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Først og fremmest en kæmpe tak til DTU, PF og de studerende jeg fulgte på 

feltarbejdet i 2013 og 2014. Uden jeres store accept, interesse og velvilje ville 

feltarbejdet og dermed afhandlingen ikke have kunne lade sig gøre. 

En særlig tak til den gruppe studerende jeg fulgte i 2013 for i højeste grad at 

have taget godt imod mig og mit projekt, for at have ladet mig opleve mange 

sædvanlige og usædvanlige situationer sammen med jer og for at have inkluderet 

mig i jeres venskaber. Også tak til den gruppe studerende jeg fulgte i 2014 for 

inklusionen af mig i jeres gøremål og for altid at forvendte, at jeg deltog i dem, 

som i selv gjorde.

På Institut for Antropologi, KU, skylder jeg en særlig tak til min vejleder Morten 

Axel Pedersen; din interesserede og engagerede måde at være på er både sjov og 

særdeles konstruktiv for min akademiske tankevirksomhed. Tak for at have le-

veret super relevante og inspirerende refleksioner. Kolleger fra det DTU basere-

de SensibleDTU projekt, samt fra forskningsprojektet SocialFabric og grupperne 

CALL, AoD og Technology and Political Economy på Københavns Universitet, 

skal vide, at jeg værdsætter de mange spændende diskussioner, kommentarer og 

ideer omhandlende relevansen af mit arbejde.

Jeg vil også gerne takke især mine ph.d.-kolleger for mental support og for at 

hjælpe mig med at løse utallige tankeknuder gennem skriveprocessen. Hannah 

Swee og Daniella Lasarozka skal have tak for at bringe mig gennem en ’mørk tid’. 

Maj Haiselberg, tak for at du har været min kontormakker, der aldrig bliver sur 

selv om jeg afbryder dit arbejde med mine endeløse refleksioner og spørgsmål. 

Vores diskussioner har været værdigfulde for produktionen af denne afhandling.

Tak til
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Læsevejledning

Tegnsætning og formatering:

Kursiv benyttet ved længere citater

 Indrykning benyttet ved længere citater og interviewuddrag

” ” markerer citater

’ ’ markerer begreber og begrebsliggjorte termer

Ordforklaring:

Civil- og diplomingeniør: Civilingeniøruddannelsen består af en treårig bache-

loruddannelse, hvorefter en toårig kandidatoverbygning kan tilføjes. Diplomin-

geniøruddannelsen består af en tre et halvt årig uddannelse med et halvt års 

praktik (www.dtu.dk/uddannelse). 

Studiestarten: Et forløb organiseret af Polyteknisk Forening, som foregår på de 

ingeniørstuderendes første semester. Det indebar opdeling af de nye studerende 

i grupper, bl.a. vektorgrupper og tilknytning af nye studerende til bestemte ældre 

studerende, kaldet vektorer. Studiestarten bestod af ugentlige møder i vektor-

grupper, med gruppens vektor, forskellige sociale aktiviteter med vektorgruppe 

og vektor (f.eks. TDR, madlavning, hyggeaften, før-fester), en rustur, en hyttetur 

og en række fester og festlige arrangementer primært afholdt på campus.

Tværfaglig gruppe/hold: Gruppe eller hold bestående af studerende fra flere for-

skellige studieretninger

Retningsspecifik gruppe/hold: Gruppe eller hold bestående af studerende fra 

samme studieretning

KABS: Koordinatorer Af Bachelor Studiestarten. KABS er et udvalg af studeren-

de fra de forskellige studieretninger på DTU. Man bliver valgt til KABS af sin 

studieretning gennem en demokratisk afstemning og sidder derefter i udvalget i 

et år (mulighed for genvalg). KABS holder møde hver uge og varetager alt i.fm. 
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Studiestartens planlægning og afholdelse, fra de mindste detaljer som eksempel-

vis bestilling af drikkevarer, til de overordnede retningslinjer og eventkalender 

for årets Studiestart (se bilag for eksempel på mødepunkter). Medlemmerne af 

KABS er hver tilknyttet to hold af Vektorer et studieretningsspecifikt hold (Ret-

ningsKABS) og et tværfagligt hold (TværKABS). De er ansvarlige for vektorerne 

på disse hold eksempelvis i.f.t vektoruddannelse, opførsel og overholdelse af for-

pligtigelser m.m. (jvf. vektorkontrakten).

Vektor: En vektor er en ’ældre’ studerende, hvilket betyder en studerende der 

har gennemført sit første semester på DTU, som er tilknyttet en gruppe på ca. 

10 ’nye’ studerende, altså studerende på første semester. Antallet af vektorer på 

en studieretning afhænger således af antallet af studerende indskrevet på første 

semester på den retning. Vektorer kan være fra alle semestre (undtaget første), 

men er typisk fra andet eller tredje semester. En studieretnings vektorer bliver 

valgt af studieretningens KABS på baggrund af indsendte ansøgninger og samta-

ler og ansat af PF med en underskrevet kontrakt for en periode på ét semester 

og én måned (se bilag for eksempel  på vektorkontrakt). Herefter bliver alle 

vektorer organiseret i tværfaglige vektorhold og gennemgår i disse hold en ét 

semester lang uddannelse. Først efter endt uddannelse bliver Vektorerne tilknyt-

tet en gruppe af førstesemesterstuderende kaldet en vektorgruppe. Vektorerne 

er ansvarlige for afholdelse af rustur og studeretningsspecifikke events under 

Studiestarten. Vektorernes primære ansvar er sammenhold og god stemning i 

vektorgruppen og på studieretningen.

Vektorhold: Hold bestående af ca. 10 vektorer. Vektorer er tilknyttet to Vektor-

hold, et tværfagligt og et studieretningsspecifikt. Der afholdes møde i holdene en 

gang om ugen, skiftevis i den tværfaglige og den retningsspecifikke.

Vektorgruppe: Gruppe bestående af ca. 10 førsteårsstuderende fra samme stu-

dieretning. Til hver vektorgruppe er tilknyttet en studieretningsspecifik Vektor. 

De studerende bliver introduceret for deres vektorgrupper og vektorer på deres 

første dag på DTU (introdag) og er tilknyttet denne gruppe hele første semester.

Kagemøde: Møder vektorgruppen holder ugentligt med gruppens medlemmer og 

vektor gennem hele første semester. Alle vektorhold på en studieretning holder 
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typisk deres møder samme dag, tid og sted (i frokostpausen). De studerende bli-

ver opfordret til efter tur at tage kage med, deraf navnet. 

Rustur: Fire-fem dage lang udflugt, som førstesemesterstuderende inviteres til at 

deltage i. Rustur afholdes i tidsrummet mellem introdag og før semestrets under-

visning starter. Rusturerne varierer i størrelse fra ca. 80 til ca. 150 studerende. 

Alle rusture er tværfaglige. Rusturene foregår i ødebeliggende spejderhytter o.l., 

hvor de studerende bliver kørt hen i bus. De studerende spiser, sover, fester og 

laver forskellige aktiviteter sammen. De studerende er på rustur med deres Vek-

torhold, men under rusturen er de forskellige deltagende vektorhold blandede i 

interdisciplinære rusturshold der har en særlig rusturs-vektor tilknyttet. 

Kvadrant: DTU Campus er opbygget af fire grupperinger af bygninger (som et 

koordinatsystem). Hver gruppering kaldes ”kvadrant” tillige med et nummer; 

1.kvadrant, 2.kvadrant osv. Til hver kvadrant er knyttet en gruppe studieret-

ninger; 1.kvadrant alle bygningsingeniørerne, 2.kvadrant alle kemiingeniørerne, 

3.kvadrant alle elektroingeniørerne, 4.kvadrant alle maskiningeniørerne.

Fredagsbar: Bar/cafe på Campus der er non-profit og drevet af frivillige stude-

rende fra fredagsbarens kvadrant. Hver kvadrant har deres egen fredagsbar; 

1.kvadrant: Diagonalen; 2.kvadrant: Æteren; 3.kvadrant: Hegnet; 4.kvadrant: 

Diamanten. Skønt navnet har fredagsbarerne ikke kun åbent fredag.

Kælderbaren: Bar lokaliseret midt på Campus (bygning 101). Drevet af PF.
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