
Refleksionsspørgsmål i grupper 
 

Spørgsmål 1: Hvordan vil I definere det særligt humanistiske? (notér gerne om det er i en specifik 
uddannelse/fag eller generelt humanistisk) 
 

o Kritisk sans - at læse med eller mod det andre siger/skriver  
o Kulturbegrebet  
o Analyse  
o Forståelse for tværfaglighed - evne til at se og kombinere flere fagligheder. Både i sig selv og i 

grupper. 
o Sproglighed/skriftlighed  
o Skriftlig formidling  
o Analytisk åbenhed  
o "Jeg kan forstå ting, fordi jeg er uddannet til at forstå ting"  
o Diskurser  
o Kompleksitetstolerance. At forstå at verden er fuld af kompleksitet og dilemmaer. Ikke altid en 

nem/hurtig læsning (men nogle gange er nemt/hurtigt godt).  
o Kreativ tænkning  
o “Mennesket”  
o Generelt: Vi er gode til at arbejde kritisk og refleksivt. Kritisk tænkning, at tænke nuanceret, og at 

overveje, hvad vi gør hvorfor  
o Reducere kompleksitet  
o Nysgerrig og kristisk  
o Kulturhistoriske forståelsesrammer  
o Det særligt humanistiske må kunne formuleres tydeligt i forhold til det alment akademiske  
o Identificere/opdage samspil, sammenhænge og strukturer  
o At tænke systematisk  
o Give de studerende mod og myndighed. Evne til at træffe beslutninger. Hvordan bygge det ind i 

vores uddannelser.  
o Man kan sætte alt som genstand for en undersøgelse  
o Stor forståelse for det komplekse menneske og hvordan man kan bruge menneskets komplekse 

kompetencekatalog.  
o Kritisk analyse  
o "Det relationelle mellemmeneskelige.  
o Starter med mennesker og ser så på relationer, organisationer osv"  
o "Se på verden ud fra et bredere perspektiv - der er flere virkeligheder. 
o Ved der er viden - der er noget at opsøge - forskellige kilder 
o Menneskeinteresse - livsverden/nysgerrig på verden 
o Benytte sig at metoder/tilgange 
o Gode til at komprimere/formidle"  
o Formidling + videnstilegnelse/læse  
o Zoome ind og ud  
o Tålmodighed/tradition for det dybdegående  
o Evnen til både at se på deltaljen og zoome ud  
o At identificere problemer, at analysere, og at løse problemstillinger  
o Kreativitet  
o Oversætte sin faglighed til andre sammenhænge  



o Vi er komplekse, kan se det komplekse og forstår at kompleksitetsreducere.  
o Indsigt i mennesket i en sammenhæng  
o Research/undersøgende tilgang  
o Sproguddannelserne: kulturelt emne, sprogligt element, interkulturelt og transkulturel kommunikation 
o Strukturere processer - nedbryde kompleksitet, kreative tilgange  
o Udfordre gældende praksis/se nye vinkler på praksis  
o Research-kompetent (man kan google (eller duckduckgo'e eller...) men også mere). Man kan 

undersøge/læse/formidle meget stof på kort tid.  
o Sætte viden ind i en kulturel kom  
o At arbejde med “det menneskelige” (hvilket er meget vigtigt)  
o Analytiske evner udi at se/læse mellem linjerne - både i mennesker/situationer/samfund mv.  
o Original sprog - moderne arabisk, klassiske sprog. Religion/samfund/menneske. Hvordan fortid og 

nutid hænger sammen. IT brugerforståelse, Designproces, Datakritik, Kildekritik, 
Kodning/programmering, Fælles menneskelige træk  

o Stille de gode spørgsmål og spørge “hvorfor”, udfordre plejer  
o Give de studerende et sprog med på vejen til at forklare deres faglige kompetencer.  
o sproglig bevidsthed, herunder de facto to- eller flersprogede.  
o Antropologi: feltarbejde  
o Udv: forståelse af mikro og makro niveau og sammenspillet her i mellem  
o Der er ikke et fast facit  
o Indsigt i mennesket i en sammenhæng  
o Generelt: humanister ved at viden formes i tid og rum. Derfor er de gode til perspektivskifte og 

anerkende værdien af forskellighed.  
o Anvende flere forskellige metoder og tilgange og tilpasse dem en given kontekst  
o Pæd.fil.: argumentation  
o Selvstændighed, understøttes fx gennem fri hjemmeopgave, som en del andre former for studier ikke 

har i samme omfang.  
o Vi er gode til at lære og at uddanne os selv (så vi skal nok klare den!)  
o Det særligt humanistiske udfolder sig i kombination af (minimum) fire dimensioner: Kritik (fokusere og 

sortere), kreativitet (formulere problemer og søge nye veje), kompleksitetshåndtering og 
kommunikation (skrive, præsentere)  

o At lukke det "gab" (eller gap), der er imellem uddannelse og arbejdsmarkedserfaringer.  
o Forstå menneskers idé- og begrebsverden (nogle hum udd har det meget, andre har det lidt, men 

alle har det)  
o Medievidenskab: Forstå “hvorfor”. Indsamling af information der går ud over det kvantitative.  
o Tilegne sig ny viden -analysere-formidle  
o En god, sund skepsis  
o Forståelse for humankapital og hvor vigtigt det er, at kunne afkode og afkomplicere menneskets 

kompetencer, muligheder, begrænsninger mv.  
o Forstå forudsætninger for spørgsmål og tilgange, og spørge kritisk til dem (nogle udd har det meget, 

andre udd har det lidt, men alle har det)  
o Lingvistik/kognitiv videnskab: kobling mellem det menneskelige/humanistiske felt + anden 

faglighed 
o Hvor bliver det særfaglige af i en tanke om cand.hum? Kan humanistiske kompetencer opbygges 

uden særfagligheder?  
o Særligt på DPU: Forståelse for praksis. Transfer mellem teori og praksis.  
o Forstå begrænsningerne ved forskellige paradigmer, perspektiver, teorier og undersøgelses-

/analysemetoder. (nogle udd har det meget, andre udd har det lidt, men alle udd har det)  
o Særligt på DPU: mulighed for samarbejde og erfaring med erhvervsliv undervejs på uddannelsen. 



o At lære de studerende at nervøsitet eksempelvis er helt ok, fx ved præsentationer. Kroppen virker. Alt 
er ok.  

o Facilitere samarbejde på tværs af fagligheder  
o Interesse for sprog, forstået som generel menneskelig interaktion - kunne oversætte mellem 

forståelser 
 
 
 
 
 

Spørgsmål 2: Hvordan italesætter vi det særligt humanistiske? Notér hvad vi kan gøre "i morgen" og 
hvad vi kan gøre på lang sigt? 
 

o Det rigtig lange sigt: Få ansat flere humanister i centraladministrationen og erhvervsorganisationerne, 
så der som en slags trojanske heste kan være nogen, der 'indefra' kan vise, hvad humanistiske 
kompetencer er/kan.  

o Vi kan skabe netværk, hvor humanister kan være flere om at skabe projekter, skrive kronikker m.m. – 
det er sværere at stå med det alene  

o Trække meget af erhvervsretningen ud på de enkelte uddannelser. Det giver ikke altid mening at 
placere alle uddannelser med ens karriererådgivning under ARTS hatten  

o Besvar spørgsmålet: hvorfor giver vi karakterer på videregående uddannelser, når 98% af aftagerne 
ikke efterspørger det? Skal vi i stedet indføre et kompetenceblad?  

o Etablere humanistisk tænketank - meningsdanner, politisk, strategisk  
o Forholde os til, hvordan underviserne får tid/fokus/kompetencer i deres porteføljer, så de kan 

interagere med erhvervslivet, sammen med de studerende..  
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