
m
a

g
is

t
e

r
b

la
d

e
t

 · M
A

G
A

S
I

N
 F

O
R

 M
E

D
L

E
M

M
E

R
 A

F
 D

M
 · N

R
.

 5
 · 2

0
.

 M
A

J
 2

0
1

6

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

814 af Idas kolleger 
blev myrdet 30 36Censur er godt 

for børn
Sådan scorer 
du studiejobbet7Nul dagpenge 

til ældre

“Hvorfor er mit 
pensum kun skrevet af 

gamle hvide mænd?”
Side 18

magisterbladet
M A G A S I N      F O R  M E D L E M M E R  A F  D M  ·  N R .  5  ·  2 0 .  M A J  2 0 1 6

M A G I S T E R B L A D E T  H A R  R E D A K T I O N E L  F R I H E D

22 - 26 august 2016

Big Data Analysis – tools and 
methods

22 - 26 august 2016

Troværdig Meningsdannelse 
– retorisk kompetenceløft 
for kommunikatører 

22 - 26 august 2016

Konkurrencestaten som den 
nye Velfærdsstat? 

22 - 26 august 2016

Personalised Medicine – the 
future treatment paradigm

15 - 19 august 2016

Kvalitativ Metode – 
tendenser, teori og praksis

15 - 19 august 2016

Det Borgernære Sundheds-
væsen – er digitalisering 
vejen frem?    

15 - 17 august 2016

Bioinformatik – anvend og 
forstå de hyppigst brugte 
værktøjer

15 - 19 august 2016

Adfærdsøkonomi og 
Psykologiske Valg – bagom 
menneskelig irrationalitet og 
”nudging”  

22 - 26 august 2016

Kriminalprævention – 
evidensbaseret forebyggelse 
af risikoadfærd

15 - 19 august 2016

Bæredygtig Bioenergi – 
produktion og anvendelse af 
biomasse  

15 - 19 august 2016

Intelligence i Risikosam-
fundet 

22 - 26 august 2016

Market Access for Pharma-
ceutical Products – trends 
and challenges

22 - 26 august 2016

ESS og MAX IV – 
banebrydende muligheder 
for materialeforskning og 
bioteknologi 

15 - 19 august 2016

Strategisk Kommunikation 
på tværs af medier

15 - 19 august 2016

Kunsten at Lede – Coaching, 
Kierkegaard og Lederskab

copenhagensummeruniversity.ku.dk

ER DU STADIG 
RIGTIG KLOG?

menneskelig irrationalitet og 

Få
 pladser

Få
 pladser

Tilmeldingsfrist 
d. 30. maj

147836 Magisterblad 5 2016.indd   1 12/05/16   12.05



“   CBS Executive  
Sommerskole gav mig 
en intens og lærerig  
uge med nyt brændstof 
til arbejdet”  
Robert Hinnerskov
Deltager på CBS Executive Sommerskole 2015

CBS EXECUTIVE SOMMERSKOLE 2016 
CBS Executive Sommerskole er en kort, intensiv efteruddannelse 
som hvert år finder sted i maj, juni og august. Kurserne tilbyder 
den sidste nye viden og inspiration til både offentligt og privat- 
ansatte. Underviserne er professorer, erfarne undervisere fra CBS  
og indlægsholdere fra dansk og internationalt erhvervsliv, samt 
offentlige instanser.

Læs mere om de 20 kurser på sommerskole.dk

CBS testemonials 215x297.indd   2 10/05/2016   09.31

Tilbuddet gælder i 6 mdr. og kun for husstande, der ikke har haft abonnement inden for de sidste 6 mdr. Efter prøveperioden på 10 uger fortsætter abonnementet auto matisk til 41 kr. om ugen  
med afregning én gang årligt. Abonnementet kan frit opsiges telefonisk eller skriftligt. Unge under uddannelse kan bestille et abonnement med studierabat på weekendavisen.dk/studie. 

* Når De sender sms, accepterer De, at Weekendavisen må kontakte Dem med nyheder, informationer og tilbud fra Weekendavisen per sms. De kan afmelde Dem denne tjeneste ved at sende WEEKENDSTOP til 1277.

Tid til fordybelse  
og indsigt

Velskrevet viden. Hver fredag.

Hvis De savner et seriøst alternativ til den daglige nyheds
strøm – så er det måske tid til at prøve Weekendavisen. Her 
går Danmarks bedste skribenter i dybden med det, der 
er vigtigt. Vi analyserer ugens bevægel ser i det politiske 
landskab og sætter dem ind i den rette sammenhæng. 
Vi ser på kulturens mangfoldighed. Vi følger den nyeste 
forskning. Vi anmelder bøger på mange sprog. Og i sek
tionen Faktisk gør vi det hele én gang til for børn.

Send en SMS med teksten 
WEEKEND1 til 1277*
– og prøv 10 uger for kun 29 kr. om ugen 29,-

om ugen

KUN

Ann-Magister-215x297.indd   1 25/04/16   16:11147836 Magisterblad 5 2016.indd   2 12/05/16   12.05
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Kender du det, at du bruger dig selv maksi
malt og vrider viden ud af dig, mens du prø
ver at få enderne til at nå sammen på arbej
det? Der er tårnhøje forventninger til din 
arbejdsindsats, og alle regner med, at du har 
de allerbedste løsninger og styr på den nye
ste forskning og meningsudveksling.

Så kan man nogle gange længes efter et 
efteruddannelsesforløb, hvor der er plads til 
at tanke op og blive udfordret.

 Hvordan ser det så ud blandt medlem
merne i Dansk Magisterforening? Får vi 
meget efteruddannelse allerede nu? Vores 
egen undersøgelse fra 2013 viser, at knap 
halvdelen ikke har fået efteruddannelse in
den for de seneste tre år. Tallene er stort set 
ens for privatansatte og offentligt ansatte. 
Men de dækker over en stor spredning, hvor 
nogle har fået længere
varende efteruddannel
sesforløb, mens andre 
kun har fået enkelte dage. 
Uanset længde kan man 
i hvert fald godt studse 
over, at 43 % af de pri
vatansatte og 42 % af 
de offentligt ansatte slet 
ikke har fået nogen efter
uddannelse i løbet af tre 
år. Der er mildt sagt potentiale for forbed
ringer.

 Lige nu er der gang i trepartsforhandlin
ger, og parterne har taget hul på anden run
de, som handler om uddannelse og om at 
sikre virksomhederne tilstrækkelig og kva
lificeret arbejdskraft. Her vil det være bedst, 
hvis der kan landes en aftale om efterud
dannelsesmuligheder for alle på arbejdsmar
kedet.

 Jeg anerkender fuldt ud, at det er en sam
fundsmæssig vigtig opgave at få løftet ufag
lærte til faglært niveau, og at det er positivt, 
hvis der landes en aftale om det. Men det er 
også vigtigt, at der er fokus på de højtud
dannedes kompetencer. En lang akademisk 
uddannelse er ikke nogen livslang garan
ti for, at man hele arbejdslivet kan mat
che kravene. Slet ikke, hvis man skal være 

på arbejdsmarkedet til sin 70årsfødselsdag 
– eller til man er endnu ældre. Og ledige 
akademikere har brug for efter og videre
uddannelsesmuligheder, så deres kompeten
cer matcher jobåbninger.

Vi har i Akademikerne fået et meget fint 
samarbejde med LO og FTF i trepartsfor
handlingerne. Stemningen er god, og for
handlerne på vores side af bordet bakker 
hinanden op. For mig er det helt essentielt, 
at vi samarbejder på tværs af hovedorganisa
tionerne – det giver de bedste resultater til 
medlemmerne.

 På trods af vores bestræbelser for at lan
de en aftale, der giver et løft til alle, er det 
dog langtfra givet, at det ender sådan. Re
geringen har ikke afsat midler til treparts
forhandlinger, og der er en risiko for, at 

regningen for et potentielt 
løft til nogle grupper sen
des til andre grupper. Flere 
har fx talt om at gøre SU lå
nebaseret på kandidatdelen 
og dermed lade de studeren
de betale for andre gruppers 
kompetenceløft.

 Derfor har jeg gennem de 
seneste måneder kæmpet for 
at forsvare SU’en til de stu

derende. Det handler ikke kun om de stude
rendes levefod, men om deres mulighed for 
at gennemføre og afslutte en lang videregå
ende uddannelse. Vi ved, at DM’s medlem
mer – når de er færdiguddannede – er en 
kæmpe gevinst for både arbejdsgivere og 
samfund, og det vil være et stort tab, hvis 
færre kommer til at gennemføre en kandi
datuddannelse, som de starter på.

 Jeg håber, at vi kan lande en trepartsaf
tale, der er til gavn for både ansatte og ar
bejdspladser, og som giver et kompetence
løft til alle grupper. Det er værd at investere 
i de mennesker, der skal sørge for samfun
dets videreudvikling.

Camilla Gregersen, 

Formand

Signe Møller Johansen, 

DM Offentlig

Anita Kildebæk Nielsen, 

DM Offentlig

Inger Lisbeth Staahl Jensen, 

DM Offentlig

Anders Christian Rasmussen, 

DM Offentlig

Anne Bisgaard Pors, 

DM Offentlig

Lis Kræmmer, 

DM Offentlig

Erik Sigmund Christensen, 

DM Viden

Leif Søndergaard, 

DM Viden

Charlotte Palludan, 

DM Viden

Olav Wedege Bertelsen, 

DM Viden

Thomas Vils Pedersen, 

DM Viden

Hans Beksgaard, 

DM Viden

Tommy Dalegaard Madsen, 

DM Viden

Bjarke Friborg, 

DM Privat og Selvstændige

Sine Jensen, 

DM Privat og Selvstændige

Jens Groth Andreasen, 

DM Privat og Selvstændige

Helle Idland, 

DM Privat og Selvstændige

Julia Hunt, 

DM Privat og Selvstændige

Birgith Sloth, 

DM Ledere

Frederik Thordal, 

DM Studerende

Gry Inger Reiter, 

DM Studerende

Lea Brith Grummisgaard  

Friedberg,  

DM Studerende

Toptunet?

“Det er værd at 
investere i de 
mennesker, der 
skal sørge for 
samfundets vi-
dereudvikling”.
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Kritiske spørgsmål, ja tak
Jeg bor i Malmø og er gift med Emma, som er svensker og journalist på Sydsven
skan. Forleden sukkede hun over de unge vikarer og praktikanter. Det eneste, de vil
le skrive om, var kønsroller, feminisme, racisme og HBTQspørgsmål, som er den 
officielle svenske betegnelse for homoseksuelle, biseksuelle, trans og queerpersoner. 
Kort sagt: identitetspolitik.

Min kone er selvfølgelig også feminist. Ja, hun er ligefrem ved at skrive en bog om 
tabermænd og vinderkvinder (hvor kom det fra?) Så man skulle ikke lige tro, at hun 
ville blive træt af den identitetspolitik, som fylder så meget i Sverige.

Vi snakkede om, at det ubehagelige ved identitetspolitikken er, at nogle af dens ud
øvere udgrænser folk i debatten: Du kan ikke tillade dig at have en holdning til det 
her, fordi du som hvid mand tilhører majoritetskulturen. Derfor ved du ikke, hvor
dan det er at være undertrykt. Derfor skal du holde din kæft, og du må slet ikke bru
ge minoritetskulturens symboler – altså må Justin Bieber ikke have dreadlocks, for 
han er ikke sort! WTF?

Vi blev også enige om, at man skal lade være med at forsøge at pletrense historien 
og kræve Tintin fjernet fra biblioteket.  Ja, Tintin i Congo er racistisk med vores tids 
øjne, men diskrimination og undertrykkelse er en del af historien, som vi hverken 
kan eller skal censurere med tilbagevirkende kraft. 

Den identitetspolitiske debat er ikke kun stærk i Sverige. I USA har racedebatten 
kørt på højtryk i kølvandet på politidrab på sorte – og på de amerikanske univer
siteter får bevægelsen en del indrømmelser. Så mange, at præsident Barack Obama 
offentligt har advaret mod at udelukke talere med “forkerte” holdninger fra univer
siteterne. Det kan føre til dogmatisme, har han sagt til både medierne og sin datter 
Malia, som er på vej på Harvard.

I dette nummer af Magisterbladet bruger vi god plads på at beskrive de første me
get spæde skridt mod en lignende bevægelse på danske universiteter.  Det gør vi, dels 
fordi bevægelser fra USA har det med at slå igennem i Danmark. Dels fordi bevægel
sen rejser en række principielle spørgsmål om identitet og ytringsfrihed etc. Og en
delig fordi bevægelsen, ligesom andre oprørsbevægelser, udfordrer os.

Tænk bare på de revolutionære marxister, hippierne, de ultraliberale og islamkri
tikerne. Deres løsningsforslag er nogle gange langt ude eller farlige. Men de stiller 
gode kritiske spørgsmål om social retfærdighed, forbrugssamfundet, frihed og forde
ling af indvandringens byrder.

Det gør de studerende, som vi har interviewet i dette nummer af Magisterbladet, 
også, når de starter med helt enkelt at spørge, hvorfor deres pensum næsten kun er 
skrevet af ældre hvide mænd? Jeg er ikke i tvivl om, at danske universiteter i stigende 
grad kommer til at forholde sig til det spørgsmål.

I de kommende år vil 85 procent af den økonomiske vækst foregå uden for Europa. 
Og mange udviklingslande satser massivt på stadig bedre universiteter.  De dygtigste 
virksomheder som Novo er meget bevidste om, at de skal kunne tiltrække de dyg
tigste fra hele verden. Derfor fremmer Novo mangfoldighed. Jeg er ikke i tvivl om, 
at globaliseringen kommer til at påvirke både pensum og rusturene. Man kommer fx 
nok til at finde andre måder at muntre sig på end ved at hælde sovsekulør i hovedet 
og lege indianerer. Det gør de heller ikke på Novo, så mon ikke det går endda?
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Ældre danskere opfylder i stigende 
grad politikernes ønsker om, at vi skal 
blive længere tid på arbejdsmarkedet. 
Fra 2008 til 2014 er antallet af ældre 
over 67 år, som fortsætter med at ar
bejde, steget fra 54.260 til 84.409, viser 
tal fra Danmarks Statistik.

Det er en stigning på 56 procent på 
bare seks år. 

Men regeringen er stadig ikke parat 
til at honorere de ældres voksende ind
sats på arbejdsmarkedet ved at give æl
dre arbejdstagere adgang til de samme 
rettigheder som alle andre på arbejds
markedet. 

Medlemmer i akassen bliver ef
ter loven om arbejdsløshedsforsikring 
nemlig automatisk opsagt i deres a
kasse, når de fylder 65 år. 

Beskæftigelsesminister Jørn Neer
gaard Larsen (V) har netop fremlagt 
et nyt lovforslag, hvor ministeren øn
sker at ændre dele af loven, så personer 
over 65 år får mulighed for et særligt 
seniormedlemskab. Men den lovæn
dring giver Magistrenes Akasse (MA) 
ikke meget for. 

“Vi synes, at lovforslaget er lettere 
meningsløst, da det stadig ikke inklu
derer forsikring af de +65årige”, siger 
Per Clausen, som er formand for MA.  

Han forklarer, at MA oplever ef
terspørgsel fra de +65årige efter at 
kunne forsikre sig mod arbejdsløshed i 
akassen, men en vedtagelse af den nye 
lov vil nok ikke medføre mange ekstra 
medlemmer. 

“Det er en pseudoforbedring. Hvem 
vil fx forblive medlemmer af et brand

forsikringsselskab, som ikke forsikrer 
dem mod brand? Vi finder det stærkt 
diskriminerende, at den økonomi
ske tryghed ved akassemedlemskabet 
ikke er indeholdt i forslaget”, siger Per 
Clausen.  

Tvunget opsigelse
At akasserne efter loven er tvunget 
til at opsige deres medlemmers med
lemskab automatisk, når de fylder 65 
år, klagede Magistrenes Akasse over 
sammen med Ældre Sagen for flere år 
siden. Sagen endte i retten, men i janu
ar 2015 gav Højesteret Beskæftigelses
ministeriet medhold i, at denne praksis 
ikke er aldersdiskriminerende.

I Ældre Sagen mener man på trods 
af rettens afgørelse stadig, at personer 
over pensionsalderen, som gerne vil 
være aktive på arbejdsmarkedet, bør 
have samme ret
tigheder på ar
bejdsmarkedet 
som andre.

“Når der er et 
stort politisk øn
ske om, at vi skal 
arbejde så længe som muligt, er det 
et forkert signal at sende, når perso
ner over folkepensionsalderen ikke har 
samme rettigheder som andre på ar
bejdsmarkedet”, siger økonom i Ældre 
Sagen Anna Sophie Debel.

Ældre Sagen hilser lovforslaget om 
indførelsen af seniormedlemskabet i a
kasser velkommen som et fremskridt 
på området, men det er for beskedent, 
påpeger Anna Sophie Debel. 

“Retten til dagpenge er trods alt den 
helt centrale og afgørende ydelse fra 
akassen, og den er der fortsat ikke ad
gang til for personer over 65 år, uanset 
at de er fuldt beskæftigede og aktive på 
arbejdsmarkedet”, siger Anna Sophie 
Debel. 

Beskæftigelsesminister Jørn Neer
gaard Larsen synes, at den nuværende 
praksis på området er rimelig. Argu
mentet er, at man er sikret forsørgelse 
i form af folkepension, ATP, arbejds
markedspensioner mv., hvis man mi
ster sit job. 

“Dem har vi til gengæld gjort fleksi
ble, så de kan tage højde for den enkel
tes jobsituation efter pensionsalderen”, 
udtaler ministeren i et skriftligt svar 
til Magisterbladet. 

Han oplyser videre, at der i Dagpen
gekommissionens arbejde indgik over

vejelser om at ind
føre muligheden 
for at beholde ret
ten til at forsikre 
sig imod ledighed 
efter folkepensi
onsalderen, men 

det er ikke blevet en del af kommissio
nens anbefalinger. I stedet anbefalede 
kommissionen et særligt seniormed
lemskab. Den anbefaling har aftalepar
tierne valgt at følge. 

“Medlemskabet giver ret til hjælp til 
jobsøgning i jobcenteret som i dag og 
fremover ligeledes i akassen”, skriver 
beskæftigelsesministeren.   

Nej, seniorer må  
ikke få dagpenge
Et voksende antal ældre i pensionsalderen fortsætter på arbejdsmarkedet, men 
har ikke mulighed for at forsikre sig mod ledighed. Regeringen vil gøre det muligt 
for personer i folkepensionsalderen at få seniormedlemskab i a-kasserne, men 
forslaget diskriminerer ældre, lyder kritikken.

“Det er en  
pseudoforbedring”.
Per Clausen, formand for MA

M A G I S T E R B L A D E T  0 5  ·  M A J  2 0 1 6

7A R B E J D S L Ø S H E D S F O R S I K R I N G  af Martin Ejlertsen · me@dm.dk 

147836 Magisterblad 5 2016.indd   7 12/05/16   12.05



Ida Theilade var kun 21 år 
gammel, da hun faldt for 
regnskovens skønhed på en 
sejltur op ad Rejangfloden 
på Borneo. Hun blev invi
teret hjem at bo i et lang
hus ved flodens bredder hos 
regnskovens indfødte i nogle 
uger – og var helt solgt.

Allerede dengang blev det 
tydeligt for hende, at de lo

kale var nøglen til forståelse 
af regnskoven.

“De har en enestående vi
den om planter og økosyste
mer, og det var stærkt for mig 
som ung at opleve, hvordan 
disse sande eksperter begår 
sig i den skov, de kalder for 
deres hjem. Det var der, min 
interesse for etnobiologi blev 
vakt”, fortæller Ida Theilade.

I dag er den 52årige aar
husianer tropebiolog ved 
SCIENCE på Køben havns 
Universitet og en af de fø
rende forskere i landet på sit 
område. Ida Theilade har 
stået i spidsen for at udvikle 
hele det etnobotaniske felt 
på universitetet og har i dag 
speciale og ph.d.studeren
de i fem verdensdele. 

Selv er hun specialist i 
indfødtes viden om tropisk 
skov og i, hvordan den loka
le befolkning kan – og skal 
– spille en rolle i beskyttel
sen af et af verdens mest sår
bare økosystemer. 

“De indfødte folk er de 
vigtigste frontkæmpere, når 
det kommer til at beskytte 
skove, floder og biodiversi

“Vi ved alle, hvad vi går ind til. De store risici er des-
værre så meget en del af hverdagen, at man væn-
ner sig til det”, forklarer tropebiolog Ida Theilade.

14
AF IDA THEILADES  
SAMARBEJDSPARTNERE 
ER BLEVET MYRDET
I regnskovene på Borneo og i Cambodia arbejder en af KU’s 
førende tropebiologer, Ida Theilade, med at inddrage unge 
indfødte i kampen for et af verdens mest sårbare økosystemer. 
Her er miljøbeskyttelse en sag om liv og død. 
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BLÅ BOG

Navn: Ida Theilade.

Alder: 52 år.

Job: Siden 2012 ansat som seniorforsker 

ved SCIENCE på Københavns Universitet

Uddannelse: Cand.scient. i biologi fra 

Aarhus Universitet. 

Ph.d. i tropebiologi fra Københavns 

Universitet.

CV: Har tidligere arbejdet for Skov & 

Landskab under Københavns Univer-

sitet, på Danida Forest Seed Centre i 

Humlebæk, for FAO på Sri Lanka og i 

Botanisk Have i København. Medlem af 

Rådgivende udvalg for Verdens Skove.

K A R R I E R E  af Pernille Siegumfeldt · psi@dm.dk · foto: Jacob Nielsen og privatfoto
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tet, både i Cambodia og på 
Borneo, hvor jeg primært 
arbejder, og andre steder”, 
fortæller hun.

“Men de arbejder i lande, 
hvor fattigdommen er stor, 
og hvor du kan hyre en le
jemorder for mellem 10 og 
20 dollars. Hvis vi seriøst vil 
modgå klimaforandringerne, 
er vi nødt til at gøre mere 
for at beskytte de folk, der 
beskytter de tropiske skove”, 
pointerer Ida Theilade. 

14 mord på 10 år
Statistik fra menneske
retsorganisationen Glo
bal Witness dokumenterer, 
at adgangen til regnsko
vens ressourcer er blevet en 
kamp på liv og død. Orga
nisationen anslår forsigtigt, 
at mindst to miljøaktivister 
bliver myrdet hver uge et 
sted i verden. 

I de 10 år, hvor Ida Thei
lade er kommet i Cam
bodia, har 14 af hendes 
samarbejdspartnere – miljø
forkæmpere og journalister 
– mistet livet. 

“Vi ved alle, hvad vi går 
ind til. De store risici, som 
er forbundet med arbejdet, 
er desværre så meget en del 
af hverdagen, at man vænner 

sig til det. Men vi er me
get opmærksomme på vores 
partneres sikkerhed. Alle 
patruljemedlemmer er træ
net i konflikthåndtering. Vi 
understøtter deres arbejde 
og er meget påpasselige med 
ikke at skubbe de lokale for
an os. Men de påpeger selv 
hele tiden, at hvis de ikke 
gør noget, så smuldrer deres 
eksistensgrundlag”, under
streger Ida Theilade.

Hun er selv helt tryg ved 
at færdes i regnskovene i sel
skab med de lokale miljøfor
kæmpere. 

“Jeg har kun en enkelt 
gang fået taget mit pas og 
siddet i en militærlejr nogle 
dage. Men min nationalitet 
og status beskytter mig. Det 
ville give myndighederne alt 
for meget ballade, hvis der 
skete noget med mig”, for
klarer hun.

Ikke råd til at vente
Ida Theilade har været pen
nefører på et hav af nationa
le skovprogrammer og FN 
og Verdensbankrapporter 
om skov og klimaprojekter. 
Hun anerkender, at knastør 
dokumentation er vigtig, og 
at det også kan have en po
sitiv effekt, når statsoverho
veder udveksler håndtryk på 
internationale klimatopmø
der. Men efter mange år i 
felten tvivler hun på, at mil
jøet bliver reddet fra den 
kant.

“Tag igen Cambodia som 
et eksempel. Landet har i 
øjeblikket en af verdens hø
jeste afskovningsrater. De 
store udviklingsbanker, FN 
og EU støtter skovsekto
ren, og hovedstaden vrim
ler med firhjulstrækkere fra 
de store donorer. Men de 
forlader sjældent byen, og 

“Jeg har kun en enkelt gang fået taget mit pas og siddet 
i en militærlejr nogle dage. Men min nationalitet og 
status beskytter mig”, siger tropebiolog Ida Theilade.

“De arbejder i 
lande, hvor  
fattig dommen 
er stor, og hvor 
du kan hyre en 
lejemorder for 
mellem 10 og 
20 dollars”.
Ida Theilade, tropebiolog
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langt de fleste midler går til 
konsulenter, møder, work
shops og koordinering mel
lem ministerier. Der er stort 
set ingen tilstedeværelse ude 
blandt de folk, der er mest 
direkte afhængige af skoven, 
og de lokale blev til sidst så 
trætte af at vente på myn
dighederne, at de startede 
deres egne skovpatruljer. De 
havde simpelthen ikke råd 
til at se passivt til”, forklarer 
Ida Theilade.

Med hjælp fra studerende 
på KU og Danmission har 
de lokale ngo’er udviklet en 
speciel app til smartphones, 
der gør skovpatruljernes ar
bejde mere effektivt.

“Det appellerer til de 
unge at bruge mobiltelefo
ner, og vi har i øjeblikket 34 
telefoner ude i lokalsamfun
det. Det betyder meget at få 
de unge med i miljøbeskyt
telsesarbejdet”, siger Thei
lade.

I et andet projekt på Bor
neo arbejder KU med at 
træne såkaldte paratakso
nomer.

“De lokale langhusfolk får 
redskaberne til at indsamle 
og tørre planter, lave belæg 
til herbarier og udarbejde 
artslister. Vi er interessere
de i, at de unge lokale bliver 
involveret så meget som mu
ligt i overvågningen og do
kumentationen af, hvad der 
sker i regnskoven. Forsk
ning viser, at lokal inddra
gelse øger følelsen af ansvar, 
styrker de indfødtes rettig
heder og leder til hurtige
re indgriben mod ulovlige 
aktiviteter. Når der bliver 
skabt bedre fremtidsudsigter 
og job, ved vi, at skovbeva
ringen lykkes bedst”, fortæl
ler tropebiologen.

Private penge er vigtige
At de store internationa
le klimaaftaler nærmest kan 
spænde ben for konkre

LANDE, DER  FÆLDER MESTMalaysia, Paraguay, Indonesien, 

Guatemala og Cambodia.

HVOR MEGET 
FORSVINDER?
50 procent af verdens 

tropiske regnskov er 

forsvundet.

PÅVIRKNING 
AF KLIMAET
15-20 procent af ud-

ledte drivhusgasser 

kommer fra afbræn-

ding og ødelæggelse 

af tropiske skove.

FOR- 
VALTNING
Indfødte folk 

forvalter 80-90 

procent af de 

mest sårbare 

økosy stemer: 

Arktis, ørken og 

tropisk regnskov.

MORD
To miljøforkæmpere 

bliver myrdet hver uge et 

sted i verden. Mordene 

efterforskes sjældent, og 

de skyldige straffes så 

godt som aldrig. 

DEN 
TROPISKE 
REGNSKOV

ÅRSAG TIL MEST FÆLDNING
Oliepalmer, sojabønner, kvæg, gummi og træ. 

Minedrift og dæmningsprojekter står også for 

enorme ødelæggelser af tropeskove.

PÅVIRKNINGEN  
AF DYREARTER
Regnskove dækker to 

procent af jordens over-

flade og er hjem for an-

slået 50 procent af alle 

livsformer på jorden.

te projekter, er Copenhagen 
Accord et godt eksempel på.

“Aftalen fra 2009 var me
get omfattende og gik på 
både bevaring, rehabilite
ring og genplantning, men 
også på, hvordan finansie
ringen skulle fordeles mel
lem rige og fattige lande. Si
den har Verdensbanken, FN 
og nationalstaterne brugt 
utroligt meget krudt på at 
holde møder med hinanden, 
samle informationer, ud
vikle politikker, lave work
shops og træne de ansatte i 
administrationen. Men der 
er endnu langt imellem 
de inspirerende pi
lotprojekter 
i regn
skovene, 
vi mangler 
praktiske erfarin
ger, og det er frustre
rende. Lokalsamfundene 
er nøglen til suc
ces, men vi har ikke 
meget tid tilbage at 
handle i”, erklærer Ida 
Theilade.

Igennem årene har Da
nida været en stærk samar
bejdspartner i arbejdet med 
skove og deres oprindeli
ge befolkninger. Men 
nedskæringer og et 
skifte i den udviklings
politiske strategi har fået 
tropebiologen til at flytte 
fokus.

“Vi kigger i øjeblikket 
meget til fx USA, og vi sø
ger internationale ngo’er om 
midler til udviklingsarbejdet. 
Og så tror jeg, det er for
holdsvis nyt, at private fonde 
og virksomheder fylder mere 

i miljøbeskyttelsesarbejdet. 
Det bliver meget interessant 
at se, hvordan miljøskat
ter, certificeringsordninger 
og det private erhvervslivs 

CSRindsatser kan være med 
til at begrænse afbrændingen 
af skov og planetens tunge 
udåndinger af drivhusgas
ser”.   

“Det betyder 
meget at få de 
unge med i 
miljøbeskyttel-
sesarbejdet”.
Ida Theilade, tropebiolog
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“Hvorfor har Taksøe-Jensen ikke talt 
med eksempelvis miljøbevægelser, 

eksperter i ikkevold og konfliktløsning, 
som kunne give ham nogle anderledes 

input? ... Danmark burde uddanne 
mæglere, vi i fremtiden kunne sende ud i 

konfliktområder. Men det gør vi ikke.  
I stedet sender vi F-16-fly”.

Fredsforsker og ph.d. i sociologi Jan Øberg til dagbladet Information

SDU TVUNGET TIL AT 
LUKKE UDDANNELSER

Mindre forskning og færre uddan-

nelser bliver de første konkrete kon-

sekvenser af, at SDU skal spare 149 

mio. kr. frem mod 2019. Også perso-

nalereduktioner bliver uundgåeli-

ge, skriver magisterbladet.dk. Rektor 

Henrik Dam anslår, at besparelsen 

ulykkeligvis vil koste 160 stillinger 

i SDU, og at det ikke kun kan klares 

ved naturlig afgang og ved ikke at 

genbesætte alle ledige stillinger. 

Studerende kan 
få alle numre af 
magisterbladet
Hvis du er studerende og ønsker at mod-

tage alle numre af Magisterbladet, så 

skriv en mail til Sidse Rølle Jakobsen på 

srj@dm.dk. Det koster ikke ekstra.

Den omdiskuterede landbrugspakke, der be-

tød Eva Kjer Hansens farvel til ministerpo-

sten, kan være i strid med flere EU-direktiver. 

EU-Kommissionen har givet regeringen 10 

uger til at redegøre for dele af pakken, som 

flere miljøeksperter har kritiseret, også på 

magisterbladet.dk. EU’s kritik kan betyde en 

genåbning af forhandlingerne. Oppositionen 

mener, at kvælstofreduktionen som mini-

mum skal tidobles, skriver Information.

EU-KOMMISSIONEN STØTTER 
KRITIK AF LANDBRUGSPAKKE

INUITS HISTORIE  
SKAL DIGITALISERES
Nationalmuseet, et canadisk universitet og en inuitorganisation er 

gået sammen om at digitalisere inuitkulturens sange, myter, riter, 

traditioner og meget mere med det formål at gøre historien tilgæn-

gelig for efterkommerne. Ma-

terialet i det netop lancere-

de “Fifth Thule Atlas” bygger 

blandt andet på samlingerne 

fra polarforsker Knud Rasmus-

sens femte Thuleekspedition, 

der foregik på hundeslæde i 

årene 1921-1924.

“   CBS Executive  
Sommerskole gav mig 
en intens og lærerig  
uge med nyt brændstof 
til arbejdet”  
Robert Hinnerskov, generalsekretær, ISOBRO.
Deltager på CBS Executive Sommerskole 2015

CBS EXECUTIVE SOMMERSKOLE 2016 
CBS Executive Sommerskole er en kort intensiv efteruddannelse 
som hvert år finder sted i maj, juni og august. Kurserne tilbyder 
den sidste nye viden og inspiration til både offentligt og privat- 
ansatte. Underviserne er professorer, erfarne undervisere fra CBS  
og indlægsholdere fra dansk og internationalt erhvervsliv, samt 
offentlige instanser.

Læs mere om de 21 kurser på sommerskole.dk

CBS testemonials 215x238.indd   1 06/04/16   12:29
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DYRT AT BEVARE LENIN
I 92 år har Lenins balsamerede lig ligget til skue i Kreml 

i Moskva. Nu har myndighederne afsløret, at det biolo-

giske og medicinske arbejde med at vedligeholde hans 

krop vil beløbe sig til næsten 200.000 dollars alene i 

2016. I de første år efter den første sovjetiske statsle-

ders død var næsten 200 videnskabsfolk sat på opgaven. I dag er det en no-

get mindre gruppe, der dagligt monitorerer situationen i glasmontren i mau-

soleet på Den Røde Plads.

Flere nyheder på MAGISTERBLADET.DK
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Et rekordstort antal unge søgte en vi
deregående uddannelse for seks år siden. 

“Det er meget positivt og afgørende 
for den fremtidige vækst”, sagde stats
minister Lars Løkke Rasmussen (V) i 
sin åbningstale til Folketinget i okto
ber 2010. 

I dag er holdningen en anden. Antal
let af højtuddannede har toppet. Nu er 
det ikke længere regeringens mål at få 
flere ind på universiteterne. Tvært imod. 

Og det er et problem, mener den 
tidligere konservative videnskabs
minister Charlotte SahlMadsen, som i 
20102011 stod i spidsen for Lars Løk
kes satsning på at få flere unge ind på 
universiteterne.

“Universiteterne skal ikke blot ud
danne fremtidens arbejdskraft. Uni
versiteterne bidrager i afgørende grad 
til vores forståelse af verden og os 
selv, altså vores livsvilkår og eksistens. 
Reflek terede borgere med indsigt og 
udsyn kan man ikke få for mange af. 
Det profiterer alle af. Derfor er det 
simpelthen forkert at reducere univer
sitetsuddannelserne”, siger Charlotte 
SahlMadsen.

Kursændring ikke vis
Den tidligere konservative videnskabs
minister har i dag trukket sig fra det 
politiske virke og kan se det politiske 
spil på afstand som medlem af virk
somheds og kulturbestyrelser samt 
som virksomhedsejer i Vestjylland.

“Universiteterne er for vigtigt et 
samfundsanliggende til, at politikerne 
kan tillade sig markant ændrede stand
punkter fra et folketingsvalg til det 

næste”, siger Charlotte SahlMadsen 
og understreger, at hun ikke mener, at 
universiteterne fungerer upåklageligt.

“Men den aktuelle kursændring er 
ikke vis. Det er på tide, at de økonomi
ske kalkulationer i Finansministeriets 
Excelark bliver suppleret med betragt
ninger om værdien af en dannet befolk
ning”, siger Charlotte SahlMadsen.

Brug for ingeniører
Den nuværende videnskabs minister, 
Ulla Tørnæs (V), er optaget af, at 
 flere tager en uddannelse med gode 
job muligheder. Det fortæller hun til 
Magister bladet. 

“Det betyder, at jeg vil arbejde for, 
at vi får flere til at tage uddannelser, 
hvor der er gode jobmuligheder”, siger 
Ulla Tørnæs.  

Ifølge ministeren behøver vi ikke 
længere at have en målsætning om, at 
25 procent af en ungdomsårgang skal 
have en kandidatuddannelse. Frem
skrivninger viser nemlig, at vi kommer 
over den procentsats.  

Den gennemsnitlige ledighed blandt 
akademikere har ligget på fire procent 
siden 2010. Ministeren ønsker ikke at 
svare direkte på, hvilke akademikere 
der er mindre brug for i fremtiden.

“Vi kan konstatere, at vi har en 
høj akademikerledighed særligt in
den for visse faggrupper. Derfor er 
tiden kommet til at have et fokus på, 
hvad samfundets behov er, også når 
det  drejer sig om akademikere. Der er 
ikke  nogen tvivl om, at når man ser på, 
hvor behovet er størst, så er der rigtig 
mange virksomheder, som efterspørger 
ingeniø rfaglig arbejdskraft”. 

Kortsigtet politik
Charlotte SahlMadsen synes, at ud
dannelsespolitikken er blevet for unu
anceret. Det er blevet “business frem 
for alt”.  

“Vi har brug for rigtig mange 
 humanister, for de er bl.a. med til at 
sikre kulturel, religiøs og historisk 
indsigt og sproglig forståelse – altså 
fremme vores forståelse for den ver
den, vi skal agere i. Hverken vi eller 
samfundet udvikles, hvis vi reduce
rer den indsigt”, siger Charlotte Sahl
Madsen, der ligesom Ulla Tørnæs også 
hører et erhvervsliv skrige på natur
videnskabeligt og teknisk uddannet 
arbejds kraft. 

“Vi skal klart bruge flere natur
videnskabelige kandidater, men dels 
skal de også lære, fx hvordan verden 
kulturelt hænger sammen, dels skal det 
ikke ske på bekostning af humanister”.

“Tilværelsen handler ikke bare om 
profitoptimering. Jeg er ikke blevet 
socia list, men jeg synes i den grad, at 
ultraliberalismen skal have et modspil. 
Penge er ikke den vigtigste værdi, det 
er dannelse”, tilføjer Charlotte Sahl
Madsen.   
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For seks år siden ville den daværende VK-regering have flere ind på universiteterne. 
I dag er det ønske vendt på hovedet. Den aktuelle kursændring er alt for økonomisk 
styret, mener den tidligere videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen (K).

Tidligere videnskabsminister:

VENSTRES KOVENDING I 
UDDANNELSES POLITIKKEN  
ER FORKERT

“Penge er ikke den 
vigtigste værdi, det 
er dannelse”.
Charlotte Sahl-Madsen (K),  
tidligere videnskabsminister
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VENSTRE 2010: 

Flere højtuddannede
VENSTRE 2016: 

Færre højtuddannede
For bare seks år siden ønskede en Venstre-ledet regering langt 
flere studerende ind på universiteterne. Det var afgørende for den 
fremtidige vækst. De unge lyttede og søgte ind i tusindvis, men nu 
skal antallet af kandidater reduceres. Der er sket et paradigmeskifte 
i uddannelsespolitikken.

• I 2005 blev 20.113 optaget 

på universitetet

• I 2010 blev 23.838 optaget 

på universitetet

• I 2015 blev 29.261 optaget 

på universitetet

Kilde: Den Koordinerede 

 Tilmelding (KOT)

ANTAL OPTAGEDE  
PÅ UNIVERSITETET
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“Vi skal styrke Danmark som et vi
denssamfund, så vi fortsat kan høre til 
blandt de mest velstående samfund i 
verden”. 

Sådan lød det fra Folketingets tale
stol i februar 2005, da daværende stats
minister Anders Fogh Rasmussen (V) 
lagde kimen til et nyt år med en Ven
streledet regering ved roret. 

Her præsenterede Fogh i sin rede
gørelse til Folketinget regeringens 
strategi for et storstilet løft i uddan
nelsesniveau. Flere unge skulle have 
en ungdomsuddannelse, og flere skulle 
have en videregående uddannelse. 

Den linje fulgte Lars Løkke Ras
mussens (V) forrige regering for fem 
år siden, hvor statsministeren i sin åb
ningstale i oktober 2010 udtalte:

“Mange danske unge tager en vide
regående uddannelse. Og i sommer 

slog optaget af nye studerende 
på de videregående uddan

nelser alle rekorder. 
Det er meget po

sitivt og afgørende for den fremtidige 
vækst”. Meldingen fra Løkkes viden
skabsminister Charlotte SahlMadsen 
(K) var samme år også klar:

“Det glæder mig, at flere universite
ter allerede nu har reageret positivt på 
min opfordring om at udvide antallet 
af studiepladser. Men det er klart, at vi 
ikke fra den ene dag til den anden kan 
øge optaget, så vi fuldt ud imødekom
mer de studerendes ønsker om opta
gelse og samfundets behov for flere 
højtuddannede. Det er en målsætning, 
vi sammen skal arbejde videre på frem 
mod næste års optag”, sagde Charlotte 
SahlMadsen i juli 2010 til DR om re
kordansøgerfeltet på over 32.000 til en 
universitetsuddannelse. 

Ny melodi 
De unge har i den grad lyttet. Univer
siteternes optag har slået rekord år for 
år. I 2010 blev 20.110 optaget på uni
versiteterne. Det var en rekord, som 
blev slået de følgende år. Men i 2015 

var tallet 29.261 studerende, og det var 
116 færre end året før. Og nu spiller 
klavererne i regeringskontorerne en ny 
melodi. 

Forrige videnskabsminister Esben 
Lunde Larsen (V) udtrykte således 
sidste år glæde over, at udviklingen er 
vendt. En fremskrivning af den sene
ste ungdomsårgang – profilmodellen 
2014 – viser, at færre unge fremover 
ønsker at tage en universitetsuddan
nelse. 

“Vi skal ikke overuddanne vores 
unge, og langtfra alle skal tage en uni
versitetsuddannelse”, udtalte Esben 
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Lunde Larsen bl.a. til Søndagsavisen i 
november 2015. 

Nuværende videnskabsminister Ulla 
Tørnæs (V) bekræfter over for Magi
sterbladet den linje og ønsket om et 
skifte i uddannelsespolitikken.

“Vi kan konstatere, at der er en høj 
akademikerledighed særligt inden for 
visse faggrupper. Derfor er tiden kom
met til at have et fokus på, hvad der er 
samfundets behov, også når det drejer 
sig om akademikere”, siger Ulla Tør
næs og påpeger, at dimittendledighe
den er alt for høj.

“Vi er nødt til at sikre, at vi uddan
ner til de job, der er. Det er vigtigt, 
at der er match mellem uddannelse 
og behov. Man skal uddanne sig på de 
områder, hvor man har mulighed for at 
bruge sin viden”, siger videnskabsmi
nisteren.

Lav akademikerledighed
Den politiske kovending de sidste par 
år i holdningen til antallet af universi
tetsstuderende er et klar udtryk for et 
paradigmeskifte. Det siger uddannel
sesforsker på Aalborg Universitet Jo
hannes Andersen. 

“Hvor man tidligere anså lange vi
deregående uddannelser som en kvali
tet, som mange skulle have tilgang til, 
er det nu blevet en eksklusivitet eller 
luksus, som forbindes med elitekultur. 
Mange klassiske uddannelser ses nu 
grundlæggende som unyttige og køres 
ud på et sidespor”, siger Johannes An
dersen. 

Ønsket om flere højtuddannede for 
seks år siden skete på et tidspunkt, 
hvor efterveerne af finanskrisen stadig 
var mærkbare, og den generelle ledig
hed steg. Men akademikerledigheden 
var lav, og det er den stadig. 

Bruttoledigheden blandt højtud
dannede er således halveret alene si
den 2004 og har ligget på fire procent 
hvert år mellem 2010 og 2015 på trods 
af en fordobling i antallet af akademi
kere de sidste 20 år. 

Det politiske skifte i ønsket til højt
uddannet arbejdskraft sker, fordi fokus 
nu er rettet ind på, hvordan man både 
kan spare ressourcer på uddannelsessy
stemet og opnå et bestemt arbejdsmar
ked, forklarer Johannes Andersen. Her 
skal de videregående uddannelser fylde 
mindre, end de politiske ønsker var for 
bare seks år siden. 

“Paradigmeskiftet er økonomisk sty
ret. Man ser i flere og flere sammen
hænge ønsket om at uddanne flere, 
som kan gå direkte ud på arbejdsmar
kedet, for færre ressourcer. Det skifte 
skyldes, at man grundlæggende vurde
rer, at unge skal uddanne sig hurtige
re og gerne kortere. Kvalificerede ud
dannelser kan vi jo ikke få nok af, men 
dette vil unægtelig føre til dårligere 
uddannelser”, siger Johannes Ander
sen.  

Kæmpe gevinst 
Formand for Dansk Magisterforening 
(DM) Camilla Gregersen genkender, 
hvordan regeringen på få år er gået fra 
at snakke om, at der er for få akademi
kere, til at tale om overuddannelse. 

“Der er en myte om akademikerle
dighed. Trækker man dimittenderne 
fra, har magistre en ledighed på 3,5 
procent – et tal, der er lavere end den 
gennemsnitlige ledighed i Danmark”, 
siger Camilla Gregersen.

Hun savner at se politikere, der ta
ger medansvar for at hjælpe de unge 
ind på arbejdsmarkedet frem for at 
skære drastisk på uddannelsesområdet. 

Hun vil minde videnskabsministeren 
om, at ledigheden blandt akademikere 
er halveret på 20 år. 

“Det er jo en mageløs succeshistorie, 
at ledighed blandt akademikere falder, 
samtidig med at der uddannes mar
kant flere fra universiteterne. Jeg må 
bare tørt konstatere, at akademikere er 
eftertragtede. Regeringens store ned
skæringer på uddannelse og forskning 
er helt ude af trit med de videnstunge 
virksomheder, der efterspørger højtud
dannet arbejdskraft”, siger magister
formanden.

Johannes Andersen forklarer, at po
litikerne ikke længere er mest optaget 
af, at en længerevarende uddannelse 
giver væsentlig flere kvaliteter og kom
petencer. 

“Nu er der kun fokus på udvikling 
af kompetencer til arbejdsmarkedet og 
ikke på udvikling af selvstændigheden, 
som der ellers har været tradition for i 
det danske system”, siger Johannes An
dersen.   

De seneste 20 år er antallet 

af nye kandidater per år mere 

end fordoblet fra omkring 

8.000 i 1996 til knap 20.000 i 

2015. I samme periode er aka-

demikerledigheden reduceret 

fra 8 pct. i 1996 til 4,1 pct. i 

2016. 

Kilde: Akademikerne på bag-

grund af tal fra Danmarks 

Statistik og Akademikernes 

ledighedsstatistik.

ANTAL KANDIDATER OG  
AKADEMIKERLEDIGHED 

“Mange klassiske uddannelser ses nu grundlæggen-
de som unyttige og køres ud på et sidespor”.

Johannes Andersen, uddannelsesforsker 
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Større danske virksomheder skal ud
forme måltal og politik for, hvordan de 
får flere kvinder på ledelsesposter. Det 
siger loven, men det gør op mod hver 
anden virksomhed ikke, viser en ny 
analyse fra Institut for Menneskeret
tigheder (IMR). 

Selvom hver anden af de største 
virksomheder ikke har iværksat de lov
krævede tiltag på området, så er der i 
løbet af tre år ikke udskrevet en eneste 
bøde. Det er ellers skrevet ind i loven, 
at der er mulighed for at udskrive en 
bøde som sanktion, hvis en virksom
hed ikke overholder loven. Det påpe
ger Ask Hesby Krogh, som er teamle
der i Ligebehandling hos IMR. 

“Den sanktion er indtil videre ret te
oretisk”, siger Ask Hesby Krogh.

Loven om fremme af ligelig køns
mæssig sammensætning i statslige in
stitutioner og private virksomheder 
trådte i kraft den 1. april 2013. For
målet med loven er reelle fremskridt 
i udviklingen af andelen af kvinder i 
private og statslige virksomheders be
styrelser og ledelse, så der kommer en 
mere ligelig fordeling. 

Loven forpligter landets største 
virksomheder til at udarbejde en po
litik og at angive måltal for antallet af 
det underrepræsenterede køn i ledel
sen. Men på trods af at loven har eksi
steret i nu tre år, viser IMR’s analyse, 
at 21 procent af de største virksomhe
der ikke har måltal, og 49 procent har 
ikke udformet en politik.

Det er Erhvervsstyrelsen, som ifølge 
loven har bemyndigelse til at udskrive 
en bøde til de virksomheder, som ikke 

overholder loven. Her bekræfter man, 
at der endnu ikke er udskrevet bøder 
til en eneste virksomhed.

“Der er endnu ikke givet bøder til 
de virksomheder, der ikke har over
holdt reglerne, men styrelsen har tid
ligere givet påbud 
om at give de på
gældende mang
lende oplysninger”, 
skriver kontorchef 
i Erhvervsstyrelsen 
Camilla Hesselby i 
et svar til Magister
bladet. 

Hun forklarer vi
dere, at der i forbin
delse med de hidtidige sager har været 
lagt vægt på at give virksomhederne 
tilstrækkelig tid til at tilpasse sig til de 
nye forpligtelser. 

Kønsspecifikke aspekter
Underdirektør i Dansk Industri (DI) 
Charlotte Rønhof kan ikke genken
de billedet af, at mange virksomheder 
overtræder loven. 

“Der er selvfølgelig en udfordring 
med de virksomheder, der mangler en 
politik, og den udfordring er vi i god 
dialog med Erhvervsstyrelsen om”, si
ger Charlotte Rønhof. 

Hun foreslår, at det tydeliggøres, 
hvilke forventninger der stilles til 
virksomhederne omkring politikdelen, 
med flere gode cases. 

Næstformand i Folketingets Lige
stillingsudvalg Yildiz Akdogan (S) me
ner, at det skal gøres meget mere ty
deligt over for virksomhederne, at der 

faktisk eksisterer en sanktionsmulig
hed, hvis de overtræder loven. 

“Når der ikke er udskrevet nogen 
bøder, er det formentlig, fordi der ikke 
er blevet fulgt godt nok med i, hvordan 
loven reelt bliver brugt i de enkelte 

virksomheder”, si
ger Yildiz Akdo
gan. 

Hun mener, at 
lovens sanktions
muligheder skal 
bruges. 

“Hvis det bliver 
nødvendigt, sy
nes jeg da klart, at 
man skal bruge de 

midler, som loven giver mulighed for. 
Loven er fin nok, den bliver bare ikke 
brugt i praksis, og det er ærgerligt”, si
ger Yildiz Akdogan. 

Efter at Magisterbladet.dk skrev 
om sagen blev erhvervs og vækstmi
nister Troels Lund Poulsen (V) kaldt 
i samråd af Socialdemokraterne. Her 
sagde ministeren, at han hellere vil 
hjælpe virksomhederne med at efter
leve loven end udskrive bøder.

“Vi vil hellere vejlede i stedet for 
at lave påbud eller give bøder”, sagde 
ministeren. I stedet for at love bod 
og bedring forklarede Troels Lund 
Poulsen, at han har “is i maven” og 
ser frem mod næste års evaluering af 
reglerne.

“Vi vil evaluere reglerne om måltal i 
2017 og i den forbindelse se på, om vi 
bør vejlede bedre”.   

3 ÅRS LOVBRUD: 

NUL BØDER TIL  
VIRKSOMHEDER
Hver anden virksomhed overholder ikke loven om at udforme en politik for at få 
flere kvinder i ledelsen. Erhvervsstyrelsen har bemyndigelse til at give lovbrydere 
bøde, men har ikke gjort det en eneste gang.

“Loven er fin nok, 
den bliver bare ik-
ke brugt i praksis, 
og det er ærgerligt”.
Yildiz Akdogan (S), næstformand i Lige-
stillingsudvalget

M A G I S T E R B L A D E T  0 5  ·  M A J  2 0 1 6

1 7L I G E S T I L L I N G  af Martin Ejlertsen · me@dm.dk

147836 Magisterblad 5 2016.indd   17 12/05/16   12.06



De tæller 
gamle hvide 
mænd
Nye grupper af studerende 
tager nu de første spæde 
skridt til at bekæmpe racisme 
og diskrimination på danske 
universiteter. De er inspireret 
af en stærk identitetspolitisk 
bevægelse i USA, som også 
manifesterer sig i Sverige. 

1 8
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En ny identitetspolitisk bevægelse 
har gennem det seneste år været dags
ordensættende på amerikanske uni
versiteter med krav om flere farvede 
undervisere,  flere ressourcer til mino
ritetsgrupper og et større fokus på race 
og etnicitet både i og uden for under
visningslokalerne. Og i vores naboland 
Sverige har man for længst taget skridt 
i den retning: Hensyn til køn, race og 
andre former for mangfoldighed er 

skrevet ind i den måde, universiteterne 
fungerer på, så det påvirker pensum og 
under visningen.

I løbet af de seneste måneder er en 
lignende bevægelse begyndt at spire 
frem på danske universiteter. Her er 
studerende begyndt at sætte spørgs
målstegn ved pensum. Inspireret af 
udviklingen i USA vil de tage livtag 
med det, de opfatter som en racisme 
og diskrimination, der sidder i væg

“I al den tid jeg 
har gået her, har 

jeg haft én enkelt 
farvet underviser. 

Og ud af en årgang 
på 60 studerende 

har jeg været én ud 
af to-tre farvede”.

Mette A.E. Kim-Larsen, studerende

I USA har grupper af farvede studerende rejst krav om et opgør med racisme. I 
Danmark har sammenslutningen FRONT samme mål. For Mette A.E. Kim- Larsen 
og Christopher Macias Escalona, der studerer på henholdsvis KU og RUC, hand-
ler det om at starte en nødvendig debat om “usynlig diskrimination”. 

På MAGISTERBLADET.DK kan du læse 
mere om FRONTs brevveksling med 
Københavns Universitet. 
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gene. En diskrimination, som ikke er 
båret af individuelle handlinger, men 
som er indlejret i den måde, universite
tet er indrettet på.

På Antropologi på Københavns Uni
versitet (KU) har en gruppe studeren
de, Fællesskab for Kritiske Antropo
loger (FKA), gennemgået pensum på 
første år af uddannelsen og kritiseret 
indholdet for at reproducere et hvidt, 
europæisk blik på verden. En lignende 

gruppe, FRONT, er startet af stude
rende på filosofi og litteraturvidenskab 
på Københavns Universitet samt kul
tur og sprogmødestudier på RUC. 

Kun én farvet underviser
Magisterbladet har mødt to af 
FRONTs medlemmer, Christopher 
Macias Escalona og Mette A. E. Kim
Larsen, på et bibliotek på KUA. For
an dem ligger kompendier og pensum

lister til kurser som “Moderne kultur 
12”, “20. århundredes filosofi” og 
“Litteraturhistorie 1”. Lister, der ifølge 
FRONT dokumenterer, at hvide euro
pæere er de altdominerende forfattere. 

“I al den tid jeg har gået her, har jeg 
haft én enkelt farvet underviser. Og ud 
af en årgang på 60 studerende har jeg 
været én ud af totre farvede. Så hvad 
er det ved mit fag, litteraturvidenskab, 
der gør, at der kun er enkelte farvede 
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studerende?” spørger Mette A.E. Kim
Larsen, der selv er farvet og læser på 
Københavns Universitet.

Hun mener, at svaret blandt andet 
skal findes i den viden, de studerende 
præsenteres for.  

“Vi har to obligatoriske fag, 
 litteraturhistorie og litteraturanalyse, 
og tekst erne er simpelthen lige så hvi
de som underviserne. Det starter ved 
 Homer og går så gennem hele littera
turhistorien. Og der, hvor vi så endelig 
tager fat på postkolonialismen første 
gang, gjorde vi det ikke med en brun 
forfatter, men med JeanPaul Sartre. 
Det er jo ret ironisk”, siger hun.

Når farvede forfattere eller kritiske 
tekster om hvidhed endelig finder vej 
til undervisningen, så møder det ringe 
forståelse.

“Det var sjovt nok først, da jeg fik 
en brun underviser, at vi begyndte at 
gennemgå disse tekster. Men selv da 
var der en tendens til, at de studerende 
ikke kunne se den usynlige diskrimi
nation, som er en del af den måde, uni

versiteterne fungerer på. I stedet for 
tror de, man anklager dem for at være 
racister”, siger Christopher Macias 
Escalona, der læser kultur og sprog
mødestudier på RUC.

At grupper som FRONT og FKA 
nu er opstået i Danmark, viser, at de 
danske universiteter har fået en større 
mangfoldighed af studerende, siger Ka
ren Sjørup, som er professor og køns
forsker på RUC. De er blandt andet ty
deligt præget af udviklingen i USA. 

“Mange danske studerende rejser ud, 
og vi får flere studerende udefra. Det 
betyder, at man begynder at se på den 
vestlige videnskabs opbygning udefra 
og med nye øjne. Man kan sige, at det 
er et kæmpe opgør med videnskaben på 
mange felter, som er fyldt med blandt 
andet hvide og kønnede selvfølgelig
heder. Så de her studerende udtrykker 
behovet for en ny fagkritik og et para
digmeskifte inden for videnskaben”.

Mordet på Michael Brown
Udviklingen på de amerikanske uni
versiteter rækker i princippet til
bage til borgerrettighedsbevægelsen i 
1960’erne, men en række nylige begi
venheder, ikke mindst episoder med 
politivold, har resulteret i et skærpet 
fokus på sortes historie og rettigheder.

En bevægelse, der kalder sig the
demands.org med grupper på 80 uni
versiteter, har eksempelvis brugt poli
tidrabet på den sorte student Michael 
Brown i Ferguson i 2014 og andre lig
nende sager til at fremsætte en lang 
række krav til universiteternes ledelser.

Blandt kravene er fx et opgør med 
“hvide privilegier”, obligatoriske kurser 
i etnicitet og kulturelle færdigheder på 
alle bacheloruddannelser eller etablerin
gen af nye institutter og centre, der skal 
indeholde forskning og undervisning i 
race, køn, sprog, etnicitet og klasse. 

Flere universiteter har gennemført 
nogle af kravene, mens andre har lovet 
reformer. Eksempelvis har det store 
private Brown University i Providence, 
Rhode Island, afsat 100 mio. dollars til 
inklusion.

Bevægelsen kræver etablering af så
kaldte safe spaces, hvor minoritetsstu
derende ikke kan udsættes for poten
tiel diskrimination eller krænkelser af 

fx seksuel eller racistisk karakter. Og 
flere universiteter har indført trigger 
warnings, der advarer og afskærmer 
studerende mod ord og ideer i under
visningen eller pensum, der kan være 
krænkende og fremkalde stærke følel
ser eller traumer.

Advarsel om censur og dogmatisme
Kritikere advarer om, at de studeren
de er for følsomme. At deres krav om 
retten til ikke at blive udsat for kræn
kelser og stødende sprogbrug risikerer 
at undergrave ideen med universitetet 
som et sted, hvor frie ytringer mødes. 
Samtidig siger kritikerne, at bevægel
sen er på kollisionskurs med USA’s for
fatnings klare regler om ytringsfrihed.

Et eksempel: I efteråret havde et så
kaldt frat party på California Univer sity 
celebrityparret Kanye West og Kim 
Kardashian som tema. Nogle  gæster 
var malet sorte i hovedet, og andre 
havde stoppet puder ned i kjolen for at 
få en stor røv. Der er siden opstået vild 
diskussion om, hvorvidt de studeren
de var udklædt som kulminearbejde
re med reference til Kanye Wests sang 
“Golddigger”, eller om det var klassisk 
racistisk blackfacing. Og om de store 
røve var racistiske over for sorte, når nu 
Kim Kardashian er hvid armenier.

Det korte af det lange var, at univer
sitetsledelsen greb ind og suspenderede 
sociale aktiviteter for en periode, selv 
om flere jurister sagde, at udklædnin
gerne var beskyttet af både forfatnin
gen og højesteretsdomme.

I efteråret har der været protestmar
cher og offentlige møder om racisme 
ved mange universiteter I USA. 

Samtidig er det blevet kritiseret, at 
nogle af de protesterende studeren
de er så offensive i deres retorik, at de 
reelt beder gamle hvide mænd om at 
holde kæft i racespørgsmål, alene fordi 
de er hvide.

Selv præsident Barack Obama har 
taget emnet op offentligt. Han kan 
sagtens forstå de protesterende studen
ter, men han er også bekymret og har 
advaret sin egen datter Malia om, at en 
overdrevet krænkelseskultur kan føre 
til dogmatisme.

“Hvis man siger: Vi vil ikke tillade, 
at den eller den taler på vores univer
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På Facebook har FRONT fået skarpe reaktioner. 
Kritikere beskylder blandt andet gruppen for at 
angribe den fri debat. Det er dog ikke tilfældet, 
siger Mette A.E. Kim-Larsen og Christopher Macias 
Escalona. Ved at skabe opmærksomhed om deres 
sag håber de, at pensumlister bliver mindre 
“majoritets prægede”.
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sitet, fordi vi er uenige med vedkom
mende eller føler os truede af vedkom
mendes ideer, så tror jeg, at det er en 
opskrift på dogmatisme”.

Sexistiske ritualer på rustur
Trods øget diversitet på danske uni
versiteter skal vi ikke forvente ameri
kanske tilstande i Danmark lige med 
det samme. Det siger Rikke Andreas
sen, der er lektor i samfundsforhold og 
køn ved RUC. 

“Danmark har et meget anderle
des klima for at diskutere diversitet og 
mangfoldighed end i USA. Der skal 
meget til, før man vil se danske stude
rendes på mange måder legitime krav 
om mangfoldighed resultere i en situa
tion, der svarer til den, der er i USA. 
USA har fx haft positiv særbehandling 
og professorater til ikkehvide læn
ge. Herhjemme går folk jo nærmest i 
koma, når man nævner det”, siger hun.

Alligevel kan grupper som FRONT 
måske skubbe til vores syn på mang
foldighed, tilføjer hun.

“Ligesom de fleste i dag kan se det 
fornuftige i, at der skal være kvinder i 
forskning, kunne det jo godt være, at 
man kunne nå hen til at se det fornuf
tige i, at kvindelige forskere ikke kun 
er hvide”.

En rustur med sexistiske ritualer 
fik i januar CBS til at stramme op på 
rammerne for introforløb. Krænkende 
ritualer – men med racistisk indhold – 
var også det, der førte til dannelsen af 
Fællesskab for Kritiske Antropologer 
på Københavns Universitet, fortæller 
Karen Ravn, der har været med til at 
starte gruppen.

“Vores rustur var helt vildt racistisk. 
Vi skulle rende rundt og lege indiane
re og masaier og var smurt ind i sovse
kulør. Det virkede, som om holdnin
gen var, at når man læser antropologi, 
så har man moralen i orden, og så kan 
man ikke være racistisk”, siger Karen 
Ravn.

Efterfølgende kastede de sig kritisk 
over indholdet i det obligatoriske pen
sum for førsteårsstuderende.

“Vi kunne fx se, at teoretikere, der 
blev fremstillet som “klassiske”, oftest 
er hvide og fra Vesten. Hvorimod tek
ster, der bliver betragtet som syrede 

eller outrerede, ofte er dem, der ikke 
kommer fra Vesten. Der var en slags 
magtopdeling, hvor det vestlige og ci
viliserede stod over for det eksotiske 
og naturlige”, siger Karen Ravn.

“Man skal tænke på, at antropologi
en har en enorm kolonial bagage med 
hvide mænd, der gik ud og undersøg
te “de fremmede”. På den baggrund er 
det utroligt, at man fortsat på faget la
ver en racistisk opdeling mellem “dem” 
og “os” uden at reflektere over det. 
Det vil vi gøre noget ved”, siger Karen 
Ravn.

Hipsterracisme
Studieleder på Antropologi, Helle 
Bundgaard, erkender, at de studerende 
har en sag. Hun roser endda FKA for 
at være “dygtige” og kritiske studeren
de, der har påpeget, at noget var galt 
på faget.

“Det har været et wakeup call. 
 Vores studerende er et andet sted i dag 
end os andre, der har læst for mange 
år siden. Derfor er vi nødt til at sætte 
fokus på problemet. Vi kan starte med 
på første år at diskutere, hvad for
fatteren Ijeoma Oluo kalder “hipster 
 racism”, antagelsen om, at man er så 
antiracistisk, at man kan tillade sig at 
sige racistiske ting”, siger hun.

FRONT skriver på gruppens 
hjemme side, at den vil arbejde med 

undertrykkelse i skæringspunkter som 
klasse, helbred, sprog, race, køn, sek
sualitet, religion og fødsel.

Og så vil gruppen – med Køben
havns Universitet som første mål – 
have universiteterne til at overholde 
deres juridiske forpligtelse til at re
spektere menneskerettighederne og 
modarbejde forskelsbehandling.

Det siger en anden af gruppens 
medlemmer, Tara Skadegård Thorsen, 
der læser filosofi på Københavns Uni
versitet.

“Vi ønsker, at KU får en politik og 
en procedure for, hvordan man arbej
der med menneskerettighederne. Både 
i forhold til, hvordan man arbejder med 
at fremme dem, og i forhold til, når det 
handler om at identificere forskelsbe
handling eller negative indvirkninger. 
Og selvfølgelig også hvad man så vil 
gøre ved det”,  siger hun.

Godt nok har KU allerede en politik 
om ligestilling og mangfoldighed, men 
den omhandler stort set ude lukkende 
kvinder i forskning, påpeger Tara 
Skade gård Thorsen.

“Det er en lidt gammeldags måde at 
tænke på, når de ikke forholder sig til 
alle menneskerettighederne eller alle 
diskriminationsgrundene, men har 
valgt et fokusområde, som de så stiller 
sig tilfreds med”, siger hun.

Københavns Universitet har ikke 
ønsket at kommentere kritikken fra 
FRONT.

Svenske tilstande
Københavns Universitet adskiller sig 
fra svenske universiteter, der arbej
der med ligestilling og mangfoldighed 
i bred forstand. Det fortæller  Drude 
Dahlerup, professor i statskundskab 
ved Stockholms Universitet.

“Alle universiteter i Sverige har ikke 
bare et ligestillingsudvalg, men også et 
mangfoldighedsudvalg. Så man arbej
der med og tager spørgsmål om fx race 
og seksuelle præferencer alvorligt”, si
ger hun. 

Arbejdet med mangfoldighed fore
går både centralt på universiteterne og 
på det enkelte institut. Det indebærer 
eksempelvis, at der skal føres statistik
ker over mangfoldighed, men også at 
institutterne skal have strategier og 

“Ligesom de fleste 
i dag kan se det 

fornuftige i, at der 
skal være kvinder 
i forskning, kunne 
det jo godt være, 
at man kunne nå 
hen til at se det 
fornuftige i, at 

kvindelige forskere 
ikke kun er hvide”.
Rikke Andreasen, medie og kønsforsker, 

Roskilde Universitet.
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“Vi ønsker, at KU 
får en politik og 
en procedure 
for, hvordan 
man arbejder 
med menneske-
rettighederne”. 
Tara Skadegård Thorsen, filosofistude-
rende, Københavns Universitet
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Universiteterne skal implementere de retningslinjer 
om menneskerettigheder, som FN fastlagde i 2011, 
mener Tara Skadegård Thorsen.  

I D E N T I T E T S P O L I T I K  fortsat

På MAGISTERBLADET.DK kan du læse et blogindlæg 
fra Tara Skadegård Thorsen om det, hun oplever som 
konkret diskrimination på filosofistudiet.
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planer for at øge mangfoldigheden, 
forklarer Drude Dahlerup.

“Det handler fx om, at man tænker 
på indholdet i undervisningen. På mit 
institut skal der være artikler i de fleste 
kurser, som inddrager kønsperspekti
vet, hvad enten det drejer sig om kur
ser i offentlige institutioner eller uden
rigspolitik. Sådan har det været de 
seneste ti år”, siger Drude Dahlerup.

Når Sverige har større fokus på lige
stilling og mangfoldighed, så skyldes 
det ifølge Drude Dahlerup ikke mindst 
to store kommissioner i 1990’erne og 
2000’erne, den ene om køn og magt, 
den anden om indvandringsspørgsmålet.

“I begge tilfælde, blev det præcise
ret på et solidt fagligt grundlag, at man 
må se på de strukturelle barrierer, når 
det handler om diskrimination, og ikke 
så meget det individuelle perspektiv. 
Det tog de politiske partier til sig, hvor 
man i Danmark fortsat tænker, at indi
viderne “bare” må tage sig sammen”.  

Ballade på Facebook
Under interviewet med Magisterbla
det henviser medlemmerne af FRONT 
igen og igen til pensumlisterne.

“Det er sjovt, at da jeg først blev 
præsenteret ordentligt for andre tek
ster, var det på mine tilvalgsfag. Men 
hvorfor var det ikke vendt om? Hvor
for blev jeg ikke præsenteret for det 
i hovedfagene”, spørger Mette A.E. 
KimLarsen.

Hun understreger dog samtidig, at 
gruppen også har til hensigt at tage fat 
på andre former for strukturel diskri
mination. Det gælder fx de diskrimi
nerende effekter, hun ser i konsekven
serne af fremdriftsreformen, og som 
blandt andet har fået handicaporgani
sationer til at reagere, fordi flere stude
rende med fysisk disabilitet, fx blinde, 
bruger længere tid på at tilegne sig 
stoffet end andre. Tilsvarende peger 
hun på klasseaspektet.

“Man skærer ned på, hvor meget tid 
underviserne skal bruge på at rette opga
verne og give feedback. Tilbage står man 
med en gruppe af studerende, som ikke 
har nok tid hos underviserne, de kom
mer typisk fra ikkeakademiske hjem”.

FRONT har kun eksisteret i to må
neder. Gruppen har lidt mere end 650 

likes på Facebook, hvor debatten har 
været intens.

“Det med pensum af hvide mænd 
er vel ikke så underligt, når man tæn
ker på, at 2.400 år af filosofiens 2.500 
årige historie er foregået i en verden, 
hvor det kun var disse, der deltog i den 
akademiske udvikling”, lyder en typisk 
indvending fra en filosofistuderende.

Men synspunktet holder ikke, mener 
Christopher Macias Escalona.

“Det indebærer, at man retfærdig
gør, at verden ser ud som den gør, fordi 
historien har udviklet sig på en bestemt 
måde. Og desuden er det ikke rig
tigt. Det, de oldgræske filosoffer inter
esserede sig for, ontologi, rationalitet og 
logik, var andre filosoffer inter esseret i 
før dem. Det hører vi bare ikke om”.

Omvendt diskrimination
Men FRONT’s kritik risikerer at re
sultere i en slags omvendt diskrimina
tion. Det siger Thomas Wiben Jensen, 
lektor ved Center for human interakti
on ved Syddansk Universitet, til Magi
sterbladet.

“Det er godt, at de studerende har et 
kritisk perspektiv og udfordrer vante 
måder at tænke på. Problemet opstår, 
når man reducerer en forfatter til en 
hudfarve eller et køn. For begreber som 
“hvidhed” eller “den hvide mands ratio
nalitet” underminerer jo ideen om, at 
man kan måle noget ud fra en standard 
om god kvalitet. I stedet for placerer 
man bestemte forfattere eller tænkere 
i pensum og ekskulderer andre netop i 
kraft af deres køn eller etnicitet. Kønnet 
og etniciteten får derfor forrang på be
kostning af indholdet, og det er proble
matisk”, siger Thomas Wiben Jensen.

Mur af velmenende hvide
En anden kritik, som FRONT kon
fronteres med, er anklagen om, at 
gruppen ukritisk importerer ideer fra 
amerikanske universiteter frem for at 
forholde sig til reelle problemer med fx 
etnicitet i det danske samfund. Ja, fak
tisk tjener FRONT slet ikke de mino
riteter, den foregiver at repræsentere, 
skriver eksempelvis Amgad ElChaha
bi på FRONTs Facebookside.

“For det er os, der bor i Mjølner
parken, Tingbjerg og Vollsmose, der 

møder og går igennem de utallige 
problemstillinger, der findes her. Og 
det er os, der forsøger at gøre op med 
problemerne. Men hvad er det, der 
sker? Vi bliver mødt af en mur af vel
menende hvide venstreorienterede, 
der hellere vil pudse deres egen glorie 
for at fremstå som “gode” end at tage 
den nødvendige og nogle gange svære 
kamp for rent faktisk at gøre situatio
nen bedre for minoriteterne”. 

I stedet for er gruppen, ligesom 
de amerikanske studerende, mener 
 Amgad ElChahabi, ude i et misforstå
et angreb på ytringsfrihed og fri debat. 

“De indfører safe spaces og trigger 
warnings på universiteter. Et univer
sitet er et sted, hvor det er meningen, 
at man skal udfordres, hvor man skal 
føle sig utilpas med nye og udfordren
de idéer, personer og ideologier”, skri
ver han. 

Christopher Macias Escalona med
giver, at udviklingen i USA har spillet 
en rolle for gruppen.

“Ikke mindst når det handler om at 
tage retten til at definere sig selv som 
minoritet. Problemet er så bare, at vi 
straks bliver forbundet med den her 
safe space og trigger warningretorik, 
og uha, hvor er vi farlige”.

Han understreger, at FRONT slet 
ikke har forholdt sig til spørgsmålet 
om safe spaces.

“Jeg vil ikke fortælle folk, hvad de 
må sige eller ej. Men jeg vil gerne sæt
te spørgsmålstegn ved, hvorfor nogle 
mennesker føler sig berettiget til at 
bruge nogle bestemte ord om andre 
mennesker”, siger Christopher Macias 
Escalona.

FRONT skriver på Facebook, at 
gruppen vil arbejde for at “gøre pen
sum mindre majoritetspræget”. Ifølge 
Christopher Macias Escalona, der har 
en international baggrund og mexican
ske rødder, skal det først og fremmest 
ske ved at starte en debat.

“Vi har meget svært ved at komme 
igennem med vores synspunkter, så 
FRONT skal være en platform for dis
kussion og kritisk refleksion. Det har 
jeg tænkt mig at gøre konkret ved at 
sætte spørgsmålstegn ved de selvføl
geligheder, vi bliver præsenteret for på 
universitetet”.   
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Nicklas Baadsgaard Koch studerer på 
RUC og supplerer SU’en med deltids
arbejde som salgsmedarbejder i Kvick
ly i Høje Taastrup. Han får ikke  støtte 
fra forældrene, der er henholdsvis 
tømrer og pædagogmedhjælper. 

Dermed tilhører den 21årige RUC
studerende en gruppe af studerende, 
som ifølge en spørgeskemaundersøgel
se fra Dansk Magisterforening vil blive 
ekstra ramt, hvis SU’en på kandidatud
dannelsen droppes.

1.618 studerede har svaret på spørgs
målene, og der er markant forskel på, 
om højtuddannede eller kort uddan
nede forældre vil holde en økonomisk 
hånd under de studerende, så de slip
per for at optage lån. 34 pct. af de stu
derende, hvis forældre er akademikere, 
regner med, at de takket være foræl
drenes støtte ikke behøver at låne. Det 
samme siger kun 14 pct. af de stude
rende, hvis forældre har en kort vide
regående uddannelse, mens blot 4,3 

pct. af universitetsstuderende med 
ufaglærte forældre regner med støtte 
fra forældrene.

Nicklas Baadsgaard Koch siger det 
således:

“Selvfølgelig kan jeg godt låne 500 
kr. af mine forældre, hvis jeg beder 
dem om det, men de har ikke mulig
hed for at støtte mig med store beløb. 
Det er i øvrigt heller ikke noget, hver
ken de eller jeg selv ville være interes
seret i”.

Kun få børn af lavtuddannede tør regne med 
økonomisk støtte fra forældrene, hvis SU’en 
på kandidatuddannelsen skrottes. Det viser 
en DM-undersøgelse. Også eksperter mener, 
at udspillet rammer socialt skævt.

SU-FORSLAG 
RAMMER 
SKÆVT

Nicklas Baadsgaard Koch studerer og supplerer SU’en 
med deltidsarbejde. Han får ikke støtte fra forældrene, 
der er henholdsvis tømrer og pædagogmedhjælper.

M A G I S T E R B L A D E T  0 5  ·  M A J  2 0 1 6

2 6 U D D A N N E L S E S S T Ø T T E  af Thomas Bøttcher · foto: Jacob Nielsen

147836 Magisterblad 5 2016.indd   26 12/05/16   12.06



DM’s undersøgelse er gennemført, 
efter at uddannelsesminister Ulla Tør
næs har meldt ud, at SU’en fylder for 
meget i det samlede uddannelsesbud
get. Samtidig har den private tænke
tank Axcelfuture, nedsat af kapital
fonden Axcel, genoplivet et gammelt 
forslag om at erstatte SU’en på kandi
datdelen med et lån. 

Ifølge seniorforsker Jens Peter Thom
sen, der forsker i uddannelse og social 
mobilitet ved Det Nationale Forsk

ningscenter for Velfærd, er det oplagt, 
at forslaget vil ramme socialt skævt. 

“Det er der ingen grund til at be
tvivle. Hvis begge dine forældre har 
en akademisk uddannelse, tjener de alt 
andet lige mere end en arbejderfamilie 
og har dermed også større mulighed 
for at støtte dig økonomisk”.

At en SUreform vil få størst betyd
ning for studerende, hvis forældre ikke 
har lange uddannelser, viser sig også 
på anden vis i undersøgelsen.

Hvor 25 pct. af de studerende med 
håndværkeruddannede forældre er
klærer sig “helt enige” i, at de “hel
lere vil tage mere studiearbejde end 
modtage SU i form af et lån”, er 
det kun 19,6 pct. af studerende med 
akademikerforældre, der siger det 
samme.

Nicklas Baadsgaard Koch har af 
princip ikke taget SUlån, i den tid 
han har studeret, og han vil meget nø
dig tage mere studiearbejde.

2 7
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“Selvfølgelig kan jeg 
godt låne 500 kr. af 
mine forældre, hvis 
jeg beder dem om 
det, men de har ikke 
mulighed for at støtte 
mig med store beløb”.
Nicklas Baadsgaard Koch, studerende
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HØJTUDDANNEDE FORÆLDRE  
STØTTER MERE

Dansk Magisterforening har gen-

nemført spørgeskemaundersøgelsen 

blandt 7.920 studentermedlemmer. I 

alt deltog 1.618 studerende, og svar-

procenten er 20. 

De studerende blev bl.a. bedt om 

at tage stilling til følgende spørgsmål: 

Tror du, at dine forældre vil støtte 

dig økonomisk, så du ikke behøver at 

optage lån, hvis SU på kandidatdelen 

bliver omlagt til et rentefrit lån? Ja-

svarene fordelte sig således:

  Forældre med lang videre gående 

uddannelse

  Forældre med mellemlang 

videregående uddannelse

  Forældre med kort videre gående 

uddannelse

  Faglærte forældre

  Ufaglærte forældre

På spørgsmålet om, hvorvidt forslaget 

får dem til at over veje at droppe kandi-

datuddannelsen, svarer de studerende 

følgende:

  Ja

  Nej

  Ved ikke

  Andet

35,4%

4,3%
12,3%

21,6%

18,3%

35,6%

7,2%

35,6%

21,8%
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“Jeg arbejder otte timer om ugen og 
vil gerne undgå at arbejde mere, for 
det vil betyde, at jeg skal nedprioritere 
indsatsen på studierne. Så i sidste ende 
bliver jeg nok nødt til at gå på kom
promis med mit princip om at undgå 
at stifte gæld”.

Ifølge Axcelfuture indebærer et min
dre generøst SUsystem den fordel, at 
færre vil tage en kandidatuddannelse, 
ligesom studerende i højere grad styres 
i retning af uddannelser, der styrker 
det samfundsmæssige afkast. Eller som 
formanden for Axcelfutures uddannel
sesplan, Carsten Koch, sagde i begyn
delsen af marts til Politiken:

“SUsystemet giver ikke tilstrække
lige incitamenter til, at de studerende 
går efter en eller anden form for be
skæftigelse”.

Nicklas Baadsgaard Koch vil  meget 
nødig gældsætte sig, men at stoppe  efter 
bacheloruddannelsen vil være endnu 
mere problematisk, vurderer han.

“Jeg vil gerne arbejde med er
hvervscoaching. Det er der stor efter
spørgsel efter lige nu, men det er 
meget vanskeligt at vurdere, om situa
tionen er den samme om tre år. Så den 
rationelle – og sandsynlige – vurdering 
er jo, at mine jobmuligheder stiger 
med en kandidatgrad, der giver mig 
mere faglig viden og kompetencer in
den for fagområdet”.

RUC-rektor: Rammer valgfrihed
I DMundersøgelsen siger 42 pct. af de 
studerende med ufaglærte forældre, at de 
vil droppe kandidatdelen, hvis SU’en af
skaffes. Det samme gælder 17 pct. af de 
studerende med akademikerbaggrund.

Seniorforsker Jens Peter Thomsen 
er enig i, at det specielt er de højtud
dannede, der vil have råd til at støt
te deres børn på kandidatdelen, men 
han tror ikke på, mange vil fravælge 
kandidat delen.

“Det vil nok have en svagt nega
tiv social effekt på, hvem der tager en 
kandidatuddannelse”.

Også RUC’s rektor, Hanne Leth 
Andersen, mener, at forslaget rammer 
socialt skævt.

“Der vil være nogle, der fravælger 
kandidatuddannelsen, fordi de ikke 
har lyst til at tage lån og gældsætte sig 
og bekymrer sig for, hvordan de skal 
komme ud af gælden. Jeg kan ikke 
forestille mig andet, end at det vil være 
socialt skævt. Med andre ord er der 
tale om et incitament, der i særlig grad 
vil ramme studerende, som ikke har 
forældre, der vil betale for dem. Så du 
giver en bestemt gruppe mindre valg
frihed, mens andre er privilegerede og 
kan læse, hvad de vil. Det synes jeg er 
meget problematisk”.

Også uddannelsesforsker og pro
fessor ved Aalborg Universitet Palle 
Rasmussen peger på, at lavtuddanne
de generelt er mere forsigtige, når det 
kommer til økonomiske forhold, hvil
ket igen påvirker børns uddannelses
valg. Men ligesom Jens Peter Thom
sen mener han ikke, at det økonomiske 
incitament, som Axcelfuture anbefaler, 
vil ændre de unges valg af uddannelse i 
et større omfang.

“I det øjeblik hvor de studerende 
starter på en bacheloruddannelse på 
et universitet, er kandidatuddannel
sen jo langt væk. Og valget af bache
loruddannelse binder jo, hvad man 
fagligt kan gøre bagefter. Du kan jo 
ikke  starte på en bacheloruddannelse i 
dansk og så vælge at læse til ingeniør 
på kandidatuddannelsen”, siger Palle 
Rasmussen.

Frem for at ændre søgemønstre tror 
han, at mange vil optage lån. 

“Der vil måske være nogle få, der 
vælger at stoppe efter bachelordelen. 
De fleste andre vil låne og måske tage 
noget mere erhvervsarbejde”.

For Nicklas Baadsgaard Koch hand
ler valget om både lyst og realisme.

“Jeg vil gerne blive ved med at for
dybe mig og derfor også tage kandi
datuddannelsen. Det synes jeg vil være 
en god konstellation med mit andet 
fag, psykologi. Dybest set handler det 
jo også om at gøre mit CV mere inte
ressant og forbedre mine jobmulighe
der”.   
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Katrine Munch Bechgaard er 

39 år og arbejder til daglig som 

presse- og kommunikationskon-

sulent hos Børnerådet. Hun er 

oprindelig folkeskolelærer, men 

droppede lærerfaget og blev 

cand.mag. i dansk og kommuni-

kation ved Københavns Univer-

sitet. Katrine Munch Bechgaard 

fik studiejob på Børnerådet og 

blev senere fastansat. Opgaven 

ved Medierådet fik den 39-årige 

magister efter at have inter-

viewet Medierådets daværende 

formand i forbindelse med en 

publikation, hun lavede for 

Børnerådet. Med jobbet i Bør-

nerådet og en fortid som lærer, 

passede hun godt som censor 

ved Vurderingsudvalget. I 2011 

blev Katrine Munch Bechgaard 

endvidere bedt om at træde ind i 

Medierådet som privat børne-

sagkyndig og altså ikke som 

repræsentant for Børnerådet. 

Medlemmerne udpeges hvert 

tredje år, og hun sidder således i 

sin anden periode.

KATRINE MUNCH BECHGAARD
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Verden er af lave. Børn og unge ser 
flere og flere film og serier med mere 
og mere vold og sex. Det kunne lyde, 
som om det går den helt gale vej for de 
kommende generationer.

Men filmcensor Katrine Munch 
 Bechgaard har trøstende ord til alle 
bekymrede, for samtidig med at børn 
bruger flere medier, bliver de også 
dygtigere mediebrugere.

“Børn i dag er mere mediekompe
tente end for 1015 år siden. De er 
bedre rustet til at aflæse, sætte ting i 
kontekst og 
forstå, at det, 
der sker, ikke 
er virkelighed. 
Når jeg inter
viewer børn, 
oplever jeg, at 
størstedelen 
fint kan forstå 
og sætte ord på 
det, de ser”, fortæller hun.

Katrine Munch Bechgaard er cand.
mag. i dansk og kommunikation og en 
af de skrappe mostre m/k, der bestem
mer, at 14årige Stig Ole ikke må gå 
med vennerne i biffen og se anima
tionsfilmen “Ronal Barbaren”, og at 

6årige Amalie ikke må sidde alene og 
se dvdfilmen “Far til fire på japansk”. 
Som medlem af Vurderingsudval
get under Medierådet har hun en fast 
ugentlig tjans med at sidde hver tors
dag i en biograf i Filmhuset og se film, 
der skal have aldersmærkning. 

Forhøjet angstniveau
Kriteriet er på en gang enkelt og kom
plekst: Det handler om, at børn ikke 
må tage skade.

“Film kan være angstfremkaldende, 
skræmmende eller forrå
ende. Hvad angår det før
ste har vi rimelig god evi
dens for at sige, at noget 
er skadeligt. Det er både, 
når børn ligger og ikke 
kan sove om aftenen, og 
at de kommer til at opleve 
verden som mere farlig, 
end den er. Deres angstni

veau bliver forhøjet”, fortæller Katrine 
Munch Bechgaard.

Mere besværligt er det med forrå
elsen. Forråelsen er det, der som for
ældre bekymrer os, når vi ængsteligt 
konstaterer, at film og tv er fyldt med 
sex og vold. Vi vænner os til det, og 

børn vænner sig endnu mere til det og 
danner forkerte normalitetsopfattel
ser. Men det er meget svært at slå fast, 
hvor reel risikoen er.

“Det handler rigtig meget om, hvil
ken forskningstradition man beken
der sig til. Vi bruger meget sjældent 
formuleringen forrående, men jeg har 
gjort det nogle gange, og vi kan stadig 
godt snakke om, at noget går i den ret
ning”, siger Katrine Munch Bechgaard 
og nævner som eksempel den danske 
animationsfilm “Jensen og Jensen” fra 
2011. Den gav Medierådet 15årsmær
ket, blandt andet på grund af de eks
tremt voldelige hovedpersoner, selv om 
den formentlig var tiltænkt et yngre 
publikum.

Humor skal forløse
En af de film, der har været en hård 
nød for Katrine Munch Bechgaard og 
hendes censorkolleger, er Anders “An
den” Matthesens groteskhumoristiske 
animationsfilm “Terkel i knibe”. Fil
men er et studie i politisk ukorrekthed 
og grænsesøgende humor, men i første 
omgang slap den med en 11årsgræn
se. Det var, umiddelbart inden Katrine 
Much Bechgaard tiltrådte som censor.

ER GODT FOR BØRN
Katrine Munch Bechgaard sætter grænserne for, hvilke film børn må se. Men det 
er grænser under konstant pres, for filmsproget bliver hele tiden stærkere, og 
børn bliver mere erfarne som film- og tv-seere.

“Vi ser mere 
 nøgenhed og 
flere seksuelle 
 undertoner”.

Katrine Munch Bechgaard, cand.mag.

CENSUR
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“Vi viste filmen for et børnepanel, 
og her kunne vi se, at 11mærket var 
en forkert vurdering. Der sker no
get med børns humor, særligt i årene 
omkring 1113 år. En ting er, at det 
er grotesk humor, og vi voksne kan se 
det, men det er ikke sikkert, børnene 
kan se og forstå det. Dvdversionen fik 
så en 15årsgrænse på grund af sit eks
traindhold, hvilket passede til det ind
tryk, vi fik fra børnepanelet. 

Animationsfilm er i dag en stor og 
populær genre blandt børn og familier, 
blandt andet qua jokes og referencer, 
der appellerer til forældrepublikummet. 

“Problemet er bare, hvis humoren 
skal have en formildende effekt i for
hold til nogle meget grelle scener, men 
skyder hen over børnene. Så bliver det 
grelle ikke forløst. Det gør det for os 
voksne, fordi vi forstår humoren. Og 
der er vores vurdering, at nogle børn 
går ud med alt det forfærdelige, men 
ikke med det sjove”.

Intet hensyn til sensitive børn
Som censor sidder Katrine Munch 
 Bechgaard i et område med masser af 

elastik og bløde data. Og et er filmen, 
noget andet er barnet, og børn er som 
bekendt ganske forskellige.

“Der er nogle parametre i din bag
grund, der har betydning for, hvor
dan medier påvirker dig. For eksempel 
har det betydning, om du kommer fra 
et hjem, hvor der altid bliver råbt og 
skreget, eller hvis du er særligt sensi
tiv”, siger hun.

Men de særligt sensitive børn er ikke 
nogle, Katrine Munch Bechgaard kan 
tage hensyn til i sin aldersmærkning.

“Nej. Vi skal ramme gennemsnittet. 
Ud fra vores viden om børns kogni
tive udvikling må vi sige, at her har vi 
gennemsnitsbarnet, og det tager vi ud
gangspunkt i”.

Så ved en 11-årsgrænse vil der være en 
hel del 11-årige, der ikke har godt af at 
se filmen?
“Der vil nok være nogle. Derfor har vi 
også en opgave med at vejlede foræl
dre, for det er forældrene, der kender 
deres børn bedst. De ved, om deres 11
årge barn er sensitivt og måske ikke 
kan klare at se en film for 11årige, el

ler hvis deres barn er 9 år, men godt 
kan se film for 11årige”.

Ifølge Katrine Munch Bechgaard 
sker der en konstant udvikling af film 
og deres virkemidler. Men den udvik
ling går hånd i hånd med stadig mere 
mediekompetente børn.

“Det er interessant at se filmserier, 
der produceres over en årrække. Sam
menligner man første og sidste film i 
“Harry Potter”serien, tænker man: 
Hold da op, der er stor forskel! Men vi 
holder os alligevel til samme 11årsvur
dering. For ligesom filmsproget udvik
ler børns mediekompetencer sig også”.

Ikke at forveksle med, at børnene bliver 
forråede?
“Nej, ikke at forveksle med, at de bli
ver forråede. Mediekompetencer hand
ler om, hvornår du bliver i stand til at 
håndtere det, du ser på skærmen, og 
placere det”.

Mere sex kræver øget opmærksomhed
Katrine Munch Bechgaard og kolle
gernes beslutninger vækker selvsagt 
ikke altid begejstring. Hverken hos 
de børn, der dømmes for unge, eller 
hos de filmproducenter, der gerne vil 
have så mange som muligt til at købe 
billetter og dvdfilm. Da den anden 
“Klovn”film i efteråret fik premie
re, var det med det røde 15årsstempel 
på plakaten. Til stor utilfredshed for 
blandt andre salgsdirektøren i Nordisk 
Film, Jan Lehmann, der ikke forstod, 
at den ikke fik samme 11årsgrænse 
som den første “Klovn”film.

“Men måske er der en større øm
findtlighed omkring det seksuelle, end 
der var for bare nogle få år siden. Ti
den er mere blasert”, konstaterede Leh
mann over for filmmagasinet Ekko.

Og netop det seksuelle er et område, 
som Medierådet i de senere år har gi
vet større opmærksomhed. For en ting 
er, at man moralsk mener, at nøgne 
bryster og tissemænd ikke er for børn. 
Men er det skadeligt?

“Der har faktisk stået eksplicit i lo
ven, at vi skal “tage højde for det”. 
Dengang tror jeg, man mente norma
tivt, at sex er noget, børn ikke skal se. 
Det er først med “Klovn”filmene, vi 
for alvor har sat fokus på, at vi er nødt 
til at have nogle kriterier for at sige, 
om sex er skadeligt for børn at se”.

Katrine Munch Bechgaard har en fast tjans med at sidde hver torsdag 
i en biograf i Filmhuset og se film, der skal have aldersmærkning. 
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Katrine Munch Bechgaard er 
ikke enig med Jan Lehmann om, at 
“Klovn”censuren er udtryk for større 
seksuel ømfindtlighed. Men hun me
ner, at medieudviklingen kræver en 
større påpasselighed og fokus på, hvor
når det går over grænserne – børns 
grænser – med det seksuelle.

“Vi bliver oftere og oftere præsenteret 
for medieindhold med et seksuelt ind
hold – både voksne og børn – vi ser mere 
nøgenhed og flere seksuelle undertoner. 
Det er vi nødt til at forholde os til”.

MTV-sex skader ikke
Synet på det seksuelle i dag er præget 
af dobbelthed. På danske sommerstran
de oplever man færre nøgne bryster, og 
på tv og internet bliver der flere.

Men at se popsangerinden Miley 
Cyrus lave samlejebevægelser på sce
nen i en musikvideo er ikke lige så 
voldsomt for børn som at se Casper 
Christensens erigerede lem i “Klovn”
filmen, fortæller Katrine Munch.

“Der er en fin grænse mellem den 
seksualisering, de ser på musikvideo, 

og som de også selv til dels praktise
rer, når de fx tager selfiebilleder med 
brysterne skudt frem. Som voksen kan 
jeg godt tænke: hold da op. Men for 
dem er det normalt. Med eksplicit
te sexscener er det anderledes. Vi kan 
se, at de reagerer på samme måde som 
ved voldsscener. De går fra filmen, 
de får kvalme, men de reagerer ikke 
nødvendigvis på den mere stiliserede 
sex på MTV”, siger Katrine Munch 
 Bechgaard.

Den største “farezone” omkring 
sexscener i dag findes dog utvivlsomt 
på internettet. Her har Medierådet 
ikke en myndighedsrolle, men har af 
egen drift påtaget sig opgaven med at 
vejlede børn og forældre i at kunne 
orientere sig som digitale borgere. Og 
den opgave vil rådet gerne have skre
vet ind i filmloven, som Medierådet 
hører under.

“Der er bred anerkendelse af, at det 
er noget, vi skal. Så vi appellerer til kul
turministeren om, at det officielt bliver 
en del af vores arbejde. Det vil betyde 
noget for vores selvforståelse”.   

At se popsangerinden Miles Cyrus lave samlejebevægelser på scenen 
i en musikvideo er ikke lige så voldsomt for børn som at se Frank 
Hvams erigerede lem i Klovn-filmen, forklarer Katrine Munch.

babes, nosser og muskler i 3D
for hele familien 

29. september 20 1 1

Einstein Film præsenterer “Ronal Barbaren”. Manuskript: Thorbjørn Christoffersen efter idé af Kresten Vestbjerg Andersen, Thorbjørn Christoffersen og Philip Einstein Lipski. 
Instruktører: Thorbjørn Christoffersen, Philip Einstein Lipski og Kresten Vestbjerg Andersen. Executive Producer/Producer: Trine Heidegaard. Line Producer: Eddy May. Produceret af Einstein Film 

i samarbejde med TV2 og med støtte fra Det Danske Filminstitut v/konsulent Kasper Leick og 60/40-ordningen og Nordisk Film & TV Fond v/Hanne Palmquist. Distribueres af Nordisk Film Distribution. Salgsagent: LevelK. 
Copyright 201 1 Einstein Film A/S.

Ronal_posters_DK.indd   1 6/30/11   10:33 AM

“Terkel i knibe” er et 
studie i politisk ukor-
rekthed og grænse-
søgende humor, men 
i første omgang slap 
filmen med en 11-års-
grænse.

“Babes, nosser og 
muskler i 3-d – for 
hele familien”. Sådan 
lyder  slaglinjen for 
den nye danske ani-
mationsfilm “Ronal 
Barbaren”, der har en 
11-årsgrænse.
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1
ET STUDIEJOB KAN ÅBNE DØRE
Ingen brancher er naturligvis ens, men for 
rigtig mange arbejdsgivere betyder et spæn
dende cv mere, end karakterer gør. Høje ka
rakterer viser, at du er god til at studere, og 
det kan være vigtigt. Men relevant arbejdser
faring viser, at du er i stand til at omsætte te
ori til praksis, at du allerede har et netværk i 
branchen, og det signalerer, at du har et fo
kus, som rækker ud over bøgerne, hvilket i 
mange tilfælde kan vise sig vigtigere. Et stu
diejob, som har relevans for den uddannel
se, du er i gang med at tage, kan lette din ad
gang til arbejdsmarkedet, når du dimitterer. 
Mange arbejdsgivere foretrækker nemlig at 
ansætte kandidater, der har konkrete erfarin
ger fra job og allerede har et netværk inden 
for branchen. 

2
PRIORITER RIGTIGT
Selvom det er godt at have et studiejob, er det en god ide, at jobbet 
ikke er for krævende de første semestre. Det er bedre, at du bruger 
energi og fokus på studiet, så du kommer godt fra start i både de fag
lige og sociale sammenhænge på uddannelsen. Hvis du får proble
mer med at nå både studier og job, er studiet i risiko for at blive ned
prioriteret, fordi du på arbejdet står til ansvar for andre, mens du på 
studiet primært står til ansvar for dig selv. Find et job, der passer til 
dine behov. Det gør ikke noget, at jobbet ikke er direkte studierele
vant på de første semestre, men når du er nået længere frem i stu
diet, er det en god ide at finde et studiejob, som er relevant både for 
din uddannelse og for dit kommende arbejdsliv. 

SÅDAN FÅR  
DU ET RELEVANT 
STUDIEJOB
Gode karakterer er ikke 
nødvendigvis det, der har størst 
betydning på dit studium. Relevant 
arbejdserfaring øger langt oftere 
dine chancer for at få et job efter 
studierne. Her er derfor seks råd til, 
hvordan du får et studiejob.

3 6
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SØG UOPFORDRET
Man kan søge job på man
ge måder, og det er ikke 
altid bedst at søge de op
slåede stillinger. Konkur
rencen om studiejob er 
ofte hård, da der er man
ge ansøgere om buddet, og 
derfor kan det være en god 
ide at søge uopfordret. Det 
kræver, at du er målret
tet, tålmodig og i stand til 
at formulere, præcis hvad 
du kan gøre for potentiel
le arbejdsgivere. Når du 
søger job uopfordret, har 
du ikke noget stillingsop
slag at læne dig op ad. Du 
må selv researche dig frem 
til, hvad din potentielle ar
bejdsgiver har brug for, og 
hvad vedkommende for
venter sig af en studiemed
arbejder. Tal med folk, der 
kender det pågældende 
sted, du har tænkt dig at 
søge studiejob, og find ud 
af, hvad der er vigtigt for 
virksomheden netop nu. 
Tænk på, om du kan kom
me med ideer til eller løs
ninger på nogle af de ud
fordringer, arbejdspladsen 
står over for, og notér dem 
ned, så de kan komme med 
i din ansøgning. 

3
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BALANCÉR STUDIE OG ARBEJDE

Hvor mange timer du kan overkomme at ar
bejde parallelt med studierne, afhænger af dig 
og dit uddannelsesforløb. Omfanget af et stu
diejob kan være alt fra fem til tyve timer om 
ugen, men en tommelfingerregel, du kan sig
te efter, er, at man maksimalt kan arbejde 10
15 timer om ugen ved siden af studiet. Husk 
på, at de fleste studier er fuldtidsstudier, og at 
din førsteprioritet derfor altid må være, at du 
har tid til at fordybe dig i dine studier. Prøv – 
når du får et studiejob – at indgå en aftale med 
din arbejdsgiver, som giver dig mulighed for 
at justere dine arbejdstider hvert semester, så 
de passer med semesterets undervisning, læse
gruppemøder og eksamensperioder.

HAV EN GOD LINKEDIN-PROFIL
Du kan være ret sikker på, at dit navn bliver 
googlet, når du sender en jobansøgning af sted. 
Og da Google er “gode venner” med  LinkedIn, 
vil søgemaskinen – når nogen googler dit navn 
– linke til din LinkedInprofil. Det er derfor 
en god ide at have en LinkedInprofil, da den 
automatisk bliver en del af dit professionelle 
ansigt udadtil. Som studerende giver LinkedIn 
dig desuden en helt fantastisk mulighed for at 
skabe et netværk, du ikke ellers ville have ad
gang til. Sørg for at udfylde alle felter, have et 
kommenteret onlinecv, og vælg et godt pro
fessionelt foto af dig selv, så potentielle arbejds
givere får det bedst mulige indtryk af, hvem 
du er, og hvad du kan. Skab forbindelser med 
dem, der har relevans for dig, og fokusér på at 
opbygge et netværk inden for den branche, du 
er ved at uddanne dig til. Du kan fx melde dig 
ind i nogle grupper, hvis du gerne vil i kontakt 
med nogle folk, du ikke allerede har i dit net
værk. Ved at deltage i gruppernes debatter kan 
du vise din faglige viden og interesse og der
med gøre dig attraktiv for mulige nye arbejds
givere. 

5

6

SKAB ET NETVÆRK

Netværk er vejen frem. Det har du sikkert al

lerede hørt tusinder af gange, men det er, for

di det er rigtigt. Som studerende har du for

mentlig ikke et stort netværk inden for den 

branche, du er ved at uddanne dig til, men du 

kan begynde at opbygge det ved at deltage i 

jobbazarer, åbent husarrangementer og op

læg med folk fra branchen. Prioriter arran

gementerne, og gør dig fx nogle tanker om, 

hvordan du vil præsentere dig selv, eller hvad 

du har lyst til at spørge en bestemt virksom

hed om. Hvis du tager til denne slags arrange

menter med henblik på at skabe et netværk og 

afsøge mulighederne for, hvor du vil søge stu

diejob, skal du være klar på, at det er dig, der 

skal tage initiativet og gå hen og indlede snak

ken. Du kan se disse arrangementer som en 

mulighed for at lære en potentiel arbejdsgiver 

at kende.

4

Styrk din indre robusthed – Træn 

stressforebyggelse i din hverdag

dm.dk/kurser

Oplever du en presset hverdag? På 
dette medlemsmøde kan du få stillet 
din nysgerrighed og få svar på, hvordan 
din indre robusthed kan opbygges, og 
hvordan det kan bidrage til at forebygge 
stressens negative konsekvenser for din 
effektivitet og livsglæde. 

22. juni 2016 kl. 16.30-18.30 i København

Læs mere og tilmeld dig på dm.dk

Kilder: Charlotte Bak, karriererådgiver i Dansk Magisterforening, og 

“Studiehåndbogen” af Peter Stray Jørgensen og Lotte Rienecker.
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mellem sprog, 
handling 
og selv

Bettina Perregaard

samfundslitteratur.dk

Narra tivitet

Det narrative vedrører det, vi fortæller til hinanden om de
begiven heder, der er vigtige for os. Det vedrører den måde, hand-
ling er fremstilles på i det, der fortælles. Den fortællende taler ud fra 
sin egen opfattelse af det, der er sket, men er også afhængig af den 
 situation og de relationer, fortællingen bliver til inden for og er med 
til at skabe. Den sproglige analyse af narrativer viser, hvilke forstå-
elser og værdier vi har, og hvordan vi giver udtryk for dem.

Der er en udbredt interesse for det narrative inden for en lang  
række humanistiske og samfundsvidenskabelige discipliner. Bogen 
præsenterer de videnskabsteoretiske positioner, der er relevante for 
den narrative teoridannelse (den realistiske, socialkonstruktionisti-
ske, socialkonstruktivistiske, hermeneutiske og fænomenologiske 
position), og giver mange eksempler på mundtlige fortællinger, der 
fortolkes og analyseres i overensstemmelse med interaktionsanaly-
tisk praksis. Bogen diskuterer desuden begreber som selv, tid, rum, 
perspektiv, plot, emotion og handling, der alle er afgørende for 
under søgelsen af den mundtlige fortælling som genre.  
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Bettina Perregaard,
ph.d., er lektor i dansk sprog ved Institut 
for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, 
Københavns Universitet. Forsker inden  
for sprog- og skriftsprogspsykologi, inter-
aktionsforskning, narrativitet og socia li-
sation. Har udgivet bøgerne Forskning og 
undervisning i skriftsprog (2002); Må vi 
skrive på vores historie? Børns organisering 
og udnyttelse af skriftsprog (2003); Pædago-
gisk sprogforskning (2004); Samtalen i psy-
koterapi (2007) og Vær i verden. Intentio-
nelle og interaktionelle mønstre i barnets 
hverdagsliv (2016).
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P Æ D A G O G I K

Erhvervspædagogisk 
didaktik

Ole Dibbern Andersen og Al-
bert Astrup Christensen 
Hans Reitzels Forlag, 2016, 
160 sider 200 kr.
Denne bog om erhvervspæ
dagogisk didaktik er anven
delsesorienteret med fokus 
på, hvordan didaktikken kan 
inddrage erhvervet. Bogen 
er tæt relateret til praksis på 
erhvervsskolerne, med den 
hensigt at lærerne vil tage 
den ned fra hylden og bruge 
den i det daglige lærerarbej
de. Bogen er primært rettet 
mod de mange erfarne som 
nye lærere, der i de kom
mende år skal opkvalificeres 
i forhold til reformen af er
hvervsuddannelserne.

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

Den journalistiske for-
tælling – arbejdsbog + 
antologi

Søren Boy Skjold 
Dansklærerforeningens Forlag, 
2015, 208 sider, 179 kr.
Den journalistiske fortæl
ling er populær, selv om me
diebranchen ellers er i krise, 
avisernes oplag falder, og se
erne forlader de traditionel
le tvkanaler. Den dækker et 
tilsyneladende universelt be
hov, vi mennesker har for at 
høre en god historie. “Den 

journalistiske fortælling” in
troducerer eleverne til gen
rens virkemidler og historie 
frem til nutidens multime
diefortællinger, hvor lyd, 
foto, video og tekst er med 
til at fastholde læserens in
teresse fra start til slut.

A R K Æ O L O G I

This book presents, in twenty international papers, the origins and 
development, and some of the main characteristics and diversities, 
of the academic discipline of medieval – and later – archaeology in 
a number of countries in northern Europe. Denmark is the main 
focus, together with the four other Scandinavian countries, the 
Faroes and Greenland. The book also provides an insight into some 
of the discipline’s major achievements and fascinating discoveries in 
these parts of the world, as well as into some of the current research 
agendas, with their new perspectives, including developments 
towards the inclusion of the archaeology of more recent periods. 
The book is based on the proceedings of a conference held to 
celebrate 40 years of medieval archaeology as a university discipline 
in Denmark – one of the first countries to have a chair of medieval 
archaeology, established at Aarhus University, in 1971.

Medieval Archaeology  
in Scandinavia and Beyond
History, trends and tomorrow

Edited by  
Mette Svart Kristiansen, Else Roesdahl and James Graham-Campbell

AARHUS UNIVERSITY PRESS AARHUS UNIVERSITY PRESS
9 788771 243789

ISBN 978 87 7124 378 9

M
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Medieval Archaeology  in 
Scandinavia and Beyond 
– History, trends and 
tomorrow

Mette Svart Kristiansen,  
Else Roesdahl og James  
Graham-Campbell (red).  
Aarhus Universitetsforlag, 
2015, 406 sider, 400 kr.
Bogen præsenterer, i 20 en
gelsksprogede artikler og 
med mange illustrationer, 
faget middelalderarkæolo
gis opståen og udvikling i 
en række lande i Nordeuro
pa samt nogle af de vigtigste 
karakteristika. Danmark er 
i fokus sammen med de fire 
andre skandinaviske lan
de samt Færøerne og Grøn
land, men der er også bidrag 

andetstedsfra. Her berettes 
desuden om nogle af fagets 
vigtigste resultater og op
dagelser og om nogle af ti
dens udviklingstendenser, 
bl.a. inddragelsen af yngre 
perioder.

O R G A N I S A T I O N

Forretningsanalysen – før, 
nu og i fremtiden

Jens Christensen 
BoD, 2015, 566 sider, 450 kr.
Danmark er i dag fuldt ud 
integreret i en global mar
kedsøkonomi, hvor velstan
den vokser, i takt med at 
danske virksomheder gør 
sig internationalt gældende. 
Det er formålet med bogen 
at belyse, hvordan det går 
til. Forretningsanalysen er 
både vejen til at forstå de af
gørende drivkræfter bag ud
viklingen, og hvordan det 
udmønter sig i praksis. Ud 
fra både et økonomisk, or
ganisatorisk og itperspek
tiv belyses de forhold, som 
er afgørende for virksom
hedernes konkurrenceevne. 

Der fokuseres på de aktuelle 
og kommende forhold, men 
udviklingen er sat ind i et 
historisk perspektiv.

H I S T O R I E

Danmark bliver moderne 
1900-1950

Bidrag af Peter Yding Brun-
bech m.fl. 
Aarhus Universitetsforlag, 
2016, 110 sider, 149,95 kr.
19001950. Et halvt århund
rede, der gør Danmark mo
derne og helt igen, for Søn
derjylland kommer hjem i 
1920. I bogen udfolder for
skere år for år og i 51 små 
fortællinger Danmarks ud
vikling. Men forfatterne er 
ikke mere nærsynede, end 
at de har et skarpt blik for, 
hvordan kultur, samfunds
udvikling og åndsliv hen
ter næring uden for landets 
grænser. Det var jo også den 
benzin, som motorcyklisten 
og Nobelpristageren i lit
teratur Johannes V. Jensen 
brugte til at give baghjul til 
sine konkurrenter.

P S Y K O L O G I

Narrativitet mellem sprog, handling og selv 

Bettina Perregaard 
Samfundslitteratur, 2016, 206 sider, 225 kr.
Der er en udbredt interesse for det narrative inden for en lang 
række humanistiske og samfundsvidenskabelige discipliner. Betti
na Perregaard præsenterer de videnskabsteoretiske positioner, der 
er relevante for den narrative teoridannelse (den realistiske, social
konstruktionistiske, socialkonstruktivistiske, hermeneutiske og 
fænomenologiske position), og giver mange eksempler på mundt
lige fortællinger, der fortolkes og analyseres i overensstemmelse 
med interaktionsanalytisk praksis.

“De sam-
menhænge, 
vi indgår i, 
præger vo-

res måde at 
fortælle på”

Flere bøger på side 45Se flere bøger på MAGISTERBLADET.DK
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Se mere på horisontrejser.dk eller ring til os på 7020 2779

VIDENSREJSER

På Horisonts Familierejser består 
grupperne af 4-5 børnefamilier. Rejsen er  
opdelt i dage med kulturoplevelser og dage 
med ren afslapning & familietid. Rejserne 
ligger i skolernes ferier. 

Den medrejsende danske familierejseleder 
sikrer, at aktiviteterne foregår i øjenhøjde 
med børnene. 

Vietnam, 15 dage
Cambodja, 15 dage
Sri Lanka, 16 dage
Myanmar, 16 dage

Priser fra 14.900 kr.

Rekvirer vores familiekatalog. 

 Kulturrejser der rykker dig

På Horisont Rejsers individuelle rejser får 
I en unik rejse, der er tilrettelagt, så den 
passer til jeres behov og tempo. I følger en 
fast rejserute med god tid på egen hånd og 
med jeres egen lokale guide. 

Alle rejser kan tilpasses jeres specifikke 
ønsker.  I vælger selv afrejsetidspunkt.

Skt. Petersborg, 6 dage
Vietnam & Cambodja, 18 dage
Marokko, 12 dage
Usbekistan, 12 dage
Myanmar, 14 dage

Priser fra 7.900 kr.

Rekvirer vores specialkatalog. 

På vores grupperejser med dansk ekspert-
rejseleder får du en helt speciel rejse, hvor 
du i små grupper får en særlig indsigt. 

Vi har formentligt branchens stærkeste 
rejselederkorps, der strækker sig fra den 
vidende journalist over folkekære forfat-
tere til toppolitikere. 

Iran, 10 og 14 dage
Usbekistan, 12 dage 
Mongoliet, 14 dage
Bhutan, 16 dage
Myanmar, 14 dage

Priser fra 12.900 kr.

Rekvirer vores specialkatalog. 

GRUPPEREJSER INDIVIDUELLE REJSERFAMILIEREJSERREJSER DER RYKKER DIG

Horisont Rejser er et rejsebureau, der 
ønsker at gøre en forskel. 
Vi tilbyder kulturrejser med højt fagligt 
indhold i små grupper eller individuelt med 
egen guide. 

Vores grupperejser er bygget op om en 
vidende rejseleder, der har en helt særlig 
viden. De er fortællende videnspersoner, 
hvis primære opgave er, at du skal komme 
klogere hjem fra rejsen.

Og så har vi en holdning til den verden, vi 
lever i, og de steder, hvor vi sender vores 
gæster hen. Vi involverer os i lokale 
projekter og laver rejser, der bidrager til 
de lokalsamfund, vi besøger.

Du kan på horisontrejser.dk læse mere 
om vores mere end 100 rejser fordelt på 
mere end 40 lande.  
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Tv-historikerens 
bugtede vej

Et udbrud på det rigtige tidspunkt indledte vejen til 
drømmejobbet som museumsinspektør på Magasin du 

Nord Museum. Trine Halle har gjort det til en regel aldrig at 
brænde inde med ordene.

4 2
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Ingeniører får job. Sygeplejersker får 
job. Men nyuddannede historikere, der 
vil ind i museumsbranchen, får ikke 
noget, de æder sig frem millimeter for 
millimeter. Det har været læren og er
kendelsen for Trine Halle, lige fra hun 
sad i Direktoratet for FødevareErhverv 
og behandlede ansøgninger om EU
landbrugsstøtte, og til hun for før
ste gang kunne sætte sig ved det tunge 
skrivebord i Magasin du Nord Muse
ums kontor og underskrive sig “muse
umsinspektør”.

Trine Halle, som DR Kseere i dag 
kender som fast paneldeltager i “Hi
storiequizzen”, var som uddannet hi
storiker med speciale i museologi ikke 
et sekund i tvivl om, at hun ville være 
“museumsdame”, som hun selv kalder 
det. Men det skulle blive en møjsom
melig vej, som først for alvor gik i den 
rigtige retning, da hun selv tog greb 
om den.

To ting stod klart, da hun stod med 
kandidatgraden i hånden: Hun ville 
gerne være museumsinspektør, og hun 
ville ikke være arbejdsløs. Men da man 
som bekendt ikke kan blæse med mel 
i munden, kom det i første omgang til 
at handle om at få et job. Bare et job.

Ansøgninger om landbrugsstøtte 
“Jeg søgte naturligvis en masse mu
seumsjob uden en jordisk chance for, 
at jeg skulle komme til samtale. Så jeg 
tænkte, at jeg bare måtte holde hjulene 
i gang, til chancen bød sig. Og så var 
der den der annonce til et bureau, der 
skulle bruge vikarer. Der stod ikke til 
hvad, men der var ansættelse med det 
samme”, fortæller Trine Halle.

Det viste sig, at vikarerne skulle 
bruges på Direktoratet for Fødevare
Erhverv, der manglede akademikere 
til at behandle ansøgninger fra land
mænd, der gerne ville have EUstøtte 
til deres landbrug. Og pludselig fandt 
hun sig selv blandt 2030 andre nyud
dannede etnologer, fysikere, sprog
kandidater med videre, der alle sad og 
drømte om at være et helt andet sted.

“Jeg prøvede at se det fra den mest 
positive side, jeg kunne: Som studeren

de havde jeg haft job på Frilandsmuse
et med fokus på landbrugshistorie, og 
nu var jeg endt med nutidig landbrugs
historie. Så mens jeg sad der i ti må
neder og talte med landmænd, hvis ac
cent jeg havde svært ved at forstå, var 
det med helt røde kinder og tanken: 
Jeg skal nok komme igennem, jeg skal 
nok komme igennem!”

Et par ord på rette tidspunkt 
Halle kom igennem. Efter ti måne
der havde hun held til at få et uopslå
et vikariat i Gyldendals marketingaf
deling og herefter endnu et vikariat. Så 
var den turnus slut, og dermed måtte 
hun bide i det sure æble – i hvert fald 
ifølge sin egen selvforståelse – og mel
de sig ledig.

Men det, og så et par ord sagt i det 
rette øjeblik, var i virkeligheden med 
til at skabe et lille gennembrud for 
hendes faglige ambitioner. For efter 
en måned sad hun i Akademikerhuset 
med andre ledige magistre for at få lidt 
inspiration til at komme videre.

“Vi startede med den glimrende 
øvelse, der handler om at tale fem 
minutter med sidemanden. Det viser 
sig, at hun er tilrettelægger ved tv, og 
jeg udbryder: Det må være spænden
de, og hvis det nu var et historiepro
gram – det ville være helt perfekt for 
mig. Jeg kan så godt se, at hun sidder 
og kigger lidt på mig under mødet, 
og bagefter siger hun: Jeg har faktisk 
en veninde, der er tilrettelægger på 
et historieprogram. Prøv at kontakte 
hende”.

En mail og en samtale senere var 
Trine Halle ansat i virksomhedsprak
tik i produktionsselskabet, der lavede 
den store tvdokumentarserie “Dan
mark – kyst til kyst”. Hendes job var at 
researche de historiske baggrundsfak
ta, der fortælles om i serien.

Tilbage til museerne 
“Det var vanvittig sjovt og hårdt – 
jeg kunne sidde og researche den hal
ve nat, og så kom de næste morgen og 
sagde: Nej, den historie er lagt ned, nu 
laver vi noget andet. Men det var alli

“Jeg har 
lært, at 
hvis du 
ikke siger 
tingene 
højt, så 
sker det 
ikke”.
Museumsinspektør Trine Halle

Trine Halle er fast deltager i 

programmet “Historiequiz-

zen”, der sendes på DR K, og 

har været det siden første 

sæson i 2013. Det var hendes 

kontakter fra tiden, hvor hun 

arbejdede med tv-produktion, 

der pegede på hende som 

deltageremne. Men faktisk var 

hun lige ved at takke nej.

“Jeg tænkte, at det kan 

jeg slet ikke. Det er at spille 

trivial pursuit for åben skærm 

– uden rødvin. Men efter at jeg 

sad der på direktoratet med 

landmændene, har jeg lavet 

en regel for mig selv om, at er 

der noget, jeg bliver utryg ved, 

så skal jeg gøre det. Og det er 

vanvittig sjovt at være med”. 

TP – UDEN RØDVIN
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gevel fantastisk. Pludselig var jeg tilba
ge i det fag, jeg brændte for”.

Serien blev også indgangen til den 
museumsverden, hun hele tiden havde 
sigtet efter. Hun skulle arrangere et 
interview med en inspektør på Han
dels og Søfartsmuseet i Helsingør. 
Igen var det en bisætning fra hoften, 
der banede vejen. 

“Vi talte hyggeligt i telefonen, og så 
bliver jeg modig og siger: Jeg har læst, 
at I er ved at bygge nyt søfartsmuse
um. Min største drøm er at komme på 
museum – har I brug for hænder? Og 
så havde de faktisk talt om, at de skulle 
bruge en assistent”.

I første omgang blev det et løntil
skudsjob, hvor Trine Halle skulle assiste
re en inspektør med at opbygge udstil
lingen på det nye søfartsmuseum. Men 
denne gang var hun ikke til sinds at lade 
tingene glide sig af hænde igen, når hun 
endelig havde fået foden inden for døren.

Bød sig til 
“Jeg vidste godt, at min stilling ville 
slutte, men jeg havde arbejdet med un
dervisning på Frilandsmuseet, så jeg 
begyndte over frokosten at spørge til, 
om man havde tænkt sig at lave en un
dervisningsafdeling. Det havde man, 
men inspektøren, der stod for det, hav
de nærmest ikke tid til det. Så jeg bad 
om et møde og spurgte, om jeg ikke 
måtte give et bud på, hvordan det skul
le se ud – og jeg ville også gerne søge 
Kulturstyrelsens puljemidler til at fi
nansiere det”.

Pengene kom hjem, og Trine Halle 
endte med en 3årig projektansættel
se, som hun dog aldrig nåede så langt 
med. Først blev hun gravid og gik på 
barsel, og så kom opslaget om stillin
gen i Magasin du Nord Museum, som 
hun nu kunne søge med langt mere 
faglig pondus.

“Jeg hopper rundt i 
bondekonedragt!” 
Når Trine Halle i dag ser tilbage på sit 
brogede, men trods alt lykkelige karri
ereforløb, har det i hendes øjne været 
et springende punkt, at hun har tur
det åbne munden og gøre opmærksom 
på sig selv i nogle – skulle det vise sig – 
afgørende øjeblikke.

“Jeg har lært, at hvis du ikke siger 
tingene højt, så sker det ikke. Dengang 

jeg blev færdig med mit speciale, hå
bede jeg at få en projektansættelse på 
Frilandsmuseet. Men det kom helt 
bag på min chef, at jeg ville være så
dan en museumsdame. Og jeg tænk
te: hvordan i hede hule helvede kunne 
du undgå at se det? Jeg har lige skre
vet speciale om det, jeg hopper rundt 
i bondekonedragt og tager alle de 
vagter, jeg kan få. Resten af min kar
riere har jeg gjort det til en regel, at 
jeg altid skal sige tingene højt”.   

“Pludselig var 
jeg tilbage i 
det fag, jeg 

brændte for”.
Museumsinspektør Trine Halle
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H I S T O R I E

Sort Gul Rød – Skagens-
malernes rammer og 
fiskernes by

Mette Harbo Lehmann og 
Henrik Gjøde Nielsen (red.) 
Skagens Kunstmuseer og Kyst-
museets Forlag, 2016, 72 si-
der, 149 kr.
En rigt illustreret bog med 
flotte nyoptagede billeder 
af historiske huse i Skagen 
sammen med gamle sort
hvide fotos og malerier af 
skagensmalerne. Bogen om
handler byggeskik, arkitek
tur, kunstnere og fiskerliv 
i Skagen i skagensmaler
nes periode samt et interes
sant bud på, hvordan Ska
gen ser ud om 100 år. Bogen 
er blevet til i et samarbejde 
mellem Skagens Kunstmu
seer og Nordjyllands Kyst
museum, og i 2016 ses ud
stillinger af samme navn på 
Skagens Museum og Kyst
museet Skagen.

P S Y K O L O G I

Psychology and the 
 Conduct of Everyday Life

Ernst Schraube & Charlotte 
Højholt (red.) 
Routledge, 2016, 264 sider, 
£29.99
The book moves psycholo
gical theory and research 
practice out of the labora
tory and into the everyday 

world. Drawing on recent 
developments across the so
cial and human sciences, it 
examines how people live as 
active subjects within and 
across the contexts of their 
everyday lives, using this as 
an analytical basis for un
derstanding the dilemmas 
and contradictions people 
face in contemporary socie
ty. The book concludes with 
a consideration of how so
cial psychology can both 
 deepen our understanding 
of how we conduct our lives, 
and offers possibilities for 
collective work on the reso
lution of social conflict.

A N T R O P O L O G I

Kinship and Human 
 Evolution – Making 
 Culture, Becoming Human

Steen Bergendorff 
Lexington Books, 2016,  
128 sider, $75.00
The book offers an exci
ting new explanation of how 

Homo became sapiens or 
“cultured” beings capable 
of symbolic thought. This 
book argues that the key to 
understanding human evo
lution and culture lies in 
kinshipbased exchange net
works, which were part of 
an adaptive response to the 
harsh environment during 
the last ice age. If we take 
kinship to be the major fac
tor in human evolution, net
works and alliances must 
precede cultural units, be
coming the defining ele
ment of localized cultures. 

P Æ D A G O G I K

Håndværk og design  
– En fagdidaktik

Hanne Schneider og Stig 
 Pedersen 
Hans Reitzels Forlag, 2016, 
133 sider, 250 kr.
Håndværk og design er et 
nyt fag i folkeskolen, som 
er blevet obligatorisk fra 
august 2016, og dermed 
også et nyt læreruddannel
sesfag. Det bygger på de tid
ligere håndværksfag sløjd 
og håndarbejdes traditio
ner, men rummer nye mål 
og stiller en række nye og 
anderledes krav til undervi
serne. Bogen er tænkt som 
et arbejdsredskab til under
visningen i alle moduler af 
læreruddannelsens under
visningsfag håndværk og de

sign og samtidig som en 
samlet teoretisk fremstilling 
til brug for erfarne undervi
seres arbejde med at få for
ståelse for håndværk og de
sign som et nyt fag i skolen.

S A M F U N D

Livet i Kinas kæmpebyer

Niels Bjørn m.fl.
Historika og Gads Forlag, 
2016, 168 sider, 249,94 kr.
Urbaniseringen af Kina er 
den største folkevandring i 
menneskehedens historie. 
Kæmpebyer opføres med ly
nets hast, og senest har den 
kinesiske regering prokla
meret, at Beijing skal vok
se sammen med to andre 
metropoler til en by med i 
alt 130 millioner indbygge
re. “Livet i Kinas kæmpe
byer” skildrer i tekst og fo
tos hverdags og byliv i ni 
meget forskellige kinesiske 
storbyer. Bogen er skrevet af 
danskere og kinesere, som 
har boet og arbejdet i kine
siske storbyer. 

S K Ø N L I T T E R A T U R

Vredens ord

Bille & Bille 
Forlaget Umlaut, 2016, 335 sider, 299,95 kr.
Hildegard af Bingen gjorde det. Og Newton og Tolkien. Siden 
middelalderen har mystikere, matematikere, idealister og halv
tosser opfundet 900 kunstige sprog. I den fjerde krimi med vi
denskabsjournalist Thea Vind i hovedrollen bliver det kunstige 
sprog nyska brugt i en tvserie om vikinger. En af statisterne dør, 
og snart finder Thea sprogets forkæmper, en lektor i lingvistik på 
KU, hængt i et filmstudie. Thea tvinges ud i en jagt på en morder 
i en økolandsby, hvor hun hverken forstår goddag eller farvel.

“Professoren 
så væk. Han 
havde spildt 

sin tid på 
en idiot, der 
ikke kunne 

kende et 
kunstigt 

sprog fra en 
kanelsnegl”.

Flere bøger på side 48Se flere bøger på MAGISTERBLADET.DK

M A G I S T E R B L A D E T  0 5  ·  M A J  2 0 1 6

4 5N Y E  B Ø G E R

147836 Magisterblad 5 2016.indd   45 12/05/16   12.07



BLIV 
VIRKSOMHEDENS 
SOCIAL MEDIA
RÅDGIVER 

DMJX.DK/SOMESTRATEGI

Undervisere: Katrine Emme Thielke 
og Jesper Kramer Borggaard

10/10
Får I nok ud af aktiviteten på sociale medier? Bliv virk-
somhedens ekspert i sociale medier og lær, hvordan du 
gør dem til en aktiv del af jeres strategi. På dette kursus 
lærer du, hvordan sociale medier kan skabe reel værdi 
for din virksomhed.

København, start

dmjx.dk/workflow dmjx.dk/profprofil dmjx.dk/samspil

Undervisere: Kristian Strøbech 
og Rasmus Johnsen

Underviser: 
Kristian Strøbech

Undervisere: Christian Schwartz 
Lausten, Paul Bradshaw, Peter From 
Jacobsen og Astrid Haug

Start 5/10 Start 14/11 Start 1/12København/Aarhus København/Aarhus København/Aarhus

KONCEPTER OG WORK-
FLOW I SOCIALE MEDIER

PROFESSIONEL PROFIL 
I SOCIALE MEDIER

I SAMSPIL 
MED BRUGERNE

Lær at skabe stærke sammenhænge 
mellem sociale medier og jeres andre 
etablerede mediekanaler.

På dette kursus lærer du at få mere ud af 
sociale medier ved at skabe en tydelig 
og professionel profil, der skaber værdi - 
personligt og på jobbet. 

Lær at forstå og navigere i den nye iden-
titetsøkonomi, hvor sociale medier indgår 
på lige fod med traditionelle mediehuse.

Eller tag et af vores andre diplomkurser i sociale medier

Sociale medier i strategi 
og kommunikation
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A N T R O P O L O G I

Etnografi på museum  
– Visioner og udfordringer 
for etnografiske museer i 
Norden

Ulf Johansson Dahre og 
 Thomas Fibiger (red.) 
Aarhus Universitetsforlag, 
2015, 282 sider, 299,95 kr.
Etnografiske museer i Euro
pa er ikke, hvad de har væ
ret. Deres gamle rolle som 
forvaltere og formidlere af 
koloniherrernes indsam
linger er for længst passé, 
og en ny identitet i en tid 
med andre medier for glo
bale fortællinger synes end
nu ikke helt afklaret. Fælles 
for de etnografiske muse
er er, at de ikke længere øn
sker at forvalte kolonitidens 
tankegange og magtstruk
turer, men via deres samlin
ger at afdække nye forbin
delser mellem de samfund, 
deres materiale stammer fra, 
og de steder, hvor genstan
dene udstilles. På den måde 
kan museerne bruge forti
den til at skabe deres egen 
fremtid

K O M M U N I K A T I O N

Dybdegående interview-
fortolkning – Tre problem-
stillinger

Jan Foght Mikkelsen 
Hans Reitzels Forlag, 2015, 
184 sider, 250 kr.
Dybdegående fortolkning af 
interviews er yderst sparsomt 
behandlet i litteraturen om 
kvalitativ metode. Det gælder 
især, når man kigger på, hvor
dan man i praksis tolker dyb
degående. Bogens formål er at 
bidrage til at dække dette hul 
i litteraturen, og det sker med 
fokus på tre problemstillin
ger: Hvad er en dybdegåen
de tolkningsmetode, og hvor
dan tager den sig ud i praksis, 
hvilke etiske problemer er for
bundet med dybdegående in
terviewfortolkning og “mis
tankens hermeneutik”, og 
hvilke kriterier skal dybdegå
ende tolkning leve op til for at 
være valid, og hvad karakteri
serer en interviewfortolkning, 
som gør det?

H I S T O R I E

66 håndskrifter fra Arne 
Magnussons samling

Matthew James Driscoll og 
Svanhildur Óskarsdóttir (red.) 
Museum Tusculanums Forlag, 
2015, 248 sider, 238 kr.
Denne bog udkom i anled
ning af 350året for den is
landske håndskriftssamler 

Arne Magnussons fødsel. Bo
gen giver et indblik i de man
ge håndskrifter, som Arne 
Magnusson i sin tid reddede 
for eftertiden. Størstedelen af 
samlingen, som Arne Mag
nusson ved sin død i 1730 te
stamenterede til Københavns 
Universitet, består af island
ske håndskrifter, men der fin
des også mange håndskrifter 
af anden proveniens i samlin
gen, især danske og norske. 
I bogen beskrives 66 hånd
skrifter, et for hvert af Arne 
Magnussons leveår

U D D A N N E L S E

Test og prøvelser – Oprin-
delse, udvikling, aktualitet

Karen E. Andreasen, Mette 
Buchardt, Annette Rasmussen 
og Christian Ydesen (red.) 
Aalborg Universitetsforlag, 
2015, 304 sider, 299 kr.
Test i forskellige former 
og afskygninger spiller i 
dag en markant rolle inden 
for mange forskellige om
råder i samfundet. De bli
ver anvendt til at evalue
re og bedømme børn, unge 
og voksne i forskellige kon
tekster og med forskelli
ge formål og konsekvenser. 
I mange tilfælde er der tale 
om test, hvis udfald – direk
te eller indirekte – vil kunne 
få vidtrækkende følger for 
dem, der testes. Med afsæt i 
uddannelsesområdet sætter 

denne bog fokus på test i hi
storisk og nutidig belysning.

S P R O G

Tegneserier og 
tekstlæsning

Rikke Platz Cortsen og Mette Jørgensen

Tegneserier og tekstlæs-
ning 

Rikke Platz Cortsen og Mette 
Jørgensen 
Samfundslitteratur, 2015,  
158 sider, 229 kr.
Der er mange fordele ved at 
anvende tegneserier i under
visningen. De studerende er 
ofte begejstrede for fortællin
gerne, og når de arbejder med 
dem i undervisningen, træner 
de deres multimodale læse
færdigheder. Tegneserier kan 
bidrage til at opnå en bed
re forståelse af tekstanalytiske 
begreber, og en aktiv praksis 
med selv at lave tegneserier 
kan understøtte både tegne
seriefortolkning og tekstana
lyse. Forfatterne tager ud
gangspunkt i deres egne 
erfaringer med at undervise 
med tegneserier, og de giver 
en række forslag til, hvordan 
elevernes danskfaglige kun
nen og mediebevidsthed kan 
styrkes herigennem.

K U L T U R H I S T O R I E

Pengene og livet – historier om marked og moral

Mikkel Thorup, Jakob Bek-Thomsen, Christian Olaf Christiansen 
og Stefan Gaarsmand Jacobsen (red.) 
Informations Forlag, 2015, 288 sider, 299,95 kr.
Økonomi. Et emne, der er omgærdet af stor ærefrygt. For 
stor ærefrygt. For selvom økonomerne er blevet vor krise
ramte tids orakler, er økonomisk tænkning for alle. Økono
mi er ikke bare tal og tabeller, vismænd og matematiske algo
ritmer. Det er levet liv. Det er praksisser og forestillinger og 
kultur. Det er gode idéer – og det er dårlige idéer. Bogen er 
en samling sjove, kloge og oplysende fortællinger om penge
nes idé og kulturhistorie gennem fire århundreder, der sæt
ter spot på de myter, der omgiver vores økonomiske liv.

“Penge spillede for  
eksempel en afgøren-
de og meget konkret 
rolle i Renæssancens 

medicin”.

Se flere bøger på MAGISTERBLADET.DK
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dm.dk/kurser
Bliv endnu bedre

Journalistisk formidling af fagstof
Bliv en bedre formidler af svært forståeligt stof. På kur-
set lærer du at give din faglige formidling et løft ved at 
arbejde bevidst med fx målgrupper, vinkling og kreativt 
sprog. Kurset varer to dage.
Start 19. september 2016 i Aarhus
Start 3. oktober 2016 i København
Pris (ekskl. moms)
Medlemmer 8.600 kroner
Andre 10.200 kroner

Den faciliterende projektleder
Projekter lever af god styring og gode processer med de 
mennesker, der indgår. Det kan du lære på fire kursus- 
dage, hvor du både arbejder med at håndtere projekt- 
styringsværktøjer og at facilitere arbejdsprocesser.
Start 22. september 2016 i København
Pris (ekskl. moms)
Medlemmer 15.100 kroner
Andre 17.100 kroner
Prisen er inklusive bogen ’Power i projekter og 
portefølje’. 

Stresshåndtering – styrk din indre robusthed
Lær hvordan du kan navigere sikkert igennem en 
presset hverdag og derigennem finde en sund balance 
mellem at være effektiv og restituere. Todageskursus.
Start 26. september 2016 i København
Pris (ekskl. moms)
Medlemmer 8.600 kroner
Andre 10.200 kroner

Tag på kursus i efteråret

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

Projektledelse og projektstyring
Få overblik over de grundlæggende projektledelses- 
værktøjer, så du kan spille en aktiv rolle i projektgrup-
pen og styre mindre projekter. Kurset varer to dage.
Start 27. september 2016 i Aarhus
Start 22. november 2016 i København
Pris (ekskl. moms)
Medlemmer 8.200 kroner
Andre 9.800 kroner

Grafisk facilitering (modul 1)
Få kreative metoder og værktøjer, så du kan skabe kon-
struktivt engagement og kreative møder og foran- 
dringsprocesser. Kurset varer to dage.
Start 28. september 2016 i København
Pris (ekskl. moms)
Medlemmer 8.850 kroner
Andre 10.450 kroner

Facilitering: teori, refleksion, praksis
Lær hvordan du som facilitator tilrettelægger processer, 
så du navigerer i problemerne og mod målene. Seks- 
dages masterfag i masteruddannelsen i International 
Virksomhedskommunikation. 10 ects-point.
Start 20. september 2016 i København
Pris for alle (ekskl. moms) 22.300 kroner
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11,8 procent
Så meget steg Magisterbladets 

læsertal ifølge TNS Gallup 
fra andet halvår 2014 
til andet halvår 2015.

magisterbladet

Succeshistorien 
om en nyuddannet magister 
begynder hos dig
Succesfulde magistre har ofte nogle år med uforudsigelighed, udfordringer og uklare perspektiver på 
 arbejdsmarkedet bag sig. Bliv mentor, og hjælp en nyuddannet humanist eller scient. med at gøre de første 
skridt på arbejdsmarkedet stærkere og mere strategiske.
 

Læs mere og meld dig som mentor

dm.dk/mentor
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nen. Længere indlæg i form af kommentarer eller kronikker bringes efter aftale med  redaktøren.

DANSKE STUDERENDE VÆGTER IKKE 
ARBEJDSLØSHED HØJT

“Beskæftigelsesmuligheder 
 vægtes relativt lavt blandt de 
danske studerende”.
Magisterbladet bragte i sidste nummer og på deres hjem
meside en kritik af brugen af en tidligere DEAundersøgel
se af, hvad de studerende lægger vægt på, når de vælger ud
dannelse. I Tænketanken DEA hilser vi debatten om de 
unges uddannelsesvalg velkommen. Der er ingen tvivl om, 
at spørgsmålet om, ikke bare hvor meget vi uddanner, men 
også hvordan vi uddanner i Danmark, er afgørende for vo
res fremtidige velstand. 

I artiklen fremføres blandt andet, at DEAs tal er blevet 
misbrugt, og at en ny undersøgelse fra DPU skulle vise no
get helt andet, end hvad DEAundersøgelsen viste tilba
ge i 2013. Det mener jeg ikke er tilfældet. Vores undersø
gelse viste kort fortalt, at 4 procent af de adspurgte havde 
lav arbejdsløshed som 1.prioritet, 6 procent havde det som 
2.prioritet, mens 10 procent havde det som 3.prioritet. Ser 
vi nærmere på, hvad de studerende vægtede højere, så var 
det fx faglig interesse, som hhv. 46, 25 og 20 procent angav 
som 1., 2. og 3.prioritet. Samme billede gælder spænden
de job, som hhv. 30, 26 og 25 procent angav som 1., 2. og 
3.prioritet. Altså vægtes lav arbejdsløshed relativt lavt af de 
studerende, også hvis 2. og 3.prioriteter medtages. 

Ser vi på den nye og i øvrigt interessante DPUundersø
gelse, så viser den på side 34, at interessant fag (83 procent), 
spændende jobmuligheder (66 procent) og gode faglige ud
viklingsmuligheder (63 procent) er de tre mest dominerende 
svar. Procenttallene er højere end i DEAs undersøgelse, da 
de studerende her kunne vælge flere svarmuligheder. Me
get færre betoner lav risiko for arbejdsløshed (15 procent) 
og gode muligheder for en høj indkomst (14 procent) som 
vigtigt. Det er i høj grad den samme tendens som i DEAs 
undersøgelse.

I debatten sammenlignes to ikkesammenlignelige tal, 
nemlig DEAundersøgelsens 4 procent (lav arbejdsløshed) 
og DPUundersøgelsens 66 procent (spændende jobmulig
heder), som udtryk for forskellige undersøgelsesresultater. 
Men spændende muligheder er altså ikke nødvendigvis det 
samme som gode muligheder, som snarere sigter på mulig
hederne for at få et job. En mere fair sammenligning ville 
være at sammenligne DEAs 4 procent med DPU’s 15 pro
cent, og her skal det så bemærkes, at de 4 procent kun er 
udtryk for de studerendes 1.prioritet. Tages 2. og 3.prio

ritet med, bliver forskellen mellem de to undersøgelser me
get lille. 

Vi kan til gengæld godt forstå kritikken af, at vi i DEA
undersøgelsen har bedt de studerende om at rangordne de
res svar. Valget af uddannelse er naturligvis komplekst. Men 
formålet med kun at give én valgmulighed var at få de stu
derende til at prioritere mellem de mange hensyn, som der 
naturligvis altid vil ligge til grund for valget af uddannelse. 
Og her ser vi altså en tendens til, at beskæftigelsesmulighe
der vægtes relativt lavt blandt de danske studerende – også 
hvis vi medtager deres 2. og 3.prioriteter.

Af Stina Vrang Elias, adm. direktør i Tænketanken DEA

VI LEDIGE BLIVER GÅET FOR NÆR

“Åbenbart er ledige i Danmark 
undtaget retten til privatliv”.

Jeg beklager, at jeg har udtrykt mig uklart i debatten i det 
seneste nummer af Magisterbladet. Jeg mener ikke, at “nog
le (mig) ledige føler sig overvåget og gået for nær”, som det 
lyder i Magistrenes Akasses svar til mig i det seneste num
mer af Magisterbladet. Det er ikke noget, jeg føler, det er 
sådan, det er. Jeg var bare så naiv at tro, at det kun var i 
diktaturer, at myndighederne havde ret til at se folks priva
te breve. Forsikring eller ej. Åbenbart er ledige i Danmark 
undtaget retten til privatliv. Jeg var også så naiv at tro at 
min akasse i det mindste ville forsøge at beskytte mig mod 
snagen i min private korrespondance. Kampånden lyser dog 
ikke ud af svaret. Samtidig har jeg et problem med at få re
gistreret private oplysninger i en database. Vel at mærke en 
database, jeg ingen tillid har til, og som jeg ikke ved hvem 
har adgang til. Jeg viser gerne ansøgninger og cv frem i for
bindelse med møder i akassen, til jobsøgningskurser og 
lignende. Det giver mening at bede om feedback, og det gi
ver mening at inspirere og lade sig inspirere. I enkelte til
fælde vil det måske også give mening, at min forsikring kan 
forsikre sig om, at jeg gør mit bedste for at skaffe mig i ar
bejde. Det giver derimod ingen mening, at mine personli
ge data skal ligge tilgængelige i en database, hvor jeg ikke 
ved, hvem der har adgang til dem. Det er ikke mine følelser, 
det handler om. Det er retten til privat brevveksling og til 
ikke at have mine data liggende flere steder end højst nød
vendigt. Det håbede jeg, min akasse var klar til at kæmpe 
bare lidt for. 

Med venlig hilsen, Malene Madsen
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Islandske sagaer  
får nyt liv

Aalborg Kommune og NIRAS har 
anlagt Danmarks længste klimavej, 
som er designet til at klare de sky
brud, som klimaforskere spår, vi får 
flere af i fremtiden. En speciel as
falt opsuger regndråberne, så snart 
de rammer vejen, og naturen langs 
klimavejen bliver samtidig beskyttet 
mod oversvømmelser

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

Danmarks længste klimavej  
sikrer mod oversvømmelser

I 2014 udkom de samlede Islændingesagaer for første gang på dansk, og lige 
nu er en gruppe oversættere i gang med Oldtidssagaerne, der udkommer i otte 
bind frem mod 2019. De første to bind udkom i april 2016. Læs Annette Las
sens artikel om oversættelsen af sagaerne.

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

“Regnvandet forsvinder hurtigt fra over-
fladen, og det sikrer høj trafiksikkerhed”.

“Sagaerne er verdensarv og optaget på listen 
over Unescos Memory of the World Register”.

       

GYLDENDAL

BIND 1

Redaktion Annette Lassen
Træsnit Peter Brandes

OLDTIDSSAGAERNE
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D e islandske sagaer er på en og samme gang en umistelig del  
af vores nordiske kulturarv og verdenslitteratur. Den vigtigste 

sagagenre for Danmark er oldtidssagaerne, som handler om vikin-
getiden i Danmark og Norden. Det er herfra, vi kender historierne 
om Rolf Krake, Kraka og Ragnar Lodbrog. Oldtidssagaerne har fra 
middelalderen spillet en uvurderlig rolle for vores viden om den 
danske historie – uden dem ville vores sagnhistorie ganske enkelt 
være både kortere og kedeligere. Med disse otte bind tilvejebringes 
den første samlede oversættelse af oldtidssagaerne. I et mundret og 
moderne dansk tilgængeliggøres sagaerne for danske læsere. Seri-
ens bind er illustreret af Peter Brandes, som har skabt nye træsnit 
i farver til hvert bind. 

FØRSTE BIND INDEHOLDER:  
VØLSUNGERNES SAGA 
RAGNAR LODBROGS SAGA 
RAGNAR LODBROGS DØDSSANG 
TOTTEN OM RAGNARS SØNNER

 SERIENS BIND

BIND 1 Vølsungernes saga
 Ragnar Lodbrogs saga
 Ragnar Lodbrogs dødssang
 Totten om Ragnars sønner

BIND 2 Sagaen om Hervør og Hejdrik
 Rolf Krakes saga
 Skjoldungernes saga

BIND 3 Gøtreks saga
 Rolf Gøtrekssøns saga

BIND 4 Asmund Kæmpedræbers saga
 Sagaen om Half og hans kæmper
 Totten om Toke Tokessøn
 Torsten Vikingssøns saga
 Fridtjof den Modiges saga
 Om Fornjot og hans slægt
 Hvordan Norge blev fundet
 Hvordan Norge blev bebygget
 Om Opplands konger

BIND 5 Ketil Høngs saga
 Grim Loddenkinds saga
 Pile-Ods saga
 Ån Bueskyttes saga

BIND 6 Sagaen om Sturløg den Foretagsomme
 Ganger-Rolfs saga
 Halfdan Ejstenssøns saga
 Romund Gripssøns saga

BIND 7 Sagaen om Bose og Herrød
 Sagaen om Den Enarmede Egil og Asmund Bersærkdræber
 Sørle den Stærkes saga
 Sagaen om Illuge, Grids fostersøn
 Sagaen om Halfdan, Branas fostersøn

BIND 8 Sagaen om Yngvar den Vidtberejste
 Sagaen om Erik den Vidtberejste
 Totten om Heden og Høgne
 Totten om Torsten Gårdkraft
 Totten om Helge Toressøn
 Totten om Norne-Gæst
 Totten om Vølse

94475_cover_islandske_bd1_2k.indd   1 11-02-2016   10:23:03

Bøgerne er illustreret af billedkunstneren Peter Brandes, som 
i træsnit skaber en række nordiske stemninger og situationer.

DYRK DIN FAGLIGHED

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

tede grupper på LinkedIn har du mulighed for at dyrke din faglighed og netværke med an-

dre. Det er også her, du får besked om nye artikler, fyraftensmøder og andre arrangementer. 

Her får du et udpluk af forårets artikler og fyraftensmøder.

Se flere faglige artikler på dm.dk/fagligtforum.

Se alle faglige medlemsmøder på dm.dk/kalender. 

Selv i skybrud med 120 mm regn på 
kort tid, vil den nye permeable asfalt 
og det underliggende design efterlade 
vejen uden en pyt. Foto: Colourbox.
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SIDSTE GRATIS 
MEDLEMSMØDE  
I FORÅRET
Undervisning og 
formidling med slides

Slideshows er allestedsnærværende, og det er essen
tielt, at vi får en bedre forståelse af, hvordan de kan 
styrke vores formidling. Hovedfokus er på, hvad slide
mediet egner sig til (og lidt på hvad det ikke egner sig 
til), og hvordan vi kan udnytte disse forcer i vores kom
munikation. Få inspiration til, hvordan du kan gøre det 
ander ledes og bedre, og reflekter over din undervisning 
sammen med andre magistre, som også interesserer sig 
for formidling og didaktik.

• Aarhus 24. maj
• København 30. maj
• Aalborg 2. juni

Læs mere og tilmeld dig møderne på dm.dk/kalender

Vi er i gang med at planlægge efterårets møder. Følg 
med i DM’s nyhedsbrev Nyt fra DM, hvor de fleste 
medlemsmøder bliver omtalt. Du kan tilmelde dig 
nyhedsbrevet på dm.dk/Nyheder/DMnyhedsbreve

DER ER BRUG FOR 
HUMANISTISK 
MILJØFORSKNING
Miljøproblemer er både en menneskelig og en naturviden
skabelig udfordring, så der er brug for forskning fra beg
ge verdener. For 20 år siden var Danmark i front og havde 
muligheden for at blive et af verdens førende lande inden 
for humanistisk miljøforskning, men forskningsfeltet har 
ikke høj politisk prioritet længere.

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

Museerne vil 
holde på dig
Dine sanser og din trang til nye oplevelser bliver 
brugt som udgangspunkt for udstillinger på muse
erne. Men også din økonomi og din tid er en del af 
ligningen, når museerne vil sikre sig, at du kommer 
igen. Pernille Jerslev har skrevet specialet “Deltagelse 
og digitale medier på lokalhistoriske museer”.

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

“Interessen for at finde løsninger via den humanistiske 
videnskab er vokset med de stigende miljøproblemer”.

“Tidligere blev man tysset på. 
Nu forsøger museerne at skabe 
social interaktion”.

 Intensiv skovhugst i Mississippidalen i 
1930’ernes USA medførte voldsomme over-
svømmelser og efterfølgende erosion. 

Fo
to

 W
a

lke
r Eva

n
s/th

e Lib
ra

ry o
f C

o
n

g
re

ss.

Særudstillingen “Randers, Randers, 
Randers” på Museum Østjylland til-
trak mange, og spontane samtaler 
på tværs opstod.
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“   CBS Executive  
Sommerskole gav mig 
en intens og lærerig  
uge med nyt brændstof 
til arbejdet”  
Robert Hinnerskov
Deltager på CBS Executive Sommerskole 2015

CBS EXECUTIVE SOMMERSKOLE 2016 
CBS Executive Sommerskole er en kort, intensiv efteruddannelse 
som hvert år finder sted i maj, juni og august. Kurserne tilbyder 
den sidste nye viden og inspiration til både offentligt og privat- 
ansatte. Underviserne er professorer, erfarne undervisere fra CBS  
og indlægsholdere fra dansk og internationalt erhvervsliv, samt 
offentlige instanser.

Læs mere om de 20 kurser på sommerskole.dk

CBS testemonials 215x297.indd   2 10/05/2016   09.31

Tilbuddet gælder i 6 mdr. og kun for husstande, der ikke har haft abonnement inden for de sidste 6 mdr. Efter prøveperioden på 10 uger fortsætter abonnementet auto matisk til 41 kr. om ugen  
med afregning én gang årligt. Abonnementet kan frit opsiges telefonisk eller skriftligt. Unge under uddannelse kan bestille et abonnement med studierabat på weekendavisen.dk/studie. 

* Når De sender sms, accepterer De, at Weekendavisen må kontakte Dem med nyheder, informationer og tilbud fra Weekendavisen per sms. De kan afmelde Dem denne tjeneste ved at sende WEEKENDSTOP til 1277.

Tid til fordybelse  
og indsigt

Velskrevet viden. Hver fredag.

Hvis De savner et seriøst alternativ til den daglige nyheds
strøm – så er det måske tid til at prøve Weekendavisen. Her 
går Danmarks bedste skribenter i dybden med det, der 
er vigtigt. Vi analyserer ugens bevægel ser i det politiske 
landskab og sætter dem ind i den rette sammenhæng. 
Vi ser på kulturens mangfoldighed. Vi følger den nyeste 
forskning. Vi anmelder bøger på mange sprog. Og i sek
tionen Faktisk gør vi det hele én gang til for børn.

Send en SMS med teksten 
WEEKEND1 til 1277*
– og prøv 10 uger for kun 29 kr. om ugen 29,-

om ugen

KUN

Ann-Magister-215x297.indd   1 25/04/16   16:11147836 Magisterblad 5 2016.indd   59 12/05/16   12.07



m
a

g
is

t
e

r
b

la
d

e
t

 · M
A

G
A

S
I

N
 F

O
R

 M
E

D
L

E
M

M
E

R
 A

F
 D

M
 · N

R
.

 5
 · 2

0
.

 M
A

J
 2

0
1

6

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

814 af Idas kolleger 
blev myrdet 30 36Censur er godt 

for børn
Sådan scorer 
du studiejobbet7Nul dagpenge 

til ældre

“Hvorfor er mit 
pensum kun skrevet af 

gamle hvide mænd?”
Side 18

magisterbladet
M A G A S I N      F O R  M E D L E M M E R  A F  D M  ·  N R .  5  ·  2 0 .  M A J  2 0 1 6

M A G I S T E R B L A D E T  H A R  R E D A K T I O N E L  F R I H E D

22 - 26 august 2016

Big Data Analysis – tools and 
methods

22 - 26 august 2016

Troværdig Meningsdannelse 
– retorisk kompetenceløft 
for kommunikatører 

22 - 26 august 2016

Konkurrencestaten som den 
nye Velfærdsstat? 

22 - 26 august 2016

Personalised Medicine – the 
future treatment paradigm

15 - 19 august 2016

Kvalitativ Metode – 
tendenser, teori og praksis

15 - 19 august 2016

Det Borgernære Sundheds-
væsen – er digitalisering 
vejen frem?    

15 - 17 august 2016

Bioinformatik – anvend og 
forstå de hyppigst brugte 
værktøjer

15 - 19 august 2016

Adfærdsøkonomi og 
Psykologiske Valg – bagom 
menneskelig irrationalitet og 
”nudging”  

22 - 26 august 2016

Kriminalprævention – 
evidensbaseret forebyggelse 
af risikoadfærd

15 - 19 august 2016

Bæredygtig Bioenergi – 
produktion og anvendelse af 
biomasse  

15 - 19 august 2016

Intelligence i Risikosam-
fundet 

22 - 26 august 2016

Market Access for Pharma-
ceutical Products – trends 
and challenges

22 - 26 august 2016

ESS og MAX IV – 
banebrydende muligheder 
for materialeforskning og 
bioteknologi 

15 - 19 august 2016

Strategisk Kommunikation 
på tværs af medier

15 - 19 august 2016

Kunsten at Lede – Coaching, 
Kierkegaard og Lederskab

copenhagensummeruniversity.ku.dk

ER DU STADIG 
RIGTIG KLOG?

menneskelig irrationalitet og 

Få
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Tilmeldingsfrist 
d. 30. maj
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