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copenhagensummeruniversity.ku.dk

ER DU STADIG 
RIGTIG KLOG?

10.-14. august 2015 / 17.-21. august 2015
Copenhagen Summer University

UDDRAG FRA ÅRETS PROGRAM:

Decoding China – navigating the waters of politics,  
business and government affairs

Coaching, Kierkegaard og Lederskab

Den Danske Model - under udvikling eller afvikling?

Adfærdsøkonomi og Psykologiske Valg – 
bagom menneskelig irrationalitet og nudging

Fødevarekemisk Stabilitet – optimering af  
ingredienser, fødevare- og foderprodukter

Det Borgernære Sundhedsvæsen

Evaluering og Effektmåling

Fødevareinnovation og Madkultur

Kriminalprævention – hvornår virker det og hvorfor?

Konkurrencestaten som den nye Velfærdsstat? 

Mad i Samfundet: Kvalitet, Sikkerhed og Politik -  
kampen om fødevarerne 

Kommunikation 2.0 - effektiv kommunikation på  
tværs af medier

Personalised Medicine – the future treatment paradigm

Troværdig Meningsdannelse – retorisk kompetenceløft  
for meningsdannere
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Tag efter- og videreuddannelse på Det Humanistiske Fakultet  

på Københavns Universitet. 

På Åbent Universitet kan du læse et bredt udvalg af enkeltfag inden  

for hele det humanistiske fagområde - Historie, Dansk, Litteratur,  

Filosofi, Retorik, Sprog og meget mere.

Du kan få kompetencer til at undervise i et nyt fag i gymnasiet, læse  

en hel Bachelor-  eller Masteruddannelse eller blot tage et enkelt kursus.  

Langt det meste af undervisningen foregår om aftenen, men det er også muligt 

at søge om tomme pladser på dagskurserne.

Ansøgningsfrist for efterårets kurser: 4. maj 2015.

Læs mere på  

www.aabentuniversitet.hum.ku.dk 

INVESTÉR  
I DIN FREMTID  
 - LÆS PÅ DELTID! 

Det er svært at beskytte sig mod identitetstyveri, og der kan 

gå lang tid, før du opdager, at du har været udsat for det. 

Derfor tilbyder GF Magistrene id-sikring for 0 kr., når du også  

har en indboforsikring hos os. Med den får du hjælp til at få 

din identitet tilbage, afvise regninger og rydde op efter tyveriet.  

Få id-sikring for 0 kr.  

GF Magistrene ∙ Peter Bangs Vej 30 ∙ 2000 Frederiksberg ∙ Tlf. 72 24 41 45 ∙ www.gf-magistrene.dk

Mere end 12.000 identiteter
stjæles online hvert år
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I disse dage bliver I, DM’s medlemmer, bedt 
om at tage stilling til to vigtige politiske sa-
ger, som vi i DM’s politiske organer har ar-
bejdet intenst med gennem det seneste halve 
år. Det drejer sig om resultatet af de offent-
lige overenskomstforhandlinger og om for-
slaget til ny vedtægt for DM. Et stort flertal 
af Hovedbestyrelsen og Repræsentantskabet 
indstiller begge dele til medlemmernes god-
kendelse.

Overenskomstresultater kommer regel-
mæssigt, mens en helt ny vedtægt er en sjæl-
denhed. 

Derfor vil jeg her koncentrere mig om at 
uddybe baggrunden for arbejdet med en ny 
vedtægt og de mål, vi har sat os.

Overenskomsten i 2013 var en tydelig il-
lustration af, at den så-
kaldte danske model 
med fokus på centra-
le forhandlinger mel-
lem arbejdsmarkedets 
parter er under pres. 
Det gav et behov for at 
gentænke DM’s fokus 
og kerneydelser, så vo-
res fagforening også i 
fremtiden kan levere 
værdi til medlemmer-
ne. Og det førte til en 
formulering af en ny 
strategi, som vi kaldte 
“DM i fremtiden”.

Men det førte også 
til en erkendelse af, at de rammer, som 
DM’s gældende vedtægt sætter for fagfor-
eningsarbejdet, slet ikke svarede til de mål, 
vi satte os i strategiarbejdet. Derfor var det 
logiske næste skridt at sætte et vedtægtsar-
bejde i gang. 

I forslaget til ny vedtægt har vi lagt øget 
vægt på det lokale arbejdspladsniveau med 
tillidsrepræsentanter og kontaktpersoner 
som helt centrale for vores interessevare-
tagelse. Det skal være medlemmernes vil-
kår på arbejdsmarkedet og de problemer og 
krav, der udspringer fra private og offentlige 
arbejdspladser, der primært skal drive DM’s 
politik. Det giver de 4 arbejdspladssektorer 
en mere central plads i den demokratiske 
struktur, og alle ordinære medlemmer pla-

ceres i en af disse. Men heri ligger der også 
en forpligtelse for sektorbestyrelserne til at 
give vores ledige medlemmers interesser en 
høj prioritet. 

Et andet mål for vedtægten er at gøre det 
lettere for medlemmerne at involvere sig i 
fagforeningens liv. DM skal være en fagfor-
ening, hvor medlemmerne får lyst og mu-
lighed for at engagere sig, i det omfang og 
inden for de områder og faglige aktiviteter 
som passer til dem. Derfor opretter vedtæg-
ten et antal medlemsfora, som får mulighed 
for at være repræsenteret på den kongres, 
som skal tegne DM’s profil og sætte retnin-
gen for politikken.

Men frem for alt har det været vores mål 
at skabe rammerne for en fagforening, hvor 

der diskuteres og ud-
vikles politik på man-
ge forskellige niveauer 
og i mange forskelli-
ge medlemsgrupperin-
ger. Politik, som viser 
medlemmer, potentielle 
medlemmer, offentlig-
hed og beslutningstage-
re, at DM er en markant 
fagforening, der kæm-
per for ordentlige vilkår 
for alle medlemmer på 
det private arbejdsmar-
ked og på det offentlige 
og ikke mindst for de 
medlemmer, der sidder i 

løse ansættelser eller står uden arbejde. Det 
er det, vi har villet med den ny vedtægt.

Men det siger sig selv, at når vi samtidig 
har ønsket at udforme en vedtægt, der ikke 
sætter rigide regler og begrænsninger op, 
og som ikke er udtømmende, men ramme-
sættende, så betyder det, at der skal gøres 
en stor indsats af de aktive i bestyrelser og 
medlemsfora for at realisere muligheder-
ne. Det har jeg også stor tillid til vil ske, og 
derfor håber jeg, at vores medlemmer vil 
tage godt imod forslaget til ny vedtægt.

Hovedbestyrelsen for 

Dansk Magisterforening

Ingrid Stage, formand

Peter Grods Hansen,  

DM Offentlig

Anita Kildebæk Nielsen,  

DM Offentlig

Anders Chr. Rasmussen,  

DM Offentlig

Frederik Dehlholm, DM Privat

Camilla Gregersen, DM Privat

Bjarke Friborg, DM Privat

Leif Søndergaard,  

DM Forskning & Videregående 

Uddannelse

Olav Wedege Bertelsen,  

DM Forskning & Videregående 

Uddannelse

Thomas Vils Pedersen,  

DM Forskning & Videregående 

Uddannelse

Hans Beksgaard, DM Forskning 

& Videregående Uddannelse

Erik Alstrup, DM Forskning & 

Formidling

Inger Staahl Jensen, DM 

 Honorar- og timelønnede, del-

tidsansatte og arbejdssøgende

Hanne Götzsche, DM Pensionist

Charlotte Palludan,  

Fagforeningslisten

Mette Thygesen,  

DM Studerende

Hans Chr. Gørup Nilsen,  

DM Studerende

Stem gerne ja

“Det skal være 
medlemmernes 
vilkår på arbejds-
markedet og de 
problemer og krav, 
der udspringer fra 
private og offent-
lige arbejdspladser, 
der primært skal 
drive DM’s politik”.

Lederen skrives på skift af DM’s formand Ingrid Stage, næstformand Peter Grods Hansen og næstformand Camilla Gregersen.
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Filosofi, Retorik, Sprog og meget mere.

Du kan få kompetencer til at undervise i et nyt fag i gymnasiet, læse  

en hel Bachelor-  eller Masteruddannelse eller blot tage et enkelt kursus.  

Langt det meste af undervisningen foregår om aftenen, men det er også muligt 

at søge om tomme pladser på dagskurserne.

Ansøgningsfrist for efterårets kurser: 4. maj 2015.
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www.aabentuniversitet.hum.ku.dk 
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Det danske samfund bruger 100 mia. kr. om året på uddannelse – fem procent 
af bnp. Man skulle tro, at det var en god historie om et lille land, der kan og 
vil prioritere viden og almen dannelse.

Skulle tro. For da jeg med en vis ærefrygt forberedte mig til jobbet som 
redaktør på Magisterbladet, stødte jeg på de mærkeligste fænomener: En ar-
bejdsløs, der “ikke vil fremhæve, at jeg er cand.mag., på grund af de fordom-
me, der er”. Erhvervsorganisationer og sågar en minister, som talte nedsæt-
tende om vidende mennesker med udtryk som “stud.ubrugelig”!

Den samme uddannelsesminister beklagede også, at forskerne følte “sig 
bandlyst” og holdt sig væk fra den “beskidte” offentlige debat. Anders Foghs 
berygtede nytårstale om smagsdommere fra 2002 havde helt enkelt taget pip-
pet fra dem.

Samlet konklusion: Højtuddannede skammer sig, er ubrugelige og holder 
kæft.

Kan det virkelig passe? Her på redaktionen satte vi os for at undersøge, om 
forskerne havde flettet næbet. Vi lavede en rundspørge til landets universite-
ter. Og så tikkede resultaterne ind. De var virkelig opløftende.

Forskerne ville blæse på Foghs bandbuller. De ønskede ikke alene at bidra-
ge til den offentlige debat. De følte faktisk, at det var en pligt – og det var i 
øvrigt ikke noget, de skulle belønnes for økonomisk. Man sporer noget, der 
minder om idealisme og faglig stolthed. Ja, man bliver næsten helt glad.

Man kan altid kritisere den manglende tid til forskning, at forskere hele ti-
den skal synliggøre og retfærdiggøre sig selv for at skaffe midler, og man kan 
påpege, at forskere ikke blot bliver brugt, men også misbrugt af journalister.

Men lad os ikke gøre det for indviklet: Selvfølgelig skal vi være glade for, at 
forskerne er med til at løfte debatten. Viden er nemlig ikke det samme som 
bedreviden. Det er en undervurdering af folk, hvis man tror, at de ikke kan 
håndtere og tåle, at andre bidrager med viden. 

Vi har begået journalistik. Ikke grundforskning. Normalt i journalistik er 
to-tre kilder nok til en historie. Vi har fået svar fra 460 forskere, så vi synes 
selv, at vi har været grundige. Med en svarprocent på 18 er vi bevidste om, at 
vores resultat ikke er endegyldigt, men forhåbentlig et interessant fingerpeg. 
Og så håber vi, at rigtige forskere vil arbejde videre med emnet.

I det næste nummer af bladet holder vi fast i kulturkampen om forskerne og 
spørger den danske befolkning, hvilken gruppe de helst ville høre mere fra i 
medierne: Kommentatorer, journalister, erhvervsfolk, forskere, politikere etc.

Vi vil også gerne udfordres af dig, hvis du har viden om emnet. Send en 
mail til je@dm.dk.

Elfenbenstårn – glem det!

Magisterbladet:
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
Telefon 38 15 66 00 (kl. 10-16)
Telefax 38 15 66 65
Internet: www.magisterbladet.dk
e-mail: magisterbladet@dm.dk

Al henvendelse vedr. abonnement og 
adresse ændring: 38 15 66 00 og bed om 
medlems afdelingen. Abonnement på Ma-
gisterbladet  koster 225,50 kr. per kvartal.

Redaktion:
Jakob Elkjær 
(ansvars havende) 
je@dm.dk

Lisbeth Ammitzbøll 
la@dm.dk

Martin Ejlertsen
me@dm.dk

Pernille Siegumfeldt
psi@dm.dk

Thomas Bøttcher
tb@dm.dk

Sidse Rølle Jakobsen, sekretær
srj@dm.dk

Direkte telefon:  
38 15 66 52

Annoncer: 
DG Media a·s
St. Kongensgade 72 
1264 København K
Tlf. 70 27 11 55 
Fax 70 27 11 56

Design og produktion:
Datagraf Communications
www.datagraf.dk

F a s t e  r u b r i k k e r

 3 LEDER

 4 REDAKTØRENS KOMMENTAR

 36 NYE BØGER

 41 NYE BØGER 

 44 SIDEN SIDST

 49  NYE BØGER

 54 DEBAT

 56 FAGLIGT FORUM

 59 DM MEDLEMSTILBUD

 60 LEDIGE STILLInGER

 66 MEDDELELSER

M a g i s t e r b l a d e t  0 3  ·  M a r t s  2 0 1 5

4 af Jakob Elkjær, redaktør

144746 Magisterblad 3 2015.indd   4 13/03/15   12.05



a r t i k l e r

4223

 7  ny vedtægt til afstemning

 8  Reform får reeksamener til 
at eksplodere

 11  Eksperter trodsede Fogh

 23  Breaking news – med 
eksperten som medfortæller

 26  Eksperternes terrorpakke

 28  når kroppen bliver en vare

 31  Flere ph.d.er skal ud af 
universitetet

 32  32.000 DM’ere stemmer om 
ny overenskomst

 34  Samba for én

 38  Guide: Bliv klar til job

 42  når magistre ryger hash

 47  nyt pres på MP Pension for 
grøn omstilling

 50  Robotkolleger og 
embedsmænd, der regner 
baglæns

 54  Jørn Lund: Tid til 
kommapause

44“Vi vil gerne sætte 
fokus på unge piger 
og drenge, der eks-
perimenterer med 
deres seksualitet”.

50

Forsidetegning: Adam O.

Oplag: 33.000 eksemplarer

ISSn 0903-7349

Kontrolleret af 

Kontrolleret oplag: 32.486
i perioden 1. 7.2012-30.6.2013

Produktionsplan:

nr. 4 2015
Udkommer:  17. april
Deadline debat:  7. april
Deadline annoncer:  8. april
Deadline kalender:  8. april

nr. 5 2015
Udkommer:  22. maj
Deadline debat:  11. maj
Deadline annoncer:  11. maj
Deadline kalender:  11. maj

nr. 6 2015
Udkommer: 12. juni
Deadline debat: 1. juni
Deadline annoncer: 2. juni
Deadline kalender: 2. juni

N
O

R
DI

SK MILJØMÆRKN
IN

G

541-004
TRYKSAG

38

M a g i s t e r b l a d e t  0 3  ·  M a r t s  2 0 1 5

5i N d H O l d

144746 Magisterblad 3 2015.indd   5 13/03/15   12.05



Som medlem af DM får du al den hjælp, du skal bruge hos Lån & Spar. 

For billån kan godt være lidt kryptiske. Et godt fif er at kigge på ÅOP’en. 

Her skal alle udgifter på lånet nemlig regnes med. Vi ser gerne 

papirerne igennem med dig og giver dig det nødvendige overblik  

over de reelle udgifter. Så ved du, hvad der kan betale sig. 

Men uanset, hvor langt du er i processen, vil vi gerne give dig nogle 

gode råd med på vejen. En guide til, hvad du skal være opmærksom  

på, når du kigger på ny bil.

Find guiden på lsb.dk/5gode 

Skriv aldrig  
under på et billån  
uden at tale med  

din bank først
Tjek ÅOP (Årlig Omkostning i Procent),  

når du sammenligner priser

Billån på EKSTRA 
GODE betingelser, når 
du er medlem af DM

VIL DU HURTIGT VIDERE?

Ring:  Ring 3378 1952 hvis du vil tale billån 

med en personlig rådgiver

Online:   Gå på lsb.dk/dm og vælg ’book møde’.  

Så kontakter vi dig
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Efter måneders arbejde med at disku-
tere en ny vedtægt har foreningens re-
præsentantskab netop vedtaget den nye 
vedtægt. Det er derfor nu op til DM’s 
medlemmer endeligt at stemme om, 
hvorvidt de også godkender arbejdet. 
Resultatet af urafstemningen forelig-
ger den 27. marts. 

DM trænger til en ny vedtægt, fordi 
den nuværende er både uklar og foræl-
det på mange punkter. Det mener for-
mand for DM Ingrid Stage, som har 
stået i spidsen for DM’s hovedbestyrel-
ses arbejde med en ny vedtægt. 

“Vedtægten skal svare til behovet 
for at styrke det lokale arbejdspladsni-
veau og fokusere på, at DM’s interes-
sevaretagelse sker i relation til arbejds-
livet. Samtidig har vi ønsket at sikre 
en større og smidigere medlemsinvol-
vering i udviklingen af fagforeningen 
fag fagligt og fagpolitisk”, siger Ingrid 
Stage, som stopper som DM’s formand 
ved udgangen af august. 

En række ændringer
Godkender medlemmerne den nye 
vedtægt, vil den medføre en række æn-
dringer i hele DM’s struktur, når den 
træder endeligt i kraft fra årsskiftet. 
Blandt hovedpunkterne i den nye ved-
tægt er:
• DM skal afholde en kongres hvert 

tredje år. Kongressen bliver det 
øverste organ i DM.

• DM’s hovedbestyrelse (HB) vil ikke 
længere være DM’s daglige ledel-
se, men beslutter konkrete projekter, 
indsatser og budgetteringer ud fra 
kongressens retningsgivende politi-
ske beslutninger.

• DM’s daglige ledelse bliver fremover 

et udvidet forretningsudvalg (FU), 
som vil bestå af syv medlemmer. 

• De to sektorer Honorar og time-
lønnede, deltidsansatte og arbejds-
søgende (HTDA) og Forskning og 
Formidling nedlægges. Medlemmer-
ne herfra placeres i andre af de fem 
fremtidige sektorer: Privat, Offent-
lig, Uddannelse, forskning og for-
midling, Studerende og Ledere. 

HTDA’s bestyrelse frygter, at en ned-
læggelse af sektoren vil usynliggøre de 
lediges og de løstansattes problemer, 
forklarer HTDA-formand Hanne Ve-
ber. 

“Det er usikkert, om sektorerne vil 
leve op til de gode hensigter om at løf-
te arbejdet med at varetage de ledig-
hedsberørtes interesser. Holdningen til 
ledige ændres jo ikke fra den ene dag 
til den anden, blot fordi DM ændrer 
vedtægter”, siger Hanne Veber, som 
savner, at de foreslåede ændringer var 
blevet drøftet mere åbent undervejs i 
processen. Hun er dog enig i, at den 
nuværende vedtægt er utidssvarende. 

Tættere samarbejde
Ingrid Stage forstår bekymringen i 
HTDA, men understreger, at Hoved-
bestyrelsen med den nye vedtægt fak-
tisk vil signalere det stik modsatte. 

“Alle skal tage de ledighedsberørte 
medlemmers forhold alvorligt og prio-
ritere kampen for bedre vilkår. Vi øn-
sker netop, at der skal være et meget 
tættere samarbejde mellem medlem-
mer i faste job og medlemmer, som 
står uden arbejde og har usikre ansæt-
telser og dårlige vilkår”, siger Ingrid 
Stage.

Som det er nu, vil sektorbestyrelser-
ne i arbejdspladssektorerne ifølge for-
manden være tilbøjelige til at koncen-
trere sig om ansættelsesforholdene for 
de ansatte medlemmer, fordi ansvaret 
for de ledighedsberørte er placeret i en 
selvstændig og i realiteten marginalise-
ret sektor. 

Fortsat redaktionel frihed
I forbindelse med vedtægtsarbejdet har 
også Magisterbladets status været til 
diskussion. DM’s presse- og kommu-
nikationsafdeling præsenterede således 
fire potentielle og ganske forskellige 
bladmodeller til DM’s hovedbestyrel-
se, hvor bladets redaktionelle frihed i 
et par af modellerne var tæt på demon-
teret. Ingrid Stage pointerer, at ved-
tægtsarbejdet og den nye vedtægt ikke 
har ændret på Magisterbladets status. 

“Bladet har fuld redaktionel frihed, 
men Hovedbestyrelsen forventer ud-
videt samarbejde og informationsud-
veksling med presse- og kommuni-
kationsafdelingen og tæt kontakt til 
forhandlingsafdelingen”, siger Ingrid 
Stage.   

Læs flere argumenter for og imod ny 
 vedtægt på Magisterbladet.dk.

Ny vedtægt 
til urafstemning
DM’s hovedbestyrelse har udarbejdet en ny vedtægt, som  
er til urafstemning blandt DM’s medlemmer. Den nuværende 
vedtægt er uklar og forældet, siger formand Ingrid Stage. 

Som medlem af DM får du al den hjælp, du skal bruge hos Lån & Spar. 

For billån kan godt være lidt kryptiske. Et godt fif er at kigge på ÅOP’en. 
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over de reelle udgifter. Så ved du, hvad der kan betale sig. 

Men uanset, hvor langt du er i processen, vil vi gerne give dig nogle 

gode råd med på vejen. En guide til, hvad du skal være opmærksom  
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“Det er usikkert, om 
sektorerne vil leve op til 
de gode hensigter om 
at løfte arbejdet med at 
varetage de ledigheds-
berørtes interesser”.
HTDA-formand Hanne Veber
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Studiefremdriftsreformen, der skal 
tvinge studerende til at gennemføre 
hurtigere, kan få antallet af reeksame-
ner til at eksplodere.

Første tegn på dette er kommet, ef-
ter at KU’s Institut for Medier, Erken-
delse og Filosofi har optalt vinterens 
reeksamener. Med 378 reeksamener 
i forhold til godt 200 sidste år er der 
næsten tale om en fordobling. 

Grunden er, at studerende efter de 
nye regler ikke længere kan udskyde 
eksamener, men automatisk tilmeldes 
reeksamen, hvis de er udeblevet eller 
har afleveret blankt. 

Studiefremdriftsreformens regler 
gælder i dette studieår kun for nye stu-
derende, men fra sommeren gælder det 
alle, og det kan betyde en sand lavine 
af reeksamener, frygter institutleder 
Maja Horst.

“Nu har vi set en fordobling af det 
hele, hvilket kun skyldes én årgang. 
Jeg vil vurdere, at vi har mindst 6.000 
årlige eksamener, og ud fra tallene tror 
jeg, vi kan risikere, at en tredjedel af de 
6.000 eksamener fremover skal genta-
ges”, siger hun.

Stjæler underviserressourcer
Problemet med de mange reeksame-
ner er den store ekstra administrati-
onsbyrde, det fører med sig. Men også 
kontoen for undervisningstimer bliver 
belastet. På den måde kan de nye stu-
diefremdriftsregler komme til at gå ud 
over uddannelseskvaliteten. 

“For studieadministrationen be-
tyder det så meget mere arbejde. Og 
for underviserne betyder det, at de 
skal sidde og lave skriftlige bedøm-
melser lige midt i semesteropstart. Så 

Mange studerende vælger at 

lade sig dumpe, når de ikke 

føler sig ordentligt forberedt 

og klar til at yde en toppræsta-

tion. I stedet satser de på en 

reeksamen, hvor de vil have 

bedre tid til at forberede sig 

og få en god karakter.

Institutleder Maja Horst 

advarer dog de studerende 

om, at dumpekaraktererne 

kan komme til at belaste dem 

undervejs i studiet.

“Hvis en studerende afleve-

rer blankt, får han/hun minus 

3 i karakter. Den karakter vil 

ikke optræde på det endelige 

eksamensbevis. Men hvis man 

får brug for en karakterud-

skrift undervejs i sit studium, 

vil alle karakterer fremgå. Det 

kan for eksempel være, hvis 

man vil søge udveksling med 

et udenlandsk universitet. 

Og så er det ikke sikkert, det 

er en fordel at have minus 3 

stående på udskriften”, siger 

Maja Horst.

ADVARSEL:  
DUMPEKARAKTERER KAN SES

Reform får reeksamener 
til at eksplodere
Institutleder på KU slår 
alarm over rekordstort 
antal reeksamener: 
Studiefremdriftsreformen 
kan dræne uddan-
nelser for ressourcer 
til administration og 
undervisning.

Institutleder Maja Horst vurderer ud fra de fore-
løbige erfaringer, at en tredjedel af 6.000 eksame-
ner fremover skal gentages.

ja, det tager undervisningstid”, siger 
Horst.

Magisterbladet har spurgt en række 
institutter på forskellige universiteter 
om antallet af reeksamener i år, men 
ingen har endnu fået opgjort tallene. 
Flere deler dog Maja Horsts frygt.

“Der er rygter om en stigning, men 
vi har ingen tal endnu. Men når alle 
studerende kommer under fremdrifts-
reformen, må vi nok erkende, at vi i re-
aliteten vil have fire eksamensterminer 
hvert år”, lyder det fra John Tønde-
ring, studieleder på Institut for Nordi-
ske Studier og Sprogvidenskab, KU.

Også han forventer et stort ekstra 
ressourceforbrug.

“Det kommer til at belaste os rig-
tig, rigtig meget. Jeg har ikke helt 
overblikket over, hvordan vi skal kla-
re det rent administrativt. Det kom-
mer til at koste rigtig mange penge 
til øget administration, og vi må nok 
også tage af undervisningsressour-
cerne”.
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Studerende satser højt
Studiefremdriftsreformen kan såle-
des risikere at virke modsat det ønske 
om bedre uddannelseskvalitet, for ek-
sempel i form af mere feedback, som 
har haft stort fokus hos de studerende, 
men også fra politisk side.

“Hvis vi havde midlerne, ville vi 
også give mere feedback. Men med den 
her reform er der andre, der kommer 
til at prioritere, hvordan vi vil bruge 
penge”, konstaterer John Tøndering.

På Institut for Medier, Erkendelse 
og Filosofi skyldes mange reeksamener 
studerende, der har afleveret blankt. 
Institutleder Maja Horst tror, at det 
for manges vedkommende skyldes høje 
karakterambitioner. De studerende 
foretrækker simpelthen at vente, til de 
er så velforberedte, at de kan score en 
topkarakter.

Det bekræfter Simone Kaae, der stu-
derer informationsvidenskab og kul-
turformidling.

“Det kender jeg fra mig selv. Da jeg 
i foråret skulle skrive min bachelor, 
oplevede jeg, at det ikke spillede. Så jeg 
valgte at gå op og dumpe for at få mere 
tid. Så gik jeg til reeksamen i august 
og fik ti”, fortæller hun.

Hænger ikke sammen
Hun tror, mange vil få svært ved at 
omstille sig til at sænke ambitions-
niveauet for at kunne bestå hurtige-
re, selvom fremdriftsreformen lægger 
op til det.

“Det er rigtigt, at der lægges op 
til, at man sænker ambitionsniveauet. 
Men det hænger bare ikke sammen 
med den måde, systemet er indrettet 
på. Nu forsvinder der jo studieplad-
ser på grund af dimensioneringen, og 
der er for få jobs på arbejdsmarkedet. 
Så kan det være svært at sænke sine 
ambitioner”, siger Simone Kaae, som 
kalder det “skrækkeligt”, at uddannel-
seskvaliteten kan komme endnu mere 
under pres. 

Maja Horst vurderer, at det vil kræ-
ve en længere omstillingsperiode, før 
de studerende begynder at tænke i 
hurtig gennemførelse frem for kvalitet.

“Politikerne har travlt med, at de 
studerende skal have travlt med at 
komme igennem. Men de studerende 
har et andet fokus – deres egne ambi-
tioner. Det kan godt være, det ændrer 
sig, men i de år, det tager, bliver vi 
simpelthen oversvømmet rent admini-
strationsmæssigt”.   

“Det kommer til at 
koste rigtig mange 
penge til øget ad-
ministration, og vi 
må nok også tage 
af undervisnings-
ressourcerne”.

John Tøndering, studieleder
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INFORMATIONSMØDER 
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Tilmelding nødvendig 
skriv til Daniel Lord på: 
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MASTER I LEDELSES- 
OG ORGANISATIONS-
PSYKOLOGI 

Til dig, der som leder eller 
konsulent arbejder med 
ledelses-, medarbejder- og 
organisationsudvikling. 

Du opnår en bred indføring 
i de dele af læringsteorien 
og psykologien, som har 
særlig relevans for ledelse og 
organisationsudvikling.

Seminarerne fi nder sted i 
Aalborg.

ww.evu.aau.dk/master/loop

MASTER I 
ORGANISATORISK 
COACHING OG LÆRING

Til dig, der arbejder med HR, 
procesledelse og forandrings-
ledelse.

Omdrejningspunktet er coaching 
som samtalebaseret læreproces.

Du opnår redskaber til at udvikle 
læringskulturer og til at igangsætte 
og fuldføre organisatoriske
forandringsprocesser.

Seminarerne fi nder sted i 
Aalborg og København.

ww.evu.aau.dk/master/moc

MASTER I 
LÆREPROCESSER

Til dig med erfaring inden for 
undervisning, medarbejderud-
vikling mv.

Du vil styrke og forny dine pæda-
gogiske kompetencer, og du vil 
fordybe dig i viden om læring og 
forandring.

- Flere specialiseringsmuligheder.
- Mulighed for enkeltfag.

Seminarerne fi nder sted i 
Aalborg.

www.evu.aau.dk/master/mlp
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Et stort flertal af danske for-
skere udtaler sig til medierne. 
Og de gør det i langt højere 
grad end dengang, hvor An-
ders Fogh Rasmussen holdt 
sin første og kontroversielle 
nytårstale i 2002. 

Det var ellers talen, hvor 
Fogh advarede mod smags-
dommere og “et ekspert-
tyranni, som risikerer at un-
dertrykke den frie folkelige 
debat”. 

Men forskere og eksperter 
har valgt ikke at stikke piben 
ind. Tværtimod. Det viser en 
ny rundspørge fra Magister-
bladet, som 460 forskere og 
eksperter fra landets univer-
siteter har svaret på. Rund-
spørgen er sendt til 2.625 
ansatte på landets universite-
ter med krav om at forske. 18 
procent har svaret. 

I rundspørgen er det 73 
procent, der udtaler sig til 
medierne. 94 procent mener, 
at forskere skal deltage i den 
offentlige debat. 62 procent 
mener ligefrem, at forsker-
ne har pligt til at deltage i 
samfundsdebatten. 87 pro-
cent af forskerne er uenige i 
budskabet i Foghs nytårsta-
le fra 2002, mens 92 procent 
bakker op om uddannelses- 
og forskningsminister Sofie 
Carsten Nielsen (R), der for 

nylig sagde ja tak til eksper-
ter i et interview i Berlingske.

“Det er vigtigt for os alle 
sammen, at samfundsdebat-
ten bliver så kvalificeret som 
muligt. Der spiller forskere 
og forskning en kæmpe rol-
le. Deres viden skal ud til så 
mange som muligt. Så jeg er 
glad for, at forskerne bakker 
op om det mål”, siger Sofie 
Carsten Nielsen til Magister-
bladet på baggrund af rund-
spørgen. 

Bestemt ikke lykkedes 
Foghs tankegang om at hol-
de forskerne ude af debatten 
er ifølge uddannelsesministe-
ren helt bagvendt. I et land 
med offentlig finansieret ud-
dannelse og forskning er der 
derimod pligt til at dele den 
viden. 

“Det er ret enkelt. Jo mere 
viden bliver delt, desto større 
værdi har den”, siger Sofie 
Carsten Nielsen. 

Forskerne udtaler sig da 
også markant mere i dag. 
Det viser en opgørelse fra 
Infomedia til Magisterbla-
det over antallet af udtalelser 
fra forskere i de syv største 
landsdækkende betalings-
aviser i henholdsvis oktober 
2000 og oktober 2014. An-
tallet af ekspertudtalelser er 

i perioden tredoblet til 407. 
Infomedia har søgt på de 
danske universiteter kombi-
neret med ordene lektor, pro-
fessor, adjunkt, forsker og in-
stitutleder. 

Professor og medieforsker 
på Roskilde Universitet Mark 
Ørsten pointerer, at Foghs 
udmelding i nytårstalen førte 
til en markant værdidebat. 
Men forskerne har ikke spil-
let med på den præmis, som 
Fogh slog an. Forskerne fyl-
der stadig mere i medierne. 
Andre analyser af medieind-
hold viser samme tendens, 
påpeger Mark Ørsten. 

“Ikke særlig mange lod sig 
skræmme af det, Fogh sagde 
dengang. Det er bestemt ikke 
lykkedes at holde forskerne 
og smagsdommerne ude af 
den offentlige debat. På det 
område tabte Fogh værdide-
batten”, siger Mark Ørsten.

Han mener dog, at man 
kan pege på andre områder, 
hvor Fogh har vundet vær-
didebatter. Forskerne har 
imidlertid en interessere i at 
få deres resultater ud, og de 
føler sig også forpligtet til at 
bidrage. 

“Den stigning startede i 
1990’erne, før Fogh overho-
vedet begyndte at ville sætte 
grænser for det. Og intet ty-

der på, at den udvikling har 
ladet sig bremse”, forklarer 
Mark Ørsten.

Uvidenhed og mave
fornemmelser
Formand for DM Ingrid Sta-
ge glæder sig over, at forsker-
ne er kommet mere på banen 
i den offentlige debat siden 
Foghs første nytårstale.

“Men andet ville også have 
undret mig. Foghs melding 
var populistisk og jo i virke-
ligheden en opfordring til, at 
vi skal bygge politik på uvi-
denhed og mavefornemmel-
ser”, siger Ingrid Stage.  

DM’s formand vil dog ger-
ne høre endnu mere til for-
skere og eksperter. Især på de 
brændende samfundsrelevan-
te områder. 

“Her skiller miljø- og kli-
madagsordenen sig nok ud, 
for det er et område, hvor 
forskerne bestemt er på. Og 
meget mere, end da Fogh og 
hans daværende miljømini-
ster Hans Christian Schmidt 
huserede i de første år efter 
valgsejren i 2001”, siger Ing-
rid Stage.

EKSPERTER TRODSEDE

Det lykkedes ikke for Anders Fogh at få kørt eksperter ud på et sidespor med 
nytårstalen mod “smagsdommere”. Tværtimod fylder forskere langt mere i 
debatten i dag. Fogh tabte værdikampen om eksperterne, siger medieforsker.

Magisterbladet har forgæves 
forsøgt at få en kommentar fra 
Anders Fogh Rasmussen.

F GH

Temaet fortsætter på næste side
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En pædofilianklage mod en 
mandlig pædagog, der ud-
vikler sig til et massehysteri 
i en lille dansk landsby. 

Det er omdrejningspunk-
tet for filmen “Jagten”, der 
indbragte Mads Mikkelsen 
Den Gyldne Palme i Cannes 
for portrættet af Lucas. 

Før filmens premiere er 
forskergruppen Paradox på 
Aarhus Universitet klar med 
en ny undersøgelse. Den vi-
ser bl.a., at en række institu-
tioner har indført regler om, 
at mandlige pædagoger ikke 
må være alene med de små 
eller have dem på skødet af 
frygt for både overgreb og 
uberettiget mistanke. 

Ph.d.-studerende Else-
Marie Buch Leander, der er 
cand.mag. i litteraturviden-
skab og fransk og medstifter 
af Paradox, stod over for et 
svært valg:

“Ville det være populi-
stisk at gå ud med resulta-
terne, tre måneder før vi 
havde planlagt, og dermed 
skabe synergi med “Jagten”? 
Eller skulle vi offentliggøre 
vores resultater senere som 
planlagt og risikere, at in-
gen gad tage den debat læn-
gere?”

Forskerne valgte det før-
ste. Deres forskning skulle 
på banen. Resultaterne skul-
le kvalificere den offentlige 
debat.

Else-Marie Buch Lean-
der er ikke den eneste 
forsker, som vil ud over 
rampen og være en del af 
debatten. En rundspørge 
fra Magisterbladet, som 
460 forskere har svaret på, 
viser følgende:

94 procent mener, at for-
skere skal deltage i den of-
fentlige debat, og tre ud 

af fire udtaler sig til medi-
erne. Men ikke nok med 
det. Svarene afspejler også 
noget, der kan tolkes som 
idealisme. Under 25 procent 
mener, at forskerne skal be-
lønnes økonomisk for at del-
tage i samfundsdebatten. 62 
procent mener ligefrem, at 
forskerne har pligt til at del-
tage – og det uanset at kun 
hver femte forsker mener, 
at resultaterne har gennem-
slagskraft over for politi-
kerne. 

Er det overraskende?
I efteråret 2014 gik uddan-
nelsesminister Sofie Car-
sten Nielsen (R) til angreb 
på Anders Fogh Rasmus-
sens nytårstale om smags-
dommere.

I et stort interview i Ber-
lingske meldte hun klart ud: 
Forskere skal deltage i den 

offentlige debat. Forskere 
og eksperter skal blande sig, 
dele deres viden og udfordre 
os. Ministeren uddybede, 
at forskere er blevet decide-
ret bange for at deltage i den 
offentlige debat efter Foghs 
bandbulle: 

“Det er det, jeg ople-
ver, når jeg møder forskere. 
Mange af dem mener, at alt, 
hvad der vedrører politik og 
debat, er blevet et stort og 
beskidt område. Samtidig 
føler flere af dem, at de er 
blevet bandlyst fra debatten. 
Det går bare ikke. Det er en 
farlig udvikling”. 

Resultaterne af Magister-
bladets rundspørge tyder på, 
at ministeren tager fejl. For 
eksempel er det kun 15 pro-
cent, der mener, at det aka-
demiske niveau i medierne 
er for lavt til klassisk forsk-
ningsformidling. 

“ Fordi jeg 
kan li’ det …”

Forskere og eksperter får mere plads i medierne end for 13 år siden, da 
statsminister Anders Fogh Rasmussen satte eksperter og smagsdommere i 
skammekrogen. Men forskerne skal have tid til formidling, hvis de skal styrke den 
offentlige debat yderligere, påpeger forskere. 
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Klare i mælet
Når forskerne blander sig, 
så skyldes det både pligt og 
lyst. Det viser en lang ræk-
ke kommentarer fra forsker-
ne i undersøgelsen. Her går 
især fire centrale synspunk-
ter igen: 

• Forskere har pligt til at vi-
dereformidle ny viden, 
som er frembragt af skat-
teyderbetalte midler.

• Formidling er et krav i 
universitetsloven. 

• Forskningen giver først 
mening for mig, når den 
når ud til et bredere pub-
likum og anvendes til at 
øge den almene viden og 
forståelse i samfundet. 

• Det er sjovt at deltage, og 
jeg gør det gerne. 

En typisk kommentar i un-
dersøgelsen lyder:

“Den samfundsmæssige 
relevans af forskningen må 
frem i lyset. Med viden og 
indsigt i specifikke områder 
mener jeg, at forskere har 
en pligt til at formidle til 
lægmand”, kommenterer en 
forsker i naturvidenskab fra 
Aarhus Universitet.

Når forskerne skal for-
klare, hvorfor de udtaler sig 
til medierne, er svaret lige 
så klart:

“Fordi jeg kan lide det, og 
fordi jeg mener, at det er en 
forpligtigelse, når jeg laver 
skattefinansieret forskning”, 
siger en fastansat forsker in-
den for samfundsvidenskab.

Rektor på Københavns 
Universitet og formand for 
landets rektorer Ralf Hem-
mingsen er enig i, at lyst og 
pligtfølelse driver forskerne 
frem. Men samtidig peger 
han på, at både forskere og 

institutter har en klar egen-
interesse i at være synlige.

“De har mulighed for at 
tiltrække flere eksterne mid-
ler til projekter eller være 
med til at vise forsknings-
verdenen, at lige præcis de-
res institut er ledende på et 
bestemt område”, siger Ralf 
Hemmingsen.

Massiv omtale i tre uger 
For Else-Marie Buch Lean-
der skabte samspillet mel-
lem forskningsresultaterne 
og filmen med sin kunstne-
riske bearbejdelse en fanta-
stisk synergieffekt. Hun la-
vede sammen med BUPL, 
som havde støttet undersø-
gelsen økonomisk, en me-
diestrategi. Og det lykkedes 
dem at bringe debatten vi-
dere med ny viden.

“Det blev et stort, stra-
tegisk spil, som egentlig 

Formidling og deltagelse i den offentlige debat fyl-
der meget i arbejdstiden for forsker og ph.d.-stude-
rende Else-Marie Buch Leander. “Det har jeg det godt 
med, for jeg har selv valgt det”, siger hun.

“Når offentlig 
formidling er 
eksternt fra 
forskningen, 
vil mange 
vælge det 
fra, fordi det 
hverken giver 
stillinger eller 
anerkendelse. 
Derfor bør det 
integreres og 
anerkendes 
mere direkte”.
Else-Marie Buch Leander, 
forsker og ph.d.-studerende

Temaet fortsætter på næste side
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“Vi behøver 
ikke eksperter 
og smagsdom
mere til at 
bestemme  
på vore vegne. 
(…) Der er 
tendenser til 
et ekspert
tyranni, som 
 risikerer at un
dertrykke den 
frie folkelige 
debat.”
Anders Fogh Rasmussen, 
tidligere statsminister, i sin 
nytårstale 2002

var spændende at deltage 
i, men også hårdt. Der var 
2-3 uger, hvor emnet fyldte 
massivt i medierne, og jeg 
kom nærmest under belej-
ring, som sad jeg på stats-
hemmeligheder. Så var det 
med at holde tungen lige i 
munden og præsentere stof-
fet sagligt”, siger Else-Marie 
Buch Leander, som er an-
sat på Institut for Kultur og 
Samfund under Aarhus Uni-
versitet og er i gang med sin 
ph.d. om frygt for seksuelle 
overgreb på børn. 

Forskere på banen
Forskerne udtaler sig mar-
kant mere i dag. Det viser 
en opgørelse fra Infome-
dia til Magisterbladet over 
antallet af udtalelser i hen-
holdsvis oktober 2000 og 
oktober 2014. 

Professor Mark Ørsten 
fra Roskilde Universitet 
er modsat ministeren ikke 

overrasket over den stigende 
brug af forskere i medierne. 
Der skal nemlig to til tan-
go. Stigningen handler også 
om, at medierne leder efter 
citatvenlige forskere.

“Journalister og medier 
kan godt lide at bruge for-
skere og eksperter som bag-
grund for kritik og til at af-
gøre stridsspørgsmål. Om 
noget er forskningen nok 
blevet mere synlig”, siger 
Mark Ørsten. 

Han forklarer Sofie Car-
sten Nielsens udmelding om 
de skræmte forskere som et 
politisk signal og et forsøg 
på at vinde noget goodwill. 
Ikke mindst efter dimensio-
neringsdebatten. 

“Der er ikke noget forsk-
ningsmæssigt belæg for at 
sige, at forskerne skulle 
have holdt sig tilbage i de-
batten siden Foghs udmel-
ding. Det er nok et forsøg 
på at sende det signal til 
universitetsverdenen, at vi 
gerne vil jer. Både Magi-
sterbladets undersøgelse og 
forskning på området viser, 
at der allerede er ret mange 
forskere på banen”, siger 
Mark Ørsten.

Fogh fik indflydelse
Selv om forskere og eks-
perter ikke holder sig til-
bage i den offentlige debat, 
så er der ingen tvivl om, at 
Foghs værdikamp fik stor 
indflydelse. Den endte med 
at koste livet for en række 
statslige nævn og råd. Det 
mærkede man også på mil-
jøområdet, forklarer senior-
forsker i miljøsociologi Lars 
Kjerulf Petersen, som Magi-
sterbladet møder en råkold 

dag ved Roskilde Fjord. Her 
ligger det gamle Risø og 
det nuværende Institut for 
Miljø videnskab under Aar-
hus Universitet, hvor Lars 
Kjerulf Petersen har været 
ansat i 11 år. 

“Foghs politik medførte, 
at det var en bestemt slags 
ekspertise og magtudøvel-
se, man ønskede, frem for 
en anden. Det førte blandt 
andet til en decideret anti-
miljøkamp med en voldsom 
neddrosling af indsatsen. 
Vindenergi blev kørt ud på 
et sidespor, og Miljømini-
steriet og fonde blev grov-
barberet”, siger Lars Kjerulf 
Petersen.

Som forsker føler han, at 
han har gode muligheder 
for at deltage i den offent-
lige debat. Hans tværfaglige 
arbejde om grønne områder 
i byen har blandt andet ført 

til interviews i P1 Morgen 
og diverse fjernsynsudsen-
delser, ligesom det konkret 
er blevet brugt i de kommu-
nale forvaltninger. Mulig-
hederne for at blande sig af-
hænger af forskningsemne 
og timing. 

“Der er en klangbund for 
min forskning i medierne. 
Men omhandler det f.eks. 
ny forskning i en trængsels-
ring, og at vi skal gribe ind 
over for privatbilisme, så 
taler man for tiden nok for 
døve øren”, siger Lars Kjer-
ulf Petersen. 

Ikke anerkendt
At forskerne skal formid-
le, står skrevet i universitets-
loven og i universiteternes 
vedtægter. Men forskernes 
deltagelse i den offentlige 
debat bliver slet ikke aner-
kendt af ledelserne på uni-
versiteterne. Det mener for-
mand for universitetslærerne 
i DM Leif Sønder gaard.

“De griner jo nærmest ad 
dig, hvis du på din forsk-
ningsindberetning skriver, 
at du har skrevet en kro-
nik. Det gælder jo ikke for 
noget som helst, får man så 
at vide. Det vil sige, at man 
skal lave dette i sin fritid”, 
siger Leif Søndergaard, som 
er lektor på Molekylærbiolo-
gisk Institut på Københavns 
Universitet (KU). 

“Jeg kender til adskillige 
tilfælde, hvor forskere har 
fået at vide, de ikke har pub-
liceret forskning nok. Når 
de så forsvarer sig med, at 
de har skrevet kronikker og 
indlæg i populærvidenska-
belige tidsskrifter, får de at 
vide, at de ikke har bevist 

“Mit signal  
til forskere  
og  eksperter er 
det modsatte:  
I skal blande  
jer. I skal dele 
jeres viden. I 
skal udfordre 
os. Ellers bliver 
debatten alt for 
forsimplet.” 
Uddannelsesminister Sofie Car-
sten Nielsen (R), interview i Ber-
lingske den 11. september 2014
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SåDAN GJORDE VI
Magisterbladet udsendte i januar 

2015 et internetbaseret spørge-

skema til 2.625 DM-medlemmer 

fra undervisningssektionen, som 

er ansat på landets universiteter 

med krav om at forske.

Rundspørgen blev besvaret 

af 460 personer, hvilket giver en 

svarprocent på 18. 

Der er ikke signifikante for-

skelle mellem stikprøven, som 

har modtaget spørgeskemaet, 

og den endelige stikprøve i 

forhold til alder og geografisk 

fordeling. 

Rundspørgen er gennemført 

af DM’s analysekonsulent for 

Magisterbladet.

Infomedia har for Magister-

bladet lavet en opgørelse over, 

hvor mange artikler univer-

sitetsforskere og eksperter 

indgår i i henholdsvis oktober 

2014 (407 artikler) og okto-

ber 2000 (137 artikler) i de 

syv største landsdækkende 

betalingsaviser: Berlingske, 

BT, Ekstra Bladet, Information, 

Jyllands-Posten, Politiken og 

Weekendavisen.

I metoden er der søgt på 

Danmarks otte universiteter i 

kombination med stillingsbe-

tegnelser som lektor, professor, 

adjunkt, forsker og institutleder.

MENER DU, AT FORSKERE SKAL DELTAGE I DEN OFFENTLIGE DEBAT?

Ja

Nej

Ved ikke

94 %
2 %

5 %

UDTALER DU DIG TIL MEDIERNE?

Ja

Nej

Ved ikke

73 %
23 %

3 %

I HVOR HØJ GRAD ER DU ENIG I FØLGENDE UDSAGN?
I meget 

høj grad

I høj 

grad

Hverken 

eller

Stort set 

ikke

Slet 

ikke

Ved 

ikke

Forskere har gennemslagskraft over for politikere og magthavere 1,0 % 19,3 % 39,1 % 31,9 % 3,9 % 4,8 %

Vi behøver ikke eksperter og smagsdommere til at bestemme på vores vegne. 

Der er tendenser til et eksperttyranni, som risikerer at undertrykke den frie 

folkelige debat. (citat: Anders Fogh, 2002)

0,7 % 1,7 % 9,1 % 14,9 % 71,6 % 1,9 %

Forskere skal dele deres viden. De skal udfordre os. Ellers bliver debatten alt 

for forsimplet (citat: Sofie Carsten Nielsen, 2014)
51,3 % 40,3 % 7,2 % 0,2 % 0,2 % 0,7 %

Forskere fylder for meget i mediebilledet 0,0 % 2,9 % 26,7 % 32,0 % 36,6 % 1,7 %

Det akademiske niveau er ikke højt nok i medierne, så det er bedst for forskere 

at holde sig til klassisk forskningsformidling
4,8 % 11,1 % 26,6 % 28,7 % 25,6 % 3,1 %

Forskere har pligt til at formidle deres forskning i medierne 22,8 % 39,1 % 27,1 % 6,7 % 2,9 % 1,4 %

Forskere skal belønnes økonomisk for at formidle deres viden i offentligheden 8,2 % 16,3 % 30,7 % 17,0 % 23,0 % 4,8 %

Jeg er blevet mere tilbageholdende med at deltage i den offentlige  debat efter 

Foghs nytårstale om smagsdommere i 2002
1,9 % 5,1 % 30,1 % 6,7 % 48,2 % 8,0 %

Forskere er generelt set blevet mere tilbageholdende med at deltage i den of-

fentlige debat efter Foghs nytårstale om smagsdommere i 2002
2,9 % 12,9 % 25,4 % 11,5 % 14,6 % 32,6 %

Temaet fortsætter på næste side

Kilde: DM Analyse
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forskningsindsatsen via vi-
denskabelige artikler”, siger 
Leif Søndergaard.

Rektor på Københavns 
Universitet Ralf Hemming-
sen siger, at universiteterne 
har stor fokus på den offent-
lige debat og tager emnet 
alvorligt.

“Det tror jeg i højere grad 
end politiske udmeldinger 
er med til at give forskerne 
mod på at formidle deres vi-
den og resultater”, siger Ralf 
Hemmingsen.

Ifølge rektorformanden 
har ledelserne på universi-
teterne en vigtig rolle i at 
påskynde og planlægge for-
midling. 

“Det arbejde ved jeg alle-
rede foregår på alle univer-

siteterne”, siger Ralf Hem-
mingsen.

Ikke plads til forskning
Hovedproblemet er ifølge 
Leif Søndergaard, at hver 
enkelt universitetslærer bli-
ver vejet på en vægtskål med 
forskning i den ene skål og 
undervisning i den anden.

Han forklarer, at univer-
sitetslærerne på KU derfor 
ønsker at få konkretiseret, 
hvad ledelsen accepterer, at 
de bruger arbejdstiden til. 

Det samme efterlyser 
Lars Kjerulf Petersen. Han 
ønsker forskernes ramme-
vilkår ændret.

“Vi er underlagt et absurd 
new public management- 
regime, hvor vi måles og 

evalueres på alle ting, men 
ikke på, hvor meget vi ind-
går i den offentlige debat. 
Hvis vi skal bruge tid på of-
fentlig formidling, må det 
tage tid fra noget andet. 
Universiteterne og det po-
litiske niveau må finde ud 
af, hvordan man skærer den 
kage”, siger han.

Else-Marie Buch Lean-
der ønsker ligeledes, at for-
midling tænkes ind i forsk-
ningslivet. Det gælder også i 
selve ph.d.-uddannelsen.

“Når offentlig formidling 
er eksternt fra forskningen, 
vil mange vælge det fra, fordi 
det hverken giver stillinger el-
ler anerkendelse. Derfor bør 
det integreres og anerkendes 
mere direkte”, siger hun.   

Mulighederne for at blande sig i den offentlige debat afhæn-
ger af forskningsemne og timing, fortæller seniorforsker i 
miljøsociologi Lars Kjerulf Petersen, som oplevede, hvordan 
Foghs værdikamp fik stor indflydelse på miljøområdet. 

“Foghs poli
tik medførte, 
at det var en 

bestemt slags 
ekspertise og 
magtudøvel

se, man øn
skede, frem 

for en anden.
Lars Kjerulf Petersen, senior-

forsker i miljøsociologi
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Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen 
(R) valgte for nylig at samle den handske op om smagsdom-
mere, som tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen 
smed på gulvet foran landets forskere og universiteter tilba-
ge i 2002. Ministeren sagde til Berlingske, at mange forske-
re er blevet skræmt fra at blande sig i den offentlige debat. 
Magisterbladets rundspørge blandt 460 universitetsansat-
te eksperter og forskere viser imidlertid, at forskere delta-
ger flittigt. 

Hvorfor tror du, at mange forskere er blevet skræmt fra at delta-
ge i den offentlige debat?
“Der blev sendt et meget klart signal i nullerne. Eksperter 
var smagsdommeri, og lærebøgerne skulle skrives om. Både 
i min tid som minister og før det synes jeg mange gange at 
have hørt fra forskere, at de oplevede det som et problem, 
at ekspertviden ikke har nok plads i debatten. Jeg er da glad 
for, at så mange synes, de blander sig. Men uanset hvad, så 
er det et problem, hvis holdningen og følelsen af ikke at få 
plads sidder fast i krogene”.

Du udtalte jo, at mange forskere føler sig skræmt fra at deltage i 
den offentlige debat, men både Magisterbladets undersøgelse, en 
Infomediaoptælling og medieforskning viser, at forskere deltager 
livligt. Var du for pessimistisk?
“Det vil jeg da håbe. Som forholdsvis nystartet minister vil-
le jeg enormt gerne sende et meget klart signal til forskere 
og eksperter om, at den tid er endegyldigt ovre, hvor man 
som forsker skal tvivle på, om man nu også er velkommen i 
debatten. Jeg synes stadig, vi har en udfordring, fordi debat-
ten også er blevet mere differentieret, blandt andet af mas-

semediernes indtog og dækning 24/7 og de sociale medier. 
Det betyder mange flere udmeldinger og i et højere tempo, 
så der er brug for, at man i endnu højere grad blander sig og 
kvalificerer debatten”.

Hvordan mener du, man skal skære kagen fremadrettet, hvis 
forskerne skal honoreres for det arbejde, der lægges i at deltage i 
debatten, som du efterspørger?
“Jeg vil ikke afvise, at incitamenterne kan være økonomi-
ske, men det synes jeg, man må afgøre lokalt. På fx de ame-
rikanske eliteuniversiteter måler man på evnen til at forske, 
evnen til at undervise og evnen til samfundsengagement. 
Det er inspirerende. Jeg synes det ville være oplagt, at fa-
kulteter, institutter, afdelinger og enheder også har sam-
fundsengagement som målsætning”.

Med det in mente, hvordan skal universiteterne forholde sig til 
udformningen af forskernes arbejdsdag?
“Jeg ser gerne, at man på universiteterne har blik for, hvil-
ke enheder der gør det godt i forhold til samfundsengage-
ment, og som bringer mere viden ind i debatten. Ligesom 
man kigger på, hvilke enheder der leverer god forskning og 
undervisning. Det skal værdsættes”. 

Hvordan kunne en model se ud?
“Det skal jeg som minister ikke blande mig i. Men det skal 
prioriteres ledelsesmæssigt, og det er også min opfattel-
se, at det sker. Så må vi vurdere, om det bliver taget alvor-
ligt i ledelserne ude på universiteterne, og det vil jeg nu føl-
ge tæt”.   

Uddannelsesminister Sofie Carsten nielsen (R)
erklærer Foghs kamp mod smagsdommere for 
endegyldigt ovre. Ledelserne på universiteterne 
bør have fokus på at “værdsætte” forskernes 
deltagelse i den offentlige debat.

“Det skal 
værdsættes at 
blande sig”

Temaet fortsætter på næste side
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Anders 
Fogh 

på den 
mørke 

side

Ville den socialdemokratiske 
svenske statsminister Stefan 
Löfven kunne holde en tale 
som den, Anders Fogh Ras-
mussen holdt som nyvalgt 
dansk statsminister i nytåret 
2002? Ville Löfvens forgæn-
ger fra Moderaterna Fredrik 
Reinfeldt?

Næppe.
Det, som står tilbage af 

Anders Fogh Rasmussens 
tale om smagsdommere, er 
det beskidte retoriske trick-
tyveri, hvor han sidestiller 
sagkundskab med holdnin-
ger og smag: “Vi behøver 
ingen smagsdommere og 
eksperter, som bestemmer 

på vores vegne”. På den ene 
side bør man gøre stærke 
indsigelser over for det, som 
Anders Fogh her både siger 
og antyder.

På den anden side må 
man også medgive, at når 
det antiintellektuelle ud-
fald føres tilbage til sin op-
rindelige sammenhæng i 
den samlede nytårstale, så 
ser man, at Anders Fogh 
Rasmussen faktisk i første 
række gav sig i kast med et 
forholdsvist sofistikeret in-
tellektuelt ræsonnement 
omkring relationen mellem 
individ-samfund og sam-
fund-stat.

Den slags avancerede ræ-
sonnementer sysler dagens 
svenske politikere ikke med. 
De holder sig langt væk fra 
det intellektuelle og ideolo-
giske i den tro, at vælgerne 
gør det samme.

Yeah!
Det tætteste, Fredrik Rein-
feldt kom på noget, der min-
der om Foghs tale, var hans 
optræden på Polarpris-gal-
lafesten i august 2008. Her 
hyldede Reinfeldt prismod-
tagerne Pink Floyd gennem 
at synge det omkvæd, han 
holdt mest af: “We don’t 
need no education … yeah!”

Fogh Rasmussens formu-
lering om eksperter og smag 
kan opfattes som et offensivt 
og aggressivt angreb på et 
konkurrerende magtkonglo-
merat: politikken mod aka-
demiet, statsmagten mod de 
mere eller mindre uafhæn-
gige intellektuelle, altså som 
et led i det I kalder en “kul-
turkamp” i Danmark.

Når jeg sætter gåseøjne 
om ordet “kulturkamp”, så 
skyldes det, at vi ikke fører 
kulturkampe i Sverige – el-
ler måske skal jeg sige, at vi 
i hvert fald ikke har gjort 
det hidtil. Nogen vil måske 
hævde, at det skyldes, at vi 

Den tidligere danske statsminister beskrives i svenske medier som en 
slags Darth Vader. En mand, som lod sig lokke over på den mørke side af 
højrepopulisterne i Dansk Folkeparti. Foghs opgør med smagsdommere 
er bare en af brikkerne i en fortælling, hvor rindalisterne vandt. 

SET FRA SVERIGE
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ikke har nogen kultur, som 
det er værd at kæmpe om. 
Eller at vi ikke har nogen 
kultur, som politikere eller 
andre magthavere synes, at 
det er værd at ofre nogen vi-
dere interesse. 

Fascinerende gammeldags
Set fra min side af Øre-
sund er Danmark et fascine-
rende gammeldags land. At 
have en “kulturkamp” er et 
udtryk for det. Kulturkam-
pe hører i svensk sammen-
hæng hjemme i en tabt ver-
den af foredragsholdere med 
brændende blik og stivede 
skjortekraver – i en tid, hvor 
mennesker stadig troede, at 
traktater, romaner og avis-
artikler formede og foran-
drede verden.

I den danske presse tegner 
man ofte et billede af Sveri-
ge som en holdningsmono-
lit. Den politiske ængstelig-
heds hjemsted her på jorden 
eller et Nordkorea med 
mere bekvemme biler. Det 
er en karikatur. Til gen-
gæld har svenske kommen-
tatorer en tendens til kun 
at se Pia Kjærsgaard. Det 
får Danmark til at fremstå 
som Skandinaviens tantede 
grænsevagt: misfornøjet, ty-
rannisk og besat af at holde 
uvelkomne elementer ude og 
af at finde fejl hos naboerne.

Det er selvfølgelig også en 
karikatur.

Kontroverserne om Foghs 
tale viser, at Danmark ikke 
er det lille homogene land, 
man normalt taler om, men 
faktisk et meget hetero-
gent land. Et land, som sta-
dig er præget af det borger-
lige samfunds traditionelle 
spændinger og konflikter: 
mellem by og land, mel-
lem kræmmere og kirkelige, 
mellem det dannede bor-
gerskab og det merkantile 
borgerskab, mellem de kul-
turradikale og de national-
chauvinistisk konservative 
og så videre, og så videre.

Kræmmere og kirkelige
Fogh Rasmussens utilfreds-
hed med eksperterne og 
smagsdommerne bliver i det 
perspektiv et udtryk for den 
klassiske konflikt mellem 
kræmmere og kirkelige, mel-
lem det økonomiske og det 
dannede borgerskab og mel-
lem to sider af den liberale 
tradition: mistænksomheden 
over for myndighederne og 
iveren efter at opdrage folket.

I Sverige var der ikke no-
gen øredøvende reaktio-
ner på Anders Foghs tale 
dengang. Skånske Kristi-
anstadsbladet offentliggjor-
de et entusiastisk debat-
indlæg af lederskribenten 
Jörgen Jörgensen den 5. ja-
nuar 2002. Her blev talen 
berømmet og beskrevet som 
“spækket med smukke ord, 
der får tårer frem i øjenkro-
gen hos ægte liberale”. 

Ellers har reaktionerne i 
den svenske presse mest væ-
ret variationer over Darth 
Vader-temaet, fortællingen 
om den liberale statsmini-
ster, der lod sig lokke af “the 
dark side of the force” og 
solgte sig til populisterne i 
Dansk Folkeparti.

Den kendte kommentator 
Olle Svenning, som skriver 
klummer i Sveriges stør-
ste avis, socialdemokratiske 
Aftonbladet, kommentere-

de i midten af januar 2002 
den danske regering under 
overskriften “Et småborger-
ligt oprør”. Svenning pe-
gede blandt andet på Foghs 
antiakademiske opgør med 
smagsdommerne og satte 
det ind i en historisk sam-
menhæng:

“Statsminister Anders 
Fogh Rasmussen vil, som 
han siger, ikke have nogen 
“statsautoriserede smags-
dommere”. Et ekko fra den 
skammelige rindalisme fra 
1960’erne, det vil sige den 
kampagne, der krævede et 
stop for al offentlig støtte 
til non-figurativ kunst, som 
ikke var noget for den al-
mindelige borger. En primi-
tiv populisme, som gennem 
årene først blev forvaltet af 
Mogens Glistrup, siden af 
Dansk Folkeparti for nu at 
blive ophøjet til regeringens 
officielle politik”.

Indskrænket nationalisme
Nogle år senere, efter det 
danske valg i 2007, kom Olle 
Svenning tilbage til emnet. I 
et debatindlæg med rubrik-
ken “Borgerlighedens nye 
kulturkamp” så han Fogh-
regeringens fortsatte greb 
om magten som et symp-
tom på magtforskydning 
på den borgerlige side. Det 
var kræmmerne, der havde 
marginaliseret den dannede 
borgerlighed.

Svenning lavede en hurtig 
sammenfatning af den dan-
ske borgerligheds konflikt-
fyldte historie: 

“En radikal filial, Det Ra-
dikale Venstre, har kæm-
pet for oplysning mod kirke 
og kongehus. Senere for det 
globale og moderne mod 
småborgerligt indskrænket 
nationalisme og moralisme”. 

En anden ideologisk fa-
lanks af den velbeslåede 
middelklasse kender man fra 
film og tv-serier. Den sten-
hårde autoritære radiofabri-
kant i “Krøniken” eller den 

“Der manglede 
en eller anden 
form for logik 
hos den davæ
rende regering. 
Først revsede 
regeringen 
smagsdommer
ne, og så fik 
man pludselig 
et kanonflip.”

PER SVENSSON

Per Svensson er borgerligt 

liberal kommentator på 

Sydsvenskans kultursider. 

Han er blevet hædret med 

flere af de største journali-

stiske udmærkelser i Sverige 

som Stora Journalistpriset. 

Per Svenssons seneste bog 

“Vasakärven och järnrö-

ret” trækker en historisk 

linje fra Sverigedemokra-

terna tilbage til nazismen i 

1930’erne. Per Svensson blev 

senest omtalt i Danmark 

på grund af en artikel om 

højrepopulisternes succes 

i Norden til SAS-magasinet 

“Scandinavian Traveler”. 

Det norske Fremskrittspar-

tiet (FrP) protesterede, og 

SAS trak bogstaveligt talt 

bladet tilbage. Ansatte i 

SAS blev sat til at fjerne alle 

eksemplarer fra fly, lounges 

og hotelværelser. 

Temaet fortsætter på næste side
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gemytligt undertrykkende 
direktør i Thomas Vinter-
bergs film “Festen”.

Den kulturradikale bor-
gerlighed gisper stadig mere 
desperat efter frisk luft, mens 
radiofabrikanten derimod le-
ver i bedste velgående.

Og fabrikantens talsmænd 
i Folketinget kan lige så godt 
være Dansk Folkeparti som 
Venstre. Det er hip som hap. 
Sådan lød konklusionen. Olle 
Svenning så Fogh Rasmussen 
og Pia Kjærsgaard som alli-
erede i kampen for fabrikan-
tens indskrænkede interesser.

Dog kunne man ane en 
slags arbejdsdeling, hvor 
Pia Kjærsgaard havde påta-
get sig opgaven at skabe en 
slags vi-følelse via kampag-
ner mod muslimer og andre 
udanske elementer, mens 
Anders Fogh tog sig af kam-
pen mod “rundkredspæda-
goger, kulturens smagsdom-
mere og økologien og de 
nye sociale bevægelsers akti-
vister”, lød det fra Svenning 
i november 2007.

Det gådefulde Danmark
Svenning var og er ikke ale-
ne om den slags analyser. 

I Göteborgs-Posten i fe-
bruar 2005 skrev kultur-
skribenten Lars Åberg, at 

“kulturkampen har erstattet 
klassekampen i Danmark”. 
Han sammenlignede Anders 
Fogh med George W. Bush, 
fordi de begge to “havde 
fremmanet truende skygger 
fra en “kulturradikal” el-
ler liberal elites ildesindede 
komplot”.

For svenskere var udvik-
lingen i Danmark meget 
svær at både forstå og for-
klare. Vi fik bedre greb om 
det ved at henvise til den 
mere velbekendte polarise-
ring mellem amerikanske 
østkystliberale og vestkyst-
liberale og på den anden 
side højreorienterede krist-
ne fra Texas og midtvesten. 
Det var et smart pædagogisk 
trick, som nok kunne trim-
mes og forenkles. Tænk jer 
København som New York 
og Jylland som Kansas!

For de fleste kulturskri-
benter og kommentatorer er 
det, som er sket i Danmark 
de seneste femten år, alli-
gevel stadig gådefuldt. Var 
Danmark ikke engang Skan-
dinaviens mest liberale land, 
hvortil man valfartede for at 
mærke duften af den store 
kosmopolitiske verden?

Lars Åberg påpegede, at 
der manglede en eller an-
den form for logik hos den 

daværende regering. Først 
revsede regeringen smags-
dommerne, og så fik man 
pludselig et kanonflip, hvor 
eksperter og smagsdomme-
re skulle konstruere den ene 
statsanerkendte hitliste efter 
den anden.

Etpartistaten Sverige
Det var meget forvirrende 
at forsøge at følge med i. Og 
det blev ikke mindre svært 
at begribe kulturkampen, 
hvor danske debattører hå-
nede “etpartistaten” Sverige 
og faktisk havde en pointe: 
Sverige har været og er må-
ske trods alt stadig et mo-
nokulturelt land. Lige siden 
– lad os bare sige 30’erne 
– har modernismen i bred 
kulturel og social betydning 
været den fremmeste sven-
ske ideologi. Der har væ-
ret uenighed om pensioner, 
skatter, lønmodtagerfon-
de og privatiseringer, men 
der har samtidig været enig-
hed om værdien af foran-
dring, fremskridt og fornuf-
tige løsninger.

Blandt de slægtsfotos, 
som jeg har hængende ude 
i gangen, findes et billede, 
som er taget i begyndelsen 
af 1960’erne. To kvinder, en 
yngre og en lidt ældre, og to 

små børn står foran nog-
le hypermoderne højhuse. 
Højhusene ser ud som ufo’er, 
der lige er landet på en 
mark. Kvinderne er min mor 
og min mormor, og børnene 
er min lillebror og mig.

Mormor er på besøg. Vi 
andre er flyttet fra Småland 
til den nybyggede moderni-
stiske, Le Corbusier-inspire-
rede stockholmsforstad Täby. 
Dette fremtidssamfund er 
planlagt af en modernist fra 
30’erne og tidligere medlem 
af foreningen “Socialistiske 
Teknikere”, professor Sune 
Lindström, en socialdemo-
kratisk borgmester og den 
kooperative boligforening 

“Nogle gange 
knagede samar
bejdet. For ek
sempel blæste 
fagbladet Me
talarbejderen 
til kamp mod 
“magisterväl
det” i den so
cialdemokrati
ske bevægelse.”
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HSB. Dette er Sverige, pro-
duktet af den store alliance 
mellem socialdemokratiske 
politikere og eksperter i alt 
fra byplanlægning til seksu-
aloplysning, som er indgået 
i de første år. Det er en al-
liance mellem modernistiske 
teknokrater og den statsbæ-
rende arbejderbevægelse, som 
har et par årtier på bagen, da 
familiebilledet blev taget.

Nogle gange knagede sam-
arbejdet. For eksempel blæste 
fagbladet Metalarbejderen til 
kamp mod “magisterväldet” 
i den socialdemokratiske be-
vægelse. Men den gensidige 
afhængighed var lige så stor 
som den gensidige nytte af 
alliancen. Eksperterne gav 
politikerne videnskabelig le-
gitimitet. Og politikerne gav 
eksperterne mulighed for at 
realisere deres ideer. Netop 
fordi magistrene så længe og 
så fremgangsrigt har betjent 
“fyrsten”, er det meget svært 
at forestille sig en åben kon-
flikt a la Fogh mellem akade-
mikere og politikere.

Men det kan hurtigt æn-
dre sig. Ikke engang i Sverige 
går alt som planlagt. Den so-
cialdemokratiske mønster-
by Täby blev et borgerligt 
udstillingsvindue befolket af 
middelklasse og hjemstavn 
for tidligere statsminister 
Fredrik Reinfeldt fra Mode-
raterna.

Og inderst inde, så ved vi 
godt, at Sverige ikke er mo-
derne længere, det vil sige, 
at vi godt ved, at vi ikke kan 
styre landet alene ved ratio-
nel planlægning. Vi ved godt, 
at også hos os er det marke-
derne og de digitale konglo-
merater, der bestemmer ud-
viklingen.

Og at udviklingen kan 
ende lidt hvor som helst.

Populisten tager over
Denne uundgåelige indsigt 
får også betydning for for-
holdet mellem eksperter og 

politikere. I takt med at beg-
ge grupper taber indflydel-
se, så taber de også interessen 
for hinanden. Skilsmissen 
har været undervejs længe, 
men det er en relativt kon-
fliktfri skilsmisse, for der er 
jo ingen magt at kæmpe om. 
Så er det meget bedre at sysle 
med sit hver for sig. Akade-
mikerne bliver mere akade-
miske. Og politikerne bliver 
stadig mere, tja, lad os kalde 
det professionelt politiske.

Der er derfor ingen svensk 
politiker bortset fra finans-
ministeren – der beskæftiger 
sig med et tungt og respek-
tabelt emne – som nogensin-
de vover at påberåbe sig en 
egen sagkundskab eller egne 
intellektuelle interesser. De 
vil jo ikke risikere at blive 
taget for at være eksperter 
eller smagsdommere.

Det tomrum i offentlig-
heden, som kundskabsbæ-
rerne efterlader sig, risikerer 
også i Sverige at blive over-
taget af populisten, der jo i 
sine egne øjne er talsmand 
for den sande allroundeks-
pert: folket.

Det er i det lys, man skal 
se prøveballonen fra den nu 
afgående leder af de kriste-
lige demokrater i Sverige, 
Göran Hägglund. Han stil-
lede det “virkelige folk” op 
over for en “selvfed kultur-
elite”.

Og det er også i dette lys, 
man skal forstå Sverige-
demokraternas fremgang. 
Sverigedemokraterna er i 
dag det eneste parti, der 
både aktivt og med succes 
stræber efter at lave svensk 
politik om til en kultur-
kamp.

Jeg vil gætte på, at den 
svenskdanske gensidige for-
ståelse vil øge i de kommen-
de år. Jeg tror, at svenskerne 
vil få lettere ved at genken-
de og forstå konflikterne i 
Danmark. 

Det gør mig nervøs.   

Kontakt os på tlf. 65 50 10 54  
eller skriv til 
➜ efteruddannelse@sdu.dk

Efteruddannelse 
S y d d a n S k 

U n i v e r S i t e t

På Syddansk Universitet har vi et mangfoldigt udbud 
af masteruddannelser, som giver dig flere kompeten-
cer. Og som øger dine muligheder for at gøre et kar-
rierespring. Du kan blandt andet læse forsknings- 
baserede masteruddannelser inden for:
 

❚   Offentlig ledelse 
❚   Public Management
❚   Master i journalistik
❚   MBA

en håndfuld 
kompetencer

F o r S k n i n g S b a S e r e t 
e F t e r U d d a n n e l S e

Se mere på  

➜  www.sdu.dk/sam/master
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Ligestillingskonference 
Debat og fejring af 100-året for kvindernes stemmeret

Læs mere om konkurrencen på dm.dk/ligestilling

I år er det 100 år siden, at de danske kvinder fik stemmeret. 
Derfor inviterer DM til ligestillingskonference, hvor vi fejrer  
jubilæet og diskuterer nutidens  ligestilling på arbejdsmarkedet.

Tid og sted:  Tirsdag 5. maj 2015, kl. 16.00-21.00

                       Akademikerhuset, Peter Bangs Vej 30, 

Frederiksberg

Tilmelding:   Se hele programmet og tilmeld dig  

senest 30. april på dm.dk/kalender

På konferencen kan du høre en arbejdsmarkedsforsker 

fortælle om, hvorfor alle fagforeninger burde elske 

kønskvoter. Du kan også være med til at debattere 

barsel til mænd, når den norske sociolog Margunn 

Bjørnholt sætter barsel i et feministisk økonomisk 

perspektiv. Mød også den altid festlige Anne Marie 

Helger, der skildrer udfordringerne med ligestilling på 

arbejdsmarkedet.

På dagen hylder vi ligeledes DM’s afgående formand 

Ingrid Stages mangeårige kamp for ligestilling.

Skriv et essay:
I forbindelse med konferencen har DM udskrevet en  

essaykonkurrence. Essayet skal belyse de kønsmæs-

sige aspekter ved det prekære arbejdsmarked og 

diskutere løsningsmodeller. Vinderen bliver kåret på 

ligestillings konferencen og modtager er gavekort til 

saxo.dk. 
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Få minutter efter, at de første skud 
faldt ved kulturhuset Krudttønden i 
København lørdag den 14. februar i år, 
havde terrorforsker Lars Erslev Ander-
sen det første medie i røret. 

Time Magazine bad om at få en ana-
lyse af sammenhængen mellem teg-
ningkrisen i 2005 og 2006 og “The 
Copenhagen Shooting” ved Lars 
Vilks-arrangementet på Østerbro. 

Mens han talte i telefon med Lon-
don, lød politisirenerne mere og mere 
insisterende uden for hans vinduer i 

DIIS, der ligger mindre end en kilo-
meter fra Krudttønden. Det var, som 
bekendt, kun begyndelsen på et høj-
spændt drama. 

Selv for en erfaren forsker med 25 
år på bagen blev dagene, der fulgte, 
usædvanligt intense. 

“Den internationale bevågenhed, 
begivenhederne i København den dag 
fik, har jeg ikke prøvet før. Jeg har hel-
ler ikke før givet en forelæsning på 
universitetet, hvor politibetjente med 
fragmentationsveste og maskinpisto-

breakiNg News 
– med eksperten som medfortæller
DIIS-forsker Lars Erslev Andersen blev medfortæller på 
historien om “The Copenhagen Shooting” i et væld af 
internationale medier. Kun en enkelt gang tabte Erslev 
hovedet og kaldte gerningsmanden “fucked up”.

1. Sig kun ja til at svare/medvirke, 

hvis du på stående fod har klare 

svar – skal du først tjekke, så sig 

nej tak, for så er du ikke klædt på.

2. Gør dig klart, om der er en 

bestemt vinkel på emnet, og om 

du kan stå inde for den. Hvis ikke, 

så sig nej.

3. Er det TV/Radio, skal du bruge 

forberedelse på at gøre dit 

budskab klart. Skær dit budskab 

ned til de tre vigtigste pointer, 

og hold dig til dem. De fleste 

forskere kommer i starten med 

alt for megen information. Det er 

frustrerende ikke at få sagt det 

vigtigste.

TRE RåD FRA LARS  ERSLEV, 
NåR MEDIEKVæRNEN KØRER

Lars Erslev havde allerede Time Maga-
zine i røret, mens  politisirenerne stadig 
lød efter The Copenhagen Shooting.

“Jeg vil ikke medvirke til at  
sidde og levere for meget ren  

spekulation for åben mikrofon, 
mens historien udvikler sig.”

2 3
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ler screenede alle deltagerne og stod 
vagt. Og det er første gang, jeg har 
holdt et foredrag, mens en deling sol-
dater bevogtede stedet. Det hele kørte 
voldsomt op i de dage”, erindrer Lars 
Erslev Andersen.

Spekulation for åben mikrofon
Første gang, den nu 58-årige senior-
forsker blev bedt om at kommentere på 
livebegivenheder, var, da New York og 
Washington blev angrebet 11. septem-
ber 2001. Dengang var terrorforskeren 
på den danske sendeflade i flere måne-
der. Da Paris for nylig blev angrebet, 
måtte han på et tidspunkt slukke for 
mobilen, fordi journalister ringede dag 
og nat. Derfor traf forskeren ret hur-
tigt et valg, da det stod klart, at begi-
venhederne i København udviklede sig 
eksplosivt. 

“Enhver, der googler Danmark og 
terror, får mit navn op på skærmen, 
men jeg kan ikke være tilgængelig for 
alle hele døgnet. Derfor træffer jeg på 
et tidspunkt det valg, at jeg først og 
fremmest taler med udenlandske medi-
er. Ud fra en faglig betragtning synes 
jeg også, det er vigtigt, at den måde, vi 
diskuterer og gebærder os på, når ter-
roren rammer, bliver modtaget i og 
diskuteret med det store udland”.

Den mediedynamik, Lars Erslev op-
levede første gang omkring 11. sep-
tember, er kun blevet forstærket, i takt 
med at endnu flere webmedier, radio- 
og tv-kanaler nyhedsdækker nonstop.

“Når jeg som ekspert på et stofom-
råde bliver hevet ind i studiet, mens 
det hele koger, bliver jeg medfortæller 
på begivenhederne, mens de sker. Der 
er en slags omvendt proportionalitet 
i, at jo færre fakta, vi kender, jo mere 
fylder historien i nyhedsdækningen. Så 
snart sagen er afdækket, retter medi-
erne fokus et nyt sted hen. Jeg vil ikke 
medvirke til at sidde og levere for me-
get ren spekulation for åben mikrofon, 
mens historien udvikler sig. Men det, 
oplever jeg, er der forskellige hold-

ninger til i forskermiljøet”, siger Lars 
Erslev Andersen.

Fucked up
Allerede lørdag aften er han gæst i 
Deadline på DR2. Klokken 6.08-6.10 
søndag morgen, dagen efter angrebe-
ne på Krudttønden og på synagogen i 
Krystalgade, udtaler han sig til TV 2 
News, og resten af dagen løber han 
spidsrod mellem radio- og tv-stationer, 
der skal bruge en ekspertvurdering: 
24/7, P1 og DR2 ad flere omgange, 
fordi stationen sender live hele dagen. 

DIIS-forskeren mødes med Al Ja-
zeera til et direkte interview ved po-
litigården i København og senere 
samme dag på Rådhuspladsen med 
samme station. I de kommende dage 
er han i kontakt med norske Verdens 
Gang, med BBC og australsk tv, med 
amerikanske NBC og den russiske 
Radio Sputnik, et japansk nyhedsbu-
reau, Deutsche Welle, Die Zeit og 
flere andre. 

Associated Press kommer hjem til 
ham, og kinesisk tv arrangerer en di-
rekte paneldebat, styret af stjernejour-
nalisten Tian Wei, hvor Lars Erslev 
diskuterer bekæmpelsen af ekstremis-
me med forskere fra både Massachu-
setts Institute of Technology (MIT), 
Teheran i Iran og Kina. 

“Den historieløshed, der præger me-
diernes direkte livedækning, fortager 
sig lidt i fase 2, når gerningsmandens 

identitet er slået fast, og det står klart, 
hvad der er sket. Så sætter eftertænk-
somheden ind visse steder, mens andre 
medier begynder den uskønne konkur-
rence om de originale vinkler. I tilfæl-

det Omar El-
Hussein kom 
det fx hurtigt 
til at hand-
le om radi-
kalisering i 

fængslet og om at få ham knyttet til de 
islamistiske miljøer”, siger Lars Erslev 
Andersen.

Mange medier har lige siden tillagt 
det enorm betydning, at Omar El-
Hussein besøgte Heimdalvejens mo-
ske dagen inden attentatet. Det er jo 
ren spekulation. Det var i den forbin-
delse, at jeg til Ekstra Bladets TV kom 
til at sige, at han jo bare var en fucked 
up ung mand. Den udtalelse blev – lidt 
uheldigt – straks fanget af andre. Det, 
jeg i virkeligheden forsøgte at sige var, 
at Omar var et socialt problem, mere 
end han var et resultat af islamistisk 
radikalisering”. 

En del af fortællingen
Fire dage efter lørdagens angreb i Kø-
benhavn skulle DIIS-forskeren holde 
en forelæsning på sit gamle universi-
tet i Odense. Det var en gammel aftale 
med en muslimsk studenterorganisati-
on. Der kom nogle hundrede samt fire 
bevæbnede politifolk. 

“Hvad jeg ikke har holdt af forelæs-
ninger, som er blevet tavst forbigået. 
Men fordi politiet står der med ma-
skinpistoler og skudsikre veste, bliver 
det en mediehistorie, som tre tv-sta-
tioner, fynske aviser og en radiokanal 
møder op for at dække. Det samme da-
gen efter, da jeg på Forsvarsakademiet 
taler om kampen mod terror, mens en 
hel deling soldater passer på forsam-
lingen. Det var helt unødvendigt, helt 
kørt op og et godt eksempel på, hvor-
dan man selv kan blive en del af medi-
ernes fortælling”.   

Medier fra hele verden får Lars 
Erslevs navn og nummer, hvis de 
googler terror og Danmark.

Generalforsamling 2015 
Torsdag den 16. april 2015 kl. 16.30 i 
Tivoli Hotel & Congress Center, København

Tilmeld dig på www.mppension.dk/mpgf2015
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Efter terrorangrebet i Paris bad rege-
ringen PET og Forsvarets Efterret-
ningstjeneste (FE) om forslag til at 
styrke terrorberedskabet. Efter terror-

handlingen i København fremlagde re-
geringen en terrorpakke til 970 mio. 
kr., der primært skal gå til en styr-
ket beredskabs- og overvågningsind-

sats. Magisterbladet har spurgt en ræk-
ke eksperter uden for politi og forsvar, 
hvad en terrorpakke burde indeholde.

Eksperternes 
terrorpakke
Flere penge til en opsøgende indsats i udsatte boligområder. Og færre til 
forsvar og politi. Magisterbladet har spurgt en række eksperter, hvad de ville 
satse på, hvis de skulle sammensætte en terrorpakke. 

MåLRETTEDE INDSATSER BATTER  

“Jeg tror ikke et øjeblik på, at 

det modvirker radikalisering 

med mere politi, mere over-

vågning eller flere fængsler. 

Omar El-Hussein blev ikke ra-

dikaliseret af sig selv. De mest 

udsatte unge oplever ikke 

anerkendelse, er ikke en del af 

positive fællesskaber og bliver 

overladt til sig selv af deres 

forældre, som typisk er fat-

tige og isolerede i det danske 

samfund. Når vi i de almene 

boligselskaber kan flytte no-

get for de mest udsatte, så er 

det blandt andet, fordi vi ikke 

kommer som myndighedsper-

soner. Derfor åbner folk nogle 

gange døren for os, når den er 

lukket for andre. Vi kan råd-

give om, hvad man kan gøre, 

hvis man er kommet bagud 

med huslejen. Vi kan spotte, 

om en 12-årig er på vej ud i 

kriminalitet, så de kan få et 

tilbud fra kommunens projekt 

Ny Start. Vi kan få en psykisk 

syg voksen med krigstraumer 

til at søge hjælp. Vi kan for-

søge os med konfliktmægling 

eller uddanne “bydelsmødre”, 

hvor kvinder hjælper andre 

kvinder med udenlandske rød-

der med at begå sig i Danmark. 

Så brug pengene på inklusion, 

målrettede sociale indsatser 

og boligsocialt arbejde i ste-

det. Det virker”.

Rikke Pedersen Schmidt, cand. 

scient.soc. og  konsulent for 

det boligsociale område i FSB 

KORTLæG PROBLEMET MED RADIKALISERING

“Den afradikaliseringsindsats, 

som terrorpakken lægger op 

til, indebærer en overdrevet 

fokus på hard power. Man ta-

ler vagt om mentorordninger, 

om en styrkelse af SSP-samar-

bejdet og kan ikke blive enige 

om, hvorvidt imamer skal ind-

drages i indsatsen. Man slører 

det grundlæggende problem, 

at vi ikke for alvor er i stand til 

at forklare, hvorfor unge – ofte 

tilsyneladende velintegrerede, 

veluddannede og velfunge-

rende europæere, som regel 

unge mænd i alderen fra 16 til 

30 – bliver så tiltrukket af en 

voldelig og radikal islamisme, 

at de er villige til at udøve 

dødbringende vold imod deres 

medmennesker. Det ville jeg 

bruge resurser på at finde sva-

ret på. Hvis man indsnævrer 

feltet af potentielt radikali-

serede til gruppen af “radical 

loosers” a la den formodede 

gerningsmand bag de tragiske 

begivenheder i København, 

forenkler og trivialiserer man 

problemet”.

Torben Rugberg Rasmussen, 

lektor, Center for Mellemøst-

studier, SDU 
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FLERE PENGE TIL FOREByGGELSE OG EVALuERING

“Jeg byder de tiltag velkommen, 

som skærper myndighedernes 

muligheder for at kortlægge og 

følge radikaliserede personers 

relationer – virtuelt såvel 

som fysisk. Når det er sagt, så 

mener jeg, at de 12 nye tiltag er 

for defensive. Jeg havde gerne 

set, at man brugte flere penge 

på en opsøgende og målrettet 

forebyggelse. Folketinget gav 

godt 60 millioner til dette for-

mål i januar 2015, men det er en 

skæv allokering set i forhold til 

de 970 millioner, antiterrorpak-

ken koster. Den største mangel 

ved antiterrorpakken er i mine 

øjne fraværet af systematisk 

evaluering af, hvilke elementer 

som virker i praksis. Fx bør man 

effektivt estimere, hvordan 

indsatsen virker i tilfælde, hvor 

man indfører nye initiativer 

mod radikalisering i nogle 

fængselsafdelinger og ikke i 

andre. Når man bruger en lille 

milliard skattekroner, kan man 

godt forvente, at man forholder 

sig til, hvad der virker”. 

Lasse Lindekilde, lektor, 

 Institut for Statskundskab, 

Aarhus Universitet

SATS På MODPROPAGANDA

“Selv om Islamisk Stat har et 

uhyggeligt gammeldags men-

neskesyn, så har de en meget 

moderne mediestrategi med 

videoer optaget i HD-kvalitet 

rettet direkte mod unge rod-

løse i Vesten. Samtidig har de 

glittede magasiner på blandt 

andet engelsk og russisk, som 

fremstiller terror som heltedåd 

og det kommende kalifat i 

rosenrøde vendinger. Det 

er vigtigt og ofte overset at 

komme med et modsvar til den 

kampagne over for de udsatte 

unge. De skal konfronteres 

med interviews med alle dem, 

der kommer skuffede hjem fra 

Syrien eller Irak, hvor de har 

set Islamisk Stats grusomme, 

vilkårlige vold. De skal mødes 

med modkampagner på husmu-

rene, i magasiner og på nettet. 

Islamisk Stat fører en propa-

gandakrig, og der skal være et 

modsvar. Og det koster penge”. 

Deniz Serinci er journalist, 

bachelor i historie og forfatter 

til bogen “Islamisk Stat”

TRuSLEN I VORES EGEN BAGHAVE SKAL HåNDTERES 

“Hvordan kan en mand med en 

profil som Omar El-Husseins 

vade ud af fængslet og direkte 

tilbage i sit miljø helt uden 

opfølgning? Svaret på det 

spørgsmål findes ikke i indhol-

det af terrorpakken, der har 

blikket stift rettet mod Syrien 

og resten af Mellemøsten.

Kriminalforsorgen havde jo 

indberettet, at der var grund 

til at holde øje med Omar El-

Hussein, da han blev løsladt. 

Myndighederne kendte ham, 

men gjorde ikke noget. Der 

skete et administrativt svigt 

i systemet et sted. Det havde 

ikke gjort nogen forskel, at 

terrorpakken havde været 

oppe at køre på det tidspunkt. 

Den fokuserer ensidigt på 

Syrienskrigerne og slet ikke 

på de sociale problemer, der 

skaber grobund for hjemme-

fødte soloterrorister som både 

Omar El-Hussein, gernings-

mændene i Paris og andre. En 

terrorpakke bør indeholde et 

svar på, hvordan vi håndterer 

truslen i vores egen baghave 

– de marginaliserede, unge, 

vrede mænd”. 

Lars Erslev Andersen, 

 terrorforsker ved DIIS

JOB OG OPSøGENDE ARBEJDE SAVNES

“Alle de områder, som terror-

pakken vil opruste på, kommer 

et skridt for sent.

Der er brug for at løfte 

indsatsen betydeligt på to 

områder:

• En opsøgende social 

indsats for at støtte 

traumatiserede og udsatte 

flygtningefamilier.

• Hjælp til jobskabelse, her-

under især flere lærepladser 

målrettet unge mænd i 

belastede boligområder.

Jeg har i mine studier set en 

indsats fuld af store huller. Til-

liden er på sit laveste mellem 

de udsatte familier og myn-

dighederne. Familierne er fx 

bange for, at deres børn bliver 

tvangsfjernet, hvis de beder 

om hjælp. Der er brug for job 

og vækst samt en forebyggen-

de indsats præcist rettet mod 

de unge mænd i ghettoerne”.

Anja Kublitz, antropolog og 

lektor ved Institut for Kultur 

og Samfund, Aalborg Univer-

sitet.
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Når kroppen 
bliver en handelsvare

BLå BOG

Navn: Christina Wind.

alder: 41 år.

uddannelse: uddannet pæda-

gog, BA i forhistorisk arkæologi 

fra Københavns universitet, 

uddannet sexologisk rådgiver 

fra Dansk Forening for Klinisk 

Sexologi.

Job: Christina Wind har primært 

arbejdet med rådgivning af og 

forebyggelse blandt unge samt 

fundraising og projektledelse.
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Der er et langt stykke vej fra klas-
sisk akademisk arbejde til den virke-
lighed, der omgiver Christina Wind. 
Hendes kontor ligger midt i Reden 
på Vesterbro i København, og hun er 
i daglig kontakt med de misbrugere 
og prostituerede, der bruger væreste-
det og nathjemmet. I en lille ngo skal 
man være parat til at give en hånd 
med, både når der bliver konstateret 
væggelus, og hele ejendommen skal 
sprayes, eller når et firma beslutter 
sig for at give sit overskydende lager 
af neglelakker, mascara og hygiejne-
produkter til Redens kvinder, og der 
skal findes gulv- og hyldeplads til alle 
poserne, eller når det ringer på dø-
ren, og nogen skal bruge en ren ka-
nyle eller en tube med glidecreme før 
den næste kunde. 

Siden 1984 har Reden København 
– med sin centrale placering midt på 
Vesterbro bag hovedbanegården i Kø-
benhavn – koncentreret sit arbejde 
om de allermest udsatte i samfundet: 
kvinder i misbrug og prostitution.

Siden slutningen af januar i år har 
et nyt initiativ, RedenUng, imidler-
tid rettet sig mod en helt anden mål-
gruppe: de helt almindelige unge. 

Christina Wind er den første pro-
jektmedarbejder med akademikerbag-
grund i Reden.

“Traditionelt tænker mange nok, 
at prostituerede er kvinder med en 
socialt belastet baggrund, men vi vil 
gerne sætte fokus på unge piger og 
drenge, der eksperimenterer med de-
res seksualitet, hjælpe dem til at for-
stå, at handel med sex måske kan få 
konsekvenser for dem senere. Vi vil 
også rigtig gerne støtte de unge, der 
allerede nu oplever problemer, for 

eksempel med selvværd og grænser”, 
fortæller Christina Wind.

Det allerhårdeste narkomiljø
Da Reden startede ungerådgivnin-
gen, diskuterede Christina Wind med 
sine kolleger, om det var et problem, at 
forebyggelsesarbejdet blandt alminde-
lige unge kunne associeres med arbej-
det i det allerhårdeste narko- og træk-
kermiljø på Vesterbro.

“Men Reden er samtidig kendt og 
anerkendt for sin ekspertise, og vi hå-
ber på med tiden at kunne tale med 
samme tyngde, når det gælder den 
forebyggende indsats over for de unge. 
Derfor holder vi fast i navnet,” forkla-
rer Christina Wind.

Pengene til hendes løn de næste tre 
år kommer fra en bevilling på 3,7 mil-
lioner kroner fra satspuljen. Christina 
Winds opgave bliver at udvikle un-
dervisningsmaterialer og oplysnings-
kampagner om gråzoneprostitution 
og prostitution til elever i grundskole 
og gymnasier samt at stå for driften af 
 videns- og rådgivningsportalen reden-
ung.dk, der åbnede 26. januar.

“Jeg skal på ingen måde hånd-
hæve en bestemt moral eller fordøm-
me unge, der handler med sex. Vores 
indsats skal derimod sikre, at de unge 
ikke er blinde for, hvad det kan have af 
konsekvenser. Det er vigtigt, at unge 
lærer deres egne grænser at kende og 
tager stilling til, hvad de selv synes, 
mener og ønsker. Lige nu er begre-
bet gråzoneprostitution måske ikke et, 
de forbinder med deres egen situation. 
Derfor er det vigtigt, at vi tager ud-
gangspunkt i, hvor de unge er, så de 
føler sig set, hørt og taget alvorligt”, 
siger Christina Wind.

Hvor omfattende er proble-

met med gråzoneprostitution 

blandt unge? Ingen har endnu 

kortlagt omfanget af fænome-

net, og derfor er vidensopbyg-

ning og vidensudveksling så 

vigtigt.

umiddelbart inden jul mod-

tog Reden 3,7 millioner kroner 

fra satspuljen til en forebyg-

gende indsats for unge. I 

første omgang skal Redenung-

projektet producere oplys-

nings- og kampagnemateriale 

til folkeskoler og gymnasier.

ET SPØRGSMåL OM GRæNSER

Reden København har traditionelt rettet sit sociale arbejde 
mod samfundets mest udsatte kvinder. Med en millionbevilling 
fra satspuljen og en akademisk projektmedarbejder ved roret 
udvider den lille ngo nu sin indsats. Systematisk vidensindsamling, 
rådgivning og undervisning skal forebygge gråzoneprostitution.

“Sugardating-
fænomenet er 
et eksempel 
på, at normer-
ne er i bevæ-
gelse. De unge 
ser det ikke 
som gråzone-
prostitution 
eller prostituti-
on, men snare-
re som en win-
win-situation”.
Christina Wind,  
projektmedarbejder på Reden
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Dybere kendskab nødvendigt
Og ikke alle unge trækker grænsen det 
samme sted, hvilket er en vigtig pointe 
i Christina Winds arbejde.

“Unge er ikke en homogen gruppe, 
der oplever ens og mærker det sam-
me. De er individer med forskellige 
grænser, udfordringer, ønsker, drøm-
me og forhåbninger. Prostitution 
indgår som regel ikke i deres drøm-
me og forhåbninger for fremtiden, 
men sugardatingfænomenet er et ek-
sempel på, at normerne er i bevægel-
se. De unge ser det ikke som gråzo-
neprostitution eller prostitution, men 
snarere som en win-win-situation. 
Det er det måske for nogle, men som 
fagpersoner er vi meget opmærksom-
me på dem, der nødvendigvis vil fal-
de igennem, dem, som får det skidt, 
oplever ubehageligheder osv.”, siger 
Christina Wind.

I mange år arbejdede Reden ud fra 
den holdning, at et forbud mod pro-
stitution og sexkøb var den eneste 

løsning, hvis man ville den benhårde 
branche med den voldsomme sociale 
slagside effektivt til livs. I dag har den 
lille kristne ngo nuanceret sin stem-
me i debatten og udvidet samarbej-
det med flere andre organisationer, der 
ikke nødvendigvis deler den holdning. 
Christina Wind, der selv kom til Re-
den fra en projektmedarbejderstilling 
i organisationen Sex & Samfund, me-
ner, at vidensdelingen er helt afgøren-
de, hvis forebyggelsesindsatsen over 
for de unge skal have en værdi:

“Vi skal både samle det sammen, vi 
ved, og identificere hullerne i vores vi-
den. Ingen kender fx det præcise om-
fang af gråzoneprostitutionen blandt 
unge, men alle råber højt om det. Jeg 
er bl.a. gået i gang med at systemati-
sere vores dataindsamling, så vi får et 
dybere kendskab til dem, der henven-
der sig i vores rådgivning. Det er helt 
afgørende for, at vi kan fokusere vo-
res indsats, hvor der er mest brug for 
den”.   

“Vi vil gerne sætte fokus på unge  
piger og drenge, der eksperimenterer 

med deres seksualitet, hjælpe dem til at 
forstå, at handel med sex måske kan få 

konsekvenser for dem senere”.
Christina Wind, projektmedarbejder på Reden

Siden 2001 har Reden Køben-

havn en gang om ugen tilbudt 

sine brugere rådgivning via 

jordemødre fra Familieambu-

latoriet på Hvidovre Hospital. 

Rådgivningen handler om præ-

vention, graviditet og abort. 

Da Christina Wind indtog 

sit kontor i Reden, opdagede 

hun til sin store begejstring 

en stor stak kinabøger, 

hvori sundhedspersonalet 

har refereret samtaler med 

kvinderne i detaljer lige siden 

den første konsultation i 2001. 

Alt sammen sirligt skrevet i 

hånden og visse sider lettere 

at tyde end andre. Sammen 

med en studentermedhjælp 

har Christina Wind brugt en 

del tid på at kategorisere alle 

oplysningerne i ét samlet 

journalsystem. Målet er at 

afdække, om indsatsen igen-

nem snart 15 år har haft en 

effekt, hvad der har funge-

ret, og om det overhovedet 

er lykkedes at forebygge 

graviditeter blandt kvinderne 

på gaden. De omhyggelige 

notater i kinabøgerne kommer 

til at indgå som en vigtig del 

af en ph.d.-afhandling under 

folkesundhedsvidenskab på 

Syddansk universitet.

KINABØGER BLIVER TIL PH.D.

Reden har 12 sovepladser. Og kondomer, ka-
nyler, glidecreme og citronsyre i små breve 
til alle, der ringer på.
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Hvert år indskrives flere end 2.400 
ph.d.-studerende på landets univer-
siteter. Det er dobbelt så mange som 
i 2006 og langt flere, end universite-
terne selv kan tilbyde job som forske-
re og undervisere, når ph.d.-uddannel-
sen er i hus.

En konference den 24. marts arran-
geret af DM og Københavns Univer-
sitet sætter spot på de karrieremulig-
heder i ind- og udland, som ph.d.erne 
har, også uden for universitetets mure. 
Selvom om både offentlige og private 
virksomheder ansætter flere ph.d.-ud-
dannede, især fra de naturvidenskabe-
lige fag, så er der et generelt behov for 

at synliggøre ph.d.ernes kompetencer. 
Det mener Julie Sommerlund, der er 
KU’s prodekan for relationer med om-
verdenen på humaniora.

“Vi kan se, at vores kandidater og 
vores ph.d.er har ret forskellige er-
hvervsprofiler: Mens godt halvdelen af 
vores kandidater får job i det private, 
gælder det for langt færre ph.d.er. På 
humaniora optager vi ca. 60 ph.d.er om 
året, og de fleste får arbejde med forsk-
ning og uddannelse inden for det of-
fentlige. Men vi har kunnet iagttage, 
hvordan arbejdsmarkedet for kandida-
ter har bevæget sig meget de seneste 25 
år, og det er ikke umuligt, at der også 

vil opstå nye jobmønstre, når det drejer 
sig om ph.d.erne, som så vil have endnu 
flere erhvervsmæssige muligheder. Det 
vil også være i virksomhedernes inte-
resse”, forklarer Julie Sommerlund.

Foruden en blandet buket af oplæg 
om karrieremuligheder byder konfe-
rencen, der er gratis, på forskellige 
workshops, og DM’s egne konsulenter 
er til stede for at sparre og rådgive om 
jobmuligheder i ind- og udland. 

I samme ombæring er der på dm.dk 
etableret et særligt website – dm.dk/
phd – hvor foreningens samlede viden 
om ph.d.-arbejdsmarkedet er samlet 
under ét.   psi

FLERE PH.D.ER SKAL UD AF UNIVERSITETET
Forskning er langtfra eneste karrierevej for ph.d.er. Sidst i marts sætter   
DM-konference spot på jobmuligheder uden for universitetets mure.

LB Foreningen F.M.B.A. afholder ordinær 
general forsamling på adressen:  
Kompagnistræde 39, 1208 København K  
i Kompagnisalen.

Tidspunkt: Lørdag den 18. april 2015,  
 kl. 10.00.

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning, herunder med  

redegørelse for driften i datterselskabet 
LB Forsikring A/S

3. Fremlæggelse og godkendelse af 
årsrap porten for 2014

4. Beslutning om anvendelse og forde
ling af årets overskud i henhold til den 
godkendte årsrapport

5. Forslag fra bestyrelsen om ændring af  
foreningens vedtægter. Det er bestyrel
sens opfattelse, at vedtægtskravene om 
brug af medlemsblade mv. til offentlig

LB Foreningen varetager ejerskabet af Lærerstandens Brandforsikring (en del af LB Forsikring A/S).

Adgang til generalforsamlingen har samt
lige delegerede, der tillige har stemmeret.
Endvidere har medlemmer af Lærerstandens  
Brandforsikring ret til at overvære general
forsamlingen og tage ordet der, dog uden 
stemmeret.

Anmeldelse om overværelse af general
forsamlingen skal være LB Foreningen 
F.M.B.A., Direktions sekretariatet, i hænde, 
senest mandag den 13. april 2014, hvor
efter adgangskort vil blive tilsendt.

LB FORENINGEN F.M.B.A.
Farvergade 17
1463 København K

På bestyrelsens vegne
Carsten MørckPedersen
Formand

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

gørelse af diverse forhold relateret til 
foreningens virksomhed er utidssva
rende i forhold til nutidens kommuni
kationsformer. Det drejer sig om § 8, 
13 afsnit: vedrørende meddelelse 
om valg af delegerede, § 8, 12. afsnit: 
vedrørende meddelelse om valg
resultatet og § 10, 3. afsnit: vedrørende 
indkaldelse til generalforsamlinger 

6. Godkendelse af lønpolitik for  
LB Foreningen

7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Senest 14 dage før generalforsamlingen 
vil dagsorden med de fuldstændige for
slag og årsrapport med koncernregnskab 
være fremlagt til eftersyn for medlemmerne 
på selskabets kontor. 

Materialet vil også kunne findes på 
www.lbforeningen.dk under menupunktet
 ”Om LB Foreningen” under punktet 
”Generalforsamling”.

Meddelelse om

Indkaldelse til generalforsamling - Magisterbladet_176x123.indd   1 09-03-2015   08:34:56

Tilmelding til konferencen kan ske på www.dm.dk/ph.d
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Efter to magre år har DM’s medlem-
mer på offentlige arbejdspladser nu en-
delig udsigt til at få flere penge mellem 
hænderne. Det bliver efter alt at døm-
me resultatet, hvis et flertal af DM’s 
32.000 ordinære medlemmer siger ja 
til den treårige overenskomst.

I kroner og øre er der tale om gene-
relle lønstigninger på 4,45 pct. i staten, 
5,42 pct. i kommunerne og 5,39 pct. i 
regionerne, der sammen med reststig-
ninger bringer den forventede lønud-
vikling op på omkring 6,5 pct. på alle 
tre områder. 

“Vores målsætning var en realløns-
sikring i overenskomstperioden, og 
det er lykkedes, så vi er kommet igen-
nem med et hovedkrav. Sammenholdt 
med, at udviklingen i forbrugerpriser-
ne er ret lav – sidste år under én pct. 
– så er der endda udsigt til en lønfor-
bedring. Så vi kan alt andet lige være 
tilfredse”, siger DM’s næstformand og 
formand for overenskomstudvalget, 
Peter Grods Hansen, som sammen 
med et flertal i Hovedbestyrelsen an-
befaler et ja til aftalen.

Han fremhæver også, at aftalen gi-
ver en ekstra uges øremærket barsel 
som en vigtig forbedring.

“Det har længe været en mærkesag 
for DM, så det er vi naturligvis meget 
glade for”.

Reguleringsordning forringes
Der er dog også en markant tidsel. For 
med den nye overenskomst er det lyk-
kedes arbejdsgiverne at få indført et 
såkaldt privatlønsværn, der skal mod-
virke, at den offentlige sektor bliver 

lønførende. Dermed svækkes regule-
ringsordningen, der holder lønudvik-
lingen i det offentlige på niveau med 
den tilsvarende private. I den kom-
mende overenskomstperiode får de of-
fentligt ansatte en højere negativ mod-
regning, hvis deres lønudvikling løber 
fra de privatansattes. Det gør offent-
ligt ansatte mindre beskyttede mod en 
reallønsnedgang i tilfælde af en ned-
gang i konjunkturerne.

“Privatlønsværnet er ikke vores kop 
te, det indrømmer jeg gerne. Men 
det var ikke et krav, vi kunne komme 
uden om, for det var helt afgørende 
for modparten, især Finansministeriet. 
Jeg tror dog ikke, det får nogen betyd-
ning i praksis. Det er begrænset til den 
OK-periode hvor hele reguleringsord-
ningen skal kuglegraves”, siger Peter 
Grods Hansen.

To medlemmer af DM’s 17 mand 
store hovedbestyrelse, Leif Sønder-
gaard og Charlotte Palludan, er så kri-
tiske over for privatlønsværnet, at de 
anbefaler medlemmerne at stemme nej 
til aftalen.

“Der skal reguleres 100 pct. ned, 
når de offentlige lønninger kommer 

foran, men kun 80 pct. op, når det 
går den anden vej. Det betyder jo, at 
udviklingen på det offentlige område 
ikke må svare til udviklingen i private 
lønninger. Det er slet ikke rimeligt”, 
siger Charlotte Palludan.

Bortset fra den ekstra uges barsel 
mener hun, at aftalen går i den forker-
te retning.

“Vi har muligvis fået en reallønssik-
ring, men privatlønsværnet er for mig 
at se et stærkt ideologisk aftryk i afta-
len. Og desværre er resten af aftalen 
utroligt præget af hensigtserklærin-
ger”, siger Charlotte Palludan.

Forbedring af psykisk arbejdsmiljø
Hun henviser blandt andet til, at par-
terne de kommende tre år forplig-
ter sig til at “sætte fokus på” det psy-
kiske arbejdsmiljø. Det kan i praksis 
nemt betyde, at der bliver brugt mange 
kræfter på snak i modsætning til reelle 
forbedringer, frygter hun.

Næstformand Peter Grods Han-
sen peger omvendt på, at det på statens 
område for første gang er lykkedes at 
adressere psykisk arbejdsmiljø i over-
enskomsten.

“Det er meget positivt, at arbejds-
giverne faktisk anerkender, at det 
psykiske arbejdsmiljø er en del af af-
taleområdet, ikke kun lokalt, men 
også som en del af de centrale for-
handlinger. Det har man ikke rigtig 
for alvor gjort før. Det skal vi nu til 
at konkretisere”, siger Peter Grods 
Hansen.   

32.000
DM’ere stemmer om overenskomst
Overenskomsten for DM’s medlemmer på offentlige arbejdspladser giver 
lønforbedringer, men svækker også reguleringsordningen. Du kan stemme indtil 
den 27. marts kl. 10.

“Vores målsætning 
var en realløns
sikring i overens
komstperioden, og 
det er lykkedes”.
Peter Grods Hansen, næstformand

Læs mere om de enkelte resultater på dm.dk/ok15

•
•
•
•
•
•
•
•
•

SKOLE-
REFORM 
KRÆVER 
NYTÆNK-
NING!
På UC Syddanmark hjælper vi skolerne med at implementere skole-
reformen. Vi tager udgangspunkt i cases fra jeres skoles hverdag og 
booster medarbejdere og ledere til at håndtere udvikling og forandring.

Vi har fokus rettet mod reformens centrale temaer:
Undervisning og læring på nye måder
Eleven som producent af viden
Faglig forandring
Samarbejde mellem hjem og skole
Kreativitet og æstetiske processer
Bevægelse i skolen
Tværprofessionelt samarbejde
Ledelse med følgeskab
Pædagogen i folkeskolen

Læs mere om jeres muligheder for faglig sparring, konsulenthjælp og 
uddannelsesudvikling på

ucsyd.dk/skolereform • ucsyd.dk/ledelse

150305.UCS.Skolereformen.215x297.indd   1 11/03/15   09:56

M a g i s t e r b l a d e t  0 3  ·  M a r t s  2 0 1 5

3 2 l ø N  af Thomas Bøttcher ∙ tb@dm.dk

144746 Magisterblad 3 2015.indd   32 13/03/15   12.06



•
•
•
•
•
•
•
•
•

SKOLE-
REFORM 
KRÆVER 
NYTÆNK-
NING!
På UC Syddanmark hjælper vi skolerne med at implementere skole-
reformen. Vi tager udgangspunkt i cases fra jeres skoles hverdag og 
booster medarbejdere og ledere til at håndtere udvikling og forandring.

Vi har fokus rettet mod reformens centrale temaer:
Undervisning og læring på nye måder
Eleven som producent af viden
Faglig forandring
Samarbejde mellem hjem og skole
Kreativitet og æstetiske processer
Bevægelse i skolen
Tværprofessionelt samarbejde
Ledelse med følgeskab
Pædagogen i folkeskolen

Læs mere om jeres muligheder for faglig sparring, konsulenthjælp og 
uddannelsesudvikling på

ucsyd.dk/skolereform • ucsyd.dk/ledelse

150305.UCS.Skolereformen.215x297.indd   1 11/03/15   09:56
144746 Magisterblad 3 2015.indd   33 13/03/15   12.06



X DANMARKS MEDIE- OG  
JOURNALISTHØJSKOLE

BLIV  
JOURNALIST 
PÅ 2 ÅR

Fagjournalistuddannelsen er for ikke-journalister, som gerne 
vil arbejde med journalistik. På uddannelsen får du et sikkert 
greb om grundlæggende journalistiske redskaber, teorier og 
metoder. Du lærer det journalistiske håndværk. Idéudvikling, 
research, analyse, interview, vinkling og formidling. 

Tag fagjournalistuddannelsen på 2 år på deltid. Uddannelsen 
forudsætter en videregående uddannelse og 2 års erhvervs- 
erfaring. Der er studiestart i august. 

Læs mere om uddannelsen og andre tidligere studerende på  
dmjx.dk/fagjournalist

— Helene Høm har en teaterbaggrund   
og arbejder i dag hos TV2 Bornholm

FØLG DIN DRØM OG  
BLIV FAGJOURNALIST

dmjx.dk/fagjournalist

Siden gymnasietiden har jeg flirtet 
med tanken om at blive journalist. 
Uddannelsen har kvalificeret mig til 
at arbejde som journalist. Den var 
helt målrettet, alt hvad jeg har lært, 
bruger jeg i mere eller mindre grad. 
Jeg bruger faktisk det hele.

DMJX_fagjournalistik_annonce_215x297_4mm_02.indd   1 09/03/15   13.02

Der er ikke lagt op til fest og samba, 
når nye kandidatstuderende møder ind 
på portugisiske og brasilianske studi-
er på KU’s campus ved Islands Brygge. 
Faktisk kan det blive svært overhove-
det at finde medstuderende. For ifølge 
de tal for dimensionering af uddannel-
ser, som Københavns Universitet har 
fået godkendt af Uddannelsesministe-
riet, skal uddannelsen fra 2015 til og 
med 2020 maksimalt optage én stude-
rende årligt. Det samme gælder indo-
logi og persisk, mens finsk, eskimologi 
og islamiske studier får lov til at opta-
ge årligt to studerende.

Magisterbladet har forelagt oplys-
ningerne om dimensioneringen for 
Kirsten Kragh, studieleder for blandt 
andet portugisisk ved Institut for En-
gelsk, Germansk og Romansk. Og hun 
undrer sig.

“Det må være en fejl eller et forkert 
beregningsgrundlag, for det kan vi 
selvfølgelig ikke leve med. Du kan jo 
ikke undervise kun én studerende, og 
der vil jo helt konkret ikke være noget 
studiemiljø”.

Efter at have sundet sig et øjeblik 
tilføjer hun:

“Vi kommer ikke til at udbyde en 
kandidatuddannelse til én studeren-
de. Hvis vi har pligt til det, så vil vi 
sige til ansøgeren, at det bliver et selv-
studium. Og så vælger vedkommende 
nok noget andet”.

Nægter at tro det
Kirsten Kragh sætter dog sin lid til, at 
dimensioneringen af studiepladser kan 
forskydes mellem fag. Desuden påpe-
ger hun, at indfasningen ifølge aftalen 
med ministeriet først skal ske fra 2018.

Dekan ved KU’s humanistiske fakul-
tet Ulf Hedetoft bekræfter, at tallene 
er korrekte.

“Det er det formelle loft over optaget, 
som vi teknisk er forpligtet til at ope-
rere med allerede fra i år. Men det har 
ikke nogen reel betydning, for alle dem, 
der er på vores bacheloruddannelser, har 
retskrav på en kandidatuddannelse. Des-
uden går vi ud fra, at det ikke vil være et 
loft, vi er bundet af”, siger Ulf Hedetoft.

Så I risikerer ikke, at I kun kan op-
tage én studerende på fx portugisisk 
fra 2018?

“Jo, i værste fald, hvis der ikke sker 
ændringer. Men det går jeg ud fra, at 
der gør. For helt generelt tror jeg ikke, 
at den reduktionsramme, der er sat 
helt frem til 2020, har nogen gang på 
jorden, hverken politisk eller fagligt. 
Det er jo ikke muligt at sige noget om, 
hvad arbejdsmarkedets reelle behov 
vil være til den tid, og det vil med stor 
sandsynlighed være større end det, der 
svarer til én studerende”.

Optag er allerede i bund
Uddannelsesminister Sofie Carsten 
Nielsen (R) sender bolden tilbage til 

Københavns Universitet. Ifølge mi-
nisteren har institutionerne haft stor 
indflydelse på at sætte optagsloftet på 
de enkelte fag.

“Når kandidatuddannelsen i portu-
gisisk er dimensioneret, som den er, 
er det overvejende udtryk for Køben-
havns Universitets prioritering”. 

Hun peger desuden på, at KU selv 
med det hidtidige frie optag har haft 
betydelige vanskeligheder med at til-
trække studerende på flere sprogfag.

“Kandidatstudier som portugisisk, 
indologi og persisk har de seneste år ty-
pisk haft mellem ingen og to studeren-
de, har jeg fået oplyst. Det har dimensi-
oneringen ikke ændret væsentligt på”.

Ulf Hedetoft erkender da også, at fa-
gene har et problem. KU-tal viser såle-
des, at fremmesprogsfag som hebraisk, 
polsk og japansk i 2013 kun optog to 
studerende, mens eksempelvis persisk, 
tyrkisk og græsk hver måtte nøjes med 
en enkelt studerende.

“Vi kan nok ikke på sigt regne med 
at opretholde det nuværende udbud af 
sprogfag, hvis vi ikke på en eller an-
den måde lægger dem ind i en bredere 
uddannelsesramme, hvor de vil være 
mere områdestudier end sprogstudier. 
Det vil også give os en form for kritisk 
studentermasse. En eller to studeren-
de på hebraisk giver jo ikke i sig selv et 
særligt tilfredsstillende studiemiljø”, 
siger Ulf Hedetoft.   

Samba for én
Kun én studerende. Det er, hvad flere humanistiske 
kandidatuddannelser på Københavns Universitet må nøjes med 
at optage årligt efter reform om reduktion af studiepladser.

“Du kan jo ikke undervise kun én studerende, og  
der vil jo helt konkret ikke være noget studiemiljø”.
Kirsten Kragh, studieleder ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
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p Æ d a g O g i k

Pædagogik som 
 viden og handling

Søren K. Lauridsen og  
Frede Nielsen Carstens 
Akademisk Forlag, 2014,  
400 sider, 399 kr.
Denne bog giver læseren et 
solidt samfundsrelateret og 
teoretisk fundament for at 
forstå pædagogikken i en 
kompetencestyret pædagog-

uddannelse og i pædagogisk 
arbejde i praksis. Med af-
sæt i den kritiske pædagogik 
præsenterer forfatterne en 
række væsentlige aspekter af 
den pædagogiske grundfag-
lighed: pædagogiske teorier, 
paradigmer og dannelses-
idealer i historisk perspek-
tiv, filosofi og etik, krop og 
rum, digitale udfordringer, 
sundhed, miljø og natur, in-
terkulturelle og globale per-
spektiver samt politiske og 
organisatoriske rammer. 

s p r O g

Ti faldgruber – Oversæt-
telse for ikke-oversættere 

Kirsten Marie Øveraas 
Samfundslitteratur, 2014,  
184 sider, 218 kr.
Denne bog er en håndsræk-
ning til alle dem, der ikke er 

oversættere, men som alli-
gevel oversætter, hvad enten 
det er enkeltstående ord, ci-
tater eller lidt længere tek-
ster. Bogen gennemgår ti 
faldgruber, som giver an-
ledning til de mest almin-
delige oversættelsesfejl, og 
gennemgår eksempler fra 
dagspressen, hvor oversæt-
tere elegant har undgået 
faldgruberne eller er gået i 
med begge ben. Fokus er på 
oversættelse fra engelsk til 
dansk, men bogen kan også 
bruges af folk, der beskæf-
tiger sig med andre sprog-
kombinationer.

a r k Æ O l O g i

Stendysser  
– Arkitektur og funktion

Palle Eriksen og Niels H. 
 Andersen 

Jysk Arkæologisk Selskab, 
2014, 328 sider, bogladepris 
250 kr., medlemspris 175 kr.
Stendysserne hører til 
blandt de ældste og mest 
monumentale oldtidsminder 
i Danmark. De over 5.000 
år gamle anlæg står som fa-
scinerende monumenter 
over stenalderbefolkningens 
arkitektoniske formåen i en 
fjern fortid. På grundlag af 
ny og velunderbygget viden 
gives der en udførlig rede-
gørelse for dyssernes opstå-
en, deres oprindelige ud-
seende og senere udvikling 
samt deres funktion. Bogen 
er udgivet i samarbejde med 
Ringkøbing-Skjern Museum 
og Moesgaard Museum.

Flere bøger på side 41Se flere bøger på magisterbladet.dk

Styrk dit arbejde og din karriere med et enkelt kursus eller en hel diplomuddannelse i kommu-

nikation. Kurserne er målrettet professionelle kommunikatører og journalister. Du er sikret de 

allerbedste undervisere, og med uddannelsen får du et stykke papir, som formelt løfter dit CV.

KOMMUNIKATIONS-
LEDELSE 
Ledelse ikke er noget, man får, det er noget, man 

tager. Få hjælp til at identificere dine ledelsesud- 

fordringer, hvordan du kan skabe dit eget ledelses-

rum, og hvordan du takler de ledelsesudfordringer, 

du møder i hverdagen. 

København, start 21. maj

Undervisere: Karin Sloth & 

Jesper Thorneman Rasmussen 

dmjx.dk/komledelse

SPIN OG PROFESSIONEL 
POLITISK KOMMUNIKATION
Lær at arbejde professionelt med politisk kom-

munikation og at analysere andres spin. Kurset 

giver dig forståelse for politisk kommunikation 

med afsæt i teori og med en lang række cases og 

eksempler.

København, start 27. april

Underviser: Mie Femø Nielsen, Thomas Uhd 

& Rasmus Jønsson

dmjx.dk/spin 

KOMMUNIKATIONS- 
& PR -STRATEGI 
Kurset klæder dig på med strategi, teori og be- 

greber til at arbejde professionelt med strategisk 

kommunikation i din virksomhed eller organisation.  

Du kommer også til at arbejde med din egen råd-

giverrolle. 

København, start 18. maj

Undervisere: Mie Femø Nielsen 

& Jesper Højberg 

dmjx.dk/pr

SKAB VÆRDI MED 
DIN KOMMUNIKATION 
Skab værdi ved at integrere dit kommunikations- 

arbejde med organisationens overordnede mål og 

eksekvere strategien effektivt. Lær at navigere i feltet 

mellem strategi og praksis og at sætte ind med dine 

kompetencer netop der, hvor det giver mening. 

København, start 4. maj 

Undervisere: Jesper Højberg 

& Mikkel Jørnvil Nielsen 

dmjx.dk/skabvaerdi

DIPLOM I
KOMMUNIKATION 

Læs mere om kurserne på 
dmjx.dk/kurser 

LIGE NU KAN DU TILMELDE DIG: 

Der skulle i tre valgområder vælges kandidater tilhørende henholdsvis 
folke skoleområdet, medlemsgruppe 1, og undervisningsområdet uden for 
folke skolen og andre medlemmer uden tilknytning til undervisningsområdet, 
medlemsgruppe 2.

Valget er gældende for en periode på 4 år fra den 1. maj 2015.

Valgområde 10 Nord- og Midtjylland
Der skulle vælges 3 delegerede for medlemsgruppe 1 samt 1 delegeret for  
medlemsgruppe 2. Der blev ikke opstillet flere kandidater, end der skulle vælges. 

Valgt ved fredsvalg blev:
 • Lærer Rita Helbo Jensen, Herning, medlemsgruppe 1. 
 • Lærer Finn Brask, Holstebro, medlemsgruppe 1.   
 • Lærer Thomas Steen Rasmussen, Vejle, medlemsgruppe 1. 
 • Lektor Lea Larsen, Fredericia, medlemsgruppe 2.

Valgområde 11 Østjylland
Der skulle vælges 4 delegerede for medlemsgruppe 1 samt 3 delegerede for 
medlemsgruppe 2. Der blev ikke opstillet flere kandidater, end der skulle vælges.

Valgt ved fredsvalg blev:
 • Pens. lærer Allan Søndergaard, Sabro, medlemsgruppe 1. 
 • Viceskoleleder Carsten Mørck-Pedersen, Silkeborg, medlemsgruppe 1. 
 • Konsulent Keld Munniche Andersen, Århus, medlemsgruppe 1. 
 • Lærer Kurt Drammelsbæk Sørensen, Spentrup, medlemsgruppe 1. 

LB Foreningen varetager ejerskabet af Lærerstandens Brandforsikring (en del af LB Forsikring A/S).

 • Lektor Kirsten Petry, Viborg, medlemsgruppe 2. 
 • Tine Kanne Sørensen, Århus, medlemsgruppe 2.
 • Lektor Hedvig Gerner Nielsen, Randers, medlemsgruppe 2.

Valgområde 12 Nordjylland
Der var kampvalg i både medlemsgruppe 1 og medlemsgruppe 2.  
For medlemsgruppe 1 skulle der blandt 4 opstillede kandidater vælges  
3 delegerede og for medlemsgruppe 2 skulle der blandt 3 opstillede  
kandidater vælges 2.

Valgt blev:
 • Pens. skolebibliotekar/lærer Ingeborg Kragh, Aalborg, medlemsgruppe 1. 
 • Pens. teamleder Erling Schmidt, Aalborg, medlemsgruppe 1.
 • Kredsformand Lars Busk Hansen, Hjørring, medlemsgruppe 1. 
 • Gymnasielærer Martin Hare Hansen, Brønderslev, medlemsgruppe 2. 
 • Styrmand/lærer Ivan Leth, Sindal, medlemsgruppe 2.

Desuden blev Henning Risager, Strandby valgt som 1. suppleant for 
medlemsgruppe 1 og Ebbe Nygaard, Aalborg, valgt som 1. suppleant for 
medlemsgruppe 2.

Venlig hilsen

Carsten Mørck-Pedersen Anne Mette Toftegaard
Formand Adm. direktør

VALGRESULTAT
I oktober 2014 blev der udskrevet valg til LB Foreningens generalforsamling.

Valgresultat - Magisterbladet_176x123.indd   1 09-03-2015   09:33:56
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Styrk dit arbejde og din karriere med et enkelt kursus eller en hel diplomuddannelse i kommu-

nikation. Kurserne er målrettet professionelle kommunikatører og journalister. Du er sikret de 

allerbedste undervisere, og med uddannelsen får du et stykke papir, som formelt løfter dit CV.

KOMMUNIKATIONS-
LEDELSE 
Ledelse ikke er noget, man får, det er noget, man 

tager. Få hjælp til at identificere dine ledelsesud- 

fordringer, hvordan du kan skabe dit eget ledelses-

rum, og hvordan du takler de ledelsesudfordringer, 

du møder i hverdagen. 

København, start 21. maj

Undervisere: Karin Sloth & 

Jesper Thorneman Rasmussen 

dmjx.dk/komledelse

SPIN OG PROFESSIONEL 
POLITISK KOMMUNIKATION
Lær at arbejde professionelt med politisk kom-

munikation og at analysere andres spin. Kurset 

giver dig forståelse for politisk kommunikation 

med afsæt i teori og med en lang række cases og 

eksempler.

København, start 27. april

Underviser: Mie Femø Nielsen, Thomas Uhd 

& Rasmus Jønsson

dmjx.dk/spin 

KOMMUNIKATIONS- 
& PR -STRATEGI 
Kurset klæder dig på med strategi, teori og be- 

greber til at arbejde professionelt med strategisk 

kommunikation i din virksomhed eller organisation.  

Du kommer også til at arbejde med din egen råd-

giverrolle. 

København, start 18. maj

Undervisere: Mie Femø Nielsen 

& Jesper Højberg 

dmjx.dk/pr

SKAB VÆRDI MED 
DIN KOMMUNIKATION 
Skab værdi ved at integrere dit kommunikations- 

arbejde med organisationens overordnede mål og 

eksekvere strategien effektivt. Lær at navigere i feltet 

mellem strategi og praksis og at sætte ind med dine 

kompetencer netop der, hvor det giver mening. 

København, start 4. maj 

Undervisere: Jesper Højberg 

& Mikkel Jørnvil Nielsen 

dmjx.dk/skabvaerdi

DIPLOM I
KOMMUNIKATION 

Læs mere om kurserne på 
dmjx.dk/kurser 

LIGE NU KAN DU TILMELDE DIG: 
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BLIV 
KLAR 
TIL
Her er seks ting, du selv kan gøre for 
at blive en lidt mere attraktiv kandidat på et 
arbejdsmarked, hvor dimittendledigheden er høj. Sælg dig 
selv på dine kompetencer, find nye venner i de faglige fora, der er 
relevante for dig, og udvid din radius. Måske venter dit drømmejob i 
Udkantsdanmark eller i udlandet – du behøver jo ikke at blive der for evigt.

brÆNd igeNNem
Hvad brænder du for? Hvis du ikke selv kan 

mærke det, kan din kommende chef heller 

ikke.

Når du søger job, er første step at finde 

ud af, hvad der virkelig optager dig, og hvor-

for det vil være en gevinst for virksomheden 

at ansætte dig. Lav en liste over de opgaver, 

du kan løse på baggrund af din faglige og 

akademiske profil. Og vær så konkret som 

muligt, så virksomheden tydeligt kan se for 

sig, hvad den får styr på ved at få dig med 

på holdet. Er du god til at tale med kunder? 

Kan du lære dine teamkolleger noget, de 

ikke kan i forvejen? Kort sagt – sæt dig i 

arbejdsgiverens sted, forestil dig, hvad virk-

somheden har brug for, og fortæl så, hvor-

for du er svaret på udfordringerne. Du kan 

ikke sælge dig selv alene på din faglighed 

og din viden eller på, at du altid har drømt 

om et job med gode udviklingsmuligheder. 

Det er dine kompetencer, virksomheden for 

alvor er interesseret i. 

Kilder: AU Career – Arts, Aarhus Universi-

tet. Karrierecentret, Aalborg Universitet. 

Karrierekonsulent Karsten Lodahl Madsen, 

Dansk Magisterforening. 

søg karriererådgivNiNg
Både Dansk Magisterforening og universiteterne rundtomkring i landet står klar 

med karriererådgivning. Tag imod al den hjælp, du kan få, og gå i gang, allerede 

før du går i krig med dit speciale. En undersøgelse fra Syddansk universitet, 

Aalborg universitet og Aarhus universitet viste i 2010, at 80 procent af de dimit-

tender, der søgte job, før de skrev speciale, var i arbejde tre måneder efter endt 

uddannelse. Til sammenligning fik kun 37 procent af dem, der først begyndte at 

søge arbejde, efter at specialet var afleveret, job inden for de første tre måneder.

uanset om du er dimittend eller har flere års erfaring, hjælper karriererådgiv-

ning dig med at se din uddannelse og dine jobmuligheder fra et helikopterper-

spektiv. Med hjælp udefra kan du altså få nyt input til, hvilke jobtyper du også 

kan søge. Karriererådgivningen resulterer ofte i en målrettet strategi, som du 

kan følge under din jobjagt. Det gør både din jobsøgning og dig selv som kandi-

dat mere fokuseret.

Kilder: Rapporten “Karrierestarteren – Dimittender hurtigere i job. Universiteter-

nes rolle og ansvar nu og i fremtiden” udarbejdet af SDU, AU og AAU 2010. 

brug Og skab NetvÆrk
Interesserer du dig for design? CSR? Kunst? Eller noget helt andet? Hold øje 

med faglige fora, og duk op til de gratis arrangementer, som langt de fleste 

foreninger inviterer til. Stop en stak visitkort i lommen, og tag dig mod til 

at blande dig i forsamlingen. Husk, at du kommer med samme glødende 

interesse for et fagområde som alle de andre. Selv om det ikke føles sådan, 

er du faktisk blandt ligemænd. Dine nye kontakter bliver en del af dit faglige 
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praktikOpHOld 
Og studieJOb
Er du under uddannelse, er det 

en god idé at finde et relevant 

studiejob eller bruge et seme-

ster på et praktikophold i en 

virksomhed.

Kandidatundersøgelsen 

fra 2013 viser, at blandt de 

studerende, der fik job, før de 

var færdige med deres uddan-

nelse, blev halvdelen ansat i en 

virksomhed, de allerede havde 

tilknytning til. Det gælder 

altså om at få foden indenfor 

på en arbejdsplads. Og der er 

ingen grund til at være kræsen. 

Medmindre du har en klar plan 

for, hvor du vil hen med din kar-

riere, så søg bredt. Også her er 

det en klar fordel at gøre brug 

af universiteternes karriere-

centre. Sidste år formidlede 

karriererådgiverne alene på 

Syddansk universitet 2.733 job 

til nyuddannede.

Det er i øvrigt også et plus at 

kunne skrive frivilligt arbejde 

på cv’et. Frivilligt arbejde siger 

noget om dig som menneske. 

Ikke alle gider bøvle rundt 

med besværlige forældre i den 

lokale spejderforening eller 

bruge tirsdag aften på at dele 

mad ud til hjemløse. Frivilligt 

arbejde viser, at du er passione-

ret og energisk.

Kilder: Rapporten “Kandidatun-

dersøgelsen” udarbejdet af KU 

og Rambøll 2013. AU Career – 

Arts, Aarhus Universitet. 

udvid JObsøgNiNgeN
Der er ikke plads til alle i landets største byer, og virksomheden i provinsen har også 

brug for arbejdskraft.

uanset om du er nyuddannet eller erfaren på jagt efter et job, så skal du i dag søge 

flere job og søge længere væk fra dit hjem, end du skulle for få år siden. Til gengæld 

viser erfaringen, at der ikke er så mange til at kæmpe om et ledigt job i Vestjylland som 

i Aarhus, Odense eller København. Og ofte får du hurtigere et større ansvar i dit job, 

hvis du er villig til at gå på kompromis med geografien.

Det er o.k. at sige ja tak til et job, selv om det ikke lige er det job, du troede, du 

skulle have. Du vil formentlig lære noget, du kan få gavn af senere, og der er jo ingen, 

der siger, at du skal blive der for evigt. Husk, at du kan blive glædeligt overrasket – over 

både jobindholdet og lokalsamfundet.

Kilder: Karrierekonsulent Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening. AU Career – 

Arts, Aarhus Universitet. 

reJs ud
At begå sig uden for Danmarks grænser kræver mere end en dyb vejrtræk-

ning for de fleste.

Tager du et semester eller et praktikophold i udlandet, sender du nogle 

signaler til din kommende arbejdsgiver om, at du er villig til at gå langt for 

at få erhvervserfaring. Særligt hvis du drømmer om at arbejde i en virksom-

hed eller en organisation, der har internationale relationer, er udlandsop-

hold noget, der trækker opad.

Hvis du er ledig, kan det også være, at du skal skele mod udlandet for 

at finde dit næste job. Norge har for eksempel fuld beskæftigelse for aka-

demikere. Både private virksomheder, kulturinstitutioner, undervisnings-

sektoren og den offentlige administration i Norge er åbne over for danske 

kandidater. Og selv om du måske ikke lige forestiller dig, at du skal flytte 

udenlands for at få et job, er det måske bedre at være i arbejde i Norge end 

at sidde hjemme i Danmark og være arbejdsløs.

Kilder: Karrierekonsulent Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening. 

AU Career – Arts, Aarhus Universitet. Norgeskonsulent Stein-Erik Linna, 

www.jobsinorge.dk.

netværk, og nogle gange opstår der nogle muligheder, som du 

går glip af, hvis du ikke viser, at du eksisterer.

Brug i det hele taget dit netværk aktivt i din jobsøgning. Du 

skal ikke forvente, at en person i dit netværk skaffer dig et job, 

men dit netværk er vejen til mere viden. Drømmer du om at 

arbejde i en hr-afdeling, så tag fat i en fra dit netværk, der al-

lerede arbejder i sådan en stilling. Spørg om alt mellem himmel 

og jord, så du bliver klædt på til at skrive en jobansøgning, der 

går rent ind.

Kilder: Karrierekonsulent Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magi-

sterforening. 
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Sprog på arbejde
Hvilket sprog skal der tales på ar-
bejdspladsen? Betyder det noget 
hvilken type arbejdsplads det er? Er 
det cool eller kikset at tale engelsk, 
dansk eller en blanding? Du kommer 
til at arbejde med konkrete cases 
om sprogpolitik, sprogideologi, 
sprognormer og -holdninger.

Workshopledere: 
Dorte Lønsmann, adjunkt på  
Department of International  
Business Communication, CBS. 

Marta Kirilova, post doc på  
Center for Internationalisering  
og Parallelsproglighed, KU. 

Jacob Thøgersen, lektor på  
Institut for Nordiske Studier  
og Sprogvidenskab, KU.
 

Sprog hos børn og unge 
Storbyens børn vokser op i  
miljøer præget af sproglig og  
etnisk forskellighed. Hvad betyder 
sprog for sådanne børn og unge, 
hvordan bruger de sprog, hvilke 
sproglige normer kan vi genkende 
hos dem, og hvad det betyder for  
vores egen forståelse af sprog?  
Vi udforsker sproget hos frem-
tidens sprogbrugere.

Workshopledere: 
Marta Sif Karrebæk, lektor på 
Institut for Nordiske Studier og 
Sprogvidenskab, KU

Janus Spindler Møller, lektor på 
Nordisk Forskningsinstitut, KU

, ph.d.-stude-
rende, KU.
                       

Sprog i tid
Hvad er der sket med det danske 
sprog? Hvilke lydlige og gram-
matiske forandringer har fundet 
sted? Hvordan sætter en  sproglig 
forandring et grammatisk aftryk 
– hvordan kan vi konstatere at 
det er sket? Hvordan kan du bruge 
sproget som barometer: Lyt til 
eksempler på , hvordan man i ud-
talen fremhæver det primære og 
nedtoner det sekundære.

Workshopledere: 
Thomas Olander, ekstern lektor 
på Institut for Nordiske Studier og 
Sprogvidenskab, KU.

Ruben Schachtenhaufen, ekstern 
lektor på Institut for Nordiske  
Studier og Sprogvidenskab, KU.

Kasper Boye, lektor på  
Institut for Nordiske Studier  
og Sprogvidenskab, KU.

Kom til sprogforskningskonference og følg tre workshops gennem 
dagen, hvor du får sat fokus på arbejdspladsens sprog, børn og  
unges sprog og sprogudvikling over tid.

I sprogforskningens 
maskinrum

Se hele programmet og tilmeld dig på dm.dk/kalender

dm.dk/kalender

Tid og sted: 28. april kl. 9-17 på Københavns Universitet. Det er gratis at deltage.

XXXXXX_DM_Helside_ann_MB10_2015.indd   1 03/03/15   12.43
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H i s t O r i e

Vild med viden 25-32

Lene Feveile, Artur Stryjak, 
Trine Theut, Lena Thulstrup 
Jensen, Hans Ole Matthie-
sen, Rikke Johansen, Elisabeth 
Barfod Carlsen og Anne-Chri-
stine Larsen 
Forlaget Epsilon, 2014,  
16 sider, 20 kr. pr. stk.,  
alle 8 stk. 120 kr.
Hele serie 4 handler om vi-
kingetiden. I vikingetiden 
blev danskerne for alvor sø-
farende. Vikingerne blev 
eksperter i at bygge man-
ge slags skibe til forskelli-
ge formål. Det var samtidig 
en voldsom brydningstid, da 
Kong Harald Blåtand ind-
førte kristendommen og 
samlede riget. Bøgerne er 
små hæfter i A6-format og 

kan bruges som læs højt-bø-
ger eller som læs selv-bøger.

p Æ d a g O g i k

Den pædagogiske 
 faglighed i dokumen-
tationens tidsalder 
– Læreplaner, dokumen-
tation og styring på 
daginstitutionsområdet

Maja Plum 
Dafolo, 2014, 256 sider, 335 kr.
Inden for de seneste 10 år er 
daginstitutionsområdet ble-
vet introduceret for et væld 

af nye styringsmodeller. Fæl-
les for disse initiativer er, at 
den styringsmæssige bestræ-
belse drejer sig om at opsæt-
te mål og metoder, foreta-
ge målinger eller former for 
test samt evaluere og doku-
mentere resultater for på den 
måde at fremvise og bevi-
se det pædagogiske indhold 
og den pædagogiske faglig-
hed. Denne bog fokuserer 
ikke på, hvorledes man som 
pædagog bør dokumentere, 
sætte mål og evaluere, men 
på hvad der faktisk sker, når 
pædagoger gør disse ting.

s O C i O l O g i

Pedagogized Muslim-
ness – Religion and 
Culture as Identity 
Politics in the Classroom

Mette Buchardt 
Waxmann Verlag GmbH, 
2014, 200 sider, 26,99 EUR
Becoming Danish/Christian 
and becoming Muslim are 
skills that may be acquired 
in the secularized school sy-
stem. This study explo-
res how social struc ture and 
the politics of identity and 
knowledge in relation to reli-
gion intertwine when recon-
textualized in the classroom 
of the Danish comprehensi-
ve school post 9-11. Through 
close  readings of what takes 
place at a classroom level in 
two Copenhagen schools, 
the book provides insights 
into how the Nordic model 
of comprehensive schooling 
– in the (post-)welfare state – 
plays out in daily school life 
and with what effects.

Flere bøger på side 49Se flere bøger på magisterbladet.dk

DM inviterer i samarbejde med Dansk Psykologforening, Forbundet Arkitekter og Designere,  
Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrlægeforening endnu en gang til årsdag for ledere.  
I år er omdrejningspunktet tillid i ledelse.

Tid og sted:   Fredag 8. maj 2015 
Nordatlantens Brygge, Strandgade 91, 1401 København K

Tilmelding:  Tilmeld dig senest 27. marts på dm.dk/kalender
Deltagere:  Ledere i DM, JA, DP, DDD og FAOD

Det handler om tillid

Se hele programmet og tilmeld dig senest 27. marts på dm.dk/kalender

Årsdag for ledere 2015
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“Ryger du joints?” Sådan lød overskrif-
ten i en lidt usædvanlig note, der mød-
te Magisterbladets læsere i april.

I noten stod der blandt andet: Tager 
du euforiserende stoffer, eller fyrer du 
en fed indimellem? Så vil to speciale-
studerende på Sociologisk Institut på 
KU gerne i forbindelse med dig. De 
efterlyser højtuddannede, der har erfa-
ringer med euforiserende stoffer. 

De to nyudklækkede cand.scient.
soc’er fra Københavns Universitet Maj 
Witte og Lea Trier Krøll har netop 

fået bedømt deres speciale i sociologi, 
“Rusens tid”, med topkarakteren 12.

Ressourcestærke hashrygere
I specialet har de to forfattere inter-
viewet 16 voksne med fuldtidsarbejde – 
herunder 10 magistre og andre akade-
mikere – for at finde ud af, hvordan de 
bruger cannabis i hverdagen.

“I behandlingsvæsnet har man siden 
00’erne set, at en ny ressourcestærk 
brugergruppe med et velfungerende 
arbejds- og familieliv i stigende om-

fang efterspørger behandling. Vi syn-
tes, det var interessant at sætte fokus 
på netop denne gruppes oplevelser 
med rusmidler”, forklarer Lea Trier 
Krøll.

Makkerparret lagde mærke til, at fle-
re fortalte om et liv med flekstid, hvor 
man konstant er i nærheden af sit ar-
bejde på mail eller på telefonen.

“Vi lagde mærke til, at flere aka-
demikere omtalte brugen af cannabis 
som noget, der fik dem ud af den frem-
tids- og resultatorienterede tankegang, 

Når magistre 
ryger hash
Et nyt speciale med topkarakter i sociologi fra Københavns 
Universitet beskriver, hvordan akademikere bruger cannabis til 
at stresse af med i en hverdag med adgang til arbejdsmailen 
døgnet rundt på mobiltelefonen.
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svært nogle gange for mig. Så … at 
få styr på tankerækkerne og holde op 
med at tænke arbejde, når jeg er hjem-
me, og være i nuet; i stedet for hele ti-
den at prøve at tænke fremad […] og 
det kan jeg så bruge cannabis til […] at 
koble fra”. 

Ifølge Maj Witte og Lea Trier Krøll 
er der flere af de interviewede akade-
mikere, der ønsker et klarere skel mel-
lem den tidsoplevelse, der præger ar-
bejde, og den, der præger fritiden.

“Den form for vidensarbejde, man-
ge akademikere udfører, kræver et 
personligt engagement, det kan være 
svært at slukke for, når arbejdstiden of-
ficielt er slut kl. 16.00. Arbejdet bliver 
allestedsnærværende i deres liv, og det 
følger med hjem som en stemning i 
kroppen eller som tanker, de ikke kan 
slippe. Her kan det at ryge cannabis 
for nogle opleves som en måde at gen-
skabe grænsen mellem arbejdstid og 
fritid på”, forklarer Lea Trier Krøll.

Men flere af de interviewede fortæl-
ler også, at cannabisryg-
ningen kan fungere som 
en kropslig “stopklods”, 
som én af dem udtrykker 
det, både fordi de føler, at 
de ikke må eller bør ar-
bejde, når de er påvirkede, 
og fordi de helt fysisk bli-
ver trætte og afslappede.

“Man er simpelthen 
ikke egnet til at arbejde, 
og man har ikke lyst til at 
arbejde eller være produk-
tiv på det tidspunkt […] 
jeg føler, at det egentlig er 

en hjælp for mig til at komme ud af dét 
mindset”, som informationsmedarbej-
deren Henrik, der er i midten af tredi-
verne, udtrykker det. 

Bange for stigmatisering
Selvom de interviewede har tænkt 
over deres brug af cannabis, så præ-
ger det dem, at de er bange for at bli-
ve stigmatiseret som misbrugere af 
omverdenen. 

“De opfatter sig selv som brugere, 
men de oplever, at de bliver opfattet 
som misbrugere og som sølle, og de er 

Maj Witte og Lea Trier 
Krøll har netop afsluttet 
deres sociologistudium på 
Københavns Universitet 
med specialet “Rusens 
Tid”. De er begge cand.
scient.soc.’er og har tidli-
gere arbejdet på Center for 
Rusmiddelforskning som 
studentermedhjælpere, 
hvor de blev inspireret til 
specialet. 

der ellers gennemsyrer deres 
hverdag. Rusmidler ændrede de-
res opfattelse af tid i hverdagen, 
fortalte de, og det var det, vi 
valgte, at fokusere på”, fortæl-
ler Maj Witte.

I modsætning til hvad man 
måske normalt hører, beskri-
ver akademikere nemlig ikke 

brugen af cannabis som en aktivitet, 
der sætter hverdagens gøremål over 
styr. I stedet for beskriver de det som 
noget, der giver dem mulighed for at 
genvinde kontrollen over fritiden.

“Grænsen mellem arbejde og fri-
tid er flydende for mange akademi-
kere: Mange har flekstid, og man er 
konstant i nærheden af sit arbejde på 
mail eller på telefonen. Det kræver i 
høj grad, at man selv 
er i stand til at skabe 
en fornuftig balan-
ce mellem arbejde og 
fritid, men det er ikke 
altid lige let, og det 
er her, at cannabissen 
kommer ind i bille-
det”, siger Maj Witte. 

En anden tids
fornemmelse
Cannabissen giver 
akademikerne en an-
den tidslig fornem-
melse, der gør, at de lettere kan tjekke 
ud af den tankegang, der ellers præger 
dem, når de er på arbejde. Som HR-
manageren “Kristian”, der er i slutnin-
gen 30’erne, beskriver det i specialet:

“Det handler meget om temposkift 
fra noget, der er meget højopkogt […] 
til et helt andet gear […] så har jeg 
jo en dag, hvor det går rigtig, rigtig, 
rigtig stærkt, og jeg har mange store 
tanker, og jeg føler, det er supervig-
tigt, det, jeg selv laver […] Men når jeg 
kommer hjem, så har jeg brug for at 
koble lidt mere fra, det kan godt være 

“Vi syntes, det 
var interes-
sant at sætte 
fokus på 
netop denne 
gruppes op-
levelser med 
rusmidler”.
Lea Trier Krøll

utilfredse med, at det over én kam er 
ulovligt. Flere af respondenterne giver 
udtryk for, at man ligesom med alko-
hol helt klart bør forbyde salg af can-
nabis til børn under 18 år, men at man 
kan diskutere, om lovgivningen derud-
over bør lempes”, siger Maj Witte. 

Samtidig lægger specialet op til en 
diskussion af, hvem der har ansvaret 
for tidsstrukturerne i hverdagen. 

“Måske skal man sætte spørgsmåls-
tegn ved, om arbejdspladserne ikke 
også har et ansvar for at skabe sunde 
tidsmiljøer i deres medarbejderes liv, 
fx med klare regler for, hvornår man 
tager telefonen og tjekker mailen. Og 
hvornår man ikke gør det”, siger Maj 
Witte.   
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“Autenticitet og empati er alfa 
og omega. Vi dømmer und
skyldninger strengt, og selv 

små ting som toneleje og an
sigtsudtryk gør en stor forskel. 

Vi er allergiske over for falsk
hed, muligvis fordi vi er blevet 

narret af falske, ufølte und
skyldninger og newspeak tit.

Timme Bisgaard Munk på K-forum i en kommentar, efter at forlægger Malene Malling 
sagde undskyld for, at Cover havde bragt billeder af en Giacometti-tynd model. 

PRISER TIL GAKKET FORSKNING

Undervisningsminister Christine Antorini 

er netop kommet hjem fra et besøg i Viet-

nam, hvor hun gjorde reklame for danske 

uddannelser. Sammen med hende var en 

større delegation af uddannelsesinstituti-

oner, herunder professionshøjskolen UCC, 

som kan se et potentiale for danske vel-

færdsuddannelser i de store vækstøko-

nomier i Asien. I forbindelse med besø-

get fremsatte undervisningsministeren et 

lovforslag, der også skal give ungdoms-

uddannelser mulighed for at udbyde ud-

dannelser i udlandet som særskilt ind-

tægtsdækket virksomhed.

For første gang nogensinde er Kø-

benhavns Universitet kommet på 

top-100-listen over verdens bedste 

universiteter. Det er publikationen 

Times Higher Education, der netop 

har præsenteret listen over eliten 

blandt uddannelsesinstitutioner. Ka-

rolinska Institutet i Sverige er med 

sin 45.-plads det højest rangerende i 

Skandinavien, mens Helsinki univer-

sitetet i Finland ligger i gruppen 81-

90 sammen med KU. De tre mest pre-

stigefyldte universiteter i verden er 

1. Harvard. 2. Cambridge og 3. Ox-

ford University.

KøBEnHAVnS UnIVERSITET 
På TOP-100-LISTE

Vietnam 
nyt mål for 
uddannelses-
eksport

Måske er Golden Days blevet inspireret af DM’s Vidensfestival. I hvert fald lancerer non-

profitorganisationen nu et nyt festivalkoncept under navnet Open Air Academy. Bag 

“tre dage med store tanker, natur, mad, musik og videnskab” står, foruden Golden Days, 

DTU, KU og nationalmuseet samt dagbladet Information. Festivalen finder sted i pinsen 

i Brede tæt på København. Indtil videre er der astrofysik, litteratur, gastronomisk lege-

stue og humlebier på programmet. Læs mere på www.openairacademy.dk

OPEN AIR ACADEMY

Ig Nobelpriserne, der hylder tossede forskningsprojekter, bliver ud-

delt næste måned i Stockholm. Prisuddelingen arrangeres af det 

pseudovidenskabelige tidsskrift Annals of Improbable Research og 

er en hyldest til forskning, der “først får folk til at le og derefter til 

at tænke”. Sidste år vandt fire japanske forskere pri-

sen i fysik for deres undersøgelse af bananskræl-

lens glathed. Også vores kloge naboer i Norge 

lykkedes med at hive en pris hjem. 

De dokumenterede, at fastspænd-

te elge rykker sig dobbelt så meget, 

når de ser en mand klædt ud som 

en isbjørn, som når de ser en 

mand i almindeligt tøj.

Råvarebygningen  ·  Porcelænshaven 22  ·  2000 Frederiksberg  ·  cbs-executive.dk

De menneskelige ressourcer er helt centrale for at 
skabe og fastholde værdi i en organisation.

Med årets ledelseskurser går vi den moderne ledel-
sespraksis på klingen med tre centrale temaer, der vil 
transformere og forny din måde at tænke ledelse på.

Kurserne har hver sin vinkel men tager fælles ud-
gangspunkt i det moderne arbejdsliv og de behov og 
udfordringer, som nutidens ledere og medarbejdere 
står med.

”Strategisk selvledelse” sætter fokus på kultur og 
ledelse samt ledelsesredskaber og -værktøjer, der 
understøtter, at medarbejdere kan lede sig selv.

”Effektiv strategisk ledelse gennem positiv psyko-
logi” sætter en helt ny dagsorden for strategisk HRM 
og kompetenceudvikling, og ”Distance i arbejdsli-
vet” giver indblik i, hvordan distance i arbejdslivet 
bedst muligt organiseres og ledes.

Meld dig til Sommerskolen 2015 hurtigst muligt for 
at sikre dig en plads.

STRATEGISK 
LEDELSE I DET 

MODERNE 
ARBEJDSLIV

TILMELDING OG MERE INFORMATION PÅ SOMMERSKOLE.DK

CBS sommerskole ann 215x297+5.indd   2 04/03/15   12.46
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Er det sandt, 
at det er sundt?

VELSKREVET  V IDEN.  HVER FREDAG. 

Er et glas vin godt for helbredet? 
Få det uklare svar hos eksperterne. 
Det er rigtigt, at et glas vin hver aften er godt for hjertet. Og det er også 
rigtigt, at alkohol øger kræftrisikoen. Som så ofte er sandheden et sted midt 
imellem to synspunkter. Hos Weekendavisen har vi ikke facitlisten, men vi 
kommer bag om de hurtige overskrifter. Og vi fortæller Dem ikke blot, hvad 
der sker, men også hvorfor det sker. Velkommen til den velskrevne viden.

Bestil i dag på
weekendavisen.dk
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CC
A.
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De var en postgang for tidligt ude, 
da pensionskassemedlemmer tilknyt-
tet netværket Ansvarlig Fremtid sidste 
år på MP Pensions generalforsamling 
stillede forslag om, at pensionsselska-
bet skulle trække sig helt ud af kul,- 
olie- og gasindustrierne.

Forslaget faldt, selv om 49 procent 
stemte for et fuldt frasalg af aktier i 
fossile brændsler, en såkaldt “divest-
ment”.

I år stiller 130 medlemmer bag An-
svarlig Fremtid så med et kompromis-
forslag. Alle investeringer i kulselska-
ber skal droppes, og de økonomisk og 
klimamæssigt mest risikable investe-
ringer i olie og gas skal ligeledes af-
vikles. Samtidig vil 
Ansvarlig Fremtid 
forpligte MP Pen-
sion til at arbejde 
mere målrettet for 
en grøn omstilling 
i de virksomheder, 
hvor selskabet bi-
beholder sine inve-
steringer. De løber 
samlet op i godt to 
milliarder kroner.

Medlem af MP 
Pension, lektor ved Københavns Uni-
versitet Thomas Meinert Larsen, der 
er en af forslagsstillerne, mener, at dia-
logen med olie- og gasselskaberne er 
livsnødvendig. 

“En virksomhed som DONG er ble-
vet presset til at arbejde for en grøn 
omstilling, og det er ikke mindst, fordi 
investorerne har stillet krav om det. 
Den udvikling ser vi heldigvis flere 

steder. Men samtidig fortsætter andre 
med at udvinde olie og gas på måder, 
som er både rasende dyre og fuldstæn-
digt uansvarlige, hvis man vil følge 
FN’s mål om at begrænse den globa-
le opvarmning. Dem ønsker vi ikke at 
støtte med vores pensionsmidler”, me-
ner Thomas Meinert Larsen.

Kul skal på pension
Forslaget fra Ansvarlig Fremtid bliver 
sendt til drøftelse til i alt seks akade-
miske pensionskasser til april.

Men selv om bestyrelsen i fx MP 
Pension ikke er forpligtet til at følge 
generalforsamlingens beslutninger, hå-
ber Thomas Meinert Larsen, at signa-

let vil være så 
stærkt, at der 
bliver lyttet.

“Pensions-
selskabet skal 
være vores 
ven, ikke vores 
fjende. Vi vil 
gerne fremme 
dialogen, og 
derfor stiller vi 
på generalfor-
samlingen med 

det knap så vidtgående forslag. Til 
gengæld håber vi på, at MP Pension vil 
gå langt for at agere i overensstemmel-
se med medlemmernes ønsker”, forkla-
rer han.

Det er ikke kun Ansvarlig Fremtid, 
der har blikket kritisk rettet mod pen-
sionskassernes investeringer i fossile 
brændstoffer. De største investerings-
fonde, herunder den norske oliefond, 

har solgt ud af kulaktier til en værdi af 
325 milliarder kroner. Og Connie He-
degaard, EU’s klimakommissær indtil 
udgangen af 2014, skrev i et debatind-
læg i Politiken 16. februar, hvordan 
hun fra sin udsigtspost i Bruxelles sid-
ste år fulgte afstemningen i MP Pen-
sion:

“Jeg tænkte: wauw, hvordan få ver-
den til at ændre investeringsmøn-
stre … … når selv danske magistre 
siger nej til at diveste?” og senere i 
samme indlæg: “Mon ikke magistrene 
(medlemmer af MP Pension) på deres 
næste generalforsamling og mange an-
dre med dem må erkende, at afkastet 
i olieøkonomien ikke er, hvad det har 
været. At det er tid at tænke nyt – og 
handle derefter”. 

En ren afvikling af alle kul-, olie- og 
gasinvesteringer ligger ikke umiddel-
bart på skitsebordet i MP Pension.

Men pensionsselskabet vil ikke desto 
mindre godt imødekomme kritikerne, 
hvis der på generalforsamlingen viser 
sig at være stor nok opbakning til for-
slaget fra Ansvarlig Fremtid.

“Hvis tilpas mange pensionskasse-
medlemmer er interesserede i at træk-
ke deres investeringer helt ud af de 
fossile brændsler, så tager vi det natur-
ligvis alvorligt. Så vil vi gerne initi-
ere en grundig analyse af behovet for 
at etablere en særlig investeringsfond 
for den gruppe. Men det kræver, at de 
er mange nok”, forklarer Erik Alstrup, 
der er fungerende formand for MP 
Pension.

MP Pensions generalforsamling fin-
der sted 16. april i København.   

nyt pres på MP Pension 
for grøn omstilling
Sidste år afviste MP Pensions generalforsamling at afvikle alle kul-, 
olie- og gasinvesteringer. Med et mindre vidtgående forslag håber 130 
pensionskassemedlemmer bag initiativet Ansvarlig Fremtid, at de i år 
kan trække pensionsselskabet i en grønnere retning.

“Jeg tænkte: wauw, 
hvordan få verden til 
at ændre investerings
mønstre … … når selv 
danske magistre siger 
nej til at diveste?”
Connie Hedegaard, tidligere klimakommissær
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at det er sundt?

VELSKREVET  V IDEN.  HVER FREDAG. 

Er et glas vin godt for helbredet? 
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Det er rigtigt, at et glas vin hver aften er godt for hjertet. Og det er også 
rigtigt, at alkohol øger kræftrisikoen. Som så ofte er sandheden et sted midt 
imellem to synspunkter. Hos Weekendavisen har vi ikke facitlisten, men vi 
kommer bag om de hurtige overskrifter. Og vi fortæller Dem ikke blot, hvad 
der sker, men også hvorfor det sker. Velkommen til den velskrevne viden.
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Tid og sted: Fredag 10. april kl. 10-15 
i festauditoriet, KU-Science, Bülowsvej 17, Frederiksberg

Tilmeld dig på dm.dk/kalender
Tilmeldingsfrist: 3. april  
(der er et begrænset antal pladser)
Der er forplejning til deltagerne.

Konferencen har fokus på, hvordan viden kan styrke virksomhederne og samfundet, ikke mindst samarbejdet mellem 
forskere og virksomheder. Vi ser også på, hvordan forbrugernes adfærd kan være med til at påvirke virksomhedernes 
behov for løbende at blive lidt bedre. Det giver et behov for dygtige medarbejdere til at skabe grundlag for alle de små 
grønne skridt med stor effekt.

Se hele programmet og tilmeld dig på dm.dk/kalender

JA og DM inviterer til konference om mulighederne for vækst og nye job for akademikere ved en 
grøn omstilling i Danmark. 

Konference og debatmøde

 Små grønne skridt

Konferencen byder på indlæg af:
•  Sekretariatsleder Christian Ege, Økologisk Råd: De små skridt med den store effekt
•  Prodekan Erik Bisgaard, KU Science: Samarbejdet mellem universitetet og virksomhederne
•  Formand Anja Philip, Forbrugerrådet – TÆNK: Forbrugerne som drivkraft for virksomhedernes små grønne skridt 

Konferencen præsenterer tre eksempler fra virksomheder:
•  IKEA ved Jakob Engberg
•  COOP ved Signe Frese
•  Innovationsnetværket for Biomasse og Biocluster ved Knud Tybirk

Konferencen sluttes af med debat. Fra DM deltager næstformand Camilla Gregersen  
og fra JA formand Jakob Svendsen-Tune.

145864_DM_Konference annonce_MB2.indd   1 04/03/15   14.07
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p Æ d a g O g i k

TILBLIVELSEN AF M
YNDIGHED

LARS BO BOJESEN

TILBLIVELSEN AF
MYNDIGHED 
 – 5 essays om etik og pædagogik

Nyt AskovIS
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Der er nogle enkelte, der både kan og vil skrive om ånd. Hvorfor de kan det, 
ved jeg ikke. Men nogen har en sproglig gave og hører kaldet. En af dem er 
Lars Bo Bojesen. Derfor spurgte jeg ham, om jeg måtte genoptrykke fem af 
hans tidligere artikler. De har været udgivet i tidsskrifter, som desværre har få 
læsere. Det er synd: for ikke bare er artiklerne stadig aktuelle, de behandler 
også en del af menneskelivet, som det er vigtigt, vi erindrer eller genopdager. 
Vi lever i en tid, hvor sjælen og kroppen er blevet adskilt, og hvor vi forgæves 
forsøger at optimere snart den ene del og snart den anden del. Vi er hovedløse 
høns. Det kan ikke være andet, når vi ignorerer eller eliminerer den åndelige 
dimension. Derfor blev det nødvendigt for mig at spørge Lars Bo Bojesen, om 
jeg kunne genoptrykke de artikler, jeg har læst af ham, og som har gjort en 
stor forskel i mit liv. Når jeg læser dem, bliver jeg menneske igen og mærker, 
at min hjemløse og fortrængte åndelige side får en plads i livet. Når begrebet 
det hele menneske bliver brugt, så er det for mig præcis som at blive hel og at 
komme hjem.

(fra forordet)

Nyt Askov

Lars Bo Bojesen

145006-1_Omslag.indd   1 08-08-2014   08:45:41

Tilblivelsen af   
myndighed – 5 essays 
om etik og pædagogik

Lars Bo Bojesen 
Nyt Askov, 2014,  
92 sider, 149 kr.
Religionspsykologen Lars 
Bo Bojesen har udgivet en 
række populære bøger (bl.a. 
“Den tredje tilstand”, “Fæ-
nomenet ånd”, “Venskab og 
ensomhed”), mens hans ar-
tikler ofte har været trykt 
i fagtidsskrifter, der nemt 
overses. I “Tilblivelsen af 
myndighed” er 5 sådanne ar-
tikler samlet, der tilsammen 
sætter fokus på den åndeli-
ge dimension i menneskeli-
vet. Livsoplysningsbegrebet 
er svært at beskrive teoretisk 
og vanskeligt at finde nye-
re tekster om, men med dis-
se 5 tekster kommer man tæt 
på den åndelige dimension, 
som livsoplysningsbegre-
bet forudsætter, og den helt 
konkrete erfarings- og ople-
velsesdimension, som er for-
bundet hermed.

i t  O g  t e k N O l O g i

Digital Business  
– in The Digital Age

Jens Christensen 
Books on Demand, 2015,  
392 sider, 250 kr.  
( fås også som e-bog)
Hvad forstås ved de digita-
le systemer og de nye digi-
tale tendenser, som gør sig 
gældende i 2010’erne, og 
hvordan skal man forret-
ningsmæssigt forstå den nye 
udvikling i den såkaldte digi-
tale tidsalder? Med udgangs-
punkt i forretningsanalysen 
og det globale forretningsliv 
tegnes der et billede af it ud 
fra leverandører og bruge-
re i forretningsverdenen og 
de digitale drivkræfter, som 
er i færd med at slå igennem. 
Det vil sige områder som: 
mobile, cloud computing, big 
data, sociale medier, internet 
of things, gamification m.v. 
– og de nye forretningsmo-
deller, det har givet anled-
ning til. 

k O m m u N i k a t i O N

Styr(k) kommunika-
tionen – med metakom-
munikative redskaber 

Kirstine Fabricius og Katri-
ne Bütow 
Samfundslitteratur, 2015,  
137 sider, 148 kr.
En grundlæggende intro-
duktion til begrebet me-

a N t r O p O l O g i

Rejsen til landets ende – Historier om 1800-tal-
lets indvandring fra østgrønland til Kap Farvel

Einar Lund Jensen 
Museum Tusculanums Forlag, 2014, 190 sider, 198 kr.
Gennem hele 1800-tallet havde folk fra Sydøstgrønland slået 
sig ned i Kap Farvel-området. De handlede med Den Kongelige 
Grønlandske Handel og blev kristnet af de tyske missionærer fra 
Brødremenigheden i Friedrichsthal. I 1900 fandt den sidste ind-
vandring sted. De sidste familier havde forladt bopladserne på den 
sydøstgrønlandske kyst, og området mellem Kap Farvel og Am-
massalik lå mennesketomt hen. Bogen præsenterer kulturmødet 
og de samfundsmæssige forandringer, som det førte med sig for 
områdets befolkning. Bogen findes også i en grønlandsk udgave.

“Indvandringen 
til Vestgrøn

land  medførte 
 mærkbare foran
dringer både for 

samfundet og for 
den  enkelte”.

Se flere bøger på magisterbladet.dk

Medlemstilbud til ledige

Har du mistet eller står du over for  
at miste dine dagpenge inden for  
de næste seks måneder? Så kan du  
komme gratis på kursus i DM i: 

•  Effektive hukommelsesteknikker 
9. og 10. april 2015 i København

Sådan tilmelder du dig
Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet.  

I bemærkningsfeltet skal du på tro og love anføre,  
hvilken dato du er ophørt eller ophører med at  

modtage dagpenge. Du tilmelder dig på  
dm.dk/LoenOgAnsaettelse/Dagpengestop/Arrangementer, 

hvor du også kan læse mere om kurset.

takommunikation og de 
funktioner, metakommuni-
kation har i kommunikati-
on. Bogens teoretiske for-
ståelsesramme er funderet i 
et bredt udsnit af fagtradi-
tioner, ligesom forfatterne 
løbende giver praktiske ek-
sempler, så alle uanset fag-

lig baggrund vil finde funk-
tionsopdelingen konkret 
og anvendelig. Hvad enten 
konteksten er uddannelses-
relateret eller professionel, 
vil de konkrete kommuni-
kative redskaber, bogen in-
troducerer, være enkle at 
bringe i anvendelse.
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Robotkolleger 
og embedsmænd, der 

regner baglæns
Oplægsholderne kom vidt omkring på 

årets Vidensfestival, der for tredje 
år i træk blev afholdt af Dansk 

Magisterforening, Ræson og Det 
Kongelige Bibliotek. Fra Den Sorte 

Diamant styrede Clement Kjersgaard 
deltagerne gennem et 12-timers maraton af viden. Vi 

bringer her et udvalg af diskussionsemner, som dagen bød på.

VI KAn TALE OM SEx, MEn IKKE OM TRO

ANNE-CATHRINE RIEBNITzSKY, FORFATTER
“I de her dage kan det være godt at møde et religiøst menneske, som hverken er vanvittig eller ekstre-

mist. Sådan et bilder jeg mig ind, at jeg er. I Danmark kan vi godt tale om sex, men vi kan ikke tale om 

tro. Det er, som om troen er pinlig og mere privat end farven på vores undertøj. Der eksisterer også et 

dogme om, at det kun er desperate mennesker, der er troende. I så fald melder jeg mig under fanerne. 

Det hører efterhånden til en sjældenhed, at en dansker udtaler sig om tro, men jeg kan ikke forestille 

mig, at man kan føle mening med livet uden at have en åndelig dimension i sit liv. Gud har et kæmpe 

imageproblem, og vi mangler en opdatering af ham, der gør, at vi kan trække nogle af kristendom-

mens fantastiske værdier ind i samfundet”.

ACCEPTéR TILFæLDIGHEDERnE

LONE FRANK, VIDENSKABSJOURNALIST
“Jeg, som plejer at tale om noget, der handler om kontrol – mere viden om vores gener, mere viden om 

vores hjerner – er i den grad blevet slået af det, der har den største magt i tilværelsen overhovedet: 

tilfældet – en fuldstændig tilfældig og meget uheldig mutation i en tarmkræftcelle hos den mand, 

jeg troede, jeg skulle leve hele livet sammen med. Vi lever i en tid, hvor kontrol er det, vi hele tiden 

prøver at opnå. Vi ved, ting sker tilfældigt, men det er, som om det ikke trænger ind. Vi accepterer ikke 

tilfældene. Hvis børn får konstateret autisme, to uger efter at de er blevet vaccineret, skaber vi en 

sammenhæng. Hvis man vil gøre det sværere for tilfældet at knuse os, skal vi acceptere, at tilfælde 

styrer tilværelsen, og at de kan ramme os når som helst”.
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DEJA-VU FRA 1. VERDEnSKRIG

UFFE ØSTERGAARD, PROFESSOR I HISTORIE
“Som historiker tænker man i paralleller, og derfor vil jeg gerne diskutere, om analogien omkring 1. 

verdenskrig er den, vi skal bruge for at forstå verden, som den ser ud i dag. 1. verdenskrig var det 20. 

århundredes store urkatastrofe, hvorudfra man faktisk kan forklare næsten alt, der skete siden. Efter 

afslutningen af uSA’s dominansmonopol og frem til i dag er verden blevet multilateral. Der er ikke én 

eller to, men flere magtcentre i verden. I en vis forstand minder tiden i dag om tiden op til 1914, hvor 

der var en intens konkurrence i verden. Hvis vi er svineuheldige, får vi krig igen, men det behøver ikke 

at gå sådan. Historien gentager sig aldrig fuldstændigt, men hvis ikke det skal gå, som det gjorde 

sidst, kræver det, at magtcentrene begynder at lytte til hinanden”.

En ROBOT SOM KOLLEGA

KURT NIELSEN, CENTERCHEF FOR ROBOTTEKNOLOGI På TEKNOLOGISK INSTITUT
“Hvis vi kigger lidt ind i fremtiden, vil vi snart begynde at omtale klassiske industrirobotter som kolleger. 

Lige nu er de fleste robotter, som arbejder i industrien, fremstillet i støbejern, vejer flere hundrede kilo og 

har hegn rundt om sig. Det ønsker man at gå væk fra. I lang tid har man tænkt robotten som noget, vi skal 

holde os fra, men nu er man begyndt at kigge på, hvordan mennesker og robotter kan spille sammen. I ste-

det for at programmere robotter vil man snart begynde at instruere robotter, ligesom når en ny kollega 

skal oplæres. Et menneske vil vise, hvad robotten skal gøre, og så vil den kopiere bevægelsen”.

EMBEDSMænD REGnER BAGLænS

JESPER TYNELL, JOURNALIST
“Én ting, der går igen i alle de politiske sager, jeg har undersøgt, er, at embedsmænd “regner bag-

læns”. Det vil sige, at de har konklusionerne på forhånd, når de skal fremstille tal, fakta eller jura for 

offentligheden, der skal underbygge et politisk forslag. I forbindelse med lanceringen af kommunalre-

formen ville den daværende regering gerne flytte statens opgave med de ledige over til kommunerne. 

Derfor modtog embedsmændene en mail, hvori der stod, at der var brug for tal, som viste, at kommu-

nerne var bedre til at få ledige i arbejde end staten. Det var ikke nogle tal, embedsmændene havde, 

men de fandt frem til nogle tal, der så sådan ud, og præsenterede dem som dokumentation”.

LITTERATUREnS SKønHED

JOSEFINE KLOUGART, FORFATTER
“For et par år siden sad jeg i undergrundsbanen i New york og læste en nyoversættelse af oldtidsdigteren Sapphos 

pergamentstumper og smuldrede digte. Deri var et digt, hvor alt var væk på nær én enkelt linje. Det er det bedste digt, 

jeg nogensinde har læst, og lyder i al sin enkelhed: “as long as you want”. Jeg brød helt sammen og kom til at tænke 

på Inger Christensens ideer om fraktalteori, der går ud på, at man kan tage en tand fra en bregne og forstørre den op 

til en tro kopi af hele bregnen. Eller at ét enkelt sandkorn kan forstørres op til en kopi af kysten. De små dele rummer 

storformen i sig. Den episode tænker jeg på som min mest radikale oplevelse af litteraturens skønhed”.

KUn HAD OG PARAnOIA TILBAGE

KNUD ROMER, FORFATTER
“Jeg sad i tysk radio og skulle forklare, hvad der var sket i København, og jeg begyndte at græde. 

uanset hvor meget jeg foragter religion, og lige meget hvor højt jeg sætter ytringsfrihed, så havde 

attentaterne intet med religion eller ytringsfrihed at gøre. De, der siger sådan, gør det i et forsøg på 

at legitimere en fuldstændig vilkårlig aggression, som er resultatet af en dysfunktionel opvækst, der 

ender i en blindgyde, hvor der til sidst kun er had, paranoia og et mislykket menneske. Sådan noget 

kan ikke bekæmpes med satiretegninger eller religionskritik. Det er hos pædagogerne, lærerne og 

forældrene, man skal finde løsningen på, hvordan tilfældig kriminalitet forhindres”.
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Masteruddannelser på Roskilde Universitet

ruc.dk/evu

Ansøgningsfrist 1. juni

Uddannelse og Læring 
Informationsmøde 9. april  

Sundhedsfremme 
Informationsmøde 9. april

Organisationspsykologi 
Informationsmøde 15. april 

Professionel Kommunikation 
Informationsmøde 16. april og 11. maj 

Oplevelsesledelse 
Informationsmøde 16. april og 11. maj  

Projektledelse og Procesforbedring 
Informationsmøde 27. april og 18. maj  

IKT og Læring 

Ansøgningsfrist 1. november

Socialt Entreprenørskab

Diplomuddannelse
Turistfører
Informationsmøde 21. maj  |  Ansøgningsfrist 15. juni  

Fleksibel uddannelse
Individuelle forløb til dit behov, 
din virksomhed eller din organisation
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UD MED STARTKOMMAET

Kommadebatten er brudt ud. Lad os træffe det rigtige valg og 
afskaffe startkommaet.

Vil vi sætte komma før en ledsætning eller ej? Det er 
spørgsmålet. Kommaet før ledsætninger kalder Dansk Sprog-
nævn et startkomma. Vælger vi at sætte startkomma, følger vi 
de gamle kommaregler fra 1918. Vælger vi ikke at sætte start-
komma, følger vi Dansk Sprognævns anbefaling fra 1996. 

Jeg understreger at jeg selv ikke sætter startkommaer. Sy-
nes du at der mangler en masse kommaer i dette debatindlæg? 
Der mangler ikke et eneste.

Det er problematisk at Dansk Sprognævn anbefaler et kom-
ma som ikke bliver fulgt af ret mange. Jeg anbefaler Sprog-
nævnet og Kulturministeriet at revidere det gældende regel-
sæt – og afskaffe startkommaet.

Jeg har 20 års erfaring med at undervise i kommaer. Langt 
de fleste af mine kursister kommer fra firmaer hvor man følger 
de gamle kryds og bolle-kommaregler fra 1918. Det er start-
kommaet der volder problemer – ikke komma ved præciserin-
ger, opremsninger, sideordninger og indskudte sætninger.

Hvis man lader de gamle kommaregler være enerådende, får 
vi ikke en bedre eller lettere kommatering. Men hvis ikke det 
er vejen frem at tage et skridt tilbage, hvad skal man så gøre?

Sprognævnets anbefaling har ikke virket fordi den aldrig har 
fået en enerådende plads. De gamle kommaregler fra 1918 blev 
hverken afskaffet i 1996 eller i 2004, hvor man havde chancen. 

En anden årsag ser jeg i uddannelsessystemet. Hvis univer-
sitetslærere, seminarielærere og skolelærere aldrig har lært at 
identificere en ledsætning og dermed fravælge et startkomma, 
kan de ikke undervise i det. Mange holder sig til de gamle 
kommaregler, som de selv engang har lært. Det er nemmest.

Sproget udvikler sig hurtigt, men måden at sætte kom-
ma på ønsker mange ikke at ændre. Mange hylder nemlig de 
kommaregler som vi stort set kun deler med tyskerne. Hvor-
for ikke læne sig op ad norsk, svensk, engelsk, fransk, spansk 
og italiensk kommatering?

En tredje årsag til at Sprognævnets anbefaling ikke har vir-
ket, er at man ikke selv konsekvent har vist vejen. Her tænker 
jeg fx på Jørn Lund, nuværende formand for Sprognævnet, 
som ikke følger Sprognævnets anbefaling. Det er problema-
tisk for Sprognævnets troværdighed.

Jeg foreslår at Sprognævnet og Kulturministeriet afskaffer 
startkommaet. Det giver bedre tekster med færre kommaer til 
at forstyrre læsningen.

Da jeg som gymnasielærer i 90’erne rettede danske stile, 
viste det sig hurtigt at startkommaet var det store problem. 
Eleverne havde lært at sætte startkomma i folkeskolen (der var 
langt mellem de elever der havde hørt noget om det nye kom-
ma). I langt de fleste stile “manglede” der startkommaer. Det 
får mig til at konkludere at hvis folkeskolelærerne slutter med 
at forsøge at lære eleverne at sætte startkommaer, vil vi i den 
efterfølgende skole- og uddannelsestid og på arbejdspladserne 
ikke have nævneværdige problemer med kommaer. Og så er 
det ude med kommakrigene.

Af Jane Hansen, direktør, cand.mag.

JAnE HAnSEnS KOMMAKRAMPER

Hvis interessen for kommatering kan føre til øget sproglig 
opmærksomhed også på andre områder, kan man kun glæ-
de sig over debatten. Men forenklinger og påstande er ikke 
vejen frem.

 Det er jo ikke rigtigt, at den traditionelle kommatering 
ikke følges af ret mange, det er den helt dominerende kom-
materingspraksis i de trykte medier, og den har en ca. 250 
år lang tradition. Noget andet er, at hverken det traditionel-
le komma eller det uden startkomma beherskes i alle detal-
jer af ret mange, blandt andet fordi reglerne i vid udstræk-
ning forudsætter en grammatisk analysefærdighed, som de 
færreste kan præstere. 

 Personlig har jeg altid haft sympati for det nye komma, 
men jeg har været skeptisk over for dets muligheder for at 
slå an, og jeg har ganske rigtigt selv fastholdt det traditio-
nelle komma, som dermed også er repræsenteret i nævnet; 
det er ellers domineret af medarbejdere, der bekender sig 
til det nye komma (uden startkomma), men vi lever i fre-
delig sameksistens, og min kommapraksis var velkendt, da 
jeg blev valgt til formand. At min personlige kommapraksis 
skulle svække nævnets troværdighed, må stå for Jane Han-
sens egen regning. Hun har også tilskrevet mig det motiv 
at ville afskaffe alle alternativer til det traditionelle komma. 
Mit oplæg til nævnet rummede ikke sådanne overvejelser.

Jeg har ikke tal på, hvor mange indlæg med samme ind-
hold Jane Hansen har skrevet i aviser og tidsskrifter, og der 
er ubehagelige personlige angreb i mange af dem, ligesom 
det fejlagtigt påstås, at det er mig, og ikke politikerne, der 
har sat kommaerne på dagsordenen. Allerede i november 
lagde Venstre under stor mediebevågenhed op til en natio-
nal sprogstrategi og betonede behovet for at hæve komma-
niveauet i landet. Fra Socialdemokraternes side var der til-
slutning. I den situation kan Dansk Sprognævn ikke vende 
ryggen til, men må tage stilling til, om vi har de komma-
regler, vi skal have, eller om man skal arbejde sig frem mod 
en revision af dem. Vi vil sætte et udredningsarbejde i gang 
med henblik på både at undersøge den herskende praksis og 
undervisningen i tegnsætning og kommatering.

Pausekommaet slog ikke an; måske er det tid til en kom-
mapause i offentligheden, indtil nævnet fremlægger et udspil, 
der kan bygge på videnskabeligt grundlag og ikke på hensyn 
til private idiosynkrasier eller kommercielle interesser.

Jørn Lund, formand for Dansk Sprognævn

åBEnT BREV TIL UDDAnnELSES- OG 
FORSKnInGSMInISTEREn 

Som undervisere og tillidsrepræsentanter på pædagoguddan-
nelserne på Via University College vil vi gerne bidrage til 
belysning af årsagen til, at de studerende får utilstrækkelig 
tilbagemelding på opgaver.

Pædagoguddannelsen er en billig uddannelse med et lavt 
taksameter. Pædagoguddannelserne er store uddannelser med 
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mange studerende, og derfor har pædagoguddannelserne i 
høj grad bidraget til etableringen af professionshøjskolerne 
og til driften af disse. 

Gennem en efterhånden lang årrække har pædagoguddan-
nelserne samtidig været udsat for de almindelige besparel-
ser, der har været på uddannelsesområdet, og det har gjort 
ondt. Der er sparet på ressourcer til undervisernes kompe-
tenceudvikling, forberedelse og undervisning, samtidig med 
at kravene til uddannelserne er blevet mere mangfoldige og 
komplekse. Også en ny og ret anderledes pædagoguddannelse 
tager yderligere tid og ressourcer – i hvert fald i en indkø-
ringsperiode.

Der er meget store forventninger til, hvad underviserne 
på pædagoguddannelserne kan levere i fremtidens pæda-
goguddannelse. Og det vil vi meget gerne. Desværre har vi 
for lidt tid i forhold til opgaverne. Det mærker de stude-
rende. De oplever, at de kun møder undervisere i kort tid, 
igangsættes med studieopgaver, jævnfør studieaktivitetsmo-
dellen, og at der ikke altid er feedback på studieaktiviteter 
og opgaver.

Det er frustrerende for underviserne at skulle anvende tid 
på at tilrettelægge studieaktiviteter uden selv at kunne følge 
dem ordentligt op, ikke at kunne levere den fornødne under-
visning og tilbagemelding på opgaver, hvilket selvfølgelig er 
helt centralt for de studerendes læring i en uddannelse.

Som tillidsrepræsentanter på pædagoguddannelsen VIA 
må vi sige, at denne problematik ikke kan løses internt. Det 
er tydeligt, at der nu er for få ressourcer til at løse opgaven 
ordentligt, og det bevirker, at vi hele tiden må prioritere mel-
lem forskellige kerneydelser.

Politikerne må tage ansvar i denne sag. Taksametertilskud-
det til pædagoguddannelsen er for lavt, og vi er nu nødt til at 
melde ud, at det ikke længere kan hænge sammen. Vi opfor-
drer til, at taksameterordningen gennemgås, og at fordelin-
gen til uddannelserne giver alle uddannelser et rimeligt øko-
nomisk grundlag.

Pædagoguddannelsernes ledere gør alt, hvad de kan, for 
at midlerne kan strække, men vi har brug for, at der er par-
ter uden for uddannelsen, som nu tager ansvar og forøger de 
økonomiske ressourcer til denne uddannelse, der er så vigtig 
for det danske samfund.

Af tillidsrepræsentanterne på pædagoguddannelserne på 
Via University College: Lis Reinholdt Kjeldsen, Pædagogud-
dannelsen i Horsens, Kirstine Buus Johansen, Pædagogud-
dannelsen i Ikast, Eddy Preben Thomsen, Pædagoguddan-
nelsen i Århus, Lene Bejer Damgaard, Pædagoguddannelsen 
i Viborg, Ann Elsebeth Jacobsen, Pædagoguddannelsen i 
Holstebro, Erika Zimmer Brandt, Pædagoguddannelsen i 
Randers, Lars Bøjstrup, Pædagoguddannelsen i Århus

DELEGEREDE På MP’S  
GEnERALFORSAMLInGER?

I forlængelse af Anne Grethe Ragborg og Hanne Jönssons 
læserbreve om en delegeretforsamling i det seneste nummer 

af Magisterbladet vil vi gerne forsøge rede trådene lidt ud. 
På generalforsamlingen i april fremsætter bestyrelsen i 

MP Pension et forslag om etablering af en delegeretforsam-
ling. Forslaget skal sikre, at et bredt udsnit af medlemmerne 
er med til at tage de vigtige beslutninger på pensionskas-
sens generalforsamlinger. 

Når vi i de senere år har kigget ud over de tilstedeværen-
de, har vi kunnet konstatere, at en meget stor del af dem – 
som vi selv – er lidt oppe i årene, og at der er meget få yngre 
ansigter iblandt. Andelen af medlemmer, der stemmer ved 
fuldmagt, er desuden steget støt siden 2011, og sidste år var 
næsten halvdelen af fuldmagterne afgivet af personer på 60 år 
eller derover. Vi 60+ere udgør imidlertid kun ca. 1/5 af pen-
sionskassens medlemmer. Ved generalforsamlingerne er der 
endvidere en tydelig geografisk slagside i deltagerkredsen af-
hængigt af hvor i landet generalforsamlingen finder sted.

Den foreslåede delegeretforsamling vil sikre større re-
præsentativitet. Tanken er, at medlemmerne ved en ur-
afstemning udpeger 180 delegerede, som har forslags- og 
stemmeret på generalforsamlingerne. De delegerede vælges 
i fem valgkredse (svarende til regionerne), og de delegeredes 
uddannelsesmæssige baggrund kommer til at svare til med-
lemsskaren ved, at der vælges op til 112 magistre, 25 psyko-
loger og 43 gymnasielærere. Medlemmer, der ikke er udpe-
get som delegerede, har naturligvis stadig møde- og taleret 
på generalforsamlingerne, og valg til bestyrelsen sker fort-
sat ved urafstemning blandt alle medlemmer.

Forslaget har opbakning hos Dansk Psykolog Forening, 
Gymnasieskolernes Lærerforening og DM. Alle tre organi-
sationer har repræsentantskaber, som svarer til en delege-
retforsamling i pensionsverdenen. 

I pensionskassesammenhæng giver en delegeretforsam-
ling endda endnu mere mening, for væksten i regler og lov-
givning er så stor, at selv overordnede beslutninger er kom-
plicerede at træffe. Et målrettet uddannelsesforløb for de 
delegerede kan være relevant i den sammenhæng. For fra 
at være en forening primært reguleret af foreningsretten er 
MP Pension som finansiel institution omfattet af lov om fi-
nansiel virksomhed med snart 500 paragraffer, et stærkt sti-
gende antal bekendtgørelser og EU’s nye Solvens II-regler 
på flere tusinde sider, som skal implementeres over de kom-
mende år. Med forståelse af de mange regler vil de delege-
rede kunne medvirke til en frugtbar diskussion med pensi-
onskassens ledelse på den ene side og medlemmerne på den 
anden side. Det øgede vidensniveau vil forhåbentlig også 
anspore nogle til at stille op til bestyrelsen, hvor Finanstil-
synet de senere år har haft meget fokus på medlemmernes 
kompetencer i forhold til finansiel virksomhed.

Skubber delegeretforsamlingen medlemmerne længe-
re væk fra indflydelse på pensionskassen? Nej, tværtimod. 
Demokratiet styrkes ved, at repræsentanter fra hele lan-
det deltager i generalforsamlingerne, og de delegerede vil 
ydermere have en uddannelsesbaggrund, som afspejler med-
lemmernes.

Erik Alstrup, fungerende formand for MP Pension, og
Anders Christian Rasmussen, bestyrelsesmedlem udpeget 
af DM
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DyRK DIN FAglIgHED

I Fagligt forum på dm.dk får du faglig inspiration via artikler og fyraftensmøder. I de til-

knyttede grupper på LinkedIn har du mulighed for at dyrke din faglighed og netværke 

med andre. Det er også her, du får besked om nye artikler, fyraftensmøder og andre arran-

gementer. Her får du et udpluk af forårets artikler og fyraftensmøder.

Se flere faglige artikler på dm.dk/fagligtforum

Se alle faglige fyraftensmøder på dm.dk/kalender

gys: 
Se ud over zombiehavet
Gyserfilm lærer os at mærke følelser, at reagere på følelser og at “træne” 
angst. Og når vi ikke længere dør af skræk ved synet af en zombie, kan 
vi på metaniveau eksperimentere med vores følelser. Rikke Schubart er 
filmforsker. Læs hendes artikel i dm.dk/fagligtforum. Vælg Kultur, sprog 
og kommunikation.

Fyraftensmøde i Aarhus
Ville du date en seriemorder? I gyserfilm kan du roligt sige ja, for gyset 
giver dig livsvigtige erfaringer. 
Kom til fyraftensmøde med ph.d. Rikke Schubart, filmforsker og fikti-
onsforfatter. 23. april i Aarhus. 

Læs mere og tilmeld dig på dm.dk/kalender

OPSKRIFTEN På ØKONOMISK SUCCES
Vi får tudet ørerne fulde af, at vi simpelthen er nødt til at tilpasse vores samfundsmodel til vilkårene i en mere globaliseret 
verden, hvis vi skal kunne konkurrere med fx kineserne. Men er sammenhængene så ligefremme, som de ofte fremstilles? 
Læs Bjarke Refslunds artikel om dansk konkurrenceevne i en globaliseret økonomi.

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

Fyraftensmøde i Aalborg og København
Hvad gør globaliseringen ved danske virksomheders kon-
kurrencedygtighed? 
Kom til fyraftensmøde med ph.d. Bjarke Refslund, Aalborg 
Universitet, 11. marts i Aalborg og 16. april i København. 

Læs mere og tilmeld dig på dm.dk/kalender
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Fyraftensmøde  
i København
Kierkegaard er formentlig den, hvis forståelse er tættest på 
den franske psykoanalytiker Jacques Lacans ideer om angst. 
I begge tilfælde er der tale om angst for noget, men ikke for 
noget konkret. 

Mød René Rasmussen, som fokuserer på ligheder i opfattel-
sen af angsten og hvorfor kvinder er mere åbne for angsten 
end mænd. 26. marts i København.

Læs mere og tilmeld dig på dm.dk/kalender

SPECIALER2GO
Kan man tale kvinder væk fra ledelse?
Vores måde at tale på gør det sværere for kvinder at komme 
til tops i ledelser.

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

Billeder kan bryde vanetænkning 
Abstrakte billeder kan give os mulighed for at tænke nye 
tanker og stille spørgsmål ved vanetænkningen.

Find artiklen i dm.dk/fagligtforum. Vælg Kultur, sprog og 
 kommunikation 

Artiklernes forfattere Ida Paaschburg Gravesen og Fillip 
Danstrup, har deltaget i workshoppen Specialer2Go, hvor 
dimittender får en hel dag i DM med professionel kommu-
nikationsrådgivning, mulighed for at publicere en artikel i 
Fagligt forum på dm.dk og at holde oplæg til et medlems-
møde i DM. 

Kom til specialeworkshop i foråret
22. april og 30. april i København.
7. maj og 20. maj i Aarhus.

Læs mere og tilmeld dig på dm.dk/specialer2go

Differentieret 
undervisning
Inkluderende og differentierende læringsfællesskaber kræ-
ver pædagogiske indsatser, som forankres i en tænkning om 
lige vilkår – og ikke samme vilkår. Et projektarbejde giver 
konkret inspiration til at udvikle skolens praksis i en mere 
undervisningsdifferentieret retning.

Find artiklen i dm.dk/fagligtforum. Vælg Uddannelse, didaktik 
og forskning

Mars ligger lige 
om hjørnet
Folk står i kø for at blive de første borgere 
på Mars. Men det er urealistisk at sende ver-
densborgere på mission til Mars uden retur-
billet, mener Morten Bo Madsen, rumfor-
sker og lektor på Niels Bohr Institutet. Og 
hvad vil vi egentlig derude? 

Find artiklen i dm.dk/fagligtforum.  
Vælg Naturvidenskab, sundhed og miljø
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Sektionen for freelancere og selvstændige i DM holder 
traditionen tro medlemsseminar i maj måned for 
sektionens medlemmer. årets tema er "Pitching som 
metode – kommunikationsformater, der sælger".

På dette års seminar sætter vi fokus på det personlige salg, 
dvs. når du selv ”pitcher” varen i forbindelse med møder, 
konferencer eller på en scene. Workshoppen afsluttes 
med kåringen af årets DM-iværksætter, der fi ndes blandt 
seminarets deltagere.

Arrangementet er gratis og forbeholdt medlemmer af 
sektionen for freelancere og selvstændige. 

Tid og sted: 8.-9. maj på Kurhotel Skodsborg
Tilmelding og mere info: dm.dk/kalender

medlemsseminar 
for freelancere 
og selvstændige

Det sker 
i DM

 ➽  fi nde gode råd i forbindelse med ansættelse i 
udlandet. Du kan blandt andet fi nde tjeklister og 
eksempler på kontrakter for ansatte både inden 
og uden for EU.
læs mere på dm.dk/loen

 ➽  få overblik over dine kontante medlemsfordele. 
Vidste du fx, at du kan få fordelagtige forsikringer 
hos gF og lærerstandens Brandforsikring 
gennem DM? 
Se mere på dm.dk/dmprocent 

 ➽  fi nde information om tillidshvervet. Bliv klogere 
på, hvad tillidsrepræsentantens opgaver er både 
i det offentlige og private. 
Se mere på dm.dk/tillidshverv

 ➽  læse spændende artikler fra dit eget fagområde 
i Fagligt Forum. læs fx familieforsker Per Schultz 
Jørgensens artikel “Styrk barnets karakter”, der 
handler om, at vi skal have øget fokus på karakter-
dannelse frem for dygtiggørelse i opdragelsen.
læs artiklen på dm.dk/fagligtforum

på dm.dk 
kaN du

Som ordinært 
medlem af DM kan 
du nu stemme til to urafstem-
ninger: En om resultatet af overens-
komstforhandlingerne 2015 på det 
offentlige område og en om vores 
nye vedtægt.

Du kan læse mere om urafstemningerne, se alle 
overenskomstresultaterne og forslaget til den reviderede 
vedtægt på dm.dk/urafstemning. 

Du modtager din valgkode med posten og på mail, og 
med den i hånden kan du enten afgive din stemme på 
sms eller på dm.dk/urafstemning. nærmere info fi ndes i 
brevet og i mailen.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på 
urafstemning@dm.dk eller på telefon 3815 6600. 

Stem om OK 15 
og DM’s nye 
vedtægt 

urafstemning 2015

Få bedre rytmer i dit arbejdsliv
Mennesker er dybt afhængige 
af rytmer i hverdagen. Studier viser, 
at manglen på grundrytmer i dagligdagen 
kan føre til psykisk nedslidning og stress. 
På mødet fokuseres på, hvordan man kan få skabt nogle
rytmer i sit arbejdsliv, der får hverdagen til at fl yde bedre.

Tid og sted: 24. marts i Odense
Tilmelding og mere info: dm.dk/kalender

Planlæg dit seniorarbejdsliv
En lang og god seniortilværelse kræver økonomisk og 
karrieremæssig planlægning. Derfor inviteres du og din 
partner til et møde, hvor I får indspark til at planlægge jeres 
fremtid. Bliv klogere på alt fra økonomien til mulighederne for 
en seniorkarriere. 

Tid og sted: 26. marts i Aarhus og 15. april i København
Tilmelding og mere info: dm.dk/kalender

Fundraising
Få succes med fundraising og få overblik over be-
greber, teknikker og søgemuligheder. På kurset får 
du værktøjer til idé- og konceptudvikling og lærer at 
formulere de helt rigtige ansøgninger. Kurset varer to 
dage og veksler mellem oplæg og cases.
Start 22. april 2015 i København
Pris (ekskl. moms)
Medlemmer 8.300 kroner
Andre 9.900 kroner

Ordet er dit – eller er det?
Lær at tage ordet – til møder, præsentationer, under-
visning og i medier. Styrk din personlige fremtræden 
gennem indsigt og redskaber til at udvikle din stemme 
og dit kropssprog, samt gennem positiv adfærd og 
motivation. Todageskursus.
Start 4. maj 2015 i København
Pris (ekskl. moms)
Medlemmer 8.100 kroner
Andre 9.700 kroner

Den faciliterende projektleder
Projekter lever af god styring og gode processer med 
de mennesker, der indgår. Det kan du lære på fire kur-
susdage, hvor du både arbejder med at håndtere pro-
jektstyringsværktøjer og at facilitere arbejdsprocesser.
Start 6. maj 2015 i København
Pris (ekskl. moms)
Medlemmer 15.000 kroner
Andre 17.000 kroner
Prisen er inklusive bogen  
”Power i projekter og portefølje”.

Regnskab og økonomistyring  
for ikke-økonomer
Lær at udarbejde et budget, læse et regnskab og  
forstå de centrale økonomistyringsmetoder.  
Kurset varer to dage.
Start 7. maj 2015 i København
Pris (ekskl. moms)
Medlemmer 8.100 kroner
Andre 9.700 kroner

Ansættelsesret og personaleret  
for ikke-jurister
Bliv klog på reglerne om ansættelse og få den nyeste 
viden om personalejura. På kurset får du et solidt 
fundament for at arbejde målrettet med at håndtere 
centrale personaleretlige emner på arbejdspladsen. 
Todageskursus.
Start 11. maj 2015 i København
Pris (ekskl. moms)
Medlemmer 8.100 kroner
Andre 9.700 kroner

Bliv en bedre underviser
Solid indsigt i voksenpædagogikkens teoretiske 
og metodiske fundament på tre dage. Få en række 
værktøjer, som giver dig mulighed for at forberede, 
opbygge og gennemføre undervisning, der ligger langt 
over gennemsnittet.
Start 20. maj 2015 i København
Pris (ekskl. moms)
Medlemmer 11.800 kroner
Andre 13.800 kroner

Tag på kursus i foråret

Bliv endnu bedre

Find flere kurser på dmefteruddannelse.dk eller ring på telefon 38 15 66 68

dmefteruddannelse.dk
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Sektionen for freelancere og selvstændige i DM holder 
traditionen tro medlemsseminar i maj måned for 
sektionens medlemmer. årets tema er "Pitching som 
metode – kommunikationsformater, der sælger".

På dette års seminar sætter vi fokus på det personlige salg, 
dvs. når du selv ”pitcher” varen i forbindelse med møder, 
konferencer eller på en scene. Workshoppen afsluttes 
med kåringen af årets DM-iværksætter, der fi ndes blandt 
seminarets deltagere.

Arrangementet er gratis og forbeholdt medlemmer af 
sektionen for freelancere og selvstændige. 

Tid og sted: 8.-9. maj på Kurhotel Skodsborg
Tilmelding og mere info: dm.dk/kalender

medlemsseminar 
for freelancere 
og selvstændige

Det sker 
i DM

 ➽  fi nde gode råd i forbindelse med ansættelse i 
udlandet. Du kan blandt andet fi nde tjeklister og 
eksempler på kontrakter for ansatte både inden 
og uden for EU.
læs mere på dm.dk/loen

 ➽  få overblik over dine kontante medlemsfordele. 
Vidste du fx, at du kan få fordelagtige forsikringer 
hos gF og lærerstandens Brandforsikring 
gennem DM? 
Se mere på dm.dk/dmprocent 

 ➽  fi nde information om tillidshvervet. Bliv klogere 
på, hvad tillidsrepræsentantens opgaver er både 
i det offentlige og private. 
Se mere på dm.dk/tillidshverv

 ➽  læse spændende artikler fra dit eget fagområde 
i Fagligt Forum. læs fx familieforsker Per Schultz 
Jørgensens artikel “Styrk barnets karakter”, der 
handler om, at vi skal have øget fokus på karakter-
dannelse frem for dygtiggørelse i opdragelsen.
læs artiklen på dm.dk/fagligtforum

på dm.dk 
kaN du

Som ordinært 
medlem af DM kan 
du nu stemme til to urafstem-
ninger: En om resultatet af overens-
komstforhandlingerne 2015 på det 
offentlige område og en om vores 
nye vedtægt.

Du kan læse mere om urafstemningerne, se alle 
overenskomstresultaterne og forslaget til den reviderede 
vedtægt på dm.dk/urafstemning. 

Du modtager din valgkode med posten og på mail, og 
med den i hånden kan du enten afgive din stemme på 
sms eller på dm.dk/urafstemning. nærmere info fi ndes i 
brevet og i mailen.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på 
urafstemning@dm.dk eller på telefon 3815 6600. 

Stem om OK 15 
og DM’s nye 
vedtægt 

urafstemning 2015

Få bedre rytmer i dit arbejdsliv
Mennesker er dybt afhængige 
af rytmer i hverdagen. Studier viser, 
at manglen på grundrytmer i dagligdagen 
kan føre til psykisk nedslidning og stress. 
På mødet fokuseres på, hvordan man kan få skabt nogle
rytmer i sit arbejdsliv, der får hverdagen til at fl yde bedre.

Tid og sted: 24. marts i Odense
Tilmelding og mere info: dm.dk/kalender

Planlæg dit seniorarbejdsliv
En lang og god seniortilværelse kræver økonomisk og 
karrieremæssig planlægning. Derfor inviteres du og din 
partner til et møde, hvor I får indspark til at planlægge jeres 
fremtid. Bliv klogere på alt fra økonomien til mulighederne for 
en seniorkarriere. 

Tid og sted: 26. marts i Aarhus og 15. april i København
Tilmelding og mere info: dm.dk/kalender
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Tag efter- og videreuddannelse på Det Humanistiske Fakultet  

på Københavns Universitet. 

På Åbent Universitet kan du læse et bredt udvalg af enkeltfag inden  

for hele det humanistiske fagområde - Historie, Dansk, Litteratur,  

Filosofi, Retorik, Sprog og meget mere.

Du kan få kompetencer til at undervise i et nyt fag i gymnasiet, læse  

en hel Bachelor-  eller Masteruddannelse eller blot tage et enkelt kursus.  

Langt det meste af undervisningen foregår om aftenen, men det er også muligt 

at søge om tomme pladser på dagskurserne.

Ansøgningsfrist for efterårets kurser: 4. maj 2015.

Læs mere på  

www.aabentuniversitet.hum.ku.dk 

INVESTÉR  
I DIN FREMTID  
 - LÆS PÅ DELTID! 

Det er svært at beskytte sig mod identitetstyveri, og der kan 

gå lang tid, før du opdager, at du har været udsat for det. 

Derfor tilbyder GF Magistrene id-sikring for 0 kr., når du også  

har en indboforsikring hos os. Med den får du hjælp til at få 

din identitet tilbage, afvise regninger og rydde op efter tyveriet.  

Få id-sikring for 0 kr.  

GF Magistrene ∙ Peter Bangs Vej 30 ∙ 2000 Frederiksberg ∙ Tlf. 72 24 41 45 ∙ www.gf-magistrene.dk

Mere end 12.000 identiteter
stjæles online hvert år
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Side 11

copenhagensummeruniversity.ku.dk

ER DU STADIG 
RIGTIG KLOG?

10.-14. august 2015 / 17.-21. august 2015
Copenhagen Summer University

UDDRAG FRA ÅRETS PROGRAM:

Decoding China – navigating the waters of politics,  
business and government affairs

Coaching, Kierkegaard og Lederskab

Den Danske Model - under udvikling eller afvikling?

Adfærdsøkonomi og Psykologiske Valg – 
bagom menneskelig irrationalitet og nudging

Fødevarekemisk Stabilitet – optimering af  
ingredienser, fødevare- og foderprodukter

Det Borgernære Sundhedsvæsen

Evaluering og Effektmåling

Fødevareinnovation og Madkultur

Kriminalprævention – hvornår virker det og hvorfor?

Konkurrencestaten som den nye Velfærdsstat? 

Mad i Samfundet: Kvalitet, Sikkerhed og Politik -  
kampen om fødevarerne 

Kommunikation 2.0 - effektiv kommunikation på  
tværs af medier

Personalised Medicine – the future treatment paradigm

Troværdig Meningsdannelse – retorisk kompetenceløft  
for meningsdannere
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