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Peter Maarbjerg ved godt, at en businessuddannelse måske 
ikke er et naturligt valg for en akademisk uddannet offentlig 
ansat. Men netop den kommercielle vinkel, har vist sig at være 
meget udbytterig. På www.henley.dk kan du høre, hvordan 
den 1-årige uddannelse på Henley CBL fylder helt nye ledelses-
værktøjer i den værktøjskasse, han bruger hver dag. Hør om 
studiets balance mellem teori og praksis og få gode råd om, 
hvordan uddannelsen bliver en overkommelig opgave sammen 
med et krævende job og et familieliv.

”  Jeg har valgt en businessuddannelse 
på Henley CBL, fordi kravene til den 
offentlige administration i dag minder 
om udfordringerne i erhvervslivet.”

41-årige Peter Maarbjerg har det tvær-
gående HR-ansvar i økonomiforvaltningen 
i Københavns Kommune. Han har læst 
statskundskab på universitetet, og han har 
valgt den 1-årige Henley CBL-uddannelse, 
fordi kombinationen af praktiske, ledel-
sesmæssige fag og personlig udvikling 
matcher hans ønsker i øjeblikket. Også 
det internationale miljø og det netværk, 
der opbygges under studiet, tæller meget. 
Ingen andre skoler kan tilbyde tilsvarende, 
mener Peter Maarbjerg.

www.henley.dk
Telefon 7010 5005

Henley Magasin
44 sider med baggrunds-
information og personlige 
beretninger fra nuværende 
og tidligere studerende. 
Bestil magasinet gratis.
Ring på 7010 5005.

Akkreditering
Eneste MBA-uddannelse i Danmark, der er 
tredobbelt, internationalt akkrediteret. 
Det er din garanti for value-for-money.

Henley CBL
1-årigt studie for ledere med minimum 3 års 
ledelseserfaring. Giver dig redskaber til at træffe 
de rigtige beslutninger gennem analyse og 
avanceret ledelsestænkning. En selvstændig 
uddannelse, der giver direkte adgang til Stage 2 
ud af 3 på Henley MBA-uddannelsen.

Henley MBA
3-årig international lederuddannelse. De nyeste 
teorier og værktøjer bruges til at løse opgaver for 
din egen organisation i studietiden. Uddannelsen 
er krævende, men disponeret så den kan tages 
sideløbende med et fuldtidsjob og et familieliv.

CBL MBA
Stage 1 Stage 1

Stage 2

Stage 3

Se filmen med Peter Maarbjerg på www.henley.dk
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En fagforening som DM, hvor variationen i 
medlemmernes arbejds- og ansættelsesvilkår 
er meget stor, skal til stadighed være opdateret 
om udviklingen inden for en bred vifte af ar-
bejdsretlige forhold, så alle medlemmer kan få 
kvalificeret, målrettet og specialiseret interesse-
varetagelse. Vi skal med deltagelse i den offent-
lige debat og gennem lobbyarbejde kæmpe mod 
forringelser og arbejde for forbedringer for alle 
medlemsgrupper, uanset hvilken placering på 
arbejdsmarkedet den enkelte har. Denne grund-
læggende, brede interessevaretagelse er selve 
DM’s eksistensberettigelse, og den beslaglæg-
ger da også langt den største del af DM’s drifts-
budget.

Men en fagforening 
som DM, der har højt 
specialiserede medlem-
mer på mange centrale 
vidensområder, skal ikke 
kun reagere på den dags-
orden, andre sætter. Vi 
skal være med til at sætte 
fokus på særlige problem-
komplekser, formidle ny 
viden og tage konkrete 
initiativer til handling. 
Til det formål reserverer DM’s hovedbestyrelse 
hvert år særlige ressourcer. Alle sektorer og sek-
tioner byder ind med forslag til de emner, som 
det vil være relevant for DM’s medlemmer, at vi 
aktuelt fokuserer på.

På Hovedbestyrelsens martsmøde blev det 
besluttet, at vi vil sætte analysearbejder i gang 
om udviklingen på magisterarbejdsmarkedet, 
om uddannelsesøkonomi, med særligt henblik 
på professionshøjskolernes udviklingsforpligtel-
ser og sektorforskningens vilkår efter universi-
tetsfusionerne, og om arbejdsmiljø i kombina-
tion med ytringsfrihed. Et lille udvalg af emner, 
der tilsammen dækker mangfoldigheden i DM’s 
medlemsskare.

Arbejdet med at sikre vores medlemmers 
ytringsfrihed på både offentlige og private ar-
bejdspladser har ganske vist været en fast del 
af DM’s fagpolitiske profil gennem de sid-
ste 5-6 år. Det er et emne, som i sig selv dæk-
ker stort set alle DM’s medlemsgrupper, og det 

mest langsigtede og ressourcekrævende af de tre 
valgte fokusemner. 

Vi har i DM udarbejdet målrettede vejled-
ninger om ytringsfrihed for forskere, for of-
fentligt administrativt ansatte og for privatan-
satte.  Endvidere har vi og andre fagforeninger 
gennemført adskillige undersøgelser over de 
senere år, som alle peger i retning af, at erfarin-
gerne blandt både privat og offentligt ansatte 
er, at det ikke honoreres at udtale sig kritisk om 
arbejdsforholdene i offentligheden. Men vi har 
ingen undersøgelser, der behandler konsekven-
serne for det psykiske arbejdsmiljø af direkte og 
indirekte barrierer for ytringsfriheden, af selv-

censur og frygt for 
negative ledelsessank-
tioner. Det er selvsagt 
essentiel viden for en 
fagforening, der op-
lever et stigende antal 
medlemmer blive syge 
på grund af et pro-
blematisk psykisk ar-
bejdsmiljø. 

Derfor har vi som 
noget nyt for DM be-
sluttet, at vi vil støtte 

oprettelsen af et 3-årigt forskningsprojekt, der 
skal afdække konsekvenserne for arbejdsmil-
jøet af selvcensur og krænkelse af offentligt og 
privat ansattes ytringsfrihed. Resultaterne af 
forskningsprojektet hverken kan eller vil vi for-
udse. DM kæmper for og fastholder naturligvis 
også her konsekvent forskningsfrihed og for-
skernes publiceringsret. Men vi håber, at vi lø-
bende vil kunne bruge de delresultater, som for-
skerne vil offentliggøre, til at underbygge vores 
argumentation for ændring af funktionærloven 
for privatansatte. Og på samme måde, at de vil 
kunne danne grundlag for formulering af fag-
politiske strategier for, hvordan vi kan komme 
den stigende selvcensur til livs og dermed også 
forbedre arbejdsmiljøet.

Hovedbestyrelsen for 

Dansk Magisterforening

Ingrid Stage, formand

Eva Jensen, DM Offentlig

Peter Grods Hansen, DM 

 Offentlig

Svend Eskildsen, DM Privat*

Camilla Gregersen, DM Privat

Frederik Dehlholm, DM Privat

Hans Beksgaard, DM Forskning 

& Videregående Uddannelse

Anders Hamming, DM 

 Forskning & Videregående 

 Uddannelse

Henrik Prebensen, DM 

 Forskning & Videregående 

 Uddannelse

Leif Søndergaard, DM 

 Forskning & Videregående 

 Uddannelse

Erik Alstrup, DM Forskning & 

Formidling

Tenna R. Kristensen, DM 

 Forskning &   Formidling

Ole Kentmark, DM Honorar- og 

timelønnede, deltidsansatte og 

arbejdssøgende

Line Ditlev Larsen, DM 

 Studerende

Kasper Ditlevsen, DM 

 Studerende

Charlotte Palludan, 

 Fagforeningslisten

Hanne Götzsche, DM  pensionist

*Svend Eskildsen erstatter 

 Nanna Bruun under hendes 

 barselsorlov.

DM’s eksistensberettigelse

“Vi skal være med 
til at sætte fokus 
på særlige problem-
komplekser, formid-
le ny viden og tage 
konkrete initiativer 
til handling”.
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I Politikens Store Fremmedordbog defineres ordet plagi-
at som “en efterligning, især af en kunstners eller forfatters 
værker, under foregivende af at arbejdet er selvstændigt og 
originalt”.

Kan man ud fra denne definition med føje hævde, at 
Djøfbladet har plagieret Magisterbladets design? 

Hører design ind under kunstnerisk virke? Hvor meget 
må man efterligne, før det bliver uoriginalt? Designere kan 
vel ikke tage patent på en farve, en frit tilgængelig skrift-
type eller en layoutmæssig konstruktion som fx en boks, en 
streg, en spaltebredde eller lignende?

Spørgsmålene bliver aktuelle i vores sammenhæng, fordi 
Djøfbladet fra nr. 1, 2011 har relanceret sig med et nyt de-
sign. Et design, der i forbløffende grad ligner Magisterbla-
dets design, som blev introduceret et år før Djøfbladets, 
nemlig den 1. januar 2010.

Når vi kigger på udvalgte sider af Djøfbladet, skal vi have 
luppen frem for at finde forskellen til Magisterbladets de-
sign. Det er kombinationen af alle de hver for sig ikke paten-
terede elementer, der gør det svært at se forskellen. Er det 
bevidst? Er det med forsæt, altså plagiat? Er det inspiration? 
Eller noget helt fjerde?

Vi synes nok, det er lige i overkanten af det acceptable, 
selvom vi selvfølgelig føler os smigrede over den anerken-
delse, der ligger i det. Men afgør selv sagen. Se side 8-9, 
hvor vi har opstillet udvalgte sider af de to blade, så man kan 
sammenligne. Se, om du kan finde fem fejl.

Plagiat
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Magisterbladet (MB): Du er fra 
flere sider blevet betegnet som en langt 

mere hårdtslående og konfrontationssøgende 
politikertype end din forgænger. Hvordan vil 
det afspejle sig i den politik, dit ministerium 
vil føre? 

Troels Lund Poulsen (TLP): Regeringens 
uddannelsespolitik er den samme, også 
nu, hvor jeg er undervisningsminister. Jeg 
arbejder benhårdt på at skabe resultater 
i forhold til regeringens ambitiøse mål. 
Derfor skal vi også have skabt en aftale 
om folkeskolen og SU inden sommerfe-
rien. Det skylder vi eleverne og deres for-
ældre. 

MB: Dine forgængere har systematisk 
dekreteret en række kvalitetssikrings-

programmer inden for uddannelsessektoren. 
Vil du fortsætte ad den vej, eller vil du hellere 
bruge kræfter på at styrke undervisningen, 
udviklingen og forskningen? 

TLP: Ligesom eleverne skal til eksamen, så 
skal skoler og uddannelsesinstitutioner også 
stå til regnskab for deres indsats og resul-
tater. Frit tilgængelig og sammenlignelig 
dokumentation om resultater er en effektiv 
måde at udbrede viden om, hvad der vir-
ker. Derfor er det også en god idé, at der er 
åbenhed om alle relevante oplysninger om 
skolernes resultater – inklusive resultaterne 
af de nationale test. Jo mere vi ved om resul-

taterne, desto mindre behov er der desuden 
for detailstyring og bureaukrati. 

MB: Du har ingen uddannelsespolitisk 
erfaring selv. Kan forskerne og undervi-

serne forvente, at deres kompetencer på området 
fremover vil blive inddraget i større omfang? 

TLP: Skolens rejsehold er et godt eksempel 
på, at forskere og undervisere inddrages i ud-
dannelsespolitikken. Det spor vil jeg fortsæt-
te ad, og jeg vil gerne i dialog med alle, men 
jeg vil også se tingene i et bredere perspektiv 
qua mine erfaringer fra andre ministerier.

MB: Rejseholdet har anbefalet en styr-
kelse af pædagogisk forskning. Hvem 

skal definere forskningsfeltet – forskere og un-
dervisere på professionshøjskolerne eller dig? 

TLP: For at styrke den praksisorienterede 
forskning har vi i regeringens udspil til en 
bedre folkeskole foreslået, at der frem mod 
år 2020 igangsættes 100 nye ph.d.-projekter 
med udgangspunkt i den undervisning, der 
udføres på skolerne. Derudover er der alle-
rede afsat 28 mio. kr. i globaliseringsaftalen 
fra oktober 2010 til styrket uddannelses-
forskning. Det er helt centralt for effekten 
og relevansen af forskningen, at brugerne 
og professionshøjskolerne involveres i den 
pædagogiske forskning, og jeg vil som un-
dervisningsminister være med til at sikre, 
at forskningen er relevant for uddannel-

sespolitikken. Videnskabsministeren og 
jeg inviterer derfor folkeskolens parter til 
møde i maj, så de kan være med til at tegne 
forskningsfeltet. Midlerne til ph.d.-projek-
terne udmøntes via et ph.d.-råd forankret 
på Aarhus Universitet, hvor også professi-
onshøjskolerne deltager. 

MB: Professionshøjskolernes rektor-
kollegium forventer, at undervisernes 

arbejdstid fremover må skrues sammen på en 
måde, der levner færre timer til forberedelse. 
Hvordan hænger det i din optik sammen med 
skolernes forpligtelse til at levere udviklings-
baseret undervisning? 

TLP: Jeg synes, at det er velkomment, hvis 
professionshøjskolernes ledelser ser på de 
lokale aftaler med henblik på at opnå en 
mere målrettet anvendelse af lærernes ar-
bejdstid. Den seneste kortlægning af læ-
rernes arbejdstid på professionshøjskoler 
viser, at en gennemsnitslærer har godt 400 
timers undervisning pr. år. Hertil er der 
i gennemsnit afsat omkring 600 timers 
forberedelse, og der vil i gennemsnit være 
over 500 timer til såkaldt “øvrig tid”. Der 
er derfor gode muligheder for at orientere 
sig fagligt og producere undervisning af 
meget høj kvalitet, og en lokal nyordning 
af lærernes arbejdstid kan sagtens kom-
bineres med kravet om udviklingsbaseret 
undervisning. Der er gode prioriterings-
muligheder.   

Forgængeren i embedet forlod Undervis-
ningsministeriet med hudafskrabninger, 
kun lidt over et år efter at hun var trådt 
til. Hendes afløser kommer med en noget 
anden stil fra et helt andet ministerium. Hvilke visioner har han for skolerne og 
underviserne? Magisterbladet har vristet et par svar fra Troels Lund Poulsen.

111
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      spørgsmål
til   undervisnings-
ministeren
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“Humanistisk forskning kan være vær-
diskabende i virksomheders innovations-
processer. Derfor har vi skabt en platform, 
hvor vi gør forskningen tilgængelig for 
private og offentlige virksomheder”, for-
tæller Sigurd Lauridsen, projektleder på 
Human-Centered Research Hub (HRH). 

Projektet drives af Copenhagen Living 
Lab og Danmarks Erhvervsforsknings-
akademi (DEA) i samarbejde med samt-
lige danske universiteter med humanistisk 
forskning. 

HRH benytter sig af såkaldte vandhul-
ler, som er en form for sparring. Meto-

den lægger ikke direkte op til løsning af 
problemet, men forsyner virksomheden 
med kommentarer og input fra forskernes 
vidensmæssige baggrund. “Vi bruger me-
get tid på at finde virksomheder, der står 
over for komplekse udfordringer. Det er 
nemlig vigtigt for projektets succesrate, 
at vi finder dem i opstartsfasen, når virk-
somhederne stadig er lidt uklare over for, 
hvad problemet er. Vi tilbyder jo en form 
for erkendelsesproces og ikke en fuldstæn-
dig løsning på problemet. Efter forløbet 
skulle de gerne selv være klar til at fuld-
føre projektet eller i hvert fald være be-

vidste om, hvad det kræver”, siger Sigurd 
Lauridsen. 

Inden forskere og virksomheden mø-
des til et vandhul, har HRH først holdt 
møde og siden korresponderet med virk-
somheden for at coache den til at finde ud 
af, hvad den helt nøjagtigt ønsker belyst. 
Virksomheden er desuden blevet klædt på, 
så den er i stand til at fremlægge problem-
stillingen konkret og præcist og gøre rede 
for, hvad den ønsker af vandhullets for-
skere. Dernæst giver forskerne deres tan-
ker og erfaringer om problemet til kende. 
Efter mødet laver HRH en rapport for at 

Vandhuller
samler forskere og
virksomheder
Som små dråber vand skaber et vandhul, så sørger nyt projekt for, at 
forskeres ekspertise og viden drypper nye idéer på virksomheder.

“Humaniora er nok det forskningsmæssige felt, der er mindst  
i direkte interaktion med omverdenen, og det er en skam, for  
der ligger et kæmpemæssigt uudnyttet potentiale i det”. 
Sigurd Lauridsen, projektleder, Human-Centered Research Hub (HRH)

Vandhuls-metoden stammer fra Stanford Universitys innovationsforsk-
ning og bruges oprindeligt internt i en organisation til at opdyrke nye 
idéer. Medarbejdere fra fødevarevirksomheden Chr. Hansen ses her sam-
let omkring vandhullet. Projektet ledes af Sigurd Lauridsen (siddende ved 
bordenden til venstre) fra Human-Centered Research Hub.
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opsummere kommentarer og forslag fra 
vandhullet.

Humanistisk forskning er overset
Metoden stammer fra Stanford Universitys 
innovationsforskning og bruges oprindeligt 
internt i en organisation til at opdyrke nye 
idéer. “Vi har rykket det væk fra det inter-
ne i virksomheden og får i stedet de bed-
ste eksperter til at rådgive den. Det er der 
mange fordele ved”, fortæller Sigurd Lau-
ridsen. En af fordelene er, at HRH sørger 
for en forventningsafstemning og fungerer 
som en neutral mægler imellem forsker-
ne og virksomheden. Det er også projekt-
lederens erfaring, at firmaerne oplever, at 
de ikke kan gøre det lige så effektivt selv, 
hvis de ønsker at involvere forskere. Det 
vil normalt være mere tidskrævende at un-
dersøge muligheder i forskningsverdenen. 
“Universitetsverdenen er svært tilgængelig, 
og det kan være en labyrint at komme til de 
rette eksperter. Det har vi også brugt me-
get tid på i opstartsfasen”, siger han.

Allerede nu, et år efter at Human-Cen-
tered Research Hub (HRH) startede op 
som projekt, har de opbygget en betydelig 
forskerbank. Målet er at finde de bedste 
forskere inden for humanistisk forskning, 
som er interesseret i erhvervssamarbejde. 
Både virksomheder og forskere har vist 
stor interesse, og det ser Sigurd Lauridsen 
som tegn på, at der har været et behov for 
at forene humanistisk forskning med virk-
somhedernes udvikling. 

Stort uudnyttet potentiale
“Humaniora er nok det forskningsmæs-
sige felt, der er mindst i direkte interak-
tion med omverdenen, og det er en skam, 
for der ligger et kæmpemæssigt uudnyttet 
potentiale i det. Det er måske overset, for-
di humanistisk forskning ikke har direkte 
indflydelse på bundlinjen i firmaet”, siger 
Sigurd Lauridsen. 

HRH har blandt andet haft en pro-
jekt for Sundhedsstyrelsen, der ønskede at 
komme på forkant med den etiske diskus-

sion af forebyggelse og sundhedsfremme. 
De har også gennemført to vandhulsfor-
løb i samarbejde med fødevarevirksomhe-
den Chr. Hansen om henholdsvis udvik-
ling af en vinderkultur i virksomheden og 
om, hvordan talentudvikling blandt spe-
cialister bedst fordres. 

Et vandhulsforløb koster ikke noget for 
firmaet, og forskerne får et honorar for 
at deltage i mødet. De er blevet oriente-
ret om emnet, inden de deltager, men for-
skerne skal ikke forberede sig inden mø-
det, men blot bidrage med kommentarer 
og input fra deres forskningsmæssige bag-
grund. Rådet for Teknologi og Innovation 
medfinansierer HRH med det formål at 
fremme anvendelsesorienteret erhvervs-
forskning via øget samspil mellem forsk-
ning og erhvervsliv.    

Læs også artiklen 
“Forskere skaber nytænkning i  
virksomheder” på næste side.
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Magisterbladet fik nyt design 1. januar 
2010. Djøfbladet fik nyt design 1. januar 
2011. Her på siderne kan du se eksempler 
på de to blades design. 

Umiddelbart falder det os ind, at Djøf-
bladet har skelet – for nu at sige det mildt 
– til Magisterbladets design. Vi er selvføl-
gelig glade for den anerkendelse, der lig-

ger i at efterligne – plagiere lyder så alvor-
ligt – Magisterbladets design, hvad angår 
typografi, farver og hele opsætning. 

Også Djøfbladets forside har fået en an-
sigtsløftning, der i mangt og meget minder 
om Magisterbladets. Fx er den nye undertitel 
på Djøfbladet “Magasinet for medlemmer af 
Djøf”, hvor Magisterbladets er  “Magasin for 

medlemmer af DM”. Men okay, magasintit-
len kan vi ikke tage patent på.

Nedenfor har vi analyseret og beskrevet 
designets elementer, som skulle hjælpe dig 
på vej til at sammenligne og finde fem fejl. 
Der er ingen præmier for at finde dem, for 
der er opgaver, der på forhånd er uløselige.

Go’ fornøjelse med opgaven!   

Find fem fejl

BILLEDTEKSTER

Magisterbladet anvender som 

karakteristisk element billed-

tekster skrevet med Vista Sans 

Italic i felter med farveforløb, der 

er horisontalt langstrakte, og som 

lægger sig ind over billederne.

Djøfbladet anvender som karak-

teristisk element billedtekster 

skrevet med Vista Sans Italic i 

felter med farveforløb, der er 

horisontalt langstrakte, og som 

lægger sig ind over billederne.

Magisterbladet

Djøfbladet

opsummere 
vandhullet.

Humanistis
Metoden sta
innovationsf
internt i en o
idéer. “Vi ha
ne i virksom
ste eksperter
mange forde
ridsen. En af
for en forven
som en neut
ne og virkso
lederens erfa
de ikke kan 
hvis de ønsk
vil normalt v
dersøge mul
“Universitet
og det kan v
rette ekspert
get tid på i o

TYPOGRAFI

Magisterbladet anvender skriften 

Vista Sans til bl.a. overskrifter, 

fremhævede citater, mellem-

rubrikker og som brødtekst i 

bokse og korte tekster. Magister-

bladets bladhoved er skrevet 

med  Vista Sans Light, og dette 

snit (Light) er samtidig det mest 

anvendte gennem bladet.

Djøfbladet anvender ligeledes 

skriften Vista Sans til bl.a. 

overskrifter, fremhævede citater, 

 mellemrubrikker og som brød-

tekst gennem bladet – både i fast 

stof og artikler.
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Kontrolglade medarbejdere, som oftest 

har det store overblik, lever med en højere 

risiko for at blive stressede og sætte ar-

bejdsiveren over styr, skriver Weekendavi-

sen. Langt hellere skal man holde igen og 

strø sin energi ud på den lange bane, som 

om man deltager i et maratonløb. To isra-

elske arbejdspsykologers forskning doku-

menterer, at de mennesker, der ser sig selv 

som meget selvdisciplinerede, også hurti-

gere mister overblikket, hvis en uforudset 

arbejdsopgave lander på deres skrivebord. 

“Udholdenhed er som en muskel – den skal 

bruges klogt og rigtigt”, siger dr. Danit Ein-

Gar fra Tel Avivs Universitet, den ene af for-

skerne bag undersøgelsen.

Arbejdsgivere har pligt til at anmelde alle arbejds-

ulykker og nærved-ulykker. I gennemsnit sker det 

45.000 gange årligt, i undervisnings- og forsknings-

sektoren 2.019 gange om året. Fra 1. juli har ar-

bejdsgiverne pligt til at foretage anmeldelsen digi-

talt til Arbejdstilsynet og forsikringsselskaberne. 

Formålet er at få foretaget en hurtigere undersø-

gelse af årsagen til ulykkerne og udarbejdelse af 

handlingsplaner til forebyggelse af nye ulykker. 

Samtidig får virksomhederne digital adgang til alle 

de sager, som sorterer under Arbejdstilsynet. “Det 

er vores erfaring, at man kan undgå rigtig mange 

arbejdsulykker ved en lille, men systematisk ind-

sats. Derfor stiller vi et redskab til rådighed, hvor 

virksomheden lærer af sine egne arbejdsulykker 

– og af dem, der var lige ved at ske – samtidig med 

at man trækker på erfaringer fra sin branche”, si-

ger Jan Møller Mikkelsen, 

tilsynscenterchef i Arbejds-

tilsynet. Læs mere på 

www.easy-forebyggelse.dk.

ØKONOMISER  
MED KRÆFTERNE

“Selv om vi arbejder hårdt 
og måske ikke altid laver  

noget, der er særligt spæn-
dende, så er jobbet stadig et 

sted, hvor vi får anerkendelse 
enten i form af et klap på 

skulderen eller en bonus. Vi 
kan se, vi når vores mål. Det 

kan man ikke med familien”.
Christian Bjørnskov, lykkeforsker ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet,  

ifølge Videncenter for Arbejdsmiljø

Digital arbejds-
skadeanmeldelse

Det kan stadig lade sig gøre at få plads på den nye etårige masteruddannelse inden 

for hiv/aidsområdet, som får verdenspremiere i Danmark til september.

Det er Københavns Universitet, der udbyder mastergraden. Det er første gang, at 

man i et uddannelsesforløb forsøger at kombinere undervisning i de medicinske så-

vel som de politiske og organisatoriske aspekter ved sygdommen og dens behand-

ling. Interesserede kan læse mere på www.mhiv.ku.dk.

ENDNU FÅ PLADSER TILBAGE 
PÅ NY MASTERUDDANNELSE

I årevis har to-tre procent af de højtuddannede danskere ifølge de årligt 

tilbagevendende undersøgelser om danskernes rygevaner angivet, at de 

ryger enkelte gange om ugen eller til fester. Men tal, som Gallup har ud-

arbejdet for blandt andre Sundhedsstyrelsen, viser, at mere end seks pro-

cent danskere med en uddannelse over fire år nu ryger lejlighedsvist – til 

fester, i krisesituationer på jobbet eller i parforholdet. Undersøgelsen vi-

ser samtidig, at omfanget af drypvise rygere vokser i takt med et stigende 

uddannelsesniveau. “Det tyder på, at mange af de veluddannede går fra at 

være dagligdagsrygere til 

at ryge i ny og næ. Og selv-

om det selvfølgelig er et 

fremskridt, tror jeg, de fær-

reste kender risikoen ved 

den lejlighedsvise rygning”, 

siger Niels Them Kjær, cand.

scient. og projektchef ved 

Kræftens Bekæmpelse.

FLERE AKADEMISKE 
LEJLIGHEDSRYGERE

Foto: Colourbox
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100 KM DANMARKS-
HISTORIE ER FLYTTETÅret 2010 tegner lovende for pensionsselskabet 

for magistre og psykologer (MP Pension). I før-

ste halvår 2010 kommer selskabet med de 75.000 

medlemmer således ud med et investeringsaf-

kast på 6,9 procent. 

“Det tegner godt for resten af året, men vi for-

venter dog ikke en gentagelse af 2009, hvor vores 

afkast var et af branchens bedste. Markederne 

svinger ganske meget, og det er nærmest umuligt 

at spå om udviklingen i 2. halvår 2010”, siger pen-

sionskassens direktør, Erik Adolphsen.

Den største danske flytning af papir 

nogensinde er nået halvvejs. Mere 

end 500 flyttelæs med en million ar-

kivkasser er blevet flyttet til det nye 

rigsarkiv på Kalvebod Brygge i Køben-

havn, skriver Statens Arkiver. Lastbi-

ler fra Post Danmark har siden 1. ok-

tober 2009 kørt i pendulfart mellem 

det gamle fjernarkiv i Glostrup og det 

nye rigsarkiv med de indtil videre 100 

kilometers arkivalier med 800 års Dan-

markshistorie. Alt er indtil videre gået 

planmæssigt, og intet er blevet beska-

diget under flytningen, forsikrer ar-

kivchef August Eriksen, som leder den 

store aktion. Fotoet viser det indre af 

det nye rigsarkiv på Kalvebod Brygge.  

Den vel nok mest anerkendte af alle rang-

lister for alle verdens universiteter, der la-

ves af tidsskriftet Times Higher Education 

(THE), er ikke meget værd. Det erkender 

tidsskriftet selv, skriver Universitetsavi-

sen. Metoden til at bedømme universite-

terne har ganske enkelt alvorlige mangler. 

Det er THE’s ansvarlige for ranglisterne, 

Phil Baty, som i et brev til den tyske avis 

Die Zeit har skrevet, at det store problem 

ligger i måden at give point på via peer 

review-systemet. I undersøgelsen fra 2008 

svarede således kun i alt 3.500 forskere 

i undersøgelsen, og det er en brøkdel af 

verdens millioner af forskere. Det giver et 

uvirkeligt billede og har fået stor betyd-

ning for eksempelvis Tyskland, som blev 

vurderet på bare 182 forskeres svar, og 

som derfor har ført til universiteters “fan-

tastiske” hop på listen. 

UNIVERSITETERS RANGLISTE 
ER INTET VÆRD

“Der er blandt 
sprogmennesker og 

litterater en modvilje 
og berøringsangst over 

for naturvidenskaben 
og al dens væsen”.

Lone Frank, videnskabsjournalist, i Weekendavisen

MP Pension 
får positivt afkast

Danskerne elsker kaffe. Mere end 80 procent af danskerne drikker kaffe på arbejdet, 

viste en nyere undersøgelse af kaffeproducenten Nestlé. Danskernes gennemsnit-

ligt fire kopper om dagen overgås kun af finnernes 4,5 kopper om dagen, som er ver-

densrekord. De mange kopper kaffe viser sig nu at kunne reducere risikoen for at få 

kræft, skriver videnskab.dk. De seneste år er der publiceret en række internationale 

undersøgelser, som påviser, at koffeinholdig kaffe kan bidrage i positiv retning. En 

Harvard-undersøgelse fra december 2009 viste, at de mænd i undersøgelsen, som 

drak mest kaffe, havde 60 procents lavere risiko for at udvikle aggressive former for 

kræft som prostatakræft end de mænd, som ikke drak kaffe. En nyere undersøgelse 

i tidsskriftet Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention antydede, at fire kopper 

kaffe eller flere om dagen reducerede risikoen for hjernesvulster. Kaffens helbredelige 

hemmelighed kan være antioxidanter. 

DRIK KAFFE OG UNDGÅ KRÆFT

Foto: Scanpix

Foto: Scanpix
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INFOBOKSE

Magisterbladet udformer ofte bokse med en 

bjælke med farveforløb og med en tynd lodret 

streg i samme farve som bjælke. Overskrift 

med Vista Sans i store bogstaver og brødtekst 

i Vista Sans.

Djøfbladet udformer ofte bokse med en 

bjælke med farveforløb og med en tynd lodret 

streg i samme farve som bjælke. Overskrift 

med Vista Sans i store bogstaver og brødtekst 

i Vista Sans.

FARVEPALET

Magisterbladet anvender en palet af rød, 

grå, orange, pink, petroleumsblå, lime og 

varm grå i bokse, felter m.m.

Djøfbladet anvender bl.a. pink, petrole-

umsblå og varm grå i bokse, felter m.m.

BJÆLKE VED FAST STOF

Magisterbladet anvender en spaltebred 

bjælke med farveforløb og Vista Sans Light i 

store bogstaver til opdeling af emner på sider 

med fast stof.

Djøfbladet anvender en spaltebred bjælke 

med farveforløb og Vista Sans Light i store 

bogstaver til opdeling af emner på sider med 

fast stof.

FARVEFORLØB

Magisterbladet anvender altid 

diskrete farveforløb, når de bru-

ges i bokse og felter. Forløbet 

går altid fra mørk i bunden mod 

lys i toppen.

Djøfbladet anvender lejlig-

hedsvis diskrete farveforløb, 

når de bruges i bokse og felter. 

Forløbet går ofte, men ikke 

altid, fra mørk i bunden til lys 

i toppen. Farveforløb fra højre 

mod venstre ses også.

Magisterbladet

Djøfbladet

SIDEN SIDST/KORT NYT

Magisterbladet anvender felter 

med farveforløb, overskrifter i for-

skellige snit af Vista Sans – i både 

store og små bogstaver – samt 

fremhævet citat i serifskrift. Sorte 

tynde streger opdeler emner.

Djøfbladet anvender felter med 

farveforløb, overskrifter i bl.a. for-

skellige snit af Vista Sans – i både 

store og små bogstaver – samt 

fremhævet citat i serifskrift. Sorte 

tynde streger opdeler emner.
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GLOBALT 
NETVÆRK OM 
KREATIVITET I UDDANNELSER

Den europæiske organisation Euroscience har 

tildelt Danmark værtskabet for Euroscience 

Open Forum (ESOF) i 2014 – også kaldet forsknin-

gens olympiske lege.

Med mottoet “Science Building Bridges” har 

ESOF2014 forskning, uddannelse og innovation 

som omdrejningspunkt og samler såvel etablere-

de som yngre forskere for at skabe dialog med og 

mellem erhvervsfolk, journalister, politiske beslut-

ningstagere og den brede offentlighed, skriver Vi-

denskabsministeriet i en pressemeddelelse.

ESOF er den største forskningspolitiske kon-

ference i Europa og afholdes hvert andet år. 

ESOf2014 finder sted den 21.-26. juni i 2014.

Nyt forskernetværk kan føre til, at studerende får helt nye valgmulighe-

der med hensyn til, hvordan deres studier skal tilrettelægges, hvad de 

skal indeholde, og hvordan deres resultater skal fremstilles.

Det nye forskernetværk omfatter i alt 10 forskere fra Danmark, USA, 

England, Japan, Israel og Brasilien. Netværket “ICT and Creativity Net-

work”, forkortet “iCreaNet”, tager afsæt i en tredages international 

workshop, der blev afholdt på Aarhus Universitetets Internationalt 

 Center fra 30. marts til 1. april. 

Anbefalingerne fra regeringens Vækstfo-

rum er langt fra at være en samlet vækst-

plan, som en kommende regering – uanset 

farve – kan bygge de næste års vækstpo-

litik op omkring. Vækstforum har ikke for-

mået at udfordre egne dogmer og frem-

sætte nyskabende forslag, og man kan 

med god ret spørge, hvilken særlig legiti-

mitet dette forum af primært erhvervsfolk 

har, skriver AC i en pressemeddelelse.

“Prioriteringerne i udspillet afspejler en 

meget traditionel tilgang til erhvervs- og 

vækstpolitik. Der er for meget klassisk in-

dustritænkning og for få visioner og kon-

krete forslag om den forskning, uddannel-

se og innovation, som alle ellers er enige 

om skal trække Danmark ud af hængedyn-

det”, udtaler Erik Jylling, formand for AC.

VÆKSTFORUMS SLUT DOKUMENT 
MANGLER KANT OG LEGITIMITET

“Indtil omkring 1960 
 forventedes det af en mini-

ster, at vedkommende havde 
en nærmere forhåndsviden 
om sit område. (…) Men fra 
da har vi haft ministre, der 

som Troels Lund Poulsen 
flyttes rundt som en “regerin-

gens vandrepokal” mellem 
vidt forskellige poster”.

Tim Knudsen, lektor, KU, i Kristeligt Dagblad

DANMARK VÆRT 
FOR “OLYMPISKE 
LEGE” I 2014

Når vagtplanen skal lægges, bliver det oftere og oftere de ældre medarbejdere, der får til-

delt de belastende arbejdstider. Antallet af vagter om aftenen, om natten og i weekenden 

varetages i voksende omfang af de 55-66-årige lønmodtagere, mens de yngre årgange på 

arbejdsmarkedet i højere og højere grad slipper for at få privatlivet forstyrret af arbejde, 

skriver UGEBREVET A4.

En kortlægning af danskernes arbejdstid, foretaget af Danmarks Statistik, viser, at an-

tallet af 55-66-årige kvindelige lønmodtagere, som har været på aftenarbejde inden for en 

fireugers periode, er steget med hele 63 procent siden 2000.

SENIORERNE FÅR DE SKÆVE VAGTER

Foto: Colourbox
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Pædagogik

www.gyldendal-uddannelse.dk
Tlf. 33  75 55 60

- veje til viden

13094

Nyhed

Pædagogik 
er viden

d

624 sider,  

kr. 359,-  
ex moms

Gyldendals Pædagogikhåndbog er 
det nye flagskib i serien Gyldendals 
Lærerbibliotek. Bogen indeholder 
artikler om otte tilgange til pædago-
gikken og er redigeret af Per Fibæk 
Laursen og Hans Jørgen Kristensen.

Gyldendals Pædagogikhåndbog er et  
arbejdsredskab, der giver dig viden til  
at reflektere over pædagogiske opgaver. 
Bogens otte dele giver et solidt overblik  
over pædagogikkens discipliner.

Artiklerne inviterer til videre refleksioner 
med spørgsmål og litteratur.

Gyldendals 
Pædagogikhåndbog
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BLIV STRATEGISK KOMMUNIKATØR 
Trænger du til at skifte spor i karrieren eller vil du være skarp på kommunikation, 
så du kan gå ind i nye spændende opgaver i dit nuværende job? Kurserne Strate-
gisk kommunikation 1 og 2 giver dig færdigheder og masser af viden, som gør dig i 
stand til at håndtere kommunikation professionelt

Strategisk kommunikation del 1 handler om den super-
vigtige, daglige kommunikation og giver dig en skræd-
dersyet indføring i grundlæggende kommunikationsdisci-
pliner i teori og praksis. Det er kommunikation i fredstid 
– og hvis ikke den virker, er der ingenting, der virker. 

Strategisk kommunikation del 2 har fokus på virksomhe-
den og dens relationer med omverden – derude hvor det 
nogle gange stormer og regner. Det er dér, kommunika-
tion bliver lige så svær, som den bliver vigtig. 

strategi

Kurserne bygger oven på din tidligere uddannelse og din 
erhvervserfaring og giver dig en grundig, praktisk viden 
om moderne strategisk kommunikation. 

Læs mere og tilmeld dig på update.dk



“ Min egen 
trivsel er 
tæt for-
bundet til  
arbejds-
pladsens”
“Presset er stort i disse år. Sær-
ligt sprogfagene har det rigtigt 
svært på CBS, og på lidt længe-
re sigt er der ganske enkelt ikke 
undervisning nok til os alle”.

Undervisning, forberedelse, 

administration – og så selvføl-

gelig forskning. 

Lektorerne på landets vide-

regående uddannelser jongle-

rer med en bred vifte af opga-

ver og går dagligt balancegang 

mellem egne ambitioner og 

forskelligartede krav fra både 

studerende, ledelse og myn-

digheder. Aktuelle sager vidner 

om, at lektorernes tid er under 

stigende pres, men hvordan op-

lever de det selv? 

I sidste nummer af Magister-

bladet “skrev” Nina Javette 

Koefoed, lektor på Institut for 

Historie og Områdestudier ved 

Aarhus Universitet, dagbog 

igennem en arbejdsuge. I dette 

nummer er det lektor Hanne 

Thomsen, Institut for Internati-

onale Sprogstudier og Videns-

teknologi, der beretter.

Hanne Erdman Thomsen er studieleder på en bacheloruddannelse i engelsk og organisationskommunikation, som blev startet 
på CBS for to år siden. Med det arbejde følger både semesterplanlægning, evalueringer og eksamens- og budgetplanlægning.

MANDAG
TIL 

SØNDAG
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“Der er ikke meget forsk-
ning i mit liv lige nu, og det 
er heldigvis usædvanligt”.

“Meget af min tid går med at 
søge projektbevillinger. Det 
er et af succeskriterierne i 
mit job, at jeg også formår at 
skaffe en hel del ekstern fi-
nansiering til vores projekter. 
Mit institut har netop fået en 
projektbevilling på fem mil-
lioner fra Veluxfonden, som 
først og fremmest skal bru-
ges til en ph.d.-stilling og en 
postdoc. Det er dejligt. Målet 
for projektet er med tiden at 
få oprettet en national termi-
nologibank. Det er et af mine 
brændende ønsker som data-
lingvist, at vi et centralt sted 
samler den viden, som relate-
rer sig til det danske fagsprog.

Jeg tog selv i sin tid italiensk 
som hovedfag på Københavns 
Universitet, supplerede med fag 
på Handelshøjskolen – og tog 
så bifag i datalingvistik. Da-
talingvistik var et helt nyt fag 
dengang. Jeg tog et kursus og 
blev bidt af det. Synes, det giver 
mange interessante muligheder 
i sprogarbejde at bruge it-værk-
tøjer, fx til at få styr på forskel-
lige begreber med henblik på 
oversættelsesarbejde eller på 
opbygningen af store it-syste-
mer. Selv om terminologi på 
en måde er et fag midt imellem 
sprog og matematik/datalogi, 
så opfatter jeg primært mig selv 
som humanist. 

“Hele formiddagen sidder jeg i tandlægens venteværelse og 
arbejder på en specialevejledning, mens min datter er un-
der behandling. Hendes tand knækkede i weekenden, så 
hun har fået en akut tid. 

Officielt er dette min fridag. En af mine nærmeste kol-
leger var syg hele vinteren, og jeg har derfor en del ekstra 
undervisning og ad hoc-opgaver. Nu er jeg løbet ind i et 
problem med at få tid til at afvikle min restferie, inden det 
nye ferieår begynder til maj. Jeg har derfor lagt 10 ferie-
dage ud over marts måned, men jeg får ikke holdt fri, for 
opgaverne forsvinder jo ikke.

Jeg har tre specialestuderende under mine vinger. To af 
dem skriver sammen, og en tredje sidder i Italien og skal 
have skriftlig vejledning, så det tager lidt længere tid. Det 
er den, jeg sidder og arbejder på i tandlægens venteværelse.

Jeg bruger eftermiddagen på studielederopgaver, skal 
melde tilbage om et introkursus for nye studerende på CBS 
om CSR, corporate social responsibilities, følge op på nog-
le kursusevalueringer – og så opdager jeg, at jeg har glemt 
at indberette et ph.d.-kursus, som jeg stod for i Norge i ef-
teråret. En af årsagerne til, at omfanget af administrations-
opgaver vokser, er, at vi skal indberette mere. Jeg forstår 
egentlig godt, at det er vigtigt, men omvendt er det også 
utroligt anstrengende med den kontrol, der sniger sig ind 
fra institutlederniveau og opefter”.

TIRSDAG

MANDAG
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“ En af årsagerne til, at om fanget  
af administrations opgaver  vokser, 
er, at vi skal indberette mere. Det 
er utroligt anstrengende med 
den kontrol, der sniger sig ind fra 
institutleder niveau og opefter”.

“Det med, hvor meget mit arbejde egent-
lig fylder, og hvor meget plads jeg har til 
at løse de enkelte opgaver, er noget, jeg 
kredser meget om. Dels er det svært for 
mig at være ordentligt på, hvis jeg ikke 
når at reflektere lidt imellem de mange 
drastiske sporskifter, som sker i løbet af 
en dag, dels hænger det sammen med, at 
jeg har prøvet at være så overbelastet, at 
jeg var tæt på at blive syg af det. For nogle 
år siden oplevede jeg en periode med eks-
tremt meget arbejde. Jeg havde fået ansva-
ret for en stor konference, havde mange 
undervisningstimer og studieadministra-
tionsopgaver oveni. Hele tiden lå det i mit 
baghoved, at når det blev januar, så ville 
der falde ro på, og jeg kunne lade op igen. 
Jeg havde bare glemt at tage højde for 
bunken af eksamensopgaver, der landede 
på mit bord efter jul. Så kogte det over for 
mig. Jeg endte med at sygemelde mig i tre 
uger. Det gør noget ved en, at man både 
har været ude over kanten selv og også har 
set kolleger bliver syge. Man bliver bevidst 
om at passe på sig selv. Det er en af årsa-
gerne til, at jeg nu er blevet mere nøjereg-
nende med min tid, også selv om kulturen 
på CBS tilskriver det modsatte. Min insti-
tutleder bakker mig heldigvis op. Jeg skri-
ver ned, hvad min tid bliver brugt til, jeg 
planlægger nøje og skal helst vide, hvad 
der ligger af opgaver – både i dag og i næ-
ste uge. På den måde kan jeg også sige nej, 
hvis det bliver for meget. Alligevel har jeg 
sjældent en arbejdsuge på under 45 timer. 

Formiddagen går med et studieleder-
seminar. Vi er 30 kolleger, der bliver ori-
enteret af dekanen og diskuterer ledelsens 
ønske om at samle flere uddannelser, så 
udbuddet bliver mere overskueligt. Deka-
nen ser det som en styrke, at CBS udbyder 
mange bacheloruddannelser, så unge nemt 
kan finde noget hos os, de synes er spæn-
dende. Det er en tanke, jeg støtter langt 
hen ad vejen. Efter frokost forbereder jeg 
min undervisning til næste dag. 

Jeg er hjemme klokken 19. Vil helle-
re blive og gøre mig færdig end at slæbe 
arbejde med hjem. Heldigvis er det min 
mand, der står for indkøb og madlavning 
hjemme hos os. Han er også sprogmand, 
godt nok med tysk som speciale, men vi 
diskuterer tit fx terminologi over aftens-
maden”.

“Efter mødet finder jeg arbejde frem, jeg skal have med hjem til næste dag, 
og jeg kigger på en af de store sager på mit skrivebord: akkreditering”.

Jeg er studieleder på en ba-
cheloruddannelse i engelsk og 
organisationskommunikation, 
som blev startet på CBS for 
to år siden. Med det arbejde 
følger både semesterplanlæg-
ning, evalueringer og eksa-
mens- og budgetplanlægning. 
Selv om uddannelsen ligger 
lidt uden for mit kerneområ-
de, er jeg glad for, at jeg sag-
de ja til at blive studieleder, 
og det hænger bl.a. sammen 
med, at jeg mistede en del 
undervisningstimer, da data-
lingvistik lukkede som selv-
stændig uddannelse i 2007. 

I dag er mine to speciale-
studerende til vejledning hos 

mig i halvanden time. Vej-
ledning af specialestuderen-
de er noget af det, jeg holder 
mest af i mit job. De unge 
gennemløber en stejl udvik-
lingskurve på rekordtid. Fra 
at vide ingenting får de en 
kæmpe indsigt i et område på 
forholdsvis kort tid. Det er 
meget inspirerende at være 
vidne til på nært hold. Jeg 
ligger også i korrespondance 
med nogle kolleger, som jeg 
samarbejder med om at skrive 
en artikel om sprogteknologi. 
Og så forbereder jeg min un-
dervisning”.

ONSDAG

BLÅ BOG

Navn: Hanne Erdman Thomsen

Alder: 52 år 

Født og opvokset i København.

Uddannelse: Cand.mag. i italiensk og datalingvistik 

fra  Københavns Universitet, 1989.

Forskningsassistent på Datalogisk Institut, KU, 1989-

1991. Projektansættelser og midlertidige ansættelser 

på Institut for Datalingvistik ved CBS, 1992-2000

Job: Første faste job på CBS i 2000

Privat: Fejrede sølvbryllup med sin mand sidste år. 

Har to voksne børn på 20 og 24 år. Bor i Gladsaxe
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“Der er ikke meget forskning i mit liv lige nu, og det er heldig-
vis usædvanligt. Efter sommerferien er den eneste undervisning, 
jeg planlægger, et netbaseret kursus, og jeg glæder mig meget til 
at kunne koncentrere mig om mit forskningsprojekt i en periode. 
Misforstå mig ikke, jeg er også meget glad for at undervise. 

Jeg bruger en del tid her i formiddag på at følge jordskælvet i 
Japan. En ph.d.-studerende på mit institut er japaner og netop nu 
på udlandsophold med sin datter i Sendai, en af de byer, der er al-
lerhårdest ramt. 

Jeg forbereder min undervisning til næste uge, hvor jeg har et 
hold på 30 studerende i terminologi. Og da det egentlig er min 
feriedag, så pakker jeg med god samvittighed bilen og kører med 
min mand og datter ned til svigermor i Sønderjylland om ef-
termiddagen. Min ældste søn er ikke med. Han har diagnosen 
ADHD. I perioder, hvor han har arbejde, klarer han sig efterhån-
den fint, men det kostede familien en hel del energi, da han var i 
puberteten. Han havde det meget svært. 

Normalt har jeg lidt arbejde med på familiebesøg, men jeg hol-
der telefonen lukket og undlader at tjekke mails”.

“Jeg starter dagen med undervisning 
klokken otte. To timer. Går direkte 
videre til en workshop om e-læring. 
CBS har i en del år haft et system til 
dokumentudveksling med de stude-
rende, men licenserne er blevet så 
dyre, at det nu skal skiftes ud. Rent 
administrativt er det nye system godt 
tænkt, fx trækker det automatisk op-
lysninger om studerende og deres 
hold. Pædagogisk halter det til gen-
gæld bagefter eller rettere: Systemet 
kan en masse ting, men de forskellige 
didaktiske funktionaliteter er blevet 
prioriteret i forbindelse med overgan-
gen, og der er ikke taget tilstrækkeligt 
hensyn til de daglige brugere af syste-
met: undervisere og studerende. Jeg er 
meget optaget af, at vi optimerer sy-
stemerne til den kollaborative læring. 
Det er helt i tråd med mit eget fag, 
og jeg har nok en større forståelse og 
indsigt i it, end de fleste sprogfolk har. 
Efter workshoppen tænker jeg, at det 
derfor nok er mig, der opad i systemet 
skal gøre opmærksom på, hvor vigtigt 
det er, at vi gør en indsats for at ud-
nytte det nye system ordentligt til e-
læring på CBS.

Jeg går til møde med studienævns-
sekretæren, hvor vi planlægger næste 
møde i studienævnet, og så sætter jeg 
mig sammen med en arbejdsgruppe, 
som består af institutledere og et par 
andre kolleger fra to institutter. Op-
gaven er at tegne nogle skitser til et 
fremtidigt institut for erhvervshuma-
niora, hvor vi samler flere af de små 
institutter under samme paraply. Vo-
res udfordring er at beskrive idéen, så 
også vores kolleger på andre institut-
ter kan blive overbeviste om, at det er 
en god idé. Som udgangspunkt er der 
en hel del modstand mod endnu en 
omstrukturering.

Efter mødet finder jeg arbejde frem, 
jeg skal have med hjem til næste dag, 
og jeg kigger på en af de store sager 
på mit skrivebord: akkreditering. Min 
bacheloruddannelse i engelsk og orga-
nisationskommunikation er kun betin-
get godkendt, og jeg arbejder på at få 
tilføjet et kursus i organisationsteori”.

TORSDAG

FREDAG

“Jeg glæder mig meget til at kunne koncentrere mig om mit forskningsprojekt 
i en periode. Misforstå mig ikke, jeg er også meget glad for at undervise”.
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“Det er blevet helt tydeligt for mig, at min 
egen trivsel er tæt forbundet med trivs-
len på min arbejdsplads. Presset er stort i 
disse år. Særligt sprogfagene har det rigtig 
svært på CBS, og på lidt længere sigt er 
der ganske enkelt ikke undervisning nok 
til os alle. Jeg har taget studielederjobbet 
bl.a. for at fylde hullet, i første omgang i 
fire år. Så håber jeg på, at der sker et skifte 
på et tidspunkt. Regeringen har fx bebu-
det en politik for fremmedsprog, som for-
håbentlig også slår igennem på de videre-
gående uddannelser en dag. Men det har 
lidt lange udsigter. Da den italienske og 
russiske tolkeuddannelse lukkede for tre 
år siden, var der ikke én politiker, der hæ-
vede et øjenbryn.

Jeg bruger nogle timer lørdag på at 
hjælpe min datter med at skrive ansøg-
ning. Hun søger ind på lægestudiet på 
kvote to. I løbet af dagen læser og kom-
menterer jeg et udkast til et konferencebi-
drag fra en kollega. Jeg bruger også tiden 
på at glæde mig til påske, hvor min mand 
og jeg rejser til Østpreussen. Han er in-
teresseret i militærhistorie og fik turen af 
mig i sølvbryllupsgave sidste år. 

Søndag aften tjekker jeg mine mails – en-
delig er der en melding om, at min ph.d.-
studerende er i sikkerhed hos sine forældre 
i Osaka! Så gør jeg min undervisningsfor-
beredelse klar, så jeg kan sende materiale til 
den undervisningsassistent, som skal over-
tage et hold efter mig på tirsdag”.   

LØRDAG 
SØNDAG

“Meget af min 
tid går med at 
søge projektbe-
villinger. Det er 
et af succeskrite-
rierne i mit job, 
at jeg også for-
mår at skaffe en 
hel del ekstern 
finansiering til 
vores projekter”.

“Det gør noget ved en, at man både har været ude over kanten selv og  
også har set kolleger bliver syge. Man bliver bevidst om at passe på sig selv”.
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Virksomhederne skal have øjnene op 
for magistrenes særlige kompetencer, og 
humanisterne skal blive mere erhvervspa-
rate og entreprenante.

Sådan lød budskabet fra videnskabsmi-
nister Charlotte Sahl-Madsen, da hun 21. 
marts skød en stort anlagt konference om 
fremtidens humaniora i gang. Konferen-
cen var arrangeret af ministeriet i samar-
bejde med en række universiteter.

“Der er i dag en ubalance mellem de 
kompetencer, som dimittenderne tilegner 
sig under deres studier, og de kompeten-
cer, som arbejdsgiverne efterspørger. Det 
skal der ændres på. Vi skal have huma-
niora ud i virkeligheden. Og vi skal have 
virkeligheden ind på humaniora”, fortalte 
Charlotte Sahl-Madsen en stopfyldt aula 
på Aarhus Universitet.

Hvorvidt virkeligheden også har ind-
fundet sig i Videnskabsministeriet, til-
lader DM’s formand, Ingrid Stage, sig at 
tvivle på. Hun sad på tilhørerpladserne 
under konferencen, og hun er forundret 
over den præmis, som arrangørerne havde 
lagt ned over konferencen.

“For fem, ti og femten år siden hævde-
de man også, at magistrene var ude af trit 
med udviklingen, og at deres kunnen var 
for “langhåret” for arbejdsgiverne. Den-
gang var ledigheden blandt humanister 
høj. Finanskrisen har vist os, at det langt-
fra holder stik i dag. Tværtimod er det 
lykkedes for de humanistiske kandidater 
at klare sig bedre igennem en periode med 
lavkonjunkturer end flere andre akademi-
ske faggrupper, og også hos dimittenderne 
er der gode takter at spore”, konstaterer 
Ingrid Stage.

Der viser sig konstant nye åbninger 
og vækstområder for magistrene på ar-
bejdsmarkedet, understreger DM’s for-
mand.

“Engang var det enestående solstrålehi-
storier, at direktøren i et pensionsselskab 
var filosof, eller at cand.mag.en i engelsk 
blev kommunikationskonsulent i Dansk 
Industri. I dag vrimler det med den type 
medarbejdere blandt DM’s medlemmer, 
ligesom magistrene også for alvor har for-
mået at få fat inden for den offentlige ad-
ministration”, siger Ingrid Stage.

Humanionics
Hvor vigtige humanisternes kompeten-
cer er nu og i fremtiden for erhvervs-
livet, blev bekræftet af flere talere på 
konferencen. Blandt andre Bodil Due, 
tidligere dekan ved Aarhus Universitet 
og nu formand for en arbejdsgruppe for 
uddannelse i fremmedsprog under Vi-
denskabsministeriet.

“De sproglige uddannelser har en ko-
lossal betydning for Danmarks vækst, og 
det er et kæmpemæssigt problem, at fx 
fransk er ved at glide helt ud af professi-
onshøjskolernes læreruddannelser”, sagde 
Bodil Due.

“Vi skal arbejde for, at engelsk bliver et 
folkeskolefag fra de helt små klasser, sup-
pleret med et andet fremmedsprog, også 
tidligere i folkeskolen. Vi skal gøre mere 
for at stimulere børns interesse for frem-
medsprog, og så er det på tide, at vi be-
gynder at se tosprogethed som en ressour-
ce”, fremhævede Bodil Due.

Alan Irwin, dekan ved CBS, kaldte 
det for “humanionics”, når et forhold 
som fx klimaforandringerne bringer de 
humanistiske videnskaber ind i virk-
somhederne med økonomisk fordel. 
Og endelig fortalte kandidatstuderen-
de Maibrit Dessau Borkfeldt, hvordan 
studerende på Københavns Universitet 
havde indført et garagemiljø efter ame-
rikansk forbillede på humaniora, hvor 
fagene kan mødes på tværs.

“De kompetencer, jeg erhverver mig, 
når jeg på mine danskstudier læser Blixen 
og Kierkegaard, bliver meget tydeligere 
for mig, når jeg skal formidle det over for 
folk udefra”, fastslog hun.   

Magistrene er sluppet nådigere igennem finanskrisen end forudset af de fleste. 
Alligevel var den hævdede ubalance mellem deres kompetencer og erhvervsli-
vets behov tema på en konference om fremtidens humaniora.

“Engang var det enestående solstrålehi-
storier, at direktøren i et pensionsselskab 
var filosof, eller at cand.mag.en i engelsk 
blev kommunikationskonsulent i Dansk 
Industri. I dag vrimler det med den type 
medarbejdere blandt DM’s medlemmer”.
Ingrid Stage, formand, DM

Virkeligheden ind 
i Videnskabs ministeriet

M A G I S T E R B L A D E T  0 7  ·  A P R I L  2 0 1 1

1 8 H U M A N I O R A    af Pernille Siegumfeldt · psi@dm.dk · foto: Colourbox



Smakkedalen 8 . DK-2820 Gentofte . telefon 3915 0102 . post@unipension.dk . www.mppension.dk

Generalforsamling i MP Pension

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i MP Pension

onsdag 27. april 2011 kl. 16.00

i Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ.

Dagsordenen er:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af Årsrapport 2010 med ledelsesberetning og  
 revisionspåtegning til godkendelse

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab  
 i henhold til den godkendte årsrapport

5. Forslag fra bestyrelsen

6. Forslag fra medlemmer og bestyrelsen

7. Forelæggelse og godkendelse af lønpolitik

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Eventuelt

Ad 1.  Bestyrelsen indstiller til valg af Claes Christensen og Peter  
  Balle som dirigenter.

Ad 2-4. Bestyrelsens beretning og regnskab er gengivet i Årsrapport  
  2010, som bliver sendt til alle, der melder sig til general- 
  forsamlingen. Årsrapporten kan downloades på  
  www.mppension.dk/mpgf2011. Resumé af Årsrapport 2010  
  er vedlagt indkaldelsen, der er sendt til alle medlemmer.

Ad 5. Der er forslag fra bestyrelsen om ændringer i vedtægten og  
  pensionsregulativerne. Forslag og begrundelser er vedlagt.

Ad 6. Der er indkommet medlemsforslag. De fuldstændige forslag  
  og bestyrelsens bemærkninger er vedlagt indkaldelsen, der  
  er udsendt til alle medlemmer.

Ad 7.  Forslag fra bestyrelsen om lønpolitik for pensionskassen  
  (resumé) er vedlagt indkaldelsen, der er sendt til alle  
  medlemmer.

Ad 8. Bestyrelsen indstiller til nyvalg af statsautoriseret revisor  
  Lone Møller Olsen og genvalg af statsautoriseret revisor  
  Kasper Bruhn Udam fra Deloitte som henholdsvis revisor  
  og revisorsuppleant. Som medlemsvalgt revisor indstiller  
  bestyrelsen til genvalg af Bjørn Gyland og Jens Brandorff  
  som suppleant.

Venlig hilsen 
Bestyrelsen

Efter generalforsamlingen er pensionskassen vært ved en buffet. 
Af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse bedes medlemmerne 
tilmelde sig via mail til gf2011mp@unipension.dk senest 18. april 2011.  
Medlemmer, som tilmelder sig inden denne frist, modtager et eksem-
plar af Årsrapport 2010 med posten.

Der ydes transporttilskud efter gældende regler. Blanket til udfyldelse 
udleveres på generalforsamlingen.

Ikke tilstedeværende medlemmer kan stemme ved afgivelse af skrift-
lig fuldmagt. Fuldmagtsformular kan hentes på www.mppension.dk/ 
mpgf2011. Af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse bedes de 
udfyldte fuldmagter indsendes, så de er pensionskassen i hænde 
senest 18. april 2011. 

Alt materiale herunder indkaldelsen med det fulde materiale, 
Årsrapport 2010 med revisionspåtegning, Forretningsorden for 
afvikling af generalforsamlingen og lønpolitik kan ses på  
www.mppension.dk/mpgf2011 eller rekvireres på telefon 3915 0102.

Til medlemmerne af pensionskassen



K U L T U R

Museer – Hvorfor og Hvordan?

Lise Lyck 
Center for Tourism and Culture 
Mangement CBS, 2010, 348 
 sider, 250 kr.
Denne bog er skrevet for alle, 
der har med museer at gøre, 
det være sig drift, økonomi, 
planlægning og udvikling mv. 
Hensigten er, at museumsbe-
styrelser, museumsdirektører, 
medlemmer af museumsfor-
eninger og politikere kan fin-
de ny inspiration ved læsning 
af bogen. Også besøgende på 
vore museer, som har interesse 
i anvendelsen af statens midler 
og i samfundsudviklingen, vil 
kunne få ny viden og udbytte 
af læsningen af bogen.

L I T T E R A T U R

Odin på kristent pergament 
En teksthistorisk studie

Annette Lassen 
Museum Tusculanums Forlag, 
2011, 447 sider 398 kr.
Bogen er det første studie i, 
hvordan den førkristne gud 
Odin fremstilles i samtlige nor-
røne middelaldertekster og 

Saxos “Gesta Danorum”. An-
nette Lassen nærmer sig Odin 
på teksternes præmisser, og 
undersøgelsen retter sig derfor 
mod fremstillingen af Odin og 
denne hedenske guds funktion 
i norrøn og kristen middelalder. 

P Æ D A G O G I K

Helt ude i skoven

Trine Holck Grundahl og Jens 
Peter Larsen 
Via Systime, 2010, 128 sider, 
120 kr.
Denne bog tager udgangs-
punkt i det treårige KID-
projekt “Helt ude i skoven” i 
Lemvig Kommune. Her blev 
udviklingen af en tidlig indsats 
for udsatte børn i almindelige 
dagtilbud integreret med en 
målrettet brug af naturen i det 
pædagogiske arbejde. Samtidig 
blev en omfattende uddannel-
sesindsats af personalet kombi-
neret med lokal udvikling i de 
enkelte dagtilbud.

S A M F U N D

Tweens mellem medier og 
mærkevarer

Lars Pynt Andersen 
Samfundslitteratur, 2011,  
152 sider, 250 kr.
Tiden efter årtusindskiftet bød 
på en ny forståelse af, hvad det 
vil sige at være barn. Denne 
bog forsøger at give et nuan-
ceret billede af, hvad det vil 
sige at være tween i Danmark. 
Med udgangspunkt i to nyere 
forskningsprojekter ser bogen 

på danske tween’s virkelighed 
med medier og forbrug. Bogen 
inddrager også internationa-
le undersøgelser for at give et 
signalement af, hvad dette nye 
“globaliserede” barndomsbe-
greb indebærer.

H I S T O R I E

Herregårdshistorie 5

Britta Andersen, Simon Kyhn-
Madsen og Jette Linaa (red.) 
Gammel Estrup – Herregårds-
museet, 2010, 146 sider, 148 kr.
Med femte bind i rækken ønsker 
Gammel Estrup – Herregårds-
museet at fortsætte den mang-
foldige og bredt formidlende 
linje, der har kendetegnet de 
foregående bøger. “Herregårds-
historie 5” er med andre ord 
et aktuelt forum for de danske 
 herregårdes kulturhistorie.

N A T U R V I D E N S K A B

Aspekter af dansk miljø-
kemis historie, Historisk-
kemiske skrifter nr. 19

Anita Kildebæk Nielsen (red.) 
Dansk Selskab for Historisk Kemi 
i kommission hos Nyt Teknisk 
Forlag, 2011, 172 sider, 175 kr.
Dansk Miljøkemis Historie fo-
kuserer primært på kemikalier 
og deres skæbne i miljøet. Men 
miljøkemi favner hele biosfæren 
og er en tværgående disciplin. 
Overordnet set beskæftiger 
miljøkemien sig med risikovur-
dering og toksikologi af kemi-
kalier i de tre hovedelementer 
vand, luft og jord. Symposiet, 

som ligger til grund for denne 
udgivelse, er forsøgt tilrette-
lagt som en tidslinje, der starter 
med hygiejneproblemer og spil-
devand i 1800-tallet og slutter 
ved nutidens risikovurdering i 
nanodimensioner.

F I L O S O F I

Guldalderens moderne 
politik. Om krisediagnose, 
utopi og handling hos Johan 
Ludvig Heiberg

Bertel Nygaard
Aarhus Universitetsforlag, 2011, 
259 sider, 298 kr.
Politikken har mistet menne-
skelig betydning. Den er en 
verden for sig – løsrevet fra 
privatliv, religion, tanker eller 
kunstnerisk skaberkraft. Men 
i guldalderen var den moderne 
atomisering af menneskelivet 
ufuldendt. Her fandtes kritike-
re, der kæmpede imod. Denne 
bog beskriver, hvordan en af 
1800-tallets førende stemmer, 
nemlig digteren, kritikeren og 
filosoffen Johan Ludvig Hei-
berg, formulerede et alternativ 
til den fremmedgørelse og ånd-
løshed, der voksede frem sam-
men med den moderne politik.

P O L I T I K

Den politiske komedie

Klaus Kjøller
Forlaget Hovedland, 2011, 331 sider, 279 kr.
I “Den politiske komedie” analyseres en 
række eksempler på politikeres og andres 
sprogbrug. De fleste af eksemplerne er fra de 
seneste år. Kunsten er at begribe, hvad det 
er, man forstår i politik, når man ikke fatter 
økonomi, jura og administration. 
Det politiske sprogs grundregler ligner og 
er nærmest identisk med sproget i en kome-
die eller tragedie, og enhver politisk situation 
styres efter nogle grundregler, som også gæl-
der på teatret.

“Det ville have styrket 
Foghs idealismedyd at 

vise mere ydmyghed og 
respekt over for pres-

sen og vælgerne ved at 
bruge lidt flere ord på 

sin retfærdiggørelse af 
de nødvendige løgne”.

Flere bøger på side 34
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Det gav masser af positiv pr, da de første 
deltagerorganisationer – private virksom-
heder, offentlige institutioner og større or-
ganisationer – i 2008 tiltrådte “Charter for 
flere kvinder i ledelse”, lanceret af daværen-
de ligestillingsminister Karen Jespersen. 
Målet med chartret var at få deltagerne til 
– ad frivillighedens vej – at styrke indsatsen 
for at få flere kvinder frem i organisatio-
nerne. Også DM tiltrådte chartret.

At der kan være lang vej fra hensigter 
til resultater, vidner en foreløbig evalu-
ering om, som har opgjort udviklingen i 
otte udvalgte offentlige institutioner og 16 
private virksomheder.

Det gælder for dem alle, at de har op-
stillet en række mål, de selv anser for at 
være realistiske, men ikke har formået at 
opfylde. Rapporten peger på, at det kan 
skyldes, at de pågældende arbejdspladser 
har undladt at følge op med konkrete akti-
viteter for at nå dem.

Præcist hvor langt de evaluerede insti-
tutioner og virksomheder er kommet med 
arbejdet, fremgår af uransaglige årsager 
ikke af rapporten, der blot angiver, at må-
lene ikke er nået.

Fx havde LEGO sat sig som mål at øge 
andelen af kvinder i de to øverste ledelses-
lag fra 21,5 procent i 2006 til 40 procent i 
2010. Virksomheden konkluderer, at den 
ikke har opfyldt sit mål, fordi virksomhe-
den i stedet har brugt kræfter på at over-
tage tre nye produktionssteder. Også DR 
er et stykke fra at nå sit eget mål, nemlig 
at øge andelen af kvindelige ledere fra 28 
procent i 2005 til 40 procent i 2010. Hvor 
langt DR er nået vides ikke.

Trine Lund Niegel, der er ligestillings-
konsulent i DM, er ikke overrasket over, 
at evalueringen dokumenterer en træg ud-
vikling. 

“Ligestilling er et indsatsområde, du 
kan skubbe til side, hvis andre opgaver 

viser sig. Det er alt for uforpligtende for 
virksomhederne at tiltræde et charter, når 
ministeren ikke er parat til at tage konse-
kvensen og ekskludere de organisationer, 
der ikke efterlever deres egne mål i char-
tret”, siger Trine Lund Niegel.

“Regeringens evige mantra om, at lige-
stilling i ledelserne skal opnås ad frivillig-
hedens vej, ser ud til at være slået fejl. Jeg 
håber, at den nuværende ligestillingsmini-
ster vil tage evalueringen til efterretning 
og måske nå til en ny erkendelse af, at der 
skal skrappere politiske midler til samt en 
mere forpligtende indsats internt i virk-
somhederne”, kommenterer hun.

Hvorvidt DM selv har formået at op-
fylde sine mål for at øge andelen af kvin-
delige ledere, mangler endnu at blive eva-
lueret.   psi

Ligestillings-charter 
har ringe effekt

Du kan læse mere om Forsknings- og Innovationsstyrelsen på www.fi.dk 

og om Videnskabsministeriet på www.vtu.dk

Det Frie Forskningsråds bestyrelse:
Forsknings- og Innovationsstyrelsen indkalder hermed forslag til 
medlemmer af Det Frie Forskningsråds bestyrelse.

Forslag skal være Forsknings- og Innovationsstyrelsen i hænde 
elektronisk senest torsdag den 28. april 2011 kl. 12.00.

Det Frie Forskningsråds faglige råd:
Forsknings- og Innovationsstyrelsen indkalder endvidere forslag 
til medlemmer af Det Frie Forskningsråd:

Forslag skal være Forsknings- og Innovationsstyrelsen i hænde 
elektronisk 

For begge opslag gælder:
Det Frie Forskningsråd støtter dansk forskning baseret på 
forskernes egne initiativer og yder forskningsfaglig rådgivning 
til regeringen og Folketinget. Samtlige medlemmer af Det Frie 
Forskningsråd skal være anerkendte forskere. 

For at kunne opfylde ligestillingslovens intentioner om ligelig 
kønsfordeling i råd og nævn anmoder Forsknings- og Innova- 
tionsstyrelsen om, at der foreslås kandidater af begge køn inden 
for de enkelte fagområder.

Der er flere informationer om indkaldelsen, kontaktoplysninger, lov 
om forskningsrådgivning mv. og kriterier for sammensætningen 
af de faglige råd på www.fi.dk/dff 

Indkaldelse af forslag 
til medlemmer af Det Frie Forskningsråds bestyrelse og faglige råd
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Matematik, 
der helbreder
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Kroppens mysterier belyst 
med tal. Tal, der giver viden 
om funktioner i kroppen, som 
man ellers ikke kan undersøge. 
Det er professor Johnny Ot-
tesens dagligdag, når han som 
matematiker kaster sig over 
emner som narkose, diabetes, 
blodtryk og depression. Tek-
nikken er matematisk model-
lering, som man også kender 
fra det store forarbejde, inden 
man bygger en bro. Men John-
ny Ottesen beskæftiger sig 
ikke med betonpillers tykkelse 
eller stålwirernes udformning, 
men med det, han kalder mate-
matisk fysiologi. 

De sidste tyve år har han 
arbejdet med matematisk mo-
dellering inden for medicin. 
Interessen begyndte, da han 
efter sin ph.d.-grad blev invi-
teret til at deltage i et projekt 
om at udarbejde en narkosesi-
mulator, som i dag benyttes til 
uddannelsen af narkoselæger 
og -sygeplejersker. Koncep-
tet var matematiske modeller, 
der kørte på en computer, som 
blev koblet op i operationsstu-
en. Gennem ligninger kunne 
man simulere, hvad der skete 
under operationen, og hvad 
forskellige påvirkninger ville 
betyde for patienten. Det blev 
en succes, som blev brugt flere 
steder, og Johnny Ottesen var 
begejstret over, at hans mate-
matiske viden kunne bruges så 
direkte. Siden har han bredt 
sig ud over flere områder, og 
han ser nærmest ingen be-

grænsninger for, hvad model-
lerne kan bruges til.

“Grænsen for, hvad man kan 
med modellerne, er flyden-
de og vil hele tiden flytte sig. 
I min levetid tror jeg ikke, vi 
kan modellere et helt menne-
ske, men vi kan beskrive del-
systemer i kroppen. Kunsten 
her er ikke kun rent matema-
tisk faglig. Det handler i høj 
grad om at stille en model op, 
der præcist fanger det, vi skal, 
og undlader det uvæsentlige”, 
siger han.

Gør det usynlige synligt
Johnny Ottesen er ikke på en 
nem opgave, når han skal for-
klare en borddame, hvad hans 
job går ud på. Ofte fokuserer 
han på resultatet – viden om 
kroppen – men alt efter inte-
ressen kan han gå mere ind i 
selve matematikken.

“Vi laver for eksempel en 
matematisk model af det sy-
stem, der regulerer blodkreds-
løbet. Modellerne kan indehol-
de et hav af informationer om 
kroppen, og her kan man se, 
hvad der sker, når man skruer 
på forskellige faktorer. Når 
vi laver ligningen, så er der 
nogle variable, som vi kender, 
fx blodtryk og blodstrømning. 
Der er også nogle konstanter, 
som vi ikke kender, og som er 
meget svære at måle på et le-
vende menneske – det kunne 
fx være, hvor bløde vores årer 
er. Men gennem modellen fin-
der vi konstanterne og kan på 

For uindviede lyder det lidt som science fiction produceret i Hollywood. 
Man kunne nemt tro, at man havde at gøre med et manuskript, hvor Tom 
Cruise eller måske Sigourney Weaver spiller en forsker, der kæmper mod 
tiden for at redde mennesket med tal og ligninger. Men det er ren og skær 
virkelighed, at matematiske formler kan redde menneskeliv.

Undersøgelser af blodtrykket bliver blandt andet lavet på et vippebord, og her viste Johnny Ottesens modeller, 
at man altid har målt blodtrykket et forkert sted. På Frederiksberg Hospital samarbejder han med overlæge og 
forskningsdirektør Jesper Mehlsen, som her er kommet på vippebordet.
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den måde få viden, som man ikke kan få gen-
nem den traditionelle medicin. Jeg plejer at sige 
lidt sloganagtigt, at vi gør det usynlige synligt 
og det utilgængelige tilgængeligt”, siger Johnny 
Ottesen.

Vi kender godt modeller fra samfundet. Det 
kan være de modeller, som jævnligt optræder i 
nyhederne for tiden, og som skal beregne, hvor-
dan Danmarks økonomi ser ud i fremtiden. 
Man kan sige en del om, hvordan det går Dan-
mark økonomisk næste år, og forudsigelserne 
vil være nogenlunde præcise. Men skal man sige 
noget om 2020, så er der en risiko for, at kon-
stanterne i ligningerne ændrer sig undervejs, og 
resultatet ender med at se helt anderledes ud. 

“Sådanne modeller er højst tvivlsomme, mens 
de mere naturvidenskabeligt baserede modeller 
kan være meget mere præcise. Når man bruger 
matematikken, bliver definitionerne knivskarpe, 
og jeg har efterhånden arbejdet sammen med 
mange læger, som bliver begejstrede, når de ser, 
hvor præcist vi kan sige noget med modellerne. 
Med matematik er det enten ja eller nej – det er 
enten rigtigt eller forkert”, fastslår RUC-pro-
fessoren.

Den rette medicin
Johnny Ottesen giver som eksempel, at man 
vil have en definition på, hvor godt et hjerte er. 
Ser man på de medicinske definitioner, er de ret 
vage, og undersøger man dem nærmere, er de 
tvetydige eller direkte matematisk inkonsistente, 
for de viser, at man kan have et godt hjerte, mens 
målet siger, det er dårligt, eller omvendt. Hjertet 
spiller sammen med sine omgivelser, og omgi-
velserne kan have justeret sig, så systemet sam-

let set virker fint, 
men det gør ikke 
selve hjertet godt. 
Matematikken kan 
skille tingene ad og 
vise, hvordan hjer-
tet fungerer isole-
ret set, og den vi-
den har hjertelæger 
brug for.

“Jeg blev for 
nylig kontaktet af 

Kardiologisk Afdeling på Rigshospitalet om lige 
netop det spørgsmål. Her er vi i gang med at 
opstille en model med en talværdi for hjertets 
funktion, og så kan der være en tærskel, hvor 
man siger “her er der tale om et dårligt hjerte”, 

og det giver en helt præcis definition på et dår-
ligt hjerte. Man kan lave en mekanismebaseret 
modellering for den enkelte patients hjerte, og 
dermed kan man få at vide præcis, hvad der er 
galt. Det giver en langt mere forfinet diagnosti-
cering, end vi er vant til, og behandlingen kan 
målrettes mod det specifikke problem. Har man 
forhøjet blodtryk, så giver lægen den pille, som 
virker på de fleste patienter. Hvis den ikke vir-
ker, så forsøger man med en anden. Men gen-
nem modellerne kan man se, hvad det er for en 
mekanisme, der fungerer dårligt, og man kan 
med det samme give den rette medicin – el-
ler det kan være grundlaget for at udvikle en ny 
medicin, der virker præcis på problemet”, siger 
Johnny Ottesen.

Flytter en hånd
Et andet område, Johnny Ottesen bruger sine 
modeller på for tiden, er i forbindelse med for-
søg med blodtrykket. Når man sidder ned og 
derefter rejser sig, så falder blodtrykket i over-
kroppen, og kroppens egne kontrolmekanis-
mer skal derefter meget gerne få det til at stige 
igen, så der løber tilstrækkeligt med blod til 
hjernen. Sker det ikke, bliver man svimmel, og 
der er risiko for, at man besvimer. Især mange 
ældre mennesker kender til det problem, som 
årligt betyder mange fald med brækkede hof-
ter og arme og hjernerystelser til følge, og det 
er både synd for de ældre og dyrt for samfun-
det. Kan man komme problemet til livs, kan der 
derfor være mange gevinster. Forsøgene laves 
med testpersoner, der ligger på et vippebord. 
Man vipper dem, mens man laver en stribe må-
linger af deres blodtryk med en klips på den ene 
finger. Hånden holder de ved hjertet, fordi man 
altid er gået ud fra, at det var det mest interes-
sante mål. Til gengæld har man altid i den type 
forsøg undret sig over, at blodtrykket nogle 
gange falder, når man vipper personen, og an-
dre gange stiger lidt. 

Det fik Johnny Ottesen til at stille en model 
op, og her kunne han se, at det var forkert at sæt-
te hånden med måleklipsen ved hjertet, for krop-
pen registrerer selv blodtrykket i halsen. Denne 
elementære opdagelse fik med ét en lang række 
ting til at falde på plads, og modellerne kunne 
derefter beskrive systemet overraskende præ-
cist. Den enkle kliniske løsning er, at man i ste-
det skal holde hånden med måleklipsen ved hal-
sen, og så passer det – så falder blodtrykket, hver 
gang man vipper briksen. Man har altså i alle 

“MMeedd mmaatteemmaattiikkkkeenn kkaann mmaann 
stille knivskarppt ppå tingg,, det ikke 

falder lægggerne naturligggt at foku-
sseerree ppåå, oogg ddeett eerr eett ggooddtt eekksseemmppeell 

påå ttværffaglliighheddens sttyrkke””.

Johnny Ottesen blev for nylig udråbt til forsøgsdyrenes bedste ven, da han modtog en nordisk 
forskningspris, som Forsøgsdyrenes Værn havde indstillet ham til. “Jeg har hele tiden tænkt, at min 
forskning i sidste ende kan være med til at redde mennesker, og det, synes jeg, er stort. Men det er 
rigtig fint, at den også kan være med til at begrænse væmmelige dyreforsøg”.
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årene målt noget andet, end man troede.
“Det svarer lidt til, at man har målt på 

den tyske økonomi for at sige noget om 
den danske. Receptorerne i halsen er de 
styrende, viste min model, så det er der, 
blodtrykket skal måles. Med matematik-
ken kan man stille knivskarpt på ting, det 
ikke falder lægerne naturligt at fokusere 
på, og det er et godt eksempel på tvær-
faglighedens styrke. Man kan måske ikke 
flytte bjerge, men man kan da flytte en 
hånd, der ligger forkert”, siger Johnny Ot-
tesen med et smil. 

På Frederiksberg Hospital, som han har 
lavet projektet i samarbejde med, er man 
nu begyndt at lægge hånden ved halsen og 

dermed få det rigtige mål og et bedre ud-
gangspunkt for den fremtidige forskning.

Forsøgsdyrenes frelser
Tværfagligheden er blevet en yderst vig-
tig del af Johnny Ottesens arbejde. Og 
her mener han ikke den form for tvær-
faglighed, hvor man roder rundt på mid-
ten, men en form, hvor man kommer fra 
hver sin lejr med hver sin videnskab og 
faglighed og forsøger at få det til at spil-
le sammen.

“Det er som et godt fodboldhold, som 
består af forskellige spilletyper, eller et 
godt orkester, der består af musikere, der 
spiller forskellige instrumenter. Samklan-

gen er vigtig, og forskelligheden er ikke 
bare berigende, men helt nødvendig”, op-
lever han. 

Det er efterhånden blevet sådan, at læ-
gerne henvender sig til ham med spørgs-
mål. I begyndelsen arbejdede han mest 
sammen med amerikanske læger, fordi 
man i USA var længere fremme i forhold 
til at bruge matematikken i medicinen. 
I dag er det i høj grad danske læger, han 
samarbejder med.

“Der er da kulturbarrierer, der skal 
overvindes, og det kan være svært at snak-
ke fagligt sammen, for man mener ofte 
noget forskelligt med de samme ord. Men 
det er utroligt udbytterigt at samarbejde. 
Jeg er meget afhængig af især læger, bio-
loger og farmaceuters faglighed”, under-
streger Johnny Ottesen, som også trækker 
meget på viden om programmering.

Han blev for nylig udråbt til forsøgsdy-
renes bedste ven, da han modtog en nor-
disk forskningspris på konferencen New 
Visions in Science. Forsøgsdyrenes Værn 
indstillede ham til prisen, som Alterna-
tivfondet uddeler i samarbejde med det 
svenske fond Forska Utan Djurförsök og 
det finske fond Juliana von Wendts Stif-
telse. Johnny Ottesen fik prisen, fordi 
hans forskning kan spare utrolig mange 
dyreforsøg. Når man forsker i fx depres-
sion eller skizofreni, så er modellerne en 
fantastisk genvej, som kan spare en masse 
ubehagelige forsøg med dyr, der først er 
gjort “psykotiske”. Også på mange andre 
områder kan man undgå, at dyr må lade 
livet, fordi man kan lave de indledende 
studier ved at regne sig frem. Der vil være 
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veje, man hurtigt kan se, man ikke skal 
ofre tid, penge og forsøgsdyr på, mens 
modellerne peger i den retning, der ser lo-
vende ud.

Det pudsige er, at Johnny Ottesen ikke 
selv havde overvejet, at hans forskning 
kunne komme forsøgsdyrene til gode – 
det var Forsøgdyrenes Værn, som havde 
fået øje på mulighederne.

“Jeg har hele tiden tænkt, at min forsk-
ning i sidste ende kan være med til at red-
de mennesker, og det, synes jeg, er stort. 
Men det er rigtig fint, at den også kan 
være med til at begrænse væmmelige dy-
reforsøg. Jeg er stolt af prisen, og nu har 
jeg også forsøgsdyrene i baghovedet, så jeg 
har fortsat kontakt med Alternativfondet 
og Forsøgsdyrenes Værn og vil gå videre 
ad det spor”, fortæller professoren, der si-
den forskerprisen er begyndt at netværke 
med udenlandske forskere om, hvordan 
modellerne kan benyttes til at reducere 
antallet af dyreforsøg.

Skizofreni og diabetes
For tiden er han også i gang med et lo-
vende projekt om depression i samarbejde 
med Lundbeck. En psykiatrisk diagnose 
er en svær størrelse, for den er i udgangs-
punktet ikke naturvidenskabeligt define-
ret. Man ved dog, at visse hormonniveauer 
er ændret i forbindelse med depression. 

“Vi kan se, at det ikke er helt så simpelt, 
at det bare er kortisolniveauet, der er for 

lavt eller for højt. Et mål for depression 
må afhænge af både døgnrytmen og de 
hurtigere svingninger, som også obser-
veres. Når man bruger statistik, ser man 
for eksempel, om noget stiger, når noget 
andet stiger. Man kan ikke heraf se, hvor-
for det stiger, ligesom der ikke er nogen 
garanti for, at der reelt er en årsags-virk-
nings-sammenhæng mellem størrelserne. 
Min type model beskriver sammenhæn-
gen i stedet. De forskellige typer mekanis-
mer kan hver især bidrage til en depres-
sion, og modellerne kan i bedste Sherlock 
Holmes-stil afsløre, om vi har depressi-
on, og hvilken del af vores fysiologi der er 
problemet, og det ser ud til at fungere, så 
det forventer jeg mig meget af”. 

For Johnny Ottesen giver det håb om, 
at man kan gøre det samme i forhold til 
andre sygdomme knyttet til hjernen – fx 
skizofreni eller Alzheimers. For ham er 
det kun et spørgsmål om tid, før de om-
råder er nærmere kortlagt – vejen ligger 
åben.

Også diabetes kaster han sit matemati-
ske blik på. Her er der tale om en sygdom, 
hvor det har været svært at få medicinske 
resultater, der entydigt peger i én retning 
– måske fordi der er mange forskellige 
faktorer, der spiller ind. Diabetes 1 menes 
først at blive diagnosticeret, en hel del år 
efter, at den er brudt ud, for symptomer-
ne kommer typisk først, når der kun er 20 
procent tilbage af de betaceller, der skal 

producere insulin. Det ville være meget 
bedre for behandlingen, hvis man opdage-
de sygdommen tidligere, og her kommer 
Johnny Ottesens modeller ind i billedet. I 
arbejdet med modellering af diabetes kom 
der i øvrigt en noget overraskende opda-
gelse, som går stik imod al logik. De ma-
krofager, som nedbryder de vigtige beta-
celler, har man tidligere prøvet at sænke 
antallet af uden det store held i behand-
lingsøjemed. Men den matematiske model 
viste imidlertid, at hvis man i stedet øger 
antallet af makrofager, så kommer krop-
pen i en ustabil tilstand, hvor kroppen selv 
sørger for, at antallet af makrofager går 
ned. Systemet lander derefter i en stabil, 
rask tilstand. Den behandling er princi-
pielt ret nem, og Johnny Ottesen forsøger 
for tiden at få andre til at kigge videre på 
den opdagelse.

Matematisk modellering – det nye sort
I Danmark er der ikke mange matemati-
kere, der praktiserer matematisk model-
lering. Matematik har ikke høj status, og 
spørger man gymnasieelever, så vil de fle-
ste sige, at matematik er vigtigt og i næste 
nu, at det ikke rigtig kan bruges til noget.

“Traditionen i Danmark er, at vi ud-
danner rigtig dygtige rendyrkede mate-
matikere, men det er lidt synd, at den an-
vendte matematik ikke er mere med, for 
jeg kan se, at matematisk modellering har 
en stor appel til de studerende, fordi det 
netop er så direkte brugbart”, siger John-
ny Ottesen, som ikke ser ren og anvendt 
matematik som hinandens modsætninger, 
men snare hinandens forudsætninger. 

Men det kan være, at også gymnasie-
eleverne snart kan se, hvad matematik-
ken kan bruges til. På Roskilde Univer-
sitet slår man nemlig til sommer dørene 
op for en ny modelleringsuddannelse, 
som Johnny Ottesen har været med til at 
designe.    

Kroppens mysterier belyst med tal.
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Den ene person, mentoren, får nye in-
put og bliver udfordret professionelt fra en 
person et andet sted i arbejdslivet. 

Den anden person, mentee’en, får råd-
givning og sparring fra en person med 
mere erfaring og flere år på arbejdsmar-
kedet. 

Og begge får de fordomsfrie samtaler, 
hvor det ikke er meningen, man skal sælge 
sig selv, men blot udveksle erfaringer og få 
nye indtryk. 

Konceptet hedder mentorordninger og 
er blevet en gedigen succes i DM. Efter-
årets pilotprojekt er nu blevet efterfulgt af 
en egentlig mentorordning. 

Konsulent Trein Møller fra DM’s Kar-
riereenhed er ansvarlig for mentorordnin-
gen i DM. Hun siger: 

“Der ligger en stor frihed og store po-
tentialer for en mentee i at kunne snakke 

om karriereovervejelser uden at skulle tæn-
ke på at sælge sig selv eller være strategisk. 
Det skaber et fortroligt frirum og en mu-
lighed for at sætte sit arbejdsliv under lup. 
Arbejdslivet er i dag præget af individuelle 
karrierevalg og hyppige jobskift. Derfor 
kan det være en god idé for mentee’en at 
snakke med en person, som måske har stået 
med samme overvejelser for år tilbage”. 

Mentoren får omvendt indblik i, hvad 
der rører sig i generationen under ham el-
ler hende. 

“Mentoren kan blive udfordret på sit 
karrierevalg gennem input fra en yngre 
person, der måske er skolet til et tænke 
anderledes og har et andet syn på karri-
erevalg og udfordringer på arbejdspladsen. 
Samtidig er det en form for eksperimen-
tarium, hvor man som mentor kan træne 
sine kompetencer inden for talentspotting 

og motivation”, siger Trein Møller. 
Hun er generelt imponeret over kvalite-

ten og det engagement, mentees og men-
torer lægger i ordningen. 

“Selvom mange af dem i forvejen har et 
travlt arbejdsliv, virker det til, at arbejdet 
med en mentee eller mentor bliver priori-
teret højt”, siger Trein Møller. 

Mentorordningen løber frem til jul, og 
parrene skal mødes seks-otte gange i den 
periode. De fleste gange parvis, men der 
vil også være møder, hvor alle samles. 

I alt 22 meldte sig som mentorer, og de 
er nu sat sammen med en mentee. Der var 
dog en del flere, der meldte sig som men-
tees, hvorfor en del af dem desværre måtte 
afvises. 

Er du interesseret i at være med i men-
torordningen som mentor eller mentee, 
starter et nyt hold op efter sommerferien. 

DM HAR SUCCES MED MENTORORDNINGER

“Selvom mange af dem i forvejen har et travlt arbejdsliv, virker det 
til, at arbejdet med en mentee eller mentor bliver prioriteret højt”.

www.lb.dk

Indkaldelse til generalforsamling
Lærerstandens Brandforsikring G/S afholder ordinær gene-
ralforsamling på adressen:

Kompagnisalen, Kompagnistræde 39, 1208 København K.

Tidspunkt: Lørdag den 30. april 2011, kl. 10.00.

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten for 2010.
4. Beslutning om anvendelse og fordeling af årets overskud i 

henhold til den godkendte årsrapport.
5. Godkendelse af LB’s lønpolitik.
6. Godkendelse af kandidat til valgområde 11 for medlems-

gruppe 2 – indstillet af valgudvalget, jf. vedtægternes § 8A.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Senest 14 dage før generalforsamlingen vil dagsorden og årsrap-
port m.v. kunne ses på LB’s hjemmeside: www.lb.dk under menu-
punktet “Om LB” og underpunktet “generalforsamling”.
 
Adgang til generalforsamlingen har samtlige delegerede, der til-
lige har stemmeret.

Endvidere har medlemmer af Lærerstandens Brandfor-
sikring G/S ret til at overvære generalforsamlingen og tage
 ordet der, dog uden stemmeret.

Anmeldelse om overværelse af generalforsamlingen skal 
være Lærerstandens Brandforsikring G/S, Direktions-
sekretariatet, i hænde senest tirsdag den 26. april 2011, 
hvorefter adgangskort vil blive tilsendt.

LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S
Farvergade 17
1463 København K

På bestyrelsens vegne
Knud Erik Bang
Formand

Farvergade 17 ��1463 København K���Tlf. 33 11 77 55���www.lb.dk

Meddelelse om
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Kunsten at 
“forlore” 
en skildpadde

Foto: Colourbox

1. Brun ben, løg, hvidløg og rodfrugter i en bradepande i ovnen ved 200 grader.

2. Brun kalvekød i en stor gryde med olivenolie og krydderier.

3. Kom grønsager og ben ned i.

4. Dæk med vin og vand ca. en tomme over kødet, og lad det koge, til kødet er meget mørt ved 

svag varme ca. 2 timer.

5. Tage kød og grønsager op, kog suppen igennem, og reducér den lidt, til den har en god 

styrke.

6. Brun smørret i en gryde, og kom melet i, lad det blive brunt.

7. Så kommes suppen + fløde og eventuelt lidt ekstra vin i lidt efter lidt til sovsen smager 

“skildpaddeagtig”.

8. Imens skæres kødet i stykker og kommes i sammen med de stegte kødboller, og lige før 

servering kommes de kogte kødboller forsigtigt i sammen med kammuslingerne et par 

minutter.

9. Serveres overhældt med sherry og halve æg.

1. Kød og æg røres med en håndmikser. Så tilsættes løg og derefter mel + krydderier.

2. Rør farsen godt igennem, og lad den hvile 20 minutter.

3. Halvdelen af farsen laves til små kogte kødboller, som koges i en gryde med saltet vand. 

4. Den anden halvdel steges til små stegte kødboller i olivenolie og lidt smør.

1. Hak fisken i en foodprocessor med salt.

2. Kom løget i. 

3. Så kommes det op i en skål, og æg, mel og mælk tilsættes lidt efter lidt.

4. Rør dejen godt igennem, og justér konsistensen, så det er nemt at forme boller.

5. Hele portionen steges stille og roligt på en pande.

6. Alle boller formes med en teske varmet i et glas varmt vand.

UÆGTE FORLOREN SKILDPADDE

Til 15-20 personer

Sovs:

2 kilo kalvebov/-skank eller et kalvehoved

Nogle svinekraftben

3 løg

Et par fed hvidløg

1 kilo rodfrugter

En lille dåse tomatpuré

Rødvin (mindst 1 l)

½ liter piskefløde + eventuelt lidt mere

1 kilo kammuslinger

Fiskeboller og kødboller (se nedenfor)

Timian, laurbær, salt, peber

100 gram smør

3 spsk. mel

Sherry/Madeira + halve smilende æg

Kødboller:

2 kilo hakket kalv og flæsk

5 æg

3 løg (fintrevede)

Ca. 200 gram mel

Salt, peber

Fiskeboller:

1 kilo fiskefilet (torsk, sej, lange el. lignende)

2 æg

50 gram mel

1 dl piskefløde

1 porrer (finthakkede)
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Der er noget forlorent i Danmark. I 
hvert fald i det danske køkken, hvor der er 
en lang tradition for forlorne retter (for-
loren hare, forloren mørbrad). Forloren 
kommer af det tyske “vorlesen” (“miste”, 
“tabe”), som vi også finder i det danske 
“forlise”. Men når det gælder madretter, 
har betydningen ændret sig til “uægte” 
eller “falsk”. Det er umiddelbart ikke et 
særligt flatterende adjektiv at have påkli-
stret en ret, da det virker, som om man 
helst ville have haft noget andet, men ikke 
har haft mulighed for at skaffe originalen. 
Ikke desto mindre er flere forlorne retter 
meget velsmagende, særligt holder jeg me-
get af forloren skildpadde. Den lider lidt 
under et dåsemadsimage. Men er den lavet 
ordentligt, er det en sublim – om end me-
get proteinholdig – ret. 

Der er også gode argumenter for at 
“forlore” en skildpadde frem for så mange 
andre ting, da det i vore dage er umu-
ligt og ulovligt at anskaffe dette impone-
rende dyr. Det gjaldt ikke i gamle dage, 
hvor ægte skildpaddesuppe var anset for at 
være en af de mest eksklusive supper. En 
klassisk åbning ved royale sammenkom-
ster eller på parisiske gourmetrestauran-
ter. Inden vi går videre med den forlorne 
skildpadde, er det værd at dvæle lidt ved 
originalen.

I den klassiske franske fiske- og skal-
dyrskogebog “Madame Pruniers fiskeko-
gebog” finder man en klassisk opskrift på 
ægte skildpaddesuppe, men det mest fasci-
nerende er beskrivelsen af, hvordan man 
skal gøre det kæmpemæssige dyr i stand 
hjemme i sit køkken: En ordentlig skild-
padde skal være fed, spillevende og have 
en kampvægt på ca. 60 kilo, altså det sam-
me som en gennemsnitlig fransk husmor. 
Ved slagtningen smides dyret op på køk-
kenbordet og lægges på ryggen, således at 
hovedet stikker ud over bordkanten. Så ja-
ger man en kødgaffel ind i paddens under-
kæbe og presser hovedet nedad. Mens man 
med den anden hånd løfter en kødøkse og 
med stor kraft halshugger dyret – så vidt 
muligt i et slag!

Derefter hænges dyret med halsen ned-
ad over en balje, så kroppen tømmes for 
blod. Det tager cirka et par timer. Så skal 
dyret bare parteres. Her er det vigtigt, at 
det “grønne fedt” bevares, mens alle ind-
volde smides ud. En interessant detalje i 
tilberedningen er, at både ryg- og bryst-
panser saves i stykker og koges til suppen, 
da den indeholder det gelatinøse kød, der 
er det fine ved dette dyr. En skildpadde 
på 60 kilo giver cirka 30-35 liter færdig 
suppe. Mon ikke skildpaddeslagtning med 
efterfølgende suppekogning har været ob-

ligatorisk pensum på alle husholdnings-
skoler med respekt for sig selv.  

Da skildpadden er et fredet dyr for ti-
den, slipper vi for denne makabre operati-
on og kan med god samvittighed kaste os 
over den forlorne skildpadde. Det er dog 
også en arbejdskrævende proces at tilbere-
de denne ret, som har mere karakter af ra-
gout end af suppe. Da skildpadden er både 
et land- og et vanddyr, bruges både fiske- 
og kødboller. Traditionelt laves både kog-
te og stegte udgaver af begge slags boller. 
Her afviger min variant lidt fra den tradi-
tionelle, da jeg er blevet meget træt af de 
kogte fiskeboller, der altid går i opløsning, 
medmindre man tilsætter så meget kar-
toffelmel, at fiskesmagen forsvinder. Man 
kan bruge færdiglavede fiskeboller, men 
de har ikke ret meget med fisk at gøre, så 
jeg bruger et elegant alternativ, nemlig 
kammuslinger, selvom det gør min version 
til en uægte forloren skildpadde.

I min familie har vi altid spist den til 
påske. Det er en tid, hvor man har tid til 
at samles om den store arbejdsopgave, der 
meget nemt kan uddelegeres, således at en 
laver fond, en anden kødboller osv. Jeg vil 
appellere til alle kødentusiaster om at give 
sig i kast med opgaven, så forloren skild-
padde kan få et imageskift fra dåsemad til 
fråsemad.   

“Derefter hænges 
dyret med halsen 

nedad over en balje, 
så kroppen tømmes 

for blod. Det tager 
cirka et par timer. 

Så skal dyret  
bare parteres”.
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Teknologi skal nu gøre det sværere at pynte sig med lånte fjer og fuske sig til 

flotte titler. Fra videnskabens bund til top bliver der oprustet med computer-al-

goritmer, der skal hjælpe videnskabsfolk af med trangen til at copy-paste, skri-

ver Videnskab.dk.

Computer-algoritmer, der kan trække tæppet væk under fuskere, kaldes for 

lighedsalgoritmer. Idéen bag denne type af programmer er, at de foretager et 

udpluk af ord fra artiklen. Nogle ord er så almindelige, at maskinen ikke interes-

serer sig for dem, mens andre mere specifikke ord får høj prioritet.

Den 30. marts var der fernisering på 

udstillingen “Art & Science 01” på Syd-

dansk Universitetsbibliotek i Odense. 

“Art & Science 01” kickstarter en udstil-

lingsrække med kunstnere, der alle for-

tolker videnskabelige udsagn, teorier 

og forskningsresultater. Bag udstil-

lingerne står det eksperimenterende 

forskningsformidlingscenter Center for 

Kunst og Videnskab (SDU).

De første i rækken er den canadiske 

maler og multimediekunstner Peter 

McLeish og den danske installations-

kunstner Jakob Jensen. Både McLeish og 

Jensen arbejder med astronomi og den 

naturvidenskabelige begrebsverden.

Læs mere på  

www.sdu.dk/kunstogvidenskab

SAMTIDSKUNST OG 
FORSKNING MØDES

“Det skal  
være enklere,  
nem mere og  

hurtigere at få 
 aktindsigt”.

Per Hansen, formand for de offentlige chefer  
i Djøf, i Jyllands-Posten

Computer-algoritme afslører  
videnskabeligt plagiat

Visionen for den nye 

udstillingsbygning er 

at skabe et samlet hi-

storisk museum, der 

skal dække byens og 

øens historie fra de 

ældste tider til i dag. 

Det nye museum skal 

bygges ind i en sam-

menhæng, der omfat-

ter adskillige fredede 

og bevaringsværdige bygninger fra 1500-tallet og frem til 1900-tallet. 

Bl.a. løftes et stykke af Møntestrædes middelalderlige belægning op, re-

gistreres og bevares til brug for fremtidig forskning og udstilling.

MØNTERGÅRDEN I ODENSE  
FÅR NY UDSTILLINGSBYGNING

UDENLANDSKE 
FORSKERE STRØM-
MER TIL DANSKE 
UNIVERSITETER
De seneste år har flere og flere uden-

landske forskere meldt sig i konkur-

rencen med deres danske kolleger, og 

flere stillinger er blevet besat af ud-

lændinge. 

Seks ud af ti ansøgere til stillingerne 

som adjunkt, lektor eller professor ved 

et dansk universitet havde udenlandsk 

baggrund, og mere end en tredjedel af 

dem, der blev ansat, var udlændinge.  

Af de udenlandske forskere kom seks ud af ti direkte fra stillinger i udlandet, mens 

fire ud af ti i forvejen var ansat i Danmark.

De nye tal er beskrevet i rapporten “En forskerstab i vækst 2007-2009”, som er 

udarbejdet af UNI-C for Videnskabsministeriet. Rapporten udkommer hvert tredje 

år og beskriver danske forskeres ansættelsesforhold.
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Sidste frist for debatindlæg til  nr. 8 er mandag den 11. april kl. 10. Debat indlæg sendes til magisterbladet@dm.dk. Indlæg må mak-

simalt være på 3.000 tegn inklusive mellemrum. Er et   debat indlæg for langt, vil det blive forkortet af redaktionen. Længere ind-

læg i form af kommentarer eller kronikker bringes efter aftale med  redaktøren.

BETYDER OVERENSKOMSTEN NOGET?

Ved OK 2008 blev det aftalt, at special- og chefkonsulenters 
grundløn skulle kunne fastlægges inden for et interval, således 
at lønnen uden tillæg altså kunne være forskellig for de enkelte 
konsulenter. Den laveste grundløn blev sat lidt højere end den 
tidligere ene sats, og alle special- og chefkonsulenter blev auto-
matisk sat til denne. Om man så skulle have en højere grundløn 
(det vil sige at udnytte det nye interval), blev overladt til de lo-
kale forhandlinger. 

Jeg har været tillidsrepræsentant i hele den nu overståede over-
enskomstperiode og har ved de lokale lønforhandlinger hvert år 
også forhandlet for mine specialkonsulentkolleger. 

Da jeg har været af den opfattelse, at overenskomsten er til for 
at blive brugt, har jeg hvert år forsøgt at få ledelsen til at bruge 
det nye interval. Internt i specialkonsulentgruppen besluttede vi 
allerede det første år at arbejde for en anciennitetsbestemt ord-
ning, hvor vi ville have nye specialkonsulenter på den laveste 
grundløn, konsulenter med 2-3 års anciennitet midt i og dem 
med mere end fem års anciennitet øverst i intervallet. 

Vores ledelse afviste dette pure. De henholdt sig til, at Per-
sonalestyrelsen ikke havde udstukket vejledninger på området, 
og at “ingen andre” brugte den nye bestemmelse, og de ønskede 
ikke at “gå foran” andre arbejdspladser med dette. 

Jeg henvendte mig derfor til både DJØF og DM, som jeg re-
præsenterer, for at få en eller anden form for opbakning. Jeg 
forestillede mig, at der måtte være udarbejdet nogle forslag, i det 
mindste bare i form af et stykke papir hvor der stod, hvordan 
foreningerne forventede, at dette ville blive udmøntet. Men nej. 
Jeg kunne få sympati for mit forehavende, men ingen hjælp eller 
støtte. Heller ikke ved det andet års forhandlinger var der no-
get at komme efter. Jeg kom dog så langt som til at få at vide, at 

DJØFs forhandler, der havde siddet med ved de centrale forhand-
linger, mente, at den anciennitetsbaserede model, som vi selv 
havde fundet på, var meget tæt på de forestillinger, man havde 
haft om måder, det kunne gøres på. Og nu har vi så haft de sidste 
forhandlinger inden for rammerne af OK 2008 – med nøjagtig 
samme resultat. 

Så spørger jeg: Hvorfor er fagforeningerne gået med på at ind-
føre en ordning i overenskomsten, som de ikke selv vil slås for 
– eller i det mindste bare formulere forventninger til? Hvad fik 
arbejdsgiverne til gengæld for denne – åbenbart – fuldstændig 
tomme og virkningsløse bestemmelse? Det kunne jeg godt lide 
at vide. 

Helene Brochmann, tillidsrepræsentant for AC-gruppen

SVAR

Kære Helene Brochmann
Du har helt ret i, at intervalmodellen ikke har været en stor suc-
ces. Den var en del af “pakken” ved sidste overenskomst, og vi 
ville gerne have haft en beskrivelse af progressionen inden for in-
tervallet med i aftalen. Men da en overenskomst er en samlet af-
tale, kunne vi ikke få alle vores ønsker opfyldt. Vi har i overens-
komstperioden indsamlet erfaringer med brug af intervallet og 
vil klart tage dine iagttagelser med. Erfaringerne vil vi omsætte i 
en opdateret version af vores vejledning om chef- og specialkon-
sulenter. Vi vil nemlig gerne slås – og levere redskaberne til for-
handlingerne, så alle mulighederne i lønsystemet bliver brugt, så 
DM-medlemmer kan få mest muligt i løn. 

Ingrid Stage, formand, DM

MA INDFØRER NYT IT-SYSTEM 
OG BEDER OM TÅLMODIGHED
Som andre a-kasser, der har gjort det samme, må MA desværre også sande, at det koster sagsbehandlingstid 
at indføre nyt it-system. Vi arbejder på højtryk med at behandle din henvendelse og beder dig være tålmodig 
med os. Vi opfordrer dig samtidig til at vente med at ringe til os til efter kl. 13, hvis du har mulighed for det. 

ma-kasse.dk
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Vi befinder os i en af de største magtkampe og omvæltninger i 
Danmarkshistorien her, hvor muligheden for at blive et videns-
samfund stadig er til stede. Det er en kamp mellem politikerne 
og forskerne om, hvem der skal bestemme over forskningens ka-
rakter, retning og brugen af dens resultater. 

Det var Anders Fogh Rasmussen, som med fin politisk næse 
startede denne kamp med ordene, “Vi behøver ikke eksperter og 
smagsdommere til at bestemme på vores vegne”. Udtalelsen blev 
læst af mange vælgere og dele af erhvervslivet, som at politiker-
ne ville befri dem for forskernes bedreviden på alle samfundets 
områder.

Det er ikke mindst lektorer og professorers skyld, at alting er 
gået galt i Danmark, blev jeg klar over, da jeg deltog som oplægs-
holder og opponent i et møde om universiteterne hos Konserva-
tive Studenter. De konservatives uddannelsesordfører, Rasmus 
Jarlov, førte den verbale pisk. Da han var færdig, var jeg degrade-
ret fra en af samfundets ærværdige støtter og autoriteter til selve 
problemets kerne. Man kunne virkelig ikke overgive styret til 
sådan nogen som os. Allerede da havde man flyttet hovedparten 
af universiteternes forskningsmidler, som skulle sikre os forsk-
ningsfrihed, ud i konkurrenceudsatte fonde med politisk ud-
valgte bestyrelser med mange folk fra erhvervslivet. Så nu bruges 
store dele af vores arbejdstid – ikke på at forske – men på at søge 
penge til at forske for hos et stadig voksende bureaukratisk appa-
rat, hvis udøvere bliver stadig flere og får stadig højere lønninger 
og dermed opsuger dele af universiteternes midler til forskning 
og undervisning, og som udøver stadig større kontrollerende 
magt over forskerne gennem kvantitative målinger af vores pub-
liceringspræstationer. Enstrenget ledelse og professionelle ledere, 
som ikke skal forholde sig til forskerne som kolleger, men skal 
modtage ordrer fra den øverste ledelse, indførtes som en profes-

sionalisering af ledelsen, der ifølge new management skal give 
øget effektivitet og besparelser. 

En af grundene til, at så mange af os har interesseret os for 
Lomborg-sagen i sin tid og nu for den farverige Penkowa-sag er, 
at de viser dette systems store svagheder. Miljøminister Karen El-
lemann (V) oplyser i et svar til Folketingets miljøudvalg, at Bjørn 
Lomborg i 10 år fra 2002 og til 2012 samlet får tildelt bevillinger 
for i alt 138,1 millioner kroner. Så vidt jeg ved, er de alle bevilli-
get direkte fra finanslove uden om forskningens bedømmelsesud-
valg. Så man har fundet en effektiv vej uden om “smagdommerne”, 
som jo fx inkluderer medlemmer af FN’s klimapanel. Lomborgs 
arbejde, som nogen vist kalder forskning, opretholdes fortsat med 
penge direkte fra finansloven bevilliget af regeringen på særligt 
initiativ af Dansk Folkepartis klimaskeptikere. 

Penkowa-sagen viser, hvor påvirkeligt et enstrenget ledelses-
system med politikere i toppen er. Tidligere uvidenskabsminister 
Sander er da også dybt involveret i sagen, ligesom KU’s rektor 
og en dekan. De har alle sammen forsøgt at lægge låg på sagen af 
grunde, som vi ikke rigtigt kender endnu, da man stadig undvi-
ger en uafhængig undersøgelseskommission med forskere i. 

Politikerne udviser en stadig stigende foragt over for de forsk-
ningsresultater, som folk har betalt dyrt over skattebilletten for at få 
produceret. Det gælder i hvert fald, så snart det ikke drejer sig om 
ny teknologi, som kan give nye produkter eller medicinske opda-
gelser, der kan føre til besparelser i sundhedsbudgetterne. Rammer 
forskningsresultaterne derimod forestillinger i deres egen common 
sense, fx omkring passiv rygnings farlighed, sikkerhedspolitiske for-
hold, økologiske problemer, global opvarmning, kriminel lavalder 
eller nationaløkonomiske modellers resultater, så tager man selv stil-
ling på et common sense-niveau, som alle vælgerne kan forstå. Den 
slags leder ikke ind i et videnssamfund, men væk fra det.   

KAMPEN OM VIDENSSAMFUNDET

“Det er ikke mindst lektorer 
og professorers skyld, at alting 

er gået galt i Danmark, blev 
jeg klar over, da jeg deltog som 
oplægsholder og opponent i et 
møde om universiteterne hos 

Konservative Studenter”.
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A R B E J D S M A R K E D

Ledig uden stress

Helle Alsted 
Forlaget Flammen, 2011,  
186 sider, 295 kr.
Det er måske landets dyre-
ste fordom, at det kun er folk 
i arbejde, der kan få stress. 
Faktisk viser undersøgelser, 
at halvdelen af de ledige går 
rundt med stress-symptomer, 
der kun bliver værre, fordi in-
gen af de professionelle vil se 
det i øjnene – endsige priori-
tere problemet. Få inspiration 
og værktøjer til at skabe trivsel 
i din ledighedsperiode, så du 
undgår at gå ned med flaget og 
dermed kommer længere væk 
fra arbejdsmarkedet.

L E D E L S E

Coaching – fokus på 
 samtalen

Helle Alrø, Poul Nørgård Dahl 
og Søren Frimann (red.) 
Hans Reitzels Forlag, 2011,  
184 sider, 248 kr.
Bogen præsenterer forskel-
lige filosofiske og teoretiske 
perspektiver på coachingsam-
talen og indeholder desuden 
analyser af autentiske coa-
chingsamtaler, som finder sted 

i en organisatorisk kontekst. 
Bogens kapitler beskæftiger 
sig med forskellige tilgange til 
coaching, som de kommer til 
udtryk i teori og praksis. Der 
er særlig opmærksomhed på, 
hvordan coachen er til stede i 
samtalen og forvalter sin rolle. 
Bogen er den tredje bog i se-
rien om Organisatorisk Coa-
ching.

M E D I E V I D E N S K A B

medieDK

Stig Hjarvard (red.) 
L&R Uddannelse, 2011,  
210 sider, 368,75 kr.
Bogen behandler vekselvirk-
ningen mellem medier, kultur 
og samfund samt mediernes 
øgede samspil med hinanden. 
Bogen kombinerer analyse, 
historie og teori. “medieDK” 
med tilhørende website er be-
regnet for medieundervisnin-
gen i faget dansk på alle gym-
nasiale uddannelser.

R E L I G I O N

Kirke før politik  
Min kirkehistorie

Asger Baunsbak-Jensen 
Forlaget Alfa, 2010, 236 sider 
279 kr.
Sprænges folkekirken på 
spørgsmålet om vielse af ho-
moseksuelle? Det er tættere 
på end nogensinde før. Men 
det er ikke første gang, at bøl-
gerne om kirkeskibet går højt. 
Tænk fx på den hidsige dis-
kussion om kvindelige præ-

ster. Eller om Grosbølls guds-
tro. Asger Bauns bak-Jensens 
bog “Kirke før politik” kaster 
lys over den aktuelle situati-
on og fortæller historien om 
kirkens stilling i det moderne 
Danmark.

S A M F U N D

TEGNINGEKRISEN 
                 – som mediebegivenhed 
                 og danskhedskamp

CARSTEN STAGE

AARHUS UNIVERSITETSFORLAG

Tegningekrisen  
– som mediebegivenhed og 
danskhedskamp

Carsten Stage 
Aarhus Universitetsforlag, 2011, 
208 sider, 248 kr.
Det er umuligt at definere, 
hvad dansk kultur er. Samti-
dig er det tilsyneladende en 
opgave, der trænger sig mere 
og mere på, ikke mindst i 
medierne. Det blev klart, da 
Jyllands-Posten i 2005 trykte 
12 tegninger af profeten Mu-
hammed, og de danske me-
dier eksploderede i en intens 
og langstrakt debat om såvel 
tegningerne som de voldsom-
me begivenheder, der fulgte i 
kølvandet på offentliggørelsen. 
Bogen er første bind i serien 
“Sociologiske Studier”.

P Æ D A G O G I K

Lærerne og de nye vilkår

Ole Christensen og René B. Chri-
stiansen 
Forlaget UP, 2010, 144 sider, 
168 kr.
Bogen giver en række  skarpe 
bud på, hvorledes under-
viserne på lærernes efter-/
videre uddannelser kan tilegne 
sig faglige og pædagogiske 
kompetencer, der understøt-
ter den eksisterende praksis 
og udfordrer den pædagogiske 
dagsorden i folkeskolen. Bru-
gen af digitale læringsmedier i 
skolen, stiller nye krav dels til 
lærernes vilkår i skolen dels til 
underviserne på videreuddan-
nelsen.

S A M F U N D

Årgang 2012.  
Socialliv og amvær i en tid med nye 
medier

Søren Schultz Hansen 
Informations Forlag, 2011, 200 sider, 249 kr.
Hvad betyder internettet og de mobile 
medier for vores børns sociale liv nu og i 
den nære fremtid? Søren Schultz Hansen 
har fulgt de unge – som bliver 18 år i 2012 
– på nettet, i familien og med vennerne. 
I “Årgang 2012” viser han, på baggrund 
af en omfattende empirisk undersøgelse, 
hvordan vi kan forstå dem, og hvordan 
voksne adskiller sig fra deres børn i bru-
gen af nye medier.

“Mobiltelefonen har fået  
en taktil dimension: Den 

er måske ikke i fysisk 
forstand vokset sammen 

med kroppen, men det 
er den i praksis, for den 
fungerer kun, hvis den 
hele tiden har kontakt 

med kroppen, så man kan 
 mærke, når den vibrerer”.
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Der går et spøgelse gennem den europæiske uddannelsesver-

den. Kravet om dokumentation.

Den ekstreme udformning, det har fået i Danmark, hænger 

sammen med et politisk behov for at markere initiativ på ud-

dannelsesområdet, hver gang en måling peger i den forkerte 

retning.

Hver for sig er der mange gode elementer i at samle op på 

evalueringer, se på, hvordan målsætninger føres ud i livet, og 

i det hele taget give uddannelserne et kritisk eftersyn.

Problemet er bare, at de mange forskellige tiltag og kvali-

tetssikring ikke er tænkt tilstrækkeligt godt sammen, at de så 

at sige stritter ud i mange forskellige retninger. Den bærende 

ide med kvalitetssikring må være at fokusere på opnåelse af 

højere kvalitet i uddannelse, udvikling og forskning. 

Læreruddannelsen må her komme ind på en suveræn før-

steplads, når det gælder “worst practice”.

I øjeblikket bliver uddannelsen akkrediteret, samtidig med 

at regeringens følgegruppe er i gang med sin egen kvalitets-

sikringsundersøgelse, og samtidig med at professionshøjsko-

lerne midtvejsevaluerer udviklingskontrakter med Under-

visningsministeriet, mens den kvalitetssikring, der foregår 

gennem censorformandskabet for uddannelsen, ikke anven-

des til en samlet strategi for kvalitetssikring. 

Rasmus Willig har gennem sin forskning dokumenteret, 

hvordan manglende indflydelse og begrænsninger i medar-

bejderindflydelse i børnehaver og daginstitutioner kan øde-

lægge arbejdsmiljøet i en grad, der invaliderer de pædagoger, 

der er gjort til passive ofre for en enøjet ledelsestænkning af 

den offentlige sektor.

I det lys er artiklen “Uro over nye undervisningsformer” 

skræmmende læsning, hvor sikkerhedsrepræsentanten sæt-

ter ord på en frustration blandt underviserne: “Her oplever 

jeg for første gang i lang tid noget, der reelt truer arbejdsglæ-

den og det psykiske arbejdsmiljø. Jeg oplever en meget stor 

utryghed, og det, vi står med som undervisere, er, at der ikke 

er nogen plan”. 

Der er også tegn på, at man ikke tager de studerendes 

synspunkter alvorligt. En undersøgelse fra AKT har peget på, 

at de studerende på professionshøjskolerne efterlyser mere 

undervisning og mere samvær med deres lærere. Aktuelt har 

først de lærerstuderende og senest de pædagogstuderende i 

samarbejde med BUPL, SL og DM lavet en undersøgelse af ti-

metallene på pædagoguddannelserne. Tallene peger på store 

forskelle mellem de undersøgte uddannelsessteder, men pe-

ger generelt på en kraftig nedgang i timetallet.

“De pædagogstuderende får ikke den personlige sparring 

med en lærer, som de har brug for, og de får ikke det nødven-

dige timetal på mindre hold, hvor de kan udfolde den række 

af pædagogiske færdigheder, som er nødvendige i deres frem-

tidige job. Det lave timetal påvirker uden tvivl det faglige ni-

veau hos de bachelorer, som kommer ud fra professionshøj-

skolerne”, understreger Anders Hamming, der har deltaget i 

timetalsundersøgelsen som DM’s repræsentant.

Hvis der er en intention om, at læring skal ses i et andet lys 

end traditionel “face to face”-undervisning, skylder man de 

studerende en forklaring, der går på læringsovervejelser. Blot 

at henvise til økonomisk nødvendighed har ikke noget udvik-

lingsperspektiv. Det medvirker blot til frustration hos de stu-

derende og hos de lærere, der bliver sat til at implementere no-

get, de ikke selv har været med til at udvikle, og hvor formålet 

– ud over et økonomisk sparerationale – fortaber sig i tågerne.

Og så for resten. Hvordan hænger det sammen med kvali-

tetssikring? Eller er økonomistyring, udvikling af uddannel-

serne og kvalitetssikring tre forskellige fora, som ikke skal 

æltes sammen?

Mens professionshøjskolerne skal forholde sig til kraftige 

besparelser de kommende år, tvinger de forskellige kvalitets-

sikringsprogrammer ledelserne til at allokere ekstra ressour-

cer til indrapportering og organisering af kvalitetssikrings-

arbejdet. Ressourcer, der kun kan tages fra undervisning og 

udvikling.

På den måde har kvalitetssikringerne i den usystematiske 

og kaotiske udformning, det har fået på vores område, nogle 

kraftige bivirkninger. Det dræner ressourcer fra professions-

højskolernes kerneopgaver til undervisning og udvikling.

Så kære Troels. Velkommen. Der er nok at tage fat på.

dm professionshøjskoler er 
 sektorblad for DM-medlemmer, der 
arbejder på  professionshøjskoler.
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Det er de faglige konsulenter i DM, som 

nu kan gøre status oven på en ualmindelig 

hård sæson. Konklusionen er, at ledelserne 

har spillet lovligt hårdt ud forud for partshø-

ringerne i forbindelse med de store afskedi-

gelsesrunder.

“Det er ikke af ond vilje, at de som udgangs-

punkt har prikket langt flere, end de har fyret. 

Det skyldes snarere et manglende overblik 

over de ansatte og deres opgaveporteføljer 

i organisationer, der har op imod 1.000 med-

arbejdere. Derfor lykkes det ofte undervejs i 

processen alligevel at finde job til de prikkede 

andre steder i organisationerne”, forklarer 

Helge Nielsen, der er faglig konsulent i DM.

Og selv om det selvfølgelig er den bedst 

mulige udgang for de ansatte, der først tror, 

at de har mistet deres arbejde, er det samti-

dig en proces forbundet med store omkost-

ninger, understreger Helge Nielsen.

“Det kaster chokreaktioner igennem med-

arbejderstaben, hver gang en fyringsrunde 

er i gang. En konstant usikkerhed er et bela-

stende vilkår, når man prøver at passe sit ar-

bejde, og på professionshøjskolerne har det 

været et vilkår igennem flere år”, siger Helge 

Nielsen.

Hans Beksgaard, der er formand for DM 

Professionshøjskoler, ser de uforholdsmæs-

sigt store prikkerunder som en manglende 

hensyntagen til medarbejdernes trivsel. Og 

det er klart et ledelsesansvar, pointerer han.

“Hvis man prikker flere, end man fyrer, vil 

der brede sig en lettelse blandt medarbej-

derne, som formentlig tager toppen af den 

modstand, ledelsen ellers vil møde i den slags 

situationer. Men hvis det er en taktik, man 

opererer strategisk med fra ledelsens side, er 

det en forkert taktik, for den betyder samti-

dig dårlig trivsel og dermed flere sygedage og 

generel negativ motivation hos de ansatte”, 

understreger Hans Beksgaard. 

“En permanent tilstand af fyringsfrygt be-

røver mange af vores medlemmer glæden ved 

at gå på arbejde”, tilføjer han.

Ud over at for mange blev prikket, kan DM 

konstatere, at der er en overvægt af ældre 

medarbejdere blandt de fyrede, at det er den 

såkaldte overtallighed i de enkelte faggrup-

per snarere end kvalifikationerne hos den en-

kelte medarbejder, der afgør, hvem der bliver 

fyret – og endelig, at solidariteten på tværs af 

afdelingerne på det enkelte uddannelsessted 

er nødlidende. Samtidig med at man afske-

diger i det ene hjørne af organisationen, for-

længer man de tidsbegrænsede ansættelser i 

andre hjørner.   

1/3 AF DE PRIKKEDE 
BLEV IKKE FYRET

Manglende overblik betød, 
at op imod 1/3 af de medar-
bejdere, som i første omgang 
blev prikket under efterårets 
og vinterens store fyrings-
runder på landets University 
Colleges, i 11. time alligevel 
undgik at blive fyret.

“En permanent tilstand af fyringsfrygt berøver mange af vores 
 medlemmer glæden ved at gå på arbejde”, siger Hans Beksgaard
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Et vejledende timetal som rettesnor for pædagoguddannelserne. 
Sådan lyder ønsket fra professionshøjskolernes rektorkollegium, 
efter at ny undersøgelse har afdækket store forskelle i timetallet 
på landets pædagoguddannelser.

Flere timer, tak! Pædagogstuderende fra hele landet del-
tog sidst i marts i et stormøde for at vise deres frustration 
over det lave timetal på mange pædagoguddannelser.

Hvem er det, der stjæler vores timer? 

Sådan spurgte PLS, de pædagogstuderendes 

studieorganisation, da de sidst i marts ind-

kaldte til stormøde på University College Lil-

lebælt.

De studerendes organisation ville sætte 

den undersøgelse af pædagoguddannelser-

nes timetal på dagsordenen, som de i samar-

bejde med DM, BUPL og Socialpædagogerne 

(SL) står bag. En undersøgelse, der blandt an-

det afdækker, at antallet af lektioner kan va-

riere med op til otte timer om ugen fra ét ud-

dannelsessted til et andet. 

“Vi efterlyser ikke nødvendigvis mere af 

det, vi kalder røvtilbænk-undervisning, men 

når man opererer ud fra vidt forskellige stan-

darder rundt omkring, risikerer man en stærkt 

svingende kvalitet i uddannelsen, og så er vo-

res faglighed på spil. Der kan hos os selv og an-

dre opstå tvivl om, hvorvidt en pædagog fra én 

uddannelse er lige så dygtig som en pædagog 

fra en anden uddannelse”, lyder det fra Kathri-

ne Bødker Tegllund, politiker i PLS og blandt 

initiativtagerne til konferencen.

Hendes egen erfaring fra pædagoguddan-

nelsen Frøbel er, at det går den gale vej. Fx er 

praktikforberedende undervisning og pæda-

gogiske fag blevet henlagt til auditorier med 

140 studerende om én lærer.

“Selvstudier – uden underviser og uden 

en gruppe at samarbejde med – er også en 

undervisningsform, der griber om sig. Og på 

konferencen hørte vi, hvordan forelæsninger 

fuldstændigt har erstattet al holdundervis-

ning på pædagoguddannelsen i Jelling”, uddy-

ber Kathrine Bødker Tegllund.

Myterne florerer

Anders Hamming, der er næstformand i be-

styrelsen for DM Professionshøjskoler, deltog 

også i mødet på University College Lillebælt. 

Han var med til at lave timetalsundersøgel-

sen og blev ikke det mindste overrasket over, 

at pædagogstuderende i dag kun får i gen-

nemsnit 11 lektioner a 45 minutter om ugen 

på deres uddannelse.

“For 15 år siden havde førsteårsstuderen-

de op imod 28 undervisningstimer om ugen. 

I dag har de gennemsnitligt 22, og efter det 

første år falder timetallet markant. Det er 

bekymrende, at underfinansieringen af pro-

fessionshøjskolerne nu slår igennem med så 

markante forringelser i undervisningen. De 

pædagogstuderende får ikke den personlige 

sparring med en lærer, som de har brug for, og 

de får ikke det nødvendige timetal på mindre 

hold, hvor de kan udfolde den række af pæda-

gogiske færdigheder, som er nødvendige i de-

res fremtidige job. Det lave timetal påvirker 

uden tvivl det faglige niveau hos de bachelo-

rer, som kommer ud fra professionshøjskoler-

ne”, understreger Anders Hamming.  

En tiltagende kritik fra de studerende og my-

ter vedrørende brugen af taxameterpengene 

på de enkelte professionshøjskoler var bag-

grunden for, at DM og de pædagogfaglige or-

ganisationer satte timetalsundersøgelsen i 

gang på seks skoler sidste sommer, forklarer 

Anders Hamming. 

“Der går mange historier om uhensigts-

mæssig brug af uddannelsestaxameter-til-

skuddene rundt omkring. Samtidig har de 

studerende længe haft en oplevelse af, at 

kvaliteten i deres uddannelse svinger fra 

uddannelsessted til uddannelsessted. Det 

har undersøgelsen bekræftet, og vores an-

befaling er derfor, at vi som minimum får 

undervisningsomfanget op på niveau med 

de højest scorende i undersøgelsen. Resul-

taterne i undersøgelsen puster samtidig 

til en diskussion af lidt ældre dato, nemlig 

hvorfor der bliver administreret så forskel-

ligt og hvorvidt det kan være rigtigt, at kun 

40 procent af professionshøjskolernes løn-

sum går til undervisere, mens 60 procent 

går til administration, bygningsvedligehol-

delse, biblioteker osv.”, forklarer Anders 

Hamming.

Behov for minimumskrav

På professionshøjskolernes rektorkollegium 

anerkender man ikke uden forbehold de kon-

klusioner, som timetalsundersøgelsen når 

Bedre styr
på timetallet
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frem til. I stedet har man nu – efter at have 

fået et puf i ryggen af undervisningsministe-

ren – iværksat sin egen undersøgelse for at 

afdække problematikken fuldstændigt, som 

det hedder. Rektorkollegiets formand, Laust 

Joen Jakobsen, understreger, at professions-

højskolernes ledelse deler undervisernes og 

de studerendes bekymring for et meget lavt 

timetal.

“For os er mødet mellem studerende og 

deres undervisere også helt centralt, men vi 

vil gerne have en mere tilbundsgående ana-

lyse af, hvordan det forholder sig; hvad med 

omfanget af vejledning, hvor meget fylder 

projektarbejde, osv. Det er også vanskeligt at 

sammenligne brugen af taxametertilskud fra 

skole til skole. Alene huslejepriserne er jo vidt 

forskellige i hovedstadsområdet og i Vest-

jylland. I København bruger vi rigtig mange 

penge på vores bygninger, til gengæld har vi 

måske nogle stordriftsfordele, fx store hold 

i visse undervisningssituationer”, forklarer 

Laust Joen Jakobsen.

Rektorkollegiets formand mener, undersø-

gelsen kan give grund til at overveje, om der 

er behov for nogle minimumskrav, hvad angår 

timetallet.

“Læreruddannelsen har jo i mange år haft 

14 timer om ugen som et vejledende timetal. 

Noget kunne tyde på, at der er behov for et til-

svarende vejledende timetal på pædagogud-

dannelsen”, siger rektorkollegiets formand.

At der skal handling til nu, vil de pædagog-

studerendes studieorganisation PLS gøre 

deres for at holde de uddannelsesansvarli-

ge fast på. En underskriftsindsamling er på 

vej, ligesom et netværk med deltagelse fra 

studerende på flere professionshøjskoler vil 

forfølge det politiske spor og fx tage deres 

skrantende vilkår for undervisning op med 

Folketingets uddannelsesordførere.

“Frustrationen vokser tydeligvis blandt de 

pædagogstuderende. Vi er stærkt utilfredse 

med, at det mere og mere er skolernes dårlige 

økonomi og ikke de pædagogiske og faglige 

hensyn, der afgør, hvordan vores uddannel-

se skrues sammen”, fastslår Kathrine Bødker 

Tegllund.   

STOR KVOTE 2

INTERESSE FOR PROFESSIONSHØJSKOLERNE
32 procent flere ansøgninger til University College 

Sjællands uddannelser. 22 procent flere til lærer-

uddannelsen i Jelling. 42 procent flere til VIAs sy-

geplejerskeuddannelser. 19 procent flere til pro-

fessionshøjskolen Metropol midt i København. 

Kvote 2-ansøgerne flokkes for at blive optaget til 

professionsbacheloruddannelserne på landets 

professionshøjskoler. Alle uden undtagelse kunne 

melde om stigende popularitet, da ansøgningsfri-

sten udløb den 15. marts. Det er meget tilfreds-

stillende på et tidspunkt, hvor det ellers mest er 

smalhals og fyringer der er i fokus, siger Metro-

pols rektor, Stefan Hermann. Også VIAs rektor 

glæder sig. “Det er rigtig rart at se, at de unge ikke 

har ladet sig skræmme af de besparelser og af-

skedigelser, der har ramt det offentlige arbejds-

marked det seneste års tid”, siger rektor Harald 

Mikkelsen.
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Enhver omstilling kræver ofre. Men lige 

nu spekulerer Kim Judson på, om ofrene er 

ved at blive for store for hans kolleger på pæ-

dagoguddannelsen i Slagelse ved UCSJ, Uni-

versity College Sjælland. Kim Judson er cand. 

polit., lektor, tillidsmand. Og bekymret. 

“Vores uddannelsessted er kendt for at 

bruge tiden godt, og jeg er grundlæggende 

positivt stemt over for, at vi skal lave ændrin-

ger, når økonomien er presset. Men jeg er 

også bekymret for, hvad alle de nye lærings-

former fører med sig. Og jeg kan mærke, at 

mange af mine kolleger føler sig pressede og 

også bekymrer sig”, siger han. 

Pædagoguddannelsen har praktiseret e-

læring gennem længere tid, men når de stude-

rende myldrer ind på UCSJ igen 1. september, 

bliver det til undervisningstimer, hvor læreren 

i nogle fag vil stå i Slagelse, mens de stude-

rende sidder i klasselokalerne i eksempelvis 

Vordingborg og Nykøbing Falster. Ved hjælp af 

parallelundervisning skal underviseren altså 

performe live i en klasse, mens der samsendes 

via tv-skærme i to klasser, der fysisk befinder 

sig et helt andet sted på Sjælland. 

“På de studerendes vegne er vi nervøse for, 

om det går ud over nærheden, og om de stu-

derende reelt får det udbytte af undervisnin-

gen, de skal have. Og som undervisere er vi 

nervøse for, om vi helt lavpraktisk kan finde 

ud af det, og om vi hver især får den opkvalifi-

cering, vi har brug for”, siger tillidsmanden. 

Kim Judson erkender, at det er en præmis at 

være omstillingsparat i undervisningsverdenen 

i dag. Ingenting er som i de gode, gamle dage. De 

studerende bliver mere teoretiske på bekost-

ning af de praktiske fag, og underviserne skal 

– samtidig med at de tilegner sig nye læringsfor-

mer – tilegne sig og formidle ny viden. Men der 

er en grænse for, hvor længe omstillingerne bli-

ver ved med at være sjove, fastslår han. Også set 

i lyset af, at netop parallelundervisning i forskel-

lige undersøgelser angiveligt er den undervis-

ningsmetode, der udløser de dårligste erfarin-

ger for både studerende og undervisere. 

“Der er pres på som aldrig før. Vi skal ikke 

kun undervise på nye måder, vi skal også un-

dervise i nye fag. Og jeg synes, vi mangler at 

få fokus på, hvad konsekvenserne er – ikke 

kun for os som undervisere, men i høj grad 

også for de studerende”, siger han. 

URO OVER NYE 
UNDERVISNINGSFORMER
Pædagoguddannelsen ved UCSJ er langt fremme med undervisning via nye plat-
forme, og fra september står der også parallelundervisning på skemaet. Men til-
lidsrepræsentanterne kalder det en trussel mod det psykiske arbejdsmiljø.
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Alvorlig identitetskrise

Det er sikkerhedsrepræsentant på UCSJ Gitte 

Riis Hansen enig i. Hun er underviser og cand. 

pæd. i pædagogisk filosofi, og hun frygter for 

både underviserne og de studerendes ve og 

vel i kølvandet på parallelundervisningen:

“Som underviser kan jeg komme til at stå 

med studerende, som jeg ikke får chancen 

for at lære at kende. Hvis jeg er uheldig, mø-

der jeg dem kun ganske få gange og måske 

aldrig i real life, fordi de sidder et helt andet 

sted end der, hvor jeg står og underviser. Det 

bekymrer mig dybt, for man mister betydnin-

gen af de studerendes dannelsesprocesser 

i undervisningen. Vi danner og uddanner til 

handlinger og relationsarbejde, men vores 

undervisningsmetoder bliver mere og mere 

teoretiske og fjerne”, siger hun. 

Personligt har Gitte Riis Hansen ingen pro-

blemer med at kaste sig ud i endnu en ny læ-

ringsmetode. Det kan blive spændende og 

give muligheder for ny udvikling, mener hun. 

Men hun er alligevel urolig på både egne og 

kollegers vegne, fordi der endnu ikke er kom-

met udmeldinger fra ledelsen med hensyn til 

kompetenceudvikling og efteruddannelse. 

“Vi råber på det, men vi hører ikke noget. 

Vi står reelt og skal tage nogle metoder i 

brug, som vi ikke kender. Det er lige fra, hvilke 

knapper vi skal trykke på, til hvordan man 

egentlig performer, når man pludselig skal til 

at optræde på skærm. Vi skal tilrette og agere 

i et læringsrum, som vi ikke kender, så vi står 

i en alvorlig identitetskrise, hvilket er meget 

frustrerende”, fastslår hun. 

Som sikkerhedsrepræsentant vurderer Git-

te Riis Hansen, at de nye tiltag er en alvorlig 

trussel mod arbejdsmiljøet:

“Her oplever jeg for første gang i lang tid no-

get, der reelt truer arbejdsglæden og det psy-

kiske arbejdsmiljø. Jeg oplever en meget stor 

utryghed, og det, vi står med som undervi-

sere, er, at der ikke er nogen plan. Det virker 

ikke, som om man har gennemtænkt konse-

kvenserne, hverken for de studerende eller 

for os som undervisere”, mener hun. 

Utrygheden og den gnavende skepsis kan 

Søren Holm, cand.mag i filosofi, videnskabs-

teori og psykologi samt lektor på UCSJ, nikke 

genkendende til. Han mener, at problematik-

ken handler om manglende kommunikation 

og begreber, der endnu ikke er afklaret. 

“Det kunne være en spændende udfor-

dring, men som underviser er jeg blevet sat i 

en situation, hvor jeg bliver skeptisk og sav-

ner mening i processen. Jeg mærker tyde-

ligt blandt mine kolleger, at der er en kæmpe 

skepsis, fordi der ikke foregår nogen kom-

munikation fra ledelsens side omkring det”, 

siger han. 

Makeup-artist eller kursus

Blandt underviserne er den stående joke, at 

der som minimum må blive ansat en makeup-

artist, så alle kommer til at tage sig godt ud 

under live-transmissionerne. Men også mere 

alvorlige ting er på dagsordenen. Hvem har 

eksempelvis ophavsretten til den undervis-

ning, der bliver optaget? Og hvordan skal de 

svage studerende, der ikke er tiltrukket af e-

læring, klare sig? Hvordan skal underviseren 

fornemme stemninger i de klasselokaler, der 

kun møder underviseren via en storskærm 

– med andre ord, hvad med den givende in-

teraktion mellem underviser og studerende? 

Og hvad med de studerende, der har det lidt 

svært med selvdisciplinen – falder de fra, el-

ler klarer de sig dårligere end nødvendigt 

fremover?

“Jeg tror, vi vil se et større skel mellem 

stærke og svage studerende. Jeg vil ikke være 

i stand til at lure stemningen i det klasseloka-

le, som jeg ikke er i, og jeg frygter for de stu-

derende, der i forvejen har svært ved at kom-

me til orde. Jeg tror, de får endnu sværere ved 

at række hånden op, når underviseren befin-

der sig et helt andet sted, og vi kun har kon-

takt via en skærm”, uddyber Søren Holm. 

Ligesom både tillidsmanden og sikkerheds-

repræsentanten efterlyser Søren Holm nogle 

flere svar fra ledelsen. Og de skal nok komme, 

lover Hanne Fischer, uddannelsesdirektør på 

UCSJ og ansvarlig for projekt parallelundervis-

ning, der i huset er blevet døbt UCSJ Læring. 

“Jeg kan godt forstå, der er nogle medar-

bejdere, som er frustrerede og utrygge ved 

det her, men jeg kan sige, at vi er i gang med 

at planlægge, hvordan kompetenceudvik-

lingen skal foregå”, siger hun. Ifølge Hanne 

Fischer arbejdes der lige nu på at klarlægge, 

hvilke undervisningssituationer der egner sig 

til parallelundervisning, og inden for de næ-

ste 14 dage bliver der sendt spørgeskemaer 

ud til medarbejderne, så projektgruppen kan 

få overblik over, hvilke barrierer underviserne 

ser. Derudover er der nedsat en gruppe, der 

arbejder med alle de juridiske spørgsmål som 

eksempelvis ophavsret. 

“I begyndelsen så vi det her som et isoleret 

spørgsmål om parallelundervisning, men det 

har vokset sig større, så vi i stedet ser på alle 

vores undervisningsmetoder i en tid, hvor de 

studerende kommer med alt fra bærbare com-

putere til iPhones, iPads og alt muligt andet. 

Derfor har det ganske simpelt taget længere 

tid for os at nå til selve kompetencedelen”, 

forklarer hun. 

På tegnebrættet er alt fra kortere kurser til 

sidemandsoplæring og e-læring for undervi-

serne. Der er ikke lagt op til at hyre konsu-

lenter udefra til at stå for oplæringen, for 

huset selv rummer masser af mennesker, der 

allerede har brugbar erfaring, mener Hanne 

Fischer. 

Hun kan ikke på nuværende tidspunkt tage 

stilling til, hvorvidt de medarbejdere, der slet 

ikke kan se sig selv som skærmundervisere, 

kan få lov at vælge opgaven fra. 

“Det vil jeg ikke forholde mig til endnu. Når 

man er ambitiøs, så ryster man organisatio-

nen, det kan ikke undgås. Men vi arbejder på 

et helt katalog for, hvordan vi sikrer de nød-

vendige kompetencer, og det håber jeg, vil af-

hjælpe noget af modstanden”, siger hun.   

Ifølge Kim Judson, lektor og tillidsmand på pædagoguddannelsen i Slagelse ved UCSJ, 
spørger mange undervisere sig selv, om de overhovedet har lyst til at undervise på tv. 
Den diskussion har der ikke været plads til i beslutningsprocessen. 

“HHer opleever jeg for førstee gangg i laang tid nnoget,
derr reeltt truer arbejdsglæden oog det psyykiske arrbejdsmiljø. 

JJeg opllever een meget stor utryghedd, ogg det, vi står med
somm unddervisere, er, at der ikkke err nogen pplan”. 

Gitte Riis Hansen, sikkerrhedsrepræseentant

M A G I S T E R B L A D E T  0 7  ·  D M  P R O F E S S I O N S H Ø J S K O L E R  0 2  ·  A P R I L  2 0 1 1

4 1



An offer
you 
refuse
Akkreditering er ingen valgmulighed, for uden akkreditering  
– ingen uddannelse. Professionshøjskolerne ser frem mod opgaven 
med blandede følelser, mens DM-formand kalder akkrediteringerne 
et kvalitetstiltag, der ikke selv er kvalitetstestet.

Det er med armen vredet om på ryggen, 

at landets læreruddannelser i disse uger for 

alvor tager hul på det akkrediteringsarbejde, 

som regeringen har pålagt dem. For budska-

bet er klart: Lander der ikke 17 tilfredsstil-

lende svar fra hver professionshøjskole på 

Akkrediteringsrådets bord den 14. december, 

falder hammeren. Der udløses det, som på ak-

krediteringssprog hedder en betinget positiv 

akkreditering, hvilket i korte træk betyder, at 

uddannelsesstedet har ét år til at rette op på 

tingene. Herefter giver Akkrediteringsrådet 

enten en positiv eller en negativ akkredite-

ring. Og en negativ akkreditering er lig med en 

lukning af uddannelsen. 

Sygeplejerskeuddannelserne rundt om-

kring i landet har været igennem deres første 

runde, og fire uddannelsessteder fik en betin-

get godkendelse og arbejder derfor lige nu på 

at bevise deres eksistensberettigelse. 

“Hvis Akkrediteringsrådet beslutter sig for 

et afslag efter anden omgang, så skal uddan-

nelsen lukke. Det lyder hårdt, men for syste-

mets skyld er det vigtigt, at denne mulighed 

er til stede, for ellers har akkrediteringen jo i 

princippet ingen værdi”, siger Inge Enroth, der 

er specialkonsulent i EVA, Danmarks Evalue-

ringsinstitut, der står i spidsen for det prakti-

ske akkrediteringsarbejde. 

Hun var i begyndelsen af februar med til 

at igangsætte akkrediteringsforløbet for læ-

reruddannelserne, og hun erkender, at det er 

blandede holdninger, hun møder hos uddan-

nelseslederne:

“Vi møder meget forskellige holdninger. 

Nogle spørger, hvorfor det nu er nødvendigt 

at bruge ressourcer på akkreditering, andre 

finder det meget fornuftigt at kigge sig selv 

kritisk efter i sømmene ved hjælp af de 17 op-

stillede kriterier”, siger hun. 

Meget ressourcekrævende

Inge Enroth lægger ikke skjul på, at det er en 

stor opgave, som venter forude. 

“Vores opgave hos EVA er at sikre, at akkre-

diteringsforløbet bliver gennemført tilfreds-

stillende inden for den tidsramme, der er sat. 

Vi har ikke brik eller del i det ressourcefor-

brug, som hver enkelt uddannelsesinstitution 

skal finde til det her”, fastslår hun. 

Og netop ressourceforbruget er et af de kri-

tikpunkter, som blandt andre Keld Vorup Sø-

rensen, studierektor for læreruddannelsen på 

University College Lillebælt, rejser: 

“Vi har afsat en medarbejder på halv tid, som 

skal lave akkrediteringsrapporten, og dertil 

kommer det øvrige administrative arbejde. 

Mit bud er, at det kommer til at koste os mel-

lem et halvt og et helt årsværk at gennemføre 

det her”, siger han. 

Studierektoren kalder akkrediteringen for 

8. februar 2011: 

Informationsmøde – 

SU-møde

Primo maj 2011:

Høring af eksperter 

hos institutionerne

18. maj 2011 kl. 12.00:

Frist for aflevering 

af nøgletal for krite-

rium 15 og 17

1. juni 2011 kl. 12.00:

Frist for aflevering af 

redegørelse og bilag

1.-23. september 

2011:

Ekspertpanel og 

EVA besøger hvert 

udbudssted – én dag 

pr. udbudssted

17.-30. november 

2011:

Rapporter i høring 

hos institutionerne

TIDSPLAN FOR AKKREDITERING AF LÆRERUDDANNELSERNE
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et omfattende og stort arbejde, der falder på 

et ualmindeligt uheldigt tidspunkt. 

“Det er meget generende, at vi skal igen-

nem akkrediteringen på nuværende tids-

punkt. Vi står midt i en situation, hvor udvik-

lingskontrakterne skal midtvejsevalueres, og 

vi er dynget til med arbejde i forbindelse med 

den følgegruppe, som Bertel Haarder nedsat-

te i forbindelse med den nye læreruddannel-

se. Jeg finder det meget uheldigt”. 

Keld Vorup Sørensen erkender, at han og 

flere af hans kolleger muligvis er en anelse 

touchy i øjeblikket. Men årsagen skal findes i 

det, som studierektoren kalder kulturkampen 

om læreruddannelsen. 

“Der er ikke det, vi ikke gør forkert i disse 

år. Men vi står altså i en situation, hvor vi bli-

ver afkrævet evalueringer af en ny lærerud-

dannelse, som vi end ikke har haft det første 

gennemløb på endnu. Samtidig ser vi, at der 

bliver tyndet kraftigt ud i de praktiske og mu-

siske fag, hvilket udløser en grundlæggende 

identitetskrise. Og nu skal vi så også igennem 

en akkreditering. Det er en meget stor mund-

fuld på én gang”, fastslår han. 

Keld Vorup Sørensen understreger, at han 

ikke har noget grundlæggende imod selve ak-

krediteringstanken. 

“Vi er ikke kede af, at vi skal til eksamen, 

for jeg tror, vores uddannelse har godt af, at 

vi kommer rundt i hjørnerne. Det er jo i virke-

ligheden en proces, man bør gennemgå med 

jævne mellemrum, så man finder ud af, om 

der sejler nogle fantasiskibe rundt i vores ho-

veder, som ikke skal være der”, siger han. 

En passende forstyrrelse?

Mens læreruddannelserne altså står midt i 

akkrediteringsræset nu, er det først pæda-

goguddannelsernes tur i slutningen af 2012. 

Men i Aalborg har Jan Ankerstjerne, afdelings-

leder på Pædagoguddannelsen på UCN, Uni-

versity College Nordjylland, allerede taget hul 

på arbejdet. Der er nedsat et udvalg, og de 

første møder er afholdt. 

“Vi vil selvfølgelig gerne akkrediteres po-

sitivt, alt andet vil være træls, så derfor er 

vi gået i gang. Men det skal ikke være nogen 

hemmelighed, at vi synes, det er hårdt at bli-

ve forstyrret så meget i det daglige arbejde. 

Og spørgsmålet er, om akkrediteringerne er 

en passende forstyrrelse”, siger han. Som sin 

kollega på Fyn mener Jan Ankerstjerne dog 

også, at det grundlæggende er i orden få kig-

get procedurer og processer godt igennem. 

“Jeg synes dybest set, at akkreditering gi-

ver rigtig god mening. Det kan være sundt 

nok at få gransket, om vores undervisning bli-

ver tilrettelagt godt nok, og om vores under-

visere er klædt ordentligt på til opgaven. Men 

omvendt er akkrediteringen jo et krav, og det 

fører en del arbejde med sig, så det kommer 

til at koste på en eller anden måde”, siger han. 

At akkrediteringerne er en ekstra opgave, 

der kun kan finansieres af professionshøj-

skolerne selv, er en af de ting, der får Hans 

Beksgaard, formand for DM’s professionshøj-

skolelærere, op at markere: “Der er tale om 

en kæmpe ressourceflytning, hvor man igen 

tager kræfter fra kerneopgaverne”, slår han 

fast. 

“Man vælter opgaver ned over uddannel-

serne, og der er hverken hoved eller hale i 

alle de afrapporteringer, som skal leveres i 

øjeblikket. Så skal alle eksamener kvalitets-

sikres, så skal vi lave udviklingskontrakter, 

så var der et 360-graders eftersyn, så er der 

følgegruppen i forbindelse med den nye læ-

reruddannelse, der kræver indrapporteringer, 

og nu skal vi så også akkrediteres. Man flyt-

ter ressourcer over på et kvalitetssikringssy-

stem, der end ikke selv er kvalitetssikret, og 

det smitter af hele vejen ned i systemet. Vi 

ser en mangel på tillid, mangel på tid og man-

gel på udvikling som aldrig før, og det er dybt 

beklageligt”, siger han.   

KRITERIER

I Akkrediteringsrapporten skal i alt 

17 kriterier belyses. Det er de samme 

kriterier, der gælder for både lærer- 

og pædagoguddannelsen. Overordnet 

omhandler kriterierne følgende: 

 

1.  Dimittenderne er i relevant be-

skæftigelse efter endt uddannelse

2.  Kontakt mellem uddannelsessted 

og arbejdsmarked sikrer uddan-

nelsens relevans

3.  Uddannelsen er baseret på ny 

viden om centrale tendenser på 

arbejdsmarkedet

4.  Uddannelsen er baseret på ny 

viden fra forsøgs- og udviklings-

arbejde

5.  Uddannelsen er baseret på ny 

 viden fra relevante forskningsfelter

6.  Udbyttet af undervisningen 

stemmer overens med bestem-

melserne i den danske kvalifika-

tionsramme

7.  Der er overensstemmelse mellem 

indhold og tilrettelæggelse af 

uddannelsen og de fastsatte 

læringsmål for de studerende

8.  Undervisernes kvalifikationer og 

kompetencer er tilstrækkelige og 

ajourført med ny viden

9.  Praktikken tilrettelægges og 

gennemføres, så den studerendes 

læring styrkes i samspil mellem 

teori og praksis

10.  Praktikken kvalitetssikres 

 løbende

11.  Fysiske faciliteter og materielle 

ressourcer er tilstrækkelige i for-

hold til mål for læringsudbyttet

12.  Det er muligt at gennemføre dele 

af uddannelsen i udlandet inden 

for normeret studietid

13.  Uddannelsesdele, der gennemfø-

res i udlandet, skal kvalitetssikres, 

så de i tilstrækkelig grad bidrager 

til det samlede læringsudbytte

14.  Uddannelsens aktiviteter og re-

sultater kvalitetssikres systema-

tisk og løbende

15.  Frafald minimeres, og studerende 

gennemfører i tilfredsstillende 

omfang

16.  Eksamener belyser, hvorvidt 

studerende har realiseret målene 

for læringsudbyttet

17.  Dimittender realiserer mål for 

læringsudbyttet i tilfredsstillende 

grad

Akkrediteringsrådet afgør herefter, om de enkelte 

uddannelsesinstitutioner modtager en positiv ak-

kreditering eller en betinget positiv akkreditering. 

En betinget positiv akkreditering udløser ét år til 

at få styr på kritikpunkterne. Herefter vurderes 

rapporten på ny, hvorefter der gives enten en 

positiv eller negativ akkreditering. En negativ ak-

kreditering betyder lukning af uddannelsesstedet. 

14. december 2011:

Rapporter offentlig-

gøres på www.eva.dk 

og sendes til Akkredite-

ringsrådet
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Forlagschef på Forlaget Mindspace

MARIANNE KØLLE, 38 ÅR

Du har tidligere været forlagschef på 
 Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag  
og redaktør på Dansk Psykologisk Forlag og 
under Aschehoug. Hvad fik dig til at starte 
dig eget forlag?
Jeg har altid været fascineret af bøger og 
særligt af fagbøger. I mine forskellige an-
sættelser lærte jeg virkelig, hvor stor en 
berigelse det er at lave en god fagbog. I 
min seneste ansættelse besluttede jeg mig 
for, at jeg ville lave fagbøger, som ikke 
kun nåede ud til forskere, men også til 
professionelle fagfolk. Der tog jeg beslut-
ningen om at lave mit eget forlag, som 
udgiver praksisrettede fagbøger af høj 
kvalitet inden for psykologi, filosofi og 
pædagogik til professionelle og studeren-
de. Desuden havde jeg lige fået et barn, 
og jeg havde en drøm om at få privatlivet 
og arbejdslivet til at balancere. At springe 
ud som selvstændig samtidig med at få et 
lille barn var for mig en rigtig god idé, for 
det har betydet, at jeg har fået meget mere 
fleksibilitet i hverdagen. 

Hvad har inspireret dig til Forlaget 
 Mindspace?
Jeg bygger videre på det, jeg arbejdede 
med i mit speciale om “det gode liv”. Det 
handlede om Aristoteles’ etik, karakter-
styrker og spørgsmål om, hvad det gode 
er, og hvordan vi opnår det. De bøger, 
som forlaget udgiver, er alle optaget af det 
gode liv og menneskers ressourcer, men 
handler også om eksempelvis filosofisk 
vejledning. Aristoteles har på den måde 
været med mig hele tiden – fra studierne 
og ind i arbejdslivet. Navnet Mindspace 
gav derfor god mening, for på forlaget 
skal der være plads til tankerne.
 
Hvilke faglige udfordringer får du ved at 
 drive dit eget fagbogsforlag?
Forlagsbranchen og det at arbejde ale-
ne er en meget sammensat størrelse, og 

det trives jeg med. På en arbejdsdag kan 
man på et øjeblik bevæge sig fra fordy-
bet læsning og redaktion over i produk-
tion og markedsføring. Jeg trives med 
den sammensatte størrelse af forskel-
lige arbejdsopgaver. Selv om jeg ikke 
har kolleger på samme måde som på en 
større arbejdsplads, så har jeg mange 
samarbejdsflader alligevel. Jeg er me-
get afhængig af konsulenter, fagfolk og 
mine faglige netværk. Jeg har derfor sta-
dig kolleger, de er bare lidt længere væk. 
Det kræver dog, at jeg er mere opsøgen-
de, og at jeg ikke tager noget for givet. 
Man er som selvstændig erhvervsdriven-
de tvunget til at være på tæerne.
 
Hvilke ambitioner har du med forlaget?
Jeg vil blive ved med at udgive fagbø-
ger, som er af høj kvalitet, velskrevne 
og bredt formidlende. I år udgiver jeg ni 
bøger. Hvis jeg om 2-3 år kan have en 
til ansat, og jeg kan udgive omkring 15 
bøger, så vil jeg være lykkelig. Tingene 
hænger sammen i dag. Jeg har gennem 
hele forløbet kunnet udbetale løn til mig 
selv. Ikke direktørløn, men en løn, som 
jeg kan leve af. 

Hvad har været din største udfordring med 
Forlaget Mindspace?
Et lille forlag har selvfølgelig ikke en 
egentlig reklameafdeling eller økonomi til 
at komme så bredt ud, som bøgerne fortje-
ner. Så synliggørelse er nok forlagets stør-
ste udfordring. Men det at starte selvstæn-
dig virksomhed har egentlig ikke været så 
svært for mig. Der er masser af hjælp at 
hente fra væksthuse, og jeg kender en del 
til branchen fra min fortid på forskellige 
forlag. Jeg var meget afklaret omkring, 
at det var dette her, jeg ville. At tage det 
skridt, hvor jeg kan leve mit liv som jeg 
gør nu, har skabt en stor tilfredsstillelse 
og glæde.    

I serien DET’ MIT JOB tegner vi et portræt af et DM-medlem, der 

har et job – eller måske lige har fået et – som han/hun gerne vil 

fortælle om. Hvad er et godt job? Og hvorfor? Hvilke planer har 

man med sin karriere? Hvilke muligheder er der for faglig og per-

sonlig udvikling? Hvad vejer tungest i valg af job og karriere?

Måske kan det inspirere andre til at gå nye veje, hvad an-

går job og karriere, og til at reflektere over uprøvede mulig-

heder.

Send en mail til magisterbladet@dm.dk med en kort omta-

le af dig selv, din uddannelse og dit job.

KARRIERE:

1994-1998:   Studentermed-

hjælper/redaktør, 

Forlaget Sesam

1999-2002:   Pædagogisk med-

arbejder/kontoras-

sistent, Kirkens 

Korshærs Herberg

2003:   Fagligt konsulent-

arbejde, Aschehoug 

Dansk Forlag

2003-2007:   Redaktør, Dansk 

Psykologisk Forlag

2007-2008:   Forlagschef og 

redaktør, Danmarks 

Pædagogiske Uni-

versitetsforlag

2009:  Forlagschef og 

redaktør, Forlaget 

Mindspace

UDDANNELSE:

1991:   Matematisk student, 

N. Zahles Gymnasium

2002:   Cand.mag. i filosofi 

og psykologi, Ros-

kilde Universitet 

2003-2004:  Forlæggerforenin-

gens kursusvirk-

somhed

2002:   Diverse fag-

lige  konferencer, 

workshopper og 

forelæsninger som 

en integreret del af 

redaktørjobbet
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S E  M E R E  P Å  W W W . L A N G E L A N D K O M M U N E . D K

E n e s t å e n d e  n a t u r  o g  m i l j ø  p å  L a n g e l a n d
Og vi  har masser af det – derfor har v i  brug for to nye kol legaer

Den årlige globaliseringsredegørelse fra 
Dansk Industri (DI) viser, at Danmark er 
faldet 17 pladser og nu er nummer 26 ud 
af 37 lande, når det gælder kulturel åben-
hed. 

Det mærkbare fald får DI’s direktør, 
Karsten Dybvad, til i Børsen at advare 
mod den danske lukkethed. Til avisen un-
derstreger han blandt andet, at “vi skal 
tænke på, at vi skal være meget åbne over 
for udlændinge, og at vi er kendt for at 
være lidt reserverede”. 

Den udmelding er DM enig i. DM’s 
formand ser dog helst, at man deler dis-
kussionen op i en kulturel og en politisk 
del. 

“Jeg er meget enig i, at vi som samfund, 
hvad enten det er offentlige myndighe-

der, virksomheder, kolleger eller noget 
helt fjerde, skal blive bedre til at se udlæn-
dinge som tilførsel af brugbare ressourcer 
frem for at se det som en besværlighed, 
når udlændinge kommer til landet. Vi skal 
lære at tage imod dem med åbne arme”, si-
ger formand for DM Ingrid Stage om det 
kulturelle aspekt. 

Den politiske og lovgivningsmæssige 
del er mere håndgribelig. DM er stor for-
taler for lempeligere regler for udenland-
ske studerende, ph.d.er og arbejdssøgende. 

For eksempel står DM uforstående over 
for, at udenlandske studerende fra ikke 
EU- og EØS-lande skal betale studenter-
gebyr for at læse i Danmark. 

“Det er mig en gåde og en meget uhel-
dig forskelsbehandling, at nogle studeren-

de på et studium skal betale for at følge 
undervisningen, mens deres medstude-
rende ikke skal. Denne form for bruger-
betaling kan vi ikke være bekendt over for 
nogle af os udpegede grupper af udlæn-
dinge”, siger hun. 

Den samme gruppe af udlændinge, fra 
ikke EU- og EØS-lande, bliver også stillet 
dårligere, når de er kommet igennem stu-
diet og skal finde et job. 

“De skal efter endt studium dokumen-
tere en særlig begrundelse for at kunne 
blive her i landet, og det er ofte et job, der 
giver denne adgang. Men systemet efterla-
der ingen tid til jobsøgning. Det er da ba-
rokt, at det danske samfund – efter at have 
uddannet udenlandsk arbejdskraft – ikke 
giver dem en fair chance for at få et job. 
Det er jo netop på det tidspunkt, virk-
somhederne kan bruge deres erhvervede 
kompetencer, og samfundet får indtægter 
og ikke mindst værdifuld viden tilbage”, 
siger hun. 

De 37 lande i undersøgelsen udgøres af 
de 33 OECD-lande samt de fire BRIC-
lande, Brasilien, Rusland, Indien og Kina. 

DM støtter  
DI’s advarsel 
mod dansk  
lukkethed

“Det er da barokt, at det danske 
samfund – efter at have uddannet 
udenlandsk arbejdskraft – ikke giver 
dem en fair chance for at få et job”.
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En lønforhandling er ikke bare en lønforhandling. DM har udarbejdet 

praktiske tjeklister og fagrelevante lønstatistikker, der ruster dig til løn-

forhandlingen, uanset om du skal arbejde i det private og selv forhandle 

løn eller i det offentlige, hvor det typisk er tillidsrepræsentanten, der 

forhandler for dig. 

Og husk: Sig aldrig dit gamle job op, før du har en kontrakt på dit nye. 

Læs mere på www.dm.dk/loen.

NYT JOB?  
DM er din rådgiver, 
når du skal forhandle 
løn i dit næste job

jobsektion
L E D I G E  S T I L L I N G E R

Foto: Henrik Petit
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MASKINEL MAGASINPOST ID-nr. 41032: Al henvendelse; DM, magisterbladet@dm.dk, Tlf: 38 15 66 00

PROFESSIONSHØJSKOLEN METROPOL
Tidligere Danmarks Forvaltningshøjskole

Bland den  
viden, der  
matcher jeres  
organisation

Skræddersyede virksomhedskurser giver jeres  organisation en unik  
mulighed for at få en hurtig og effektiv faglig opdatering. 

Uanset dit fagområde, så kan du altid finde inspiration i kursuskataloget

www.phmetropol.dk/virksomhedskurser


