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Det oplever tre ud af fire magistre. Projektleder Naghmeh 
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“Vi er blevet 
spændt for en 
nyttevogn. Nu 
er det nok”.
SIDE 38

mppension.dk

134.000 medlemmer får 
både afkast og ansvarlighed

8,4 %
Fra 2009 til 2018 har MP Pension fået et afkast på 

8,4 % i gennemsnit pr. år. 

Det er blandt de bedste afkast i pensionsbranchen. 

Max 2°
Vores investeringspolitik understøtter Paris-aftalens 

målsætning om max 2° global opvarmning. 

Derfor har vi også valgt at sælge vores aktier i olie, 
kul og tjæresand.

Vi har oprettet en klimapulje på 5 mia. kr.

Lige nu har vi i alt grønne og klimavenlige 
investeringer for 6,3 mia. – og der er flere på vej.

5 mia. til klimaet

KR

MP Pension er en medlemsejet pensionskasse. 
Derfor får medlemmerne pension og forsikringer 

til kostpris.

Bestyrelsen er valgt af medlemmerne, og med-
lemmer kan få direkte indflydelse ved at deltage på 

den årlige generalforsamling. 

Medlemsdemokrati
De fleste af vores medlemmer er ansat på 
offentlige overenskomster, men når du er 
magister, gymnasielærer eller psykolog, 

kan du altid få pension hos os.

Pension til selvstændige

Vores 134.000 medlemmer har livsvarig pension, men 
38.000 af dem har også valgt at have en ratepension 

hos MP Pension.

Lige nu har de 38.000 opsparet over 1,3 mia. 
alene i ratepension.

Ratepension til 38.000

*
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Det Nationale Center for Fremmedsprog, NCFF, arbejder for at 
få flere elever og studerende til at vælge sprog og generelt løfte 
sprogområdet på tværs af hele uddannelsessystemet

Hvad kan du bruge NCFF til?

• Tag pulsen på, hvad der rører sig i de  
 danske fremmedsprogsmiljøer og få  
 inspiration

• Følg med i, hvad der sker på fremmed- 
 sprogsområdet i Danmark og i dit  
 lokalområde

• Få økonomisk og faglig støtte til  
 projekter og aktiviteter

Kontakt os med:

• Projektideer

• Forslag til samarbejde, udvikling, 
 videreuddannelse og arrangementer

• Igangværende eller gennemførte 
 lovende projekter

• Kommende arrangementer af interesse  
 for sprogfolk, som vi kan hjælpe med at  
 formidle

FremMedSprog

Vi kommer hele vejen rundt om, hvad brobygning er, både 
ift. individet, institutioner og indhold. Hør oplæg, og deltag 
i workshops med folk, der arbejder med fremmedsprog.

19.09.19 i Middelfart kl 9.30-16
Læs mere og tilmeld dig på www.ncff.dk

NCFF-KONFERENCE 
OM BROBYGNING

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

Læs om jobmuligheder
i Grønlands Selvstyre på
www.naalakkersuisut.gl/job
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Et nyt folketing og en ny regering sætter sig snart på taburetter-
ne. Set med DM-briller blev selve valgkampen en succes, idet der 
kom fokus på en række af de dagsordener, som vi havde udvalgt 
som politiske indsatsområder.

Vi ser frem til, at uddannelsespolitik igen handler om at udvik-
le – ikke afvikle. De sidste års sparekur har været katastrofal, og 
under valgkampen kunne politikerne da heller ikke tåle, at be-
sparelserne skulle fortsætte. Nu er det tid til investering. Det er 
afgørende ikke bare for uddannelsesstederne, men for alle ar-
bejdspladser, der har brug for kvalificeret arbejdskraft. Vi øn-
sker også, at der skal anvendes 1,5 procent af BNP på forskning, 
og det vil vi fortsat arbejde for i den valgperiode, der ligger for-
an os. Forskning sikrer innovation og højere beskæftigelse til alle 
faggrupper.

Vi har i valgkampen slået på tromme for, at klimadiskussio-
nerne bliver baseret på viden og forskning. Der er brug for, at po-
litikerne træffer langsigtede og måske i en overgang upopulære 

beslutninger – og vores opfordring er at bygge de politiske beslut-
ninger på fakta og forskning – og ikke på popularitetsmålinger i 
udvalgte vælgersegmenter. 

I DM mener vi, at der skal være politisk fokus på et arbejds-
marked, som man kan holde til at være på indtil pensionsalde-
ren. Derfor skal der arbejdes videre med at forbedre arbejdsmil-
jøet på både det offentlige og det private arbejdsmarked, hvor 
der kan være en usund faktureringskultur, som presser medar-
bejderne. Et godt arbejdsmiljø kræver politisk vilje og handling, 
så vi får den rette regulering. Der skal skrues op for forebyggel-
sen, så alle har et sundt og udviklende arbejdsliv. Og vi skal have 
et godt sikkerhedsnet, så alle, der markant får reduceret arbejds-
evnen, med værdighed kan trække sig tilbage. Sikkerhedsnettet 
skal selvfølgelig være for alle, uanset om det er fysiske eller psy-

kiske årsager, der ligger bag, at man mister arbejdsevnen. Ende-
lig vil vi arbejde for, at respekten for akademikeres arbejde ven-
der tilbage. Det skal ikke være legitimt at tale nedsættende om 
andre menneskers arbejde – uanset om du er konsulent, rådgiver 
eller embedsmand. Her er der brug for en anden tone i debatten 
om det arbejde, akademikere udfører – uanset om man er offent-
ligt eller privat ansat.

Vi fik i valgkampen heldigvis medhold i, at det rædsomt stres-
sende uddannelsesloft skal fjernes, så presset på de unge mind-
skes. Vi har i DM længe sagt, at man skal give de studerende mere 
frihed og mindre pres – det giver de mest kvalificerede og hel-
støbte færdiguddannede, så kære politikere: Fjern nu hurtigt ud-
dannelsesloftet, og læg det i glemmekassen.

Der er nu også udsigt til at få kultur tilbage på dagsordenen 
som noget, der løfter og samler Danmark. Både rød og blå blok 
tilkendegav under valgkampen, at besparelserne på kulturområ-
det skal stoppe, og det ser vi frem til! Alt i alt kan vi se tilbage på 
en god valgkamp. Nu skal valgløfterne bare realiseres. 

Vi vil fortsætte indsatsen med at påvirke politikerne til at træf-
fe de rigtige beslutninger, som gavner både DM’s medlemmer og 
samfundet som helhed bedst muligt. Jeg håber, at en ny regering 
vil basere politik på viden. Ja, det er politikerne, der bestemmer, 
men det er vigtigt med et fagligt og sagligt grundlag for at kunne 
træffe alle beslutninger. Her står DM og DM’s medlemmer klar til 
at levere.

Valgløfterne skal nu realiseres

“Jeg håber, at en ny 
 regering vil basere 
 politik på viden”.
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Lad os være modige igen
“Vi voksne kan også være bange og syn-
ge lange, lange bange sange”. Sådan lød 
det i en sang fra Bjarne Jes Hansen til sit 
barn i 1970’erne. Og sådan har det fak-
tisk været i medierne og i det politiske 
liv lige siden.

Frygten er blevet det styrende prin-
cip, som vi voksne indretter vores sam-
fund efter.

Vi er bange for terrorister.
Det har fået os til at udhule retssta-

tens beskyttelse af individet mod over-
greb fra statsmagten.

Vi er bange for at miste vores job på 
grund af globalisering og billig arbejds-
kraft fra Kina.

Det har fået os til at skære velfærds-
staten til. Vi har skåret i dagpengene og 
kontanthjælpen, mens pensionsalderen 
er steget. Og det har fået os til at ændre 
synet på vores børn. De skal ikke læn-
gere opdrages til at være dannede med-
borgere i et demokrati, men til at være 
effektive produktionsenheder.

Vi er bange for flygtninge og 
indvandring.

Det har fået os til at skærpe græn-
sekontrollen og gå på kompromis med 
menneskerettighederne. Og det har fået 
os til at skære ned på internationale stu-
dieretninger og indføre brugerbetaling 
på danskkurser til udlændinge.

Man kan håbe, at den nye regering 
vil gøre op med frygten som det bæ-
rende princip. Det er strengt nødven-
digt, at vi fremover dropper toprocents-
besparelser på kultur og uddannelser, 
men det er ikke nok. Det afgøren-
de for regeringens succes er, at vi igen 
som samfund sætter nogle positive 
dagsordener.

Frygten har ført os på afveje. Vi har 
troet, at vores samfund ikke var stærkt 
nok til at tåle konkurrencen. For at for-
svare velfærdsstaten har vi beskåret vel-
færden. For at forsvare retssamfundet 
har vi svækket retssikkerheden. Og vi 
håndterer en globaliseret verden ved at 
arbejde for at sende udlændingene hjem 
igen. En strategi, som man kunne kalde 
selvmord af frygt for døden.

Hvad der sker, når man lader frygten 
styre? Det kan vi fx se i uddannelsessek-
toren. Gennem de seneste tre årtier er 
uddannelsespolitikken blevet mere stan-
dardiseret, topstyret og målorienteret. 
Det skriver 10 forskere i bogen “Glidnin-
ger – “usynlige” forandringer inden for 
pædagogik og uddannelser”, som vi om-
taler i dette nummer af Magisterbladet. 
I Danmark var vi ligesom andre vestlige 
lande bange for at blive kørt agterud un-
der globaliseringen og underlagde os fx 
logikken i OECD’s Pisa-målinger. Det har 
medført, at vi i dag tester vores børn 
helt ned i de små klasser, så de ender 
hos psykolog i de store klasser.

“Før 80’erne talte vi om uddannelse 
som en dannelsesproces, der handlede 
om kultur, sprog, demokrati og udvik-
lingen af mennesket. Nu er målet at ska-
be læring, der giver resultater, som kan 
måles og sammenlignes. Man uddanner 
ikke længere borgere i et demokratisk 
samfund, men talenter til arbejdsmar-
kedet”, siger lektor emeritus Lejf Moos, 
der er redaktør på bogen.

I dette nummer af Magisterbladet 
slår de to akademiske superstjerner 
Rane Willerslev og Svend Brinkmann et 
slag for det gode borgerlige begreb dan-
nelse forstået som det, der binder os 
sammen, og som bliver udfordret og un-
dergravet af konkurrencementalitet og 
selvudviklingsideologi.

Vi skal have vendt skuden og tage ud-
gangspunkt i alt det, som er godt, men 
udfordret af frygt i det skandinaviske 
velfærdssamfund:
•	 Frisind og frihed under ansvar. Det 

antiautoritære, den flade struktur på 
arbejdspladserne, forskningsfrihed og 
metodefrihed.

•	 Dannelse, tillid og ordentlighed.
•	 Respekten for individet, menneskeret-

tighederne og den personlige frihed.
•	 Lighed og ligeværdighed – et sam-

fund, hvor få har for meget og færre 
for lidt.

•	 Vores stærke civilsamfund med for-
eninger, fagforeninger, arbejdsgiver-
organisationer og andelsbevægelse.

•	 Vi har brug for en ny og modig sang. 
Lad os komme i gang.

Redaktør
Jakob Elkjær

magisterbladet

“Man kan håbe, at den 
nye regering vil gøre op 
med frygten som det 
 bærende princip”.
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Hvad er vigtigt præcis for dig, og hvad skal der til, for at 
du kan forme det arbejdsliv, du drømmer om?

Overvejer du at skifte retning i din karriere? Hvor vil du 
gerne bevæge dig hen? Bliv klogere på, hvordan du kan 
bruge dine kompetencer i andre job.

I løbet af workshoppen kommer du til at tage afsæt i både 
dit hidtidige arbejdsliv og dine udviklingsønsker. Det gør 
dig klogere på, hvilke karrierestrategiske muligheder du 
har, og hvilke valg der giver mest mening for dig.

Workshoppen afholdes i Aalborg den 24. juni 2019 og i 
København den 26. september 2019 

Tilmeld dig via dm.dk/kalender  

Få nye perspektiver 
på din karriere
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Forskning bliver i høj grad for-
midlet på engelsk, når man ser på 
forskningspublikationer: Kun 13 pct. 
af publikationerne var på dansk i 
2017. Det viser en opgørelse, som 
Magisterbladet har foretaget på bag-
grund af de nyeste tal fra Uddan-
nelses- og Forskningsministeriet.

Der er sket et kraftigt fald si-
den 2009, hvor det var 21 pct., 
der blev udgivet på dansk, viser 
undersøgelsen også.

Dansk Sprognævns direktør, 
Thomas Hestbæk Andersen, me-
ner, at man kan diskutere, om der 
kan være et demokratisk problem 
i, at man gør adgangen til forsk-
ningsresultater sværere for man-
ge danskere, ved at de bliver ud-
givet på engelsk.

“Der er en incitaments- og eva-
lueringsstruktur på de danske uni-
versiteter, der skaber et ensidigt 
sigte på at udgive i internationale 
tidsskrifter. Det er dét, man bli-
ver professor på. Det kan man så 
sætte spørgsmålstegn ved, om er 
rimeligt eller ej, men jeg ser det 
snarere som et politisk spørgs-
mål end et sprogligt spørgsmål”, 
siger Thomas Hestbæk Andersen.

Samtidig fastslår Sprognæv-
nets direktør, at dansk som sprog 
ikke er truet, men har det godt.

“Der kommer en rapport fra os 
senere på året, som viser, at dansk 
som helhed faktisk ikke er mere 
påvirket af fremmedsprog end før. 
Der, hvor dansk er trængt i bag-
grunden, det er inden for særli-
ge domæner eller områder. Fx i 

videnskabelige produktioner, in-
den for onlinespil eller inden for 
såkaldt “corporate  language””, 
fortæller han.

engelsk er afgørende 
for topforsker
For nylig viste en opgørelse fra 
det amerikanske analysefirma 
Clairvate Analytics, at danske 
forskere har førertrøjen på som 
nogle af de mest citerede i ver-
den, og her er det altafgøren-
de, at man kan formidle på en-
gelsk, fortæller professor i is, 
klima og geofysik ved Niels Bohr 
Institutet Dorthe Dahl-Jensen, 

der er på listen over de mest 
citerede forskere sammen med 
flere af kollegaerne fra hendes 
forskningsgruppe.

“Jeg kan ikke huske, at vi no-
gensinde har udgivet noget på 
dansk, og til daglig taler vi også 
nærmest mere engelsk end dansk 
på instituttet. Vi er jo verdensbor-
gere, så jeg synes, at det er natur-
ligt, at vi kommunikerer på et fæl-
les sprog”, siger hun.

Til gengæld gør Dorthe Dahl-
Jensen så en dyd ud af at for-
midle korrekt og uden brug af 
engelske ord, når hun holder 
foredrag på dansk.

“Det, synes jeg, er vigtigt, og 
derfor putter jeg også noget ener-
gi i det”, fortæller hun.

Tendensen ærgrer til gengæld 
Dansk Folkepartis uddannelses- 
og forskningsordfører, Jens Hen-
rik Thulesen Dahl.

“Jeg er hæderlig til engelsk, 
men jeg får alligevel mere ud af at 
læse på dansk. Målet må være, at 
man i så stort et omfang som mu-
ligt bør formidle på dansk, og ikke 
at man i så stort et omfang som 
muligt bør lære at læse forsknin-
gen på engelsk”, siger han, imens 
han samtidig understreger, at han 
godt kan forstå, at noget forskning 
skal udgives på engelsk.

Hvis det er et problem, hvorfor 
har I så ikke gjort noget ved det?

“Vi har også diskuteret en 
sprogstrategi, men vi er ikke nået 
i mål med den. Derudover er det 
oplagt at se på det i forhold til et 
nyt belønningssystem, så der er 
en form for motivation og aner-
kendelse i at formidle på dansk”, 
fortæller han.   ■

det danske sprog 
forsvinder fra 
forskningsartikler
Dansk er på vej ud som forskningssprog, viser de nyeste tal fra Uddannelses- 
og Forsknings ministeriet. Blot 13 pct. af Danmarks forskningspublikationer var 
på dansk i 2017.

 “Jeg kan ikke 
huske, at vi 
 nogensinde har 
udgivet noget på 
dansk”.
Dorthe Dahl-Jensen, professor

aNdeLeN af forSkNiNgSudgiveLSer 
på daNSk
Grafen viser, hvordan der siden 2009 er sket et kraftigt fald i ande-
len af forskningsudgivelser på dansk.

21 %
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22 %
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% forskning 
udgivet 
på dansk

kilde: Magisterbladets opgørelse på baggrund af data fra Uddannelses- og Forsk-
ningsministeriet
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Socialdemokratiet og Venstre har efter valget et flertal i Folketinget på 91 man-
dater, og de to partier er ikke tilhængere af at fjerne eller ændre tilbundsgående 
på den omstridte paragraf 24 om ministerbetjening, der ifølge Ombudsmanden 
har ført til “væsentlige indskrænkninger i retten til aktindsigt”.

Det får nu Danske Medier til at opfordre til, at en revision af offentligheds-
loven bliver en del af forhandlingerne om det parlamentariske grundlag for 
en kommende socialdemokratisk ledet regering, skriver Information. Både 
Radikale Venstre, SF og Enhedslisten vil ifølge avisen presse Socialdemokratiet 
til en ændring af loven.

Det tidligste tegn på 
cannabis rygning nogensinde 
er fundet i røgelseskar på en 
gravplads i det vestlige Kina. 
Røgelseskarrene indeholder 
rester af stærk cannabis, og 
forkullede småsten i karrene 
tyder på, at begravelsesritu-
alerne på den 2.500 år gamle 
Jirzankal-kirkegård i Pamir-
bjergene har været en tem-
melig røget affære, skriver 
The Guardian.

SV-flertal svækker kampen mod mørklægning

Mens andelen af midlerti-
digt ansatte forskere sti-
ger i Danmark, er tendensen 
i Norge den stik modsatte. 
Her faldt andelen fra 2017 til 
2018, og tallet på 18,5 pro-
cent er det laveste i mange 
år, skriver Forskerforum.

I modsætning her-
til viser en opgørelse, 
Magisterbladet har fore-
taget på baggrund af 
Finansministeriets lønda-
tabase, at andelen af mid-
lertidige stillinger på dan-
ske universiteter har væ-
ret støt voksende over en 
årrække. Således var 49 
procent af universiteter-
nes VIP-årsværk midler-
tidige stillinger i 2. kvar-
tal 2018. Til sammenligning 
var andelen i 2002 kun 33 
procent. Tallene fra Norge 
og Danmark er ikke direkte 
sammenlignelige, idet den 
norske opgørelse ikke med-
tager postdocer. 

77
danske forskere er blandt de 
mest citerede forskere i ver-
den. Dermed indtager Danmark 
førertrøjen sammen med 
Schweiz og Holland, når det 
gælder den såkaldte citation 
impact – hvor meget man cite-
res i de mest anerkendte forsk-
ningspublikationer på verdens-
plan. Det viser en ny opgørelse 
fra det amerikanske analyse-
firma Clairvate Analytics.

Analysen viser, at der det 
seneste år er sket mere end 
en fordobling af danske for-
skere blandt de mest citerede. 
Mens der i 2017 var 29 danske 
forskere blandt de mest cite-
rede forskere på verdensplan, 
var tallet i 2018 vokset til 77 
forskere. Det skriver Science 
Report.

Danmark ud-
leder flere 
drivhusgasser 
Ifølge Arbejderbevægelsens 
Erhvervsråd er udledningen af 
drivhusgasser i Danmark vokset 
med 6,8 pct., således at der nu ud-
ledes 108 mio. ton drivhusgasser 
– målt i CO2-ækvivalenter. Det er 
både erhvervslivet og husholdnin-
gerne, der medvirker til den øgede 
udledning. Både CARE og Peter 
Birch Sørensen, tidligere formand 
for Klimarådet, påpeger, at det ser 
ud til at være en direkte følge af, at 
VLAK-regeringen droppede målet 
om 40 pct. CO2-reduktion i 2020.

Andelen af studenter, der går i gang med en uddannelse umiddelbart 
efter gymnasiet, er det laveste i årtier.

Færre 
løstan-
satte på 
norske 
universi-
teter

kilde: Danmarks statistik

Rekordfå studenter læser  
videre med det samme

kinesere røg 
cannabis For 
2.500 år siDen
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ONLINE LEDELSE, SAMARBEJDE 
OG LÆRING
Virksomheder kan spare tid og rejseomkostninger 
ved at tage den nye teknologi i brug ved fx 
mødeafholdelse. Dette masterfag giver It-ledere, It-
konsulenter m.fl. kompetencer til at håndtere nye 
møde- og samarbejdsformer. Undervisning online samt 
seminarer.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G

S T U D I E S T A R T  I  S E P T E M B E R

M I T O . E V U . A A U . D K

ORGANISATORISK COACHING  
OG LÆRING 
Giver kompetencer i facilitering af dialogiske lære-
processer på individ- og gruppeniveau. Giver indsigt 
i - og forståelse for - forskellige ledelsesparadigmer. 
Styrker deltagernes kompetencer i tilrettelæggelse og 
ledelse af organisatoriske forandringsprocesser. 

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G  O G  K Ø B E N H A V N 

S T U D I E S T A R T  I  F E B R U A R

M O C . E V U . A A U . D K

LEDELSES- OG 
ORGANISATIONSPSYKOLOGI 
Giver forskningsbaseret viden om psykologien i 
disciplinen ’ledelse af mennesker og organisationer’. 
Kompetencer inden for ledelse af læring og 
organisationsudvikling, følelser, motivation, 
kreativitet, magt, procesledelse, trivsel, intervention 
og evalueringsprocesser. Fokus på egen faglige og 
personlige udvikling.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G

S T U D I E S T A R T  I  F E B R U A R 

L O O P . E V U . A A U . D K

PÆDAGOGISK LEDELSE 
MPL er for dig, der arbejder med pædagogisk ledelse i 
dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse.
Med denne master kan du bidrage til udviklingen 
af en stærk faglig samarbejdskultur, der styrker 
læringsudbytte og arbejdsglæde på din arbejdsplads. 
Du får kompetencer inden for læringsledelse  
og udvikling af undervisning, medarbejdere og 
institutioner. Mulighed for enkeltfag.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G  O G  K Ø B E N H A V N 

S T U D I E S T A R T  I  S E P T E M B E R

M P L . E V U . A A U . D K

INNOVATION OG KREATIVT 
LÆRINGSDESIGN
Giver et fagligt stærkt fundament til at arbejde med 
de nye kompetencemål om kreativitet, innovation og 
entreprenørskab. Kompetencer til at designe kreative 
og innovative læreprocesser med inddragelse af 
kunstens, sansernes, kroppens og legens virkemidler  
– til gavn for trivsel og inklusion.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G

S T U D I E S T A R T  I  F E B R U A R

K R E A . E V U . A A U . D K 

LÆREPROCESSER
Styrker den teoretiske ballast inden for læring, 
organisationsudvikling og evaluering. Giver kompe-
tencer til at iværksætte, udvikle og vurdere mange 
slags læreprocesser. Tilfører jobs inden for læring 
mere indhold og kvalitet. Gode muligheder for 
specialisering og enkeltfag. Flere enkeltfag med 
studiestart i september.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G

S T U D I E S T A R T  I  F E B R U A R 

M L P . E V U . A A U . D K

Kom og hør om masteruddannelserne. 

Mød undervisere og studerende. 

Program og tilmelding på 
uddannelsernes hjemmesider.

■ ■ 	 ■ ■ 	

■ ■ 	

	 	 ■

■

■

INFORMATIONSMØDER

KØBENHAVN 16/9 kl. 17-18
AAU København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

AALBORG 17/9 kl. 17-18
Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Ø

“Når vi uddanner en pædagog 
på københavns professionshøj
skole, så modtager vi 100.000 
mindre per studerende end for 
eksempel per lærerstuderende 
eller sygeplejerskestuderende”.
annegrete Juul, dekan ved Københavns Professionshøjskole,  
i et debatindlæg på Altinget
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HalFDans 
racistriM
Hvis vi for et øjeblik bortfil-
trerer valgkamp og Rasmus 
Paludan, var der særligt ét 
emne, der i maj satte brand i 
SoMe. Gyldendal genudgav en 
bog med Halfdan Rasmussens 
børnerim, men valgte at ude-
lade otte rim, fordi de indeholder 
ord, der af nogle kan opfattes 
racistiske. SoMe-debattørerne 
var mere end klar til opstand 
mod den politiske korrekthed: 
“Halfdan Rasmussen var ikke ra-
cist, men ved at censurere hans 
rim gør man ham potentielt til 
det”, skrev den konservative 
kulturpolitiker Nikolaj Bøgh på 
Facebook, og hans kollega Jens 
Rohde fra Venstre kaldte det 
“vandalisme”. Ingen kunne dog 
i “reach” måle sig med tv-vær-
ten Hans Pilgaard: “Undskyld 
– men nu er det sgu nok! (…) Vi 
har større problemer i vores nu-
tid end fortidens litterære brug 
af svans, hottentot, unge blonde 
piger og negerkonger!” lød hans 
FB-indlæg, der blev hilst af næ-
sten 5.000 kommentarer.

Hyld 
 stjernerne 
– men 
glem ikke 
hverdags-
forskerne
Vi har været der før, 
men AU-professor Peter 
Lauritsens budskab kan næ-
sten ikke gentages for ofte. 
Den snart forhenværende 
forskningsminister Tommy 
Ahlers lokkede til viden-
skabsfestivalen Bloom med 
et knæfald for forsknings-
eliterne: “Som vi hylder fx 
rockstjerner og skuespillere, 
bør vi også hylde og fejre 
forskere som stjerner, når de 
skaber banebrydende forsk-
ning. Med #bloomdk kan og 
skal vi hylde de skarpeste 
hjerner i #dkforsk”, skrev 
Ahlers. Og Lauritsen kvitte-
rede på Twitter med et “Ja, 
men vi skal også hylde hver-
dagsforskningen. Alle de 
unge forskere, som sidder 
begravet i data, mens che-
fen er til reception i et land 
langt væk”.

månedens gang på #Some
Magisterbladet har været på internettet og bringer her 
højdepunkter fra forsommerens små og store retoriske  
kampe på de sociale medier.

HøJ på solDater
Historiekalenderen på Facebook er endnu en af SoMe’s små åndehuller af fornøjelig læsning, som absolut ikke er need to know. Den 31. maj var det så-
ledes 279 år siden, Preussens kong Friedrick Wilhelm døde. Det morsomme med ham var hans fascination af høje mænd. Han oprettede Potsdamer 
Riesengarde – et regiment, der i sin storhedstid havde 3.400 soldater med en gennemsnitshøjde på 1,95 meter. Soldaterne blev rekrutteret i hele Europa 
af kongens agenter, der bestak eller kidnappede dem, og var man først i garden, var der dødsstraf for at desertere. Kongen var imidlertid så glad for sine 
soldater, at han ikke turde sende dem i kamp. Til gengæld fik han dem til at marchere igennem sit soveværelse, når han var syg, for at lade sig opmuntre.

Den, Der ler siDst …
Folketingsvalget bød på nogle gevaldige vælgerlussinger, og enkelte 
SoMe-brugere kunne ikke helt holde skadefryden i ave: “Hos  
@LiberalAlliance må aftenens valgresultat vække stor glæde. Her har til-
bagegangen fra 13 til 4 mandater nemlig endegyldigt bevist, at man sag-
tens kan effektivisere med op til 70 %, uden at danskerne på nogen måde 
oplever noget tab. #dkpol #fv19 #fv2019 #dkmedier”, tweetede Morten 
Munch med satirisk reference til partiets forsvar af effektiviseringer og 
nedskæringer i den offentlige sektor.

DF-politikeren kim christiansen havde ikke meget lyst til at kommentere 
sit valgnederlag i Radio 24syv, hvilket han med enkle midler lod journali-
sten forstå. christiansen havde i sin valgperiode flere dårlige sager, især 
ønsket om en omfartsvej ved Mariager til 377 millioner kroner. Billedet 
blev lagt på Twitter af 24syv-journalisten Tinne Hjersing knudsen.
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Mobbermob
Vi kommer ikke uden om det: Valgkampens ubetinget mest omtalte per-
son var Rasmus Paludan. Således også på SoMe. Uanset hvor enige 
man var om ikke at give ham opmærksomhed, var fristelsen til at dyrke 
en fælles fjende, som var så gennemført usympatisk, for stor. Et sted, 
hvor Paludan-hadet fik frit flor, var i FB-gruppen Partiet Stram Kus op-
rettet af politikeren ida Auken: ““Fred, klimakamp og knibeøvelser” er 
vores motto. Alt du skal gøre for at blive medlem, er at melde dig ind her 
og huske at knibe, hver gang nogen nævner RP”, skrev hun. Gruppen 
blev en kæmpe succes på medlemmer, men også et lidt anstrengende 
eksempel på, at humor og mobning hurtigt bliver to sider af samme sag. 

Af Lasse Højsgaard · magisterbladet@dm.dk · Foto: Screendump fra Twitter
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På kongressen blev de politiske og 
organisatoriske rammer for DM fastlagt 
for de næste tre år. 

Læs mere om DM´s arbejdsprogram 
de nye vedtægter, beretningen fra 
formanden mv. på dm.dk/kongres
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f ra kontoret i Bred gade 
kan Tine Bjerre gaard 
se glade turister traske 
rundt på Amalienborg 
Slotsplads i København. 

Det er ved at være 
sommer, og de fleste danskere kan 
se frem til sommerhusture og eksoti-
ske feriedestinationer i juli, men ikke 
Tine Bjerregaard. 

For hende venter nemlig den trav-
leste måned på året, når 250.000 an-
søgninger til landets videregående 
uddannelser skal igennem Uddan-
nelses- og Forskningsministeriets op-
tagelsessystem, Den Koordinerede 
Tilmelding, på blot få uger.  

“Juli er altid travl for os. Det er her, 
vi skal håndtere de mange sagsbe-
handlingsresultater fra uddannelses-
institutionerne, så de unge kan få svar 
på deres ansøgninger. Så jeg går ikke 
på ferie, før svarbrevene er sendt ud 
den 26. juli”, siger Tine Bjerregaard. 

Hun forklarer, at selvom det må-
ske lyder hårdt at arbejde, mens alle 
andre er på stranden, så er hun og 
hendes team på fire medarbejdere 
topmotiverede til at sørge for, at så 
mange som muligt af de tusindvis af 
ansøgere kan komme ind på den vi-
deregående uddannelse, de drøm-
mer om. 

“Jeg lægger meget vægt på, at vi 
skal have det sjovt i teamet. For hvis 
vi har et godt makkerskab, så er det 
også lettere at håndtere situationer, 

hvor vi er under stærkt pres. Som-
merens travlhed er i høj grad en tek-
nisk øvelse i tæt samarbejde med ud-
dannelsesinstitutionerne i at få de 
her store mængder information til at 
mødes, så vi sammen kan skabe et 
resultat. Det er det vildeste puslespil, 
vi skal have til at gå op, og der må 
helst ikke gå noget galt”.

evnen til at slukke brande 
Tine Bjerregaard har det daglige an-
svar for, at optagelsen fungerer, og 
hun er vant til at slukke brande i Sty-
relsen for Forskning og Uddannelse, 
når der opstår problemer med den 
digitale optagelsesportal.

“Om det er it-systemet eller et 
praktisk spørgsmål. Meget af mit ar-
bejde handler om at være omstil-
lingsparat. Jeg skal altid være klar til 
at smide, hvad jeg har i hænderne, 
hvis der opstår problemer”.

Det var ikke lige Den Koordinere-
de Tilmelding, Tine Bjerregaard reg-
nede med at komme til at arbejde 
med, da hun i 1994 startede med at 
læse dansk og religionsvidenskab på 
Københavns Universitet.

“Jeg var overbevist om, at jeg 
skulle være gymnasielærer. Det var 
heller ikke, fordi jeg valgte mulig-
heden fra, men efter kun at have 
læst et år fik jeg tilbudt et job i uni-
versitetets studievejledning, og der-
fra blev jeg bare bidt af arbejdet som 
vejleder”. 

Da titlen som cand.mag. var i hus, 
faldt det derfor Tine Bjerregaard na-
turligt at fortsætte arbejdet som stu-
dievejleder, først på Københavns 
Universitet og derefter som en del af 
det regionale vejledningscenter, Stu-
dievalg København. 

Men da chancen for at arbejde i 
Den Koordinerede Tilmelding bød 
sig efter seks år i Studievalg, kunne 
hun ikke sige nej. 

Særligt muligheden for at arbejde 
med de overordnede strukturer og 
politiske linjer i optagelsessektoren 
tiltalte hende. 

“Jeg følte, at jeg kunne bidrage 
med noget nyt til området, og da jeg 
startede i Styrelsen for Forskning 
og Uddannelse, kunne jeg se, at der 
blev lyttet til de medarbejdere, som 
kom med en anden baggrund”. 

en humanist forklædt som it-nørd
I dag er Tine Bjerregaard den 
eneste humanist på et ana-
lyse- og statistikkontor. 
Hendes råd til andre hu-
manister er derfor, at 
man ikke skal lade 

Et puslespil med  
90.000 brikker skal  
falde på plads i juli
Hvert år i slutningen af juli venter cirka 90.000 unge på svar om, hvorvidt de er kommet ind på 
deres ønskeuddannelse. Bag kuverterne og kvalifikationerne ligger måneders forberedelser, som 
områdeleder for Den Koordinerede Tilmelding, cand.mag. Tine Bjerregaard står i spidsen for. 

“Jeg skal altid være klar til at 
smide, hvad jeg har i hænderne, 
hvis der opstår problemer”. 
tine bjerregaard, områdeleder i Styrelsen for Forskning og Uddannelse
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sig skræmme af, at drømmejobbet 
indeholder nogle andre kompetencer 
end dem, man er uddannet i. 

“Jeg synes, det er vigtigt, at man 
ikke lægger begrænsninger på sig 
selv, hvis man synes, at jobbet er 
spændende. Man lærer hele tiden i 
løbet af sit arbejdsliv”, siger hun og 
uddyber:

“Man skal ikke være alt for ydmyg 
og tænke: “Jeg er jo humanist, så det 
kan jeg ikke finde ud af””.

Faktisk mener Tine Bjerregaard, 
at hendes humanistiske uddannelse 
er en vigtig styrke i hendes job som 
områdeleder.  

“Jeg kan se sammenhænge mel-
lem ansøgere og teknik, og jeg har 
blik for, hvad der skal til for at kom-
munikere indhold og statistikker ud 
på en god måde. Det har jeg fået i 
kraft af både min uddannelse og min 
tidligere erfaring med de unge”. 

Hun vidste for eksempel ikke 
særlig meget om it-syste-

mer, før hun star-

tede med at arbejde med Den Koor-
dinerede Tilmelding for syv år siden. 
I dag er hun glad for sin forståelse 
for it og sit arbejde med at udvikle 
digitale værktøjer.  

“Uden at have nogen som helst 
teknisk baggrund har jeg lært at 
kommunikere med teknikere. Det vil 
sige, at jeg kan formulere med almin-
delige ord, hvad der teknisk er gået 
galt. Jeg kan oversætte noget, der er 
svært tilgængeligt”. 

Heldigvis er det meget sjældent, 
at der går noget galt, når Tine Bjer-
regaard og hendes fire medarbejdere 
står for både driften, it-udviklingen 
og den efterfølgende analyse og stati-
stik på uddannelsesområdet i juli.

Når svarene er sendt ud til ansø-
gerne den 26. juli, ånder holdet der-
for lettet op og går ud og fejrer som-
merens succesfulde og nu overståede 
arbejde med en god middag. 

“Jeg bliver utrolig stolt hvert ene-
ste år, når tingene lykkes, og når vi 
igen har gennemført en optagelse og 
kan sende breve ud til de unge og 
sige: “Det gik igen i år”. Det er bare 
stort, fordi det er så utrolig mange 
brikker, som skal pusles sammen og 
klappe”.  

“Og så er det tid til ferie”, si-
ger Tine Bjerregaard med et glimt i 
øjet.   ■

44-årige cand.mag. Tine Bjerregaard har 
ansvaret for at fordele 65.000 uddannel-
sespladser til cirka 90.000 årlige ansøgere 
på de videregående uddannelser.

deN koordiNerede 
TiLmeLdiNg:
Den Koordinerede Tilmelding (KOT) 
koordinerer optagelsen til stør-
stedelen af de videregående ud-
dannelser i Danmark. KOT er en 
del af Styrelsen for Forskning og 
Uddannelse under Uddannelses- og 
Forskningsministeriet. Formålet med 
KOT er at sikre, at hver ansøger bliver 
optaget på den højest mulige prioritet. 
Hvert år udgives der efterfølgende ud-
førlige statistikker om årets ansøgere 
og optagne samt grænsekvotienter på 
de uddannelser, der ikke har optaget 
alle ansøgere. Cirka 90.000 unge an-
søger om studieplads hvert år, af dem 
bliver cirka 65.000 optaget.
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v i havde hver især en fø-
lelse af at være ladt lidt 
alene på arbejdsmarke-
det, men vi havde også 
en tro på, at tingene 
kan være anderledes. I 

kollektivet har vi en stor nysgerrig-
hed over for, hvad der er ved at ske 
med arbejdsmarkedet, og det ønske-
de vi at undersøge fra alle mulige 
forskellige vinkler med magasinet”, 
siger 31-årige Maja Louise Sørensen, 
som er uddannet cand.mag. i læring 
og forandringsprocesser og en del 

af redaktionsgruppen på otte unge 
kvinder, som står bag magasinet. 

Magasinet er et kollektiv produkt 
med bidrag fra over 100 løstansatte 
– eller flexwerkere, som de kalder sig 
– der har turdet drømme og åbne op 
for ideen om, at man kan forandre et 
usikkert arbejdsmarked. Dansk Ma-
gisterforening (DM) støtter projektet 
og magasinet finansielt.   ■

Her følger tre uddrag fra magasinet, 
heraf to selvportrætter og en “oversæt-
telse” af en jobannonce.

Nyt magasin  
om livet som løstansat

Flexwerker er et kollektiv af løstansatte, 
som har lanceret et nyt magasin. Magasinet 
er støttet af Dansk Magisterforening.

Flexwerker er et kollektiv af videns- og kulturarbejdere, 
der mødes og afsøger fælles strategier mod konkurrence og 
usikkerhed på arbejdsmarkedet. Vi eksperimenterer med work-
shopformater og arrangementer, hvor omdrejningspunktet er 
arbejdsliv og alternative organiseringsformer, og undervejs 
har vi dokumenteret vores kollektive erkendelser.

Det er blevet til dette magasin.

Flexwerker er den nederlandske betegnelse for midlertidigt 
ansatte, freelancere, sæsonarbejdere og andre i atypisk
beskæftigelse. F L E X W E R K E R
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Hvis du skulle visualisere dit forhold til det prekære arbejdsmarked, 

hvordan ville det så se ud? Hvor prominent en plads skulle drømmen 

om et hæve-sænke-bord indtage? Hvor mange blækspruttearme skulle 

din prekære krop udstyres med? Hvor pengefikseret, skrøbelig, stærk, 

ubekymret, udkørt eller udsultet skulle du se ud?

Multi-menneske

Stine Linnemann

SELVPORTRÆT
Tekst: Kollektivet Flexwerker

HER ER FIRE FLEXWERKERES BUD

Magasinet er gra-
tis og kan hen-
tes hos Dansk 
Magisterforening 
i københavn og 
Aarhus samt ste-
der der annonce-
res på Flexwerkers 
Facebookside www.
facebook.com/
FLeXWeRkeRNe/. 
Senere vil det blive 
tilgængeligt i en digi-
tal version.
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Hvis du skulle visualisere dit forhold til det prekære arbejdsmarked, 

hvordan ville det så se ud? Hvor prominent en plads skulle drømmen 

om et hæve-sænke-bord indtage? Hvor mange blækspruttearme skulle 

din prekære krop udstyres med? Hvor pengefikseret, skrøbelig, stærk, 

ubekymret, udkørt eller udsultet skulle du se ud?

Multi-menneske

Stine Linnemann

SELVPORTRÆT
Tekst: Kollektivet Flexwerker

HER ER FIRE FLEXWERKERES BUD

Begrænset tid

Rasmus R. Johnsen

30

vi havde hver især en følelse af at 
være ladt lidt alene på arbejdsmar
kedet, men vi havde også en tro på, 
at tingene kan være anderledes.
Maja louise sørensen, cand.mag.

Magisterbladet 6 · Juni 2019  15

prekariaTeT Martin Ejlertsen · me@dm.dk



Analyse af jobopslag l

8

Det blev til vildt underlige, næsten smukke og erotiske digte... 

Stressende. Tragikomisk. Tilfældigt. Spild af tid. Sår-

bart. Som at kaste en mønt i havet og håbe på, at nogen 

finder den. Opslidende. Demotiverende. Traumatisk. 

Meningsløst … Wow! Hårde betragtninger! Sådan lød 

mange af de ord, der blev brugt, da en gruppe flexwer-

kere skulle beskrive deres forhold til jobsøgning.

Til workshoppen Buzzwords, bullshit og jobannoncer 

gik vi kritisk til jobsøgningsprocessen, som mange af os 

har det temmelig anstrengt med. Vi undersøgte, hvor-

dan jobopslag på et usikkert arbejdsmarked ser ud. 

Har de specifikke kendetegn eller en specifik ordbrug? 

Hvordan sælger arbejdsgivere det fleksible, prekære

liv? Og hvad gør vi som flexwerkere for at gøre os at-

traktive på arbejdsmarkedet? 

Vi ville gerne sætte fokus på de vilkår, vi som flexwer-

kere arbejder under, men også det sprog, der hører 

til jobsøgningen. Et sprog, der rummer mange indlej-

rede betydninger og moralske fordringer om arbej-

det og den gode medarbejder. Hvad er det egentlig, 

en arbejds giver efterspørger, når der i et jobopslag 

står, at de søger en medarbejder, som er proaktiv, 

relations kompetent og har et glimt i øjet? Og hvad 

betyder jobannoncernes særlige sprog for den måde, 

vi som flexwerkere forstår og forsøger at sælge os selv 

på?

Tekst: Kollekt
ivet Flexwerke

r På workshoppen analyserede vi jobopslag, og vi lavede 

et opslagsværk over de mest brugte buzz- og bullshit-

ord fra det uendelige hav af jobannoncer. Vi havde også 

hver især medbragt en ansøgning, hvorfra vi delte 

særligt pinlige passager. Det var grænseoverskriden-

de, men også sært tilfredsstillende at dele og distance-

re sig fra den klichefyldte salgstale, som en jobansøg-

ning på mange måder er.

Kombinationen af buzzwords og bullshit fra både job-

opslag og jobansøgninger blev til en række poetiske 

fællesdigte. På kreativ og kritisk vis udstiller digtene

absurditeterne i det sprog, der alt for ofte hører job

søgningsprocessen til, og som vi måske uden at be-

mærke det kommer til at overtage i jagten på drømme-

jobbet, pengejobbet, deltidsjobbet eller den midlertidige 

ansættelse. Vi tror, de fleste på workshoppen oplevede 

tåkrummende øjeblikke med tanker som disse: Har jeg 

virkelig beskrevet mig selv som agil og ambitiøs? Har 

jeg virkelig sagt om mig selv, at jeg har det helt rette 

kvalitetsmindset? Absurd!

Forhåbentlig kan de resultater fra workshoppen, vi har 

valgt ud på de følgende sider, inspirere dig til at sætte 

jobsøgningen i et kritisk lys. Måske tænker du endda 

bullshit!, næste gang du hører ordene omstillingsparat,

serviceminded, engageret og naturligt optaget af 

arbejdet. 
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EN BUNKE JOBOPSLAG
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Temaet for de to dage bliver samarbejde og tillidsvalgtes 
vilkår. Der bliver rig mulighed for at deltage i spændende 
workshops og møde andre tillidsvalgte i DM. Og så 
uddeler vi årets tillidspris.

Årsmødet vil finde sted på Munkebjerg Hotel i Vejle.

Vi åbner for tilmelding 1. september på dm.dk/kalender, 
men sæt allerede nu kryds i kalenderen, hvis du vil med.

Årsmøde for tillids- og 
arbejdsmiljørepræsentanter
DM holder årsmøde for alle TR’er og AMR’er 13. og 14. november 2019.
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rekorDMange akaDeMikere har 
været på efteruddannelse inden 
for de seneste tre år, viser en ny 
undersøgelse blandt Dansk Magi-
sterforenings medlemmer foreta-
get for Magisterbladet.

Ifølge undersøgelsen har 67 
pct. af DM’s medlemmer delta-
get i en efteruddannelse, hvilket 
er den største andel, der hidtil er 
målt. I 2017 var andelen 48 pct., 
mens 57 pct. i 2013 svarede, at de 
havde været på efteruddannelse i 
løbet af de seneste tre år.

Den øgede brug af efterud-
dannelse bekræftes af Voxme-
ters seneste analyse af det dan-
ske kursusmarked, der viser, at 
de offentlige budgetter til efter-
uddannelse steg fra 3 mia. kr. i 
2017 til 3,9 mia. kr. i 2018. 

Poul Erik Hansen, afdelingschef 
i Center for Offentlig Kompeten-
ceudvikling, siger, at den stigen-
de efterspørgsel primært skyldes 
stigende faglige krav og øget fokus 
på projekter og projektledelse.

“Kommunerne prioriterer i sti-
gende grad faglig efteruddannel-
se i forvaltningen, der skal imø-
dekomme politiske reformtiltag 
og et øget krav om legitimitet i 

den offentlige forvaltning. Sam-
tidig efteruddannes der i stigen-
de grad i kompetencer, der kan 
understøtte den øgede organise-
ring i tværgående projekter, fx 
projektledelse, uformel ledelse 
og mestring af forvandlingspro-
cesser”, siger han.

Poul Erik Hansen bekræfter, 
at man blandt leverandører af 
efteruddannelse mærker en sti-
gende efterspørgsel. I 2017 var 
kommunerne præget af spare-
øvelser og fokus på drift. Men 
efterfølgende er man igen be-
gyndt at forholde sig til, hvor-
dan kvaliteten af den offentlige 
service forbedres.  

Undersøgelsen blandt Dansk 
Magisterforenings medlemmer 
viser, at initiativet til efteruddan-
nelse i stigende grad er delt mel-
lem lønmodtagere og arbejdsgive-
re. Og det glæder DM’s formand, 
Camilla Gregersen.

“De ansatte skal være åbne 
over for ledelsens forslag til ud-
vikling og selv komme med kva-
lificerede forslag. Succesfuld ef-
teruddannelse sker ofte på den 
ansattes eget initiativ. Det er til 
gengæld arbejdsgiverens ansvar 

at sikre ressourcer til selve efter-
uddannelsen”, siger hun.

Undersøgelsen viser da også, 
at det i langt de fleste tilfælde er 
arbejdsgiverne, der betaler.  

“Der stilles store krav på ar-
bejdsmarkedet, og derfor bliver 
investering i de ansattes udvik-
ling kun vigtigere og vigtigere. 
Det gælder også for DM’ere, for 
forventningerne til akademike-
re på arbejdspladserne er ekstra 
høje”, siger Camilla Gregersen.

At arbejdsgivere i stigende grad 
vægter efteruddannelse af akade-
mikere, bekræftes også af Dansk 
Industri. Ifølge DI-branchedirek-
tør Henriette Søltoft pegede 79 
pct. af arbejdsgiverne i rådgiver-
branchen – der beskæftiger hver 

fjerde akademiker på det private 
arbejdsmarked – på “et stort be-
hov for løbende opkvalificering 
af akademiske medarbejdere” i 
en undersøgelse fra 2018. 

“Vi oplever, at der er et enormt 
fokus på løbende opkvalifice-
ring af nuværende, men også 
nye kompetencer, for komplek-
siteten og sværhedsgraden, sær-
ligt når det gælder faglighed, 
forretningsforståelse og digita-
lisering, er øget voldsomt bare 
i løbet af de seneste ti år”, siger 
Henriette Søltoft.

DM-undersøgelsen viser sam-
tidig, at deltidsansatte, midler-
tidigt ansatte og freelancere ef-
teruddannes i mindre grad end 
fastansatte på fuld tid. Uanset an-
sættelsesform angives utilstræk-
kelig prioritering af økonomiske 
ressourcer på arbejdspladsen 
som den vigtigste forklaring på, 
at man ikke har fået efteruddan-
nelse. Lidt flere fastansatte mener, 
at mangel på tid kan forklare, at 
de ikke har fået efteruddannel-
se, mens både deltidsansatte og 
midlertidigt ansatte i højere grad 
peger på perioder med ledighed 
som en årsag.   ■

akademikere 
efteruddanner sig  
som aldrig før
Efteruddannelsen af højtuddannede er gået markant op, 
viser ny undersøgelse.

“vi oplever, at der 
er et enormt 
 fokus på løbende 
opkvalificering”.
Henriette søltoft, branchedirek
tør for rådgivende virksomheder i Dansk 
Industri
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C harlotte Lindvald er be-
viset på, at efteruddan-
nelse gør en forskel. 

Hun fik i oktober 
2018 stillingen som 
kunstfaglig chef på 

Skagens Kunstmuseer efter fire år 
som kulturkonsulent i Holstebro 
Kommune. 

Jobskiftet blev muliggjort af den 
masteruddannelse i offentlig ledelse, 
som hun er i gang med.

“Jeg havde faktisk slet ikke søgt 
stillingen, hvis det ikke var for master- 
uddannelsen. Jeg havde ikke følt mig 
ordentligt klædt på”, siger hun.

Museet søgte en kunsthistoriker, 
der ikke nødvendigvis allerede var 
leder, men som havde lysten og vil-
jen til at blive det. 

“Det er ikke sådan, at jeg er gået 
målrettet efter at blive leder og derfor 
tager ledelsesuddannelsen. Men med 
en humanistisk universitetsuddan-
nelse er du ikke forberedt på en vir-
kelighed, hvor det i stigende grad for-
ventes, at du leder projekter, styrer 
budgetter og formelt eller uformelt 
forholder dig til personaleledelse. 

De kompetencer kan tilegnes i prak-
sis, men masteren giver mig teorien 
ovenpå”, siger Charlotte Lindvald. 

arbejdsglæde kan oversættes 
til kompetencer
Charlotte Lindvald er en af de syv 
pct., der i DM’s nye undersøgelse om 
efteruddannelse fortæller, at deres 
efteruddannelse har resulteret i et 
karrierespring. 

For langt størstedelen af deltager-
ne i undersøgelsen bliver de nyer-
hvervede kompetencer omsat i det 
nuværende job. 26 pct. tilkendegi-
ver, at efteruddannelse har ledt til 
nye opgaver, mens 75 pct. angiver, at 
efteruddannelse har givet dem nye 
tilgange til arbejdets udførelse.

Og det er faktisk ret flot, siger 
Bjarne Wahlgren, professor i ud-
dannelsesvidenskab ved Aarhus 
Universitet.

“Det er overraskende positivt og 
en højere score end det, man nor-
malt ser i denne slags undersøgel-
ser. Hvis så mange har fået nye op-
gaver og nye tilgange til arbejdets 
udførelse, ja, så er efteruddannelsen 

langt hen ad vejen lykkedes”, vurde-
rer han. 

Også Hanne Dauer Keller, lektor 
i pædagogik og læring ved Aalborg 
Universitet, ser resultatet som ud-
tryk for, at efteruddannelse virker.

“Nye tilgange til udførelsen af ar-
bejdet kan sidestilles med, at man 
har tilegnet sig nye kompetencer. Og 
det er godt, når arbejdsmarked, or-
ganisationer og teknologi hele tiden 
udvikler sig. For det resulterer jo i et 
krav om, at man som individ følger 
med udviklingen”. 

Hanne Dauer Keller finder det 
samtidig opløftende, at 42 pct. for-
tæller, at efteruddannelse har givet 
dem større arbejdsglæde.

“Forskning tyder på, at arbejds-
glæde blandt andet opstår, når vi fø-
ler os kompetente i vores job. Så det 
er jo en anden målestok for, at folk 
føler sig klædt på af efteruddannel-
se”, siger hun.

brændende nødvendigt 
Masteruddannelser er dyre, og Char-
lotte Lindvald er taknemmelig for, 
at hendes tidligere chef i Holstebro 

efTeruddaNNeLSe  
giver nye kompetencer, 
større arbejdsglæde og  
for de få et karriereryk
Magistre er vilde med efteruddannelse, og listen over efterspurgte 
kompetencer er endeløs, viser undersøgelse. 
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Kommune gav hende tid og økono-
misk støtte til uddannelsen, en for-
pligtelse, Skagens Kunstmuseer har 
overtaget. Som chef kan hun nu 
spørge sig selv, hvorfor museet skal 
kaste penge efter medarbejdernes ef-
teruddannelse, hvis risikoen er, at de 
forsvinder – sammen med de dyrt er-
hvervede kompetencer.

“Det er jo det, alle arbejdsgive-
re frygter. Men i min optik er der to 

vigtige modargumenter. For efterud-
dannelse er selvfølgelig nødvendig 
for at fastholde arbejdskraft og sik-
re, at organisationen udvikles i en 
meget omskiftelig verden. Et mot-
to lyder, at “hvis man giver en efter-
uddannelse. risikerer man, medar-
bejderen rykker videre. Hvis man 
ikke gør, risikerer man de bliver”. 
Dermed sagt, at en investering i ef-
teruddannelse sikrer ny viden til or-
ganisationen på enten den ene eller 
anden måde”, siger hun.

Og da alle organisationer skal ud-
vikle sig og have ny viden ind, er ef-
teruddannelse reelt en fælles for-
pligtelse for hele arbejdsmarkedet, 
mener Charlotte Lindvald. 

Selvom syv ud af ti i DM’s under-
søgelse har været på efteruddannel-
se inden for de sidste tre år, er der 
også 35 pct., der ikke har fået efter-
uddannelse, fordi arbejdspladsen 
har afsat få eller ingen midler.

For alle arbejdsgivere er det 
brændende nødvendigt, at de kigger 
på muligheden for efteruddannelse 
af deres medarbejdere, mener Char-
lotte Lindvald.

“Det behøver ikke at være det før-
ste og bedste, man griber ud efter, li-

gesom medarbejdere skal spille en 
ret aktiv rolle i forarbejdet og over-
vejelserne. For det er en tidskræven-
de investering”, siger hun.

Og hvilke kompetencer har DM’s 
medlemmer så brug for at tilegne 
sig, hvis de skal kunne varetage de-
res job i fremtiden? 

De 1.200 deltagere i undersøgel-
sen har givet over 600 individuelle 
svar dækkende stort set alle generel-
le såvel som absolut specialisere-
de kompetencer. Projektledelse er at 
finde i 10 pct. af svarene og er der-
med den mest efterlyste kompeten-
ce. Det overrasker ikke Charlotte 
Lindvald.

“Jeg har været rundt i stort set 
hele kultursektoren og kan se, at det 
efterhånden er meget sjældent, at 
fagspecialister får lov til at sidde for 
sig selv. Så folk skal bygge på. Per-
sonligt har det vigtigste for mig væ-
ret, at efteruddannelsen gør mig i 
stand til at sætte mig ud over hver-
dagen og stille de store spørgsmål. 
Hvorfor gør jeg det her, og hvorfor 
gør jeg det på den her måde? Og det 
spørgsmål gælder vel, uanset hvor 
man sidder henne”.   ■

efTeruddaNNeLSe  Af Thomas Bøttcher · tb@dm.dk · Foto: Tao Lytzen

Arbejdsgivere på 
kulturområdet 
forventer i sti-
gende grad kom-
petencer, der ræk-
ker ud over det 
faglige speciale, 
man har med fra 
universitetet, vur-
derer charlotte 
Lindvald, som 
er kunstfaglig 
chef på Skagens 
kunstmuseer. 
ikke mindst kom-
petencer inden 
for projektledelse 
er efterspurgte.

Top 9 
diSSe kompeTeNCer 
meNer dm’erNe 
SeLv, de SkaL 
meSTre i fremTideN:

•	 Projektledelse
•	 Programmering
•	 Specialiserede digitale/

it-kompetencer
•	 Statistik – dataanalyse 

– databehandling
•	 Økonomistyring
•	 Forretning og markedsføring
•	 Design, visuelle og grafiske 

kompetencer
•	 Kommunikation og formidling
•	 Konflikthåndtering.
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dm’erNeS 
efTeruddaNNeLSe
9.336 tilfældigt udvalgte medlemmer af 
Dansk Magisterforening blev i april 2019 
inviteret til at deltage i en undersøgelse 
om deres erfaringer med efteruddannelse. 
1.465 medlemmer deltog i undersøgelsen. 
Det giver en svarprocent på 16.

67 % 
af alle har været på efteruddannelse 
inden for de seneste tre år. 

uSædvaNLig  
høJ LøN?
Så skal der efteruddannes!
 
Det er trods alt de færreste DM’ere, der tjener 
over 900.000 kr. årligt. Men de få heldige er 
særdeles glade for efteruddannelse, og 59 pct. 
af dem har været på mindst tre efteruddannel-
ser. Det samme gælder kun 11 pct. af dem med 
en indkomst under 300.000 kr. 

deT BeTYder efTeruddaNNeLSe for magiSTreNe
Man må gerne angive flere effekter

2019 2017 2013

Nye opgaver 26 % 31 % 30 %

Højere løn 5 % 11 % 9 %

Karrierespring 7 % 9 % 6 %

Større arbejdsglæde 42 % 45,5 % 46 %

Et job 3 % 3 % 2,5 %

Nye tilgange til arbejdets udførelse 75 % 75 % 74 %

Spild af tid 8 % 4,5 % 3,3 %

hvorfor har du ikke væreT på efTeruddaNNeLSe?

Fast-
ansatte

Midler-
tidigt 

ansatte

Min chef var ikke enig i behovet 11 % 8 %

Ingen eller få midler på arbejdspladsen 35 % 35 %

Jeg har ikke haft tid 28 % 19 %

uLige adgaNg TiL efTeruddaNNeLSe
Deltidsansatte og midlertidigt ansatte deltager ikke lige så 
meget i efteruddannelse som fastansatte.

Fastansatte: 71 %
Deltidsansatte: 57 %

Midlertidigt ansatte: 48 %

Jeg har SeLv BeTaLT for miN efTeruddaNNeLSe

Fastansatte: 1 %
Midlertidigt ansatte: 9 %
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Hvilken efteruddannelse?
“De sidste fem år har jeg være pro-
jektleder i ngo’en C:NTACT, der ar-
bejder for at fremme integration 
gennem teater- og medieproduktio-
ner. I 2016 og 2017 var jeg på inten-
sive ophold i Jordan for at lære ara-
bisk. I første omgang tænkte jeg det 
ikke som efteruddannelse, men som 
en mulighed for at blive bedre til at 
kommunikere med mennesker på 
mit arbejde. Det var først, da min 
chef tilbød støtte, at jeg indså, at det 
egentlig også var efteruddannelse. 
Sprogkompetencerne har været me-
get værdifulde og givet mig en helt 
anden profil”. 

Hvordan bruger du det i arbejdet?
“C:NTACT iscenesætter personli-
ge fortællinger med folk, der ikke er 
professionelle skuespillere. Blandt 
andet har vi samarbejdet meget med 
syriske flygtninge, og det er jo helt 
afgørende at kunne kommunikere 
med dem. Så selvom det ikke var en 

formel uddannelse – jeg hyrede en 
lokal til at undervise mig tre timer 
dagligt – har det været en kæmpe 
styrke og fuldstændig uundværligt i 
mit arbejde. Det gælder også kultu-
relt, for så vidt at jeg har fået en stør-
re forståelse for arabisk kultur”.

Hvorfor er efteruddannelse vigtigt?
“Efteruddannelse er vigtigt for alle, 
uanset om man er nyuddannet 
eller har været på arbejds-
markedet i længere tid. 
Det er bare ikke nødven-
digvis noget, man er op-
mærksom på i daglig-

dagen, hvor man har travlt med alt 
muligt. Så vi skal blive bedre til at 
tale om behovet for at udvikle vores 
kvalifikationer, ikke mindst i en lille 
ngo som den, jeg har været i”.

opholdene i Jordan var uundværlige for mit arbejde

Naghmeh 
mahmoudi 
kaShaNi

JOB: Fra juni 2019 projektleder 
ved Freemuse, før det projektle-
der ved C:NTACT
UDDANNeLSe: Cand.mag. i mel-
lemøststudier
kOMPeTeNceR: Kunst, kultur, 
dialog, sprog

Det var først, da chefen tilbød at 
medfinansiere hendes sprog-
ophold i Jordan, at Naghmeh 
Mahmoudi Kashani indså, at det 
faktisk var efteruddannelse. Vi 
skal blive bedre til at tale om 
behovet for at udvikle vores kvali-
fikationer, mener hun. 
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itu.dk/master/ledelse

MASTER I IT-LEDELSE 
KLÆDER LEDERE PÅ 
TIL FREMTIDEN
Efteruddannelse er meget mere end kompetencer. Det er udvikling 
af mennesker. Med en Master i it-ledelse får du evnen til at udnytte 
teknologiens strategiske muligheder. Det gør dig i stand til at lede 
digitale forandringsprocesser og løfte forretningen ind i fremtiden.

Masterstudiet har helt konkret givet mig ny indsigt og værktøjer, 
men har i høj grad også givet mig mulighed for at reflektere 
over, i hvilken retning jeg havde lyst til at bevæge mig. Gennem 
studiet har jeg fået øje på potentialer og muligheder, som jeg 
ellers ikke havde fået øje på, hvilket har hjulpet mig til at åbne 
et nyt kapitel i min karriere.”

Karl Johan Guld,  
Principal Consultant hos  
PA Consulting Group 

EFTERUDDANNELSE



itu.dk/master/ledelse

MASTER I IT-LEDELSE 
KLÆDER LEDERE PÅ 
TIL FREMTIDEN
Efteruddannelse er meget mere end kompetencer. Det er udvikling 
af mennesker. Med en Master i it-ledelse får du evnen til at udnytte 
teknologiens strategiske muligheder. Det gør dig i stand til at lede 
digitale forandringsprocesser og løfte forretningen ind i fremtiden.

Masterstudiet har helt konkret givet mig ny indsigt og værktøjer, 
men har i høj grad også givet mig mulighed for at reflektere 
over, i hvilken retning jeg havde lyst til at bevæge mig. Gennem 
studiet har jeg fået øje på potentialer og muligheder, som jeg 
ellers ikke havde fået øje på, hvilket har hjulpet mig til at åbne 
et nyt kapitel i min karriere.”

Karl Johan Guld,  
Principal Consultant hos  
PA Consulting Group 

EFTERUDDANNELSE



Hvilken efteruddannelse?
“I de tre år jeg har været ansat i Sundhed.dk, har jeg 
gradvist fået større faglig fokus på sikkerhed, hvilket 

skyldes, at vi har meget følsomme sundhedsdata. Jeg har 
deltaget i seminarer og afholdt indlæg på konferencer. 
I det hele taget har jeg måttet grave mig ned i det, men 
har også haft friheden til det. GDPR-forordningen siger 

egentlig bare, at vi skal implementere de nødvendige løs-
ninger, så det har handlet om at finde ud af, hvordan 

man gør det i praksis”.

Hvordan bruger du det i dit arbejde? 
“Vi har 80 forskellige løsninger bygget ind i portalen, fx 
medicinkortet og sygehusjournaler. Udviklerne har an-

svaret for de enkelte løsninger, mens jeg som arki-
tekt definerer de generelle mønstre, der går på 

tværs af løsningerne, og forholder mig til de 
nationale infrastrukturer. GDPR har med-

ført, at vi tænker databeskyttelse ind fra 
start og i øvrigt begrænser unødvendig brug af 

data. Derudover arbejder vi med microservices, 
hvilket vil sige, at vi inddeler løsninger i forskellige 

domæner og øger sikkerheden ved at behandle data 
i mindre enheder. Det har også den fordel, at du kan 

reducere kompleksitet, så du arbejder med legoklodser 
frem for én stor monolit”. 

Hvordan holder du dig ellers opdateret?
“Blandt andet ved at jeg er censor på universiteter og er-
hvervsakademier. Jeg har typisk to-tre dage som censor 
per halvår, og det er meget sjældent, at jeg efter en op-

gave ikke har fået kendskab til et eller andet nyt, som jeg 
skal hjem og kigge nærmere på. Dataområdet udvikler 

sig jo hele tiden”. 

Jeg måtte grave mig ned i itsikkerhed

ToBiaS uLdaLL
eSperSeN

JOB: Systemarkitekt ved 
 Sundhed.dk
UDDANNeLSe: Ph.d. i computer-
science
kOMPeTeNceR: Systemarki-
tektur, it-sikkerhed, Privacy by 
Design, microservices

EU’s krav til datasikkerhed har 
ændret systemarkitekt Tobias 
Uldall-Espersens jobindhold. 
Omstillingen er sket via konferen-
cer og frihed til selvstudier.
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d et er ikke, fordi cand.
mag. Palle Lykke Niel-
sen har noget imod 
efteruddannelse. 

Han arbejder med 
salg af lægemidler i me-

dicinalvirksomheden Bayer, en kon-
cern, der ifølge Palle Lykke Niel-
sen investerer mange ressourcer i 
efteruddannelse. 

“Jeg mener faktisk, at ideen om 
efteruddannelse er fantastisk, og jeg 
er også heldig at være jævnligt af 
sted”, siger han.

Alligevel er han blandt de otte 
pct., der i Dansk Magisterforenings 
undersøgelse af efteruddannelse har 
vurderet, at deres efteruddannelse 
har været “spild af tid”.

Kurserne i sig selv fejler sjældent 
noget, understreger han.

“Der er som regel ikke et problem 
med kvaliteten, og jeg har haft man-
ge gode efteruddannelser. Men skal 
jeg kigge tilbage med kritiske briller, 
så er der ikke mange af dem, der har 
skabt en varig gevinst eller nogen 
forandring efterfølgende for hverken 
mig selv eller mit firma”.

Udfordringen er at få brugt de nye 
værktøjer og den nye viden i praksis.

“Man kommer hjem og er egentlig 
tændt, nu skal der ske noget, men så 
rammer hverdagen, rutinen og træg-
heden i organisationen”. 

Palle Lykke Nielsens erfaring er 
langtfra enestående. Den amerikan-
ske uddannelsesforsker Robert Brin-

kerhoffs undersøgelser af efterud-
dannelse har vist, at kun 15 pct. af 
deltagerne anvender de nye kompe-
tencer på en måde, der fører til kon-
krete og værdifulde resultater for 
virksomheden.

Ifølge Brinkerhoff er udfordrin-
gen, at kun 20 pct. af effekten af ef-
teruddannelsen opnås i forbindelse 
med selve undervisningen. De reste-
rende 80 pct. skal hentes hjem før og 
efter i form af velgennemtænkt for-
beredelse og opfølgende aktiviteter. 
Brinkerhoffs såkaldte 40-20-40-mo-
del indebærer altså, at man skal fo-
kusere 80 pct. af sin energi på aktivi-
teter før og efter kurset. 

Bjarne Wahlgren, sociolog og 
professor i voksenpædagogik ved 
Aarhus Universitet, peger tilsva-
rende på, at manglende anvendel-
se af viden fra efteruddannelse ty-
pisk skyldes, “at man ikke har behov 
for den konkrete uddannelse eller 
ikke mulighed for at anvende den 
efterfølgende”. 

“En del af dem, der tager efter-
uddannelse, gør det nok uden at de 
oplever et konkret og aktuelt be-

undgå tidsspilde  
og få mere i løn
Et stigende antal magistre kalder efteruddannelse spild af tid. Men især én type 
efteruddannelse er investeringen værd, hvis højere løn er målet. 

“en uddannelsessatsning i denne 
 størrelsesorden bør nok afspejle sig i  
såvel sygefravær som elevernes basale 
færdigheder, men vi fandt ingen effekt”.
bjarke tarpgaard Hartkopf, chefkonsulent hos EVA

Så mange  
synes, at efter
uddannelsen 
har været spild 
af tid

2019  8 %
2017  4,5 %
2013  3,3 %

kilde: Dansk 
 Magisterforening 
og  Magisterbladet
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hov, måske fordi det er på tide, må-
ske fordi det forventes af dem, eller 
måske fordi, der simpelthen er op-
stået en mulighed. Så er det jo nær-
liggende, at det efterfølgende kan 
opleves som tidsspilde”, siger han, 
og fortsætter: ”Man skal sikre, at 
der er sammenhæng mellem beho-
vet for kompetence og indholdet i 
kompetenceudviklingen”.

Mio. af kroner spildt på skoleledere
Men selv når det gælder meget am-
bitiøse og ressourcekrævende ef-
teruddannelsesinitiativer, er der in-
gen garanti for målbare effekter. 
For at rette op på et massivt uddan-
nelsesefterslæb fik offentlige insti-

tutionsledere som led i trepartsfor-
handlingerne i 2007 ret til at tage en 
diplomuddannelse i ledelse. 

Mere end 12.000 benyttede sig 
af efteruddannelsestilbuddet, der 
har kostet 800 mio. kr. På skoleom-
rådet, hvor ca. tre ud af fire skole-
ledere benyttede sig af tilbuddet, 
er effekten imidlertid udeblevet, vi-
ser en undersøgelse fra Danmarks 
Evalueringsinstitut.

Hverken når det gælder lærernes 
sygefravær, der udgør en stor øko-
nomisk belastning for skolerne, el-
ler elevernes færdigheder, der er en 
grundlæggende del af folkeskolens 
formål, har uddannelsessatsningen 
ændret noget. 

“En uddannelsessatsning i denne 
størrelsesorden bør nok afspejle sig 
i såvel sygefravær som elevernes ba-
sale færdigheder, men vi fandt ingen 
effekt”, siger Bjarke Tarpgaard Hart-
kopf, chefkonsulent hos EVA.

Hun vurderer, at indholdet i di-
plomuddannelserne kan spille ind 
på resultaterne. 

“Det er generelle ledelseskompe-
tencer, man uddannes i, men forsk-
ningen viser, at det især er den ak-
tive, pædagogiske og involverende 
faglige ledelse, der kan skabe for-
andringer”, siger Bjarke Tarpgaard 
Hartkopf.

Palle Lykke Nielsen mener, at 
virksomheden Bayer godt kun-
ne få et større udbytte af hans 
efteruddannelse.

“Jeg tror, at det handler om at bli-
ve bedre til at forventningsafstem-
me, hvad det egentlig er, vi skal og 
vil have ud af kurserne. Jeg tror 
også, at udbyttet bliver større, hvis 
din nærmeste leder på en eller an-
den måde tager stilling til, hvordan 

ikke bare du, men hele teamet kom-
mer videre med det, der kommer 
med hjem, så det ikke bare er noget, 
der angår den enkelte”.

Bjarne Wahlgren er enig.
“Hvis man skal tilrettelægge et 

kompetenceforløb, så man får mest 
muligt ud af det, skal man satse på 
anvendelsessituationen. Den skal 
være gearet til at tage imod dem, der 
kommer tilbage med de nye kompe-
tencer. Det er klart, at det indebæ-
rer, at ledelsen planlægger og orga-
niserer arbejdet sådan, at det lærte 
faktisk kan bruges”. 

lønnen rykker
For nogle lønmodtagere har det lær-
te i sidste ende også en effekt på løn-
nen, viser en række undersøgelser 
fra VIVE (Det Nationale Forsknings-
center for Velfærd). Og for højtud-
dannede tyder det på, at især di-
plomkurser er en god investering.

“Der er ganske store effekter på 
beskæftigelse og løn af at tage et di-
plomkursus. Efter fire år er løn-
gevinsten i gennemsnit 2.000 kr. om 
måneden”, siger Nicolai Kristensen, 
økonomiprofessor ved VIVE.

Ifølge Nicolai Kristensen er det 
især diplomuddannelser inden for le-
delse, der skaber den positive effekt. 

Mindre lønsomt er anstrengelser-
ne ved at tage en masteruddannelse. 
Når det tages i betragtning, at ma-
steruddannelser udgør en tidsmæs-
sigt stor investering, også i fritiden, 
betegner Nicolai Kristensen løneffek-
ten som “marginal”.

Det tyder ifølge Nicolaj Kristen-
sen på, at der er et element af “for-
brug” forbundet med akademikeres 
masteruddannelser. 

“Mange af kursisterne på master-
uddannelserne tager dem formentlig 
fordi de godt kan lide at uddanne sig.  
Man skal tænke på, at når en magi-
ster tager efteruddannelse, så har du 
at gøre med en person, der allerede 
har meget uddannelse. Den begræn-
sede løneffekt afholder ikke denne 
gruppe fra at deltage, fordi der sim-
pelthen er en glæde forbundet med 
det i sig selv”.   ■

akademikere i 
STaTeN: 82 mio. kr. 
TiL kompeTeNCe
udvikLiNg
Er du ansat på en statslig arbejds-
plads, kan du fra september søge 
om penge til efteruddannelse fra 
Den Statslige Kompetencefond. 
Den Statslige Kompetencefond er 
en del af overenskomstaftalen fra 
2018, og akademikerne har i alt 82 
mio. kr. at gøre godt med.

Hvem kan søge?
Alle omfattet af en akademisk 
overenskomst. Ansøgningen skal 
dog være godkendt af nærme-
ste leder.

Hvor meget kan man søge?
Der er ingen øvre grænse.

Hvad kan der søges støtte til?
Uddannelses- og kursusgebyr 
(ekskl. moms), materialer, trans-
port (ifølge statens kilometergodt-
gørelse), ophold. Der kan ikke sø-
ges støtte til løn- og vikarudgifter.

Arbejdspladsen skal også betale
Det er et krav, at arbejdspladsen 
også er med til at betale for kom-
petenceudviklingen. Fx i form af 
udgifter til dækning af arbejdstid.

kilde: DM

“en del af dem,  
der tager efterud
dannelse, gør det 
nok af modvilje”.
bjarne Wahlgren, professor i voksen
pædagogik, Aarhus Universitet

28  Magisterbladet 6 · Juni 2019

efTeruddaNNeLSe 



efteruddannelse fik  
mig ud af min komfortzone

ChriSTiNa 
ihLemaNN

JOB: Specialist hos COWI
UDDANNeLSe: Cand.scient. i 
humanbiologi 
kOMPeTeNceR: Toksikologiske 
fare- og risikovurderinger og 
formidling

Efter 22 år i Miljøstyrelsen 
skiftede Christina Ihlemann i ja-
nuar til COWI. Undervejs har hun 
løbende taget efteruddannelse og 
kastet sig over nye opgaver. 

Hvilken efteruddannelse?
“Selvom jeg på papiret arbejdede det samme 
sted i 22 år, er jeg ret nysgerrig og har hele ti-

den været villig til at tage nye udfordringer. 
Den samme indstilling har jeg haft til efterud-

dannelse, hvor jeg har været omkring alt fra 
projektledelse til statistik og designprocesser. 
Jeg har nok været af sted en gang om året el-

ler sparet op til lidt længere forløb. Tanken 
har været at finde inspiration til at komme vi-
dere til nye arbejdsopgaver og simpelthen ud-

vikle mig i mit arbejdsliv”. 

Hvad har det betydet for dig?
“Jeg tror, at jeg er blevet opfattet som sådan 
en, der er parat til at tage nye ting om bord. 
Og så har det gjort hverdagen ekstra spæn-

dende. Når du træder ud af din komfortzone, 
støder du pludselig ind i helt andre faggrup-
per end normalt. Det giver en fornemmelse 

af, at der findes andre muligheder”.   

Har dine efteruddannelser betydet noget for dit 
nye job?

“Når folk ikke kender dig i forvejen, så hjæl-
per efteruddannelse med at fortælle, hvad du 
er for en person. Men jeg er alligevel endt i en 
specialiststilling og beskæftiger mig med tok-

siske stoffers effekter i mennesker. Bare fra 
den anden side af skrivebordet, hvor jeg skal 

give tilbud på de ting, der udbydes af Miljø-
styrelsen. Så nu er jeg konsulenten, der ken-

der Miljøstyrelsen og derfor kan tilbyde et 
bedre produkt”.
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Efteruddannelse er en 
vej til at få inspiration, 
viden og nye kompetencer 
– og dermed et mere 
spændende arbejdsliv. Her 
er derfor seks gode råd 
til, hvordan du overtaler 
din chef til at give dig 
efteruddannelse.

6 gode råd

Sådan overtaler 
du din chef til 
efteruddannelse
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Få styr på tiMing 
og norMer
Inden du banker på din chefs dør, 
skal du også overveje din timing. 
Er der noget tidspunkt på året, 
hvor det vil falde ud til din fordel, 
at du forhandler efteruddannelse? 
Din årlige MUS-samtale vil ofte 
være en oplagt anledning til at 
diskutere efteruddannelse, netop 
fordi det allerede er et fast punkt 
til en sådan samtale. Men det kan 
også være en ulempe, hvis du i juli 
får verdens bedste ide til efter-
uddannelse, og din MUS ligger i 
marts. Samtidig er det også en god 
ide at holde dine ønsker om efter-
uddannelse op imod, hvad normen 
er på din arbejdsplads. Du må al-
tid gerne udfordre “sådan plejer vi 
at gøre”, men hvis der eksempel-
vis er tradition for, at medarbej-
dere skal have været ansat i læn-
gere tid, end du har været, før ar-
bejdspladsen tilbyder efteruddan-
nelse, så er du alt andet lige nødt 
til at udstyre dig selv med ekstra 
gode argumenter, når du skal for-
handle med din chef. 

3FinD UD aF, HvaD Din 
arbeJDsplaDs Har 
brUg For  
Når du har fundet ud af, hvilken 
slags efteruddannelse du drøm-
mer om, er det en god ide, at du 
også tænker over, hvad din ar-
bejdsplads har brug for, inden du 
tager et møde med din chef. Har 
din arbejdsplads et særligt fo-
kus, en overordnet strategi el-
ler nogle særlige opgaver, som vil 
kræve bestemte kompetencer? 
Er der eksempelvis krav fra kun-
der eller borgerne, der gør, at op-
gaver fremover skal løses med 
brug af ny teknologi? Eller peger 
udviklingen på helt andre samar-
bejdsformer i forhold til omverde-
nen? Efteruddannelse skal gerne 
give en dobbelt bundlinje – for-
stået på den måde at det både er 
dig og din arbejdsplads, der skal 
have noget ud af det. Derfor bør 
du bruge lidt tid på at finde ud af, 
hvad der findes af relevante kur-
sustilbud. Kursusmarkedet kan 
være en jungle, og derfor kan det 
også være en hjælp at hive fat i en 
kollega eller en anden på din ar-
bejdsplads, som ved noget om om-
rådet. Du kan også altid ringe til 
DM og få vejledning i, hvad der 
findes af tilbud og muligheder for 
lige netop dig.

FinD UD aF, HvaD DU 
ønsker Dig
Det første, du skal gøre, inden du 
forsøger at overtale din chef til 
at give dig efteruddannelse, er at 
finde ud af, hvad det er, du drøm-
mer om. Du ved, at du gerne vil 
videreudvikle dig, men du skal 
gøre op med dig selv, hvad det 
er for nogle kompetencer, du øn-
sker, og i hvilket omfang. Går dine 
overvejelser på, om du vil mestre 
et nyt område? Eller ønsker du 
mere viden om det område, du al-
lerede arbejder med? Og har du 
brug for en uges inspirationskur-
sus, eller er din drøm en toårig 
diplomuddannelse? 

2

1

Magisterbladet 6 · Juni 2019  31

guide  Af Julie Elmhøj · magisterbladet@dm.dk · Illustration: Claus Bigum



skriv aFtalen neD 
Når du er færdig med at tale med 
din chef, og du forhåbentlig har 
indgået en aftale, som giver dig 
lyst til at give dig selv et kæmpe 
highfive, så sørg for, at du får op-
summeret aftalen i en mail, som 
du sender til din chef. Mange ar-
bejdspladser er præget af hurtige 
skift og nye tiltag, og du er måske 
en af dem, der kan risikere at få en 
ny chef om en måned. Når du har 
fået bekræftet aftalen, så giv lige 
dig selv et stort klap på skulderen. 
For med en efteruddannelsesaf-
tale i hus viser du, at du forholder 
dig bevidst til dit arbejdsliv. Din ef-
teruddannelse vil forhåbentlig give 
dig nye kompetencer, fornyet in-
spiration og motivation og dermed 
også en sjovere arbejdsdag. 

argUMenter, og giv 
ikke op 
På mødet skal du præsentere dit 
forslag til efteruddannelse. Du 
skal beskrive, hvad det er for nogle 
udækkede behov, du kan se, at 
virksomheden har, og som du vil 
kunne dække, hvis du får styrket 
din viden og dine kompetencer. Det 
er også en fordel for dig, hvis du 
kan sætte ord på, hvordan den ef-
teruddannelse, du har i tankerne, 
kan bidrage både til din egen ud-
vikling, til din organisations ud-
vikling og til dine kollegaers ditto. 
Og så er det alt andet lige vigtigt, 
at du tager temperaturen på dia-
logen undervejs. Hvis din chef vir-
ker til at være positivt stemt, er 
det selvfølgelig nemmere for dig at 
være konkret og diskutere detaljer, 
end hvis din chef har iklædt sig en 
kæmpestor nejhat. Hvis du er så 
uheldig, at din chef er afvisende, 
så sørg for at få en begrundelse. 
Hvis det for eksempel er, fordi din 
chef ikke kan finde plads i budget-
tet, kan du foreslå, at du under-
søger andre alternativer, eller at 
I tager snakken igen til næste år. 
Under alle omstændigheder er der 
ingen grund til at give op. Foreslå, 
at I holder et nyt møde senere på 
året, hvor I igen diskuterer dine øn-
sker. Det giver dig mulighed for at 
finde andre alternativer og din chef 
mulighed for at overveje sit nej. 

aFtal et MøDe MeD 
Din cHeF 
Når du er afklaret med, hvad du 
selv ønsker, og hvordan du tror, 
at det kan kombineres med, hvad 
din arbejdsplads har brug for, er 
du klar til at tale med din chef. 
Hvordan mødet skal foregå, af-
hænger af, hvordan din arbejds-
plads er skruet sammen – men of-
test vil det bedste udgangspunkt 
være, at du booker et møde i din 
chefs kalender. For nogle vil det 
fungere at tage snakken over kaf-
femaskinen, men for de fleste vil et 

aftalt møde give det bedste 
resultat. Gør derfor dig 

selv den tjeneste, at du 
sørger for at få stablet 
et møde på benene, 
hvor der er afsat god 
tid til at diskutere 
dine muligheder for 

efteruddannelse. Du 
har gjort et ordentligt 

forarbejde, og derfor skal 
du også sørge for, at der bliver sat 
tid af til, at du får mulighed for at 
fremføre dine argumenter.

5

4

kilde: karsten lodahl Madsen, konsulent, 
Dansk Magisterforening, og bogen “For-
handlingsteknik i teori og praksis” af anne 
bay nordtorp. 

som medlem af DM har du mulighed for at få 
vejledning i forbindelse med valg af  kurser 
og uddannelse, ligesom du på DM’s hjemme-
side kan læse mere om kursusudbud: https://
dm.dk/din-karriere/styrk-din-karriere-med-
dms-kurser.

6
6 gode råd 
Sådan overtaler  
du din chef til 
efteruddannelse
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Det er ikke nogen hemmelig-
hed, at Johannes Prip-Møller, 
der var både arkitekturhistori-
ker og missionær, fotograferede 
flittigt, mens han rejste rundt i 
Kina i årene 1929-33. Manden og 
hans værk er indgående beskre-
vet og dokumenteret i både egne 
udgivelser og bøger, der udkom 
efter hans død. 

Alligevel var det et særligt øje-
blik, da syv blygrå kasser med ikke 
færre end 2.600 af Johannes Prip-
Møllers fotografier af mennesker 
og bygninger i 30’ernes Kina for 
nylig blev hentet ud af arkivmør-
ket på Det Kgl. Bibliotek. Det for-
klarer Sonny Ankjær Sahl, der er 
forskningsbibliotekar ved biblio-
tekets specialsamlinger.

“ Johannes Prip-Møller var en 
mesterfotograf. Han havde arki-
tektens blik for lys, detaljer og 
formsprog. Samtidig er hans sam-
ling beskrevet så minutiøst, at vi 
ved, nøjagtig hvor hvert eneste 
foto stammer fra, og det bliver jo 
ekstra interessant, fordi bygninger 
blev bulldozet sammen med me-
get af den buddhistiske kultur un-
der kulturrevolutionen i 60’erne”, 
siger Sonny Ankjær Sahl.

byggede boliger og missionerede
Arkitektens fotografier er katego-
riseret efter emner som fx munke, 

templer og landsbyer. Hvert ene-
ste billede er limet op på et stykke 
brunt karton, og med sirlig hånd-
skrift har han noteret, hvad moti-
vet er, i hvilken provins og by det 
er taget, samt årstallet. Under fo-
tografierne dokumenterer exli-
bris-stemplet, at det er Johannes 
Prip-Møller, der er ophavsmand.

Han blev født i Rudkøbing i 
1889 og tog sin eksamen fra Kunst-
akademiets arkitektskole i 1920. 

Dansk Biografisk Leksikon 
skriver, at Johannes Prip-Møller 
var stærkt troende, og at det var 
grunden til, at han i 1921 blev ud-
sendt til Kina for at hjælpe med 
at bygge privatboliger og andre 
bygninger for den kinesiske lu-
therske menighed. Han lærte sig 
sproget og var levende interesse-
ret i det samfund og de menne-
sker, han mødte.

Senere, i årene 1929-33, vend-
te arkitektmissionæren ifølge 
Dansk Biografisk Leksikon tilbage 
til Kina med støtte fra Carlsberg-
fondet for at studere den buddhi-
stiske arkitektur og klosterlivet. 
Han kom vidt omkring på et tids-
punkt, hvor alene faren for tropi-
ske sygdomme gjorde det farligt 
at rejse på de kanter. Det er sær-
ligt fra de år, fotografierne stam-
mer. De blev overdraget til Det Kgl. 
Bibliotek af hans enke, efter at Jo-

fotoskat fra kina 
genopdaget  
i det kgl. Bibliotek
Missionærarkitekten Johannes Prip-Møller dokumenterede med sit Leica-kamera 
bygningsværker, munke- og landsbyliv i 30’ernes Kina. Nu har kinesiske forskere 
genopdaget syv velordnede arkivkasser på Det Kgl. Bibliotek med 2.600 fotografier 
fra det Kina, der forsvandt under kulturrevolutionen. 

Det kgl. bibliotek har med hjælp fra en forsker fra kina genopdaget 2.600 fotos 
fra en tid og en kultur, som forsvandt med kulturrevolutionen. “For kineserne er 
det en skat”, forklarer forskningsbibliotekar sonny ankjær sahl.

hannes Prip-Møller døde i en for-
holdsvis ung alder i 1943. 

ekspresdigitalisering
Hvem det er, der godt 80 år senere 
har genopdaget den unikke foto-
samling fra 30’erne, er fortroligt.

“Men jeg kan oplyse, at det er 
en forsker fra Kina, der besøgte 
vores læsesal for at kigge i arki-
verne i nogle uger. Fotografierne 
kendte hun fra bøger, men mate-
rialet i samlingen er endnu mere 
omfattende, så for kineserne er det 
en skat”, siger Sonny Ankjær Sahl. 

Det Kgl. Biblioteks reprofoto-
graf kom på overarbejde, da 2.600 

fotografier skulle digitaliseres og 
sendes til Kina med ekspresfart. 

Selv har forskningsbiblioteka-
ren prøvet at billedgoogle nogle af 
de bygninger, der optræder på fo-
tografierne, for at se, om enkelte 
har overlevet kulturrevolutionen.

“Det lykkedes mig at finde en 
enkelt tempelport, men den var 
malet over med farver. Det gør 
det kun endnu mere fantastisk at 
se Johannes Prip-Møllers meget 
omhyggelige og æstetisk smuk-
ke dokumentation af de origina-
le templer, landskaber og men-
nesker i det gamle Kina”, siger 
Sonny Ankjær Sahl.   ■
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Forventningerne til en ny rege-
rings uddannelsespolitik er høje 
hos Camilla Wang, rektor på Pro-
fessionshøjskolen Absalon, og hos 
Jesper Langergaard, direktør i 
Danske Universiteter.

Det er de ikke uden grund. Un-
der valgkampen skulle man langt 
ud på højrefløjen for at finde po-
litikere, der ønskede at fortsætte 
besparelserne på uddannelserne. 
Derimod var det ikke svært at fin-
de det modsatte: Mange politikere 
lovede at forbedre eller sikre vil-
kårene på uddannelsesstederne.

“Jeg har en klar forventning 
om, at det nu er slut med bespa-
relser. Det har politikerne i hvert 
fald alle sagt, så det bliver svært at 
løbe fra. Til gengæld var de mere 
uldne på spørgsmålet om, hvor-
vidt de vil omprioritere inden for 
sektoren”, fortæller Camilla Wang.

Jesper Langergaard mener 
også, at det nu må være slut med 
besparelser, og han ser desuden 
en mulighed for, at det særlige 
løft af humaniora og samfunds-
videnskab, taxameterløftet, ikke 
alene videreføres, men også bli-
ver gjort permanent.

“Nu har man for længst påvist, 
at de er underfinansierede uden 
taxameterløftet, så jeg synes så-
dan set, at det er et relativt beske-
dent ønske, at vi ikke skal kæmpe 
for det hvert tredje år”, siger han.

særlige ønsker
Mens uddannelsesbesparelserne 
har været et hedt emne under valg-

kampen, så er forskningen blevet 
lidt overset, mener Jesper Langer-
gaard. Han håber, at en kommen-
de regering alligevel vil have fo-
kus på området. For eksempel i 
forbindelse med klimaet.

“Der blev talt meget om kli-
ma i valgkampen. Der synes jeg, 
at politikerne bør sætte handling 

bag ordene og investere i klima-
forskningen. Det er der, hvor vi 
for alvor kan rykke noget ved ek-
sempelvis at skabe nye måder at 
lagre energi på”, siger han.

Camilla Wang har hæftet sig 
ved diskussionen om at flytte stu-
diepladser til provinsen. Social-
demokratiet har fx sagt, at de vil 
flytte over 1.000 studiepladser in-
den for velfærdsuddannelser som 
sygeplejerske- og pædagoguddan-
nelsen til provinsen.

“Noget af det vigtigste ift. ud-
flytninger er, at politikerne plan-
lægger det grundigt i samarbej-
de med uddannelserne. For det 
er en stor udfordring. Dels i for-
hold til at finde de rigtige miljø-
er, hvor kommuner og virksom-
heder støtter op, og hvor der er 
studerende. Dels i forhold til at 

få pengene til at passe, for det er 
dyrt at lave uddannelse i provin-
sen”, siger Camilla Wang. 

Her kan en kommende regering 
lære af erfaringerne fra VLAK-re-
geringens forsøg med uddannel-
sesstationer, mener hun:

“Det blev indført i huj og hast, 
og det har ikke ligefrem været en 

succes over hele linjen. Så det vil-
le være rigtig dumt, hvis en kom-
mende regering gør det samme 
for at levere noget politisk. Så er 
det i hvert fald sparsomt, hvad 
man får ud af sine investeringer”.

ro på uddannelserne
Ifølge Camilla Wang er det vigtigt, 
at en kommende regering er påpas-
selig med den reformiver, der har 
været ift. velfærdsuddannelserne.

“Jeg håber, at de vil stoppe med 
de mange reformer på uddannel-
se. Det bliver en hindring, når un-
derviserne konstant skal engage-
re sig i at danne nye strukturer og 
sætte de studerende ind i dem”, 
siger hun.

Hun håber, at der i stedet vil 
komme fokus på at skabe lang-
tidsholdbare rammer for de ud-

dannelser, der måtte have behov 
for forandring.

“Det kan man gøre ved brede-
re bekendtgørelser og derefter en 
tættere dialog med os om, hvor-
dan vi inden for rammerne lø-
bende kan justere vores uddan-
nelser. Vi skal til gengæld hanke 
op i os selv og tage fat i de pro-

blemer, der måtte være ift. kva-
litet, så vi får genoprettet tilliden 
til os”, fortæller Camilla Wang. 

Jesper Langergaard ønsker li-
geledes mere ro på uddannel-
sesområdet i den kommende 
regeringsperiode. Ikke kun ift. 
uddannelsernes økonomi, men 
også ift. selve Uddannelses- og 
Forskningsministeriet.

“Nu har vi på fire år haft fire 
forskellige ministre. Der håber 
jeg, at der vil komme mere sta-
bilitet, så vi kan få en stærk dia-
log med ministeren og et godt til-
lidsforhold til vedkommende”, 
siger han.   ■

her er uddannelsernes 
forventninger til den nye 
regering
Efter en valgkamp med mange løfter om stop for besparelser og forbedringer på 
uddannelserne er forventningerne til en ny regering høje.

“Jeg har en klar forventning om, at det nu er slut med 
besparelser. det har politikerne i hvert fald alle sagt, så 
det bliver svært at løbe fra”. 
camilla Wang, rektor på Professionshøjskolen Absalon
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  parTierNe Lovede megeT uNder vaLgkampeN: 

Magisterbladet 
holder øje med, om 
det bliver indfriet

Hvad sagde politikerne om uddannelse under valgkampen? Magisterbladet vil 
hvert år, indtil det næste valg udskrives, følge op og se, hvordan det går med at 
indfri det, politikerne sagde, at de ville arbejde for, under valgkampen. 

SoCiaLdemokraTieT 
er forSigTig med 
vaLgLøfTer
Taxameterløftet: Socialdemokrati-
ets fhv. uddannelses- og forsknings-
ordfører, Mette Reissmann, sagde 
under valgkampen, at det er en deci-
deret skandale, at regeringen endnu 
ikke har skabt ro om taxameterløf-
tet, dvs. det særlige tilskud til hu-
maniora og samfundsfag. Da Magi-
sterbladet spurgte, om det så var en 
prioritet for partiet at få det ordnet 
så hurtigt som muligt efter valget, 
blev ordføreren mere ulden:

“Der skal i hvert fald indkaldes (til 
forhandlinger, red.). Jeg kan ikke af-
give et løfte. Men det er en forudsæt-
ning, at tingene matcher den udfor-
dring, som arbejdsmarkedet byder 
kommende generationer – at man 
har styr på det”.

Uddannelser i provinsen: Social-
demokratiet vil flytte over 1.000 stu-
diepladser på lærer-, sygeplejerske-, 

pædagog- og socialrådgiveruddan-
nelserne til provinsen og de såkald-
te uddannelsesstationer. Loftet over, 
hvor mange afdelinger professions-
højskolerne kan få tilskud til at dri-
ve, skal fjernes, men det skal fort-
sat kun være en del af uddannelsen, 
som man kan tage på uddannelses-
stationerne. Det fortalte Pernille Ro-
senkrantz-Theil til Ritzau, efter at 
Magisterbladet havde dokumenteret, 
at VLAK-regeringens plan om at flyt-
te 500-1.000 studerende fra profes-
sionshøjskolerne ud i provinsen p.t. 
kun har resulteret i 192 studerende 
på uddannelsesstationerne.

Omprioriteringsbidraget: Social-
demokratiet har længe lovet, at de 
fra næste finanslov vil afskaffe det 
omdiskuterede omprioriteringsbi-
drag, der bl.a. betyder, at der bliver 
skåret 2 pct. på kulturen og på gym-
nasiale og videregående uddannelser 
om året. Men vil partiet omprioritere 
midler inden for uddannelsessekto-
ren, sådan som VLAK-regeringen tid-

ligere har sagt, at den vil fra 2022, så 
de fx kan få råd til flere uddannelses-
stationer i provinsen?

“Vi vil gøre det, vi mener er 
bedst for at fremme uddannelse for-
delt i hele Danmark – særligt inden 
for kernevelfærdsområderne”, sag-
de Mette Reissmann, da hun blev 
spurgt af Magisterbladet, om de vil-
le omprioritere midler inden for 
uddannelsessektoren.

Uddannelsesloftet: Socialdemokra-
tiet vil fjerne det uddannelsesloft, 
som partiet var med til at vedtage i 
2016. Pengene skal bl.a. komme fra 
en begrænsning på, hvor meget de 
videregående uddannelser må bru-
ge på annoncer, og ved at sænke til-
skuddet til privat- og friskoler.
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radikaLe veNSTre 
viL iNTerNaTioNaLi
Sere
Omprioriteringsbidraget: Ra-
dikale Venstre vil afskaffe ompri-
oriteringsbidraget fra næste fi-
nanslov og føre 1 mia. kroner om 
året tilbage til uddannelsessek-
toren. Finansieringen skal bl.a. 
komme fra øget udenlandsk ar-
bejdskraft, der så skal komme via 
en sænkelse af beløbsgrænsen og 
flere internationale dimittender, 
har uddannelses- og forsknings-
ordfører Sofie Carsten Nielsen (B) 
sagt til Magisterbladet. 

Internationalisering: Radikale 
Venstre vil fjerne loftet over, hvor 
mange internationale studie-
plader der må være i Danmark, 
som VLAK-regeringen tidligere 
indførte i et forsøg på at sænke 
SU-udgifterne.

Taxameterløftet: Radikale Ven-
stre vil ikke alene videreføre ta-
xameterløftet, partiet vil også 
gøre det permanent. Hidtil har 
man givet den særlige bevilling 
for tre år ad gangen.

Udviklingskontrakter: Radikale 
Venstre vil af med fremdriftsre-
formen, som de ellers var med til 
at indføre, da de sidst sad i rege-
ring. Belønninger for kvalitet skal 
der imod gives til universiteter-
ne gennem såkaldte udviklings-
kontrakter, hvor universiteterne 
forpligter sig på at udvikle deres 
kvalitet på bestemte parametre.

deT koNServaTive 
foLkeparTi STår 
faST
Omprioriteringsbidraget: Det 
Konservative Folkeparti har 
sammen med resten af VLAK-
regeringen indgået en aftale 
om at droppe omprioriterings-
bidraget på uddannelsesområ-
det i 2022. Midlerne skal dog 
ifølge aftalen fortsat ompriori-
teres til den tid, bare inden for 
uddannelsessektoren. De årli-
ge besparelser på 2 pct. kan p.t. 
blive brugt inden for alle sekto-
rer. Det Konservative Folkepar-
ti står ved aftalen, og uddan-
nelses- og forskningsordfører 
Merete Scheelsbeck (C) kritise-
rer over for Magisterbladet Ven-
stres kovending.

Fleksible uddannelser: Det 
Konservative Folkeparti vil fort-
sætte sit og resten af VLAK-rege-
ringens arbejde for fleksible ud-
dannelser i form af eksempelvis 
etårige masteruddannelser.

Uddannelsesloftet: På trods af 
ønsket om fleksible uddannel-
ser vil Det Konservative Folke-
parti som eneste parti viderefø-
re uddannelsesloftet.

eNhedSLiSTeN viL 
føre aLLe peNgeNe 
TiLBage
Omprioriteringsbidraget: En-
hedslisten vil ikke alene stoppe 
omprioriteringsbidraget. Par-
tiet vil også føre alle pengene, 
som siden 2016 er blevet sparet 
på uddannelse, tilbage. Finan-
sieringen skal bl.a. komme fra 
øget skat: Formueskatten gen-
indføres, der skal være en for-
højet betaling på arveafgift og 
beskatning af kapitalindkomst. 
Derudover vil Enhedslisten sør-
ge for, at der sker en effektivi-
sering af skatteopkrævningen. 
Tilbageførslen skal ske løben-
de i valgperioden. Det fortæller 
partiets uddannelses- og forsk-
ningsordfører, Jakob Sølvhøj, til 
Magisterbladet.

Uddannelsesreformer: En-
hedslisten vil fjerne uddannel-
sesloftet, fremdriftsreformen 
og SU-nedskæringer. En-
hedslisten vil også videreføre 
taxameterløftet.

Forskningsfrihed: Enheds-
listen mener, at den danske 
forskning er “voldsomt” styret 
af det private erhvervsliv. Det-
te skyldes ifølge Jakob Sølvhøj, 
at forskere er afhængige af pri-
vat medfinansiering og derfor 
giver afkald på emner og ret-
ninger for at få økonomien til at 
løbe rundt. Den tendens vil par-
tiet gerne stoppe.

veNSTre viL SToppe 
uddaNNeLSeS
BeSpareLSer heLT
Taxameterløftet: Venstre har 
ifølge fhv. finansminister Kri-
stian Jensen (V) fundet pengene 
til at videreføre taxameterløftet, 
og partiet vil også se på, om det 
kan gøres permanent. Det for-
talte han under en valgdebat på 
Københavns Universitet.

Omprioriteringsbidraget: Un-
der valgkampen meldte Venstre 
ud, at de vil fjerne ompriorite-
ringsbidraget fra næste finans-
lov. De lovede endda, at de ikke 
vil omprioritere inden for ud-
dannelsessektoren, og at de vil 
føre midler tilbage til kultursek-
toren. Det fortalte hhv. Marcus 
Knuth (V) og Bertel Haarder (V) 
til Magisterbladet.

SU: Kristian Jensen fredede un-
der en valgdebat SU’en, efter 
at partiet i en årrække har flir-
tet med ideen om at omlægge 
SU’en til et delvist lån. “Vi me-
ner ikke, at der skal ske noget 
med SU’en”, sagde han.

Uddannelsesloftet: Venstre 
meldte under valgkampen ud, 
at de vil fjerne uddannelseslof-
tet, fordi de “kan mærke, at det 
går mod vores overordnede tan-
ker om uddannelsessystemet, 
der skal være fleksibelt”, som 
fhv. forsknings- og uddannelses-
minister Tommy Ahlers (V) sag-
de til Politiken.

her er LøfTerNe korT
•	 En fuldstændig fjernelse af 

de årlige besparelser på to 
procent. 

•	 En fredning af SU’en, der før 
var truet af en omlægning af 
lån. 

•	 Afskaffelse af uddannelseslof-
tet, der betyder, at man kun kan 
tage en bachelor og kandidat. 

•	 Fastholdelse af taxameterløf-
tet, der skal sikre kvaliteten på 
humaniora og samfundsfag. 

Løfterne på uddannelsesområdet 
var mange under valgkampen, og 
Venstre var ude i flere store ko-
vendinger på området. 

Men hvad var det nu, de 
lovede?

Magisterbladet samler her op 
og vil løbende følge op på, om løf-
terne bliver indfriet.
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SF’s uddannelses- og forskningsordfører, Jacob Mark,  
er ikke vendt tilbage på Magisterbladets henvendelse.

aLTerNaTiveT viL 
have eT opgør 
med koNkurreN
CeSTaTeN
Uddannelsesreformer: Det 
er afgørende for Alternati-
vet at afskaffe fremdriftsrefor-
men, har Carolina Magdalene 
Maier (Å), medlem af Folke-
tingets uddannelses- og forsk-
ningsudvalg, fortalt til Ma-
gisterbladet. Derudover vil 
partiet også af med uddan-
nelsesloftet, dimensionerin-
gen, give alle ret til et fjum-
reår med SU og sågar give en 
“nysgerrighedsbonus”, hvor 
studerende kan gange de-
res snit med 1,08, hvis de ta-
ger minimum et sabbatår. 
Partiet vil også videreføre 
taxameterløftet.

Omprioriteringsbidraget: 
Alternativet vil ikke alene af 
med omprioriteringsbidraget. 
I tråd med Radikale Venstres 
forslag vil partiet også tilbage-
føre penge til uddannelse – 6 
mia. kr. over den (formentlig) 
fireårige valgperiode.

Fri og grøn forskning: Al-
ternativet vil styrke fri forsk-
ning, men vil også investere 
i grøn forskning. Alternati-
vet vil, som Carolina Magdale-
ne Maier siger til Magisterbla-
det, “heller ikke sætte det så 
meget fri, at der ikke kommer 
grøn forskning”.

LiBeraL aLLiaNCe 
viL LiBeraLiSere
Omprioriteringsbidraget: 
Liberal Alliance har sammen 
med resten af VLAK-regerin-
gen indgået en aftale om at 
droppe omprioriteringsbidra-
get på uddannelsesområdet i 
2022. Midlerne skal dog iføl-
ge aftalen fortsat ompriorite-
res til den tid, bare inden for 
uddannelsessektoren. Liberal 
Alliance står ved aftalen. “Der 
er ikke nogen helt klar sam-
menhæng mellem, hvad un-
dervisningstimer koster, og 
hvordan kvaliteten er”, sag-
de Liberal Alliances uddan-
nelses- og forskningsordfører, 
Henrik Dahl, i den sammen-
hæng til Magisterbladet.

Uddannelsesloftet: Libe-
ral Alliance vil afskaffe ud-
dannelsesloftet, som partiet 
var med til at indføre under 
VLAK-regeringen.

Liberalisering af universi-
teter: Liberal Alliance vil ar-
bejde for at gøre universite-
terne mindre bureaukratiske 
og mere liberale. Det fortalte 
Henrik Dahl (LA) til Magister-
bladet: “Jeg tror, at vejen til 
en bedre ressourceudnyttel-
se og bedre universiteter er at 
liberalisere og slippe statens 
jerngreb om universiteterne”.

 

 

Postdoc-stipendier 
Kunstvidenskabelig forskning – Ny Carlsbergfondet 
 
Ny Carlsbergfondet iværksætter hermed tredje og sidste runde af det postdoc-program, 
som fondet påbegyndte i 2014. Med bevillinger til i alt 13 tre-årige stillinger i de første to 
runder ser fondet frem til at føje op til fem stillinger til programmet i denne afsluttende 
runde. 
 
Ny Carlsbergfondet financierer hver stilling med et fast beløb på 0,5 mio. kr. pr. år, i alt 
1,5 mio. kr. pr. stilling. Eventuel restfinansiering og følgeomkostninger dækkes af de 
universiteter og museer, der indgår i det enkelte projekt, også under hensyn til fordelin-
gen af arbejdsopgaver. Der er mulighed for at søge om dækning af merudgifter i forbin-
delse med barsel.  
 
Proceduren for postdoc-programmet er den, at et kunstmuseum/udstillingssted (evt. 
flere i fællesskab, i særlige tilfælde også kulturhistoriske museer) ansøger fondet om at få 
tildelt et postdoc-projekt. Ansøgningen skal rumme en generel beskrivelse af projektets 
faglige område, dets relevans for museet, samt henvise til en foreløbig aftale med et uni-
versitet om ansættelse og i øvrigt anvise restfinansiering. 
 
Museumsrelevante faglige områder er kunstvidenskabelige problemstillinger i bredeste 
forstand, for så vidt som de har betydning for det eller de ansøgende museers virke. Det 
kan være mere traditionel kunsthistorisk/-teoretisk forskning i forbindelse med samlin-
ger mv., men også omfatte andre problemstillinger i forbindelse med museets virke i 
samfundet i øvrigt: strategi, kuratering, markedsføring, kommunikation/formidling etc. 
 
Ansøgningsfristen til Ny Carlsbergfondet er d. 14. december 2016. 
 
Fondets bestyrelse udvælger projekter til bevilling medio januar 2017, og postdoc-
projekterne opslås herefter åbent af det pågældende universitet inden for det angivne 
faglige område. Ansættelsessted er således universitetet, mens arbejdsopgaverne i øv-
rigt fordeles mellem museum og universitet efter nærmere aftale mellem de involverede 
institutioner. 
 
Yderligere oplysninger om ordningen kan oplyses ved henvendelse til Anne Sønder-
gaard, ans@ncf.dk. 
 

Ny Carlsbergfondets 
Forskningsinitiativ
Ny Carlsbergfondet opslår hermed 
forskningsstipendier inden for fon-
dets virkefelt. Der opereres med 
tre forskellige virkemidler: (1) ph.d.- 
 stipendier, (2) postdoc-stipendier 
samt (3) projektstøtte.

Ny Carlsbergfondets Forskningsinitiativ blev 
iværksat i 2010 og har det formål at generere ny 
kunstvidenskabelig viden og samtidig bygge bro 
mellem universiteternes og museernes forskning. 

Ansøgningsfrist 20. september 2019
 
For ph.d.- og postdoc-stipendier gælder 
det, at et kunstmuseum/udstillingssted (evt. 
flere i fællesskab, i særlige tilfælde også 
kulturhistoriske museer) ansøger fondet 
om at få tildelt et projekt. Ansøgningen skal 
rumme en kort beskrivelse af projektets faglige 
område, dets relevans for museet, samt henvise 
til en foreløbig aftale med et universitet om 
ansættelse/forskeruddannelse, herunder en 
plan for restfinansieringen. Det er universitetet, 
der efterfølgende opslår stillingen og udgør 
ansættelsesstedet. 

Projektstøtten er af normalt 3-12 måneders 
varighed. Ansøgere skal aftale en tilknytning til en 
institution (museum, universitet eller andet), der 
står for selve ansættelsen og for administration 
af stipendiet. Ansøgere må have ph.d.-grad eller 
dokumentere tilsvarende forskningskvalifikationer. 

Oplysninger om ansøgningsprocedure, 
formalia og behandlingsforløb findes på www.
ny-carlsbergfondet.dk/forskningsinitiativ 

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse 
til forskningskonsulent Tom Hermansen på 
mail: th@ncf.dk
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o rdet “dannelse” er ofte 
blevet brugt af politi-
kere som et mål for ud-
dannelse, men profes-
sor i psykologi Svend 
Brinkmann mener ikke, 

at politikerne har forstået, hvad det 
er for en dannelse, vores moder-
ne samfund og uddannelsessystem 
mangler.

“Jeg tænker dannelse som alt 
det, der binder os sammen. Det er 
en iboende værdi, der er i modsæt-
ning til en opportunisme. Dannelse 
er noget alment os imellem. En form 
for rockbottom for en kultur”, siger 
Svend Brinkmann og uddyber:

“Da Winston Churchill blev 
spurgt om, hvorvidt England skulle 
sløjfe kulturstøtten for at betale for 
anden verdenskrig, svarede han an-
giveligt: “But then what are we fight-
ing for?” og det samme gælder for 
dannelse. Hvis alt er et redskab og et 
middel, så ved vi ikke længere, hvad 
vi kæmper for”. 

Ifølge Svend Brinkmann er dan-
nelsen i dag truet fra to sider: dels 
af en konkurrencementalitet, som 
gennemsyrer vores politiske sy-
stem, dels af den omsiggribende 
individualisering.

“Dannelsesspørgsmålet er i dag 
klemt i en sandwich mellem på den 
ene side en hård konkurrencestatslo-
gik, hvor man skal være opportu-
nist og gøre det, som kan betale sig, 
og på den anden side en lidt blødere 
selvudviklingsideologi, som måske 
klinger bedre i mange menneskers 

øre, men som faktisk også truer den 
her idé om en fælles almen dannelse 
og nogle fælles menneskelige ståste-
der, som vi skal drage omsorg for”.

Der er derfor behov for en diskus-
sion om dannelse i Danmark, siger 
Svend Brinkmann, men vi er udfor-
dret af systemet, som har lært os at 
tænke alt i gavnlighed.  

“Vi er blevet spændt for en nytte-
vogn, og derfor er det svært at tale 
om dannelse, for det politiske sprog 
er blevet så nytteorienteret”.

I begyndelsen af maj skrev Svend 
Brinkmann derfor et debatindlæg i 
Politiken, hvor han opfordrede poli-
tikerne til at starte en diskussion om 
dannelse i forbindelse med valgkam-
pen – men dannelsesdiskussionen 
kom aldrig.

“Dannelse skubbes altid ind un-
der kulturpolitik, og ingen interesse-
rer sig for det. Det er sørgeligt, men 
meget forståeligt, da det er et ab-
strakt begreb. Jeg havde bare håbet, 
at politikerne kunne være lidt visio-
nære og tage fat i diskussionen. Det 
ville være på sin plads at tale om, 
hvordan nogle ting bare er vigtige”.

Ungdommens dannelse
Det går særligt ud over de yngre ge-
nerationer, når dannelsesspørgsmå-
let udelades, forklarer han. De unge i 
dag vokser nemlig op uden at forstå, 
hvordan nogle fundamentale grund-
sten har en altafgørende værdi for 
dem og for samfundet. 

“Der er ting i vores fælles liv, som 
bare er vigtige, og det skal vi have 
et sprog om. Diskussionen om dan-
nelse har for eksempel blandt an-
det betydning for uddannelsespoli-
tik og værdipolitik”, forklarer Svend 
Brinkmann. 

Stjerneforskere går forrest i 
kampen for mere dannelse
I den forgangne valgkamp har politikerne haft travlt med at overgå hinanden i at 
love, at uddannelsesbesparelserne skal stoppe. Men forskerne Rane Willerslev 
og Svend Brinkmann ville ønske, at uddannelsesdebatten handlede om mere end 
bare penge – den burde handle mere om dannelse.

“vi bliver nødt til at spørge os 
selv, hvad det er for nogle bor
gere, vi ønsker skal komme ud 
af vores skolesystem”. 
rane Willerslev, direktør på Nationalmuseet
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Også direktør på Nationalmuseet 
Rane Willerslev er for nylig gået ind i 
kampen for at gøre danskerne mere 
dannede.    

Han udgav i foråret “en selv-
hjælpsbog” om dannelse med titlen 
“Rygrad og rummelighed – Et oplæg 
til et mere modigt dannelsesbegreb”.

Han mener, at det er vigtigt at 
forstå værdien i dannelse. Forud-
sætningen for at leve dannet er 
ifølge ham, at man ikke tror, man 
kommer let til noget. Al dannel-
se kræver udholdenhed, men det 
skal kombineres med rummelighed, 

hvor man tør lege med viden og 
tænke innovativt.

“Jeg synes, at det har større vær-
di at kunne tænke ud af boksen. I 
dag belønner uddannelsessystemet 
for eksempel kun den perfekte præ-
station. Der er ikke plads til at være 
kreativ og modig, men det bør be-
lønnes og ikke straffes”, siger Rane 
Willerslev.

Mere end bare karakterer
I foråret meddelte den daværende 
regering, at den ville indføre karak-
teren 12+ på karakterskalaen.

Karakteren 12+ skulle være en be-
lønning for det ekstraordinære, så 
der ikke bare var fokus på at være 
fejlfri, sagde den daværende uddan-
nelses- og forskningsminister Tom-
my Ahlers (V) i en pressemeddelelse.

Rane Willerslev synes, at det er 
positivt, at politikerne forsøger at 
forbedre 7-trinsskalaen, men han er 
bekymret for, hvilken indflydelse en 
ny topkarakter vil have på de unge.

“Vi må passe på, at diskussionen 
ikke kun handler om 12 og 12+. Det 
afgørende er, at man fokuserer på 
elevens innovative evner og evnen til 
at formidle ting på nye måder”, siger 
Rane Willerslev.

Han har selv i sin tid som pro-
fessor i social antropologi ople-
vet, at karaktersystemet har fejlet i 
at belønne de elever, som tør være 
kreative.

“De studerende gik alle sammen 
efter at få 12-taller, og den karakter 
skulle uddeles til den fejlfrie præ-
station. Det betød, at de elever, som 
nærmest ordret gengav, hvad jeg 
havde sagt i undervisningen, fik 12, 
mens de, som tænkte ud af boksen 
og tog en chance, ikke nødvendig-
vis blev belønnet. Men jeg vil meget 
hellere belønne det originale forsøg i 
stedet for en røvkedelig gengivelse af 
det, jeg har stået og sagt”.

politikerne bærer ansvaret
I sit job som professor i psykologi på 
Aalborg Universitet oplever Svend 
Brinkmann også, at de unge i dag fo-
kuserer mere på resultaterne end 
selve læringen.

“De studerende er meget naturligt 
blevet optaget af at komme hurtigst 
muligt igennem deres uddannelse. 

Det er også noget, de fra politisk side 
er blevet presset til gennem en del 
år. De er knap så villige til at fordybe 
sig i stoffet, alene fordi det er spæn-
dende og interesserer dem. De er 
blevet mere instrumentelt tænkende 
– hvad skal vi læse for at bestå eksa-
men og få høje karakterer?”

Svend Brinkmann tænker blandt 
andet på de mange uddannelsespo-
litiske initiativer, som er blevet ind-
ført de seneste år for at gøre det dan-
ske uddannelsessystem så effektivt 
og succesfuldt som muligt.

“Konkurrencementaliteten fylder 
også i uddannelsessystemet, hvor vi 
for eksempel allerede i folkeskolen 
tester vores børn for at vurdere de-
res færdigheder. De vænner sig der-
for til, at alt skal have en mening og 
kunne bruges til noget, for at det er 
værd at bruge tid på”.

politikere: Dannelse er en prioritet
I forbindelse med Magisterbladets 
valgføljeton blev folketingspartiernes 
uddannelses- og forskningsordfører 
spurgt om, hvilken type dannelse de 
videregående uddannelser skal give.

Alle ordførerne var enige om, 
at dannelse er afgørende i vores 
samfund.

Venstres uddannelses- og forsk-
ningsordfører, Marcus Knuth, men-
te, at dannelsen i første omgang 
skulle tage udgangspunkt i uddan-
nelserne, så de studerende er bedst 
rustet til arbejdsmarkedet:

“De videregående uddannelser 
skal først og fremmest give de stude-
rende den faglige dannelse, som om-
kredser fagene i disciplinen, så de 
er bedst muligt rustet til at bruge di-
sciplinen på et arbejdsmarked og i 
en verden, der er foranderlig”, skrev 
han i en mail til Magisterbladet.

Hos Radikale Venstre mener par-
tiets uddannelses- og forsknings-
ordfører, Sofie Carsten Nielsen, 
derimod, at dannelse skal inddra-
ges i formålsbeskrivelsen på alle 
uddannelser:

“Jeg tror, vi skal have dannelse 
ind over det hele i uddannelsessyste-
met. En måde at gøre det på kunne 
være at få en formålsparagraf, der 
ligger fast. I Radikale Venstre me-
ner vi, at uddannelse har værdi i sig 
selv”.  ■

“konkurrence
mentaliteten fylder 
også i uddannelses
systemet, hvor vi  
for eksempel 
 allerede i folke
skolen tester vores 
børn for at vurdere 
deres  færdigheder”.
svend brinkmann, professor
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S and eller ej, så er histo-
rien velkendt: Man put-
ter en frø ned i en gry-
de med koldt vand, 
der ganske sagte var-
mes op til kogepunk-

tet. Før frøen ved af det, dør den af 
varme. Temperaturen steg så lang-
somt, at den aldrig opdagede, at no-
get var galt.

Det samme princip gælder udvik-
lingen på uddannelsesområdet, skri-
ver en række uddannelsesforskere i 
bogen “Glidninger – “usynlige” for-
andringer inden for pædagogik og 
uddannelser”. 

De beskriver, hvordan dansk 
uddannelsespolitik over de sene-
ste tre årtier er blevet mere topsty-

ret, standardiseret og måloriente-
ret. Og det er sket med så små skridt, 
at udviklingen er gået under rada-
ren for både forskere, politikere og 
undervisere.

“Før 80’erne talte vi om uddan-
nelse som en dannelsesproces, der 
handlede om kultur, sprog, demo-
krati og udviklingen af mennesket. 
Nu er målet at skabe læring, der gi-
ver resultater, som kan måles og 
sammenlignes. Man uddanner ikke 
længere borgere i et demokratisk 
samfund, men talenter til arbejds-
markedet”, siger lektor emeritus Lejf 
Moos, redaktør på bogen, der inde-
holder bidrag fra 10 forskere fra Dan-
marks Institut for Pædagogik og Ud-
dannelse på Aarhus Universitet.

“Det er et meget markant skifte, 
der er et resultat af en lang række 
løbende ændringer, som hver især 
har været så små, at vi ikke har lagt 
mærke til dem eller tillagt dem no-
gen særlig betydning. Man kan ikke 
pege på én enkelt ting eller aktør, 
der har skabt udviklingen. Det er 
derfor, vi kalder det glidninger. For-
andringerne er fløjet under radaren 
og har derfor ikke været til diskussi-
on”, siger Lejf Moos.

Fra armslængde til detailstyring
For eksempel blev det set som et 
pludseligt og radikalt nybrud, da 
universitetsreformen i 2003 gjor-
de universiteterne til selvejende in-
stitutioner med bestyrelser med re-
præsentanter fra erhvervslivet. 
Men faktisk havde den grundliggen-
de idé været undervejs helt siden 
1960’erne, viser en analyse i bogen 
af adjunkt Lise Degn. 

Før 1960’erne var armslængde-
princippet mellem universiteter og 
stat ganske klart i både Danmark 
og de øvrige OECD-lande. Dengang 
var tanken, at “jo færre afbrydel-
ser og jo mindre indblanding, des-
to mere (bedre) viden”, skriver Lise 
Degn i bogen. Det var viden for vi-
dens skyld.

I 1960’erne spredte der sig imid-
lertid en ny tanke i OECD. Univer-
siteterne skulle nu bidrage med 
løsninger på store samfundsud-
fordringer som arbejdsløshed og 
økonomisk vækst. Det krævede 
central planlægning af universi-
teternes arbejde, lød det, og der-
for måtte de enkelte landes regerin-

Topstyring og  
taltyranni kom ind  

ad bagdøren
Topstyring, læringsmål og standardisering har over tre årtier indtaget 

uddannelsesinstitutionerne i det skjulte. Idéerne er blevet spredt så 
langsomt, at de er gået under radaren, lyder det fra forskere i ny bog. 

lejf Moos blev in-
spireret til at under-
søge glidninger i ud-
dannelsessektoren, 
da han læste en kort 
artikel af den polske 
sociolog Zygmunt 
bauman, der un-
drede sig over, hvor-
dan synet på mar-
ginaliserede grup-
per har ændret sig i 
vestlige lande.
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“Glidninger 
– “usynlige” for-
andringer inden 
for pædagogik og 
uddannelser” kan 
hentes gratis her:
http://edu.au.dk/
fileadmin/edu/
Udgivelser/e-
boeger/ebog_-_
Glidninger.pdf
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ger begynde en stærkere styring af 
universiteterne.

Idéen dukkede så småt op i Dan-
mark i 70’erne, men slog først for al-
vor igennem med det oversete, men 
afgørende Wandel-udvalg, der i 1985 
fik til opgave at komme med an-
befalinger til en revision af styrel-
sesloven. I udvalgets rapport blev 
universiteterne nu omtalt som “vi-
densproducenter og som effektive 
samarbejdspartnere for både rege-
ringen og industrien” med det for-
mål at skabe større vækst og vel-
stand i samfundet. “Øget samarbejde 
med industrien, mere eksplicit øko-
nomisk orientering og et stærkt fo-
kus på teknologi fremhæves som ve-
jen ud af dødvandet”, skriver Lise 
Degn.

Det viser, at selv om det hverken 
skete gennem reformer eller formel 
regulering, så ændrede forståelsen af 
universiteternes rolle og ledelse sig 
markant i 70’erne og 80’erne, siger 
Lise Degn. Og den samme idé dukke-
de altså op i både OECD og Danmark 
på forskellige tidspunkter. Og det var 
den idé, der skabte det idémæssige 
grundlag for ikke bare universitets-

reformen i 2003, men også de tanker 
og diskussioner, vi har om universi-
teternes formål i dag.

“Meget gamle idéer kan have stor 
betydning for, hvad der sker med og 
på universiteterne i dag, og hvilke 
nye idéer der er mulige. Når man la-
ver politiske reformer, handler det 
altså ikke bare om, at en regering 
pludselig vil noget nyt. De store for-
andringer har typisk været i gang i 
lang tid som idéer, der er gledet frem 
og tilbage”, forklarer Lise Degn.

Uddannelse er blevet en konkurrence
Der er sket glidninger mod mere 
målorientering, topstyring og stan-
dardisering i alle lag af uddannel-
sessektoren, påpeger Lejf Moos. 
Børnehaverne har læreplaner og sko-

leforberedelse, folkeskolen sigter ef-
ter gode resultater i Pisa-målingerne, 
og universiteterne styres stramt med 
kontraktmål og økonomiske incita-
menter til effektiviseringer.

Det er i første omgang globalise-
ringen, der er årsagen til de mange 
forandringer, der kommer snigende, 
siger Lejf Moos.

“Når vi bliver tættere forbundet 
på en global markedsplads, så bliver 
det afgørende at være konkurrence-
dygtig. Det kommer også til at gæl-
de uddannelsessystemet, som skal 
producere arbejdskraft og viden, der 
kan klare sig op mod de bedste i ver-
den”, siger Lejf Moos.

Transnationale organisationer 
som EU-Kommissionen og OECD er i 
stigende grad begyndt at udvikle nye 
målemetoder på uddannelsesområ-
det, og de spreder nye idéer om ar-
bejdsformer. Pisa-målingerne er et 
godt eksempel på en metode, der er 
udtænkt i OECD og i dag har enorm 
indflydelse, forklarer han.

“Det er ikke sådan, at OECD gi-
ver klare retningslinjer for, hvordan 
de enkelte stater skal styre uddan-
nelsesområdet. Men OECD skaber 
nogle værktøjer og begreber, der be-
grænser handlemulighederne, hvis 
man først vælger at bruge dem, fordi 
de udelukkende forholder sig til det, 
der kan måles og sammenlignes in-
ternationalt”, siger han.

“Det er derfor, de individuelle ar-
bejdsformer og skriftlige opgaver 
vinder frem. Det er lettere at måle, 
og konsekvensen er, at resultatet af 
undervisningen bliver vigtigere end 
processen. Og uddannelserne bliver 
mere ensartede, fordi de skal kunne 
sammenlignes ikke bare på tværs af 
landet, men på tværs af verden”, si-
ger Lejf Moos.

Og den glidende, skjulte udvikling 
mod mere dataindsamling og kon-
trol vil kun blive stærkere i takt med 
den digitale udvikling, vurderer han.

“Digital stordrift vil vinde frem 
for at få mere for pengene. Det pas-
ser ind i en logik, hvor uddannelse 
handler om resultater, der ser godt 
ud i et søjlediagram. Og fordi vi bru-
ger teknologierne i hverdagen i pri-
vatlivet, har vi også lettere ved at 
acceptere dem på uddannelsesinsti-
tutionerne. Vi lægger mindre mærke 
til dem og registrerer derfor ikke de 
glidninger, der sker”.   ■

Den store for-
skel på universi-
teterne i dag og i 
60’erne er, at de 
i dag forventes 
at bidrage med 
løsninger på de 
store samfunds-
problemer, hvad 
end det hand-
ler om klima el-
ler økonomisk 
vækst, siger ad-
junkt lise Degn.

“man uddanner ikke  
længere borgere i et demokra
tisk  samfund, men talenter til 
arbejdsmarkedet”.
lejf Moos, lektor emeritus og redaktør
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a t leve sundt betyder 
meget for Asger Aarup 
Hansen, der er cand.
mag. i anvendt kultur-
analyse. Han træner 
crossfit fire-fem gan-

ge om ugen og spiser varieret og fi-
berrigt – med rugbrød og grøntsager 
som fast inventar i madpakken. 

Men når det kommer til alkohol, 
er det en anden historie. Her er den 
28-årige magister ikke bleg for at 
drikke et godt stykke over fem gen-
stande på samme aften – typisk en 
gang om ugen. Også selvom han ikke 
“hamrer igennem på samme måde 
som engang”.

Måske det lyder normalt. I så fald 
er det nok, fordi du er akademiker. 
Folk med lange uddannelser er nem-
lig dem, som ofte drikker mest ved 
samme lejlighed – bortset fra stu-
derende. Knap en tredjedel af aka-
demikerne drikker mindst én gang 
om måneden minimum fem gen-
stande ved samme lejlighed. Mens 
det gælder for en fjerdedel af folk 
med mellemlange og korte uddan-
nelser – og 15 procent af de ufaglær-
te. Det viser undersøgelsen “Dan-
skernes sundhed – Den Nationale 
Sundhedsprofil”.

Det kan virke selvmodsigen-
de, når akademikere ellers lever 
mest sundt i forhold til kost, ryg-
ning og motion, som undersøgel-
sen også peger på. Men det er helt 
i tråd med resultater fra tidlige-
re års undersøgelser, lyder det fra 
Anne Illemann Christensen, der er 
projektleder på undersøgelsen og 

forskningschef på Statens Institut 
for Folkesundhed på Syddansk Uni-
versitet. Hun var derfor ikke over-
rasket over resultatet. 

“Men det er stadig interessant, 
at det vender den modsatte vej i for-
hold til alle andre punkter. For det 
viser, at der er en anden kultur, når 
det kommer til alkohol”, siger hun. 

alkohol rimer på fællesskab og hygge
Jakob Demant er lektor i sociolo-
gi på Københavns Universitet og for-
sker i alkoholkultur. Heller ikke han 
er overrasket over billedet. Ifølge 
ham er det at drikke meget udbredt 
blandt folk med høje uddannelser og 
indkomster i flere lande. Han frem-
hæver et større studie på en større 
dansk arbejdsplads, der viser, hvor-
dan folk med lange uddannelser i de 
øvre ledelseslag flittigt bruger alko-
hol i arbejdsmæssige fejringer. Fx re-
ceptioner og businessmiddage. Det 
viser en kultur, hvor alkohol er en 
stor del af akademikeres fællesska-
ber, forklarer han: 

“Dermed ikke sagt, at alkohol ikke 
er knyttet til det sociale for folk uden 
en akademisk uddannelse. Men det 
er en anden måde at være social på”.

Asger Aarup Hansen er da også 
bevidst om at være en del af den 
danske alkoholkultur.

“Der er meget få sociale sammen-
hænge med mine venner uden alko-
hol. Men jeg har ikke noget problem 
med mit alkoholforbrug”, indsky-
der han og fortsætter: “Især fordi 
jeg lever sundt på alle mulige andre 
punkter”.

Ét af Sundhedsstyrelsens råd er 
ikke at drikke mere end fem gen-
stande på én gang. Men det har man-
ge akademikere et afslappet forhold 
til, påpeger Jakob Demant. Dels for-
di alkohol stadig ses som et person-
ligt livsstilsvalg, dels fordi flere af de 
langsigtede konsekvenser ved alko-
hol i udgangspunktet er usynlige.

“Det synlige er, at det er sjovt og 
hyggeligt imens. Hvis ikke man op-
lever det som et problem, så hand-
ler man heller ikke på det”, forkla-
rer han. 

kontrolleret fuldskab
Efter at Asger Aarup Hansen er ble-
vet ældre, drikker han mere for ny-
delsen – og mindre for at blive fuld. 
Han beskriver fx at bruge flere penge 
på dyre cocktails og kvalitetsøl, og at 
“tiden med lunkne Slotsøl på Roskil-
de Festival er forbi”. 

Akademikere  
er de mest tørstige

At drikke meget alkohol er mest udbredt blandt 
akademikere, der ellers lever sundest på alle andre  

punkter. Det bunder i en kultur, hvor alkohol er forbundet 
med fællesskab og kontrolleret nydelse, siger ekspert.

“hvis 
ikke man 
oplever 
det som 
et pro

blem, så 
handler 

man hel
ler ikke 
på det”.

 Jakob Demant, 
lektor i sociologi

på en aften med 
 vennerne ryger der 
hurtigt over fem 
genstande ned, 
“selvom vi ikke 
 drikker for at blive 
fulde. Det er en 
vane”, siger asger 
aarup Hansen, der er 
cand.mag. i anvendt 
kulturanalyse.
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“Alligevel ryger der på en aften 
med vennerne hurtigt over fem gen-
stande ned, selvom vi ikke drikker 
for at blive fulde. Det er en vane”, 
fortæller han. 

Asger Aarup Hansen er helt på 
linje med studierne. Folk over 25 år 
drikker typisk mindre for at blive 
fulde sammenlignet med yngre, for-
klarer Jakob Demant. Men mere for 
nydelsen, det sociale og kollegiale. 

“Det paradoksale er, at selvom må-
let ikke er at blive fuld, så drikker de 
stort set lige så meget som unge. Man 
kan derfor have en tese om, at de ta-
ger vanerne fra ungdomslivet med 
sig ind i voksenlivet”, siger sociologen 
og tilføjer, at universitetsstuderende 
drikker mest sammenlignet med stu-
derende på andre uddannelser. 

Ifølge Jakob Demant drikker aka-
demikere særlige typer af alkohol. 
Fx bestemte typer af vin, specialøl 

og drinks. Det er med til at kommu-
nikere, at man drikker på en raffine-
ret måde, forklarer han:

“Dermed camouflerer man at 
drikke en hel flaske vin, selvom det 
jo har de samme konsekvenser som 
en billig flaske. Men ved at drik-
ke kontrolleret og distingveret afvi-
ser man selv at have et ukontrolleret 
alkoholforbrug”.

akademikere har skyklapper på
Men er det nu også så slemt, når aka-
demikere på alle andre punkter er 
sundest – og stadig lever længere end 
folk med kortere uddannelser? 

Ifølge Anne Illemann Christensen 
må det ikke blive en sovepude for 
ikke at gøre noget. Hun fremhæver, 
at alkohol i større mængder i sig selv 
udgør en risiko, fx for skrumpelever 
og visse kræftformer, og derfor ikke 
er helt uproblematisk. 

Det er dog ikke entydigt, hvordan 
man skal motivere akademikere til at 
drikke mindre, erkender hun:

“På andre områder labber aka-
demikere ny viden og information i 
sig og er generelt meget forandrings-
parate. Derfor kræver det også, at 
vi tænker forebyggelse på nye må-
der, da alkohol er så integreret i vo-
res levevis”.

Det er heller ikke ny information 
for Asger Aarup Hansen, at det ikke 
er sundt at drikke for meget på én 
gang. Men det er en nydelse, han un-
der sig selv:

“Jeg er helt klar over, at to belgi-
ske specialøl svarer til at drikke en 
sixpack. Men måske er det en mod-
reaktion på at leve i et ellers meget 
disciplineret samfund. Og så er det 
bare noget, jeg nyder, som jeg ikke 
har behov for at stå imod”.   ■

mere om 
SuNdhed

24
proCeNT

af akademi-
kerne opfyl-

der ikke WHO’s 
minimums-

anbefaling for 
fysisk aktivi-
tet. Tallet er 
31,5 procent 

for kortuddan-
nede og 42,5 
procent for 
ufaglærte.

5,5
proCeNT

af akademi-
kerne har et 
usundt kost-
mønster. Det 
samme er til-
fældet for 20 

procent af folk 
med en kort 

uddannelse og 
26,5 procent af 

ufaglærte.

kNap

7
proCeNT

af akademi-
kerne ryger, 

mens det er 12 
procent af folk 

med en mel-
lemlang ud-

dannelse, 20,5 
procent af folk 

med en kort 
uddannelse og 
25,5 procent af 

ufaglærte.

kilde: “Dansker-
nes sundhed – Den 

 nationale sund-
hedsprofil 2017”, 

sundhedsstyrelsen
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KULTUR

eT SpørgSmåL om 
kuLTur – kuLTur
poLiTikkeN TiL deBaT
Merete Sanderhoff
Gads Forlag, 2019, 276 sider, 249,95 kr. 

Hvilken rolle ønsker vi, at kunst og 
kultur skal have i det danske sam-
fund? Og hvad kan kulturen bidrage 
med til vores fremtidige liv? Det for-
søger bogen at indkredse via sam-
taler med 42 kulturaktører fra hele 
landet. Danmarks første kulturmi-
nister, Julius Bomholt, gjorde det i 
1960’erne klart, at samfundet måtte 
sige ja til kunsten, ikke for kunstner-
nes, men for samfundets egen skyld. 
Kunsten skulle bestandig udfordre 
borgerne til at tænke kritisk, aktivt 
udfolde deres kreativitet og blive ved 
med at udvide deres kulturelle ho-
risont. Det er vores kulturpolitiske 
arv. Det, som velfærdssamfundets 
arkitekter drømte om at give videre. 
Hvor står vi så nu? De senere år har 
budt på store nedskæringer i stats-
støtten overalt i kulturlivet på trods 
af fagfolks advarsler. Det betyder, 
at der skal prioriteres benhårdt på 
alle kulturinstitutioner. Men hvem 
er det, der skal prioritere? Hvordan 
skal det foregå? Hvad kan vi undvæ-
re? Og er det nødvendigt at spare på 
kulturen? 

ARBEJDSMILJØ

manden der knuste 
 kalenderen for at  
gøre sine medarbejdere 
lykkelige
Pernille Garde Abildgaard
Frydenlund, 2019,  
212 sider, 299 kr. 

Det handler ikke om, hvor 
mange timer vi arbejder, 
men om, hvordan vi bru-
ger arbejdstiden. Med af-
sæt i virksomheden IIH Nor-
dic fortæller Pernille Garde 
Abildgaard, hvordan man 
kan gå ned i arbejdstid og 
stadig øge virksomhedens 
omsætning. Lyder det som 
en utopi? Overhovedet ikke. 
Det er lykkedes for IIH Nor-
dic, så det kan også lykkes 
for os andre. Bogen fortæller 
hemmeligheden bag succes-
en. Den giver data og unikke 
indsigter fra de seneste to år 
med en 4-dages arbejdsuge 
plus en række enkle råd og 
værktøjer, som man kan bru-
ge i sit eget arbejdsliv – og 
præsentere for sin chef.

LITTERATUR

Nexø
Henrik Yde
Lindhardt & Ringhof,  
560 sider, 499,95 kr.

Martin Andersen Nexø vok-
sede op under små kår i Kø-
benhavn og på Bornholm, 
hvor han blev udlært skoma-
ger og siden hen lærer. Al-
lerede midt i livet blev han 
kendt som forfatter til den 
internationale succes “Pel-
le Erobreren”. Da han senere 
i livet måtte drage i landflyg-
tighed på grund af sit politi-

ske virke på venstrefløjen, bi-
drog det kun til myten om 
proletardigteren. Men hvem 
var Martin Andersen Nexø 
egentlig, og hvordan skal vi 
læse hans værker i dag? I 
denne rigt illustrerede litte-
rære biografi fra Henrik Yde 
når vi hele vejen rundt om 
både mennesket og forfatte-
ren Nexø. 

SAMFUND

ulrich Beck – en kritisk 
indføring i teorien om 
verdensrisikosamfundet
klaus Rasborg
Hans Reitzels Forlag, 2019,  
300 sider, 289 kr.

Den tyske sociolog og sam-
fundsforsker Ulrich Beck 
(1944-2015) var en af de se-
neste årtiers mest markan-
te tænkere. Bogen giver en 
kritisk indføring i teorien 
om verdensrisikosamfun-
det, og bogen viser, hvordan 
Beck i sit senere forfatter-
skab har videreudviklet de 
første tanker til en teori om, 
hvad han betegner som ver-
densrisikosamfund og kos-
mopolitisme. Bogen adskil-
ler sig fra de få eksisterende 
introduktioner til Becks teo-
ri ved at give et samlet over-
blik og samtidig dykke kri-
tisk ned i fundamentet for 
samtidsdiagnosen.

UDDANNELSE

det danske universitets
speciale – Topografi, 
tekster og tendenser
Tine Wirenfeldt Jensen 
Aarhus Universitetsforlag, 
2019, 286 sider, 299,95 kr.

Universitetsspecialet er tra-
ditionelt et højdepunkt i en 
akademisk uddannelse – og 
det afgørende bindeled mel-
lem uddannelse og arbejds-
liv. Men specialet er under 
pres af forandringer og refor-
mer, og mens de faglige mil-
jøer holder fast i specialets 
nødvendighed, ved vi fak-
tisk meget lidt om, hvad de 
studerende lærer ved at skri-

ve speciale. I bogen råder 
Tine Wirenfeldt Jensen bod 
på fraværet af forskningsba-
serede perspektiver på spe-
cialet. Hun indkredser spe-
cialets rolle og kvalitet og 
undersøger, hvad det vil be-
tyde, hvis den afsluttende 
afhandling begrænses eller 
helt skrottes. 

RELIGION

Norden kalder – åbent 
afskedsbrev til den 
kristne kirke
Johan christian Nord
Eksistensen, 2019,  
158 sider, 179,00 kr.

“Norden kalder – åbent af-
skedsbrev til den kristne kir-
ke” er en personlig og prin-
cipiel fortælling om at tage 
afsked og bevæge sig hjem-
ad. Fortælleren er tidligere 
grundtvigsk valgmenigheds-
præst, men valgte i somme-
ren 2018 at forlade sit præ-
steembede, vedstå sig sit 
hedenske, naturreligiøse 
grundsyn og bekende sig til 
Nordens eget åndsliv. Menin-
gen med bogen er at aflæg-
ge et skriftligt vidnesbyrd 
om denne selvbesindelse og 
forvandling.

Se flere bøger på 
magisterbladet.dk.  
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438
Så mange gange blev Magisterbladet citeret i danske medier i 2018.  

Dermed blev Magisterbladet Danmarks femte mest citerede fagblad i 2018.  
Det viser en opgørelse fra Infomedia.

Læs de daglige nyheder på 
magisterbladet.dk

magisterbladet

lørDag D. 25. og søndag d. 26. maj 
var ca. 200 delegerede medlem-
mer fra Dansk Magisterforening 
og fagforeningens hovedbestyrel-
se samlet for at stemme om et nyt 
principprogram og arbejdspro-
gram samt nye vedtægter. 

Her kan du se nogle af højde-
punkterne fra dagene:

principprogrammet
Afstemningerne startede med en 
gennemgang af både de forslag, 
som Hovedbestyrelsen havde stil-
let, og forslag fra andre, som Ho-
vedbestyrelsen havde indarbejdet 
og gjort til sine egne i sit endeli-
ge papir over forslag til princip-
programmet. Alle forslagene blev 
vedtaget. Herunder:
•	 DM skal arbejde for et miljø- 

og klimamæssigt bæredygtigt 

samfund, der også tilgodeser 
de kommende generationer.

•	 DM skal arbejde for, at dimit-
tender får en god overgang til 
arbejdsmarkedet.

Ét punkt, som Hovedbestyrelsen 
var delt i, blev også vedtaget. Nem-
lig at DM fremover skal støtte op 
om udbredelsen af demokratiske 
virksomheder.

arbejdsprogrammet
Herefter gik afstemningerne om 
arbejdsprogrammet i gang.

Det var blandt andet cen-
tralt for Hovedbestyrelsen, at 
DM skal modarbejde diskrimi-
nation og til gengæld arbejde 
for at få flere medlemmer i ar-
bejde. Der skal være et særligt 
fokus på dimittender og på aty-
pisk ansatte.

Alle forslagene blev – med min-
dre rettelser – vedtaget.

Temaet for det nye arbejdspro-
gram er “Viden i spil”. Det bety-
der bl.a., at der skal stå respekt 
om faglig viden i de politiske be-
slutningsprocesser om eksempel-
vis klima og uddannelse. 

vedtægtsændringer
På kongressens anden dag skul-
le forslagene til vedtægtsændrin-
ger diskuteres. Der var lagt op til 
store forandringer i strukturen i 
Dansk Magisterforening. DM skal 
være en mere organiserende fag-
forening med en mere gennem-
skuelig politisk struktur og færre 
medlemmer i bestyrelsen.

Det førte da også til flere de-
batter med mange passionerede 
indlæg. I sidste ende blev forsla-

gene imidlertid vedtaget. Det be-
tyder bl.a., at landsklubberne på 
sigt bliver erstattet med eksem-
pelvis netværk, og at man bliver 
medlem af Dansk Magisterfor-
ening først og fremmest og der-
næst medlem af en sektor alt ef-
ter sin arbejdsmarkedstilknytning. 
Dog med den mulighed, at man 
selv kan vælge at skifte sektor.

Det blev også vedtaget, at der 
skal være direkte valg til Hoved-
bestyrelsen, som fremover bliver 
på 15 medlemmer, dog med det 
forbehold, at der altid skal være 
to studerende og en plads forbe-
holdt lederne uanset stemmetal. 
Ingen sektors liste må have mere 
end fire repræsentanter.   ■

daNSk magiSTerforeNiNgS koNgreS 2019: 

her er beslutningerne
Dansk Magisterforening har afholdt kongres og vedtaget en række nye punkter til 
arbejds- og principprogram samt ændret i vedtægterne. Se højdepunkterne her.
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Naturen skaber ro og nærvær i 
en hektisk tid, hvor mange er 
plaget af stress og ensomhed. 
Sådan siger biolog Nikolaj vol
dum ahlburg, der er medstifter 
af det frivillige projekt Natur 
retur, som arrangerer ture ud i 
naturen tæt på aarhus.

“Jeg har altid haft naturen tæt inde på 
livet. Men da jeg startede med at læse 
biologi, savnede jeg alligevel at være 
mere ude i den på lange dage med næ-
sen i bøgerne. Derudaf voksede idéen 
til Natur Retur, som vi fra start åbnede 
op for andre, da mange af vores venner 
også savnede naturen i deres hverdag. 

Siden da er det gået stærkt. Fra i star-
ten kun at have vores venner med på tu-
rene har vi i dag mange gange over hun-
drede deltagere. Det viser, hvor god 
en ramme naturen er for at bringe folk 
sammen. Det er, som om den skræl-
ler nogle lag af og får os til at slippe fa-
caden, så vi slapper af og kan være os 
selv. I naturen føles stilhed fx ikke så 
akavet, som hvis du sidder på en café 
inde i byen. 

Grønne omgivelser er en fantastisk 
kur mod stress og ensomhed, som alt 
for mange kæmper med. For naturen gi-
ver plads til ro, fordybelse og nærvær 
i en travl hverdag med meget forvent-
ningspres. Det oplever vi fx til vores 
“poetiske skovvandringer” eller urtetu-
re, hvor jeg viser, hvordan man finder 
og tilbereder spiselige planter.

Natur Retur er også et grønt fælles-
skab, der samler folk om den bæredyg-
tige omstilling. Bl.a. ved at vise, at store 
naturoplevelser også findes i baghaven 
– og ikke kun på den anden side af jord-
kloden”.   ■
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e fter fire år i landet ta-
ler jeg stadig ikke dansk, 
og alle forventer, at jeg 
kan sproget. Du kan ikke 
få et ordentligt job uden 
at tale dansk, så nu kan 

jeg ikke længere forestille mig at bli-
ve boende i Danmark på grund af 
sprogbarrieren”. 

24-årige Zsófia Mezőközy kommer 
fra Ungarn. Hun flyttede til Danmark 
i 2015 for at starte sine studier og læ-
ser “Global Nutrition and Health” på 
Københavns Professionshøjskole. 

Den uddannelse lukker dog i 
2022, fordi “i sammenhæng med nu-
værende regeringspolitikker finder 
vi i denne henseende, at for mange 
kandidater ikke er i stand til at fin-
de beskæftigelse direkte relateret 
til deres uddannelse. Desuden for-
lader størstedelen af kandidaterne 
Danmark for at finde arbejde i de-
res hjemland”. Det skrev skolen i et 
åbent brev i januar om beslutningen. 

Zsófia Mezőközy har indtil videre 
betalt 3.000 kr. for danskkurserne. 
Men som studerende har hun ikke 
råd til at investere op til 12.000 kr. 
ekstra for at lære dansk. 

“Det er blevet så dyrt at lære spro-
get”, siger hun på flydende engelsk. 

Siden Løkke-regeringen og 
Dansk Folkeparti ved lov fra som-
meren 2018 indførte brugerbeta-
ling på danskkurser til udlændinge, 
har sprogskolerne i København mi-
stet fire ud af fem af kursisterne på 
de danske sprogkurser. Det fortæller 
sprogskolerne til Magisterbladet.

“En nedgang på 80 procent var 
der ikke nogen, som kunne have for-
udset. Det er voldsomt”, siger Bente 
Meinhardt, som er direktør på Clavis 
Sprogcenter.

Hun forklarer, at deltagerantal-
let på danskuddannelserne i Kø-
benhavn er faldet fra omkring 
ca. 12.000 kursister i 2018 til nu 
ca. 2.500, siden der blev indført 
brugerbetaling. 

Det er en katastrofe
Antallet af udlændinge på danskkur-
serne i hele landet falder også, men 
ikke så drastisk som i København.

I første halvår af 2018 gik der 
22.328 udlændinge på de gratis 
danskkurser. I 2. halvår af 2018 – ef-
ter at der blev indført brugerbetaling 
– faldt antallet af kursister til 12.145. 
Det oplyser Udlændinge- og Integra-
tionsministeriet på baggrund af tal 
fra Danskuddannelsesdatabasen.

Det svarer til et fald på 46 
procent.

Hvor et danskkursus på sprogsko-
lerne tidligere var gratis for udlæn-
dinge, koster det nu 2.000 kr. per 
modul. Ønsker en udlænding alle 
seks moduler på danskuddannelsen, 
koster uddannelsen op mod 12.000 
kr. i alt. 

Med indførelsen af brugerbeta-
ling på danskuddannelsen anslog re-
geringen, at der ville ske et frafald, 
men at det ville blive langt mindre, 
end det er endt med – ikke mindst i 
København. 

I bemærkningerne til lovforslaget, 
som blev fremsat af tidligere udlæn-
dinge- og integrationsminister Inger 
Støjberg (V), står der således, at der 
“forudsættes en nedgang i aktivite-
ten for målgruppen på 35 procent”.

Direktør på UCplus Sprogcenter 
i København Jakob Thykier forstår 
ikke, hvordan regeringen er kommet 
frem til, at frafaldet ville blive på 35 
procent.

“At regeringen er kommet frem 
til, at brugerbetaling ville betyde 
en nedgang på omkring 35 procent, 
må være rent gætteri, for nedgan-
gen er mere end det dobbelte i Kø-
benhavn”, siger Jakob Thykier og 
fastslår: 

“Vi er på vej ud i, at det nærmest 
er gået i stå, når det gælder kurser 
med deltagerbetaling for selvforsør-
gende. Det har betydet, at vi har op-
sagt omkring 20 medarbejdere de 
sidste tre måneder, som vi jo troe-
de, der var arbejde til”, siger Jakob 
Thykier. 

Mudret billede af udviklingen
Grunden til, at sprogskolerne i Kø-
benhavn har mistet mange kursister 
efter indførelse af brugerbetaling på 
danskuddannelserne, er mudret. 

Umiddelbart inden indførelsen 
af brugerbetaling på sprogunder-
visning i dansk til udlændinge blev 
dansk uddannelsen sendt i udbud 
i bl.a. Københavns Kommune. Det 
endte med, at tre tidligere sprogcen-
tre tabte udbuddet til de to sprogcen-
tre Clavis og UCplus. 

I forbindelse med indførelsen af 
brugerbetaling på danskuddannel-
sen for selvforsørgende per 1. juli 
2018 begyndte nogle af de tidlige-
re udbydere af danskuddannelsen 
dog i stedet at tilbyde danskuddan-
nelse gratis under FVU-loven, op-
lyser både Bente Meinhardt og Ja-
kob Thykier. Og det kan være på 
kant med lovgivningen. FVU er nem-

SprogSkolEr MiSTEr 
TuSiNdEr af kurSiSTEr 
Sprogskoler i København har mistet 80 procent af kursisterne, efter at regeringen 
indførte deltagerbetaling på danskkurser for udlændinge i sommeren 2018. 
Kurserne er for dyre, fortæller ungarske Zsófia Mezőközy, som studerer i 
Danmark, men nu planlægger at forlade landet, fordi hun ikke får lært sproget. 

“Nu kan jeg ikke længere forestille 
mig at blive boende i danmark”.

Zsófia Mezőközy, ungarsk studerende, Københavns Professionshøjskole
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lig ikke undervisning i at tale dansk, 
men målrettet undervisning i at læse 
og skrive dansk for såvel danskere 
som udlændinge, der allerede kan 
sproget og ønsker at forbedre læse- 
og skrivekompetencer. 

Bente Meinhardt vurderer, at 
der nok var et par tusinde kursister, 
som fortsatte en eller anden form 
for danskundervisning på de gam-
le sprogcentre under FVU, efter at de 
havde tabt udbuddet. 

“Det gør det desværre meget 
vanskeligt at konkludere, hvilken 
konkret indflydelse indførelsen af 
brugerbetaling har haft på deltager-
antallet. Vi kan blot konstatere en 
nedgang på 80 procent, siden den 
blev indført”, siger Bente Meinhardt. 

Ministeriet vil iværksætte tilsyn
I Undervisningsministeriet er man 
blevet opmærksom på, at visse 
sprogcentre ikke efterlever regler-
ne på området. Det fremgår af et så-
kaldt hyrdebrev, som Styrelsen for 
Undervisning og Kvalitet (STUK) un-
der Undervisningsministeriet send-
te til samtlige voksenuddannelser, 
sprogcentre og KL den 28. marts. 

I brevet gør STUK opmærksom 
på, at en række sprogskoler har mar-
kedsført gratis tilbud om sprogun-
dervisning i dansk under FVU med 
et indhold svarende til de danskud-
dannelser, som i juli 2018 overgik til 
at blive betalingskurser. STUK an-
noncerer, at der vil komme tilsyn på 
området. 

“De tilsyn håber jeg virkelig, at 
ministeriet vil foretage. Tankevæk-
kende har det i alt fald været, at i 
det øjeblik man indførte brugerbe-
taling på danskuddannelsen, så steg 
FVU-aktiviteten, idet den flere ste-
der i landet blev brugt som ny, gra-
tis danskuddannelse”, siger Bente 
Meinhardt. 

Ungarske Zsófia Mezőközy synes, 
at Danmark er et dejligt land fuldt 
af muligheder. Men hun føler, at po-
litikerne med indførelsen af bru-
gerbetaling på danskuddannelser-
ne gør det sværere at blive en del af 
samfundet: 

“Pludselig beskylder politikerne 
udlændinge for at udnytte det danske 
samfund og indfører brugerbetaling. 
Jeg har bidraget til samfundet ved at 
betale skatter som alle andre, og så 
fjerner de denne mulighed”.   ■

Det er blevet 
for dyrt at lære 
dansk. Det me-
ner 24-årige 
Zsófia Mezőközy 
fra Ungarn om 
regeringens be-
slutning om at 
indføre bru-
gerbetaling på 
danskkurser for 
udlændinge. 
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To meNTorer med fæLLeS 
paSSioN

Dorthe Rozalia Horup har i fire år været mentor for an-
dre medlemmer af DM. Birgit Signora Toft var i sin tid 
med til at etablere DM’s mentorordning. Hun har be-
skæftiget sig professionelt som rådgiver om mentor-
forløb i mange år, og for et par år siden holdt hun op-
læg for mentorer i DM, hvor de to mødtes. Siden har de 
holdt kontakt om deres fælles passion: at være med til at 
skabe personlig udvikling i mentorforløb.
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Hvordan blev du mentor?
“Da jeg gik på lederuddannelse i 
2014, tænkte jeg, at nu kunne jeg 
egentlig godt selv have brug for en 
mentor at tale med om min vej vide-
re. Men så spurgte Magisterforenin-
gen, om jeg ikke selv ville være men-
tor, og det kunne jeg godt se pointen 
i. Det ligger dybt i mig, at jeg ger-
ne vil hjælpe andre til rette på ar-
bejdsmarkedet, og samtidig ville det 
udfordre mig at blive mentor. Og 
så tænkte jeg, at det ville give mig 
et netværk i fagforeningen. Jeg vil-
le lære nye mennesker at kende, få 
kontakter, netværk og indsigt i nye 
brancher”.

Hvad har dine opgaver været?
“Jeg har haft en mentee om året og 
er i gang med min fjerde. To havde 

som fællesnævner at finde sig til ret-
te i jobbet. Et forløb handlede om le-
delsesudvikling og et fjerde om at 
udvikle sig videre i jobbet. I praksis 
har vi fire møder om året på halvan-
den til to timer. På det første møde 
siger jeg: “Værsgo, fortæl mig om dig 
selv, så lytter jeg”, og derefter for-
ventningsafstemmer vi, hvad de ger-
ne vil have sparring på. Typisk får 
de en øvelse eller konkret inspirati-
on med hjem, så vi næste gang kan 
tale om, hvordan det gik. Vi planlæg-
ger møderne hen ad vejen, og vi kan 
komme vidt omkring og tale om alt 
fra balance mellem arbejdsliv og fri-
tid til stress, trivsel og karriere”.

Hvad synes du om at være mentor?
“Det er en god måde at blive udfor-
dret på og få udvidet sin horisont 
og sit netværk. Jeg har også fået ind-
sigt i, hvordan andre arbejdsplad-
ser fungerer. Desuden giver det en 
utrolig god følelse at mærke, at man 
har hjulpet en anden. Det giver glæ-
de indeni. Jeg tror, at mine men-
tees har fået noget med sig fra hver 
samtale. Men hvor meget de får ud 
af forløbet, afhænger af dem selv 
og deres indstilling til at arbejde 
med tingene mellem møderne. For 
mig personligt har hele forløbet, fra 
jeg mødte Birgit til et mentormø-
de og hørte om hendes karrierevej, 
betydet, at jeg fik øje på mulighe-
den for selv at ændre mit arbejdsliv 

VEd førSTE MødE MEd MiN 
MENTEE SigEr JEg: VærSgo’ 
forTæl oM dig SElV
Dorthe Rozalia Horup havde lyst til selv at blive udfordret og ville gerne 
hjælpe andre til rette på arbejdsmarkedet. Derfor blev hun mentor. 

dorThe og BirgiTS STikord TiL 
eT godT meNTor forLøB

•	Gensidighed	og	ligeværdighed	på	både	fagligt	og	psy-
kologisk plan.

•	God	interaktion,	hvor	mentor	i	passende	omfang	deler	
erfaringer med mentee. 

•	Oprigtig	interesse	fra	mentor	for	mentees	situation.

•	Mentor	skal	hjælpe	mentee	med	at	finde	svarene	i	sig	
selv. 

•	Begge	skal	være	bevidste	om	at	skabe	ro	og	frirum	og	
respektere tavshedspligt.

og blive selvstændig ved siden af et 
deltidsjob”.

Hvis andre overvejer at blive men-
tor, hvad kan du så anbefale dem at 
overveje?
“Forudsætningen for, at det bliver 
godt for begge parter, er, at du er 
oprigtigt interesseret i andre men-
nesker. Man skal ikke gøre det, for-
di man bare selv vil have noget ud 
af det, men fordi man vil den anden 
det godt og er nysgerrig og åben over 
for andres historie”.   ■
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BLiv meNTor 
Har du lyst til at dele din erfaring med mindre erfarne 
DM-medlemmer, der tumler med arbejdsrelaterede pro-
blemstillinger? Så bliv frivillig i DM’s mentorprogram. 

•	Du	skal	have	mindst	to	års	erfaring	på	arbejdsmarke-
det, og mange mentorer har også ledererfaring. 

•	Man	kan	blive	mentee,	fra	man	skriver	speciale	og	re-
sten af arbejdslivet. 

•	Mentees	ønsker	typisk	sparring	på	at	få	det	første	job	
og klare det godt, det første lederjob, nyt job eller ud-
vikling i det nuværende og balance mellem arbejdsliv 
og fritid. 

•	Et	forløb	tager	op	til	ét	år	og	indeholder	seks	til	otte	
møder. 

•	Mentors	indsats	ligger	på	mødet,	hvor	du	lytter,	sparrer	
og stiller gode spørgsmål, der bringer mentee videre. 

•	Du	skal	skrive	en	ansøgning	og	deltage	i	et	intromøde	
for at blive mentor eller mentee. 

•	Ansøgningsskema	og	mødetider	på	dm.dk.

få alle typer medarbejdere til at falde 
til og yde et stykke arbejde”.

Hvad er det egentlig at være 
mentor?
“Det er at medvirke til, at en anden 
kan udvikle sig gennem samtaler og 
samvær, som omfatter, at mentor 
kan bruge sine egne erfaringer til at 
inspirere, skubbe og provokere in-
den for mentees udviklingszone. Det 
er en forudsætning, at mentor bru-
ger sin erfaring. Der skal desuden 
være en motivation hos både men-
tor og mentee for, at det fælles for-
løb kan udvikle sig, og det er også af-
gørende, at der er et tillidsrum. Et 
mentorforløb er ikke kommercielt, 
og det stiller begge parter vældig frit. 
Det bygger på frivillighed. Men alle 
og enhver kan ikke kalde sig mentor, 
for man er mentor, i kraft af at der er 
en mentee, der efterspørger ens er-
faring og det, man kan”.

Hvad definerer et godt 
mentorforløb?
“At begge føler sig godt tilpas og ud-
fordrede hele vejen igennem. Det 
gælder også for mentor, der skal 
have et vist overskud og energi at 
øse af. Hvis mentor føler, at mentee 
bare laver gang på stedet, så er det 
ikke inspirerende at være mentor. 
Der skal være en fremdrift. Ellers 
spilder man sin tid, og mentorer er 
som regel travle mennesker, der skal 
føle, at tiden bliver brugt godt”.

dE flESTE MENNESkEr 
har EN pErSoN, SoM har 
gJorT EN forSkEl
Birgit Signora Toft fik mentorrollen ind på livet allerede i barndomshjemmet, 
hvor hendes far var en dygtig mester for lærlinge og svende. 

Hvis andre overvejer at blive men-
tor, hvad kan du så  anbefale dem at 
overveje?
“De skal have lyst til at opleve glæ-
den ved at udvikle andre og have tid 
og rum og overblik. Desuden skal de 
være gode til at lytte, og det er man-
ge mentorers udfordring”.   ■

Hvordan blev du interesseret i 
mentorforløb?
“Det går helt tilbage til min far, som 
var tømrermester og havde et fanta-
stisk liv med læring og mesterlære. 
Han kunne få noget ud af alle, uan-
set hvilket menneskeligt materia-
le han stod over for. Han havde altid 
en positiv tilgang og kunne “læse” 
lærlinge og svende, så det blev bedst 
for alle parter. Han førte dem. Nog-
le gange gik han foran eller ved si-
den af, andre gange bagved. De fle-
ste mennesker har en person, som 
har gjort en forskel for dem og de-
res valg. Det kan være en håndbold-
træner, en farfar, en nabo. Altså én, 
der havde det der karaktertræk med 
en indstilling til at hjælpe andre til 
at udvikle sig. Selv var jeg i mange år 
leder af et sygehusapotek, og jeg op-
dagede, at det med ledelsesudvik-
ling er en særlig disciplin. Jeg kunne 
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Som medlem af DM kan du få fordele  

i Lån & Spar – en solid bank fra 1880. Vi er  

nemlig en bank for fællesskaber. I dag ejet af  

DM – og mere end 45 andre organisationer. 

Få 3 % på lønkontoen – Danmarks højeste rente. 
Med fællesskabet følger ekstra gode fordele. Som 

bl.a. 3  % i rente på de første 50.000 kr. på din  

lønkonto. Det kan ingen andre banker matche.  

Læs mere og book møde på lsb.dk/dm
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Sådan får du 3 % i rente på din lønkonto   

 Du er medlem af DM og har afsluttet din  
uddannelse. 

 Du samler hele din privatøkonomi hos  
Lån & Spar (LSBprivat®Løn er en del af en 
samlet pakke af produkter og services,  
som din økonomi kredit vurderes ud fra). 

 De 3 % i rente er på de første 50.000 kr.  
på løn kontoen. Der er 0 % på resten.

 Se alle vilkår på lsb.dk/medlemsvilkaar.  
Rentesatserne er variable og gælder  
pr. 9. maj 2019. 

	 Du	behøver	ikke	flytte	dine	realkreditlån.	 
Men evt. ændringer og nye realkreditlån, skal 
gå gennem Lån & Spar og Totalkredit. 

3 %  
PÅ LØNKONTOEN
– bare fordi du er medlem af DM

Ring: 3378 1952
– eller gå på  
lsb.dk/dm og  
book møde

Stærke  
fællesskaber 

– også til din fordel
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Som medlem af DM har du adgang til 
inspiration, ny viden og efteruddannelse. 
Her kan du se et udvalg af arrangementer 
i den kommende tid. Den fulde liste fi nder 
du altid på dm.dk/kalender 

Inspiration, kurser, 
netværk og 
workshops i DM

Studerende
DM har en lang række af tilbud til dig som er 
studerende og medlem af DM. 

Bliv en Tarzan i jobjunglen – få styr på dine 
rettigheder og trivsel i første job
4. september 2019 · Frederiksberg

Fra studie til arbejdsliv – kom godt 
fra start i dit første job
1. oktober 2019 · Frederiksberg 
9. oktober 2019 · Aarhus

Værktøjskurser på universiteterne 
– se mere på studerende.dm.dk: 
• Excel for humanister
• InDesign for begyndere
• Kommakursus 
• Værktøjskursus: “Stata”
• PhotoShop for begyndere

Tilmeld dig via dm.dk/kalender  

TR og AMR kurser 
og arrangementer          
Som tillidsvalgt kan du komme på gratis kurser og 
uddannelsesdage og blive uddannet helt op til diplom-
niveau i forhandling, trivsel og organisation. Alle tillids-
valgte bliver klædt grundigt på til at varetage deres hverv.

Årsmøde for TR og AMR 
13.-14. nov. 2019 · Vejle

Intro til TR-rollen – for alle nye TR’er
21.-22. august 2019 · Middelfart 
13.-14. november 2019 · Middelfart 

Diplomuddannelse – Forhandlingsekspert 
– Ledelse og forhandling
27.-29. august 2019 · Nyborg 

Diplomuddannelse – Organisation 
– Strategisk Ledelse
3.-5. december 2019 · Middelfart

Tilmeld dig via dm.dk/kalender  

Kurser 
DM tilbyder kurser, der kan være med til at styrke dine 
kompetencer og faglige profi l. Vi har et indgående 
kendskab til det akademiske arbejdsmarked, og den 
viden sætter vi i spil, når vi udvikler kurser, som klæder 
dig på til den virkelighed, du møder på din arbejdsplads. 

Videoannoncering til SoMe
21.-22. august 2019 · København 

Projektlederuddannelse 
Opstart 2. september 2019 · Frederiksberg  

WordPress grundkursus
2.-3. september 2019 · Odense 

Playmaker – skab resultater 
gennem samskabelse – diplomfag
Opstart 5. september 2019 · Aarhus

Forvaltningsret – diplomfag
Opstart 11. september · Aarhus

Tilmeld dig via dm.dk/kalender  

Workshops
På DM’s workshops inspireres du til a� laring 
og handling indenfor emner, der vedrører dit 
arbejdsliv og din karriere. 

A� lar dine lederambitioner
25. september 2019 · Odense 
3. oktober 2019 · Aarhus

En fremtid som selvstændig
17. september 2019 · Frederiksberg 
25. oktober 2019 · Aarhus 

LinkedIn som karriereredskab
28. august 2019 · København 
1. oktober 2019 · Aarhus 
2. oktober 2019 · Aalborg 
9. oktober 2019 · Odense 

Tilmeld dig via dm.dk/kalender  

Forandringsledelse 
på Nationalmuseet

Rane Willerslev har siddet for enden af bordet på 
National museet i to år, og han har udstukket en ny 
kurs, der betyder store forandringer for alle 
aspekter af museets virke. 

På dette fyraftensmøde kun for DM’s medlemmer, 
kan du høre hvordan Rane har grebet forandrings-
ledelse af i praksis og få indblik i den rejse, han og 
museet har begivet sig ud på.

10. september 2019 på Nationalmuseet 

Medlemsnetværk
Gennem medlemsnetværk får medlemmerne adgang 
til hinandens viden og idéer – og mulighed for at 
sparre med hinanden. På kongressen 2019 blev det 
vedtaget, at DM skal  have en mere organiserende 
arbejdsform, bl.a. gennem netværk. 

Kom med på den nystartede gratis uddannelse: 

Netværksdanneruddannelse
21. -22. september · Frederiksberg
26. -27. oktober 10.00 · Kolding

DM’s Digitaliseringsnetværk
21. august 2019 · Frederiksberg 

DM’s netværk for kulturbranchen
27. august 2019 · Frederiksberg 

DM’s ledernetværk 
4. september 2019 · Aarhus 
11. september 2019 · Frederiksberg

Tilmeld dig via dm.dk/kalender  
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Som tillidsvalgt kan du komme på gratis kurser og 
uddannelsesdage og blive uddannet helt op til diplom-
niveau i forhandling, trivsel og organisation. Alle tillids-
valgte bliver klædt grundigt på til at varetage deres hverv.

Årsmøde for TR og AMR 
13.-14. nov. 2019 · Vejle

Intro til TR-rollen – for alle nye TR’er
21.-22. august 2019 · Middelfart 
13.-14. november 2019 · Middelfart 

Diplomuddannelse – Forhandlingsekspert 
– Ledelse og forhandling
27.-29. august 2019 · Nyborg 

Diplomuddannelse – Organisation 
– Strategisk Ledelse
3.-5. december 2019 · Middelfart

Tilmeld dig via dm.dk/kalender  

Kurser 
DM tilbyder kurser, der kan være med til at styrke dine 
kompetencer og faglige profi l. Vi har et indgående 
kendskab til det akademiske arbejdsmarked, og den 
viden sætter vi i spil, når vi udvikler kurser, som klæder 
dig på til den virkelighed, du møder på din arbejdsplads. 

Videoannoncering til SoMe
21.-22. august 2019 · København 

Projektlederuddannelse 
Opstart 2. september 2019 · Frederiksberg  

WordPress grundkursus
2.-3. september 2019 · Odense 

Playmaker – skab resultater 
gennem samskabelse – diplomfag
Opstart 5. september 2019 · Aarhus

Forvaltningsret – diplomfag
Opstart 11. september · Aarhus

Tilmeld dig via dm.dk/kalender  

Workshops
På DM’s workshops inspireres du til a� laring 
og handling indenfor emner, der vedrører dit 
arbejdsliv og din karriere. 

A� lar dine lederambitioner
25. september 2019 · Odense 
3. oktober 2019 · Aarhus

En fremtid som selvstændig
17. september 2019 · Frederiksberg 
25. oktober 2019 · Aarhus 

LinkedIn som karriereredskab
28. august 2019 · København 
1. oktober 2019 · Aarhus 
2. oktober 2019 · Aalborg 
9. oktober 2019 · Odense 

Tilmeld dig via dm.dk/kalender  

Forandringsledelse 
på Nationalmuseet

Rane Willerslev har siddet for enden af bordet på 
National museet i to år, og han har udstukket en ny 
kurs, der betyder store forandringer for alle 
aspekter af museets virke. 

På dette fyraftensmøde kun for DM’s medlemmer, 
kan du høre hvordan Rane har grebet forandrings-
ledelse af i praksis og få indblik i den rejse, han og 
museet har begivet sig ud på.

10. september 2019 på Nationalmuseet 

Medlemsnetværk
Gennem medlemsnetværk får medlemmerne adgang 
til hinandens viden og idéer – og mulighed for at 
sparre med hinanden. På kongressen 2019 blev det 
vedtaget, at DM skal  have en mere organiserende 
arbejdsform, bl.a. gennem netværk. 

Kom med på den nystartede gratis uddannelse: 

Netværksdanneruddannelse
21. -22. september · Frederiksberg
26. -27. oktober 10.00 · Kolding

DM’s Digitaliseringsnetværk
21. august 2019 · Frederiksberg 

DM’s netværk for kulturbranchen
27. august 2019 · Frederiksberg 

DM’s ledernetværk 
4. september 2019 · Aarhus 
11. september 2019 · Frederiksberg

Tilmeld dig via dm.dk/kalender  
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Sidste frist for debatindlæg til  nr. 7 er mandag den 23. september  
kl. 10. Debat indlæg sendes til magisterbladet@dm.dk. 

Indlæg må maksimalt være på 3.000 tegn inklusive mellem rum.  
Er et   debat indlæg for langt, vil det blive forkortet af redaktionen.

de SammeNSvorNe
Finn Held, cand.pæd.

Den 6. april bragte Politiken et indlæg med overskriften: “Poli-
tikerne har bragt de nationale test i en håbløs situation” skrevet 
af Svend Kreiner, professor emeritus, og 14. maj bringer Politi-
ken en kronik med overskriften “Drop kritikken af de nationale 
test” forfattet af 32 professorer og lektorer, de fleste fra Aarhus 
Universitet og fra enten Institut for Statskundskab eller fra Insti-
tut for Økonomi. 

Jeg selv er pensioneret lektor i pædagogik og modstander af 
enhver form for test af børn, der er tvunget til at finde sig i at 
blive testet – alene udtrykket testet er et overgreb på børn. Det 
er instrumentalistisk sprogbrug.

De 32 professorer og lektorer bringer ét eksempel på, at de 
også interesserer sig for børnenes egne reaktioner på de voks-
nes brug af test: 

Historien henter de fra Politiken, som “meget følelsesla-
det” fortæller om “en dygtig pige, som fik 11,2 i snit i gymna-
siet”, men som stadig var “påvirket af en oplevelse i 7. klasse, 
hvor hun fik sit resultat af den nationale test”: “Kroppen blev 
kold, øjnene slørede, hovedet blev tungt, og blodet suste ned 
til tæerne (…). Har man lyst til at åbne sin skæbne foran andre 
mennesker?”

Og så spørger de 32 professorer og lektorer i kor: “Hvem har 
givet pigen det indtryk, at nationale test afgør hendes skæbne?” 

Et tåbeligt spørgsmål. Det 
har de jo selv: Vi har med “de 
nationale test faktisk et red-
skab, der giver udmærkede må-
linger af elevernes dygtighed 
og samtidig bidrager til at ska-

be stærke forskningsresultater, der kommer samfundet og ikke 
mindst børn og unge til gavn”.

Dermed slutter de 32 professorer deres indlæg og ovenikø-
bet med et eksempel på, at hele deres professionelle tænkning 
bygger på en tro på, at man med de nationale test faktisk har et 
“redskab, der giver udmærkede målinger af elevernes dygtig-
hed og samtidig bidrager til at skabe stærke danske forsknings-
resultater, der kommer samfundet og ikke mindst børn og unge 
til gavn”.

Redskab! Endnu et eksempel på instrumentalistisk 
sprogbrug! 

Det er ret usædvanligt, at 32 professorer føler sig nødsa-
get til at gå til medierne med en erklæring som den i Politikens 
kronik. 

Der må i det mindste have været én, der har taget initiati-
vet. Kan det være Lars Qvortrup? Han skrev i Social Forskning 
2/2013: “Fra at være en filosofisk disciplin er uddannelsesforsk-
ningen i stigende grad blevet et empirisk orienteret forsknings-
område, der – på linje med lægevidenskaben – akkumulerer sik-
ker viden”.

Hvad er der galt med filosofien, hvor der kan skelnes mellem 
naturvidenskabelig forskning og humanistisk forskning? 

I humanistisk forskning er forskeren interesseret i menne-
sker: Hvad er det særligt karakteristiske ved det at være men-
neske? Forskningen er idiografisk: Den interesserer sig for det 
særegne, det unikke, det, som ikke kan være identisk med no-
get andet. 

I naturvidenskabelig forskning er forskeren interesseret i det 
generelle og almene. Den er nomotetisk: Forskeren leder efter 
generelle lovmæssigheder.

dm har eT fuNdameNTaLT demokraTiSk 
proBLem
anita kildebæk nielsen, medlem af DM Offentlig, tillidsvalgt på Københavns 
Universitet

Et af hovedargumenterne for, at fruentimmerne, sammen med 
en hel del andre, ikke fik valgret i 1849, var, at de ikke var selv-
forsørgende (erhvervsaktive). Heldigvis endte det jo med, at der 
for godt 100 år siden blev almen forståelse i Danmark for, at ret-
tigheder og politisk medborgerskab skulle omfatte alle og ikke 
være afhængigt af køn og status. Det er mig ubegribeligt, at vi i 
DM ikke har samme syn på disse helt grundlæggende princip-
per i vores samfund ift. foreningens vedtægter.

Sidste weekend i maj holdt DM kongres. Desværre blev dette 
højdepunkt i foreningens politiske liv skæmmet af, at kongres-
sen – kraftigt opfordret af 
den siddende hovedbesty-
relse – besluttede, at pensi-
onerede medlemmer ikke 
skal have fulde demokra-
tiske rettigheder i den for-
ening, som de er medlem af 
– ofte gennem rigtig mange 
år. I forbindelse med ved-
tægtsændringerne var der 
flertal for, at DM’s pensio-
nerede medlemmer ikke er valgbare til Hovedbestyrelsen. Ej 
heller kan et medlem fra Pensionistsektionen få lov til at deltage 
i Hovedbestyrelsens drøftelser af sager, som vedrører seniorpo-
litik eller pensionsforhold.

Jeg er meget bekymret over at være medlem af en forening, 
som synes, nogle medlemmer er mere rigtige medlemmer end 
andre, når man samtidig bryster sig af at være Danmarks mest 
demokratiske akademikerforbund.

Hovedbestyrelsens argument for, at foreningens ca. 2.500 
pensionerede medlemmer fratages en del af deres grundlæg-
gende demokratiske rettigheder, var, at de ikke er aktive på ar-
bejdsmarkedet. Det er et mærkeligt, inkonsistent argument, i 
og med at det samme gælder de ledige medlemmer og mange af 

“Kongressen be-
sluttede, at pensi-
onerede medlem-
mer ikke skal have 
fulde demokrati-
ske rettigheder”.

“Alene udtrykket 
testet er et over-
greb på børn”.
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5 uddaNNeLSeSpoLiTiSke 
øNSker TiL deN 
kommeNde STaTSmiNiSTer
Ind med taxameter, og ud med 
omprioriteringsbidrag. Her er dekanens 
ønskeliste til den kommende statsminister.

af Henrik Halkier

kære kommende statsminister 
Støvet fra valgkampen er nu 
ved at lægge sig, og det er tid at 
rette blikket fremad. Traditionen 
tro har det ikke skortet på løfter 
fra dig og de andre politikere i 
valgkampen. Nu handler det om 
at sætte handling bag ordene. 

1. afskaf omprioriteringsbidra-
get på uddannelsesområdet
Omprioriteringsbidraget har 
medført store besparelser i hele 
uddannelsessektoren. Her på 
Aalborg Universitet har vi i år 
måttet fyre dygtige undervisere 
og forskere, og det er ikke mu-
ligt at skære længere ind til be-
net, hvis vi fortsat skal give de 
studerende ordentlig undervis-
ning og vejledning. Nu håber jeg 
bare, at I også kan blive enige 
om at investere i fremtidens 
uddannelsessektor.

2. Fasthold taxameterforhøjelse
I 2010 viste en rapport, at en 
række humanistiske, sam-
fundsvidenskabelige og juridi-
ske uddannelser var underfi-
nansierede, og siden har om-
råderne hvert år modtaget et 
ekstra tilskud. Men dette til-
skud fremgår ikke på finanslo-
ven 2019. Det har vi brug for nu, 
ellers står vi i universitetssek-
toren over for nedskæringer på 
mere end 280 mio. kr.

3. Fjern begrænsninger i optaget 
af internationale studerende
I uddannelsessektoren blev vi 
sidste år mødt med krav om at 

begrænse optaget af internati-
onale studerende. Den beslut-
ning håber jeg, at du vil æn-
dre. Den betyder nemlig, at de 
internationale talenter søger 
mod andre lande. Men hvad der 
er mindst lige så slemt: Det får 
også konsekvenser for den ud-
dannelse, vi tilbyder danske 
studerende. I dag er interna-
tionalisering en effektiv måde 
at udvikle danske studerendes 
sproglige og faglige kompeten-
cer på og er med til at give dem 
et internationalt netværk.

4. skab grobund for en fælles 
indsats for at løse store sam-
fundsudfordringer 
Jeg håber, at du kan være med til 
at flytte den aktuelle dagsorden, 
så den ikke udelukkende hand-
ler om, hvordan vi kan udvikle ny 
teknologi til fremtiden, men fo-
kuserer på, hvordan vi sammen 
– på tværs af faglige og viden-
skabelige discipliner – også kan 
bidrage til at løse de langt bre-
dere udfordringer, FN peger på 
med sine 17 verdensmål.

5. skab langsigtede rammer for 
universiteterne 
På universiteterne har vi de se-
neste år levet en usikker tilvæ-
relse, fordi de økonomiske ram-
mer konstant bliver ændret.

Læs hele indlægget på 
magisterbladet.dk  

Henrik Halkier er dekan ved Det Humanistiske 
Fakultet på Aalborg Universitet, dr.phil. og 
 professor i regional- og turismestudier

BLog

studentermedlemmerne – som har fulde demokratiske rettighe-
der og som sådan er valgbare til Hovedbestyrelsen. 

Jeg håber, formanden kan forklare mig og DM’s medlemmer, 
hvorfor udelukkelse af DM’s pensionerede medlemmer ikke er 
grundlæggende udemokratisk, usolidarisk og diskriminerende. 
Kan formanden forklare, hvad DM’s pensionerede medlemmer 
får ud af deres medlemskab – ud over Magisterbladet? Og hvor-
dan DM udadtil kan arbejde for gode seniorvilkår på arbejds-
markedet uden internt at ville inddrage de medlemmer, som 
ved mest om emnet, i det formaliserede, politiske arbejde? 

Jeg håber, at jeg og en hel del medlemmer kan blive betryg-
gede i, at vi trods alt er medlemmer af en ægte demokratisk for-
ening, hvor det ikke gælder, at alle er lige, men nogle er mere 
lige end andre!

Svar 

peNSioNiSTerNeS STemme i dm
camilla gregersen, formand for DM

Den nyligt afholdte kongres har ikke begrænset pensionisternes 
demokratiske rettigheder i DM. Tværtimod. 

For det første gav netop denne kongres – på Hovedbestyrel-
sens (HB) anbefaling – Pensionistsektionen sin stemmeret til HB 
tilbage. Det er en ret, som Pensionistsektionen tidligere er ble-
vet frataget. HB anbefalede netop denne ændring, fordi vi me-
ner, at pensionerede medlemmer skal have ordentlige demokra-
tiske rettigheder i DM.

For det andet vedtog kongressen at prioritere nye medlems-
netværk, som også pensionerede medlemmer af DM kan deltage 
i og få indflydelse og repræsentati-
vitet på kongressen igennem. Pensi-
onistsektionen kan helt på lige fod 
med alle andre medlemmer delta-
ge i netværk og få del i det nu højere 
antal kongresdelegerede, som net-
værk tilsammen råder over.

Det er korrekt, at kongressen 
ikke skrev ind i vedtægterne, at Pen-
sionistsektionen skal kunne delta-
ge i HB-møder ved de punkter, der 
vedrører pensionister. Det udeluk-
ker dog ikke, at Pensionistsektio-
nen kan blive inviteret til det, selv 
om det ikke er vedtægtsbundet – li-
gesom andre medlemsgrupper kan inviteres. Jeg har det sidste 
år siddet i den tidligere regerings nedsatte seniortænketank, og 
der har jeg sparret med Pensionistsektionen, som har sendt mig 
gode kommentarer. Når HB senere på sommeren for første gang 
skal forholde sig til anbefalinger til tænketanken, er det for mig 
at se naturligt at invitere repræsentanter for Pensionistsektio-
nen til at deltage i det punkt. 

Jeg tror, at DM kan blive bedre til at inddrage medlemmer-
ne på de områder, som de har ekspertise inden for. Det gælder 
også pensionisterne. Vi værdsætter de gode arrangementer, de 
afholder i alle regioner, og sætter stor pris på de erfaringer og 
den viden, som pensionisterne i DM besidder. De ændringer, 
kongressen har vedtaget, giver bedre muligheder end før for at 
bringe den viden i spil.

“Den nyligt 
afholdte kon-
gres har ikke 
begrænset 
pensionister-
nes demo-
kratiske ret-
tigheder i DM. 
Tværtimod”. 
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dmSeNiorer fYN
PROGRAM for efterår 2019
 
Velkommen til DM-Seniorer Fyns arrangementer i efteråret 2019. 
Hvor intet andet er anført, finder arrangementerne sted i  
Seniorhus Odense, Toldbodgade 5, 5000 Odense C.

Onsdag den 28. august 
lille udflugt til Jordløse bakker ved Haarby kl. 13-15 
Kaffe, te og kage kl. 15 på Haarby Kro. 
Tilmelding senest tirsdag den 20. august kl. 12.00 på  
soeren.schneider0@gmail.com. 

Onsdag den 11. september kl. 14-16 i mødelokale 1
“smuglernes paradis” v. Nils Valdersdorf Jensen (museumsinspektør 
for Svendborg Museum).
Tilmelding senest tirsdag den 3. september kl. 12.00 på soeren.
schneider0@gmail.com.

Onsdag den 23. oktober kl. 14-16 i mødelokale 1
“anna, dronning i skotland og england og søster til christian 4.  
Historien om hendes stormfulde liv” v. Birgitte Dedenroth-Schou. 
Tilmelding senest (OBS!) tirsdag den 8. oktober pga. efterårsferien 
på soeren.schneider0@gmail.com.

Onsdag den 20. november kl. 14-16 i kunstværkstedet
“Farver ejnar Hansen” v. Kirsten Rykind-Eriksen.
Tilmelding senest tirsdag den 12. november kl. 12.00 på  
soeren.schneider0@gmail.com.

Torsdag den 12. december kl. 11-16 i salen
generalforsamling med julefrokost og andet 
Tilmelding senest tirsdag den 3. december kl. 12.00 på  
soeren.schneider0@gmail.com.

For alle arrangementer gælder, at et abstract udsendes i god tid  
inden arrangementet.

dmSeNiorer øST
PROGRAM september-november 2019
 
Du kan deltage med ledsager i arrangementerne, hvis du er 
seniormedlem af DM og samtidig er medlem af en af DM’s 
regionale seniorafdelinger. Det er gratis at blive medlem af 
DM-Seniorer Øst, hvilket kan ske via Pensionistsektionens 
hjemmeside www.dm.dk/pensionister, hvor du også kan læse 
mere om DM-Pensionistsektionen og om DM-Seniorer Øst. 

Møderne finder sted i DM’s kantine på 4. sal, indgang Peter 
Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg.

Man skal tilmelde sig hvert arrangement til den nævnte tovholder. 
Afbud meldes til tovholderen, gerne før sidste tilmeldingsdato. 

Mandag den 2. september 2019 kl. 16.30
kunst på borgen – kunsten som politisk scenografi
Begrænset deltagerantal: 30 deltagere.

Når man som tv-seer følger det politiske liv på Christiansborg, 
fanger øjet i glimt mange fremragende kunstværker, som 
udsmykker Folketingets smukke lokaler og gangarealer. Mange  
af værkerne kan ses som kommentarer til det politiske liv. Få en 
omvisning af Jens Christian Jacobsen, forhenværende chef-
konsulent og sekretær for Folketingets rådgivende kunstudvalg,  
og hør om de berømte statsministerportrætter og Borgens anden 
gode kunst, når vi besøger Folketingssalen, “magtens korridorer”, 
udvalgslokaler og folketingsgruppernes mødeværelser.  
Tilmelding senest mandag den 26. august til Ingrid Sylvest 
Nielsen på ingrid.sylvest@email.dk.

Onsdag den 11. september eller torsdag den 26. september 
klokken 15-16
besøg på regensen
Begrænset deltagerantal: 30 deltagere pr. besøg. 
Få en omvisning på Danmarks næstældste kollegium, Regensen, 
som er bygget i 1623, og som er genbo til Rundetårn. 
Tilmelding senest onsdag den 4. september eller torsdag den  
19. september 2019 til Ingrid Sylvest Nielsen på  
ingrid.sylvest@email.dk.

Tirsdag den 17. september 2019 kl. 14.30-16.30 
schweiz – midt i europa uden for eU.
Cand.mag. Anders Brandborg, HD, der har boet og arbejdet en 
årrække i Schweiz, fortæller om alpelandet og afdækker historier 
og myter. 
Tilmelding senest mandag den 9. september til Povl Høyer på 
povl.hoeyer@post2.tele.dk.

Tirsdag den 8. oktober kl. 14.30-16.30 
Danske skove – fra 1600-tallets bondeskove og overdrev til vore  
dages multifunktionalitet
Lektor Bo Fritzbøger, Saxo-Instituttet, KU, vil fortælle om de 
danske skove, som frem til 1700-tallets landboreformer havde 
mange forskellige formål med utallige konflikter til følge. Senere 
blev produktion af træ det dominerende mål for skovdriften, et 
mål, som rekreation og friluftsliv måtte indordnes under. I det  
20. århundrede blev skovdriften mere multifunktionel, hvilket  
dog også giver konflikter. 
Tilmelding senest tirsdag den 1. oktober til Lilian Skjernaa på  
lilianskjernaa@gmail.com.

Onsdag den 30. oktober eller onsdag den 6. november kl. 12-14
rundvisning på gallerier mv. 
Begrænset deltagerantal på maks. 12 personer.
Designer Kirsten Klie vil arrangere besøg på udvalgte gallerier i det 
indre København, som viser ny kunst. Det endelige program og 
mødested vil blive tilsendt de tilmeldte 6 dage før 
gallerivandringen.
Tilmelding senest onsdag den 23. oktober til Jette Lassen på  
jette-hans@lassen.mail.dk.

Mandag den 4. november kl. 14.30-17.00
generalforsamling og foredrag om “på knæ for livet”
Professor emerita, skribent Susanne V. Knudsen fortæller om sin 
bog “På knæ for livet” om forfatterne Halfdan Rasmussen og Ester 
Nagel, et indblik i et kunstnerægteskab og i forfatterskaber fra en 
tid, der var præget af krise-, krigs- og efterkrigstid. De biografiske 
beretninger bygger på breve og dagbøger, som fletter sig ind i 
udviklingen af deres forfatterskaber.
Tilmelding senest mandag den 28. oktober til Tom Carlsen på 
tomcarlsen@mail.dk.
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Det Nationale Center for Fremmedsprog, NCFF, arbejder for at 
få flere elever og studerende til at vælge sprog og generelt løfte 
sprogområdet på tværs af hele uddannelsessystemet

Hvad kan du bruge NCFF til?

• Tag pulsen på, hvad der rører sig i de  
 danske fremmedsprogsmiljøer og få  
 inspiration

• Følg med i, hvad der sker på fremmed- 
 sprogsområdet i Danmark og i dit  
 lokalområde

• Få økonomisk og faglig støtte til  
 projekter og aktiviteter

Kontakt os med:

• Projektideer

• Forslag til samarbejde, udvikling, 
 videreuddannelse og arrangementer

• Igangværende eller gennemførte 
 lovende projekter

• Kommende arrangementer af interesse  
 for sprogfolk, som vi kan hjælpe med at  
 formidle

FremMedSprog

Vi kommer hele vejen rundt om, hvad brobygning er, både 
ift. individet, institutioner og indhold. Hør oplæg, og deltag 
i workshops med folk, der arbejder med fremmedsprog.

19.09.19 i Middelfart kl 9.30-16
Læs mere og tilmeld dig på www.ncff.dk

NCFF-KONFERENCE 
OM BROBYGNING

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

Læs om jobmuligheder
i Grønlands Selvstyre på
www.naalakkersuisut.gl/job
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Akademikere 
er sunde, 
men nøj, hvor 
de drikker
SIDE 42
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efTeruddaNNeLSe 
giver NY iNSpiraTioN
Det oplever tre ud af fire magistre. Projektleder Naghmeh 
Mahmoudi Kashani er en af dem. SIDE 19

STJerNeforSkere TiL 
kamp for daNNeLSe:
“Vi er blevet 
spændt for en 
nyttevogn. Nu 
er det nok”.
SIDE 38

mppension.dk

134.000 medlemmer får 
både afkast og ansvarlighed

8,4 %
Fra 2009 til 2018 har MP Pension fået et afkast på 

8,4 % i gennemsnit pr. år. 

Det er blandt de bedste afkast i pensionsbranchen. 

Max 2°
Vores investeringspolitik understøtter Paris-aftalens 

målsætning om max 2° global opvarmning. 

Derfor har vi også valgt at sælge vores aktier i olie, 
kul og tjæresand.

Vi har oprettet en klimapulje på 5 mia. kr.

Lige nu har vi i alt grønne og klimavenlige 
investeringer for 6,3 mia. – og der er flere på vej.

5 mia. til klimaet

KR

MP Pension er en medlemsejet pensionskasse. 
Derfor får medlemmerne pension og forsikringer 

til kostpris.

Bestyrelsen er valgt af medlemmerne, og med-
lemmer kan få direkte indflydelse ved at deltage på 

den årlige generalforsamling. 

Medlemsdemokrati
De fleste af vores medlemmer er ansat på 
offentlige overenskomster, men når du er 
magister, gymnasielærer eller psykolog, 

kan du altid få pension hos os.

Pension til selvstændige

Vores 134.000 medlemmer har livsvarig pension, men 
38.000 af dem har også valgt at have en ratepension 

hos MP Pension.

Lige nu har de 38.000 opsparet over 1,3 mia. 
alene i ratepension.

Ratepension til 38.000
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