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F*** er der sådan 

nogle idioter herude!

FRA STUDIE  
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Helle Bach Riis
er cand. mag. i kultur- og sprog-
mødestudier og dansk fra Roskilde 
Universitet ( 2008 ) og er nu ansat som 
ph.d.-studerende på kultur- og sprog-
mødestudier samme sted. Vejen til 
ph.d.’en er gået over en stilling på et 
boligsocialt projekt i København og 
dernæst tre år som deltidsansat eks-
tern lektor. 

Line Palle Andersen
er mag. art. i kunsthistorie og fransk 
fra Københavns Universitet ( 2004 ). 
Hun er ansat som lektor på profes-
sionshøjskolen Metropol, hvor hun 
er bacheloransvarlig og underviser i 
kommunikation, innovation og pro-
jektledelse. Line har desuden taget 
en tillægseksamen i journalistik.

Her kan du møde andre akademikere – fra humanister til ingeni-
ører – som fortæller om deres start på arbejdslivet. De beretter 
åbenhjertigt om, hvordan de oplevede skiftet fra universitetet til 
arbejdsmarkedet, hvilke glæder og sorger det bragte med sig, 
og hvordan de håndterede det. 

Det er en bog, som handler om den nogle gange langvarige 
proces, det er at finde sig til rette på arbejdsmarkedet og få et 
arbejdsliv, man er glad for. Bogen viser, at drømmejobbet ikke er 
noget, man finder i løbet af en enkelt workshop i kompetence-
afklaring, men i lige så høj grad er noget, man skaber. Det er en 
proces, der tager tid. Så fat mod! Du er ikke alene! 

Bogen er tænkt som en håndsrækning til dig, der er blevet fær-
dig på universitetet eller en anden lang videregående uddannel-
se og sidder i dit første job – eller er i gang med jobsøgningen. 
Men studerende, der er i slutningen af deres uddannelse og be-
gynder at spørge sig selv: Hva’ nu ?, kan sikkert også have glæde 
af at læse med. 

Det er ikke en bog om, hvordan du får dit første job, skriver en 
ansøgning eller håndterer a-kassen. Det er en bog for dig, der 
har fået det første job, men som synes, at dit nye arbejdsliv ud-
løser en række spørgsmål: Hvad sker der med fagligheden? Sav-
ner du friheden? Hvordan ved du, om du gør det godt nok? Er 
det muligt at få et meningsfuldt arbejdsliv? Og hvad var egent-
lig meningen med den uddannelse, du tog?
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I denne bog kan du møde nyud-
dannede, der alle er i begyndel-
sen af deres arbejdsliv og fortæl-
ler om de mange udfordringer, 
de har, og hvordan de håndterer 
dem.

Som en kvindelig ingeniør siger : 

» Jeg havde haft den der fore-
stilling om, at når jeg blev fær-
dig, så skulle jeg ud at redde 
verden, og så sad jeg bare der 
ved mit skrivebord. Hvad skulle 
jeg egentlig med mit liv ? Mit job 
drænede mig for energi, fordi 
det var så kedeligt. Jeg ople-
vede efter frokostpausen sim-
pelthen at være så træt, at jeg 
nogle gange faldt i søvn ude på 
toilettet.

Man skal i hvert fald lære at 
tænke på en anden måde, end 
man gjorde som studerende, 
hvor det store overordnede mål 
er at få et arbejde. Når man så 
er blevet færdig og har fået 
det, så står man der – og hvad 
så nu ? «.


