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Viden og kompetencer der gør en forskel
Klimakonference

DM’s og JA’s medlemmer har den nødvendige faglige 
indsigt til at sikre kloge, gennemtænkte løsninger 
på de udfordringer, som følger i kølvandet på de 
globale klimaforandringer.

Opgaver i forbindelse med klimatilpasninger og 
miljøhensyn fylder mere og mere på det akade-
miske arbejdsmarked. Konferencen sætter fokus 
på de opgaver og perspektiver, som er rettet mod 
dig med en naturvidenskabelig eller jordbrugs-
faglig uddannelse.

Tid og sted:
Onsdag 7. oktober 2009 ca. kl. 9.30-15.00
FUHU, Fiolstræde 44, København K.
 

Kom – lad dig inspirere og debatér med en række 
førende eksperter. Du kan bl.a. møde:
• Professor og prodekan                                       

Kathrine Richardson, KU
• ph.d. og forfatter Michael Stoltze,                            

Natur og Idé
• Direktør Thomas Færgeman,                              

Concito
• Senior projektleder, Lisbet Poll Hansen,          

Rambøll
• Professor Claus Felby,                                          

Skov & Landskab
• Klimaordfører, Mette Gjerskov,                            

MF Socialdemokraterne

Dagens ordstyrer: 
Niels Elers Koch, Professor, dr. agro. 

Endeligt program og tilmelding via
dm.dk eller ja.dk

Du ved, at klimaet forandres, men ved du også, hvilke 
nye muligheder det giver dig?

09226-233T_Klimakonf_MB14.indd   1 01/09/09   10.29
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 14 “ I morgen tidlig pakker vi en abe” 
I serien “Næsten alene magister” er Magisterbladet på tur i 
Københavns Zoo med cand.scient. Katrine Friholm Villumsen.

 6  Forskere i kamp for observatorium 
Brorfelde astronomiske observatorium er truet af lukning. Forskere kæmper for 
at bevare Danmarks sidste sted med nattemørke.
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For en akademisk 
fagforening som DM 
har sensommeren 
budt på godt nyt: 
Efter sidste opta-
gelsesrunde til de 
videregående uddan-
nelser har mange af 

de afviste studenter fra første runde nu 
fundet en studieplads, så et rekordstort 
antal studerende nu begynder på en vi-
deregående uddannelse. Det er en udvik-
ling, der burde vække udelt glæde. Når vi 
så samtidig kan konstatere, at stadig flere 
af de unge studerende også vælger at 
melde sig ind i en akademisk fagforening 
som for eksempel DM, er det lige før, 
man går hen og bliver jubeloptimist.

Men en smule malurt i velkomstbæge-
ret er der nok alligevel rundt omkring på 
universiteterne. Berettigede forventninger 
om væsentligt bedre økonomiske mulig-
heder for at give de nye studerende den 
undervisning, de med rette må forvente, 
er foreløbig gjort til skamme.  På trods af 
gentagne tilkendegivelser fra videnskabs-
ministeren og folketingspolitikere om, at 
der i det kommende finansår ville tilflyde 
universiteterne flere penge til forsknings-
baseret undervisning, og at taxametrene 
til de humanistiske og samfundsvidenska-
belige uddannelser ville få et markant løft, 
har finansminister Claus Hjort Frederiksen 
kun fundet 100 millioner, svarende til 
et taxameterløft på 2.000 kr. Temmelig 
skuffende, når McKinsey-undersøgelsen 
i forsommeren påviste en manko på 

12.000 kr. Forhåbentlig retter de kom-
mende forhandlinger op på den misere. 
Ellers risikerer vi at sende de danske vide-
regående uddannelser ud på en deroute.

Med de lave taxametre er det ikke læn-
gere muligt at opretholde uddannelser 
i international topklasse. Når behovet 
for undervisning og vejledning, især hos 
nye studerende, ikke kan dækkes, øges 
det unødvendige og utilsigtede frafald. 
Mere undervisning og mere individuel vej-
ledning står derfor også højt på danske 
studerendes ønskeseddel.

Selv med øgede ressourcer vil det 
dog ikke være helt ligetil på kort sigt 
at skaffe tilstrækkelig undervisning og 
vejledning. Danske universitetslærere kan 
ikke presses yderligere. Deres faktiske 
gennemsnitlige arbejdsuge ligger mere 
end ti timer over den aftalte og betalte 
arbejdstid.

Derfor er der bud efter timelærerne. Og 
mange undervisningsassistenter og eks-
terne lektorer vil hellere end gerne have 
en fastere tilknytning til universitetet og 
hellere end gerne være med til at levere 
mere af den nødvendige og kvalificerede 
undervisning, der kan mindske frafaldet 
og sikre verdensklassen. Universiteterne 
er da også villige til at benytte dem, for 
de er billige og fleksible. Men velvillig-
heden fra arbejdsgivernes side har indtil 
videre ikke rakt til aktivt at medvirke til 
at skabe anstændige ansættelsesvilkår 
for denne gruppe lærere. De må fortsat 

klare sig uden overenskomstdækning og 
pensionsopsparing. De har ikke ret og 
pligt til forskning og faglig udvikling. De 
bliver af bitter økonomisk nød tvunget til 
at have flere samtidige ansættelser, ofte 
med store geografiske afstande imellem 
de forskellige ansættelsessteder. 

Det er ikke arbejdsvilkår, der reelt gi-
ver mulighed for at give den tætte kon-
takt og individuelle vejledning, som især 
mange førsteårsstuderende har behov 
for. Og det er ikke arbejdsvilkår, der er 
fremmende for den høje undervisnings-
kvalitet, en universitetsuddannelse for-
drer. Derfor haster det med at forbedre 
timelærernes ansættelsesvilkår. Det har 
alle i universitetsverdenen i virkeligheden 
en fælles interesse i: ledelser såvel som 
fastansatte kolleger og studerende. Og 
for DM er støtten til timelærernes kamp 
en vigtig og naturlig del af vores interes-
sevaretagelse.

 af Ingrid Stage, formand, DM! leder

DM · Dansk Magisterforening
Nimbusparken16
2000 Frederiksberg

Vesterbro Torv 1-3, 7. sal, 
8000 Århus C
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tors. 10-18
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www.dm.dk
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Telefon 51 21 23 51
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Pensionskassen for magistre 
og psykologer
Lyngbyvej 20 
2100 København Ø
Telefon 39 15 01 02
mp@mppension.dk
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Universiteterne er da også vil- 
lige til at benytte dem, for de 
er billige og fleksible. Men vel-
villigheden fra arbejdsgivernes 
side har indtil videre ikke rakt 
til aktivt at medvirke til at ska-
be anstændige ansættelsesvil-
kår for denne gruppe lærere”.

“

Timelærernes uanstændige vilkår
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Medarbejderudviklingssamtaler er obliga-
toriske på offentlige arbejdspladser, og på to 
ud af tre private arbejdspladser bliver med-
arbejderne også indkaldt til udviklingssamta-
ler. Der bliver altså brugt mange ressourcer 
på MUS, men alligevel har samtalerne ikke 
været underlagt nærmere granskning for at 
se, om de virkelig udvikler medarbejderne, 
sådan som navnet lægger op til.

Det har Dorte Winther Ellermann, cand.
pæd. fra Danmarks Pædagogiske Universi-

tetsskole, forsøgt at råde bod på. Hun har 
undersøgt, hvordan en større virksomhed 
bruger samtalerne, og konkluderer, at sam-
talerne har et helt forkert fokus, hvis målet 
er at skabe læring og udvikling.

“Der er et kæmpemæssigt potentiale i 
MUS-samtaler. De giver medarbejderen og 
lederen rum til sammen at reflektere over, 
hvordan medarbejderen har løst sine op-
gaver, hvilke kompetencer han har, hvordan 
han udnytter dem, og om han har poten-

tialer, der ikke udnyttes. Men potentialet 
tabes i mange tilfælde på gulvet, når MUS 
er baseret på kvantitative mål med fokus 
på medarbejdernes præstationer”, siger 
Dorte Winther Ellermann til Ugebrevet A4.

Hun anbefaler, at virksomhederne i ste-
det satser på de udviklingsorienterede mål 
til samtalerne, så man fx måler på, om en 
medarbejder påtager sig nye opgaver eller 
er med i tværfaglige projekter.

lk

MUS-samtaler med ringe effekt

Tre år efter at regeringen lancerede sin 
ambitiøse strategi om at skabe verdens 
bedste uddannelser, har professionshøjsko-
lerne svært ved at se, hvordan strategien 
skal realiseres.  I regeringens finanslovs-
udspil er der ikke lagt op til investeringer 
i velfærdsuddannelserne, og professions-
højskolerne står til at miste 250 mio. kr. til 
udviklingsarbejde i 2010. Til sammenligning 
har regeringen bebudet en vækstpakke på 
10 mia. kr. til trafikområdet, ældreplejen og 
sygehusene, ligesom videnskabsminister 
Helge Sander (V) har lovet 6 mia. kroner til 
investeringer til universiteterne. 

Anderledes tavs er undervisningsmini-
ster Bertel Haarder (V), der udfordres af 
en kolossal mangel på uddannede profes-
sionsbachelorer. Ifølge en opgørelse fra 
FTF mangler der akut 6.000 lærere, pæ-
dagoger, sygeplejersker og socialrådgivere, 
et tal, der i løbet af fem år vil vokse til 
20.000.

Skal skolerne have en chance for at til-
trække studerende i den størrelsesorden, 
har sektoren brug for et gevaldigt finan-
sielt løft, mener professionshøjskolerne. 
Imidlertid er der lutter runde nuller, hvis 
man ser på, hvad finansloven indeholder af 
løfter i kroner og øre til professionshøjsko-
lernes kvalitets- og udviklingsarbejde for 
de kommende år.

Professionshøjskolerne har ellers i flere 
år fremført, at den nuværende finansie-

ringsmodel, hvor udviklingsaktiviteterne 
har været finansieret via kortsigtede bevil-
linger fra globaliseringspuljen, er uholdbar, 
idet den umuliggør planlægning af langsig-
tede strategier.

Også Kommunernes Landsforening har 
påpeget det uholdbare i modellen. Midler-
ne fra globaliseringspuljen var tænkt som 
en starthjælp, der i løbet af få år skulle gø-
re udviklingsarbejdet selvfinansieret, men 

videncentrene, der varetager opgaven, har 
stærkt begrænsede muligheder for at opnå 
ekstern finansiering hos aftagerne.  Kom-
munerne har ganske enkelt ikke ressourcer 
til at finansiere professionshøjskolernes 
udviklingsarbejde, lyder argumentet.  

tb

Læs mere i Seminariebladet på siderne 39-47.

kan Bertel levere varen?

Vedtages finansloven i det forslag, regeringen har udsendt, står professionshøjskolerne til at miste 
250 mio. kr. til udviklingsarbejde fra næste år. Professionshøjskolerne havde på forhånd selv sat 
næsen op efter 500 mio. kr. 

Foto: Thom
as Arnbo
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En stor gruppe forskere kæmper en ind-
ædt kamp mod statens planlagte salg af 
et astronomisk observatorium i Brorfelde. 
Observatoriet blev i juni i år sat på salgs-
listen hos statens ejendomsselskab Freja 
Ejendomme.  

Ikke blot astronomer har kastet deres 
kræfter ind i en redningsaktion for obser-
vatoriet. Også geologer, botanikere, me-
teorologer, biologer, erhvervsfolk og lokale 
borgere forsøger nu af al magt at bevare 
offentlig adgang til kikkerthuse, bygninger 
og 40 hektar enestående landskab.

“Vi ønsker at gøre stedet til centrum for 
en levende og stærk formidling af natur og 
naturvidenskab fra himmel til jord”, siger 
Hans Jørn Fogh Olsen, der er formand for 
foreningen Brorfeldes Vennekreds.

Foreningen har siden 1994 bidraget 
aktivt til formidling af astronomi, geologi, 
zoologi, botanik og andre naturvidenska-
belige fag til videbegærlige danskere, fra 
folkeskole til folkeuniversitet.

“Vores vision er at give en oplevelse 
af universet og altings sammenspil med 

geologien, med os mennesker og med 
planterne og dyrene som en naturlig del 
af kosmos. Det er en helt grundlæggende 
fortælling”, fremhæver vennekredsens for-
mand.

Stjernested med nattemørke
Brorfeldes Vennekreds består i dag af et 
par hundrede videnskabsmænd og borgere. 
Foreningen har ikke råd til selv at købe 
bygninger og landskab eller til at drive det 
ønskede center for formidling.

Vennekredsen frygter, at området ved 
salg til en privat person bliver hegnet ind 
og lukket af, så det går tabt for offentlig-
heden. 

“Mange danskere er meget interesse-
rede i astronomi og i naturvidenskabelig 
forskning, hvis den bliver formidlet på det 
rigtige niveau. Brorfelde byder på helt 
enestående rammer for god formidling”, 
siger Hans Jørn Fogh Olsen, der selv er 
astronom.

Foruden kikkerthuse rummer stedet en 
kursusejendom, forvalterboliger, et stort 

mekanisk værksted samt veje og stier, der 
gør området tilgængeligt for handicap-
pede. Området er et af de sidste steder i 
Danmark med nattemørke.

Arealerne omkring observatorierne er 
et højt værdsat mål for ekskursioner for 
biologer og andre naturelskere. Her er 
overdrevsflora og en rig bestand af som-
merfugle og insekter.

“Hele området ligger omringet af land-
skabsfredninger, men er ikke selv sikret ved 
fredning. Brorfelde har en utrolig geologi 
og en landskabelig skønhed, som ikke fin-
des andre steder”, påpeger Hans Jørn Fogh 
Olsen.

Satellit født i Brorfelde
I Brorfelde har Danmarks Meteorologiske 
Institut gennem de sidste 30 år haft fire 
umagnetiske bygninger. De spiller en central 
rolle for instituttets geomagnetiske forsk-
ning. Lejekontrakten udløber om et år.

“Brorfelde er vigtig for os. Området er 
et af de få steder i Danmark, der er næsten 
fri for magnetisk støj”, siger Lars W. Peder-

Et astronomisk observatorium i Brorfelde er truet af lukning. Staten har sat hele området til salg. 
Nu kæmper forskere for at bevare et af Danmarks sidste steder med nattemørke. Et salg vil også true Sjællands 
eneste geomagnetiske målestation.

af Lisbeth Ammitzbøll · la@dm.dk foto: Ole Malling.

forskere i kamp for ob servatorium
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sen fra Danmarks Meteorologiske Instituts 
forskningsafdeling. Her bygger og sælger 
man instrumenter til kalibrering og måling 
af Jordens magnetfelt. De bruges på ob-
servatorier i hele verden.

Forskere i geomagnetisme har stadigt 
vanskeligere ved at undslippe magnetisk 
støj fra for eksempel højspændingslednin-
ger og elektriske tog. I 1907 måtte man 
forlade Botanisk Have, og i 1960’erne 
Rude Skov. Nu har de kun observatoriet i 
Brorfelde og en referencestation på Rømø.

“Det tager 5 til 10 år og koster adskil-
lige millioner at opbygge en pålidelig 
målestation. Så vi kan ikke bare finde et 
andet sted. Det må heller ikke ligge for 
langt væk, fordi vi cirka en gang om ugen 
er nødt til at kalibrere vores instrumenter”, 
forklarer Lars W. Pedersen.

Han forudser, at en lukning af statio-
nen i Brorfelde vil skade dansk forskning i 
solpletter, magnetiske storme, nordlys og 
andre geomagnetiske fænomener.

Danmarks første og indtil videre eneste 
satellit, Ørsted-satellitten, måler variatio-

ner i Jordens magnetfelt. Uden Brorfelde 
havde Danmark næppe været med i det 
fine selskab af satellit-nationer, vurderer 
forskeren fra Danmarks meteorologiske 
Institut.

“I dag har dansk geomagnetisk forskning 
en stærk, international position. Den skyl-
des blandt andet målestationen i Brorfel-
de. Jeg har svært ved at se, hvordan vi skal 
klare os uden den”, siger Lars W. Pedersen.

Universet og os. “Brorfelde byder på helt enestå-
ende rammer for formidling”, siger Hans Jørn Fogh 
Olsen, formand for Brorfeldes Vennekreds.

Brorfelde Observatorium

1953 Københavns Universitets Astronomiske Observatorium tages i brug.  
1996 Observatoriet bliver omdannet til feltstation for studerende i bio- og geo-
fag.
2006 Ny campusplan samler universitetets bygninger på færre adresser. En række 
feltstationer skal lukke. Brorfelde er på listen. 
2008 Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur kræver bygningsfred-
ning for alle bygninger i området.
2009 Brorfelde Observatorium og det omgivende landskab bliver i juni overdra-
get af Københavns Universitet og af Universitets- og Bygningsstyrelsen til statens 
ejendomsselskab Freja Ejendomme med henblik på salg.
2009 Danmarks Naturfredningsforening rejser krav om en såkaldt ambulance-
fredning af de 40 hektar jord, som hører til det astronomiske observatorium i 
Brorfelde.

forskere i kamp for ob servatorium

Observatoriet i Brorfelde. I dag er der både 
udsyn og nattemørke. Brorfeldes Vennekreds 
frygter, at et salg vil spolere begge dele. Mere 
om vennekredsen på www.brorfelde.dk.
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Landets jobcentre opfordres i lovgivnin-
gen til at bruge mere end ét privat jobfirma 
– de såkaldte andre aktører – når ledige 
skal hjælpes med at finde arbejde. Men 
selv om regeringen har indgået aftaler med 
op mod 23 private jobformidlere om at 
beskæftige ledige, så har næsten halvdelen 
af landets jobcentre de seneste tre år blot 
brugt en eller højst to private jobfirmaer. 
Det viser en opgørelse, som Magisterbla-
det har foretaget på portalen jobindsats.
dk over perioden 2007 til 2009. Lige op 
til sommerferien – i maj 2009 – havde 
mere end 4.000 ledige i 39 kommuner kun 
valget mellem højst to private jobfirmaer. 
I kommunerne Holstebro, Jammerbugt, 
Rebild, Struer og Vejen har man kun brugt 
bare én anden aktør. 

Det indskrænkede valg af anden aktør 
stemmer ikke godt overens med loven 
om den aktive beskæftigelsesindsats ved 
brugen af andre aktører. I paragraf 2 stk. 
2 står, at “når jobcenteret henviser en 
person til anden aktør, og jobcenteret 
skønner, at flere aktører er næsten lige ef-
fektive i forhold til at bringe personen i or-
dinær beskæftigelse, skal personen kunne 
vælge mellem disse aktører”. I vejledningen 
til lovgivningen står desuden direkte skre-
vet, at kommunerne anbefales at bruge 
mere end én aktør, ”således at den ledige 
reelt får et frit valg”.

Landets jobcentre er forpligtiget til at 
bruge de private jobfirmaer, når ledige 

akademikere skal i beskæftigelse. Derfor er 
det især de højtuddannede ledige i disse 
kommuner, der er blevet ramt, fordi de har 
haft et meget indskrænket valg af andre 
aktører – om nogen overhovedet. 

Det sker samtidig med at ledigheden 
blandt akademikere alene det seneste år er 
steget med knap 75 procent. 

Martin Graugaard Hause er cand.mag. 
i japansk og erhvervsøkonomi og kommer 
fra Struer. Han har i dag selv fundet arbej-
de i København, men fik kun tilbud fra et 
privat jobfirma, da han gik ledig i Struer. 
“Jeg modtog kun brev fra én aktør. Der var 
et følgebrev, hvor der stod, at man havde 
mulighed for at vælge mellem private job-
firmaer, men i Struer var der var ikke flere, 
man kunne vælge imellem. Jeg fik at vide i 
jobcenteret, at de havde et problem med 
at sætte nogen på min sag, fordi jeg var 
højere uddannet end dem, de plejer at 
have med at gøre”, siger Martin Graugaard 
Hause.

Ikke flere end i dag
I Struer Kommune er alle ledige henvist 
til det private jobfirma Integro, som er en 
del af firmaet Job4Gruppen. Også firmaet 
Ramsdal figurerer på jobcenterets sam-
arbejdsliste, men ingen ledige har været 
henvist til det firma i perioden. Ifølge 
jobcenterchef i Struer Kommune Alice Brink 
overholder jobcenteret de gældende regler. 
Hun mener ikke umiddelbart, at jobcenteret 
fremadrettet skal samarbejde med flere ak-
tører, end det gør i dag. 

“Proceduren er, at ledige modtager et 
brev, hvor de henvises til Integro. Men 
de har et frit valg, for de kan også vælge 
Ramsdal, hvis de vil. Det betyder, at der 
er et reelt valg mellem to private jobfir-
maer, og at den ledige undgår unødig lang 
transport. Men der er behov for at samle 
indsatsen på få hænder for at sikre et til-
strækkeligt kundegrundlag for de private 
jobformidlere”, siger Alice Brink. 

Kontorchef i Arbejdsmarkedsstyrelsen 

Stig Martin Nørgaard understreger, at 
jobcentrene generelt anbefales at indgå 
aftaler med mere end ét privat jobfirma.

“Så har både jobcenteret og den le-
dige noget at vælge imellem. Men det 
er jobcenterets vurdering, hvilken aktør 
de mener, er bedst i en given situation. 
Jobcenteret har derfor heller ikke pligt til 
at indgå aftaler med flere aktører”, siger 
Stig Martin Nørgaard.

Den 1. august overtog landets kommu-
ner hele indsatsen for at beskæftige ledige 
i et enstrenget beskæftigelsessystem. Der-
med kan kommunen anvende de delaftaler, 
som staten tidligere har indgået med de 
private jobfirmaer.

De eksisterende aftaler med de private 
jobfirmaer udløber i februar 2010. 

Læs også artiklen “Spild af tid for alle”  
på side 21.

jobcentre balancerer  
på kanten af loven
Op mod halvdelen af 
landets jobcentre sam-
arbejder kun med højst to private 
jobformidlere om at aktivere ledige, 
og det rammer især højtuddannede. 
Den praksis går imod regeringens 
anbefalinger i loven. 

af Martin Ejlertsen · me@dm.dk    foto: Scanpix

Ledighed for akademikere

Dimittendledigheden blandt alle 
akademikere er det seneste år ste-
get med 62 pct. og var i juni 2009 
på 18,2 pct.

Den gennemsnitlige ledighed 
blandt magistre var i juni på 3,8 pro-
cent. Det svarer til 1810 personer. 
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Med en Studieforsikring i LB er du sikret til lav pris
Studieforsikringen omfatter

Indboforsikring• 
Rejseforsikring Verden  • 
inkl. afbestillingsforsikring
Ulykkesforsikring• 

Prisen for Studieforsikringen er 328-424 kr. pr. kvartal
(indeks 2009) alt efter, hvor du bor.
Spar 8 % ved at betale én gang om året.

>           Har du en Studieforsikring i LB, kan du få 25 % studierabat på Bil-, Motorcykel- 
                                                 og Knallertforsikring  <

LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S

www.lb.dk  -  Tlf.: 3311 7755

Få bedre råd

* LB donerer i perioden 1. august 2009 til og med 31. december 2009, 
100 kr. for hver Studieforsikring, der bliver tegnet i LB

Tegner du en Studieforsikring,
donerer LB 100 kr.* 

til IBIS’s skoleprojekter. 
Anbefalet af Lærerstuderendes Landskreds
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Magister 
med profil

Magistre – altså medlemmer af 
DM – har med sikkerhed én ting til 
fælles: De er højtuddannede. Men 
derfra breder mangfoldigheden sig: 
De underviser, de udvikler, de ad-
ministrerer, de forsker, de markerer 
sig, de kommunikerer, de skriver, de 
skaber resultater, de debatterer, de 
finder nye veje, og de er kreative.

Denne bredde i beskæftigelse i 
DM’s medlemsskare viser vi i serien 
Magister med profil. Her kan du læse 
om en af dine kolleger, der har gjort 
en forskel, har fundet nye veje – og 
måske endda sat verden lidt på den 
anden ende. 

Sproget lever i os. Det er et potentiale, 
vi kan bruge som en del af vores tankevirk-
somhed, vores forestillingsverden, og som 
vi kan løse problemer og kommunikere med.

Sådan karakteriserer sprogforsker Jørn 
Lund med legende lethed sprogets betyd-
ning for ham, for vores land og for os som 
danskere. Han har da også beskæftiget sig 
med det danske sprog, siden han ved lidt 
af en tilfældighed startede med at læse 
dansk i stedet for medicin i 1960’erne. 

I dag er Jørn Lund en af landets mest 
vidende om det danske sprog og dets 
udvikling. Derfor er det vel egentlig ikke 
overraskende, at han netop har modta-
get Modersmål-Prisen “for et livslangt 
virke for at udbrede kendskabet til det 
danske sprogs udtryksmuligheder”, som 
det hedder i begrundelsen fra Modersmål-
Selskabet. Prisen fik han overrakt den 8. 
september for sin indsats som formand i 
Kulturministeriets sprogudvalg. Jørn Lund 
selv er overrasket. Han havde bestemt ikke 
regnet med at modtage den pris. 

“Jeg troede, at jeg var den person, som 
ikke skulle have den pris. Da selskabet bag 
prisen blev dannet, var det meget kritisk 
over for det meste i sprogets udvikling. 
Det skulle fastlåses i den ældre generati-
ons sprog, mente mange. Da jeg på opfor-
dring skrev i selskabets første årbog, skrev 
jeg derfor, at “jeg giver jer fem års levetid”. 
Men også her er der sket en udvikling. Sel-
skabet er blevet rummeligere og viser stor 
omsorg for sproget. Det handler i dag ikke 

bare om sprogkritik, men om udvikling og 
omsorg”, siger han. 

Medicin eller dansk?
I Jørn Lunds tid som elev på Bagsværd 
Gymnasium fik man ikke meget at vide om 
senere beskæftigelsesmuligheder. Men at en 
af landets i dag vigtigste sprogkendere ikke 
gik i sin fars fodspor og blev læge, er lidt af 
en tilfældighed.

“Man valgte studium efter interesse, ikke 
efter overvejelser om fremtidige indtje-
ningsmuligheder. Jeg var som mange andre 
gymnasieelever desuden i vildrede. Jeg var 
interesseret i mange ting og snusede fak-
tisk til medicinstudiet, samtidig med at jeg 
læste dansk”, siger Jørn Lund.  

Både interessen for medicin og sprog 
kom hjemmefra. Jørn Lund kørte som lille 
dreng rundt med sin far, der var læge, på 
konsultationer i små landsbyer i hjemeg-
nen omkring Grenå i Østjylland. Jørn Lund 
nævner da også netop sin far som stor in-
spirationskilde for sin interesse for sprog. 

“Min far var sprogmand uden at være 
det. På sine ture rundt til landsbyerne blev 
han eminent til at bestemme, hvor folk 
kom fra. Han var med til at åbne mine ører 
for sproget”.

I 1964 blev Jørn Lund student fra Bag-
sværd Gymnasium, og i 1972 cand.mag. i 
dansk og sprogpsykologi fra Københavns 
Universitet. 1964-årgangen var den 
største, man hidtil havde kendt på univer-
sitetet, og der blev gjort et stort stykke 

sprogets pris til 
sprogets mester

I mere end fire årtier har sprogprofessor Jørn Lund 
nærstuderet det danske sprog på godt og ondt. Men karrierevalget var lidt 
af en tilfældighed. Og så havde han ellers sørget for, at han ikke ville mod-
tage Modersmål-Prisen.

af Martin Ejlertsen · me@dm.dk   foto: Jeanne Kornum
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arbejde fra lærerstaben for at skræmme de 
studerende fra at gå i den studieretning. 

“En af mine lærerforgængere, Paul Dide-
richsen, holdt en afskrækkelsesforelæsning, 
hvor han sagde, at der var alt for mange 
tilhørere i auditoriet. Vi elever skulle være 
indstillet på at læse tekster på dansk, 
tysk, svensk, norsk, engelsk og fransk, og 
vi skulle helst også kunne latin og græsk. 
De fleste startede på danskstudiet for at 

læse litteratur, men det havde vi meget lidt 
af. Til gengæld havde vi meget om sprog, 
sproghistorie og navnlig oldislandsk, som 
var svært for mange af de studerende”.  

Det fandt Jørn Lund og studiekamme-
raten Lars Brink dog en løsning på. De la-
vede og udgav en hjælpebog, der i mange 
år blev brugt som en genvej til forståelsen 
af sagasproget. Så var stilen ligesom lagt.  

Moderne sprog
Jørn Lund skiftede dog hurtigt spor. For han 
var interesseret i moderne sprog. Sammen 
med Lars Brink, senere professor på Island, 
lavede han en analyse af et kæmpemæssigt 
båndmateriale fra Nationalmuseet og DR 
for at finde ud af, hvordan dansk udtale 
har udviklet sig. De fandt optagelser med 
mennesker, som var født i begyndelsen 
af 1800-tallet, som nåede at leve i fono-
grafens tidsalder. Det holdt de over for 
nutidens gymnasieelevers sprog i en ana-
lyse, der blev den første store af mange 
tilsvarende. 

“Det var dermed den nyere sproghisto-
rie, der blev mit felt”, siger Jørn Lund som 
blev ansat i 1968 som underviser i sprog 
og moderne dansk på Københavns Univer-
sitet i en alder af bare 22 år.

Han kom med i Dansk Sprognævn og 
søgte og fik en professorstilling på Dan-
marks Lærerhøjskole i 1980. Her var han i 
10 år, indtil han blev bedt om at lede ar-
bejdet for 4.000 eksperter med at skrive 
Den Store Danske Encyklopædi. Sidste 
bind udkom planmæssigt i 2001.

“Det var også en stor sproglig opgave 
at formidle stoffet. Men jeg var på hjem-
mebane og fik kontakt med en lang række 
fagområder og redaktører, så jeg lærte 
også noget om ledelse og organisation, 
som jeg senere hen har draget stor nytte 
af”, fortæller han. 

Da den opgave var løst, blev Jørn Lund 
medlem af Gyldendals direktion, hvor han 
fik ansvaret for en række redaktioner og 
datterselskaber. Men da en spe-
ciel stilling for sprog og litteratur 

Blå bog
Navn: Jørn Lund
Job: Chefredaktør for Den Store 

Danske Encyklopædi fra 1991, 
direktør i Gyldendals Boghan-
del, Nordisk Forlag A/S og adm. 
direktør for Danmarks National-
leksikon siden 1995. 
Forfatter til flere bøger, herunder 
senest erindringsbogen ”Hørt” 
fra 2008.  
Formand for Undervisningsmini-
steriets kanonudvalg, der i 2004 
udarbejdede en litteraturkanon 
til brug i folkeskolen og gym-
nasierne, og formand for det 
samlede kanonarbejde under 
Kulturministeriet, der fremlagde 
sit arbejde i 2006. 

Uddannelse: Cand.mag. i dansk og 
sprogpsykologi i 1972. 

Privat: Er gift med Marianne og 
bor i Bagsværd. 

Kendetegn: Samarbejde, stor tiltro 
til medmennesker, en god lytter 
og med virketrang til arbejde 
(“men det er måske knap så 
godt”, som han siger). 
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blev ledig, var han ikke i tvivl. 
Jørn Lund ville tilbage til sit hovedinteres-
sefelt. I dag er han direktør i Det Danske 
Sprog- og Litteraturselskab. Den stol har 
han siddet i siden 2002. Her får han for 
alvor lov til at udfolde sig i arbejdet med 
sproget. 

“For mig er sproget, som skoven er for 
botanikeren: Han ser ikke bare, at skoven 
er sprunget ud, men en hel masse vækster, 
som han ikke kan lade være med at klas-
sificere.

Ludvig Holberg
En vigtig arbejdsopgave for Jørn Lund be-
står i at skaffe penge. En tredjedel af Det 
Danske Sprog- og Litteraturselskabs ind-
tægter kommer fra staten, mens resten skal 
skaffes fra private fonde. Men hvis man har 
et godt projekt, dygtige medarbejdere og 
en gennemtænkt projektplan, er mulighe-
derne for støtte ikke så dårlige.

“Vi har længe savnet en samlet udgave 
af Ludvig Holbergs forfatterskab. Folk ken-
der to eller tre af hans komedier, men ved 
ikke, at den mand har været hovedperson 
i genrejsningen af det danske sprog og i 
en vis forstand udviklingen af Københavns 
Universitet, hvor han både var rektor og 
økonomidirektør”. 

Holberg var ifølge Jørn Lund en oplys-
ningsmand, som vi ikke må glemme i en pe-
riode, hvor vi kalder os et videnssamfund. 
Holberg rejste rundt i Europa og fik nye 
impulser og skrev om historie, geografi, 
jura og natur osv. 

“En stor produktion, men vi kender så 
lidt til den herhjemme. Nu må vi have hele 
molevitten ud, både i bogform og i elek-
tronisk udgave, så man kan søge tematisk 
på hans produktion”, siger han. 

Jørn Lund gik til Augustinus Fonden, 
som var meget positivt stemt for at støtte 
idéen. Det var Kulturministeriet også. 
Projektet var født. Der sidder aktuelt en 
redaktion på fem personer og arbejder på 
projektet, som skal være færdigt omkring 
2014 – så er der gået 200 år, siden Dan-
mark og Norge hang sammen. Arbejdet 
med den dansk-norske forfatter er nemlig 
delt mellem Danmark og Norge.

“Holberg vil på den måde åbne sig og 
tale til en nutid, for det krøllede sprog kan 
være lidt svært at forstå. Så vi har lagt en 
Holberg-ordbog ud på nettet, så man kan 
blive samtidig med ham”, siger Jørn Lund. 

Andre hovedskikkelser
Ifølge Jørn Lund er der andre markante 
skikkelser end Holberg, som har haft stor 
indflydelse på det danske sprogs udvikling 
de seneste hundrede år. 

“H.C. Andersen indførte en slags ny 
mundtlighed i litteraturen. Herman Bang 
lettede den danske prosa, og i nyere tid har 
Klaus Rifbjerg spillet en stor rolle som på 
én gang sproglig mønsterbryder og nyklas-
siker. Men de helt store sprogskikkelser er 
dem, som i sin tid har fået det danske sprog 
til at hænge sammen. I 150 år har vi haft 
et sprog, som kan det hele”, siger han og 
fremhæver også H.C. Ørsted som en central 

person for det danske sprogs udvikling.
“Ørsted dannede 2.000 ord som ilt, 

brint, vægtfylde og rumfang, så vi kunne 
tale om naturvidenskabelige emner på 
vores eget sprog. Danmark fik udviklet et 
sprog, der kunne sætte ord på verden, fra i 
midten af 1800-tallet”, siger Jørn Lund. 

På trods af pres på fagsproget fra især 
engelsk, så står det danske sprog ifølge 
Jørn Lund stadig stærkt i Danmark sam-
menlignet med andre nationers sprog. Som 
formand for regeringens to seneste sprog-
udvalg har han gjort status over sproget. 

“Over 90 procent af os er vokset op 
med det danske sprog, og det er vi bedst 
til”. 

Jørn Lund mener, at vi som kulturnation 
nu skylder unge generationer at vise dem, 
at der har eksisteret mennesker, som har 
påvirket det danske sprog. Derfor sagde 
han også ja til at medvirke i og være 
formand for det kanonudvalg, som blev 
nedsat af Kulturministeriet og afsluttet i 
2006. 

“Det var ikke et nemt arbejde, men vi 
nåede et resultat på trods af forskelle 
i baggrund, smag og holdning blandt 
medlemmerne. Det er implementeret i 
folkeskolen og gymnasiet, og det er en lille 
indskrænkning af valgfriheden, men den 
er nødvendig. Man behøver ikke være be-
gejstret for alle, som nævnes i den kanon, 
men man skal møde dem, uden at vi be-
stemmer, hvordan mødet skal være”, siger 
Jørn Lund.
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ARBEJDSMARKED
Arbejderbevægelsen,  
venstrefløjen og Europa 
1945-2005
Sebastian Lang-Jensen og  
Karen Steller Bjerregaard (red.)
Historien – eller historierne – 
om den danske arbejderbevæ-
gelse, den danske venstrefløj 
og det europæiske samarbejde 
fra 1945 til i dag er et vigtigt 
kapitel i dansk efterkrigshisto-
rie. Denne antologi skal ses 
som et forsøg på at udbedre i 
hvert fald dele af de betydelige 
huller i dansk forskning og hi-
storieskrivning om disse emner 
og særligt sammenhængen 
mellem dem. SFAH, 2009, 215 
sider, 199 kr.

SPROG
Internal Reconstruction in 
Indo-European, Methods, 
results, and problems
Jens Elmegård Rasmussen og 
Thomas Olander (red.)
Udvalgte artikler skrevet på 
baggrund af foredrag holdt 
ved konferencen “16th Interna-
tional Conference on Historical 
Linguistics” ved Københavns 
Universitet i 2003. Museum 
Tusculanums Forlag, 2009, 268 
sider, 350 kr.

HISTORIE
New Approaches to the  
History of Late medieval  
and Early Modern Europe
Troels Dahlerup og  
Per Ingesman (red.)
This is an important contribu-
tion to international research 
on European history from 1350 
to 1650. In 19 articles it pre-
sents the most important bulk 
of new research, that has been 
done in the last generation by 
some of the scholars, who have 
been pioneers and front figures 
in that research. Det Kongelige 
Danske Videnskabernes Selskab, 
2009, 486 sider, 400 kr.

LITTERATUR
Kunst og konkurrence  
– om sportslitteratur
Peter Heller Lützen
Man siger, at sporten er i 
krise. Men måske kan sporten 
reddes, hvis den indlemmes 
i det æstetiske felt og gives 
værdi som kunst? Denne bog 
præsenterer en samlet gen-
nemgang af dansk litteraturs 
sportsskildringer og svarer, at 
et æstetisk blik på sport kan 
være et givende supplement, 
men ikke nogen redning for 
sporten. Aarhus Universitetsfor-
lag, 2009, 173 sider, 198 kr.

KULTURHISTORIE

Grønland  
– en refleksiv udfordring
Ole Høiris (red.)
I antologien fremhæver en 
række grønlandsforskere, hvem 
de betragter som personer, 
der med deres værker om 
Grønland, har haft den største 
betydning i og uden for Grøn-
land, og rækken tæller bl.a. 
Hans Egede, Fridtjof Nansen 
og Knud Rasmussen. Aarhus 
Universitetsforlag, 2009, 368 
sider, 378 kr.

PSYKOLOGI
Følelsesmæssig intelligens  
i coaching
Stephen Neale, Lisa Spencer-
Arnell og Liz Wilson
Vi bruger masser af energi på 

at skjule følelserne, især på 
arbejdspladsen, til trods for 
at det er følelserne, der udgør 
essensen af, hvem vi er, og 
hvad vi opnår her i livet. Bogen 
berører de færdigheder og den 
viden, man skal være i besid-
delse af for at være en frem-
ragende coach. Børsens Forlag, 
2009, 304 sider, 460 kr.

RELIGION
Kærlighedens lov, Retsteo-
rier i dansk teologisk etik
Svend Andersen og  
Ulrik B. Nissen (red.)
I de senere år er forholdet 
mellem ret og religion kommet 
på dagsordenen: Hvordan skal 
religionernes rolle reguleres i et 
moderne pluralistisk demokra-
ti? Hviler retten i sidste instans 
på et religiøst grundlag? Kær-
lighedens lov er ikke et bidrag 
til denne debat, men skulle 
gerne bidrage til at skabe en 
bedre baggrund for diskussio-
nen om ret og religion. Forlaget 
Anis, 2009, 302 sider, 289 kr.

ØKONOMI
Global Experience Indu-
stries. The Business of the 
Experience Economy
Jens Christensen
Bogen skildrer forretnings-
udviklingen i den globale 
oplevelsesindustri. Ud over 
de dominerende megatrends 
(globalisering mv.) i verden 
behandles markedsudviklin-

gen og oplevelsesindustriens 
førende virksomheder inden 
for sektorens mange forret-
ningsområder: turisme, medier 
og underholdning, design og 
den uformelle økonomi. Aarhus 
Universitetsforlag, 2009, 454 
sider, 400 kr. 

PÆDAGOGIK
Individ, institution og sam-
fund – antologi for faget
Christian Aabro og  
Søren Gytz Olesen (red.)
Pædagoguddannelsen har fået 
et nyt fag. Det hedder “Indi-
vid, institution og samfund”. I 
denne antologi giver en række 
førende fagpersoner deres bud 
på nogle af fagets indholdsele-
menter ud fra hver deres tema-
tiske udgangspunkt. Billesø & 
Baltzer, 2009, 344 sider, 298 kr.

FILOSOFI

Den fordoblede verden.  
Om Descartes og hans  
Meditationer
Adam Diderichsen
Med udgangspunkt i Descar-
tes’ seks meditationer over de 
klassiske filosofiske problemer, 
såsom sjæl/legeme-dualisme, 
cartesiansk cirkel og gudsbevi-
ser, argumenterer Adam Dide-
richsen for, at den traditionelle 
tolkning af Descartes som be-
vidsthedsfilosof må modifice-
res. Museum Tsuculanums Forlag, 
2009, 269 sider, 250 kr.

flere bøger på side 20 >>

 boglisten ®
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Pludselig er hun væk. Dukket ned og for-
svundet. Kun stemmen trænger stadig ud 
fra en enorm samling af ting, som meget 
unge og ikke alt for begavede mennesker 
nok ville kalde “gammelt ragelse”. Dem om 
det.

“De er her et sted. Jeg ved det”.
Fotografen er fulgt efter stemmen ind 

i skyggen under et halvtag over et åbent 
depot. Han har forceret nogle løse ræk-
værker af den solide, stålgrå slags, som 
kan stå skulder ved skulder i midlertidige 
afspærringer. Han har klemt sig ind mel-
lem et par sækkevogne og kæmpet sig hen 
til nogle stabler af kasser med et uiden-
tificeret indhold. Han er ved at være på 
skudhold.

“Ha! Fundet!”
Klik-klik! Dagens hovedperson dukker 

frem fra skyggen. I armene bærer hun no-
get mellembrunt og groftvævet lærred af 
ubestemmelig facon.

“Gamle kaffesække”, siger hun glad.
“De er stort set ikke til at opdrive mere. 

I dag transporterer man kaffe i containere. 
Men en af dem nede i port 3 har en god 
forbindelse. Han skaffer dem”, forkyn-
der hun med synlig fornøjelse over det 
kringlede netværk af kontakter, der er et 
kendetegn for en rutineret medarbejder i 
Zoologisk Have.

Pigen i røde træsko
På hendes eget kontor hænger et foto på 
opslagstavlen. Hun står i små, røde træsko 

med sin mor i hånden. Billedet er taget lige 
her, i Zoologisk Have. Det er 38 år siden.

I dag er Katrine Villumsen en af tre afde-
lingsledere i Zoologisk Haves division for 
dyrepasning. Siden februar i år har hun væ-
ret chef for 24 dyrepassere i Zoo Midt, der 
dækker Tropezoo, fuglene og abehuset.

“Da jeg var ti år, vidste jeg, at jeg skulle 
være zoolog. Det lyder som en efterratio-
nalisering, men det er sandt. Jeg har altid 
ønsket at arbejde med dyr”, siger hun.

Hendes ja til jobbet som mellemleder 
hang sammen med en garanti for, at hun 
fortsat kunne bruge 20 pct. af sin arbejds-
tid på “berigelse”: zoo-slang for “adfærds-
berigelse”: støtte til dyrenes naturlige 
adfærd og biologi.

“Min faglighed er zoologien. Jeg elsker at 
gå ude blandt dyr og dyrepassere og være 
med til at løse akutte problemer eller finde 
små forbedringer. Den del af mit arbejde 
vil jeg ikke opgive. Jeg ville blive frustreret 
over den administrative del af jobbet som 
mellemleder, hvis jeg ikke kunne holde for-
bindelsen åben til mit oprindelige fag. Jeg 
er zoolog. Jeg er også leder. Efterhånden 
som jeg får kurser og lærer håndværket, 
kan jeg måske blive en dygtig leder. Men 
jeg vil altid være zoolog”, fremhæver hun.

Bortset fra et par år med naturvejled-
ning på Esrum Møllegård har Katrine Vil-
lumsen arbejdet i København Zoologiske 
Have hele sit voksne liv. Som studenter-
medhjælper, som projektansat 
videnskabelig medarbejder, som 

“i morgen tidlig  
pakker vi en abe”

En zoolog, en kaffesæk, en stor græsgrøn trillebør.  
En arbejdsdag som alle andre på en arbejdsplads som ingen andre. 
Vil du med i Zoo?

af Lisbeth Ammitzbøll • la@dm.dk   foto: Henrik Petit

Næsten alene magister

I en artikelserie om de DM-med-
lemmer, der er eneste magister eller 
kun har få magisterkolleger på ar-
bejdspladsen, vil vi give læserne et 
indblik i både dybden og bredden 
i deres arbejde. Hvad arbejder de 
med? Hvordan holder de sig fag-
ligt i live? Hvad er charmen – eller 
udfordringen – ved en lille arbejds-
plads? Hvordan er deres arbejdsbe-
tingelser? 

Formen er reportagens. Vi kom-
mer ud på din eller jeres arbejds-
plads for at følge jer og selv opleve 
jeres hverdag. Kun på den måde 
kommer vi tæt på historien.

I den forbindelse vil vi gerne 
have din hjælp. Hvis du er ansat på 
en arbejdsplads med kun få magi-
sterkolleger eller slet ingen, vil vi 
gerne høre fra dig. Send os en mail 
med lidt oplysninger om dig, dine 
eventuelle kolleger, dit arbejde og 
din arbejdsplads. Vi vil derefter tage 
kontakt til dig. Vores mailadresse er 
magisterbladet@dm.dk

De to første artikler i serien blev 
bragt i Magisterbladet nr. 12 og 13.

Redaktionen
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Cand.scient. Katrine Friholm 
Villumsen. 40 år. Afdelingsleder 
for Zoo Midt i division II for 
dyrepasning samt koordinator 
for berigelse.
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deltidsansat i havens kundecenter, som ko-
ordinator af berigelsesarbejdet og nu også 
som afdelingsleder.

Pakket abe
Klokken 7.15 tændte hun sin mobil for at 
tage imod eventuelle sygemeldinger eller 
andre beskeder. Dagens morgenmøde med 
de øvrige afdelingsledere og deres fælles 
chef måtte aflyses. Siden er fulgt aftaler 
med de enkelte dyrepassere for primater, 
fugle og krybdyr. Klokken 10 var der fælles 
kaffepause i kantinen.

Nu går vi en tur i haven. Zoologen, fo-
tografen, journalisten og en kæmpestor, 
græsgrøn trillebør med et bundt gamle 
kaffesække. Katrine kører med trillebøren. 
Hun er på hjemmebane. Hendes telefon 
ringer tit.

“I morgen tidlig pakker vi en abe”, siger 
hun efter endnu et opkald.

Pakker en abe? Forvirrede billeder af 
cellofan og gavebånd og en chimpanses 
rasende tænder hvirvler forbi på det indre 
lærred. Hvordan pakker man egentlig en 
abe?

“En gylden løveabe. Den skal til zoo på 
Jersey. Dyrepasserne får den til at gå ind i 
en kasse. Den skal ikke bedøves.”

Nyt billede: Stakkels Peter Pedal med et 
bedrøvet blik bag tremmer.

Alle disse billeder fra barndommen er 
faktisk en faglig udfordring for en zoolog, 
forklarer Katrine Villumsen, mens vi går i 
haven i mildt solskin og en duft af dyr og 
græs og grus.

“Vores mål er at drive en zoologisk 
have ud fra sunde, nøgterne principper. 
Men publikum oplever dyrene med deres 
følelser. Den forskel i tilgang til dyrene 
giver anledning til mange overvejelser. For 
eksempel har vi valgt at lade dyrene yngle. 
Dyr trives bedst, når de får lov til at parre 
sig og yngle og pleje deres afkom. Men vi 
kan ikke beholde alle unger. Nogle unger 

kan vi sende af sted til andre zoologiske 
haver, men ikke alle dyr passer ind i de 
internationale avlsprogrammer. Nogle dyr 
er i overskud. Dem afliver vi. Vi venter 
selvfølgelig, indtil de har den alder, hvor 
de også i naturen ville have forladt flokken. 
Publikum synes, naturligt nok, at det er 
synd for ungerne, at de skal dø. Men alter-
nativet er sterilisering og p-stave og dyr, 
der ikke udfolder deres naturlige adfærd. 
Alternativet er dyr, der bliver stressede 
og rastløse. I den konflikt vælger vi ud fra 
faglige kriterier og forsøger med åbenhed 
og fakta at skabe forståelse hos publikum 
for vores valg”.

Emu er et badedyr
Alligevel ærgerligt med de løveunger. Når 
man nu selv har sovet med små dyr på sin 
pyjamas. Men sådan må det være i en zoo-
logisk have. Valg og balancegang og afvej-
ning af hensyn. Dyrs behov, menneskers be-
hov, teoretikeres behov, praktikeres behov. 

“For tyve år siden var der langt større 
skel mellem videnskabelige medarbejdere 
og dyrepassere. Dengang var der også 
meget dygtige dyrepassere, men selve 
funktionen var ufaglært arbejde. I dag ta-
ger uddannelsen til dyrepasser over fire år. 
Fagligt er vi kommet tættere på hinanden, 
og vi har masser af sparring og samarbejde. 
Vi er også bundet sammen af en “zoologisk 

København Zoo er fra 1859 og en af 
Europas ældste zoologiske haver. Havens 
formål er at vise dyr frem samt at forske i 
og bevare truede dyrearter.
København Zoo er en selvejende institution 
med 180 fuldtidsansatte medarbejdere. 
Haven har åbent 365 dage om året. Be-
søgstal: Ca. 1,4 mio. om året.
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have-faglighed” på tværs af andre grænser. 
Jeg oplever os som solidariske, usnobbede 
og praktisk anlagte mennesker”, fortæller 
zoologen.

“Mit mål er at fremme dyrenes naturlige 
adfærd, for eksempel i form af forlænget 
fødesøgningsadfærd. I naturen skal dyr 
ofte rode og rage og lede efter deres 
føde. Det kan tage timer. Selv om vi byg-
ger hensynet til naturlig fødeadfærd ind i 
anlæggene, giver det typisk større arbejde 
for dyrepasserne. De har på deres side 
rigtig meget andet arbejde oven i arbejdet 
med berigelsen. Det er naturligt, hvis de 
nogle gange savner tid til arbejdet med at 
forlænge fødesøgningen”.

Med så meget større glæde har hun net-
op taget imod et forslag fra to dyrepas-
sere om et bassin til havens emuer. I dag 
ved man, at strudsefugle elsker at bade.

“Fuglene vil stortrives ved at få et bas-
sin, men dyrepasserne vil få lidt mere ar-
bejde med at holde det rent. Alligevel kom 
forslaget fra dem. Det er det, jeg mener 
med “zoologisk have-faglighed”.

Nu tændes der stjerner
En stærk duft af jul bølger hen ad stien. 
Kanel, nelliker, kardemomme, muskatnød. En 
gruppe børn er travlt optaget af at rive og 
støde og knuse krydderier til elefanternes 
foder.

Vi nærmer os Zoo’s seneste nybygning. 
Det nye elefanthus har tag af glas og er 
tegnet af den engelske arkitekt Norman 
Foster. Uden for huset har elefanterne ad-
gang til store, åbne arealer, hvor de både 
kan vandbade og støvbade. 

“Vores elefanter har fået et meget bedre 
liv i det nye anlæg”, fremhæver Katrine Vil-
lumsen.

Også her har zoologers og arkitekters 
fagligheder bøjet sig mod hinanden. Et 
eksempel:

“Arkitekter elsker rene linjer. Derfor er 
huset blevet så flot. Men elefanter elsker, 
at der er grene at rive i og rode med. Der-
for har vi brudt de rene linjer med nogle 
små kraner, så vi kan hejse grene ned og 
skifte dem ud, når de er renset for bark”.

Oppe fra balkonen kan vi kigge over 
anlægget og hen på Katrine Villumsens 
stolthed. Hun har selv tegnet dem. Høje, 
rødgrå betonsøjler med hejseværk.

“Dem kan jeg vise mine børnebørn”, si-
ger hun stolt.

Man ser det for sig. Nye små zoologer i 
røde træsko.

Undervejs har vi besøgt et depot. Ka-
trine Villumsen har fyldt en kaffesæk med 
hø og gulerødder. Sækken er surret solidt 
sammen med sejlgarn og råbåndsknob. 
Nu tager hun den op fra den store, græs-
grønne trillebør.

Sammen går vi ind i et tomt afsnit af 
elefanternes anlæg. Lige nu er der ingen 
hjemme. Gruset er blødt. Elefanter elsker 
at smide det op på ryggen. Sækken bliver 
gemt i en stor, rødgrå betonbeholder med 
låg og huller i siden. Når elefanten vender 
tilbage, vil den forsøge at få fat i hø og 
gulerødder. Her bør være “forlængende 
fødesøgningsadfærd” til flere timer.

Og skulle elefanten i sin iver få lidt af 
sækken med ned i maven, sker der ingen 
skade. Kaffesække er 100 procent natur-
lige. Den slags tæller i en zoologisk have. 
Tak til port 3.

Kig lige en gang på de høje, røde søjler på 
billedet. De har små kraner, så grene kan 
placeres i snabelhøjde. Zoolog Katrine  
Villumsen har selv tænkt dem og tegnet dem. 
Hun har speciale i elefanters adfærd.
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En ny forsker-
uddannelse ser 
dagens lys på 
Aalborg Univer-
sitet. Det sær-
lige ved den er, 

at den er rettet 
mod erhvervsfolk, 

der gerne vil videre-
uddanne sig inden for 

forskning – derfor er det en 
uddannelse på deltid. Erhvervsfol-

kene, som kan komme fra hele verden, har 

mulighed for at passe deres arbejde ved 
siden af. Uddannelsen tager fem år mod de 
normale tre år. 

Ph.d.-programmet i innovation og tek-
nologiledelse skal give virksomhederne vi-
den, som man normalt skal købe sig til fra 
eksterne konsulenter. Uddannelsen bliver 
til i samarbejde med teknologiuniversitetet 
Chalmers i Göteborg og TSM Business 
School i Enschede.

“Mulighederne for refleksion og inspira-
tion er begrænsede for mange ledere i in-
dustrien. Især når de beskæftiger sig med 

teknologi, hvor de konstant er under pres 
for at udnytte eksisterende forretnings-
muligheder. Det er umuligt for målgruppen 
at hellige sig en uddannelse på fuld tid, og 
derfor er det vigtigt, at vi nu har mulighed 
for at tilbyde en mere smidig løsning”, 
siger Harry Boer fra Aalborg Universitets 
Center for Industriel Produktion. Han sat-
ser på, at første hold med 10-15 deltagere 
begynder til februar.

lk

Akademikere er også ramt af arbejdsløs-
hedsbølgen, men magistrene er en af de 
grupper, der slipper nådigst, viser nye tal 
fra Akademikernes Centralorganisation.
På et år er akademikerledigheden steget 
med 74,4 procent svarende til 3.019 
personer, der må stille sig bagest i ledig-
hedskøen. Især de yngste akademikere 
er ramt af den stigende arbejdsløshed: 

Her er stigningen i løbet af et år på hele 
105,6 procent – fra 854 personer i juli 
sidste år til 1.756 i juli i år.

Men ikke alle akademikere er lige 
hårdt ramt, og der er store forskelle på 
ledighedstallene mellem de forskellige 
faggrupper. Magistrene ligger helt klart i 
den gode ende, hvor stigningen i antallet 
af ledige ikke har været så massiv. Mens 

ingeniørernes ledighed er steget med 
næsten 300 procent, er magistrenes le-
dighed kun steget med 19 procent, hvil-
ket betyder 305 flere ledige magistre.
Geografisk vejer akademikere i Syddan-
mark og Midtjylland tungest i ledigheds-
statistikkerne med en stigning på hen-
holdsvis 107 og 90 procent.

lk

En af de største forhindringer i forhold 
til at få mænd til at holde mere barsel 
er mændene selv. Det viser en ph.d.-
afhandling fra sociolog Lotte Bloksgaard fra 
Aalborg Universitet. Fædrene kæmper ikke 
bare mod forventninger fra chef og kolleger, 
men også mod deres egne forventninger. 
De føler i høj grad pligt til at gå på arbejde 
og har derfor svært ved at holde mere end 
de 14 dages orlov. 

“Kvinder får automatisk orlov, og det 
indretter arbejdspladsen sig efter. Mænd 
skal selv forhandle sig til orlov og tilmed 
indrette sig efter arbejdspladsen”, siger 
Lotte Bloksgaard til Ugebrevet A4. 

Hun mener, at danske mænd i mod-
sætning til mændene i de andre nordiske 
lande kæmper en ensom kamp, fordi de 
ikke bliver bakket op af en lovgivning, der 
øremærker en del af orloven til fædrene.

“Mange har den opfattelse, at vi dan-
skere er verdensmestre i ligestilling, men 
vi er det land i Norden, der har den skæ-
veste kønsfordeling af barselsorlov. Der 
er kun to uger til mænd, men 14 uger til 
kvinderne, som tilmed ofte får de 32 ugers 
forældreorlov”, siger sociologen til Uge-
brevet A4.

lk

magisterledigheden bremser op

valgfrihed virker ikke  
– lønnet barsel gør

forsker på deltid
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Det går langtfra, som det skal for Danmark 
med at leve op til FN’s kvindekonvention 
CEDAW (Convention on the Elimination of 
All forms of Discrimination against Women).

Det slog FN’s ekspertpanel fast, da Dan-
marks ligestillingsindsats var til eksamen 
for syvende gang denne sommer i New 
York.

Men til trods for masser af høvl til de 
danske myndigheder mangler den politiske 
vilje til at drage konsekvenser af kritikken. 
Ansvarlig minister Inger Støjberg (V) har 
i hvert fald ingen planer om at følge CE-
DAW-komitéens anbefalinger til Danmark 
op med konkrete initiativer.

Det fremgår af de skriftlige svar, Magi-
sterbladet har fået i en mail fra ministeren:

Magisterbladet: Uligelønnen bliver, igen, kri-
tiseret af CEDAW. Er der noget til hindring for, 
at ministeren kan støtte CEDAWs anbefaling 
af, at også virksomheder med under 35 ansat-
te skal udarbejde kønsopdelte lønstatistikker?

Inger Støjberg: “Der kan være negative 
konsekvenser af at udvide ordningen til og-
så at gælde mindre virksomheder. Det kan 
fx være, at statistikkerne ikke længere kan 
sikre den enkelte lønmodtagers anonymitet. 
Jeg tror ærlig talt ikke, at ret mange er in-
teresserede i, at der bliver så stor åbenhed 
om lønnen, at alle kan se hinandens lønkon-
to ned på øreniveau. Det er ikke meningen 
med statistikkerne, at virksomhederne skal 
debattere enkeltpersoner, men at debatten 
skal fokusere på lønforskellene på et gene-
relt niveau. Samtidig skal vores ordning med 
kønsopdelte lønstatistikker have en chance 
for at virke, før det overhovedet er relevant 
at tale om ændringer”.

Magisterbladet: Kan ministeren støtte CE-
DAWs anbefaling af en proaktiv indsats for at 
bringe antallet af kvinder i professorstillinger 

højere op end de 13 procent, 
fx at man i hele det højere 
uddannelsessystem gør som 
Københavns Universitet og 
belønner institutter økonomisk, 
som ansætter kvindelige pro-
fessorer?

Inger Støjberg: “Komitéen 
roser i sine konklusioner, 
at vi etablerede ”Charter 
for flere kvinder i ledelse” 
i 2008. Der er flere af uni-
versiteterne, der deltager i 
charteret.

Samtidig kan vi se, at en 
række universiteter allerede 
har sat gang i initiativer mål-
rettet kvindelige forskere. 
Eksempelvis har Københavns Universitet 
fået dispensation fra ligebehandlingslo-
ven til at indføre et midlertidigt beløn-
ningssystem for institutter, der ansætter 
kvindelige professorer. Aarhus Universitet 
arbejder målrettet for at reducere antallet 
af tidsbegrænsede stillinger for at fast-
holde unge forskertalenter. Og Syddansk 
Universitet giver ansatte, der har været på 
barselsorlov, mulighed for at vende tilbage 
til et forskningssemester uden undervis-
ningspligt. Det er godt, at der bliver taget 
sådanne initiativer, og jeg vil opfordre 
universiteterne til gensidigt at lade sig 
inspirere. På baggrund af de mange aktivi-
teter er jeg naturligvis optimistisk, når det 
gælder udviklingen af kvinder i forskning”.

Magisterbladet: “Mht. kritikken af den 
manglende indsats for ligestilling i ministerier, 
kommuner og regioner, hvor en uens kønsmain-
streaming ifølge CEDAW præger både politik 
og borgerrettede indsatser, hvilke sanktioner 
bør der efter ministerens mening indføres i 
Danmark i tilfælde, hvor ligestillingsloven ikke 

overholdes?
 

Inger Støjberg: “Vi opbygger hele tiden 
kompetencer og viden gennem kom-
munernes, regionernes og ministeriernes 
erfaringer. Det er de kompetencer, som – i 
modsætning til firkantede sanktioner – kan 
skabe resultater. Jeg ved godt, at kønsmain-
streaming for nogle virker som en lang og 
sej proces. Men der er ingen snuptagsløs-
ninger, hvis løsningerne skal være holdbare. 
Og det skal de”.

Magisterbladet: Vil den ansvarlige minister 
på baggrund af rapportens konklusioner sætte 
nogen konkrete initiativer i gang?

Inger Støjberg: “Jeg er enig med komitéen 
i, at der er udfordringer at arbejde videre 
med. Vi skal se på, hvordan vi kan bruge ko-
mitéens anbefalinger fremover, og her viser 
konklusionerne jo, at hvert land kan bruge 
de midler til at fremme ligestillingen, som vi 
selv finder mest egnede”.

ingen politisk vilje til  
yderligere sikring af ligestilling
Trods hårde ord til den danske ligestillingsindsats fra FN vil den ansvarlige 
minister, Inger Støjberg (V), ikke følge op med konkrete initiativer.

af Pernille Siegumfeldt · psi@dm.dk   foto: Scanpix

Inger Støjberg (V), ansvarlig minister for ligestilling,  
er uberørt af FN’s kritik af den danske ligestillingsindsats.
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HISTORIE
Danske jættestuer
Klaus Ebbesen
Grundig beskrivelse af en 
række danske jættestuer og de 
fund, der har været gjort i og 
ved dem. Disse undersøgelser 
har ikke tidligere været publi-
ceret. Det foreliggende værk 
ligger i forlængelse af Klaus 
Ebbesens “Danske dysser” fra 
2007. Forfatterforlaget Attika, 
2009, 695 sider, 715 kr.

Mithridates VI  
and the Pontic Kingdom  
(Black Sea Studies, 9)
Jakob Munk Højte (red.)
Mithridates VI Eupator, the last 
king of Pontos, was undoub-
tedly one of the most promi-
nent figures in the late Hel-
lenistic period. Throughout his 
long reign (120-63 BC), the 
political and cultural landscape 
of Asia Minor and the Black 
Sea area was reshaped along 
new lines. Aarhus Universitets-
forlag, 2009, 346 sider, 300 kr.

FILOSOFI

Jean-Jacques Rousseau:  
Politiske skrifter
Mikkel Thorup (red. og efter- 
skrift); Niels Amstrup, Kåre 
Blinkenberg, Mikkel Max  
Grundtvig Haug og Holger Ross 
Lauritsen (ovs.)
Denne bog samler de vigtigste 
af Jean-Jacques Rousseaus 

(1712-1778) mindre politiske 
og økonomiske skrifter. For 
første gang på dansk bringes 
hans vigtige tekster om Kor-
sika, politisk økonomi og Polen, 
der hver for sig er storslåede 
eksempler på politisk filosofi. 
Forlaget Klim, 2009, 265 sider, 
299 kr.

BIOLOGI
Koralhavet
Erik Rasmussen og  
Jan Gruwier Larsen
Bogen er blevet til i forbindel-
se med udstillingen KORALHA-
VET på Naturhistorisk Museum 
i Århus. Her vises flere tusinde 
af Erik Rasmussens fantastiske 
billeder i en installation med 
lys og lyd i samspil med de 
bedste stykker af konkylier og 
koraller fra museets samling. 
Udstillingen kan ses året ud. 
Naturhistorisk Museum, 209, 
52 sider, 78 kr., kan bestilles på 
www.nathist.dk.

KULTUR
Kulturmødet –  
En undersøgelsesmetodik
Johnni Olsen
Det er væsentligt for en vellyk-
ket integrationsproces, at pro-
fessionsudøvere har erhvervet 
sig en baggrund for forståelse 
af andre kulturer. Bogen re-
degør for, hvordan man kan 
foretage sammenlignende un-
dersøgelser af forhold i forskel-
lige kulturer med hovedvægten 
på gennemførelse af interviews 
og observationer. Socialråd-
giveruddannelsen, University 
College Sjælland, 2009, 100 
sider, 145 kr.

LITTERATUR
Nordica 28/2008
Lise Præstgaard Andersen og 
Knud Bjarne Gjesing (red.)
“Nordica” er et tidsskrift, der 
formidler viden om den nordi-
ske litteratur fra begyndelsen 

til nutiden og sikrer den littera-
tur- og kulturhistoriske tilgang 
til faget, tro mod mottoet “en 
god hukommelse og en diskret 
opposition”. Syddansk Universi-
tet, 2009, 186 sider, 187,50 kr. 
i løssalg.

PÆDAGOGIK

Børns opvækst  
med medier og forbrug
Birgitte Tufte, Berit Puggaard  
og Tina Gretlund (red.)
Bogen er en rejse rundt om 
danske børns forbrug, interes-
ser, aktiviteter og mobil- og 
medievaner. Betweenagers og 
teenagers er begge vigtige for-
brugergrupper, som i stigende 
grad benyttes som målgrupper 
i markedsføringsøjemed. Sam-
fundslitteratur, 2009, 167 sider, 
249 kr.

POLITIK
Danish Foreign Policy  
Yearbook 2009
Nanna Hvidt og  
Hans Mouritzen (red.)
The book focuses on Danish 
foreign policy and Denmark’s 
position within an international 
and transnational context – at 
the regional as well as the glo-
bal level. In line with the year-
book’s tradition, this volume 
presents the official outline of 
Denmark’s 2008 foreign policy 
by the Permanent Secretary of 
State for Foreign Affairs, Ulrik 
Federspiel. DIIS – Danish In-

stitute for International Studies, 
2009, 208 sider, 100 kr. plus 
forsendelse.

SPROG
Bevidste sproglige erfaringer 
på mellemtrinnet
Jørgen Grosbøll og  
Jesper Zimmer Wrang
Denne bog fokuserer på gram-
matikken som en integreret 
dimension i danskfaget på mel-
lemtrinnet. Bogen giver kon-
krete bud på, hvordan man hér 
kan undervise funktionelt med 
og i grammatik. Academica, 
2009, 184 sider, 270 kr.

RELIGION

Dødehavsrullerne – Indhold, 
historie og betydning
Bodil Ejrnæs (red.)
Bogen formidler den nyeste 
viden om de skrifter, der blev 
fundet i huler i omegnen af 
Qumran ved Det Døde Hav 
– et af de mest sensationelle 
arkæologiske fund i det 20. år-
hundrede. Bogen giver et over-
blik over hele skriftsamlingen 
og en indføring i teksternes 
historiske, religiøse og sociale 
sammenhæng. Forlaget Anis, 
2009, 352 sider, 329 kr.

 boglisten ®  fortsat fra side 13
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Som vel sagtens alle andre ledige drøm-
mer Kristina om at få et arbejde. Hun af-
sluttede sin videregående uddannelse som 
cand.mag. i engelsk i februar 2008. Men 
som for mange andre nyuddannede er det 
lettere sagt end gjort at komme ind på ar-
bejdsmarkedet. Det beskæftigelsessystem, 
som skal hjælpe og guide hende videre, ka-
rakteriserer Kristina som spild af tid. 

Kristina har polske rødder og drømmer 
om et job som tolk. Hendes baggrund og 
uddannelse giver et godt udgangspunkt 
for at indfri de drømme, men arbejdet som 
tolk har på trods af måneders søgen og 
adskillige ansøgninger ikke været muligt at 
finde for hende. I stedet er hun langsomt 
blevet viklet ind i et snørklet beskæftigel-
sessystem for ledige. 

I sommeren 2008 bliver Kristina indkaldt 
til møde på Odense Jobcenter sammen med 
andre ledige. Mødet er programsat til at 
vare to timer. Det tager ti minutter. 

“På mødet i jobcentret fortalte de me-
get kort om vores pligt til at søge arbejde. 
Herefter fortalte de os, at vi selv kunne 
læse resten i en brochure, som vi fik udle-
veret”, siger Kristina Nielsen.

Valg ligegyldigt
Nogen tid efter modtager hun et brev fra 
jobcentret, hvor der står, at hun nu skal 
vælge et privat konsulentfirma – en anden 
aktør – til at hjælpe hende med at finde 
beskæftigelse. Hun har to valg: Firmaerne 
Alecto og Ramsdal.

“På jobcentret sagde de, at det faktisk 
var lige meget, hvilket firma vi valgte”, siger 
Kristina.

Hun valgte Ramsdal. Men Kristina 
håber ikke, at standarden for de private 
konsulentfirmaer er den samme, som den 
hun har oplevet. For ud over et fireugers 
jobsøgningskursus har Ramsdal ikke hjulpet 
hende med at finde relevant arbejde eller 
kvalificeret beskæftigelse, forklarer hun. 

“Jeg troede, at en anden aktør kunne 
hjælpe med at finde kurser eller løntilskuds-
job, som kan give kvalifikationer. Jeg troede, 
de kunne hjælpe mig med at finde relevante 
steder at søge arbejde. De fandt et sorte-
ringsjob hos Frelsens Hær, et oprydnings-
arbejde, hvor jeg skulle stable stole, og et 
rengøringsjob”, siger Kristina og uddyber: 

“I stedet for hjælp skulle jeg tværtimod 
forsvare over for dem, hvilket arbejde jeg 
havde søgt. Det er ren spild af tid, for det 
kunne vi have klaret over telefonen”, siger 
hun. 

Kristina henvender sig til jobcentret i 
Odense for at fortælle om sin utilfredshed 
med Ramsdal. På jobcentret er beskeden 
klar:

“De sagde, at jeg selv skulle henvende 
mig til Ramsdal. Det var ubehageligt”. Der-
for beslutter Kristina at skifte til en anden 
jobformidler, nemlig Alecto.

Aktørskift er problematisk
På jobcentret fortæller man hende, at der 
er store problemer med at skifte anden ak-
tør i Odense.

“Jeg anmodede i maj om at skifte, og jeg 
har stadigvæk ikke fået svar fra kommunen 
på det. Det er lang tid at gå at vente, når 
man skal til samtale med sin aktør hver 
tredje måned”, siger hun

Efter nogen tid uden jobresultater er 
beskeden fra Ramsdal til Kristina, at det 
brænder på nu. Derfor skal hun søge et 
rengøringsjob. 

“Jeg kan ikke se, hvordan jeg skulle få 
kompetencer ud af det, så jeg søgte ikke 
det job. Jeg ringede i stedet for selv rundt 
til flere skoler og fandt til sidst et løntil-
skudsjob”, siger hun.

Arbejdet var normeret til fem timer om 
dagen, men der var reelt kun arbejde til 
hende i 45 minutter. Resten af arbejdet 

krævede oplæring, fik hun at vide. Derfor 
henvendte hun sig efter tre måneders ar-
bejde til en anden skole for at få arbejde 
der. Her blev hun også ansat i løntilskud. 
Den idé syntes Ramsdal ikke om. 

“De syntes ikke, det var en god idé, for 
konsulenten sagde, at her kunne jeg også 
risikere at kede mig”.

Jobbet
Men arbejdet viste sig at være rigtig godt 
for Kristina. I syv måneder var hun støtte-
pædagog, lavede undervisningsmateriale og 
underviste som vikar i forskellige fag, indtil 
løntilskudsperioden udløb den 1. august 
2009. En bekendt til Kristina på skolen fik 
job på et VUC-center og anbefalede hende 
til ledelsen her. Kort efter blev Kristina rin-
get op fra VUC, der tilbød hende et vikar-
job som lærer i engelsk og it. 

“Jobbet varer til slutningen af december, 
og måske kan det blive forlænget”, siger 
hun håbefuldt. Kristina tager herefter kon-
takt til jobcentret for at fortælle, at hun 
har fundet arbejde. Men på jobcentret er 
beskeden, at hendes sag allerede er afslut-
tet for måneder siden. Hun hverken figu-
rerer i systemet eller har en sagsbehandler 
på jobcentret. 

“Det blev sagsbehandleren selv meget 
overrasket over. I systemet stod der, at 
min sag var afsluttet i februar måned, men 
det var den jo ikke, for jeg havde ikke fun-
det arbejde på det tidspunkt. Lige nu er 
jeg i hvert fald kommet ud af systemet, og 
så får jeg noget relevant erfaring”.

Kristina er et opdigtet navn. Hun ønsker at 
være anonym. Redaktionen er bekendt med 
hendes rigtige navn.

Læs også artiklen “Jobcentre balancerer på 
kanten af loven” på side 8.

Ledighed

“spild af tid for alle”
Hverken jobcenter eller 
privat konsulentfirma forsøgte 
at hjælpe Kristina i kvalificeret ar-
bejde. Ligegyldighed i systemet ud-
vikler sig til mange spildte måneder 
for alle parter, fortæller hun. 

af Martin Ejlertsen me@dm.dk   foto: Scanpix
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En sammenlægning af Det Frie og Det 
Strategiske Forskningsråds bestyrelser, flere 
udenlandske rådsmedlemmer, mere peer 
review og en afskaffelse af mindre bevil-
lingstyper. Sådan lyder en række af anbefa-
lingerne fra panelet, der har evalueret det 
danske forskningsrådssystem. Ifølge for-
manden for De Frie Forskningsråds besty-
relse, Jens Christian Djurhuus, peger de alle 
sammen i retningen af en alvorlig svækkelse 
af den frie forskning i Danmark.

“Panelet vil have mere samarbejde og en 
bedre koordinering ved at sammenlægge 
bestyrelserne, ligesom det er et ønske, 
at en fælles bestyrelse bedre vil kunne 
håndtere store satsninger. Men hvis den 
strategiske og den frie forskning skal ko-
ordineres i store satsninger, hvad skal der 
så ske med den forskerinitierede og ikke-
tematiske forskning”, siger Jens Christian 
Djurhuus, der mener, at panelet med kon-
cerndirektør i NKT Søren Isaksen i spidsen 
lige fra starten har haft den samme, ensi-
dige dagsorden.

“Allerede i april stillede Søren Isaksen 
sig op på et møde og fremviste en graf 
over den manglende interaktion mellem de 
strategiske og de frie forskningsråd. Han 
kom frem til, at vi stort set ikke havde no-
gen kommunikation. Det gjorde mig en lille 
smule bekymret, for hvis man ser på vores 
dagsordner og bestyrelsesreferater, så kan 
man se, at det ikke er rigtigt. Men det har 
panelet tydeligvis ikke gjort”, siger Jens 
Christian Djurhuus, der også kritiserer pa-
nelet for ikke at lytte til forskningsrådene.

“De ofrede lige godt en time på os til 

et dialogmøde, og det var kun halvdelen 
af panelet – tre personer – der dukkede 
op. Man kan vel forvente, hvis man ønsker 
at gå i dybden med tingene og virkelig vil 
finde frem til et bedre system, at man så 
ofrer bare lidt mere tid på både analysear-
bejde og dialog”.  

Ikke noget at komme efter 
Evalueringspanelets undersøgelse viste, 
at rådsmedlemmer generelt har en højere 
succesrate (34 pct.), når de søger midler 
fra det forskningsråd, de selv er medlem 
af end ikke medlemmer (18 pct.), ligesom 
undersøgelsen også afslørede en høj grad 
af inhabilitet i rådene. Mens panelet – bak-
ket op af flere eksperter og videnskabsmi-
nisteren – kalder tallene bekymrende og 
tillidssvækkende, efterlyser Jens Christian 
Djurhuus “eksempler på, at der er foregået 
noget odiøst i rådsmedlemmernes be-
handling af sagerne”. Han er også skeptisk 
over for panelets forslag om at indsætte 
udenlandske rådsmedlemmer, et forslag, 
der ifølge panelet skal forøge tilliden til 
rådenes uafhængighed, og som viden-
skabsminister Helge Sander (V) allerede 
har taget til sig. Ifølge Djurhuus ligger der 
også her – ad bagvejen – et angreb mod 
den frie forskning. For rådsarbejdet sluger 
op mod 1.000 timer om året, og det er 
vanskeligt at forestille sig, at man kan få 
udlændinge til at engagere sig så meget i 
arbejdet. Derfor skal forslaget ses i sam-
menhæng med et andet af panelets forslag, 
mener Jens Christian Djurhuus, særligt den 
kontroversielle idé om at afskaffe mindre 

bevillingstyper. For realistisk kan det kun 
lade sig gøre at placere udlændinge i rå-
dende, hvis man samtidig gør rådsarbejdet 
mindre tidskrævende end i dag, og det kan 
kun ske ved at samle støttekronerne i store 
puljer. Det samme gælder en øget brug af 
peer review:

“I øjeblikket skal alle ansøgninger på 
over 13 mio. kr. eller ansøgninger fra råds-
medlemmer på over 1 mio. kr. sendes i 

formand skoser  
evaluering af forskningsråd
Panelet bag evalueringen af forskningsrådssystemet har ikke forstået, 
hvad fri forskning er, mener formanden for Det Frie Forskningsråds bestyrelse, Jens Christian 
Djurhuus. Hvis panelets forslag gennemføres, vil det være et skridt i retning af en afskaffelse af 
den frie forskning i Danmark, siger han. 

af Thomas Bøttcher · tb@dm.dk   foto: POLFOTO

Panelet bag evalueringen af det danske forsk-
ningsrådssystem udtrykker bekymring for høje 
succesrater blandt ansøgere, der selv er med-
lem at et forskningsråd. Men formand for Det 
Frie Forskningsråds bestyrelse, Jens Christian 
Djurhuus, efterlyser eksempler på, at noget 
odiøst har fundet sted. 
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peer review. Vi ved, at under forudsætning 
af, at det foregår anonymt, så vil lidt under 
50 pct. af dem, vi henvender os til, påtage 
sig opgaven. I øjeblikket er det kun 25 
ud af 3.000 ansøgninger, der er på beløb 
over 13 mio. kr. Skal grænsen for peer re-
view gå ved eksempelvis 5 mio. kr., så skal 
vi ud at tale med 1.600 mennesker. Af dis-
se vil halvdelen sige nej. Det er selvfølgelig 
muligt, men det kræver nok, at man får 
et bureaukrati, der fylder hele Bredgade”, 
siger Jens Christian Djurhuus.

Panel glemmer vigtig mission
Med andre ord peger også dette forslag i 
retning af en afskaffelse af små bevillinger.  
Men panelet overser – eller ignorerer – en 
vigtig opgave for det frie forskningsråd, 
mener Djurhuus.

“Det vidunderlige ved, at vi får 3.000 
ansøgninger om året, er, at vi både kan 
give penge til den enkelte forsker og til 
forskergrupper. Derfor spænder DFF’s be-
villinger fra 100.000 kr. til tocifrede milli-
onbeløb. Hvis man dropper det system, så 
sidder du tilbage med de store satsninger 
og store bevillingstyper, hvor projekterne 
skal pejles efter universiteternes udvik-
lingskontrakter og forskningsstrategier. Og 
dermed er det ikke længere fri forskning, vi 
har med at gøre”.

Søren Isaksen er af den opfattelse, at 
det er forskernes arbejdsgivere – uni-
versiteterne – og ikke forskningsrådene, 
der skal sørge for ordentlige rammer og 
arbejdsbetingelser, der sætter den enkelte 
forsker i stand til at forfølge sine interes-
ser. Men den præmis køber Jens Christian 
Djurhuus imidlertid ikke.

“I øjeblikket har vi i Danmark en enorm 
ekspansion af ph.d.-studerende, og i sid-
ste ende vil universiteterne sidde med 
7-8.000 studerende, som hver koster 
800.000 kr. om året inklusive drift og 
administration. Det er en 6-7 mia. kroner 
og langt mere, end hvad universiteterne 
kan gabe over. Og hvis ikke vi skal tage 
os af dem, hvem skal så? Derfor bruger 
vi i dag 40 pct. af vores midler til at føre 
forskingen videre, når man har lavet en 
ph.d. Dvs. til yngre mennesker i form af 
post.doc.er og lignende. Det, mener jeg i 
virkeligheden, er en god mission. Og den 
vil blive ødelagt, hvis man opgiver de små 
bevillinger”. 

“2.000 kroner er 2.000 kr., men det betyder ikke en døjt. I øvrigt er 
det jo stort set det samme beløb, som regeringen har skåret taxame-
trene med i løbet af blot to år. Beløbet er faktisk ret latterligt”.

Svend Hylleberg, dekan ved samfundsvidenskab på Aarhus Univer-
sitet (AU), lægger ikke fingrene imellem i sin vurdering af regeringens 
finanslovsudspil. Ifølge dekanen kan man i dag kun få universitets-
studierne til at hænge sammen ved at tage penge fra bachelorstudiet 
og lægge dem på kandidatstudiet, og ligesom rektorformand Jens 
Oddershede peger han på, at 2.000 kr. højst vil forbedre konfronta-
tionstimetallet per studerende med cirka 30 min. om ugen.

Ifølge regeringens undersøgelse er Dansk på Aalborg Universitet 
det studium i landet, der har det laveste antal undervisningstimer 
årligt – 174 konfrontationstimer årligt mod eksempelvis 584 timer 
på Medicin ved Københavns Universitet. Studieleder Bent Sørensen 
siger:

“De studerende på bachelorstudiet har for øjeblikket en vejled-
ningsnorm på 10 timer per semester. Hvis vi fik 2.000 kroner mere, 
ville vi nok sætte kunne sætte normen op til 12 timer”. 

De to timer ekstra – svarende til 10 min. ugentligt per semester  
– er dog en lappeløsning, mener Bent Sørensen.

“Det er ikke en afgørende forskel. Hvis vi fik et ordentligt taxa-
metertilskud, kunne vi omprioritere den måde, vi kører uddannelsen 
på, lave mere øvelsesorienteret undervisning og afholde forskellige 
aktiviteter, som ikke bare skal indpasses i en totimers blok én gang 
om ugen. Vores studieordninger er faktisk gode og beskriver en masse 
kompetencer, som vores studerende skal opnå, men hvis vi fik et 
bedre taxametertilskud, kunne vi sikre, at vores studerende rent fak-
tisk opnåede disse kompetencer på en mere dybtgående måde, end 
de gør nu”.

dekan: latterligt  
finanslovsforslag
Regeringen fik lavet en analyse, der viste, 
at universiteternes uddannelser er stærkt underfinansie-
rede – med ca. 12.000 kr. for den laveste taxametersats. 
Men regeringens eget finanslovsforslag afsætter kun 
2.000 kr. til den laveste taxametersats. En dekan og en 
studieleder fortæller her, hvad pengene kan bruges til. 

af Thomas Bøttcher · tb@dm.dk
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sådan bliver du eks pert
Er du selvstændig? Kunne 
du tænke dig at tjene dine penge 
hurtigere, arbejde mindre og få 
bedre opgaver? Så etabler dig selv 
som ekspert på dit område. 

af Julie Top-Nørgaard · magisterbladet@dm.dk   
foto: Simon Knudsen
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Får du 500 eller 5.000 kroner i timen 
som selvstændig? Og hvad, tror du, gør 
udslaget? I langt de fleste tilfælde viser 
din timepris, om du bliver betragtet som 
ekspert – som ikke kan erstattes af hvem 
som helst – eller som en helt almindelig 
konsulent, underviser, eller hvad du nu er, 
som man i princippet kan udskifte, uden at 
det gør den store forskel. 

Men hvad er egentlig forskellen på de 
eksperter, vi ser i tv, hører i radioen og 
læser interviews med i bladene, og dig?  
Forskellen er ikke, at de ved mere om deres 
emne, end du ved om dit. Forskellen på 
dem og dig er, at de bliver betragtet som 
eksperter. 

“Jamen jeg er jo ikke ekspert”, tænker du 
måske. “Jeg er da hjemme i mit stofområde, 
men der er masser af mennesker, der ved 
mere om det end mig. Min gamle vejleder, 
for eksempel. Og professoren på mit gamle 
institut”. 

“Det er den typiske fælde, som især 
akademikere går i. De er meget bevidste 
om det hierarki, de indgår i, og de kan lyn-
hurtigt komme i tanker om nogen, der ved 
mere end dem selv”, siger Mette Holbæk, 
der laver erhvervsrådgivning for kvinder. 
Hun fortsætter:

“Mange har fokus på de mennesker, de 
selv lærer fra, men det gælder om at finde 
dem, man kan lære til. Man glemmer, at 
der er langt flere, der ved mindre, end man 
selv gør. Den største barriere er ofte at 

erkende, at man rent faktisk er ekspert i 
forhold til nogen, at man ved en masse, 
man kan give videre, og at der er en meget 
stor gruppe, der ved mindre om dit emne 
end dig, og som gerne vil have adgang til 
din viden”.

At turde eje sin viden
Men man skal altså turde og have lyst til 
at tage den position på sig, og det er ikke 
nødvendigvis helt let, siger Mette Holbæk: 

“Det handler også om myndighed. Du 
skal turde. Du skal turde stille dig op og 
sige, at det her ved du noget om. Du skal 
kunne tage det på dig. For mange gælder 
det i høj grad om at arbejde med deres 
egne overbevisninger”.

Selvfølgelig skal det faglige fundament 
være på plads, tilføjer Mette Holbæk. Man 
skal have en viden, som er velfunderet. Og 
så skal man være passioneret omkring det, 
man ved, man skal have lyst til at tale om 
det, til at dele ud af sin viden og diskutere 
den. Og så skal man selvfølgelig have ud-
viklet et produkt, man kan sælge. 

Jamen, er det i virkeligheden ikke 
bare noget pjat, det med eksperter?
Men hvorfor er eksperter egentlig så at-
traktive, altså for kunden? Er det ikke bare 
et spørgsmål om indpakning? Om at alting 
skal hedde noget fint og lyde smart?

Nej, faktisk ikke. For det første er du 
som ekspert ganske enkelt tilgængelig 
og synlig – du er simpelthen let at finde 
frem til. Det minimerer besværet med at 
skulle navigere mellem en masse anonyme 
rådgivere, coaches, undervisere, eller hvad 
det nu er, din kunde leder efter, forklarer 
Mette Holbæk. 

“For det andet kvalitetssikrer du som 
ekspert den information, der går videre 
til din kunde. Kunden går ud fra, at du 
som ekspert sørger for at tilegne dig al 
relevant viden på dit område. Du holder 
fx øje med relevante tidsskrifter, og du 
går til konferencer, så din kunde ikke selv 
behøver at gøre det. Du rydder op i infor-
mationsstrømmen for dine kunder, så de 

Akademikere er meget bevidste om det 
hierarki, de indgår i. De kan lynhurtigt 
komme i tanker om nogen, der ved 
mere end dem selv. Det er den typiske 
fælde, de går i. Men de glemmer, at der 
er langt flere, der ved mindre, end de 
selv gør. Det gælder om at turde eje sin 
viden, siger Mette Holbæk, der laver 
erhvervsrådgivning for kvinder. Du kan 
møde Mette Holbæk på en workshop 
om at blive ekspert den 6. oktober. Læs 
mere på www.metteholbaek.dk.

sådan bliver du eks pert
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kun behøver at forholde sig til dig”, siger 
Mette Holbæk. 

Få profilen og kompetencen på plads
Hvis du beslutter dig for at arbejde på at 
få ekspertstatus, er der en række steder, du 
formentlig skal i gang med at tage fat. 

Første skridt er at arbejde grundigt med 
din egen profil. Afklar med dig selv, hvad 
det er, du kan og vil. Forsøg at være meget 
specifik omkring din kompetence. Jo mere 
snævert du definerer din ekspertise, jo 
mere føler dine kunder – dem, der virkelig 
passer til dig – sig talt til. Og jo nemmere 
og hurtigere er det for både kunden og dig 
at afklare, om I er noget for hinanden. 

Brug din egen person, hvis det giver 
mening. Du kan sagtens have nogle per-
sonlige erfaringer, som du gør brug af i 
dit arbejde, uden at det bliver personligt, 
råder Mette Holbæk. 

Sørg for at blive synlig 
Dernæst skal du arbejde på din synlighed. 
På sin vis er det nemlig temmelig enkelt: Du 
skal simpelthen bare sørge for at gøre dig 
synlig i medierne eller det offentlige rum, 
helst flere steder samtidig:

“Hvis du kan få en tjans som brevkas-
seredaktør, så gør det, også selv om du 
ikke får penge for det. Begynd at blogge, 
hvis den form tiltaler dig. Vær til stede 
hvor som helst, henvend dig til dit lokale 
bibliotek og sig, at du gerne vil holde et 
gåhjemmøde. Skriv artikler. Lav guides 
og tilbyd dem til bladene – om det så er 
Nettos gratisblad Kiwi, så gør det. Ring til 
Aftenshowet og fortæl dem, at du faktisk 
kan sige noget rigtig fornuftigt om det, 
de har på tapetet for tiden. Hvis du sidder 
og putter dig på dit kontor, sker der ikke 
noget. Der kommer ikke nogen og opdager 
dig”, advarer Mette Holbæk. 

Vær til rådighed,  
vær ydmyg og venlig
Du skal selvfølgelig selv tage stilling til, 
hvad du vil gå med til, men det er en god 
idé at glemme alt om at spille kostbar over 
for journalister:

“Hvis du stiller dig til rådighed for 
morgen-tv, er det helt sikkert taktisk smart 
at tage det virkelig pænt, når dit indslag 

bliver pillet af programmet fem minutter i 
deadline. Hvis du bliver sur, hører du for-
mentlig aldrig fra dem igen. Men hvis du 
tager det i stiv arm, kan det være, at de 
ringer to dage efter, når de pludselig har 
et hul i programmet. Om du kan leve med 
det, må du selv tage stilling til, du skal 
bare være klar over, at din holdning til det 
bliver afgørende for dine muligheder for at 
blive eksponeret”.

Demonstrér aktivt din ekspertise 
Akademikere har meget travlt med at un-
derbygge deres viden, men det er det for-
kerte sted at lægge fokus, når det gælder 
om at blive etableret som ekspert, siger 
Mette Holbæk.

“Du skal ikke henvende dig til dine kolle-
ger, men til dine kunder. Og de betaler ik-
ke for, at du har en tung akademisk viden. 

De betaler for din hjælp. Det gælder om at 
demonstrere, hvad du kan gøre for dem”.

Det kan du for eksempel vise ved at lave 
en freebee på din hjemmeside – det vil sige 
et gratis produkt:

“Det kan være en e-bog om, hvordan 
man indretter sit hjem miljørigtigt og 
bæredygtigt, en guide med ti punkter til, 
hvordan man undgår de værste brølere, 
når man skriver annoncetekster, eller 
en video, hvor du demonstrerer, hvilket 
kropssprog man kan gøre brug af en i løn-
forhandling. Det er alt sammen måder, du 
aktivt kan demonstrere din viden på. Det 

giver dine besøgende en umiddelbar værdi, 
og det får dem til at forbinde dig med no-
get værdifuldt og anvendeligt”.

“Du kan også lave et nyhedsbrev, som 
har værdi for folk. Det kan godt være, at 
de ikke reagerer ved at købe noget første 
eller anden gang. Men det gør de måske 
syvende gang, de igen får et interessant 
nyhedsbrev fra dig”, siger Mette Holbæk.

Glem alt om referencelisten  
– og Novo Nordisk
En misforstået måde at demonstrere sin 
ekspertise på er imidlertid ifølge Mette 
Holbæk de lister på hjemmesiderne, der 
hedder referencer, og som bare består af en 
lang række firmanavne.

“Ni ud af ti har Novo Nordisk på. Hvad 
skal jeg bruge det til som kunde? Glem alt 
om listeformen. Skriv som minimum: “Jeg 
havde 80 mennesker fra det og det firma 
på kursus i stresshåndtering, og som følge 
heraf er sygefraværet faldet med så og så 
mange procent”. Vis, hvad du kan, for pok-
ker!”.

Mette Holbæk anbefaler faktisk, at man 
går skridtet videre og bruger såkaldte te-
stimonials, altså “vidneudsagn” fra tidligere 
kunder, enten på skrift eller, endnu bedre, 
i videoform.

“Det virker meget overbevisende, at no-
gen vil stå frem for at sige noget positivt 
om dine ydelser, og det føles tit lettere 
end selv at skulle slå på tromme for sine 
fortræffeligheder”.

Signalér professionalisme
Og sørg så for, at du signalerer professio-
nalisme, indskærper Mette Holbæk.  

“Din hjemmeside bliver nødt til at se 
tjekket ud. Når jeg siger til mine kursister, 
at deres hjemmesider ligner noget, deres 
fætter har lavet, så svarer de: “Det har 
han også”. Og det går altså ikke. Der er en 
overrepræsentation af akademikere, der 
har et problem med indpakning. Men det 
er altså det, vi umiddelbart reagerer på,” 
siger Mette Holbæk og anbefaler i den 
forbindelse, at man kigger sig omkring i 
sin egen faggruppe eller den ved siden af. 
Hvordan positionerer eksperterne sig selv?

Derefter er det bare at tage fat. Hvad er 
du ekspert i?



Det handler også om myn-
dighed. Du skal turde. (…) 
For mange gælder det i høj 
grad om at arbejde med de-
res egne overbevisninger”. 

Mette Holbæk, erhvervsrådgiver

“
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IKKE ALT KAN SKRIVES MED KORSSTING 
- men en samtale om sygefravær kan få dig tilbage 

Det er det dejligt at få hilsner, når du bliver syg.  
Men hvad gør du, når puden har fået sin faste plads i  
sofaen, og sygdommen trækker ud?

Mange offentligt ansatte rammes af lang tids sygdom. Hvert 
år. En dag kan det være dig. Men heldigvis kan du  
i langt de fleste tilfælde komme tilbage på jobbet.  
Første skridt er, at du og din leder sætter jer sammen  

og taler om, hvordan du har det, og om arbejdspladsen  
kan gøre noget for, at du kan komme tilbage. 

Se film og læs mere på www.RaskSnak.dk.  

Også selvom du ikke selv er syg, er det godt at kende til sam-
taler om sygefravær, hvis nu en af dine kolleger skal have 
sendt en broderet pude en dag.  

RaskSnak.dk
Lønmodtagere og arbejdsgivere på det offentlige arbejdsmarked 

w
w

w
.TabulaRasa.biz
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Det internationale panel, der skal evaluere den danske univer-
sitetslov fra 2003, afsluttede den 28. august en uges tur rundt 
i landet for at få input og holdninger fra universiteterne og rele-
vante organisationer.

I den forbindelse har DM’s formand Ingrid Stage i to omgan-
ge – som henholdsvis leder af gruppen af universitetslærere 
i AC’s forhandlingsdelegation på universitets- og forsknings-
området og som medlem af AC’s bestyrelse – mødtes med 
gruppen. 

Hun har et blandet indtryk efter de to møder. 
“Panelet var meget interesseret i at høre om vore erfaringer 

med fusionerne, og hvordan vi forhandler løn for de ansatte. 
Det er også relevant, men ikke i en universitetslovssammen-
hæng, hvor vores store anke er den manglende sikring af den 
akademiske frihed samt de ansattes og studerendes manglende 
indflydelse i de styrende organer. Disse forhold var panelet ikke 
særlig optaget af, da vi mødtes med dem”, siger Ingrid Stage.

Ingrid Stage er naturligvis glad for, at hun i sin egenskab af 
formand for den største fagforening for universitetsansatte 

har haft mulighed for at præge panelets holdninger, inden den 
egentlige evaluering bliver fremlagt.

Hun er dog kritisk over for det videre forløb.
“Jeg har desværre fået fornyet og forstærket min skepsis 

over for, hvad der kan komme ud af evalueringen. Jeg mener 
ikke, at panelet taget fat i de reelle problemer som manglende 
forskningsfrihed og medindflydelse, men fokuserer på de om-
råder, som ministeriet har prioriteret, men som ikke er nær så 
relevante for arbejdsmiljø og trivsel på universiteterne”, siger 
Ingrid Stage. 

Hun understreger, at evalueringen af universitetsloven er 
særdeles vigtig for fremtidens danske samfund.

“Der skal ske markante forbedringer på de to områder, vi har 
sat øverst på dagsordenen, hvis vi fortsat skal kunne rekrutte-
re de bedste hjerner til en universitetskarriere. Det håber jeg, 
politikerne vil være opmærksomme på, selv hvis den endelige 
evalueringsrapport ignorerer problemerne”, siger hun.

fra www.dm.dk

blandet indtryk efter møder med evalueringspanel

ny undersøgelse vækker bekymring
I forbindelse med den igangværende evaluering af universi-
tetsloven har konsulenthuset Capacent spurgt 8.369 personer 
med relationer til universiteterne, hvorledes de ser på emner 
som forskningsfrihed, indflydelse på eget arbejde og tillid til 
ledelsen.

Og resultaterne vækker bekymring. Knap 90 procent af de 
ansatte på universiteterne mener ikke, de har nogen indfly-
delse på den øverste ledelses beslutninger. Derudover mener 
kun halvdelen, at de har indflydelse på, hvad der sker på deres 
eget institut.

Formand for Danske Universiteter Jens Oddershede siger 
til dagbladet Information, at han mener, man kunne have lavet 
den samme undersøgelse med de samme resultater, før univer-
sitetsloven trådte i kraft i 2003.

Men den køber tillidsrepræsentant for DM’s medlemmer på 
Københavns Universitet Leif Søndergaard ikke.

“Det er helt forfejlet, at universitetsloven ikke har haft 
nogen negativ indflydelse på medarbejdernes oplevelse af 
medindflydelse. De beslutninger, ledelsen tager, har slet ikke 
samme opbakning som før, fordi de ansatte ikke har været ind-
draget og derfor heller ikke forstår baggrunden for beslutnin-
gerne. Og det er måske det allerstørste problem ved den nye 
ledelsesform: Loyaliteten forsvinder, og den er utrolig vigtig, 
fordi hele universitetets image afhænger af den”, siger Leif 
Søndergaard.

Leif Søndergaard genkender resultaterne fra undersøgelsen 
fra sin egen dagligdag på Københavns Universitet.

“Der eksisterer en stor skepsis over for, hvordan tingene 
fungerer. I vores sidste arbejdspladsvurdering her på naturvi-
denskab troede 79 procent af de ansatte ikke på de udmel-
dinger, der kommer fra ledelsen. En af årsagerne er, at ledelsen 
tager beslutninger uden at forelægge nogle logiske argumenter 
for medarbejderne”, siger han.

Det internationale panel, der skal komme med dets syn på 
den danske universitetslov, har netop været på tur rundt i lan-
det. Panelets anbefalinger ventes inden årets udgang.

“Det er helt forfejlet, at universitetsloven ikke har haft 
nogen negativ indflydelse på medarbejdernes oplevelse af 
medindflydelse. (…) Det måske allerstørste problem ved 
den nye ledelsesform er, at loyaliteten forsvinder, siger Leif 
Søndergaard, tillidsrepræsentant på KU.

Foto: Stefan Kai Nielsen
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Styrk din kommunikation 
Følg en diplomuddannelse på UPDATE ved Danmarks 
Medie- og Journalisthøjskole

diplomuddannelse i journalistik op over nogle år. 
Diplomuddannelserne er målrettet journalister og kommunikatører.

VÆLG MELLEM TRE UDDANNELSER
Analytisk journalistik 
Den digitale journalistik
Kommunikation og informationsjournalistik

AKTUELLE MODULER
Mål resultatet af din kommunikation
På tværs af medierne
Bladudvikling
At styre et projekt
Retorik - formidling der fænger

Bestil den gratis folder ‘Bliv diplomjournalist’ hos 
sekretær Michael Kristensen på mk@update.dk

Læs mere og tilmeld dig på: www.update.dk/diplom

XXXUPDATEXXXXXXXXX 
XXX XXXXXX 
XXXTLF 8944 0581XXXWEB WWW.UPDATE.DKXXXMAIL UPDATE@UPDATE.DKXXXXX

Foto: Hung Tien Vu
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Lige midt i et af Københavns mest trafike-
rede kryds ligger Det Natur- og Sundhedsvi-
denskabelige Fakultetsbibliotek. I den store, 
gamle bygning på hjørnet af Nørre Allé og 
Tagensvej står der stadigvæk hundredvis af 
bøger og ganske mange tidsskrifter fremme 
på hylderne. Hastigheden på bibliotekets 
digitale server er dog langt højere end den 
hektiske trafik i krydset. For en stadig vok-
sende del af det publicerede materiale om 
videnskabelig forskning er i dag digital. Det 
er udviklingen – også på denne adresse. 
Men den udvikling koster landets biblioteker 
millioner af kroner hvert år. Penge, som bib-
liotekerne må betale direkte til store interna-
tionale forlag, som kontrollerer, hvem der må 
læse hvad, hvordan og hvornår. 

Biblioteket er en del af Det Kongelige 
Bibliotek, der har et årligt anskaffelsesbud-
get på omkring 42 millioner kroner. De 35 
millioner kroner går direkte til licenser hos 
internationale kommercielle forlag. 

“Det er altså en meget stor del af bud-
gettet, vi betaler til store internationale 
forlag år efter år. Og vi kan ikke engang 
give adgang til alt det, som efterspørges 
af vores brugere”, siger Bertil Dorch, som 
er centerleder for Videnscenter for Viden-
skabelig Kommunikation på Københavns 
Universitets Biblioteks- og Informations-
service (KUBIS) og adjungeret lektor ved 
Niels Bohr Institutet. 

Han forklarer, at Københavns Universitet 
og Det Kongelige Bibliotek i samarbejde 
betaler de mange millioner af kroner hvert 
år for at give adgang til 20.000 tidsskrif-
ter, mens de resterende mange tusinde 
tidsskrifter er gratis. 

Typisk er der ikke engang valgfrihed 
blandt de tidsskrifter, som udbydes fra 
forlagene. De mest prestigefulde tidsskrif-
ter udbydes på store internationale forlag 
som eksempelvis Springer i Holland, og 
her kræver man abonnement for adgangen 
til tidsskrifterne, som tilbydes til bibliote-
kerne i store pakker af tidsskrifter på flere 
tusinde styk. 

“Det svarer til, at man som bruger kun 
vil have DR, men at man skal betale for 35 
ekstra kanaler for at se DR”, siger Bertil 
Dorch og anslår, at der formentlig skulle 
dobbelt så mange penge til som i dag for 
at kunne opfylde forskernes ønsker om at 
give adgang til alt det, som efterspørges.

 
Dyr adgang
På KUBIS giver man adgang til forskningen 
via databasen Web of Science. Der findes 
andre databaser, men det er for dyrt for 
KUBIS at give adgang til flere end en, for-
klarer Bertil Dorch.  

“Er man et mindre bibliotek inden for et 
fagområde med et endnu mindre budget 
end vores, så er det endnu sværere at få 
adgang. Endnu et problem er, at det også 
bliver dyrere og dyrere at købe adgang 
til denne forskning”, siger Bertil Dorch og 
henviser til det, som kaldes “tidsskrifts-
krisen.” Krisen understreges i en nylig 
undersøgelse, som Association of Research 
Libraries i USA lavede over udviklingen af 
priser på tidsskrifter og bøger. Den viste, 
at prisstigningen for tidsskriftslicenser var 
tre til fire gange så hurtig som inflationen. 

“Det er signifikant, for budgetterne på 
institutionerne stiger ikke i samme takt, 

så det er meget nemt at se ud fra det, at 
der simpelthen ikke er råd til at købe sig 
adgang til alt, og at dette problem stadig 
bliver mere udtalt, fordi mængden af forsk-
ning og tidsskrifter samtidig stiger”, siger 
Bertil Dorch. 

Open acces et alternativ
Denne udvikling er ifølge ham uholdbar. 
Bibliotekerne er nødt til at købe store pak-
ker med tidsskrifter, som bliver dyrere og 
dyrere, for at få adgang til bestemte tids-
skrifter, som der er efterspørgsel på, og så 
må de skære andet væk. 

“Når man har en sådan krise, er open 
access et muligt alternativ, for denne ud-
vikling kan ikke fortsætte”, konkluderer 
Bertil Dorch. 

Den primære interesse hos bibliotekerne 
for open access handler ifølge Bertil Dorch 
dog ikke om at have for lidt penge til at 
skaffe adgang til tidsskrifterne, men over-
ordnet set om, hvad bibliotekerne skal. 

“Udgangspunktet er, at forskningsbib-
liotekerne er til for at formidle og at gøre 

Open access

Open access refererer til gratis 
adgang til videnskabelig litteratur, 
som er fri for gebyrer og ophavs-
rets- og licensrestriktioner. Adgang 
opnås via forfatterens selvarkivering 
af værkerne i faglige arkiver og i 
institutionelle repositories eller via 
licensfrie videnskabelige tidsskrifter.  

internationale forlag truer 
bibliotekers formidling

Landets biblioteker betaler millioner af kroner hvert år til internationale for-
lag for at give brugere adgang til videnskabelig forskning, men adgangen er for dyr og ikke tilstrække-
lig. Løsningen hedder open acces, mener forskningsbibliotekar, som er ekspert i open access.  

af Martin Ejlertsen · me@dm.dk   foto: Henrik Petit
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videnskilder til forskerne og universite-
terne tilgængelig. Det er ikke nok, at tids-
skrifterne bare ligger gratis tilgængelige på 
nettet. De skal også formidles til forskerne. 
Det kan bibliotekerne gøre gennem biblio-
tekssystemerne ved at samle materialet i 
arkiver, søgesystemer og på websider, som 
er katalogiseret, og som bibliotekerne er 
eksperter i at udføre”. 

Men risikerer man ikke ved den model at 
forringe den kvalitetsstempling og fine formid-
ling, som forlagene og tidsskrifterne netop er 
en garanti for?

“Mange af de open access-tidsskrifter, 
som der er i dag, er peer reviewed (fagfæl-
lebedømt, red.), og i selve processen bag 
dem er der også en redaktør og kvalitets-
sikring. Der er derfor i udgangspunktet 
ikke forskel i kvaliteten mellem open access 
og traditionelle tidsskrifter”, siger han.  

Men hvordan forestiller du dig, at alle 
forskere bliver enige om kun at bruge open ac-
cess, når der stadig er meget prestige i at få 
sine artikler trykt i tidsskrifter som Nature og 
Science?

“Der er adgang til over 20.000 tids-
skrifter i vores system, og de er da ikke 
alle sammen på det høje niveau. Men 
på mange tidsskrifter sidder der danske 
redaktører, og flere hundrede danske 
forskere betaler for at publicere gennem 
open access. Det er der interesse for, fordi 
jo flere artikler en forsker publicerer og ci-
teres for, jo nemmere er det at blive lektor 
eller få en fast ansættelse på et universitet. 
Desuden har forskerne en naturlig stor in-
teresse for forskningsfeltet, og de vil gerne 
læses og bruges. Når artikler kan hentes 

frit gennem open access, er de nemmere 
at få fat på. Det ved mange forskere godt”, 
siger Bertil Dorch.  

Hvordan undgår man, at forskerne kommer 
i klemme, hvis man vil gennemtvinge open ac-
cess, fordi det i så fald bliver politisk styret? 

“Forskningsfrihed er en hellig ko. Jeg tror 
altid, at forskerne vil bevare frihed til at 
bestemme over, hvor de vil publicere. Der er 
ikke nogle forskningsledere, institutter eller 
ministerier, som vil bestemme over den en-
kelte forsker. Det handler om open access 
generelt og ikke om, hvilken type det er. 
Kan forskeren få sin artikel i et tidsskrift og 
samtidig få lov til at selvarkivere den, er det 
også til forskerens fordel. Det tillader langt 
de fleste tidsskrifter også i dag”. 

Men hvorfor så overhovedet denne diskus-
sion om open access, for så er der jo i vid 
udstrækning allerede fri adgang til meget 
forskning?

“Gennemsnittet for selvarkivering i ver-
den ligger i dag på omkring 15 procent, 
men i rigtig mange fag er der stadig slet 
ikke open access. Det har både noget at 
gøre med traditioner og med, hvordan man 
tager teknologien til sig”. 

Hvordan undgår man i så fald, at al forsk-
ning, som publiceres open access, drukner i 
talrige, åbne systemer, som det er umuligt for 
brugerne at finde rundt i?

“Det er der bibliotekernes kompetencer 
kommer i spil. På Det Kongelige Bibliotek 
er det søgemaskinen Rex, hvor man kan 
søge efter artikler, bøger og tidsskrifter. 
Her skelnes der ikke mellem open access 
og traditionelle tidsskrifter. På universite-
tet får man i så fald adgang til det hele”.

Bibliotekernes rolle bliver den samme 
som i dag med betalingstidsskrifter. Vi sør-
ger for adgang, systematisering og hjælper 
brugerne med at finde, hvad de søger”, 
siger Bertil Dorch. 

Læs i næste nummer af Magisterbladet om 
forskernes syn på open access. 

Tidligere artikler i Magister-
bladet om open access

“Fri adgang til forskning kan give 
milliardgevinst”  
(Magisterbladet nr. 13/2009)
“Kamp om ophavsretten til forsk-
ningen”  
(Magisterbladet nr. 13/2009)

Det Kongelige Bibliotek, der har et årligt 
anskaffelsesbudget på omkring 42 millioner 
kroner, bruger 35 millioner kroner direkte til 
licenser hos internationale kommercielle forlag. 
“Det er altså en meget stor del af budgettet, 
vi betaler til store internationale forlag år 
efter år. Og vi kan ikke engang give adgang til 
alt det, som efterspørges af vores brugere”, si-
ger Bertil Dorch, centerleder for Videnscenter 
for Videnskabelig Kommunikation på Køben-
havns Universitets Biblioteks- og Informati-
onsservice (KUBIS) og adjungeret lektor ved 
Niels Bohr Institutet. 
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Det Akademiske Folkekøkken (3:9)
af Jonatan Leer, magister, kok og meget mere

Jeg har et lille ar på min højre langfinger. 
Hver gang jeg ser det, kommer jeg til at 
tænke på smagen af æbler. 

Arret fik jeg en efterårsaften for nogle 
år siden under tilberedningen af en æble-
kage. Det lyder måske ikke særligt heroisk, 
snarere en smule klodset. Men det var ikke 
en hvilken som helst æblekage – det var 
en Tarte Tatin. En karamelliseret, omvendt 
æbletærte af fransk herkomst, og det var 
netop den varme karamel, der ridsede min 
længste finger.

Denne ikke helt ufarlige dessert har 
indtaget plads blandt den franske gastro-
nomis mest myteomspundne klassikere. 
Tarte Tatin blev undfanget i det travle 
køkken på Hotel Tatin i Lamotte-Beuvron 

nær den midtfranske by Orléans, hvor de 
to franske søstre Stéphanie og Caroline 
kørte etablissementet efter deres fars død 
i 1888. Lillesøster Caroline var den op-
mærksomme værtinde, mens storesøsteren 
styrede husets cuisine. Det var her, hun 
ifølge legenden en aften kom til at brænde 
en æblekompot på, og for at redde fejlen 
dækkede hun panden med dej og satte 
det hele i ovnen. Da dette viste sig ikke at 
være så dumt, videreudviklede hun denne 
opdagelse til den berømte Tarte Tatin.

Den franske gastronom Curnonsky rej-
ste de godt 150 km fra Paris blot for at 
nyde et stykke. Han blev ikke skuffet, da 
tærten på mange måder levede op til hans 
smagsideal om enkelhed og renhed. Den 
traditionelle version gør nemlig kun brug 
af fire ingredienser: æbler, smør, sukker og 
butterdej. I den ideelle version skal kara-
mellen således ikke overdøve æblesmagen, 
blot koncentrere og akkompagnere æbler-
nes syrlige nuancer.

Tilberedningen er også ganske simpel. 
Man laver en karamel på en pande (som 
til brunede kartofler), og herefter kommes 
æblestykker på panden. Så laver man et 
butterdejslåg, som lægges oven på æbler-
ne. Derpå stilles panden i ovnen, til dejen 

er bagt og vendes ud 
på et fad med æblerne 
opad.

Man kan finde den klassiske 
opskrift på nettet, hvor det ligeledes 
er muligt at konsultere utallige mere eller 
mindre vellykkede videoudgaver. 

Til dem, der har lyst til en lidt frækkere 
version, kommer her en udgave med tro-
piske frugter, hvilket giver rig mulighed for 
at gøre tartinen endnu mere dekorativ og 
farverig. 

I Magisterbladet nr. 12 bragte vi 
et interview med Jonatan Leer om, 
hvordan hans studier i litteratur og 
fransk har vakt hans interesse for 
mad og for de historier, der gemmer 
sig bag opskrifterne. Du kan læse 
interviewet på magisterbladet@
dm.dk (2009, nr. 12).

Tropisk Tarte Tatin

1)  Butterdejen rulles ud, så den 
kan dække den pande, man vil 
bruge.  
Panden skal kunne gå i ovnen.

2)  Varm ovnen op til 200 grader.
3)  Ananassen befries for skal 

og stok og skæres i skiver på 
langs.

4)  Mangoer befries for skind og 
kerne og skæres ligeledes i 
skiver på langs. Skær hverken 
ananas eller mango for tyndt.

5)  Skrællen tages af bananerne, 
de halveres og flækkes på 
langs.

6)  Kiwi skrælles og skæres i skiver 
a 1,5 centimeter.

7)   Limen skæres i tynde skiver.
8)   Sukkeret smeltes til en smuk 

brun karamel på en pande.
9)  Smør tilsættes i små klumper. 

Pas på fingrene!
10)  Så anrettes stykker af banan, 

ananas, lime og kiwi i et krea-
tivt mønster på panden. Det er 
det, der bliver toppen af kagen, 
når den vendes, så det betaler 
sig at gøre sig umage, og skær 
gerne frugtstykkerne til, så de 
passer til pandens form.

11)  Mangoen og resten af frugt-

stykkerne placeres jævnt oven-
på. Lad det stå et par minutter 
over ilden. 

12)   Så kommes butterdejen ovenpå, 
så den dækker panden. Prik et 
par huller i dejen, så den ikke 
ter sig! Put ikke dejen ned over 
pandekantens yderside, da man 
skal kunne hælde væske fra 
efter bagning.

13)  Panden skal i ovnen og bages i 
15-20 min.

14)   Man skal være opmærksom 
på, at disse frugter indeholder 
mere væske end æbler, derfor er 
det vigtigt at hælde det meste 

af væsken fra panden ned i en 
gryde, inden tatinen vendes. 

15)  Et serveringsfad placeres oven 
på panden, og med en lynhur-
tig bevægelse vendes frugttær-
ten ud på fadet. Sidder der lidt 
frugt fast i panden, puttes det 
tilbage på plads.

16)   Væsken, der blev hældt fra, ko-
ges ind til en intens karamelsky, 
eventuelt med lidt ekstra smør 
og sukker og dryppes over ka-
gen!

17)   PS: En velafbalanceret mojito 
gør sig noget bedre end kaffe 
til denne caribiske kreation.

Tropisk  
Tarte Tatin

150 gram sukker
50 gram smør
1 ananas
2 mangoer
2 bananer
1 lime
3 kiwi
To plader butterdej

Foto: Scanpix
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Skal dine SP penge bruges til pension?

Drømmer du om job i det offentlige? Så 
finder du det nemmest ved at surfe på in-
ternettets jobportaler og kigge i dit fagblad. 
Disse to medier er ifølge en ny undersøgel-
se de offentlige personalechefers foretrukne 
og mest effektive rekrutteringsmedier. 

Undersøgelsen, som er foretaget af Ca-
pacent for Profiljob.dk, som magisterjob.
dk er en del af, hviler på telefoninterviews 
med 104 personalechefer i den offentlige 
sektor. De er blevet spurgt til deres rekrut-
teringsmetoder og deres prioritering af de 
mest effektive måder at finde nye medar-
bejdere på. Med 56 % er jobportalerne et 
klart førstevalg, efterfulgt af fagbladene 
med 38 %. Kristian Lautrup-Nielsen fra 
Profiljob.dk siger: 

“Fagbladene er gode til at aktivere de 
ansøgere, der allerede er i job og dermed 

ikke aktivt søger. Jobportalens styrker lig-
ger primært i forhold til den gruppe, der 
aktivt har bedt om at få tilsendt jobannon-
cer eller selv søger. Desuden er fagbladene 
meget målrettede og dermed mere om-
kostningseffektive end andre printmedier, 
hvorimod onlineannoncering kan ramme 
bredt. Dermed forener kombinationen af 
fagblade og onlinemedier en lang række 
vigtig faktorer”.

Undersøgelsens bundskraber er rekrut-
teringsbureauer og sociale medier som 
fx Facebook eller LinkedIn med hver 1 %. 
Man skal derfor ikke gøre sig nogen for-
håbninger om, at ens facebookvenner kan 
formidle jobmuligheder i det offentlige.

Selv om undersøgelsen peger i retning 
af, at der på grund af den økonomiske 
krise også bliver længere mellem jobop-

slagene fra det offentlige, så forventer alle 
offentlige organisationer, at behovet for en 
lang række faggrupper stiger i fremtiden. 
45 % af personalecheferne efterspørger 
flere akademikere, og 18 % ser det alle-
rede nu som et problem at tiltrække denne 
gruppe. 
Undersøgelsen består af 104 gennemførte 
telefoninterviews med personalechefer i 
det offentlige, gennemført fra 1. til 17. maj 
2009.

Personalecheferne arbejder i kommune 
(38 %), styrelse eller direktorat (22 %), 
forskningsinstitution (12 %), ministerium 
(7 %), gymnasium (6 %), statsforvaltning 
(4 %), region (3 %), statsligt museum (2 
%), statsligt bibliotek (2 %), råd (2 %), 
domstol (1 %), politi (1 %), tilsyn (1 %). 

mt

jobportaler og fagblade  
er den bedste kombination
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Den lyse side: De er fra naturens hånd dis-
poneret for at være åbne, kreative, fleksible, 
selvstændige, omhyggelige, empatiske, an-
svarlige og flittige.

Den mørke side: De kan blive overvæl-
dede, ubeslutsomme, urolige, selvkritiske, 
hudløse, opgivende og miste troen på sig 
selv.

Om de lever i solsiden eller i skyggen af 
deres evner, afhænger i høj grad af deres 
selvindsigt.

Ny forskning viser, at mellem 15 og 20 
pct. af alle mennesker er særligt sensitive. 
På arbejdspladser med mange DM-med-
lemmer er procenten sandsynligvis højere.

“Særligt sensitive mennesker søger 
typisk mod områder, hvor de kan bruge 
deres talent for fordybelse, fornyelse og 
formidling. De bliver ofte forskere, un-
dervisere eller kunstnere”, fortæller Lise 
August, der er psykolog og medstifter af 
firmaet Sensitive Living.

Øjenåbner 
Først de senere år har ny psykologisk 
forskning fået indkredset de karaktertræk, 
der kendetegner særligt sensitive personer. 
Området er hastigt voksende.

“Viden om særligt sensitive personer er 
lynhurtigt blevet meget efterspurgt både 
blandt psykologer og den øvrige befolkning. 
Pludselig kan man forklare nogle erfaringer, 
som man tidligere har haft svært ved at 
forstå. For de mennesker, der selv er særligt 
sensitive, kommer indsigten ofte som en 
stor lettelse. De har følt sig forkerte, over-
vældede, udenfor eller “anderledes” uden at 
kunne sætte fingeren på bestemte årsager. 
De kan føle, at de ikke blive værdsat på ar-
bejdspladsen”, siger psykolog August.

Et lille tegn på populariteten er en 
voldsom stor interesse fra DM’s egne 
medlemmer. Indtil nu har næsten 300 
DM-medlemmer opsøgt viden om særligt 
sensitive personer på tre overtegnede fyr-
aftensmøder. 

Født sensitiv
Sensitiviteten kan være fysisk, social, per-
sonlig, ideologisk eller spirituel. Nogle er 
særligt sensitive på alle områder. Andre kun 
på et enkelt.

Den forhøjede sensitivitet er biologisk 
betinget, og den er jævnt fordelt blandt 
kvinder og mænd.

“Som særligt sensitiv person har man 
sværere end andre mennesker ved at 
lukke af for indtryk. Man bliver hurtigere 
overstimuleret. På arbejdet betyder det 
blandt andet, at man kan holde fokus på 
et område i lang tid uden at kede sig. De 

særligt sensitive medarbejderes bidrag er 
ofte kreative, innovative og i høj grad ori-
ginale. På grund af den dybe bearbejdning 
af stimuli er de ofte omhyggelige og har 
en god evne til at være opmærksomme på 
detaljer, hvis de i øvrigt er interesserede i 
området”, forklarer August.

Høj risiko for stress
I skyggen af den forhøjede sensitivitet står 
en konstant risiko for stress.

“Sensitive mennesker bliver ofte util-
fredse og udmattede, hvis de lever et liv 
med for mange stimuli. Det kan ske, hvis 
en fysisk sensitiv person bliver placeret i et 
stort fælleskontor med kimende telefoner 
og småsnak. De kan sagtens arbejde hårdt 
og ofte opnå fantastiske resultater, hvis 
de får mulighed for at planlægge deres 
arbejdsdag. Andre oplever dem ofte som 
behagelige at omgås, sociale, loyale, posi-
tive og gode lyttere, men de glemmer at 
være loyale og positive over for sig selv, 
og i det skjulte lider de store kvaler”, siger 
psykologen.

Da tilbøjeligheden til særlig sensitivitet 
er biologisk betinget, kan den ikke vælges 
fra. Den kan kun håndteres.

“Den særlige sensitivitet er et poten-
tiale. Hvis man lever uden tanke på sensi-
tiviteten, kan man have svært ved at begå 
sig på en arbejdsplads. Hvis man derimod 
forstår og anerkender den særlige sensiti-
vitet, er det meget lettere at udnytte for-
delene, overvinde problemerne og skabe 
balance i livet”, påpeger Lise August.

Fyraftensmøde

hjerter i klemme
De kan blive stærke medarbejdere i virksomheder, der satser på udvikling, 
kreativitet og innovation. Men de kræver ro, og de kræver rum. Er du en af dem?

af Lisbeth Ammitzbøll • la@dm.dk

Særligt sensitive mennesker 
søger typisk mod områder, 
hvor de kan bruge deres ta-
lent for fordybelse, fornyelse 
og formidling. De bliver ofte 
forskere, undervisere eller 
kunstnere” 

Lise August, psykolog  
og medstifter af Sensitive Living 

“
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Besvar hvert spørgsmål i overensstemmelse med, hvad du føler. 
Svar “sandt”, hvis det i det mindste eller i nogen grad er sandt 
for dig. Svar “falsk”, hvis det ikke er særlig sandt eller slet ikke 
sandt for dig.

   Jeg synes at være opmærksom på det subtile  
og uhåndgribelige i mine omgivelser.

   Andre menneskers stemninger påvirker mig.

   Jeg er tilbøjelig til at være meget følsom over for smerte.

   På travle dage har jeg behov for at trække mig tilbage, til 
sengen eller et mørkt værelse eller et andet sted, hvor jeg 
kan få noget privatliv og blive fri for stimulering.

   Jeg er særligt følsom over for virkningerne af koffein.

   Jeg bliver let overvældet af ting som kraftigt lys,  
stærke lugte, grove tekstiler eller sirener i nærheden.

   Jeg har et rigt, sammensat indre liv.

   Jeg bliver ilde til mode af høje lyde.

   Jeg bliver dybt bevæget af kunst eller musik.

   Jeg er samvittighedsfuld.

   Jeg bliver let forskrækket.

   Jeg bliver nervøs, når jeg skal lave noget på meget kort tid.

   Når mennesker befinder sig dårligt i et fysisk miljø, ved jeg 
for det meste, hvad der skal gøres for at gøre det mere beha-
geligt (såsom at ændre belysningen eller siddepladserne).

   Jeg bliver irriteret, når man prøver at få mig til at gøre  
mange ting på én gang.

   Jeg gør mig megen umage for at undgå at begå fejltagelser 
eller at glemme ting.

   Jeg gør det til et princip at undgå voldsprægede film  
og tv-show.

   Jeg bliver stimuleret på en ubehagelig måde, når der foregår 
en masse omkring mig.

   Det at være meget sulten skaber en stærk reaktion i mig, som 
afbryder min koncentration eller stemning.

   Forandringer i mit liv ryster op i mig.

   Jeg bemærker og nyder sarte eller fine dufte, smage,  
lyde, kunstværker.

   Jeg prioriterer det højt at indrette mit liv, så jeg undgår  
rystende eller overvældende situationer.

   Når jeg er nødt til at konkurrere eller til at blive iagttaget, 
mens jeg udfører en opgave, bliver jeg så nervøs eller usik-
ker, at jeg klarer mig meget dårligere, end jeg ellers ville have 
gjort.

   Da jeg var barn, syntes mine forældre og lærere at opfatte 
mig som sensitiv eller genert. 

Hvis du svarede “sandt” til 12 eller flere af spørgsmålene, eller 
hvis enkelte tegn er meget stærke, kan du være særligt sensitiv. 
Du vil i så fald have gavn af at vælge et liv, der giver plads til din 
sensitive side. Det vil sige et liv, der har fokus på sunde rutiner, 
og hvor du har rigelig tid og rum til fordybelse.
Testen er udviklet af Elaine Aron, ph.d., psykolog. Læs mere om 
sensitivitet og hverdagens strategier på www.sensitiv.dk.

Test dig selv: Er du særligt sensitiv?

Fyraftensmøder og kursus

DM er vært ved tre fyraftensmøder om “Særligt sensitive 
mennesker” med Lise August.
15. september 2009 kl. 17-20 i Odense
22. september 2009 kl. 17-20 i København (optaget)
28. oktober 2009 kl. 17 -20 i København (optaget)
Lise August leder desuden et kursus for DM Efteruddan-
nelse. Titlen er “Fordybelsestræning for sensitive menne-
sker”. Kurset løber over tre dage i november og december. 
Læs mere om tid, sted og tilmelding på www.dm.dk/kurser.
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 af Klaus Liebing, konsulent i DM · kl@dm.dk  lige udkommet a

Hver tredje dansker arbejder frivilligt i en forening.  
I gennemsnit fire timer om ugen. Og unge er lige så 
godt med som ældre, viser en stor undersøgelse.

De flestes hverdag er fyldt med for-
eninger, som kun kan eksistere, fordi 
nogen gerne vil udføre et stykke frivil-
ligt arbejde. Børnenes sportsklub, be-
boerforeningen, grundejerforeningen, 
fagforeningen og måske en sygdoms-
forening udgør hver for sig en lille, men 
ofte vigtig del af vores liv. Fx er DM’s 
medlemmer helt afhængige af det for-
handlingsarbejde og andet arbejde, som 
tillidsrepræsentanter og bestyrelses-

medlemmer udfører af egen fri vilje og engagement.
Foreningsarbejdet er samfundsmæssigt noget særligt, fordi det 

som en selvfølge bygger på en demokratisk organisationsform. 
Hvis nogen vil igangsætte en frivillig aktivitet, så danner man en 
forening med medlemmer, som vælger en bestyrelse, som er an-
svarlig for arbejdet. Sådan er de fleste sportsaktiviteter oprinde-
ligt organiseret. Ligeså kulturelle og sociale foreninger.

Mange betragter derfor foreningslivet som en vigtig del af 
vores demokratiske samfund. Forskningsmæssigt skelnes typisk 
mellem: 
• den markedsbaserede sektor
• den offentlige sektor
• den frivillige sektor

Kun i den frivillige sektor opleves den demokratiske organisati-
onsform som den selvfølgelige. I den markedsbaserede (erhvervs-
livet) er tanken nærmest utænkelig, og i den offentlige sektor er 
grundlaget selvsagt demokratisk, men langt fra den enkelte og 
med en tendens imod markedsmæssige styringsformer kombineret 
med større vægt på stærke ledere.

Foreningslivet er særlig udbredt i Norden
Frivilligundersøgelsen, som bl.a. danner grundlaget for bogen “Det 
frivillige Danmark”, er en del af en international undersøgelse, der 
viser, at det frivillige arbejde er særligt udbredt i de skandinaviske 
lande. Norge og Sverige overgår Danmark, da næsten hver anden 
arbejder frivilligt der.  

Foreningslivet betragtes af nogle som en lidt gammeldags 
og ineffektiv organisationsform, ikke mindst sammenlignet med 
kommercielle organisationsformer. Og på enkelte områder er 
foreningsformen da også trængt. Fx på sportsområdet, hvor kom-
mercielle fodboldklubber og golfklubber vinder frem, og alminde-
ligt markedsbaserede træningscentre overtager en væsentlig del 
af de motionsaktiviteter, som tidligere foregik i foreningsregi. 

Men tager man de store briller på, så viser undersøgelsen, at 

25 % af de foreninger, der eksisterer i dag, er dannet efter 1990. 
Og 29 % af de unge mellem 16 og 25 år udfører frivilligt arbejde. 
Så tilslutningen til foreningen som organisationsform fejler ikke 
noget.

“Det frivillige Danmark” af Bjarne Ibsen, Thomas P. Boje og Torben 
Fridberg (red.), Syddansk Universitetsforlag, 2008, 215 sider, 200 kr.

Forenings-Danmark lever i bedste velgående

Andel frivillige i forskellige aldersgrupper

16-25 år 29 %
26-35 år 36 %
36-45 år 43 %
46-55 år 40 %
56-65 år 33 %
66-75 år 27 %

Kilde: Socialforskningsinstituttets frivilligundersøgelse 2004

Hvornår er foreningerne oprettet?

Før 1900 6 %
Mellem 1900-1949 23 %
Mellem 1950-1974 21 %
Mellem 1975-1989 26 %
Mellem 1989-2004 25 %

Kilde: Socialforskningsinstituttets frivilligundersøgelse 2004

Fundamentet for DM er også frivilligt arbejde

•  Tillidsrepræsentanternes arbejde svarer til ca. 33 fuld-
tidsjob*

•  Bestyrelsesmedlemmers og andre aktives arbejde svarer 
til ca. 10 fuldtidsjob**

Det betyder, at næsten en tredjedel af det samlede arbej-
de, der udføres for DM’s medlemmer, udføres af frivillige. 
To tredjedele udføres af de ca. 100 lønnede ansatte i DM’s 
sekretariat.

* Her er lagt til grund, at DM har ca. 250 tillidsrepræsentanter, der antages i snit at bruge 
fire timer om ugen på tillidsarbejdet.
** Her er lagt til grund, at DM har mindst 100 medlemmer af sektorbestyrelser, hovedbe-
styrelse, sektionsbestyrelser og klubbestyrelser og yderligere mindst et par hundrede til-
lidsrepræsentantsuppleanter og kontaktpersoner.  Det er antaget, at de hver mindst bruger 
en time om ugen.
I Frivilligundersøgelsens definition betragtes ikke alt tillidsrepræsentantarbejde som frivil-
ligt, da noget gennemføres i den lønnede arbejdstid. Dette er der set bort fra i denne 
opgørelse.
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NYT JOB

Per Ingesman professor på Aarhus Universitet
Per Ingesman, cand.mag., lic.theol. og dr.phil., er pr. 1. 
august 2009 udnævnt til professor i kirkehistorie ved 
Det Teologiske Fakultet på Aarhus Universitet. Hans 
vigtigste opgave bliver at videreudvikle og styrke den 
kirkehistoriske fagdisciplin med henblik på skabelsen 

af et stærkt forskningsmiljø, der kan bidrage til at profilere fakultetet 
udadtil.

Hanne Ruus ny formand for Det Frie Forskningsråd 
| Kultur og Kommunikation
Hanne Ruus er udnævnt til ny formand for Det Frie 
Forskningsråd | Kultur og Kommunikation (FKK) efter 
professor, dr.phil. Kirsten Drotner, hvis beskikkelse ud-
løb pr. 1. august.

Hanne Ruus har været medlem af FKK siden 2005. Hun er født i 1943, 
er uddannet som mag.art. i nordisk filologi i 1970 og blev dr.phil. i 
1996. Hun har været ansat i dansk sprog ved Københavns Universitet 
siden 1970. I 1974 blev hun lektor, og i 2004 professor.
Hanne Ruus’ primære interesseområder er semantik, leksikologi og 
leksikografi, materialfilologi, humanistisk IKT, ældre dansk sprog samt 
grundlaget for sprogforskning.

Harald Mikkelsen ny formand for 
Nationalt Center for Natur, Teknik og Sundhed
Harald Mikkelsen, rektor for professionshøjskolen VIA University Col-
lege, er blevet udpeget som formand for det nye Nationalt Center for 
Natur, Teknik og Sundhed. 
Undervisningsminister Bertel Haarder og videnskabsminister Helge 
Sander udpegede i begyndelsen af juli centrets bestyrelse, og i for-
bindelse med årets Sorø-møde samledes den nye bestyrelse til sit 
første møde og konstituering. Det nye center skal styrke interessen 
for, rekrutteringen til og kvaliteten af undervisningen i natur, teknik og 
sundhed.

Åse Uttenthal professor ved DTU
Cand.scient., ph.d. Åse Uttenthal er fra 1. august udnævnt til professor 
i eksotiske virusinfektioner ved DTU Veterinærinstituttet, Lindholm. I 
professoratet vil der være specielt fokus på svinepest. Forskningen ved-
rører hurtig og sikker påvisning af svinepestinfektion samt metoder, der 
kan påvise infektion i vaccinerede grise (DIVA-diagnostik). 
Åse Uttenthal har et stort internationalt netværk og sidder i koordina-
tionsgruppen for flere EU-projekter. Hun er medlem af den nationale 
ekspertgruppe for svinepest og er af EU udpeget leder af det danske 
referencelaboratorium for svinepest. 
Tiltrædelsesforelæsning fredag den 18. september kl. 15.00, Bülowsvej 
27, Frederiksberg.

På karrieretelefonen kan du stille spørgsmål til 
alle faser i arbejdslivet. Vi rådgiver fx om, hvordan 
du kommer ind på arbejdsmarkedet som nyud-
dannet, eller hvilke ønsker og muligheder du har, 
hvis du er ledig eller vil skifte job. 

Brug DM’s karrieretelefon

Hvem er vi?
Vi er seks konsulenter, som dækker mange for-
skellige kompetencer, og alle brænder for at give 
dig den bedste sparring i forbindelse med din 
karriere- og kompetenceudvikling.

DM · Dansk Magisterforening 

Ring til karrieretelefonen i DM (Dansk Magisterforening) og få individuel og 
professionel sparring i spørgsmål om karriereforløb, arbejdsliv og kompe-
tenceudvikling. 

Karrieretelefonen: 3815 6600 · mandag - onsdag 10-16 · torsdag 10-18 · fredag 10-15

09232-233T_karrieretlf_MB14.indd   1 31/08/09   16.05
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NYHED! 
Sådan lærer børn  
at læse og skrive

Caroline Liberg 
Sådan lærer børn at læse og skrive giver en samlet beskrivelse af den 
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Medier og medieundervisning præsenterer mediedidaktiske problem-
stillinger i teori og praksis. Bogens hovedvinkel er mediedidaktik, 
medieteori og analyse af kortfilm, tv-programmer, radiomontager og 
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bud på tidens tendenser inden for medieforskning og mediedidaktik.
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I den periode professionshøjskolerne har eksi-
steret, har organisation, ledelse og ændringer i 
medarbejdernes muligheder for indflydelse på 
beslutningsprocesserne fyldt meget i vores dis-
kussioner. Den uddannelsestænkning, der har 
ligget bag omstillingen fra seminarier, sociale 
højskoler og sygeplejerskoler, der centrerede 
om en enkelt grunduddannelse med efterud-
dannelse og udvikling af grunduddannelserne, 
over til flerfaglige professionshøjskoler, har i 
omstillingsprocessen fortonet sig meget.

Specielt i starten blev udtryk som synergi og 
tværprofessionalitet anvendt ofte, uden det stod 
særlig klart, om det var noget, der af sig selv 
ville gro ud af en organisatorisk sammenslut-
ning. Italesættelsen af det fælles har ud fra den 
tænkning skygget for de enkelte uddannelsers 
egenart og særkende.

Nu hvor det katastrofale dyk i søgningen til 
de store grunduddannelser er vendt, og hvor 
organiseringen af professionshøjskolerne ikke 
længere behøver at fylde hele billedet, er det på 
høje tid at få givet vores bud på uddannelsernes 
særlige kompetencer. Hvad gør pædagogud-
dannelsen til noget særligt og netop den ud-
dannelse, jeg skal vælge. Hvad gør socialrådgi-
veruddannelsen til lige netop min drømmeud-
dannelse?

I Seminariebladet giver to tillidsrepræsen-
tanter fra socialrådgiveruddannelsen deres 
bud på, hvordan uddannelsen kan udvikles, og 
hvilke muligheder underviserne kan gå efter 

i professionshøjskolerne, hvis de mange flotte 
hensigter om synergieffekter og en styrkelse af 
udviklings- og forskningsindsatsen bliver omsat 
til handling.

Om det lykkes, afhænger i høj grad af de 
finanslovsforhandlinger, der finder sted netop 
nu, og de efterfølgende forhandlinger om glo-
baliseringsmidlerne, hvor det er DMs holdning, 
at der skal skabes langsigtet, permanent finan-
siering af udvikling og professionsudvikling. 
Og at finansieringen ikke skal tages fra under-
visning og ikke skal være afhængig af aktuelle 
politiske markeringer, der kendetegner globali-
seringsarenaen.

Ud over en genopretning af professionsud-
dannelsernes økonomi er vi også afhængige af, 
at uddannelserne får et klart professionssigte og 
et professionsideal, som gør det muligt for en 
ung – eller moden – person at se sig selv i en 
attraktiv og udfordrende rolle. Samtidig er det 
vigtigt give underviserne bedre mulighed for at 
deltage i udviklingen af uddannelserne.
Bestyrelsen har derfor sat uddannelsestænk-
ning på programmet på et TR-seminar i no-
vember med deltagelse af de faglige foreninger, 
studerende og rektorkollegiet for i et samar-
bejde med dem at få gang i debatten om profes-
sionsfaglighed og undervisernes vilkår i profes-
sionsuddannelserne. Du kan se programmet for 
seminaret her i Seminariebladet.

Velfærd, efterløn og ledighed

leder
af Hans Beksgaard, formand for DM’s professionshøjskolelærere

Professionsfaglighed

Seminariebladet udkommer fire gange 
om året. Næste nummer udkommer 
den 17. november 2009.

Redaktion: Hanne Schneider, Anders 
Hamming og Hans Beksgaard

Redaktionssekretær: Thomas Bøttcher
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Tre år efter at regeringen lancerede sin ambi-
tiøse strategi om at skabe verdens bedste ud-
dannelser, har professionshøjskolerne svært 
ved at se, hvordan strategien skal realiseres. I 
regeringens finanslovsudspil er der ikke lagt op 
til investeringer i velfærdsuddannelserne, og 
professionshøjskolerne står til at miste 250 mio. 
kr. til udviklingsarbejde i 2010. Til sammen-
ligning har regeringen bebudet en vækstpakke 
på 10 mia. kr. til trafikområdet, ældreplejen og 
sygehusene, ligesom videnskabsminister Helge 
Sander (V) har lovet 6 mia. kroner i investerin-
ger til universiteterne. 

Anderledes tavs er undervisningsminister 
Bertel Haarder (V), der udfordres af en kolossal 
mangel på uddannede professionsbachelorer. 
Ifølge en opgørelse fra FTF mangler der akut 
6.000 lærere, pædagoger, sygeplejersker og 
socialrådgivere. Et tal, der i løbet af fem år vil 
vokse til 20.000.

Skal skolerne have en chance for at tiltrække 
studerende i den størrelsesorden, har sekto-
ren brug for et gevaldigt finansielt løft, mener 

professionshøjskolerne. Imidlertid er der lutter 
runde nuller, hvis man ser på, hvad finansloven 
indeholder af løfter i kroner og ører, for profes-
sionshøjskolernes kvalitets- og udviklingarbejde 
for de kommende år.

Professionshøjskolerne har ellers i flere år 
fremført, at den nuværende finansieringsmodel, 
hvor udviklingsaktiviteterne har været finan-
sieret via kortsigtede bevillinger fra globalise-
ringspuljen, er uholdbar, idet den umuliggør 
planlægning af langsigtede strategier.

Også Kommunernes Landsforening har 
påpeget det uholdbare i modellen. Midlerne fra 
globaliseringspuljen var tænkt som en start-
hjælp, der i løbet af få år skulle gøre udviklings-
arbejdet selvfinansieret, men videncentrene, 
der varetager opgaven, har stærkt begrænsede 
muligheder for at opnå ekstern finansiering hos 
aftagerne.  Kommunerne har ganske enkelt ikke 
ressourcer til at finansiere professionshøjskoler-
nes udviklingsarbejde, lyder argumentet.  

Ansættelsesstop
Ifølge Søren Gytz Olesen, direktør i VIA Uni-
versity Colleges udviklingsdivision, har finan-
sieringsmodellen en meget negativ indflydelse 
på VIA’s udviklingsarbejde. 

“Det er meget svært at planlægge for os, 
når midlernes omfang er ukendt fra år til år. 
Ligeledes ved vi heller ikke, hvilke specifikke 
områder regeringen vil styrke, så vores eneste 

mulighed er at lave korte handlingsforløb frem 
for at iværksætte en langsigtet strategisk udvik-
lingsindsats”. 

Hvis ikke der kommer ændringer i den en-
delige finanslov, står VIA’s udviklingsdivision 
til at miste 37 mio. kroner, hvilket vil medføre 
afskedigelser af 60-70 medarbejdere. Konkret 
har udviklingsdivisionen indført en form for 
ansættelsesstop.

“I øjeblikket forsøger vi at have is i maven. 
Normalt skifter vi løbende ud blandt de per-
soner, der er tilknyttet vores projekter, men vi 
har besluttet ikke at genansætte, før vi kender 
budgettet for næste år”. 

Partierne bag globaliseringsaftalen skal til 
efteråret forhandle om en uudmøntet pulje på 
1,2 mia. kroner til Undervisningsministeriets 
og Videnskabsministeriets område. 881 mio. kr. 
er reserveret forskning og udvikling, mens 327 
mio. kr. skal fordeles blandt de videregående 
uddannelser. professionshøjskolerne håber at få 
500 mio. kroner til udvikling og forskning.

Vedtages finansloven i det forslag, regeringen har 
udsendt, står professionshøjskolerne til at miste 
250 mio. kr. til udviklingsarbejde fra næste år. 
Professionshøjskolerne havde på forhånd selv sat 
næsen op efter 500 mio. kr.  

Kan Bertel levere varen?

Håbet om en fast bevilling til professi-
onshøjskolernes udviklingsarbejde blev 
ikke indfriet i regeringens finanslovsud-
spil. Der er afsat nul kroner til udvik-
lingsarbejde. 

af Thomas Bøttcher – tb@dm.dk
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“Der er jo enorme ressourcer 
til rådighed, hvis vi kan
forene kræfterne”
Fra at være en selvstændig uddannelse er socialrådgiveruddannelsen nu blot en lille 
brik i professionshøjskolernes enorme uddannelsesudbud. To tillidsrepræsentanter 
fortæller om deres oplevelser med professionshøjskolefusionen. 

af Thomas Bøttcher – tb@dm.dk foto: Jesper Voldgaard og Henrik Petit

Der gives ingen nemme svar, når man skal kon-
kludere, om socialrådgiveruddannelsens indfu-
sionering i professionshøjskolerne har været en 
fordel for den lille og førhen selvstændige ud-
dannelse.  På den ene side virker det, som om 
at der ikke er sket de store ændringer, på den 
anden side er det, som om alt er ændret. 

“Når det gælder selve uddannelsen, er vi 
i grunden stadigvæk en lille selvstændig ud-
dannelse i forhold til pædagoguddannelsen 
og læreruddannelsen, som er meget store og 
fylder meget i VIA. Fagligt set har fusionen 
endnu ikke haft nogen større indflydelse på 
uddannelsens indhold i de diskussioner, vi har 
haft omkring undervisningen og uddannelsen 
af socialrådgivere”, fortæller Niels Dalgaard, 
tillidsrepræsentant og lektor i samfundsfag på 
socialrådgiveruddannelsen i VIA. Men på den 
anden side:

“Organisatorisk er omvæltningerne meget 
store. Hele vores administration i Århus for-
svandt nærmest natten over, og for den enkelte 
lærer, som bare passer sit arbejde, har det 
betydet en hel del på det praktiske niveau. Det 
er jo fx noget helt andet, når ens timeregnskab 
ikke længere administreres af HK’eren nede for 
enden af gangen, men af en person, man ikke 
kender, og som fysisk er placeret i Viborg”. 

For Niels Dalgaard har omvæltningerne 
betydet en markant udvidelse af hans opgaver 
som tillidsrepræsentant.  Fra at arbejde lokalt 
repræsenterer han nu sine kolleger i VIA’s Pæ-
dagogisk Socialfaglige Højskole, ligesom han 
også sidder i VIA’s hovedsamarbejdsudvalg, 

hvor interesserne for de ansatte på alle VIA’s ca. 
40 uddannelser skal koordineres. 

Ifølge Niels Dalgaard er det de færreste af 
hans kolleger, der har engageret sig i fusionen. 
Langt størstedelen har nok at gøre med at 
få dagligdagen til at hænge sammen, afvikle 
planlagte aktiviteter og slås for udviklingen af 
uddannelsen. 

Samme oplevelse har Richard Lee Stevens, 
lektor i socialpolitik og tillidsrepræsentant for 
AC-undervisere på socialrådgiveruddannelsen 
på Professionshøjskolen Metropol.

“Det har været en kolossal udfordring at 
få baglandet til at interessere sig for det her. 
Jeg har 27 undervisere, og de er fortrinsvis 
interesseret i undervisning og forskning og 
regner med, at jeg finder ud af alt andet. Jeg 
har forsøgt med alt muligt, men har måttet 
ændre mine forventninger og påtage mig en del 
beslutninger alene og så bagefter fortælle, hvad 
der er sket”.

Sværdslag
Og Richard Lee Stevens har haft nok at se til. 
For fusionsprocessen i Metropol har ikke fore-
gået uden sværdslag.

“Det har været en enorm kamp at mani-
festere os og synliggøre os over for de andre 
uddannelser. Vi er en skole, der har eksisteret 
siden 1930’erne. Nu er vi en sammensætning 
af 13 forskellige uddannelser. Syv af disse ud-
dannelser har tidligere været samlet i et CVU, 
og de solidariserede sig til en vis grad med hin-
anden under fusionen. Derfor var det et stort 
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arbejde at mødes på midten, for traditionen, 
begreberne, kommunikationsformerne og dia-
logen var meget forskellige. Nu har kontaktud-
valget fungeret i tre år, og det første halvandet 
år gik med overhovedet at finde ud af, hvordan 
vi laver en fællesnævner, så vi overhovedet kan 
kommunikere med hinanden”, beretter Richard 
Lee Stevens.

Samtidig har arbejdet på Metropol været 
præget af Undervisningsministeriets bureau-
kratiske ånd i mere end en forstand. Et væld af 
ministerielle retningslinjer i opstartsfasen og en 
overgangsfigur på rektorposten, der kom direk-
te som pensioneret embedsmand fra ministeriet 
og ikke fik ry for at være særlig interesseret i at 
lytte til medarbejdere eller tillidsrepræsentan-
ter, gjorde ikke arbejdet lettere.

I det hele taget er uddannelserne underlagt 
en anden ledelsesånd, end det tidligere var til-
fældet, supplerer Niels Dalgaard.

“Fusionen har betydet, at new public ma-
nagement som ledelsesfilosofi er kommet ind i 
de mellemlange uddannelser i langt højere grad 
en tidligere. Den ministerielle og ledelsesmæs-
sige styring, vi er underlagt, stiller helt andre 
krav til tillidsrepræsentanterne. Udviklingsmål, 
kvalitetsstyring og strategiplaner presses ned 
over alle niveauer i organisationen, efterfulgt 
af resultatlønskontrakter, som væsentligt æn-
drer ledelsens dispositioner. Vi er gået fra en 
flad til en hierarkisk struktur, og den enkelte 
medarbejder skal f.eks. igennem flere led for 
at lave en banal pjece, som han tidligere uden 
problemer kunne få lavet ved at henvende sig 
på trykkeriet”. >

New public management har efter fusio-
nerne for alvor sat sig igennem som ledel-
sesfilosofi på de mellemlange uddannelser, 
mener Niels Dalgaard, og organisationen 
er blevet langt mere hierarkisk end tidli-
gere. Det gør det meget vanskeligere at 
operere som tillidsrepræsentant.
Foto: Jesper Voldgaard

Foto: H
enrik Petit



44 magisterbladet · 14/09 · Seminariebladet

Niels Dalgaard fremhæver også, at en cen-
tral del af professionsuddannelsen, nemlig 
efter- og videreuddannelsen, er blevet skilt ud 
i en selvstændig enhed. Det har betydet mere 
bureaukrati og en afkobling fra grunduddan-
nelsen.

Det positive perspektiv
Men Niels Dalgaard og Richard Lee Stevens er 
enige om, at alt ikke er negativt.  Især hvis de 
mange flotte hensigter om synergieffekter og en 
styrkelse af udviklings- og forskningsindsatsen 
bliver omsat til handling.

Foreløbig er det i VIA vedtaget, at der skal 
afvikles et fælles fagligt forløb på tværs af ud-
dannelserne i en uge i efteråret. Niels Dalgaard 
forestiller sig, at aktiviteter som disse på sigt 
kan få en afsmittende effekt på uddannelserne 
og styrke professionsfagligheden.

“Der er enorme ressourcer til rådighed, hvis 
vi kan forene kræfterne om at udvikle nogle af 
de her ting. Hvis der skal være en synergieffekt 
i at slå pædagoger, lærere og socialrådgiverud-
dannelser sammen, så skulle det netop handle 
om professionsfagligheden og om at forske og 
udvikle vidensgrundlaget i velfærdsuddan-
nelserne. Der er stadig et kraftigt element af 
uddannelsen, som går ud på at bygge på tavs 

viden eller at gøre det, man altid har gjort”. 
Også Richard Lee Stevens ser et stort behov for 
en forstærket forskningsindsats.

“Problemet er, at den eksisterende forskning 
er meget teoretisk og vanskelig – for ikke at sige 
umulig – for praktikere at bruge. Derfor vil vi 
meget gerne have forskningsmuligheder, så vi 
kan udvikle uddannelsen og faget, men det skal 
være forskning, der er praktisk relevant, og det 
er nok lidt i konflikt med forskningsmiljøerne 
på universiteterne”, siger han. 

Synergier og særkende
Når det kommer til synergieffekter mellem ud-
dannelserne på professionshøjskolerne, ser han 
oplagte muligheder, ikke mindst fordi de en-
kelte uddannelser har opbygget en viden, som 
kan udnyttes i bredere sammenhænge. 

“Da vi kom ind i Metropol, tænkte vi, Gud, 
vi vil meget gerne være med til at hjælpe læ-
reruddannelsen, der var præget af debatten om 
børn, der larmer for meget i klasseværelset. I 
modsætning til i læreruddannelsen er der jo en 
helt gren af vores uddannelse, der handler om 
udsatte børnefamilier. Eller man kunne tage fy-
sioterapeuterne som eksempel: Mange af de ny-
uddannede kommer ud i ældreplejen, og også 
her har vi en viden, de ikke har”, siger Richard 

Lee Stevens, der gætter på, at der i løbet af fem 
år vil blive oprettet fælles undervisningsforløb 
på tværs af de enkelte uddannelser.

Samtidig bliver det dog også vigtigt at fast-
holde socialrådgiveruddannelsens særlige iden-
titet, mener han.

“Vi har en uddannelse, som hjælper folk 
med sociale problemer. Vi er en del af den 
kommunale forvaltning. Det er vigtigt, at vi får 
støtte og opbakning til at udvikle det faglige 
indhold på uddannelsen, og vi skal ikke for-
svinde i et eller andet professionsuddannelses-
generalistperspektiv, som har været en del 
af perspektivet for fusionen. Vi er nødt til at 
fastholde socialrådgiveruddannelsen, fordi folk 
er ansatte ude i kommunerne som socialrådgi-
vere. En del af problemet er, at man er begyndt 
at ansætte folk uden en socialrådgiveruddan-
nelse i disse stillinger, og det går ikke, for de 
kan nemmere manipuleres rundt med. Vores 
folk gør, hvad der er vigtigt at gøre i forhold til 
en faglig indsats og en forståelse af målgrup-
pen.  Der er ikke mange steder i verden, hvor 
du har en så stærk socialrådgiveruddannelse 
og en så stærk praksisprofilering. Det er en del 
af velfærdskonstruktionen, som vi meget gerne 
skulle fastholde og styrke”.

Det har været en enorm 
udfordring at manifestere og 
synliggøre socialrådgiverud-
dannelsen over for de andre 
uddannelser på profes-
sionshøjskolen Metropol, 
mener Richard Lee Stevens. 
Det første halvandet år af 
fusionen gik med at finde ud 
af, hvordan man overhovedet 
kunne tale sammen på tværs 
af uddannelserne. 

>

Foto: H
enrik Petit
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Torsdag 5. november
Kl. 10.00 · Velkomst ved formand Hans Beksgaard

Fredag 6. november
Kulturelt arrangement for de morgenfriske

Seminar for tillidsvalgte
5.-6. november 2009 · Hotel Frederik d. II, Idagårdsvej 3, Slagelse

Kl. 10.30 - 11.15 · Er uddannelsestænkning mulig?
Oplæg ved Kirsten Weber, professor, 
Department of Educational Studies, Roskilde Universitet.
Fusioner, fl ytninger og nye ledelseskonstallationer er et 
regulært arbejdsmiljøproblem i hverdagen. Den dannelses-
orienterede tænkning, den videnskabsbaserede tænkning 
og den værdibaserede tænkning har hårde vilkår. 
Med professionsbachelorbegrebet har undervisnings-
ministeriet sat vores uddannelsestænkning enten yderst 
ambitiøst på arbejdsorienteringen og på universitets-
mobiliteten – eller også mellem stolene? Kan en fremtidig 
uddannelsestænkning refl ektere både vidensgrundlag, 
lønarbejdsvilkår og menneskelighed?

Kl. 11.30 - 12.15 · Visioner for professionsuddannelser, 
Visioner for pædagoguddannelse, Visioner for lærer-
uddannelse 
Oplæg ved tre medlemmer af bestyrelsen om tre centrale 
fagpolitiske temaer.

Frokost

Kl. 13.00 - 13.45 · Visioner for uddannelse til profession
Oplæg fra eksterne repræsentanter fra professions-
uddannelsernes fagforeningers pædagogiske udvalg, 
en repræsentant fra de studerende på professionsuddan-
nelserne og en repræsentant fra Professionshøjskolernes 
Rektorkollegium.

Kl. 13.45 - 15.00 · Paneldebat

Kl. 15.30 - 17.30
Nyt fra DM Professionshøjskoler. Orientering og debat om 
andre aktuelle fagpolitiske temaer.*

Middag og uformelt kollegialt samvær

Kl. 10.30 - 11.30 · Fusionernes fornuft?
Oplæg ved Katrin Hjort, professor i Uddannelsesforskning
Institut for Filosofi , Pædagogik og Religionsstudier, 
Syddansk Universitet.
Om generelle vilkår for arbejdsliv som ansat i en profes-
sionshøjskole. Om rationalisering, dilemmahåndtering og 
stress i velfærdsinstitutioner under forandring.

De organisatoriske svar på de udfordringer, som foran-
dringerne i velfærdsstaten har stillet uddannelses-
institutionerne overfor, har været fusionering og opbygning 
af store enheder. Professionshøjskolerne er det hidtil mest 
spektakulære eksempel. Men hvad er fornuften i fusionerne? 
Kan vi på en gang effektivisere uddannelserne, økonomi-
sere med ressourcerne og rationalisere arbejdet, så vi ikke 
“brænder ud”? Eller stiller netop forandringerne i velfærds-
staten medarbejderne over for nye dilemmaer, der ikke kan 
håndteres rationelt af den enkelte? Er nye arbejdsdelinger 
og LEAN løsningen?

Kl. 11.45 - 12.30 · Om arbejdet i en HR-afdeling
Oplæg ved Frits Pedersen, HR-chef, Psykiatrien i Region 
Syddanmark.
Om arbejdet i en stor HR-afdeling. Herunder tillidsrepræ-
sentantens arbejde i en HR-kultur. Hvad betyder det for 
personalepolitik, fyringsrunder og kompetenceudvikling?

Frokost

Kl. 13.15 - 14.30 
Hvordan kan og skal tillidsfolk handle i professions-
højskole-sammenhæng? Hvordan kan og skal fagforeningen 
handle i professionshøjskole-sammenhæng? Hvilke nye 
perspektiver er væsentlige at have fokus på? Hvad betyder 
det for kommende overenskomstforhandlinger? Hvilke 
andre væsentlige spørgsmål kan stilles? Temadrøftelser.

Kl. 14.45 - 15.30 
Oplæg, erfaringer og anbefalinger. Erfaringer med fælles-
tillidsrepræsentant i UC Nordjylland, med tr-sekretariat i 
VIAUC og med en fl ad struktur i UCC.

* Er du tillidsrepræsentant, så kan du få optaget en sag til 
drøftelse på mødet 5. november ved fremsendelse af skriftlig 
anmodning. Mere information følger senest 14 dage før mødet.

Reserver dagene – invitation og information om tilmelding følger

DM Professionshøjskoler:

09180-233T_TR_MB12.indd   1 25/06/09   12.53



46 magisterbladet · 14/09 · Seminariebladet

Multimedieskat kan ende i slagsmål
Hvem skal betale de 3.000 kr. i ekstra skat, der næste år rammer ansatte med en hjemme-pc? Ledelsen i VIA University 
College afviser at give kompensation, og derfor kan sagen ende med, at medarbejderne fra 1. januar ikke længere har en 
hjemmearbejdsplads. 

af Thomas Bøttcher – tb@dm.dk foto: Lars Holm

Fra 1. januar 2010 koster det 3.000 kr. i ekstra skat, hvis man får stillet 
en hjemme-pc, en telefon eller en internetforbindelse til rådighed af sin 
arbejdsgiver - også selvom goderne udelukkende bruges som led i ansæt-
telsesforholdet. Multimedieskatten, som den kaldes, er indført af partierne 
bag skattereformen (V, K, DF) ud fra det argument, at det er mere fornuf-
tigt at beskatte “frynsegoder” end arbejdskraft. Og selvom massiv kritik fra 
lønmodtagere, arbejdsgivere fagforeninger og kommuner i foråret førte til 
en nedsættelse af beløbet fra 5.000 til 3.000 kr., er multimedieskatten fra 
næste år en realitet. 

Netop betegnelsen frynsegode har forarget mange, der opfatter 
hjemme-pc’en som et uundværligt arbejdsredskab og den ny skat som et 
tilbageskridt for en samfundsudvikling, hvor stadig flere ønsker den flek-
sibilitet, som en hjemmearbejdsplads giver mulighed for. 

Rektor ved VIA University College Harald Mikkelsen kalder da også 
multimedieskatten “en meget svært håndterbar sag”. Alligevel er hans be-
sked til VIA’s ansatte klar:

“Vi er nødt til at arbejde efter de love og regler, der vedtages, og må 
derfor tilpasse vores regler for, hvordan man har internet, telefon og 
internetforbindelse. Men vi vil ikke give en kontant kompensation til 
medarbejderne. Vi anser multimedieskatten for at være en del af skat-

tereformen, der i øvrigt giver ret store skattefordele for de medarbejdere, 
der er berørt”, siger han.

Og Harald Mikkelsens holdning står ikke til at ændre, hvis medarbej-
derne skulle tage konsekvensen og refundere lånte computere.

“Der er jo ikke tale om at aflevere noget tilbage. Det, man kan sige, 
er, at man ikke vil have pc’en med hjem. Det gælder også telefoner og 
internetforbindelser. Det må vi tage til efterretning, og så må folk finde 

KL: Magistre har ingen indsigt i folkeskolen
I et nyt oplæg for de mellemlange uddannelser angriber Kommunernes Landsforening (KL) underviserne på læreruddannelserne 
for at have “ringe kendskab til folkeskolen”. Grov generalisering, siger professionshøjskolelærerne i DM. Den gode nyhed er 
dog, at KL samtidig kritiserer regeringens underfinansiering af professionshøjskolernes udviklingsarbejde. 

af Thomas Bøttcher – tb@dm.dk 

KL lufter sine 
fordomme om 
undervisere frem 
for at undersøge, 
hvordan tingene 
i virkeligheden 
forholder sig, siger 
Hans Beksgaard til 
KL’s beskyldning om 
at undervisere på 
læreruddannelsen 
mangler indsigt i 
folkeskolen.

I en ny tipunkts-plan præsenterer Kommu-
nernes Landsforening sit oplæg til efterårets 
politiske forhandlinger om globaliserings-
midlerne. Et af forslagene går ud på at sikre 
mere praksisforankret undervisning på læ-
reruddannelsen, end tilfældet er i dag.

Ifølge oplægget er baggrunden denne:
“Mange undervisere på professionshøj-

skolerne har et mangelfuldt kendskab til 
praksis. Fx er langt de fleste undervisere 
på læreruddannelser magisteruddannede 
og har således til forskel fra tidligere ingen 
praktisk baggrund i folkeskolen. Det in-

debærer selvsagt ringe kendskab til folke-
skolen og manglende indsigt i og praktisk 
erfaring med undervisningsdidaktik”.

Derfor ønsker KL, at folkeskolelærere 
fremover skal undervise på seminarierne. 
Konkret foreslår KL, at der afsættes midler 
til videreuddannelsesforløb for lærere i fol-
keskolen, så disse kan medvirke til under-
visningen af lærerstuderende.

Men både overvejelserne og selve løs-
ningsmodellen mangler argumentation, 
mener formanden for professionshøjskole-
lærerne i DM. ”På det punkt er KL’s oplæg 

Hvis VIA’s ledelse fastholder, at 
der ikke skal gives kompensation 
for multimediebeskatningen, kan 

det i sidste ende gå ud over le-
delsen selv. Mange, der arbejder 
hjemmefra i dag, arbejder også 
ud over den normale arbejdstid. 

Det vil stoppe, hvis medarbejder-
ne vælger at lade hjemme-pc’en 

stå på arbejdspladsen, siger 
Martha Møller, medarbejdervalgt 

repræsentant i VIA’s bestyrelse. 
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Fakta: Multimedieskatten

Får du stillet fri telefon, computer eller internetforbindelse til rådig-
hed, skal du medregne 3.000 årligt til indkomsten, hvilket eksempelvis 
betyder en ekstra beskatning svarende til 1.890 kr., hvis du betaler 63 
pct. i topskat. 

Undtagelser:
Låner du som lærer en af arbejdspladsens computere med hjem ”i ny 
og næ”, når der er et arbejdsmæssigt behov, og når computeren kun 

anvendes erhvervsmæssigt, og der kun er et begrænset antal compu-
tere til rådighed på skolen, så skal du ikke multimediebeskattes.

Hvis en erhvervsmæssig telefon er nødvendig, for at du kan udføre 
arbejdet, fx fordi din arbejdsgiver skal kunne få fat på dig, eller hvis du 
skal have fat i en kunde – i og uden for almindelig arbejdstid – og der 
er indgået tro og love-erklæring mellem dig og arbejdsgiveren om, at 
telefonen udelukkende må bruges til arbejdet, vil du ikke blive multi-
mediebeskattet. 

Multimedieskatten er A-indkomst, og arbejdsgiveren har oplys-
nings- og indholdelsespligt til SKAT.

ud af, hvordan de løser deres arbejdsopgaver på anden vis”, siger Harald 
Mikkelsen. 

Kræver fuld kompensation
Blandt de ansatte er holdningen lige så klar: Som medarbejder skal man 
ikke betale 3.000 kroner for det, der i realiteten er et arbejdsredskab.

“Vi lægger selvfølgelig op til, at vi skal have fuld kompensation. Alter-
nativet må være, at vi lader vores redskaber stå på arbejdspladsen”, siger 
Martha Møller, repræsentant i VIA’s bestyrelse for de ansatte.

Og holder ledelsen fast på sit, vil det i sidste ende ikke kun være de 
ansatte, der vil blive ramt at den forringede fleksibilitet. 

“Medarbejderne vil blive mere låst fast til arbejdspladsen. Men jeg 
mener faktisk også, at vores arbejdsgiver vil lide skade, for vi er mange, 

der, dels fordi tingene skal laves ordentligt, og dels fordi vi holder af vo-
res job, har udført vores arbejde på skæve tidspunkter og også uden for 
den formelle arbejdstid”, siger Martha Møller, der forventer, at sagen kan 
ende i et slagsmål. 
En af dem, der ikke uden videre er parat til at acceptere Harald Mikkel-
sens udmelding om nul kompensation, er projektleder og partnerskabs-
konsulent ved VIA’s efter- og videreuddannelsesdivision Elsa Munch 
Carlsen. Hun har længe brugt sin lånte bærbare computer hjemmefra.

“Jeg er total afhængig af den, og dæleme nej, om jeg vil betale ekstra 
for den. Jeg hører til de super mobile, der kører rundt i hele regionen fra 
Holstebro til Vejle. Samtidig befinder min arbejdsplads sig 150 km fra 
mit hjem, og derfor sidder jeg også hjemme og arbejder nogle dage om 
ugen”, siger Elsa Munch Carlsen. 

desværre et udtryk for den tendens til at lufte 
sine fordomme om undervisere, der har været 
med til at give søgningen til læreruddannelsen 
sit lange dyk frem til i år, i stedet for på et sag-
ligt grundlag at fremføre argumenter, der kan 
gøre underviserne til en del af løsningen i ste-
det for at gøre dem til en del af problemet, siger 
Hans Beksgaard, der peger på, at der i lektorbe-
dømmelsen af alle undervisere på læreruddan-
nelsen indgår kendskab til professionel praksis 
i folkeskolen.

Men trods beskyldninger om manglende 
indsigt i undervisningsdidaktik og ringe kend-
skab til folkeskolen er det dog primært KL’s for-
slag om korte uddannelser for folkeskolelærer, 
Hans Beksgaard vender sig mod.

“Problemet er, at ret få folkeskolelærere i dag 
får en kandidatuddannelse, der gør dem i stand 
til at undervise på læreruddannelsen. Men 
svaret er ikke at give dem korte efteruddan-
nelsesforløb, for reelt skal disse folkeskolelærere 

hæves fra et bachelorniveau til et kandidatni-
veau, før de har de rette kompetencer. Svaret 
er derimod at sikre dem tilstrækkeligt gode 
studiebetingelser, så det igen bliver attraktivt at 
påbegynde en kandidatuddannelse”.

Samtidig er problemet med at lade folke-
skolelærere undervise på læreruddannelsen, at 
man ikke får integreret teori og praksis, mener 
hans Beksgaard.

“Det her peger på en opdeling af teori og 
praksis. Men al nyere forskning peger i retning 
af, at den viden, der virker i læreruddannelsen, 
er funderet i et samspil mellem teori og prak-
sis. Og hvis man laver en opdeling, hvor nogle 
lærere tager sig af det praktiske, og andre det 
teoretiske, hjælper du ikke de studerende til at 
opnå et samspil”.

Fast bevilling til udvikling 
Til gengæld vækker et andet forslag i KL’s op-
læg begejstring hos Hans Beksgaard. KL peger 

på, at professionshøjskolerne i en fireårig pe-
riode har modtaget midler fra en særlig pulje 
til udvikling. Pengene, der blev finansieret ved 
en tilsvarende reduktion af taxametertilskud, 
var tænkt som en starthjælp med henblik på, at 
videncentrene blev selvfinansierende. Men den 
logik er urealistisk, påpeger KL, idet mange vi-
dencentre kun har begrænsede muligheder for 
opnå tilstrækkelig ekstern finansiering.

Derfor bør starthjælpen erstattes af en fast 
basisbevilling, der gør det muligt at prioritere 
en grundudviklingsindsats i lighed med uni-
versiteterne. Og den tanke er helt rigtig, mener 
Hans Beksgaard.

“Ideen om, at forskning og udvikling skal 
være selvfinansieret, er uholdbar. Der er ikke 
voldsomt mange penge hos aftagerne i uddan-
nelsesverdenen, og ideen om, at folkeskolerne 
skulle finansiere udviklingsaktiviteterne på pro-
fessionshøjskolerne, er urealistisk”.  
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Julie Maria Christoffersen, 
30 år

Fra konference- og eventansvarlig i 
Innovation Lab til oplevelseskoordina-
tor ved Teknologisk Institut, Center 
for Robotteknologi Odense

Karriere: 
2009-  Oplevelseskoordinator ved 

Center for Robotteknologi
2007-2009:  Konference og eventansvarlig 

for Innovation Lab.
2006-2007:  Organisations- og HR-

konsulent for CONCEPT for 
Consultancy

2006-2006:  Organisationskonsulent for 
OKON Business

2004-2006:   Foredragsbooker og konsu-
lent for Nyt Potentiale

Uddannelse:
2006: Cand.mag. i æstetik og kultur fra AU. 
Grundbygning i Kunsthistorie.

Hvorfor søgte du jobbet?
Da min stilling i Innovation Lab blev nedlagt 
på grund af finanskrisen, troede jeg egent-
lig, at jeg var en af de kandidater, der skulle 
gå rundt arbejdsløs i en længere periode. 
Men da jeg så jobbet på Center for Robot-
teknologi, lød det som mit job. Samtidig 
tænkte jeg, at Teknologisk Institut er en 
virksomhed med fokus på udvikling, hvor 
man kan komme videre, når man er klar til 
nye karrieremuligheder.  

Hvad skal du lave i dit nye job?
Jeg arbejder med at skabe oplevelser med 
robotteknologi i vores Innovatarium for Ro-
bot- og Velfædsteknologi. Basis er de pro-
jekter, vi selv har i centret, og den nyeste 
teknologi, der findes nationalt og interna-
tionalt. Vi arbejder med mange forskellige 

typer projekter og forskning 
inden for robotteknologi, og som 
3.-part med videreudvikling af ek-
sisterende robotløsninger i sam-
arbejde med robotleverandører, 
organisationer og forskningsin-
stitutioner. Mit job går ud på 
at udbrede den nyeste viden 
om robotteknologi på en let-
forståelig måde, så barriererne 
over for ny teknologi mindskes. 

Hvad er forskellen på dit nye job  
og dit job i Innovation Lab?
I mit job på Teknologisk Institut har jeg 
fået mulighed for at arbejde sammen med 
eksperter. Innovation Lab laver vidensop-
samling. Vi er eksperter i at finde og skabe 
viden.

Du bor i Horsens og arbejder  
i Odense. Hvordan er det?
Jeg kan godt lide den time og ti minutter, 
jeg har i transporttid. Jeg bruger den på 
mobiltelefonen, på at forberede møder og 
tænke strategier igennem. Og så får jeg 
hørt en uhyggelig masse lydbøger. Der er 

heldigvis kommet mange virksomhedslyd-
bøger.  

Hvad laver du om 10 år?
Det er det gode spørgsmål. Jeg håber, 
jeg stadig arbejder med ny teknologi. Jeg 
synes, det er superspændende, og jeg hå-
ber, at jeg fortsat er tilknyttet Teknologisk 
Institut, men det kunne godt være inden 
for uddannelsesområdet. Innovatarium er 
meget bygget op omkring proceskonsulta-
tion, og jeg vil fortsat gerne udvikle mig i 
den retning.

tb

NYT JOB
Foto: H

eidi Lundsgaard
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jobsektion

 magisterbladet nr. 14 · 11. september 2009

Foto: Rie neuchs

Stillinger

Løn og ansættelsesvilkår kan være 
meget forskellige fra område til 
område og fra stilling til stilling. 
Kontakt derfor altid DM for at få 
råd og vejledning, inden du går til 
jobsamtale, og inden du siger ja 
til jobbet. 

Husk også, at DM tilbyder kar-
riererådgivning og feedback på 
ansøgning og CV.
Find råd, vejledning, lønstatistik-
ker, kontaktoplysninger og meget 
mere på DM’s hjemmeside  
www.dm.dk.

Forbered dig, inden du går til jobsamtale og siger ja til dit nye job

 Brug MA's  
jobtip, workshop  
og rådgivning 

– ma-kasse.dk
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SORTERET MAGASINPOST ID-nr. 41032:
Al henvendelse; DM, magisterbladet@dm.dk, Tlf: 38 15 66 00

Master i 
journalistik
Master i journalistik kombinerer det bedste fra den journalistiske og 

den akademiske verden og giver dig en praktisk indføring i journalistiske 

arbejds metoder og genrer.

Uddannelsen giver dig blandt andet:

�  Træning i journalistiske arbejdsmetoder og journalistisk formidling

�  Indblik i det journalistiske nyhedsbegreb

�   Kompetence til at foretage etiske valg og fravalg

�  Kendskab til medielovgivningen

�  Forståelse for mediernes rolle i samfundet

Uddannelsen er relevant for dig, hvis du allerede har erfaring 

inden for jour nalistik, kommunikation eller andre typer formidling, 

men gerne vil styrke din journalistiske faglighed.

Uddannelsen foregår i Odense og varer 

2 år på deltid.

�  Søg nu og senest 1. december 2009.

�  Uddannelsen starter 29. januar 2010.

Kontakt os på tlf. 65 50 40 89, 

e-mail: masterjournalistik@sam.sdu.dk eller 

gå ind på www.sdu.dk/masterjournalistik

E N  N Y  V E J  I N D  I  J O U R N A L I S T I K K E N INFORMATIONSMØDER

�    Odense: 

21. oktober hos 

Fynske Medier kl. 15-17

�   København: 

28. oktober hos 

Berlingske Media kl. 9-11
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