligt synspunkt. 6 ud af
ligt – altså fair, ob10 danskere mener, at
jektivt og nuanceret.
medierne skaber unøDet vil naturligvis
også betyde, at vi skal
dig frygt for, at robotProfessor Per Kongshøj Madsen
give plads til kritiske
ter vil skabe arbejdsrøster og mindre opløshed. Det viser en
meningsmåling foretaget af Gallup for timistiske fremtidsscenarier, når der er
Magisterbladet i januar måned.
substans i det”, siger Lise Bondesen.
“Det er da glædeligt”, siger profes“Men det er klart, at når det handsor Per Kongshøj Madsen, der er arler om robotter, skal vi være særligt
opmærksomme på ikke at forfalde til
bejdsmarkedsforsker på Aalborg Unioverskrifter, der spiller på en eller anversitet.
“Det fortæller mig, at folk faktisk
den grundlæggende angst for fremtihar en meget realistisk opfattelse af,
den”, siger hun.

“Folk ved godt,
at det er noget
vrøvl, når der er
overskrifter med
“800.000 job
forsvinder de
næste 10 år” eller “Robotterne
stjæler dit job””.

Der er ikke foretaget nogen systematiske undersøgelser af, om danske
medier rent faktisk sætter robotudviklingen i et overvejende negativt lys.
Men der har gentagne gange været sat
fokus på budskaber om, at automatisering via robotter og kunstig intelligens
vil gøre vores job overflødige – at helt
op mod 30 procent vil forsvinde inden
for de næste 10-20 år, som tænketanken Cevea blev refereret for i 2016.
Og den slags påstande giver et fordrejet billede af, hvordan ny teknologi
påvirker arbejdsmarkedet, mener Per
Kongshøj Madsen.
“Det er ikke sådan, at job forsvinder
ud i den blå luft, fordi man indfører ny
teknologi. Det har vi gjort i Danmark
og resten af verden i flere hundrede år.
Og beskæftigelsen har aldrig været højere end i dag”, siger han.
Samme tanke har størstedelen af
befolkningen. Gallup-målingen viser
nemlig også, at blot hver femte tror, at
robotter og/eller kunstig intelligens vil
overtage deres arbejde helt eller delvist
inden for de næste 10 år.
Oversætter Kirsten Marie Øveraas
er da heller ikke bekymret.
“Maskiner kan trække på et enormt
korpus med tekster, som de udleder
regler og statistik ud fra, men de kan
ikke forstå meningen i sætningen eller sammenhængen, den indgår i”, siger hun.
“Jeg foretager så komplekse oversættelser, at en maskine aldrig ville kunne levere i nærheden af samme
kvalitet”.

MAGISTERBLADET 02 · FEBRUAR 2017

28

L Ø N S T A T I S T I K af Thomas Bøttcher ∙ tb@dm.dk

Reallønnen stiger
i kommuner og regioner
På to år er lønnen for magistre ansat i kommuner steget med 2,6 pct., og det er
mindre end på det private område. DM’s formand forventer flere lønkroner til
næste års overenskomstforhandlinger.

jeg selvfølgelig gerne, at den i højere
2,6 pct. Så meget steg lønnen fra 2014
grad afspejlede udviklingen på det pritil 2016 blandt DM’s medlemmer på
de kommunale arbejdspladser. Det vivate område”, siger hun.
ser DM’s nye lønstatistik for offentligt ansatte.
Flere humanister i kommunerne
For regionalt ansatte var lønfremMens altså udviklingen for offentligt
ansatte DM-medlemmer samlet set
gangen på 1,8 pct., og dermed må ofhar været afdæmpet, kan nyuddannefentligt ansatte se sig distanceret med
flere længder af
de glæde sig over
udviklingen på
pæne lønstignindet private arger. Mellem 2014
og 2016 oplevede
bejdsmarked. For
kommunalt ansather har magistre
alene det seneste
te magistre med
år oplevet en lønét års erfaring på
arbejdsmarkedet
fremgang på 4,3
en lønfremgang
pct.
på 4,9 pct.
Men selvom de
At gruppen af
offentlige arbejdsnyuddannede,
givere har været
der får ansættilbageholdende med at uddele
telse i kommulønkroner, har de
nerne, samtidig
ansatte alligevel
er voksende og
DM-formand Camilla Gregersen
oplevet at få flefor størstedelens
vedkommende
re penge mellem
humanister, gør lønudviklingen særlig
hænderne. Det skyldes, at prisudvikpositivt, mener Anne Bisgaard Pors.
lingen har været lav i samme periode.
Forbrugspriserne steg fra 2014 til 2016 I alt er der på to år ansat ca. 500 fleifølge Danmarks Statistik med 0,8 pct. re humanister i kommunerne, og det
Formand for de offentligt ansatte
samlede antal er nu på 1.740. I samme
magistre Anne Bisgaard Pors glæder
periode voksede antallet af scient.er
sig over udviklingen.
med 210.
“Det er positivt, at vi kan konstate“Det er blevet diskuteret rigtig mere, at reallønnen er steget i både komget i den offentlige debat, om vi udmuner og regioner. Det viser, at der
danner for mange humanister. Men
trods alt er kommet gang i lønudvikudviklingen viser, at kommunerne
er rigtig glade for deres kompetenlingen siden krisen. Men samtidig så

“Forhandlingerne
på privatområdet er
selvsagt interessante for privatansatte
akademikere, men
også for de offentlige, fordi privatområdet danner ramme for de offentlige
overenskomster”.

cer. Og man vælger at fastholde dem i
kraft af reallønsstigninger”, siger Anne
Bisgaard Pors.

DM-formand har øje på
private forhandlinger
Ifølge DM’s formand, Camilla Gregersen, giver lønudviklingen på det offentlige område anledning til at holde et vågent øje med de igangværende
forhandlinger på det private område. Her forventer hun lønstigninger –
blandt andet takket være virksomhedernes overskud og høje produktivitet.
“Forhandlingerne på privatområdet
er selvsagt interessante for privatansatte akademikere, men også for de offentligt ansatte, fordi privatområdet
danner ramme for de offentlige overenskomster. Og jeg synes ærligt talt, at
det offentlige område også snart trænger til et lønløft, efter at det har stået
lidt stille de seneste år”.
FAKTA OM LØN 2016
Gennemsnitslønnen for nyuddannede i
kommunerne er steget fra 28.400 kr. i 2014
til ca. 29.100 i 2016 – eksklusive pension.
For ansatte på løntrin otte er gennemsnitslønnen 38.700 kr. Specialkonsulenter
tjener i gennemsnit 42.400 kr.
Lønnen i regionerne er en anelse højere for ansatte på sluttrin, 40.700 kr., mens
specialkonsulenters løn er på 42.200 kr. og
dermed ligner de kommunale lønninger.
Find alle lønninger på dm-salary.viscom.dk.

“Det der driver og motiverer mig, det er
mine kollegaers engagement inden for de
forskellige fagområder.
Når vi eksempelvis holder kurser eller
seminarer, så er det vigtigt, at der er
forskellige faglige øjne på opgaven eller
projektet.”
Susanne Lea Qvist Andersen
Departementet for Familie, Ligestilling
og Sociale anliggender.

Læs om jobmuligheder
i Grønlands Selvstyre på
www.naalakkersuisut.gl/job
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S T U D I E L I V af Louise Egholm Burcharth · leb@dm.dk · foto: Lars Horn

Flere og flere ordblinde
starter på universitetet
Kandidatstuderende Kristina Elrum er én af de ordblinde, der med
fightervilje og åbenhed om sit handicap har gennemført næsten
hele sin uddannelse på normeret tid.

Kristina Elrum er kandidatstuderende og ordblind. Hun oplever, at de fleste mennesker er forstående over for hendes
handicap. “Nogle gange lidt for irriterende forstående, for så
tror de, at de skal læse hvert vejskilt op for én”.

Kristina Elrum er ordblind.
Men det står ikke i vejen for at læse på kandidaten i kultur, kommunikation
og globalisering på Aalborg
Universitet på sidste år. Hun
blev diagnosticeret som ordblind i 4. klasse og gik fra 5.

klasse på Ordblindeinstituttet i Ballerup, der er en specialskole for ordblinde børn.
For Kristina Elrum gjorde
diagnosen tilværelsen nemmere, da omgivelserne blev
langt mere forstående over
for, hvorfor hun havde svært

ved at læse og skrive. Desuden gav det hende blod på
tanden i forhold til at bevise,
at hun ikke var uintelligent.
“I 6. klasse fik jeg idéen
om, at jeg altså skulle gå på
universitetet. Først og fremmest blev jeg stædig over i

min første folkeskole at have
fået at vide, at jeg var dum.
Og så fik jeg et selvtillidsboost af de nye lærere og et
behov for at vise, at jeg sagtens kunne”, fortæller hun.
23-årige Kristina Elrum
er ikke alene om at være
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ordblind og gå på universipensere for deres handicap
på andre måder, for eksemtetet, da flere og flere ordblinde starter på en lang vipel med en stærk visuel huderegående uddannelse. På
kommelse, der nærmest kan
Aarhus Universitet begyndfotografere ordene”.
For Kristina Elrum spiller
te knap 15 procent flere rehendes fotografiske hukomgistrerede ordblinde i 2016
sammenlignet med i 2013
melse også ind på, at hun
ifølge enheden for Spetypisk husker bedre end sine
medstuderende.
cialpædagogisk Støtte. Og
“Jeg føler tit, at jeg har et
På Københavns Universistørre “fagligt
tet fik knap
bibliotek” i mit
syv procent
hoved end de
flere ordblinandre, når jeg
de støtte i
har læst tekforåret 2016
sammenligsterne. Og det
hænger månet med i efteråret 2014.
ske også samHenrietmen med, at
jeg læser tinte Folkmann
Kristina Elrum,
Pedersen er
gene grunkandidatstuderende
cand.mag. i
digere for at
lingvistik og læse- og skriforstå dem. Men så kan jeg
altså også huske dem”, siger
vevejleder på Institut for
hun og fortæller, at hun ved
Kommunikation og Hangruppearbejde ofte leverer
dicap, hvor hun rådgiver og
skriftlige produkter med et
vejleder ordblinde på korte
godt indhold, selvom der
og mellemlange uddannelkan være stavefejl og forkert
ser. Hun var fra 2014-2015
tegnsætning. På den måde
læse- og skrivevejleder på
bidrager hun med noget anAarhus Universitet.
Her oplevede hun det stidet end de andre, der bedre
gende antal ordblinde stude- kan tage sig af korrekturen.
rende, der opsøgte specialpædagogisk støtte. Støtten
Svær overgang fra hf
kan de få i form af individu- til universitetet
elle vejledningstimer, hvor
Kristina Elrum havde egentder bliver udviklet studielig først forelsket sig i jura.
Men på hf fandt hun ud af,
strategier, der skal gøre
at hun “var helt vild med solæse- og skriveopgaver lettere for de studerende og
ciologi”, hvorefter hun starfastholde dem på studiet.
tede på bacheloren i socioloSamtidig kan de også få stil- gi på Aalborg Universitet i
let computerprogrammer til 2012. Men omvæltningen fra
hf var stor med enorme bunrådighed, der blandt andet
læser tekster op og foreslår
ker læsestof og kravet om, at
ord, der hjælper stavningen
man selv skal tage ansvaret
på vej under skrivearbejdet.
for sin uddannelse.
Hertil kommer ekstra forbe“I starten var der rigtig,
rigtig meget læsning og inredelsestid ved eksaminer.
gen til at holde styr på én
sammenlignet med tidligeFotografisk hukommelse
Og ifølge Henriette Folkre. Så man skulle til at være
voksen, hvilket jo sådan set
mann Pedersen er de ordgælder for alle universitetsblinde studerende typisk
“fightere”, der “kan komstuderende, og læse tekster,

“Hvis ikke du
er ærlig om
dit handicap,
vil folk se dig
som dum”.

som var dét sværere, og som
jeg skulle sætte mere tid
af til, end jeg havde regnet
med”, fortæller hun og forklarer, at hun typisk bruger
dobbelt så lang tid på læsning og forberedelse end
“almindelige” studerende,
der ikke er ordblinde.
For Kristina Elrum er
hendes ordblindhed noget,
hun er blevet så vant til at
leve med, at hun ikke altid
lægger mærke til det. Alligevel er hun klar over, at
det er nødvendigt at holde
læsning og skrift ved lige
hver dag, også i sommerferien. Derfor har hun heller
ikke noget arbejde ved siden
af studiet ud over frivilligt
arbejde. Blandt andet i “Alle
Med”, der er et oplysningsprojekt om handicap i folkeskolen, og som frivillig i
Ordblindeforeningens “Uddannelseslinje”, hvor hun
rådgiver andre unge ordblinde om at tage en uddannelse som ordblind.
Men selvom det er muligt
at træne sig et langt stykke
ad vejen, kan ordblindheden
aldrig trænes helt væk ifølge
læse- og skrivevejleder Henriette Folkmann Pedersen.
Hun forklarer, at ordblindhed er et biologisk betinget
handicap, der er arveligt og
derfor karakteriseret ved, at
den studerende trods gentagen undervisning stadigvæk
har vanskeligheder.
“Grundvanskelighederne
vil altid være der, når man
for eksempel møder et nyt
fagbegreb, man aldrig har
set før. Men man kan træne
sig til at blive bedre til at
kompensere for sine vanskeligheder”, siger hun.
Tanja Lillelund er specialpædagogisk vejleder i SPSenheden på Københavns
Universitet, der giver støtte
til studerende med “funktionsnedsættelser”, blandt

andre ordblinde. Hun oplever også, at “når de først har
fået den rette hjælp, så gennemfører de på lige fod med
andre”.

Flere opdager det
først på studiet
Men mange studerende opdager ikke, at de er ordblinde, før de starter på
studiet. Ifølge en undersøgelse fra 2015 foretaget
af Hovedstadens Ordblindeskole havde 46 procent
ud af 207 ordblinde studerende først fået konstateret
deres handicap, da de begyndte på en videregående
uddannelse.
Også Henriette Folkmann
Pedersen har blandt andet i
en forskningsartikel beskæftiget sig med de mange studerende, der først opdager
deres ordblindhed på deres
MERE OM ORDBLINDE
• Syv procent af den danske
befolkning opfatter sig selv
som ordblinde.
• Ordblinde har svært ved
skriftsprog, hvilket gør det
vanskeligt både at læse og
skrive.
• Ordblindhed er
en vedvarende
funktionsnedsættelse
og genetisk betinget.
Ordblindhed bunder i
neurologiske dysfunktioner,
som giver nedsat
aktivitet i dele af venstre
hjernehalvdel.
• 205 ordblinde startede på
Aarhus Universitet i 2013
mod 235 i 2016
• 337 ordblinde fik i oktober
2014 støtte på Københavns
Universitet mod 360 i april
2016.
Kilde: Socialstyrelsen.dk og Enheden for Specialpædagogisk
støtte på Aarhus Universitet
og Københavns Universitet.
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S T U D I E L I V fortsat

videregående uddannelse.
Hun forklarer det med, at
de ofte før “har kompenseret med stærke mundtlige
egenskaber og fået andre til
at læse afleveringer igennem
og har brugt meget lang tid
på dem”.

Først hjælp ved specialet
Tanja Lillelund oplever også
flere studerende på Københavns Universitet, som endda kan være nået helt til
specialet, før det bliver for
hårdt for dem.
“Og det er jo
Kristian Elrum bruger ca. dobbelt så lang tid på læsning
meget beundringsog forberedelse som studerende, der ikke er ordblinde.
værdigt, men det
har også været en
kamp for dem”, siger hun.
Og læse- og skrivevanskemåde kan udtale et frembogstaver og sætte lyd på
lighederne som ordblind er
dem sammenlignet med anikke til at komme uden om.
medord som fx “bureaukraIfølge Henriette Folkmann
dre uden ordblindehanditi”, hvis de ikke har set det
Pedersen har man som ordfør og læser det på skrift.
cap. Hun eksemplificerer
det ved, at de ikke på samme Desuden kan nogle ordblind svært ved at afkode
blinde også have en svækket arbejdshukommelse, der
bearbejder information og
fastholder den i hovedet.
PH.D.-STIPENDIER
“For dem går en større
del af deres kognitive enerINDEN FOR UDDANNELSESFORSKgi derfor til at læse og afNING MED FOKUS PÅ FOLKESKOLEN
kode teksten, hvorefter der
Det Nationale Ph.d.-råd for Uddannelsesforskning
ikke er meget tilbage til at
uddeler i 2017 30 mio. kr. til ph.d.-stipendier indenfor
forstå den”, forklarer hun
uddannelsesforskning rettet mod folkeskolen.
og tilføjer, at de i forskDer er ansøgningsfrist 1. juni 2017 kl. 12.00.
ningsartiklen også fandt
frem til, at der ikke er et
Ph.d.-projekterne skal have fokus på praksisrelevant
1:1-forhold mellem læseforskning i den danske folkeskole og være organisefejl og tekstforståelse. De
ret i et samarbejde mellem professionshøjskoler og
universiteter. De ph.d.’er, der uddannes, skal både
ordblinde kan altså godt
under uddannelsen og efterfølgende kunne underlæse fejlfrit uden at forstå
vise på professionshøjskolerne og indgå i forskning og
det læste og omvendt også
udvikling i professionsfeltet.
forstå det læste, selvom de
begår meningsforstyrrende
Ph.d.-projekterne kan omfatte problemstillinger
vedrørende specifikke fags didaktik såvel som almene
fejl undervejs.
didaktiske og pædagogiske emner. I 2017 vil Ph.d.Trods vanskelighederrådet se med særlig interesse på ansøgninger inden
ne lægger Kristina Elrum
for fagenes didaktik, herunder naturfagenes didakikke skjul på, at det bedst
tik, kapacitetsopbygning til håndtering af diversitet,
kan betale sig at være åben
progression og overgange samt ledelse for læring i
om det at være ordblind, da
en målstyret folkeskole. Ansøgninger inden for andre
folk ellers ikke vil kunne
områder vil også være velkomne.
forstå, hvorfor man eksemSe hele opslaget på Ph.d.-rådets hjemmeside:
pelvis staver, som man gør.
www.au.dk/forskudd/uddforsk/forside/
“Ellers vil de se dig som
dum og ikke som en per-

“I 6. klasse fik
jeg idéen om,
at jeg skulle på
universitetet.
Først og fremmest blev jeg
stædig over i
min første folkeskole at have
fået at vide, at
jeg var dum”.
Kristina Elrum,
kandidatstuderende

son med vanskeligheder.
Jeg oplever det ikke som et
problem at være åben omkring det. Tværtimod er de
fleste mennesker rigtig søde
og forstående. Nogle gange
lidt for irriterende forstående, for så tror de, at de
skal læse hvert vejskilt op
for én, og det er altså ikke
nødvendigt”, siger Kristina
Elrum.
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50.000

studerende kan ikke finde job
Nedsættelse af SU’en vil få langt flere studerende til at arbejde mere og skæppe i
statskassen med 1,6 mia. kroner. Det er antagelsen i Finansministeriet. Men over
50.000 studerende kan ikke finde et job, viser nye tal.
SU skal sættes ned, og størrelsen på
SU-lån skal sættes op. Det vil få de
studerende til at arbejde mere og give
1,6 mia. kroner mere i statskassen
frem mod 2025. Det var den antagelse i Finansministeriet, som en stor del
af V-regeringens SU-reform byggede på. En reform, som den nuværende
VLAK-regering, ifølge det nye regeringsgrundlag, ønsker at bygge videre på.
Men over 50.000 studerende kan
ikke finde et studiejob, selvom de søger
efter et. Og antallet af studerende, som
ikke kan finde job, er steget med 33
procent det seneste år. Det viser tal fra
Danmarks Statistik over AKU-ledigheden blandt landets studerende i tredje kvartal i henholdsvis 2015 og 2016.
AKU-ledige er de personer, som
selv siger, at de inden for de seneste 14
dage har forsøgt at få et job, men ikke
kan få et. Ledigheden er opgjort på
baggrund af spørgeskemabesvarelser i
hvert kvartal.
Økonomiprofessor på Aarhus Universitet Bo Sandemann Rasmussen
påpeger, at landets arbejdsgivere skal
udbyde langt flere studiejob end i dag,
før regeringens regnestykke hænger
sammen.
“Kommer det ikke til at ske, så vil
regeringens forudsætninger om at få
ekstra indtægter fra denne SU-reform
ikke være til stede”, siger Bo Sandemann Rasmussen.

Studerende skal arbejde mere
V-regeringens tidligere ønsker om en
SU-reform skulle give en besparelse
på 3,3 mia. kr. Heraf stammede de 1,6
mia. kr., som er indtægter fra et øget
arbejdsudbud.

I det nye regeringsgrundlag fra
Forudsætninger holder ikke
VLAK-regeringen skriver de tre reFormand for Dansk Magisterforening
Camilla Gregersen mener, at tallene
geringspartier, at man vil foreslå en
med al tydelighed viser, at regeringens
omlægning af SU’en med udgangsforudsætninger for at skære i SU’en
punkt i Venstres udspil fra august.
ikke holder. Der er ikke nok relevanDet udspil indebærer, at studerende
får 20 procent mindre i SU om måte studiejob.
“Allerede nu søger studerende forneden.
Finansministeriets regnestykke om
gæves efter relevante studiejob. ReSU-reformen byggede på en forventgeringens SU-forringelser rammer
dobbelt skævt, for de studerende skal
ning om, at de studerende kommer
hurtigere igennem studierne og samti- enten låne mere, eller også må de tage
dig vil arbejde mere, mens de studerer, ufaglærte job i konkurrence med andre
grupper, og det giver ikke noget økofordi SU’en er blevet sat ned.
I et skriftligt svar fra uddannelsesnomisk provenu”, siger Camilla Greminister Søren Pind
gersen.
(V) til FolketinUddannelses- og
forskningsminigets uddannelsesog forskningsudster Søren Pind (V)
understreger i en
valg den 7. december
skriftlig kommen2016 fremgår det, at
en sådan reduktion
tar, at det kommenaf SU’en forventes at
de regeringsudspil
føre til, at de studetil en omlægning af
SU’en vil tage udrende på de videregående uddannelser
gangspunkt i Veni gennemsnit vil arstre-regeringens
udspil til en SUbejde tre timer mere
reform.
om måneden.
“Med den nye
Men at øge arBo Sandemann Rasmussen, Økonomiprofessor
regering lægger
bejdsudbuddet
vi netop op til at
blandt studerende er
komme med et nyt udspil omkring en
svært, forklarer Bo Sandemann RasSU-reform. Udspillet vil ganske givet
mussen.
tage afsæt i “Et stærkere Danmark
“Når væsentlig flere studerende skal
– Et mere robust SU-system”. Men
arbejde, så kræver det, at udbuddet af
hvilke ændringer der vil komme, er
10-15-timersjob også bliver væsentligt
endnu ikke på plads, hvorfor det er
større, end vi ser det i dag. Så der er
for tidligt for mig at gå ind i en debat
helt klart større usikkerhed om, hvorom indholdet”, skriver Søren Pind.
vidt dette er en øvelse, der ender med
Lars Løkke Rasmussen fortalte i forat give de ekstra indtægter, regeringen
regner med”, siger økonomiprofessobindelse med et regeringsseminar i januren.
ar, at SU ikke skal diskuteres i 2017.

“Når væsentlig flere studerende skal
arbejde, så kræver
det, at udbuddet
af 10-15-timersjob
også bliver væsentligt større, end
vi ser det i dag”.
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G U I D E af Lærke Cramon ∙ magisterbladet@dm.dk ∙ illustration: Claus Bigum

SÅDAN OPBYGGER
MAN EN NY
ARBEJDSPLADS

1

RYST POSEN
Det handler ikke bare om nye lokaler, når en arbejdsplads rykker teltpælene op og skifter adresse. Ofte
følger en lang række af nye medarbejdere, nye arbejdsgange og nye
rutiner. En statslig udflytning, en
ekspansion eller et kontorskifte er
derfor en god anledning til at “ryste posen” og tage organisationens
måde at arbejde på op til revision.

Hvis en arbejdsplads kun flytter få
kilometer, vil de fleste medarbejdere
følge med, og langsomt vil kulturen
fra den gamle organisation formentlig begynde at reproducere sig selv i
de nye lokaler. Men er der derimod
tale om en statslig udflytning fx fra
hovedstadsområdet til Nordjylland,
flytter langt færre medarbejdere typisk med, og det betyder på mange

måder, at organisationen skal starte forfra på den nye adresse. Og det
kan være en fantastisk ting. Betragt
flytningen som en mulighed for at
effektivisere arbejdsgange, afbureaukratisere gamle vaner, eksperimentere noget mere eller ryste medarbejderstaben bedre sammen.
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Når statslige arbejdspladser flytter fra København og ud i provinsen,
får man mulighed for at ryste posen. Her er seks gode råd til, hvordan
man starter forfra og skaber en ny god arbejdskultur.

3

FIND JERES
NYE “VI”

2

KOMMUNIKER KLART
Dette råd henvender sig særligt til dig som leder, der skal
føre dine medarbejdere gennem en helt ny og uvant situation. Pludselig kan medarbejderne ikke “køre på rutinen”
og gøre, som de plejer, og
de kan derfor føle, at de har
brug for en mere tydelig ledelse. Sørg for at kommunikere klart, og informer om alle
de nye ændringer. Det kan
være alt fra rent praktiske op-

lysninger om flytningen, til
hvilke opgaver medarbejderne skal prioritere i tilvænningsperioden, hvor organisationen måske ikke kører på
fuldt blus, fordi alle nye medarbejdere endnu ikke er ansat, eller fordi alt nyt simpelthen bare tager længere tid. I
den første tid vil dine medarbejdere formentlig have mange spørgsmål, tvivle og føle
sig usikre, og det skal du som

leder kunne håndtere og turde
tale om. Saml dine medarbejdere lidt oftere, end du måske
plejer, rids rammerne for jeres
arbejde op, og udstik en retning, I skal bevæge jer i. Det
er okay at sige, at du ikke har
svaret på det hele, men det er
vigtigt, at du forsikrer dine
folk om, at I nok skal komme
trygt i mål.

Når man får nyt
job, træder man typisk ind i en eksisterende kultur, som
man afkoder for at
kunne passe ind i.
Den nyansatte tilpasser sig og har
som regel begrænset indflydelse på,
hvordan kulturen på
arbejdspladsen skal
være. Men når der
er tale om en flytning, som medfører
stor udskiftning i
medarbejderstaben,
træder personalet
ikke ind i et i forvejen veldefineret kollegaskab. Mange er
nye, arbejdspladsen
er ny, og der findes
ikke nogen etableret kultur eller faste vaner. Folk, der
har gået på efterskole eller universitetet, husker måske, hvordan et helt
særligt sammenhold kan opstå, når
mange nye mennesker sættes sammen. Det kan også
ske på arbejdspladsen, men det kræver, at du som medarbejder investerer
dig selv socialt. I
har stor mulighed
for at påvirke kulturen på arbejdspladsen, og i er alle med
til at definere, hvilken slags kolleger I
gerne vil være.
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G U I D E fortsat
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SKAB RUM FOR E
KSPERIMENTER

Som leder af en ar
bejdsplads, der
“starter forf ra” m
ed mange nye med
arbejdere, kan de
t være en god idé
at
sk abe og understø
tte et friru m, hvor
nye medarbejdere
kan vise alle dere
s
kompetencer – og
så dem, du um idde
lbart ik ke vidste,
de besad – eller ko
m
me med input til
, hvordan virk som
he
den organiserer sig
bedst mulig t. Der
kan kom me meget
fr ug tbart ud af så
dan en åben hed,
men det lykkes se
lvfølgelig ku n, hv is
du som leder oprig tig t er interess
eret i at modtage
medarbejdernes kr
eative input. Lad
de ting, som lyder
interessante, kom
me an på en prøv
e, og accepter, at
ud
faldet kan gå i alle
retn inger, når man
ek sperimenterer
for at blive bedre.

Kilder: Trein Møller, projektleder i Dansk Magisterforening, og Pernille Hjortkjær, selvstændig
businesscoach, uddannet antropolog med speciale
i virksomhedskultur, ledelse og kommunikation.
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Skal du og dine kolleger
på kursus i foråret?
DM Efteruddannelse udbyder også kurser i
Aarhus:
Fundraising: 8.-9. marts
Effektive hukommelsesteknikker: 23.-24. marts
Skriv gode webtekster: 20.-21. april

Læs mere og tilmeld dig på
dmefteruddannelse.dk

dmefteruddannelse.dk
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DM’S
FORSKNINGSPRISER 2017

Fortjener din
forskerkollega samme
anerkendelse som
Lars og David?
Dansk Magisterforening uddeler igen i år to
forskningspriser på hver 50.000 kr.
Priserne er forskernes egne og en anerkendelse
af grundforskning, kritisk forskning og nytænkende
anvendelse af forskningsresultater.
Gå ind på dm.dk/forskningspriser senest 17. marts 2017
og se, hvor nemt du indstiller en kandidat.
Seneste prismodtagere
Lars Arendt-Nielsen, dr.med., professor, Aalborg Universitet
David E. Nye, professor, Syddansk Universitet

Masterud
ORGANISATIONSPSYKOLOGI
Informationsmøde 4. april 2017
PROFESSIONEL KOMMUNIKATION
Informationsmøde 5. april 2017 og 9. maj 2017
PROJEKTLEDELSE OG PROCESFORBEDRING
Informationsmøde 8. maj 2017 og 25. maj 2017
SUNDHEDSFREMME
Informationsmøde 25. april 2017
UDDANNELSE OG LÆRING
Informationsmøde 20. april 2017
ANSØGNINGSFRIST 1. JUNI 2017

ddannelser

TURISTFØRER - DIPLOMUDDANNELSE
Informationsmøde 23. maj 2017
ANSØGNINGSFRIST 15. JUNI 2017

ruc.dk/videreuddannelse
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Bliv endnu bedre
Tag på KUrSUS I ForåreT
Den mobiliserende projektleder
Få konkrete værktøjer til at mobilisere udvikling og
sætte dit projekt i bevægelse. Kurset varer to dage.
Start 16. marts 2017 i København
Pris (ekskl. moms)
Medlemmer 8.600 kroner
Andre 10.200 kroner
Prisen er inklusive bogen ”Fucking flink dig selv”.
Sociale medier
Få overblik over muligheder og styrker og bliv klogere på, hvordan du kan skabe et reelt udbytte for din
organisation på sociale medier. Todageskursus.
Start 21. marts 2017 i København
Pris (ekskl. moms)
Medlemmer 8.500 kroner
Andre 10.100 kroner
Facilitering: Teori, refleksion, praksis
Lær hvordan du som facilitator tilrettelægger
processer, så du navigerer i problemerne og mod
målene. Seksdages mastermodul i International Virksomhedskommunikation på SDU, 10 ects-point.
Start 24. marts 2017 i København
Pris for alle (ekskl. moms) 22.500 kroner

Grafisk facilitering (modul 1)
Få kreative metoder og værktøjer, så du kan skabe
konstruktivt engagement og kreative møder og
forandringsprocesser. Kurset varer to dage
Start 3. april 2017 i København
Pris (ekskl. moms)
Medlemmer 8.950 kroner
Andre 10.550 kroner
prisen er inklusive toolbox.
Leder uden kasket
Få konkrete redskaber til at lede og tage lederskab,
når du ikke har den formelle lederrolle. Todageskursus med en personlig og fortrolig samtale.
Start 4. april 2017 i København
Pris (ekskl. moms)
Medlemmer 10.700 kroner
Andre 12.300 kroner
prisen er inklusive en persontest og en personlig
samtale.
Fundraising
Få succes med fundraising og få overblik over
begreber, teknikker og søgemuligheder. på kurset får
du værktøjer til idé- og konceptudvikling og lærer at
formulere de helt rigtige ansøgninger. Kurset varer
to dage.
Start 8. marts 2017 i aarhus
Start 5. april i København
Pris (ekskl. moms)
Medlemmer 8.500 kroner
Andre 10.100 kroner

Find flere kurser på dmefteruddannelse.dk eller ring på telefon 91 34 66 24
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Det udskældte
uddannelsesloft ændres,
men får stadig kritik
Både de studerende, de faglige organisationer, uddannelsesinstitutionerne og
erhvervslivet roser regeringen for at have lyttet til kritikken af uddannelsesloftet.
Til gengæld ser de stadig problemer med den del af loftet, som består.
VLAK-regeringen har sammen med
 ocialdemokratiet og Dansk FolkeparS
ti valgt at ændre det udskældte uddannelsesloft, inden det nogensinde nåede
at træde i kraft.
Loftet har været udsat for massiv
kritik fra både de studerende, en række
faglige organisationer, uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet, fordi
det ville forhindre de studerende i at
blive klogere og skifte karrierespor senere i livet.
Blandt andet fortalte UC Syd, som
uddanner lærere, sygeplejersker og
pædagoger til det syddanske arbejdsmarked, at uddannelsesloftet ville gøre
ondt værre for de syddanske folkeskoler. Her er der i forvejen mangel på
uddannede folkeskolelærere, og hver
syvende lærerstuderende på UC Syd
ville fx være kommet i karambolage
med uddannelsesloftet, fordi de i forvejen har læst en uddannelse på samme
eller højere niveau.
Den massive kritik fik derfor
VLAK-regeringen til at indkalde Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti
til en ny drøftelse af loftet. Drøftelserne førte til, at uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) på et
pressemøde på januars sidste dag fortalte, at aftaleparterne var blevet enige
om at lempe reglerne for uddannelsesloftet, så man nu kan tage en ny uddannelse, når der er gået seks år, fra at
man har færdiggjort sin første uddannelse. Samtidig er det besluttet ikke
at ændre på den såkaldte “positivliste”
over uddannelser, som er undtaget for
uddannelsesloftets bestemmelser, og
som der derfor kan ansøges om optag
på uanset tidligere uddannelser.

“Der har været en offentlig diskusi forbindelse med pressemødet, at der
kun er tale om en aftale og altså ikke
sion, hvor nogle har påpeget et ønske
et noget mere bindende politisk forlig,
om, at hele statsministerens princip
som kun kan opsiges på den anden side
om livslang læring var afspejlet i den
her aftale. Det har vi lyttet til og drøf- af et nyt folketingsvalg, medmindre
alle forligspartier er enige om ændrintet med aftalepartierne. Jeg synes, vi
er kommet et godt stykke for at imøgen. Bemærkningen faldt, da hun blev
spurgt, om hun ikke var bange for, at
dekomme den del”, sagde Søren Pind
aftalen ville binog kaldte det “uddannelsesspekulation”, hvis
de hende og parnogle studerende fx er
tiet til VLAK-resøgt ind på sygeplejergeringens politik
på området.
skeuddannelsen udeluk“Lige nu og
kende med henblik på
her har vi væbagefter at søge ind på
fx medicinstudiet.
ret optaget af
Rundt om podiet
at få justeret en
lød det samstemmenaftale, som har
vist sig at være
de fra de andre aftaleuhensigtsmæsparter, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
sig. Hvad der sker
Liberal Alliance og De
efter næste valg,
Konservative, at det
er en anden sag”,
var en glædelig dag for
sagde hun.
både de studerende og
Både DM, AC
Mette Reissmann, uddannelsesordfører (S)
det lyttende folkestyog FTF kvitterere, fordi man nu havde
de for opblødninlyttet til kritikken og fundet en bedre
gen, men kritiserede, at aftalen stadig
løsning for alle parter, men samtidig
lægger unødvendige bånd på fleksibilifortsat kan finansiere den fælles dagteten i uddannelsessystemet.
Også de studerende er stadig på barpengeaftale.
rikaderne over for uddannelsesloftet,
forklarede Danske Studerendes FællesStadig malurt i bægeret
Men selv om både de studerende, de
råds nye formand, Sana Mahin Doost:
faglige organisationer, uddannelsesin“Jeg køber ikke præmissen om, at
studerende shopper rundt og spekustitutionerne og erhvervslivet var hurtige til at rose regeringen for at have
lerer i uddannelser. Man tvinger de
lyttet til den massive kritik af uddanstuderende til at træffe de her valg tidnelsesloftet, fik det dog ikke kritikken
ligere og tidligere, og det er et mentil at forstumme.
neskeligt vilkår, at man kan vælge forMette Reissmann, Socialdemokratikert, og det er også derfor, at man har
ets uddannelsesordfører, understregede set så massive protester”.

“Lige nu og her
har vi været optaget af at få justeret
en aftale, som har
vist sig at være
uhensigtsmæssig. Hvad der sker
efter næste valg,
er en anden sag”
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U D D A N N E L S E S L O F T af Louise Egholm Burcharth · leb@dm.dk · foto: Cathrine Ertmann

BLÅ BOG
Navn: Julie Borup Jensen.
Alder: 48 år.
Job: Lektor på Institut for Læring
og Filosofi, Aalborg Universitet.
Uddannelse:
1995: 5-årig violinistuddannelse
fra Det Jyske Musikkonservatorium.
2004: Professionsbachelor i
sygepleje fra University College
Nordjylland.
2007: Cand.mag. i læring og
forandringsprocesser fra Aalborg
Universitet.
2013: Ph.d. i læring og forandringsprocesser fra Aalborg
Universitet.

Julie Borup Jensen føler sig
både privilegeret og ydmyg
over sine tre betalte uddannelser. Men i dag spiller de
ifølge lektoren selv godt
sammen og giver ekstra stor
værdi i hendes arbejde.

Julie
bruger
alle sine tre
uddannelser
Julie Borup Jensen er uddannet violinist og sygeplejerske samt
cand.mag. og ph.d. i læring og forandringsprocesser. For lektoren spiller
de tre uddannelser godt sammen, når hun underviser og forsker. Derfor er
hun kritisk over for begrænsningen af muligheden for at tage flere uddannelser.
“Ja, jeg er jo en meget uddannet kvinde”.
Det skriver Julie Borup Jensen, da
jeg i en mail spørger, om hun har
lyst til at mødes og fortælle om, hvad
hendes uddannelser har betydet for

hende i lyset af uddannelsesloftet,
der fra politisk hold blev vedtaget
før jul – og i januar igen blødt op, så
man kan tage en ny uddannelse efter
seks år.

Den 48-årige nordjyde er med sine
tre uddannelser én af dem, der som
udgangspunkt ville være blevet ramt af
uddannelsesloftet, hvis det havde eksisteret, dengang hun var på skolebæn-
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ken. For hun tog sine uddannelser, inden der var gået seks år fra den sidst
afsluttede.
Og Julie Borup Jensen er meget bevidst om, at staten har brugt mange
penge på at uddanne hende.
“Jeg har selv efter denne lovændring
tænkt rigtig meget på, hvor meget jeg
har “kostet”, og hvad jeg i min nuværende stilling “giver tilbage””, skriver
hun til mig.
Da jeg møder lektoren på hendes
kontor på Institut for Læring og Filosofi på Aalborg
Universitet, hvor
hun netop er strøget ind efter at
have eksamineret
det meste af dagen,
sætter hun også ord
på, hvor ydmyg og
privilegeret hun er
over sine tre betalte
uddannelser.
I dag arbejder Julie Borup Jensen
som lektor på universitetet, hvor hun
underviser på kandidaten i læring og
forandringsprocesser og på masteruddannelsen af samme navn. Her oplever
hun værdien af sine tre uddannelser og
har indtryk af, at instituttet har glæde
af, at hun har et ben i både den kunstneriske og professionsfaglige lejr.
“Det giver værdi at kunne flere ting
– også økonomisk – da man får evnen
til perspektivskift, som kan løse nogle
problemer for samfundet i sidste ende”.
Julie Borup Jensen forsker også i
undervisningsformer på sygeplejerske-, pædagog- og læreruddannelsen på University College Nordjylland (UCN). Her bruger hun både
sin kunstneriske, professionsfaglige
og akademiske indgang til fx at hjælpe
de pædagogstuderende med at omgås
børn i øjenhøjde, da hun “aktionsforsker” og dermed involverer sig aktivt i
undervisningen af de studerende.
“Jeg er trænet i som kunstner at bruge mine sanser og have en umiddelbar
tilgang. Derfor kan jeg i forskningen
hjælpe de studerende med redskaber til
fx at se børn, som de er, i stedet for ud
fra, hvad man forventer. For vi mennesker har en tendens til at fortolke

og se, hvad vi tror er vigtigt”, fortæller hun.

Poesi for pædagoger
Julie Borup Jensen er også inspireret
af kunsten i sin forskning af undervisningen på UCN’s pædagoguddannelse i Hjørring. Her bliver de studerende
fx sat til at skrive digte ud fra barnets,
forældrenes eller pædagogens perspektiv.
“Ved at skrive digte får de gang i
den empatiske indlevelsesevne og følelserne. Ved at
sætte sig i forskellige personers sted
erkender de, at
de har brug for at
vide noget om at
håndtere forskellige problemstillinger som pædagog. Det får dem
til at tænke over, hvad man lige gør,
hvis man støder på et barn, hvor faren
er fuld, og moren ryger hash, for det
er jo frygteligt for barnet”, forklarer
hun ivrigt.
Og med sin 5-årige uddannelse som
violinist fra Det Jyske Musikkonservatorium har Julie Borup Jensen haft det
kunstneriske fag tæt inde på livet. Hun
blev færdig i 1995, men havde svært
ved at leve af det. Hun tog musikskolejob, hvor der var nogle, men kunne
stadig ikke komme fri af dagpengesystemet.
“Jeg blev enig med mig selv om, at
jeg ikke hele tiden gad gå rundt med
hatten i hånden, og ville gerne finde
et felt, hvor der var mangel på arbejdskraft. Nu havde jeg forfulgt mit hjerte med musikuddannelsen, så måtte
det blive mere fornuftigt denne gang.
En beslutning med hjernen”, fortæller hun.
Julie Borup Jensen startede som 30årig på sygeplejerskeuddannelsen. Her
opdagede magisteren, at hun havde
flair for de mere akademiske fag, og at
kombinationen af teori og praksis tiltalte hende.
“Når jeg sad på skolebænken på sygeplejerskeuddannelsen, fik jeg rigtig
stor glæde af at få sat nogle begreber

“Det giver værdi
at kunne flere ting
– også økonomisk
– da man får evnen
til perspektivskift”.

på, hvad jeg gjorde i praksis, som man
jo ikke gjorde på konservatoriet, hvor
det kun er praksis”.
Koblingen af teori og praksis kickstartede især Julie Borup Jensens lyst
til at blive underviser på sygeplejerskeuddannelsen. Hun nåede derfor kun en
kort overgang at arbejde som sygeplejerske, inden hun i 2007 startede på
kandidaten i læring og forandringsprocesser for at blive en god underviser.
Med sin undervisningsfaglige erfaring er Julie Borup Jensen dog bange
for, at uddannelsesloftet vil virke forstyrrende på de studerende, der er
startet på en uddannelse, da de ikke
kan skifte før efter seks år, hvis de
først gennemfører.
“Hvis jeg var ung og startede på en
bacheloruddannelse nu, ville jeg hele
tiden tænke: “Er jeg det rigtige sted?
Er det noget for mig, eller kan der
være noget andet?” Det gør det meget
svært, hvis man hele tiden bliver forstyrret med tanken om, at man skal
noget andet”.

UDDANNELSESLOFTET

• Blev vedtaget den 19. december 2016
af regeringen, Socialdemokratiet
og Dansk Folkeparti og forhindrede
studerende i at tage to uddannelser
på samme niveau eller niveauet
under den, de allerede havde
gennemført. Det skulle bl.a.
være med til at finansiere
dagpengeaftalen fra 2016.
• Den 31. januar 2017 justerede
partierne bag aftalen loftet, så man
kan tage en ny uddannelse på samme
eller lavere niveau seks år efter den
afsluttede.
• Der kan gives dispensation af
helbredsmæssige årsager, eller hvis
ens uddannelse er forældet, så man
ikke skal vente i seks år.
• Der findes en positivliste over
uddannelser, man stadig frit kan
starte på, fordi de opfylder et særligt
arbejdsmarkedsbehov.
Kilde: www.ft.dk og www.ufm.dk

FORTÆL
DIN HISTORIE
MED BILLEDER

Tekster, der understøttes af gode billeder, får langt mere opmærksomhed.
Hjælp dit budskab på vej med et godt foto.

Tilmeld dig et af forårets fotokurser:

FOTOGRAFERENDE JOURNALISTER
OG KOMMUNIKATØRER

VIDERE MED FOTO: JOURNALISTER
OG KOMMUNIKATØRER

Start 16/3

Start 25/4

København

dmjx.dk/foto1

København

dmjx.dk/foto2
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K O M P E T E N C E U D V I K L I N G af Pernille Siegumfeldt · psi@dm.dk · foto: Lars Bech

NYT TALENTPROGRAM SKAL
SÆTTE KARRIEREN PÅ SKINNER
Cand.scient. i gastronomi og sundhed Lise Skjødt Sørensen og cand.scient.san.
Ida Nygaard Mottelson er nye på arbejdsmarkedet og blandt de 40 DM’ere, der er
udvalgt til at deltage i foreningens første talentprogram nogensinde.
At gå fra tilværelsen som studerende til et fuldtidsjob som højtuddannet
professionel i en organisation eller en
privat virksomhed byder på udfordringer for mange DM-medlemmer.
Gennem hundredvis af samtaler med
såvel kandidater i starten af deres karriere som arbejdsgivere har Dansk Magisterforenings karriererådgivere fået
et indblik i, hvor problemerne typisk
opstår.
Det er baggrunden for, at foreningen i december for første gang kunne
byde 40 scienter og humanister velkommen til et såkaldt karriereprogram, der strækker sig et stykke ind i
foråret 2017.
I løbet af seks moduler vil deltagerne
få indsigt i emner som projektledelse,
organisations- og magtanalyse, kommunikation, strategi og forhandling.
Seancerne vil tage udgangspunkt i de
udfordringer, deltagerne selv har identificeret som de mest presserende.
Målet er at give yngre DM’ere med
maksimalt tre års arbejdserfaring et
karriereboost og – som bonus – måske
endda et godt netværk.
Egentlig skulle de kun have været
20 på en prøveballon af et hold, men i
stedet blev der oprettet to. Interessen
for at deltage har været overvældende –
især, skulle det vise sig på kickoffmødet
på Frederiksberg, blandt foreningens
kvinder. Kun tre mænd mødte op.

Usikre skridt ud på arbejdsmarkedet
Ida Nygaard Mottelson, 29-årig cand.
scient.san. fra SDU, kom med toget fra
Odense, hvor hun i knap to år har arbejdet med sundhedsfremme og sundhedsstrategier som forskningsassistent
på Indvandrermedicinsk Klinik på
Odense Universitetshospital.

Uanset hvor stærkt man står fagligt
get frem til at mødes i professionelt
som nyuddannet kandidat, så bliver
regi med folk, der har en anden faglig
de første skridt ud på arbejdsmarkedet
baggrund end min”, siger Ida Nygaard
nok altid en smule usikre, vurderer Ida Mottelson.
Nygaard Mottelson.
“Jeg glæder mig til at supplere al
Et værdifuldt supplement
min tunge teoretiske viden med nogle
til fødevareteknik
konkrete værktøjer, jeg kan bruge til at Den forhåbning deler hun med Lise
håndtere nogle af de opgaver, der ligSkjødt Sørensen, 31-årig cand.scient. i
gastronomi og sundhed fra KU. I halvger uden for mit fagfelt. Allerede i dag
er kommunikation og projektledelse
andet år har hun arbejdet som konsufx kompetencer, jeg står og skal bruge
lent for Varefakta, der – foruden en
hver eneste dag”, forklarer hun.
frivillig mærkningsordning – tilbyder
Ida Nygaard Mottelson blev færdig
rådgivning om mærkning af fødevarer
på Syddansk Universitet i sommeren
og nonfoodvarer.
2015 og har siden været ansat i mid“Der er flere humanister end scient.
er tilmeldt programmet, og det er inlertidige stillinger på Indvandrermedicinsk Klinik i Odense et halvt år ad
teressant, at vi kan få hinandens pergangen. Hendes stilling er netop blevet spektiver på de arbejdsudfordringer, vi
forlænget med yderligere halvandet år.
har. Jeg ser frem til at erfaringsudveks“Det er svært at planlægge noget
le med forskellige fagprofiler”, s iger
som helst, når man
Lise Skjødt Sørensen.
springer fra tue til
Til daglig varetager
tue. P.t arbejder jeg
hun opgaver, som forudbenhårdt på at få lov
sætter, at hun får styrtil at skrive en ph.d.
ket sine generalistkompå Syddansk Unipetencer, især indenfor
projektledelse og forversitet, som skal
handle om brugen
handling.
af tolke i det danske
“Jeg har en fødevasundhedsvæsen og
reteknisk baggrund,
ikke mindst basere
Lise Skjødt Sørensen. cand.scient. og derfor er talentprosig på mine erfaringrammet et værdifuldt
i gastronomi og sundhed
supplement. Jeg har før
ger fra klinikken.
benyttet mig af DM i forbindelse med
Måske kan talentprogrammet hjælpe
karriereafklaring og lignende, og jeg satmig på vej med den plan”, siger hun.
De emner, som deltagerne skal arser på, at kvaliteten er lige så høj på det
her kursus. Det er meget værdifuldt, at
bejde med på modulerne, vil være refagforeningen også har noget at tilbyde
levante for hende, uanset hvor hun får
til andre end jobsøgende. Karriere- og
job i fremtiden.
kompetenceudvikling er også vigtigt,
“Derudover tror jeg, at alle, der er
når man er ny på arbejdsmarkedet”, påhelt nye i karriereræset, kan få rigtig
meget ud af at tale med hinanden og
peger Lise Skjødt Sørensen.
dele erfaringer, så jeg ser lige så me-

“Karriere- og
kompetence
udvikling er
vigtigt, når
man er ny på arbejdsmarkedet”.
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TALENTPROGRAM I JYLLAND
DM Karriere forventer at
udbyde et lignende talentprogram i Jylland i efteråret 2017.

“Jeg glæder mig til at supplere al min tunge teoretiske viden
med nogle konkrete værktøjer”, siger cand. scient.san. Ida
Nygaard Mottelson, som er begyndt på DM’s nye talentprogram.
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C I T A T E R af Thomas Bøttcher ∙ tb@dm.dk ∙ foto: Tage Johannessen

Drømmen om
to linjer på en flap
Historiker Kåre Johannessen er kendt fra “Historiequizzen”
på DRK. Og så har han vundet udødelighed med et citat,
der er svært at forstå.
Nietzsche, Immanuel Kant og Goethe
er ikke hvem som helst. De er udødelige
figurer i den europæiske kulturhistorie.
Kåre Johannessen er ikke hvem som
helst. Igennem mange år berømt på
Lolland-Falster-egnen, berygtet for
sin iscenesættelse af ridderturneringer
i regi af Middelaldercentret.
Nietzsche, Immanuel Kant, Goethe.
Og Kåre Johannessen. Nu og for altid
deler de samme skæbne.

Hvorfor, tænker du givetvis, for der
er vel kun få, der, hvis de har hørt om
Kåre Johannessen, forbinder ham med
de tre tyske ånder.
Hvis du kender ham, er det nok snarere fra “Historiequizzen” på DRK –
hvor han har optrådt i samtlige seks
sæsoner og også gør det i den syvende,
der netop har haft sæsonpremiere.
Eller fordi du måske har overværet
et af hans foredrag, læst en af hans bø-

ger eller måske endda deltaget i en ridderturnering på Lolland.
Har han studeret på de samme tyske
universiteter? Nej. Er han lige så produktiv? Nej. Selvom Kåre Johannessen
har adskillige bøger bag sig, har han
på ubestemt tid indstillet forfatterskabet, og han har i øvrigt aldrig beskæftiget sig med de herrer.
Forbindelsen – eller ønsket om at få
den – stammer fra hans gymnasietid.

Historikeren Kåre Johannessen i et interview med TV 2
Øst. Det var journalister fra tv-stationen, der sørgede
for, at han fik sin ungdoms hedeste drøm opfyldt.
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“Vi var nogle venner, der lå under et
bord til en fest, fulde af øl. Vi var studentikose, men drømte også om udødelighed. Og så kom det til os”, siger
Kåre Johannessen.

Smutvej til evigheden
I alkoholens velsignede tåger fandt de
en tilpas ironisk smutvej til evigheden.
Og knap tyve år efter, i 1999, opnåede
Kåre Johannessen som den eneste af
vennerne – og i øvrigt som den eneste
daværende dansker – det fantastiske:
Et citat fra hans hånd, to linjer, mejslet
med tryksværte i flappen på ca. 10.000
Ga-jol-pakker. Kåre Johannessen var
nu i samme klub som de tyske kæmper
og folk som Mark Twain, Konfutse og
Voltaire. Citatet kommer her:
“Demokrati er at fordele det moralske ansvaret på så mange mennesker,
at det forsvinder helt”. Men hov, hvad
betyder det egentlig? Er demokratiet
forsvundet? Ga-jol-citater er jo som
regel enkle og koncise: “Den, som ven-

“Du må tænke på,
at det faktisk var
stort. Vi havde
drømt om det i tyve
år, så jeg blev måske
ramt af ærefrygt”.
Kåre Johannessen, historiker

ter på et tilfælde, spilder tiden” (Giordano Bruno), “Alle vil herre være, ingen vil sækken bære” (Peter Syv), “Jeg
kan modstå alt – undtagen fristelser”
(Oscar Wilde).
Var det virkelig det bedste, du havde i
skuffen?
“Jeg vil gerne indrømme, at det ikke
er særlig godt. Det, jeg havde i tankerne, var bare som en påmindelse om det
personlige ansvar frem for at gemme
sig bag fællesskabet. Det kan fx godt
være, at der er nogle onde amerikanske

olieselskaber, der forurener ad helvede
til, men der er grænser for, hvor meget
man kan pibe over det, hvis man kører
rundt i en bil med benzinmotor”.
Men citatet blev altså ikke udvalgt, fordi
det var særligt rammende eller godt?
“Jeg ville gerne have fundet på noget bedre, men jeg havde kun en time.
Sagen er den, at jeg var blevet ansat som leder af vikingeborgen Trelleborg i Slagelse, og når der sker det
mindste i Slagelse, er TV 2 Øst på
pletten. Jeg sagde til dem, at jobbet
var det næsthøjeste, jeg kunne opnå,
og at det højeste ville være at komme på en Ga-jol-flap. Journalisterne
kontaktede så, uden at jeg vidste det,
Toms’ marketingchef, som kort tid efter ringede til mig. Så pludselig skulle
jeg stå og hitte på noget. Du må tænke på, at det faktisk var stort. Vi havde drømt om det i tyve år, så jeg blev
måske ramt af ærefrygt”.

Uddeling 2017
Censorer i Natur og udeliv og
Sundhedsfremme og bevægelse
til pædagoguddannelsen
Censorformandskabet for pædagoguddannelsen åbner for beskikkelse af
censorer i to valgfrie områder.
Beskikkelsesperioden løber fra
1. april 2017 til 31. januar 2019.
Der vil blive lagt vægt på, at censorer har
kendskab til pædagogers arbejdsområde.
Se mere om vejledning, ansøgning
og formularer på: www.censor-it.dk
Ansøgningsfrist: 22. februar 2017

Dansk Kræftforskningsfond indkalder ansøgninger til dette
års uddeling, hvor der vil være ca. 3,7 mio. kroner til rådighed.
Fonden ønsker at prioritere støtte til initiering af nye forskningsprojekter. Uddelingen målrettes yngre post-graduate forskere
(ph.d. studier). Skolarstipendiater kan ikke komme i betragtning. Der bevilges ikke støtte til kongresrejser.
Støtte kan gives til projekter inden for basal og epidemiologisk
kræftforskning samt alle former for klinisk kræftforskning.
Der kan ansøges om 1-årige bevillinger, der ikke overskrider
225.000 kr. Fonden dækker ikke udgifter til ”overhead” eller
studieafgifter. Der kan ikke forventes bevilling til projekter,
som tidligere har opnået støtte fra fonden.
Ansøgningen skal være klar og kortfattet og med et abstrakt,
der entydigt beskriver formål, metode og gennemførlighed
af projektet. Det skal af budgettet fremgå, hvad der konkret
ansøges til. Det skal angives, om der inden for de sidste 3 år
er bevilget midler fra Dansk Kræftforskningsfond.
Ansøgeren skal være den person som skal udføre det pågældende projekt. Ansøgers CV skal vedlægges – og der skal
vedlægges en vejlederudtalelse. Den seniorforsker, der superviserer projektet, kan kun anbefale ét projekt.
Ansøgning modtages fra onsdag den 1. marts 2017, og
sendes elektronisk via et link på fondens hjemmeside:
www.dansk-kraeftforsknings-fond.dk
Ansøgningsfristen er lørdag den 1. april 2017 kl. 12.00.
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NYE BØGER

“Luthers
folkelige og
omsorgsfulde
pædagogiske
felttog var
allerede begyndt med
bibelover
sættelsen”.
F I L O S O F I

En lille bog om
eksistensen
Ole Thyssen
Informations Forlag, 2016,
259 sider, 249,95 kr.
Forfatteren til “Det filosofiske blik” er tilbage. Denne gang er det ikke et
oversigtsværk, men et selv-

R E L I G I O N

Luther – Et bekymringsfrit hjerte
Steffen Støvring
Akademisk Forlag, 2016, 200 sider, 299,95 kr.
Enkel og underholdende, seriøs og udfordrende skildring af Luthers liv, tanker og betydning. Men først og fremmest fortæller
bogen om mennesket Martin Luther; om hans enestående mod og
kampvilje. Og om hans stædighed og stridbarhed. Dette er historien om manden, der med livet som indsats i 1517 slog 95 teser op
på døren til slotskirken i Wittenberg og dermed satte reformationen i gang. Hvem var Luther? Hvad var det, han troede på? Hvad
var det, han ville gøre op med? Og hvad betyder han for os i dag?

stændigt filosofisk værk, som
spørger ind til, hvad det vil
sige at være menneske. I “En
lille bog om eksistensen” undersøger Ole Thyssen det
mest selvfølgelige og surrealistiske: At mennesket eksisterer i en hverdag fuld af
små mirakler, som ingen kan
forklare, og alle derfor glemmer. Hvordan er bevidst-

heden koblet til kroppen?
Hvordan kan Jeg bevæge sin
lillefinger? Og hvordan kan
Jeg se, hvad Du tænker?

Kræftens Bekæmpelse udbyder 5 mio. kr. til forskning og udvikling
i forhold til at understøtte, at kræftpatienter sikres de bedst mulige
rammer for at blive i eget hjem i den sidste tid og mulighed for at dø i
eget hjem, hvis de ønsker det.
Baggrunden er, at de fleste alvorligt syge kræftpatienter ønsker at
være mest muligt i eget hjem og at dø hjemme. Men ca. halvdelen af
alvorligt syge kræftpatienter dør på hospital. Mange gange går det
således anderledes end ønsket.
En tryg sidste tid i eget hjem for kræftpatienter forudsætter bl.a. et
tæt og godt samspil mellem sygehus, egen læge, hjemmesygepleje og
det palliative team. Tidlig planlægning af den sidste tid på baggrund
af patientens og de pårørendes ønsker er en anden forudsætning.
Der er behov for projekter, der kan vise, hvordan den palliative indsats
i eget hjem bliver bedst mulig, så patienternes ønsker til den sidste tid
og ønsket om at dø i eget hjem bedre kan imødekommes.
Derfor indkaldes forslag til forsknings- og udviklingsprojekter, der kan
demonstrere, hvordan den palliative indsats i eget hjem kan imødekomme patienternes ønsker.
Ansøgningsfrist:
1. maj 2017 kl. 15.00.
Se hele opslaget på vores hjemmeside www.cancer.dk/bevilling
Kræftens Bekæmpelse
Bevillingssektionen

Se flere bøger på MAGISTERBLADET.DK

Bente Scavenius
Bo Tao Michaëlis

Bybilleder
Kunstnernes og forfatternes København

H I S T O R I E

Strandberg Publishing

28

Bybilleder
– Kunstnernes og forfatternes København

Opslag – Knæk Cancer 2017

Kræftens Bekæmpelse uddeler 5 mio. kr. til et strategisk
forsknings- og udviklingsinitiativ ”Flere kræftpatienter skal
have mulighed for at dø i eget hjem - hvis de ønsker det”

K U N S T

Mellem brødre – Dansknorsk samliv i 600 år
Rasmus Glenthøj (red.)
Gads Forlag, 2016, 328 sider,
349,95 kr.
Efter 400 års politisk forening – bl.a. med fælles kongehus, hovedstad, administration, universitet, flåde og
kirke – blev Norge adskilt
fra Danmark i 1814. I begge
lande er erindringen om det
politiske og kulturelle samliv
mere eller mindre udvisket,
skønt den fælles historie har
sat sig dybe spor i landenes lovgivning, institutioner,
sprog og kultur. I bogen afdækker en række fremtrædende norske og danske forskere det, der under og efter
foreningstiden forener og
adskiller de to lande – hvordan danskere og nordmænd
igennem tiden har inspireret
og præget hinanden.

Bente Scavenius og Bo Tao
Michaëlis
Strandberg Publishing, 2016,
256 sider, 399 kr.
København har gennem århundreder inspireret både
billedkunstnere og forfattere. Nu har kunsthistorikeren Bente Scavenius og litteraturkritikeren Bo Tao
Michaëlis udvalgt 75 af de
bedste billeder og 75 af de
bedste tekster med København som fælles tema – og
sat dem sammen, så de supplerer og befrugter hinanden. Bybilleder præsenterer ikke blot kunstnernes
og forfatternes skildringer af byen – Scavenius og
Michaëlis analyserer desuden værkerne ind i en større sammenhæng. På den
måde fortæller de en ny historie om København – en
bevidsthedshistorie, der viser forskellige tiders syn på
byen og menneskene i den.
Flere bøger på side 54
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DM: Fridagsdom er en
bombe under aftalesystemet
Fronterne er kridtet hårdt op forud for OK-forhandlinger i staten,
efter at en voldgiftskendelse i januar gav SKAT ret til at opsige
arbejdsgiverbetalte fridage. Moderniseringsstyrelsen siger, at den
bakker op om de statslige arbejdspladser, der tager ansvar for økonomi.

de nu får frataget tilkæmpede fridage.
Fridagsdommen er et alvorligt anslag
Jeg bliver bekymret for, hvad det vil få
mod den danske model, og den kridaf konsekvenser på sigt”, siger Camilla
ter fronterne hårdt op forud for overGregersen.
enskomstforhandlinger på statens omModerniseringsstyrelsen kaldte i en
råde i 2018.
pressemeddelelse kendelsen for en friSådan lyder kritikken fra en professor og Dansk Magisterforenings
findelse. I et skriftligt svar til Magiformand, efter at en faglig voldgift i
sterbladet påpeger styrelsens direktør,
januar afgav en kendelse om arbejdsgi- Poul Taankvist, at det langtfra er alle
ansatte i staten, der har haft retten til
verbetalte fridage i SKAT. Kendelsen
de arbejdsgiverbebetyder, at medarbejderne i SKAT
talte fridage.
fremover selv skal
“Det er i høj
betale for at holde
grad embedsmænd
fri grundlovsdag,
i departementer
juleaften og nytårsog styrelser, som
har arbejdsgiverbeaften, selv om det
har været en rettalt fri på dagene.
De arbejdspladtighed i 20-30 år, at
det var arbejdsgiser, hvor man har
dagene, er retten
verbetalte fridage.
givet lokalt. En beDM’s formand,
Camilla Gregersen,
slutning om at indkalder afgørelsen
drage dagene ligger
Henning Jørgensen, professor, Aalborg
Universitet
for en “bombe underfor også hos den
lokale ledelse. Det
der aftalesystemet”.
er også det resultat, som opmanden er
“Rettighederne har jo været en forkommet frem til i den netop afsluttede
udsætning for de overenskomster, vi
sag”, skriver Poul T
 aankvist.
har indgået igennem årene. Pludselig mister medarbejderne en rettighed,
uden at der har været en forhandling
Staten strammer tommeskruerne
først”, siger Camilla Gregersen.
Aftaler, der har været en rettighed i
Staten lægger gift ud for et i for20-30 år, virker de facto som en del
af en overenskomst, hvis den ene part
vejen anstrengt samarbejde, når der
ikke i en periode har gjort eksplicit
med et penselstrøg ændres så radikalt
indsigelse mod forholdet. Det mener
i medarbejdernes vilkår, mener DM´s
arbejdsmarkedsprofessor Henning Jørformand.
“I forvejen er medarbejderne presse- gensen fra Aalborg Universitet. “Mode af besparelser på flere områder. Det derniseringsstyrelsen har længe laer underlødig arbejdsgiveradfærd, at
det sig inspirere af USA, hvor man

“Moderniseringsstyrelsen har længe ladet sig inspirere af USA, hvor
man bl.a. har frataget skolelærerne
retten til selv at
indgå aftaler”.

bl.a. har frataget skolelærerne retten til
selv at indgå aftaler. I Danmark ramte tendensen lærerne i 2013, uden at
det fremkaldte særligt stærke reaktioner fra de øvrige organisationer. Nu
strammer staten tommeskruerne én
gang til”, siger Henning Jørgensen.
Corydon indførte en “doktrin” i
2013 om, at udgiftspolitik og overenskomster blev koblet sammen, og
at overenskomstfornyelser blev lagt
ind under udgiftspolitikken. Det er en
spændetrøje, som ikke har været der
før, forklarer professoren.
“Samtidig fik cheferne i Moderniseringsstyrelsen et økonomisk incitament til at sikre besparelser på
området. Alt det har personaleorganisationerne undladt at svare samlet igen
på”, pointerer Henning Jørgensen.
Poul Taankvist siger, at det handler om at bruge skatteborgernes penge
bedst muligt.
“Og derfor bakker Moderniseringsstyrelsen også op om de arbejdsgivere,
der tager ansvar for, at økonomi og opgaver hænger sammen”, skriver styrelsens direktør.
“Når det er sagt, kan jeg selvfølgelig godt forstå, at opsigelsen af betalte
fridage giver anledning til utilfredshed
blandt de medarbejdere, som nu skal
bruge ferie eller afspadsering, hvis de
vil holde fri de pågældende dage”, tilføjer Poul Taankvist.

FORÅRET BYDER PÅ NY, INSPIRERENDE OG FAGLIG VIDEN

Frit valg
mellem 97 gratis
arrangementer
før sommerferien
ARRANGEMENTERNE LIGGER EFTER
ARBEJDSTID, OG DU BRUGER ET PAR
TIMER PÅ DEM. TIL GENGÆLD FÅR DU
EN MASSE MED HJEM.
DU KAN VÆLGE BÅDE DE KARRIERE
UDVIKLENDE EMNER OG BLIVE KLOGERE
PÅ NYESTE FORSKNING.
HVAD VÆLGER DU?

STORKØBENHAVN
• AC-generalister og sekretariatsmedarbejdere
• Alt det med småt
• Analoge spil som faciliteringsredskab
• Brug din ph.d. i det private erhvervsliv
• Guide til dit første job
• En fremtid som konsulent
• Er der liv på Proxima Centauri?
• Fra grublerier til indre ro
• Fra regler til værdier i Ballerup Kommune
• Få job i det private som humanist
• Infomøde for mentorer og mentees
• Job i medico- og medicinalindustrien
• Jobsøgning i smv’er
• Kend dig selv og bliv en bedre kommunikator
• Kend dine værdier og lær at tackle stress
• Kom godt i gang med projektkarrieren
• Kom godt tilbage i job efter barsel
• Kommunikationsbranchen
• LinkedIn som karriereredskab
• Lær at tyde jobopslaget

Tilmeld dig alle de arrangementer, du vil på

dm.dk/kalender

• Mental robusthed
• Networking for begyndere
• Oversvømmelser gør København bedre og grønnere

• Planlæg din karriereudvikling

MIDTJYLLAND

• Rejs penge til egen løn

• Afklar dine lederambitioner

• Skab fornyet glæde i dit arbejde

• Analoge spil i facilitering

• Som en politisk fisk i vandet

• En fremtid som konsulent

• Sæt ord på dine kompetencer

• Infomøde for mentorer og mentees

• Søg job med LinkedIn og Twitter

• Karriereworkshop for nyuddannede

• Undertekstning: Oversætterens hækkeløb

• Kend dine livsværdier og lær at tackle stress

• Underviserjob: Karriereworkshop

• Kom godt tilbage i job efter barsel

• Universitetet skal droppe korrektheden

• LinkedIn som karriereredskab

• Uopfordret ansøgning

• Mental robusthed
• Oldtidssagaerne

NORDJYLLAND

• Oversvømmelser gør byen bedre og grønnere

• Få job i det private som humanist

• Planlæg din karriereudvikling

• Oldtidssagaerne

• Undertekstning: Oversætterens hækkeløb

• Kend dine livsværdier og lær at tackle stress

• Universitetet skal droppe korrektheden

• Analoge spil i facilitering
• Oversvømmelser gør byen bedre og grønnere

SYDDANMARK

• Kom godt i gang med projektkarrieren

• Analoge spil som faciliteringsredskab

• Kend dig selv og bliv en bedre kommunikator

• Karriereworkshop for nyuddannede

• Karriereworkshop for nyuddannede

• Kend dig selv og bliv en bedre kommunikator

• LinkedIn som karriereredskab

• Oldtidssagaerne

• Vend grublerier til indre ro

• Oversvømmelser gør byen bedre og grønnere
• Planlæg din karriereudvikling
• Vend grublerier til indre ro

dm.dk/kalender
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NYE BØGER

“Umiddelbart
efter befrielsen talte ingen
om at foretage
reduktioner i
den politistyrke,
som var blevet
nærmest fordoblet under krigen”.
L I T T E R AT U R

H I S T O R I E

Magt, krig og centralisering – Dansk Politi 1945-2007
Henrik Stevnsborg
Djøf Forlag, 2016, 542 sider, 420 kr.
Denne bogs første del handler om politiet og magten. Bogens anden del skildrer rollefordelingen mellem politi og
forsvar samt de øvrige aktorer i beredskabet under Den
Kolde Krig. Og bogens tredje del afdækker den konfliktfyldte balancegang mellem et decentraliseret og et centraliseret politi. Tilsammen udgør bogens tre dele en lang
beretning om politiets dramatiske udvikling fra et gammeldags “politivæsen” i 1945 til “virksomheden politiet” i 2007.
Bogen bygger på politiets egne sager.

PÆ D A G O G I K

Tag ansvar – opgør
med læringstyranniet

Show-Bix & Per Højholts
mediebevidste praksis
Morten Søndergaard
Museum Tusculanums Forlag,
2016, 224 sider, 220 kr.
Dette er den første samlede behandling af Per Højholts mediebevidste praksis
og af Show-Bix, der har været stort set ubeskrevet indtil nu. Bogen er et vigtigt
og originalt bidrag til Højholt-forskningen. Morten
Søndergaard viser, hvordan
Show-Bix blev afgørende
for udviklingen af Højholts
kunstneriske praksis efter
1967, og at hele Per Højholts
produktion efter 1967 med
fordel kan ses ud fra en mediebevidst poetik, der involverer performative elementer, udforskning af kunstens
kommunikation med publikum og punkteringer af
alle forventninger til kunst i
det hele taget – ikke mindst
af litteraturens og poesiens
egne genrer og rammer.

Iben Benedikte Valentin Jensen
Fjordager, 2016, 166 sider,
189 kr.
Bogen er en personlig beretning om at elske folkeskolen, højskolen og lærerseminariet og komme til
skade på gymnasiet, universitetet og university college.
Det er også en faglig fortælling om forskellen på den
individualiserede, akademiske kultur, managementkulturen og den folkelige fællesskabskultur. Men det er
først og fremmest en politisk fortælling om at have
og give modet til at handle og tage et ansvar. At insistere på at være en fagpersonlighed.
S P R O G

Hvorfor taler vi
dansk? – Om reformationen og sproget
Marita Akhøj Nielsen
Eksistensen, 2016, 70 sider,
50 kr.
For de fleste er det en selvfølge, at vi taler dansk i
Danmark. Sådan var det
ikke for 500 år siden. Her
var latin og plattysk udbredte sprog også i Danmark.
Stort set alle danskere kunne forstå plattysk, og i et

Se flere bøger på MAGISTERBLADET.DK

par århundreder var dansk
udsat for en massiv påvirkning fra plattysk. Omkring
år 1500 kunne man med god
grund vente, at dansk ville blive fortrængt af plattysk
inden for få generationer.
Sådan gik det ikke, og en af
grundene er reformationen.
Det er en lang og kompliceret historie, som her fortælles kort og let.
S U N D H E D

produkter, behandlinger
og apps til din smartphone.
Grænsen mellem fitness,
wellness og helt naturlige
aldersreducerende behandlinger er flydende. Denne
bog præsenterer en kulturanalytisk tilgang til sygdom
og sundhed. Med udgangspunkt i den kritiske kulturanalyse stiller forfatterne
skarpt på, hvordan globalisering, forbrugskultur og
oplevelsesøkonomi spiller
nye roller i aktuelle sundhedskulturelle og politiske
praksisser.
F I L O S O F I

Vilje

Sundt, sundere, helt
sygt – Kulturanalytiske tilgange
Karen Hvidtfeldt Madsen og
Charlotte Kroløkke
Samfundslitteratur, 2016,
264 sider, 298 kr.
Tv-sendefladerne er fyldt
med programmer om overvægt og psykisk sygdom. Internettet er et endeløst arkiv
af information, debat og nye
fællesskaber, hvor patienter
og pårørende kan dele viden og erfaringer. Der kommer konstant nye tilbud om

Søren R. Fauth
Aarhus Universitetsforlag,
2016, 60 sider, 39,95 kr.
“Jeg tænker, derfor er jeg”.
Det påstod en fransk filosof
for et par hundrede år siden.
Han tog fejl. Vi er ikke, fordi vi tænker. Men fordi vi
vil. Viljen ligger til grund
for alt. Til gengæld er det
en illusion, at vi mennesker
skulle være udstyret med en
fri en af slagsen. Det er viljen, der jager os rundt i manegen, evig og altid mod
nye mål. Uden den havde Lance Armstrong aldrig
vundet syv Tour de Francesejre. Bogen er en del af serien “Tænkepauser – viden
til hverdagen”.
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Flere og flere medlemmer får
allerede mere ud af deres penge

Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30

Hvad med dig? Som medlem af DM kan du få LSBprivat®Løn
som giver dig hele 5% i rente på de første 50.000 kr. Og ja,
så er der 0% på resten. Det betyder, at du får mere ud af
din månedsløn – hver eneste dag.

Sådan får du 5% på din lønkonto
– Danmarks højeste rente
Du skal være medlem af DM — og have afsluttet din
uddannelse. LSBprivat®Løn er en del af en samlet
pakke af produkter og services. Derfor skal hele din
privatøkonomi samles hos os, så vi kan kreditvurdere
den i forhold til den samlede pakke.
Du behøver dog ikke flytte dit eksisterende realkreditlån, men nye lån og evt. ændringer skal formidles
gennem Lån & Spar og Totalkredit. Rentesatserne
er variable og gældende pr. 1. januar 2017.

DM_170201_5%lån-D_176x251.indd 1

Fokus på det, der er vigtigt for dig
Hos Lån & Spar får du en personlig rådgiver, som investerer tid til at høre dine
behov og ønsker og du får klar besked.
Hvis det er det du kigger efter, så ring til os
direkte på 3378 1952 – eller gå på lsb.dk/dm
og vælg ’book møde’, så kontakter vi dig.
Lån & Spar har eksisteret siden 1880.
Vi har altid sørget for, at helt almindelige
mennesker kan gøre bankforretninger på
ordentlige betingelser.

Ring til Lån & Spar: 3378 1952
eller book møde på: lsb.dk/dm

30/01/2017 13.14
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DEBAT

Sidste frist for debatindlæg til nr. 3 er mandag den 27. februar kl. 10. Debatindlæg sendes til magisterbladet@dm.dk.
Indlæg må maksimalt være på 3.000 tegn inklusive mellemrum. Er etdebatindlæg for langt, vil det blive forkortet af redaktionen. Længere indlæg i form af kommentarer eller kronikker bringes efter aftale med redaktøren.

HOLDER MP PENSION
MEDLEMMERNE FOR NAR?

“Faktum er, at bestyrelsen allerede nu løber fra deres løfter”.
Bestyrelsen i MP Pension har i flere år pure afvist at følge
et flertal af medlemmernes ønske om at afvikle etisk problematiske og økonomisk højrisikable investeringer i kul-, olieog gasselskaber. Man har konsekvent fejet ønsket af vejen
med den begrundelse, at det vil være langt bedre at fastholde investeringerne, da man via aktivt ejerskab vil sikre,
at fossilselskaberne arbejder mod en grønnere kurs. Efter
voldsomt medlemspres valgte MP’s bestyrelse i foråret 2016
at udsende en hensigtserklæring, hvor man “via aktivt ejerskab vil sikre, at fossilselskabernes forretningsmodel inden
udgangen af 2018 er forenelig med Paris-aftalen, herunder
at nå 2-graders målsætningen og så tæt på 1,5 grader som
muligt”. Denne hensigtserklæring bakkede de 3 fagforbund
Dansk Magisterforening, Gymnasieskolernes Lærerforening og Dansk Psykolog Forening op om. Men MP holder
sig selv, sine medlemmer og de tre fagforbund for nar, for
faktum er, at bestyrelsen allerede nu løber fra sine løfter.
Ifølge en ny undersøgelse, “The Climate Accountability
Scorecard”, har det aktive ejerskab ikke påvirket fossilselskaberne. Undersøgelsen har over perioden januar 2015 til
maj 2016 undersøgt 8 af de største fossilselskaber, herunder
Chevron, Exxon, BP og Shell – selskaber, som MP Pension har adskillige hundrede millioner kr. i. Undersøgelsen
vurderede blandt andet selskaberne ud fra deres tilknytning
til lobbygrupper, som spreder misinformation om klimavidenskab, forsøg på at blokere for klimaindsatsen, offentliggørelse af egne CO2-udledninger og planer for at reducere dem. Rapporten giver selskaber som Exxon og Chevron
prædikatet “ekstremt ringe og uansvarlige”, når det drejer
sig om formidling af klimaforandringernes katastrofale følger for kloden og selskabernes fortsatte støtte til direkte og
indirekte lobbyisme mod konkrete klimapolitiske tiltag.
Hos vores svenske naboer har den 7. nationale pensionsfond (AP7) nu tabt tålmodigheden med det aktive ejerskab
og vil droppe sine investeringer i en række fossilselskaber,
herunder Exxon og Gazprom. AP7 begrunder eksklusionen
med, at disse selskabers forretningsmodel er helt ude af trit
med Paris-aftalens målsætninger, eller at selskaberne aktivt
modarbejder klimaaftalen fra Paris (COP21). Paradoksalt
nok benyttede MP’s bestyrelse generalforsamlingen i 2015
til at fremhæve, at netop Exxon var et eksempel på, at aktivt
ejerskab virker. Det kommer nok ikke bag på mange, at de
skruppelløse fossilselskaber mangler grundlæggende anerkendelse af konsekvenserne af global opvarmning og via lob-

byister direkte modarbejder intentionerne i Paris-aftalen, og
at aktivt ejerskab ikke vil føre til nogen større kursændring.
Hvad der burde overraske, er imidlertid, at MP Pension
faktisk heller ikke agter at skille sig af med disse selskaber.
Det gjorde formanden klart på de dialogmøder, som pensionskassen netop har afholdt i efteråret 2016. At MP end
ikke vil følge sin egen hensigtserklæring, må være en gevaldig overraskelse og skuffelse for de medlemmer og fagforeninger, som har bakket op om bestyrelsens nye klimakurs.
Det er voldsomt skuffende, og der venter den siddende bestyrelse en stor forklaringsopgave på den kommende generalforsamling den 25. april 2017.
Thomas Meinert Larsen, lektor og medlem af initiativet
AnsvarligFremtid

DE FAGLIGE ORGANISATIONER
ANERKENDER OS

“Nej. Den følelse står for egen
regning”.
Kære Thomas Meinert Larsen
Vi har jo haft mange drøftelser af dette emne, og i dit indlæg er der mange følelsesbetonede ord og udsagn om MP
Pension, og dem vil jeg gerne kommentere.
Du skriver: “Bestyrelsen har i flere år pure afvist at følge
et flertal af medlemmernes ønske om at afvikle etisk problematiske og økonomisk højrisikable investeringer i kul-, olieog gasselskaber”.
Nej. På generalforsamlingen i 2016 var der ikke et flertal
for et medlemsforslag om at afvikle investeringer i fossile
selskaber. I 2015 var der flertal for et lignende forslag på generalforsamlingen, et forslag, som bestyrelsen valgte ikke at
følge, da en generalforsamling ikke kan pålægge en bestyrelse at investere på en bestemt måde.
Du skriver, at MP’s bestyrelse udsendte en hensigtserklæring på baggrund af “voldsomt medlemspres”.
Nej. MP’s bestyrelse har længe haft fokus på klima og
miljø gennem MP’s ESG-arbejde (som startede i 2008).
Paris-aftalen gav mulighed for at skabe et øget fokus og incitament for virksomhederne på sigt, hvorfor det var logisk
for os som pensionskasse at tage målsætningen med i vores
investeringspolitik, hvilket vi for øvrigt var den første pensionskasse til at gøre.
Du skriver, at bestyrelsen i MP valgte at udsende en hensigtserklæring, hvor man “via aktivt ejerskab vil sikre, at
fossilselskabernes forretningsmodel inden udgangen af 2018
er forenelig med Paris-aftalen, herunder at nå 2-graders
målsætningen og så tæt på 1,5 grader som muligt”.
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Nej. Du citerer ikke bestyrelsens hensigtserklæring omkring
investeringspolitikken korrekt, så det bliver jeg lige nødt til at
præcisere. Vi vil understøtte klimaaftalen, og vi vil skriftligt redegøre for vores arbejde med klimamålene “via aktivt ejerskab
...”. Det vil vi gøre i en speciel klimarapport, ligesom jeg også
ser frem til at redegøre for det på forårets generalforsamling.
Du skriver, at MP Pension har aktier i Chevron, Exxon, BP
og Shell.
Ja. Det er korrekt, at vi har aktier svarende til ca. 0,5 % af
de samlede investeringer pr. 31/12 2016 i de fire selskaber, du
nævner. Men det, du ikke nævner, er, at vi som aktiv investor
på alle disse selskabers generalforsamlinger gør, hvad vi kan,
for at få dem til at bevæge sig i en mere klimavenlig retning.
Desuden kan jeg oplyse dig om, at vi på nuværende tidspunkt
har investeret mere end to mia. kr. i grønne områder, og at flere investeringer er på vej.
Du konstaterer, at MP Pension holder medlemmerne og de
faglige organisationer for nar.
Nej. Den følelse står for din egen regning. Vi har ikke den
opfattelse i vores daglige dialog med medlemmerne. Vi orienterer løbende både medlemmerne og vores faglige organisationer om det, vi gør, både på det investeringsmæssige område og
på alle mulige andre områder. Det gør vi på dialogmøder med
medlemmerne, i medlemsblade, på hjemmesiden, via medlemsinvolvering i øvrigt og på møder med de faglige organisationer, som virkelig anerkender vores indsats.

magisterbladet

119
procent
Så mange flere klikker sig nu
ind for at læse nyheder mv. på
magisterbladet.dk. De seneste
to år er antallet af brugere ifølge
Google Analytics steget fra 32.106
brugere i perioden februar-juli
2014 til 71.634 brugere i samme
periode 2016.
Læs de daglige nyheder på MAGISTERBLADET.DK

Egon Kristensen, formand for MP Pension

Skyd genvej til dit første job med DM
Er du kandidatstuderende, eller har du afleveret speciale inden for de sidste to år? Brug DM som sparringspartner
til at knække koden til arbejdsmarkedet. DM holder workshops for studerende og nyuddannede, hvor du får redskaber til arbejdsmarkedet og bliver en bedre jobsøger. Det foregår hver tirsdag fra kl. 9-12 på Frederiksberg.
21. februar
Send den gode ansøgning

14. marts
Rejs penge til din egen løn

28. februar
Networking for begyndere

21. marts
Alt det med småt
– før du underskriver kontrakten

7. marts
Kommunikationsbranchen

Udenfor København?
Hvis du bor i en af de andre universitetsbyer kommer vi gerne til dig. Kan du samle 12 studerende og/eller
nyuddannede, så tag fat i DM på magistrene.dk/kontakt, så udarbejder vi et program, der passer til jer.

Se alle workshops og tilmeld dig på dm.dk/kalender
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FAGLIGT FORUM

DYRK DIN FAGLIGHED
I Fagligt forum på dm.dk får du faglig inspiration via artikler og medlemsmøder. I de
tilknyttede grupper på LinkedIn har du mulighed for at dyrke din faglighed og netværke
med andre. Det er også på LinkedIn, du får besked om nye artikler, fyraftensmøder og
andre arrangementer. Her får du et udpluk af artikler og fyraftensmøder.

UNDERPRIORITERING AF
KUNSTSTØTTE RAMMER
KULTURARVEN

En kæmpestor interaktiv kuglebane repræsenterer verdens handel og transport, hvor
kuglerne er varer. Der
skal knokles ekstra ved
håndsvinget, hvis man
vælger at flytte varer
med flyvemaskine.

Når politikerne ikke
prioriterer støtten til
samtidskunsten, fratager de kommende
generationer en del
af deres kulturarv.

INTERAKTIVT
KVANTESPRING PÅ
EXPERIMENTARIUM

Foto: Colourbox

Foto: Experimentarium

Se flere faglige artikler på dm.dk/fagligtforum.
Se alle faglige medlemsmøder på dm.dk/kalender.

Læs artiklen i
dm.dk/fagligtforum.
Vælg Administration,
organisation og politik.

Experimentarium slog dørene op som et sciencecenter i verdensklasse, da det genåbnede 26. januar. Hele
16 nye udstillinger har fået plads i en helt forvandlet
bygning fyldt med fænomenale oplevelser. Læs udstillingsudvikler Poul Kattlers begejstrede beretning om
det nye Experimentarium.

Fregatten Jylland prioriteres
på bekostning af samtidskunsten.

“Vi kan takke
Statens Kunstfond
for, at vi er sikret ånden fra kunstnere som
Klaus Rifbjerg, Per Arnoldi og Bjarke Ingels”.

Find artiklen i dm.dk/fagligtforum.
Vælg Naturvidenskab, sundhed og miljø.

Camilla Polmer, cand.mag. i dansk

Ansøgere ved sjældent, hvad de går ind til, og ansættelsesudvalget ved ikke, hvad de skal forvente. 10 gode råd
til dig som ansøger. 9 gode råd til organisationen og 8
gode råd til arbejdsgiveren.
Læs artiklen i dm.dk/fagligtforum.
Vælg Administration, organisation og politik.

Foto: Colourbox

ANSÆTTELSESSAMTALER
ER REN SKYGGEBOKSNING

”Subjektive indtryk, smagsdom og mavefornemmelse
kan komme til at bestemme, hvem der bliver ansat”.
Jørgen Lørvig Jensen, lærer og cand.mag. i dansk

En dagsorden
til ansøgeren
inden samtalen
og klare målepunkter efter
samtalen kan
give et langt
bedre ansættelsesforløb for
begge parter.
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GENSAKS KAN
FJERNE SYGE GENER

En ny metode har gjort det hurtigt, nemt
og billigt at redigere i gener i levende celler. Metoden er på rekordtid blevet implementeret hos molekylærbiologer i hele
verden, og for nylig kunne vi læse om resultater fra de første forsøg med mennesker. Mulighederne er nærmest uendelige.
Find artiklen i dm.dk/fagligtforum.
Vælg Naturvidenskab, sundhed og miljø

SKRIV EN ARTIKEL OM
DIT SPECIALE
Har du lyst til at udbrede den viden,
du har fået gennem dit speciale? Så
er du velkommen til at skrive en artikel til Fagligt forum med baggrund
i dit speciale. Kontakt Fagligt forum-redaktør Anna Dalsgaard for at
høre nærmere om format og indhold
på tlf. 38 15 67 79 eller ada@dm.dk.

UDVALGTE MEDLEMSMØDER I FORÅRET
Oversvømmelser gør København
bedre og grønnere

Humanistens guide til det private
erhvervsliv

De næste 20 år investerer København over 11 milliarder i håndtering af ekstreme mængder af regnvand i
forbindelse med store skybrud i København. De mange
penge skal også være med til at gøre København til en
grønnere og mere attraktiv by.
• 28. februar 2017 kl. 17-20 i København
• 29. marts 2017 kl. 16.30-19.30 i Aarhus
• 30. marts 2017 kl. 16.30-19.30 i Aalborg
• 6. april 2017 kl. 17-20 i Odense

Mød Dennis Nørmark, forfatter til bogen “Humanistens guide til det private erhvervsliv”. Hvad kan humanister tilbyde, hvordan får du beskrevet, hvad du kan,
og hvordan kommer du ind på en arbejdsplads, som er
anderledes, end du havde forestillet dig?
• 15. februar 2017 kl. 16.30-19.30 i Aalborg
• 7. marts 2017 kl. 17-19.30 i København

Iværksættere på trods
Hør hvordan to nye og grønne humanister skal lære at
navigere i en ny verden, hvor et nyt sprog og nye regelsæt skal læres fra bunden og på rekordtid.
• 22. februar 2017 kl. 17-19 i København

Sagaerne: frække og voldsomme
Både Tolkien og tv-serierne “Game of Thrones” og
“Vikings” har hentet masser af inspiration i oldtidssagaerne.
• 1. marts 2017 kl. 16.30-19.30 i Aalborg
• 2. marts 2017 kl. 16.30-19.30 i Aarhus
• 9. marts 2017 kl. 17-20 i Odense

Er dansk et særligt udfordrende
modersmål?
Små dansklærende børn er langsommere i deres tidlige
tilegnelse af ordforråd og bøjningsmorfologi sammenlignet med børn fra andre europæiske og nordamerikanske lande. Den danske udtale kan være en årsag.
• 29. marts kl. 17-19 i København

Universitetet skal droppe
korrektheden
Mød Rane Willerslev, som mener, at det uddannelsessystem, vi har skabt med test og fokus på korrekthed,
modarbejder innovation.
• 9. marts 2017 kl. 17-19 i København
• 13. marts 2017 kl. 16.30-19.30 i Aarhus

Analoge spil som faciliteringsredskab
Få inspiration til, hvordan du selv kan udvikle spil eller spilelementer, der understøtter processer inden for
dit fagfelt.
• 16. marts 2017 kl. 16.30-19.30 i Aalborg
• 27. april 2017 kl. 17-20 i Odense

SE FAGLIGE FYRAFTENSMØDER OG
TILMELD DIG PÅ DM.DK/KALENDER.

ER DU
STADIG RIGTIG
KLOG?

Copenhagen Summer University

14.-18. august 2017 / 21.-25. august 2017
5-dages intensive kurser i bl.a.:
Coaching og Kierkegaard / Deep Learning / Islam i Samfundet /
FN’s Verdensmål / Den Tredje Sektor / Den Danske Model /
Stamceller / Strategi og Disruption / Adfærdsøkonomi / Big Data /
Genvariationer / Bioinformatik / Kriminalprævention /
Borgernes Sundhedsvæsen / Market Access / Biopharmaceuticals /
Quality by Design / Data Science med R / Kommunikation
Se hele programmet på:
copenhagensummeruniversity.ku.dk

FORSKNINGSSEMINAR

Empirisk
dannelsesforskning
Mellem teori, empiri,
praksis 4.- 5. april 2017
UC SYD sætter fokus på hvordan
– almenpædagogikken kan bidrage til udvikling
af pædagogiske handlingsformer gennem
egne empiriske studier
– den empiriske forskning kan lære af
almenpædagogikken og dannelsesteorien
– samspillet mellem teori, empiri og praksis er
inden for den pædagogiske fænomen- og
problemverden

Hør oplæg og bidrag til diskussionen med:
– Prorektor, Dr.pæd. Alexander von Oettingen, UC SYD
– Prof. Dr.phil. Dietrich Benner, Humboldt Universitet
– Prof. Dr. phil. Michael Uljens, Åbo Akademi University
– Prof. Dr. phil. Herner Sæverot, Høgskolen Bergen
– Prof. ph.d. Lene Tangaard, Ålborg Universitet
– Docent, ph.d. Thomas Illum Hansen, UCL
Få inspiration og viden fra sessions med:
– Forskningschef, ph.d. Andreas Rasch-Christensen, VIA
– Docent , ph.d. Thomas Albrechsen, UC SYD
– Lekor, ph.d.stud. Leo Komischke-Konnerup, UC SYD/AAU
– Lektor, ph.d. Merete Wiberg, DPU/AU
– Lektor, ph.d. Ane Qvortrup, SDU
– Lektor, ph.d. Tina Bering Keiding, AU
– Konsulent, ph.d. stud. Rasmus Kolby Rahbek,
DPU/Højskolen

Sæt kryds i kalenderen 4.-5. april 2017.
Læs mere på ucsyd.nemtilmeld.dk/78

ucsyd.dk

