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AF ANNE NYHUS

Et stigende antal unge klager over ke-
delige opgaver på deres studiejob. Sådan 
lyder det fra Djøfs studenterrådgivning, 
hvor man oplever en stigning i antallet af 
henvendelser, der drejer sig om ensformige 
opgaver på studiejobbet.

»Vi får jævnligt henvendelser fra stu-
derende, der mangler studierelevante 
udfordringer på jobbet,« siger BODIL 
GAVNHOLT, der er chefkonsulent i Rådgiv-
ningscenteret i Djøf.

Hun fortæller, at også nyuddannede kan 
blive skuffede i deres første job, fordi der 

■

venter dem en mængde ’rugbrødsarbejde ’i 
starten, der ikke nødvendigvis indebærer 
akademiske eller studierelevante opgaver.

Når studerende ringer og klager over 
deres studiearbejde, handler klagerne ofte 
om opgaver, der ikke er spændende nok for 
de studerende.

»Forventningerne støder ofte sammen 
med virkeligheden. De studerende er trætte 
af at lave kaffe og kopiere, fordi det ikke er 
akademisk arbejde,« siger Bodil Gavnholt:

»De unge kan godt blive stødt på man-
chetterne over at blive sat til lave kaffe, 
fordi de havde forventet noget andet.«

Væn jer til kedelige opgaver 
Ifølge CLAUS NIELSEN, der er studiechef 
på Københavns Universitet, bør de stude-
rende afstemme deres forventninger med 
den virkelighed, der er på arbejdsmarke-
det.

»I langt de fleste job er der rutinepræget 
arbejde. Det må man vænne sig til,« siger 
han og opfordrer de unge til at udnytte de 

muligheder, der kan være ved et studiejob. 
Kaffebrygning eller ej.

»Et studiejob skaffer jo de unge smør på 
brødet og en plads i fredagsbaren. Desuden 
pynter det på cv’et. Det har også stor vær-
di.«

Skulle man alligevel være træt af studie-
jobbets kedelige opgaver, er der kun én ting 
at gøre, mener Claus Nielsen: 

»Tænk over, hvorfor du keder dig, og hvis 
du ikke selv kan løse problemet, så stem 
med fødderne. Man har altid lov til at søge 
et andet job, hvis man keder sig.«

Unge navigerer med navlen 
På Center for Ungdomsforskning mener 
centerleder og lektor NOEMI KATZNEL-
SON, at de unges klager over kedelige op-
gaver skyldes den opdragelse, de har fået.

»Vi lever i en tid, hvor alt, hvad man fore-
tager sig, helst skal kunne omsættes til no-
get sejt på ens cv. Og de unge er opdraget 
til, at alt hvad de laver, skal kunne omsæt-
tes til kompetencer,« siger hun. 

Noemi Katznelson fortæller, at kedelige 
opgaver rimer dårligt på Paradise-genera-
tionen.

»Generelt er tolerancen over for kedelige 
opgaver på jobbet blevet mindre. Og hos de 
unge ligger fokus på, hvad de selv har brug 
for at lære og ikke på, hvad deres arbejdsgi-
ver har brug for, at de foretager sig.«

xanc@urban.dk

Studiejobbere gider ikke brygge kaffe
Flere og flere studerende henvender 
sig til Djøfs rådgivningscenter, fordi 
de er trætte af kedelige tjanser på 
jobbet. Væn jer til rutineprægede 
opgaver, siger studiechef. De unge 
er opdraget til kun at tænke på sig 
selv, vurderer ekspert.

AF ANNE NYHUS

Man kan lægge armene over kors, hæve 
kassekreditten og pive over drømme-stu-
diejobbet, der aldrig dukker op. Eller også 
kan man kaste sig ud i et mindre relevant 
studiejob, tjene penge og etablere en kon-
takt til arbejdsmarkedet. 

Sådan lyder det fra JASMIN YAMANI, 
der studerer jura på Københavns Universi-
tet og arbejder som receptionist.

»Min stolthed betaler jo ikke mine reg-
ninger. Så jeg har en god portion ydmyg-
hed,« siger den 27-årige kvinde. 

Hun har svært ved at forstå de menne-
sker, der vælger ikke at arbejde ved siden af 
studiet. Studierelevant arbejde eller ej.

»Folk, der kun vil tage relevante studie-
job, må jo leve af ketchup og ris, for der er 
virkelig rift om de relevante job. Man kan 
være så stolt, at man må leve af ingenting,« 
siger hun.

Arbejde skaber kontakter 
Når Jasmin Yamani tager på arbejde i 
receptionen på Randstad i København, er 
hun klar over, at der ikke er tale om ver-
dens mest studierelevante arbejde. At ko-
pieringen, kaffebrygningen og de mange 
telefonopkald, der skal håndteres, ikke har 
nogen direkte forbindelse til en karriere 
som jurist. 

Men den unge kvinde er ikke i tvivl om, 
at timerne på arbejdspladsen alligevel er 
givet godt ud.

»Jeg skaber mig en kontakt til arbejds-
markedet i stedet for bare at sidde derhjem-
me,« siger Jasmin Yamani og fortæller, at 
hun lærer en masse gennem sit arbejde.

»Jeg yder en service på arbejdspladsen, 

■

ligesom jeg ville gøre på et advokatkontor,« 
siger hun og uddyber:

»Desuden lærer jeg en masse om, hvor-
dan man skal tale med folk, fordi jeg re-
præsenterer virksomheden udadtil. Når 
jeg sidder i receptionen er jeg jo den første, 
kunden møder. Det kan jeg tage med mig.«

Forspring til næste job 
Det er dog ikke kun læring om kommuni-
kation, der tæller på plussiden for Jasmin 
Yamani. For med placeringen i en stor 
virksomhed håber hun også på, at jobbet 
kan blive et springbræt til den næste an-
sættelse.

»Folk på kontoret holder øjne og ører åbne 
for mig. Så de siger til, hvis der dukker no-
get relevant studiearbejde op. På den måde 
kan jeg måske blive tippet om et relevant 
arbejde før alle andre,« siger hun. 

xanc@urban.dk 

’Min stolthed betaler jo ikke mine regninger’
27-årige Jasmin Yamani studerer 
jura i København. I sin fritid arbej-
der hun som receptionist. Og hun 
har svært ved at forstå dem, der 
kun vil have studierelevant arbejde.

» DE STUDERENDE ER 
TRÆTTE AF AT LAVE 

KAFFE OG KOPIERE, FORDI 
DET IKKE ER AKADEMISK 
ARBEJDE.
BODIL GAVNHOLT, CHEFKONSULENT

» FOLK DER 
KUN VIL TAGE 

RELEVANTE STU-
DIEJOB, MÅ JO 
LEVE AF KETCHUP 
OG RIS.
JASMIN YAMANI

Jasmin Yamani er 27 år og læser jura på Kø-
benhavns Universitet. Hun har et studiear-
bejde som receptionist hos firmaet Randstad 
i København –og har valgt at takke ja til et 
mindre studierelevant job, da det dels sikrer 
hende en indtjening, dels måske kan hjælpe 
hende videre til et mere relevant job senere. 
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