
En fagperson får ordet: 
Interview med Christian Ørnstrøm Heyde-
Petersen  
Kort faglig baggrund: 

Christian Ørnstrøm Heyde-Petersen har læst jura, engelsk og lingvistik. 

1) Hvad sidder du og arbejder med lige nu [januar 2017]?
’tis the season to be jolly: Eksamensopgaver. Derudover er der studieordningsrevisioner (igen) samt 
specialetilmeldinger.

2) Hvilke overvejelser gør du dig i den forbindelse?
Jeg glædes over, at nogle af de studerende har forstået, hvad det hele gik ud på og (formentlig) har lavet 
fremragende eksamensopgaver. De er jo anonyme så om der er et 1-til-1 forhold, ved jeg ikke. Jeg føler 
respekt for de studerende, hvor man kan se, at de kæmper med stoffet og virkelig forsøger – og jeg håber, 
de er blandt dem, der kommer igennem, gerne i den bedre halvdel. 

Jeg er målløs over, at nogle studerende tilsyneladende håber på osmose, guddommelig indgriben, eller 
bare svineheld når man betragter deres arbejdsindsats – og jeg synes det er en skam, at de er skyld i at 
flittige studerende, både akademikerbørnene og mønsterbryderne, får dårligere forhold på grund af 
dem. 

Jeg har haft 40 projektorienterede forløb/praktikrapporter i 2016. Og 100+ forhåndsgodkendelser og 
meritter fra udenlandske universiteter, så jeg kan ikke genkende sangen om, at de studerende ikke er 
orienteret mod verden uden for campus. 

3) Hvornår er dit arbejde en succes?
Mit arbejde som underviser er en succes, når jeg kan se, at de studerende pludselig forstår tingene – sådan 
et lille Heureka!-moment. Det er sjovest, når det er i fag, de studerende traditionelt synes er svære. Og så 
er der e-mails og beskeder over sociale medier, ofte med et “du kan sikkert ikke huske mig, men …” (det 
kan jeg nu som regel godt) og så en hilsen fra verden derude, hvor den studerende (ofte til egen 
overraskelse) pludselig har fået brug for det, jeg og kolleger puttede i hovedet på dem - og som de syntes 
var ‘nederen’, ‘træls’, ‘kedeligt’, osv. mens det stod på.

4) Hvad kan stå i vejen for dit arbejde?
Administration. Dårligt udtænkte systemer der kræver mere arbejde af alle, men som hyldes
som “(digitale) forbedringer”. Ligegyldigt bureaukrati og fodring af “Dragen under Rustenborg” med flere 



blanketter, skemaer og papirer. Eksterne folk der har en mening om mit arbejde, indholdet, måden, osv. 
uden nogensinde selv at have prøvet det. Det kan godt gøre mig træt.  

5) Hvilke faglige mål har du (kortsigtede/langsigtede)?
Måske at arbejdet skal fylde lidt mindre i 2017 – og at der vil blive mere plads til fagudvikling: det lange seje
træk fra bunden i stedet for eksternt betingede tilrettelser, reformer og revisioner af studieordninger.

For mere information om Christian Ø. Heyde-Petersen, se hjemmesiden: 
http://findresearcher.sdu.dk:8080/portal/da/person/chp. 
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