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Roskilde Universitetscenter bærer i sit segl en
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korallers liv og død:

Koraller kan kun trives i meget rent og
saltholdig vand, som er i stadig bevægelse.

Derfor dør korallerne på læsiden af rev, men
på vindsiden, hvor bølgeslaget og strømmen
er stærkest, vokser de og udvikler sig i store

og smukke kolonier. Det hører imidlertid også
med til billedet, at det er de ældre, men mere
forkalkede dele af revet, som giver det styrke

og kraft til at modstå bølgeslaget gennem
århundreder. Den latinske tekst kan på dansk

gengives således:
„I stilheden døden, i bevægelsen livet“.
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Når vi ser tilbage på det forgangne år, er der et
virvar af forskellige udfordringer og ændringer,
der har bevæget sig omkring RUC.

Vi har igen skiftet ministerium, universiteterne
er nu tilbage i Undervisningsministeriet. Det be-
tyder, at den administrative dagligdag er blevet
lidt lettere, da universiteterne ikke mere er delt
mellem to ministerier.

Der har været politiske forlig om forskning og
uddannelse. Disse gjorde 2001 til et pauseår for
besparelser - ja forligene gav endog en vis
budgetmæssig fremgang.

Vi har forhandlet tillæg til udviklingskontrakt,
arbejdet med den allerede vedtagne udviklings-
kontrakt for RUC, som er vores egen nedskrevne
inspirations- og ideramme for initiativer og
udviklingsindsatser i de næste 3 år.

CVU-samarbejder

RUC har afholdt møder og indgået aftaler med 5
nye Centre for videregående uddannelser, der har
fået forskningstilknytning til RUC. Centrene for
videregående uddannelser, består af mellem-
uddannelsesinstitutioner som lærerseminarier,
pædagogseminarier, handelshøjskolecentre og
husholdningsseminarier. Det er spændende part-
nere, og det har været spændende at give begre-
bet forskningstilknytning indhold.

Nye uddannelser

RUC har lagt mange kræfter i at udvikle og igang-
sætte nye initiativer inden for efter- og videre-
uddannelser. Her er de såkaldte master- og
diplomuddannelser de mest formaliserede.
Masteruddannelser er forskningsbaserede og
kompetencegivende videreuddannelser på del-
tid til uddannelsessøgende i job.

Fra perlerækken af nye masteruddannelser skal
følgende nævnes:

• Master i Organisationspsykologi
• Master i Voksenuddannelse
• Master i Computer-Mediated Communication

• Master i Miljøstudier
• Master i Bioanalyse og Klinisk Kemi

Vi kunne fortsætte med en række spændende,
udfordrende og krævende nye initiativer, som
RUC’s forskere har kastet sig ud i, men midt i
alle disse nye krav til og initiativer på universi-
tetet er det vigtigt at understrege, at universite-
tets fornemmeste og allervigtigste opgaver er:

• At uddanne studerende til bachelorer, kandi-
dater og ph.d.’ere, der som veluddannede kan
virke i samfundet.

• At skabe spændende og nyttige forsknings-
resultater, der kan være med til at øge vores er-
kendelse, give et godt grundlag for politiske be-
slutninger eller være grundlag for ny produk-
tion.

Disse opgaver er universitetets kerneopgaver. De
øvrige opgaver er vigtige opgaver, som forud-
sætter omhyggelig varetagelse af kerne-
opgaverne. På RUC har vi som sædvanlig givet
kerneopgaverne en høj prioritet.

Rummelige planer

Både uddannelse og forskning har været på dags-
ordenen på RUC i år. De mange initiativer, som
bl.a. er beskrevet i udviklingskontrakterne læg-
ger beslag på megen tid og opmærksomhed, men
er med til at sikre rammer for universitetets
udviklingsorientering.

Man kan og bør naturligvis reflektere over, om
udviklingsplaner skaber en situation, hvor plan
erstatter inspiration og kreativ impulsivitet. Det
skulle nødig ske, og derfor er det vigtigt, at pla-
ner har en rummelig karakter, så der er god plads
til at inspirere og plads til skæve indfald, som er
så vigtige på et universitet. Planer skal gerne
være et selvfølgeligt grundlag, ikke snærende
rammer.
På uddannelsesområdet har et af Roskilde
Universitetscenters flagskibe været på dagsor-
denen.

Året der gik
Rektor Henrik Toft Jensens beretning
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Evalueringerne af basis

Resultatet af evalueringen af RUC’s basisuddan-
nelser er der god grund til at være stolt af.
Basisuddannelserne har sammen med studiernes
problemorientering og projektorganisering samt
RUC’s tværfaglige orientering været helt centrale
varemærker i RUC’s 29-årige historie. En histo-
rie med mange ændringer også med store æn-
dringer på basisuddannelserne. Disse ændringer
har imidlertid respekteret basisuddannelsernes
grundlæggende ide som fler- og tværfaglige to-
årige studieforløb, der giver mange muligheder
for det endelige valg af universitetsfag.

RUC var naturligvis spændt på, hvordan de nor-
diske evalueringspaneler, der besøgte os i slut-
ningen af år 2000 ville bedømme vore basisud-
dannelser, der gennem tiderne har været udsat
for megen ris og ros.

Resultatet af evalueringen var meget interessant
og opmuntrende. Evalueringspanelerne gik ind
i en reel vurdering af gevinster og tab ved at
have et basisuddannelsesforløb, som den første
del af universitetsstudiet. Evalueringspanelerne
pegede på 5 dilemmaer, der er knyttet til det for-
hold, at første del af RUC’s uddannelser er en

basisdel. Det er de dilemmaer, som vi på RUC
oplever i dagligdagen.

Det centrale dilemma udpeges som dilemmaet
mellem at være et selvstændigt uddannelses-
forløb på den ene side og en indledende del af en
samlet uddannelse på den anden.

Hvis basisuddannelsen betoner det selvstændige
uddannelsesforløb, risikerer sammenhængen
med overbygningsuddannelserne at blive sat
over styr.
Hvis basisuddannelsen omvendt styrker graden af
målretning i forhold til overbygningsuddannelserne,
så bliver det vanskeligere at realisere de målsætnin-
ger, som konstituerer basisuddannelsen som et selv-
stændigt og sammenhængende forløb. Et forløb der
giver mulighed for trinvise og fleksible studievalg,
så det endelige valg af universitetsfag kan foreta-
ges efter andet studieår - en styrke ved RUC’s
basisuddannelser, bl.a. fordi de studerende ofte
ændrer fagvalg i løbet af de første studieår.

Netop målsætningen, at basisuddannelsen skal
sikre begge dele, er et dilemma, men et dilemma
som er med til at holde dialogen omkring basis-
uddannelserne frisk.

RUC’s basisuddannelser har fået en flot evaluering.
Der er mange gode råd og forslag i evaluerings-
rapporten. Vi kan bruge mange af forslagene, flere
var vi i gang med at iværksætte allerede før vi fik
evalueringsrapporten.

Studiestartskonference

Evalueringen har givet anledning til at Danmarks
Evalueringsinstitut sammen med evaluerings-
panelerne afholder en konference, hvor studiestart-
ens tilrettelæggelse og organiseringen af univer-
sitets studier er på dagsordenen. Dette sker med
udgangspunkt i evalueringen af basis-
uddannelserne ved Aalborg Universitet og på
RUC.

RUC har intet ønske om at eksportere ideen med
basisuddannelser til flere universiteter. Vi finder
at det er udmærket, at universiteterne har for-
skellige tilbud til de studerende, så der er me-
ning i at vælge universitet. Men vi bidrager gerne
til diskussioner om tilrettelæggelse af de første
semestre af et universitetsstudium, så de stude-
rende ved landets universiteter får en bedre mu-
lighed for at vælge om - skifte studium - uden at
skulle starte helt forfra.

Roskilde Universitetscenter er fortsat præget af
stor byggeaktivitet.(Foto: Per Knudsen)
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Forskningen

Forskningsmæssigt har det været et godt år på
RUC. Stor publikationsaktivitet, et pænt antal
ph.d.-grader og en flot doktorgrad. RUC’s bidrag
til forskningssamfundets nyskabelser har været
særlig synlig bl.a. inden for historie, kommuni-
kation, pædagogik og ungdomsforskning, sam-
fundsvidenskab og biologi. Inden for biologi har
RUC-forskere en meget central rolle i opdagel-
sen af et nyt enzym, der kan få afgørende betyd-
ning for genterapi. Endvidere er RUC-forskernes
bidrag til stamcelleforskningen, der er blevet et
vigtigt alternativ til kloning, meget fremtræ-
dende.

Det er vigtigt at understrege, at forskning på et
universitet har to vigtige opgaver:
Dels at finde virkelig ny erkendelse, finde helt
nye stoffer og forstå helt nye sammenhænge.
Dels at arbejde med, udvikle, belyse og under-
søge allerede skabte erkendelser – eller gentage
undersøgelser på nye områder.

Hvis ikke begge disse forskningstyper fandtes
på et universitet, ville universitetet ikke blot være
uegnet til at varetage sin forskningsopgave, men
også til at varetage sine uddannelsesopgaver. For
så ville muligheden for at levere forsknings-
baseret undervisning ikke være tilstede.

På RUC lægger vi vægt på at uddannelser og
undervisning er forskningsbaseret, ikke blot på
de seneste studieår, men allerede fra første studieår.

Forskningsbaseringen er ikke altid det letteste

at håndtere. Det ville være enklere at adskille
forskning og uddannelse, men så ville der blot
ske det, at universitetsuddannelserne ville blive
skoleagtige, og forskningen ville savne de
dynamikker og den udfordring, som de stude-
rende er med til at skabe ved at stille spørgsmål.
Forskning og uddannelse er i det lange løb til
gensidig inspiration og vitalisering. Forskerne
på RUC har stor respekt for denne sammenhæng
og praktiserer den i stor udstrækning, selv om
det kan være et hårdt slid.

Universiteter for fremtiden

I det tidlige forår holdt Rektorkollegiet en kon-
ference med temaet; ”Universiteter for fremti-
den”. Et af de centrale temaer på konferencen
var en vurdering af universiteternes betydning
for velstand og velfærd i en lang række lande.
En af de centrale konklusioner var, at universite-
terne har meget stor betydning for velstand og
velfærd. Dette gælder også i Danmark, hvor den
stabile leverance af kandidater og forskningsre-
sultater, er et vigtigt bidrag til velstand og vel-
færd. På grund af omfanget koster denne aktivitet
de fleste af forsknings- og udannelsespengene. I
Danmark modtages universiteternes bidrag normalt
med selvfølgelighedens tavshed. Der er imidlertid
grund til at påpege, at indsatsen ikke er en selv-
følgelighed, men et udtryk for den store interesse
og det store engagement, der er i universitets-
samfundet.

Den Danske Forskningskommission har netop
afgivet sin betænkning og peger i betænknin-
gen på universiteternes vigtige rolle i forsknings-

Center for Avanceret Teknologi (CAT) ved Roskilde Universitetscenter. (Foto: Per Knudsen)
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systemet og deres betydelige bidrag til velstand
og velfærd. Forskningskommissionen peger på,
at der er behov for en væsentlig stigning i den
offentligt finansierede forskning allerede fra år
2002, hvor der anbefales en stigning på knap ca.
400 mio. set i forhold til 2001, og det påpeges, at
det kan betale sig. Vi er naturligvis glade for
denne anbefaling i forskningsverdenen, hvor vi
har måttet notere os, at det foreliggende finans-
lovsforslag foreslår et bevillingsfald på mellem 300
og 400 mio. kr. til universitets- og forskningsverdenen,
heraf alene et fald på omkring 200 mio. til universite-
terne.
Det er ikke for meget sagt at universiteterne og den
øvrige forskningsverden håber på et forsknings-
politisk forlig, der betyder, at der sker et betydeligt
løft i forskningsbevillingerne både på det korte og
det lange sigt. Men det er vigtigt at notere sig, at
inden der kan tales om et reelt løft, skal den plan-
lagte reduktion af universitets- og forsknings-
bevillinger kompenseres.
Ud over de helt centrale betragtninger om
forskningsbevillinger har Forsknings-
kommissionen også andre anbefalinger. Det vil føre
for vidt at komme ind på dem alle i denne sammen-
hæng, men Forskningskommissionen kan ikke dy
sig for at slutte sig til koret af fortalere for, at
universiteter skal udstyres med bestyrelser med
eksternt flertal ligesom i det private erhvervsliv
og en udpeget ledelse.

Flere spørgsmålstegn

Desværre falder forskningskommissionen i den
grøft, der hedder: „Vi har løsningen“. Vi andre
kan så replicere: „Fint“, men fortæl os, hvad pro-
blemet er, så vi kan vurdere, om det er den rigtige
løsning. Jeg tror ikke Forskningskommissionen
kan definere problemet som et systemproblem.
Der er naturligvis eksempler på, at det eksiste-
rende system har skavanker. De enkelte univer-
siteter arbejder med forandringer i ledelses- og
styringssystemer. Selvfølgelig har det eksiste-
rende system skavanker, men universi tets-
styrelsessystemet har endnu ikke været i stand
til at sætte arvegodset over styr på samme måde
som f.eks. ØK, Nordisk Fjer eller til at overtræde
al god aftale-skik som i SAS.
Hvis vi går lidt mere systemmæssigt til værks,
vil jeg tillade mig at sætte spørgsmålstegn ved
hele ideen om bestyrelser med eksternt flertal på
universiteter af følgende grunde:
For det første er det en idealistisk model, idet
bestyrelsen ikke har den samme økonomiske in-
teresse i, at det går firmaet – universitetet – godt,
som tilfældet er i de firmaer, hvor bestyrelsen
repræsenterer aktionærerne.
For det andet bygger ideen om eksterne besty-
relser først og fremmest på forskningssiden, me-
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dens uddannelsessiden, der er ligeså vigtig, ikke
er medreflekteret i tilstrækkeligt omfang.
For det tredje overser forslagsstillerne, at det er
ganske vanskeligt at finde bestyrelsesmedlem-
mer, der har tid, lyst og baggrundsviden nok til
at yde en reel indsats i en universitetsbestyrelse.

For det fjerde er selve udpegningen af bestyrelserne
et klart problem. Hvem skal være medlem af besty-
relsen, og hvem skal være formand for bestyrelsen.
I de to bestyrelser, der er i universitetsverdenen, har
man udpeget departementschefer, der er faldet for
centraladministrationens åremålsbestemmelser.
Dem kan der vel nok findes nogle flere af, men er
det nu noget, der altid giver sikkerhed for godt
bestyrelsesarbejde på et universitet?

For mange forekommer det givetvis lidt mærke-
ligt, at universiteter har en særlig styreform, hvor
studerende og kollegiet af ansatte videnskabe-
lige medarbejdere samt det teknisk administra-
tive personale er en slags bestyrelse i et konsi-
storium.

Det er der imidlertid en række gode grunde til,
ligesom der f.eks. er gode grunde til, at der er et
kommunalt selvstyre i Danmark, som er langt
mere omfattende end i en lang række af de lande,
vi normalt sammenligner os med.

Medindflydelse er vigtig

En undersøgelse, der for nylig blev lavet af
Analyseinstitut for forskning viste, at en lang
række forskere foretrak ansættelse på universite-
ter, idet de lagde vægt på, at forskerne selv var

med til at tilrettelægge deres forskningsarbejde,
og dette kunne de i højere grad på universiteter
end på andre forskningsinstitutioner. Muligheden
for medindflydelse er altså et vigtigt rekrutterings-
parameter for universiteterne.

Ligesom det er vigtigt for forskere at være herrer
i eget hus, gælder det også for de studerende. Her
skal universiteterne kunne tiltrække en række
dygtige unge mennesker, og de foretrækker ste-
der, hvor de selv kan være med til at sætte dags-
ordenen.
Universiteterne uddanner fremtidens ledere. På
RUC finder vi, at det er vigtigt, at fremtidens
ledere er uddannet i en kultur, hvor ledelse fore-
tages i strukturer, hvor de, der ledes, er medbe-
stemmende. Det er vel for resten også den mo-
derne ledelsesform.

Opsummerende burde det således være enkelt at
afvise forslaget om eksterne bestyrelser, men det
er det ikke, når man ser på de politiske realiteter,
men så kan vi jo håbe på, at det er nemmere at
overbevise forslagsstillerne om, at det hverken
er naturgivent eller fornuftigt, at det teologiske
fakultet i Århus skal have samme ledelsesform
som Mikroelektronikcentret ved Danmarks Tek-
niske Universitet.

Lad os da selv være med til at udvikle og fast-
lægge de ledelsesformer, der passer til de enkelte
universiteters kultur.

Men når alt kommer til alt:
Ledelser og ledelsessystemer forgår, men univer-
siteter består.
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Overvejelserne over, hvilke krav og ønsker der
skulle stilles til universitetscentrets nye biblio-
teksbygning strakte sig over adskillige år, inden
vi endelig kunne åbne bygningen i august 2001.
Ud over erfaringsindsamlingen fra de bygninger
vi forlod, har bibliotekets forslag til indretning
og funktionalitet været fremlagt i biblioteks-
udvalget og RUCs byggestyregruppe, og en
brugerundersøgelse har givet yderligere værdi-
fuldt input til indretningen af den nye bygning.

Lys, luft og plads

I bibliotekets tidligere bygninger var pladsen
gennem en årrække blevet stadig mere trang, og
nødløsningerne for at skaffe plads til stadig flere
brugere og materialer betød, at indretningen nær-
mede sig det labyrintiske.
Derfor hørte det til de højst prioriterede ønsker,
at det nye bibliotek blev et indbydende sted,
hvor det var behageligt at opholde sig, og hvor
brugerne kunne føle, at der var plads til dem.

Et andet mål var at gøre det indlysende let at
finde de materialer man skal bruge. Bygningens
indretning skulle være gennemskuelig, så bru-
gerne i videst muligt omfang slap for unødven-
dige skridt, og kernebrugerne hurtigt kunne lære
opstillingen at kende. Gennemsigtigheden er
søgt opnået på mange måder: Ved reol-
opstillingen, som er stringent, så man ikke er i
tvivl om forløbet fra reol til reol; ved den om-
hyggelige sammenkædning mellem katalog og
reolmærkning, så man straks kan se i kataloget,
hvilket område det ønskede materiale er place-
ret i. Og ved det unikke ”røde prik”-system, som
viser placeringen af den enkelte bog – en ser-
vice, som biblioteket jævnligt modtager henven-
delser om fra biblioteker, der ønsker at udvikle
en tilsvarende funktionalitet.

Fleksibilitet

Ønsket om fremtidssikring af den nybyggede
biblioteksbygning var plaget af en række
usikkerhedsmomenter omkring fremskrivninger:
Usikkerheden omkring hastigheden for digitali-
sering af tidsskrifter, monografiernes

overlevelsesprognose, de modsatrettede tenden-
ser til, at studerende dels opholder sig mere på
bibliotekerne, dels kan udføre flere og flere funk-
tioner som distancebrugere – disse og flere for-
hold skulle overvejes og udmøntes helt konkret
i antal hyldemeter, læsepladser samt specialfunk-
tioner.

Det stod tidligt klart, at selv om antallet af ar-
bejdspladser til bibliotekets brugere naturligvis
skulle udvides betragteligt, skulle der ikke ind-
rettes meget store områder med pc-arbejdsplad-
ser, beregnet til bl.a. rapportskrivning, dvs. et så-
kaldt Learning Resource Center. Vurderingen har
været at RUC‘s organisering i huse har bidraget
til at fastholde de decentrale studiemiljøer som
den integrerende faktor for studiearbejdet, såle-
des at der ikke er opstået samme behov for cen-
trale LRC-funktioner på RUC‘s bibliotek, som
man har set andre steder. Samlet set har udvidel-
sen af brugerarbejdspladser med computere alli-

Nye rammer for bibliotekets
funktioner
Af chefkonsulent Birgitte Lau, Roskilde Universitetsbibliotek
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gevel været på 150%, idet vi nu har 100 pladser,
hvor vi før havde 40. Hertil kommer 24 pladser
med mulighed for netopkobling af bærbare com-
putere.

Samtidig er der blevet satset kraftigt på at få større
dele af samlingerne frem på åbne hylder og der-
med mødekomme et ønske fra mange RUC-for-
skere, et behov der altid har haft en tydelig sam-
menhæng med, at RUC ikke har institut-
biblioteker. Det samlede antal hyldemeter med
åben adgang er blevet fordoblet til 11.000, og
alle tidsskrifter fra 1990 og fremefter står nu på
åbne hylder.

En meget vigtig indbygget fleksibilitet i bygnin-
gen, som ikke er umiddelbart iøjnefaldende, er at
reolopstillingen i rummene har fået en modularitet
som betyder, at man løbende vil kunne flytte græn-
serne mellem reoler og arbejdsborde. Der eksiste-
rer så at sige en “skyggemøblering“ for flere af
bibliotekets områder, hvor muligheden for at er-
statte reoler med arbejdsborde er forberedt, så
ændringer kan foretages på en økonomisk og
æstetisk tilfredsstillende måde, hvis behovet op-
står.

Variationer over en arbejdsplads

I planlægningen er der brugt energi på at over-
veje hvilke træk der kendetegner en attraktiv ar-
bejdsplads for en bruger. Vores idé har været at
satse på en stor variabilitet på dette område. Re-
sultatet har været, at vi har indrettet arbejdsplad-
ser fordelt på hele biblioteket, og med så vari-

erede egenskaber, at brugere med meget forskel-
lige behov har mulighed for at finde deres
yndlingssted at sidde.
Nogle grupper af borde er anbragt, så de ligger så
afsides som muligt, andre er placeret i større klyn-
ger tæt ved vejledning og hovedstrøg. Nogle –
meget populære - pladser er anbragt i undereta-
gen i et åbent, men alligevel intimt rum. Nogle
pladser  er grupper af bekvemme lænestole med
udsigt over bibliotekshavens sø, populære til
tidsskriftsfordybelse såvel som til gruppearbejde.
Og nogle er anbragt i en computerfri minilæsesal
som er dømt stilleområde, og som har særligt store
arbejdsborde og bekvemme stole med armlæn.
Og nogle har både flot udsigt over søen og stik
til den medbragte bærbare computer.
Overvejelserne over hver eneste plads har været,
om den indbød til, at den der benyttede den ville
føle sig godt tilpas. Ikke for tæt placering, god ben-
plads, bordbredde på mindst 1 meter, højkvalitets-
skærme, kvalitetsstole og kvalitetslamper.  Vi har
kort sagt sendt et signal om, at brugernes arbejdssi-
tuation har været i centrum.
Et succeskriterium har for os været, om der selv i
spidsbelastningssituationer var ledige pladser, og
om de ledige pladser fordelte sig nogenlunde
jævnt over alle typer af stole. Og det har ved
forskellige stikprøver vist sig at holde stik.
Også personalets arbejdspladser i publikums-
arealet ved lånervejledning og udlånsskranke har
været genstand for en meget detaljeret design-
proces. Ingen funktion på biblioteket har fået
mere opmærksomhed under planlægnings-
processen end udlånsskranken og det bagved-
liggende sorterings- og arbejdsområde. Dette
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hænger naturligvis sammen med, at udlåns-
arbejdet er et arbejdsområde, hvor en hensigts-
mæssig udformning kan spare mange skridt og
forhindre dårlige arbejdsstillinger. I al væsent-
lighed er opgaven omkring udformningen af
området løst til alles tilfredshed, og har dermed
været umagen værd.

Hvor sikret skal bygningen være?

Belært af egne såvel som andres erfaringer inden
for branchen har vi satset på et høj grad af sik-
ring af biblioteksbygningen. Dels i form af skal-
sikring med alarm, dels i form af forskellige ty-
per af objektsikring, hvor vi har taget nye
sikringstyper i brug, f.eks. lyslederteknik og GPS,
samtidig med at vi har deltaget i produktforbed-
ring af f.eks. skærmholdere for at øge den rent
mekaniske sikring imod fjernelse af objektet.
Dette har vi så suppleret yderligere ved hjælp af
mærkning af alt værdifuldt inventar, herunder sil-
ketryk af bibliotekets navnetræk indvendigt på
skærmenes glasplader.
Filosofien har været at kombinere flere slags sik-
ring af samme effekter, dels for at øge sandsyn-
ligheden for at universitets vagt kan nå frem, før
skaden er sket, dels for at afmotivere potentielle
tyve.
Den samlede investeringsramme for sikkerheds-
foranstaltninger har ligget på omkring 1% af byg-
gesummen, og må dermed siges at være en ikke
uvæsentlig økonomisk faktor.

Intelligent bygning?

Med hensyn til automatisk styring af bygnin-
gens funktioner havde vi på forhånd besluttet, at
vi ønskede så lidt automatik som muligt på de
områder, hvor brugeren direkte kan observere
virkningen, f.eks. solafskærmning og automati-
ske tænd-og-sluk-funktioner. Baggrunden var, at
erfaringer fra den tidligere etape af universitets-
udbygningen havde vist, at der medgik urimelig
megen tid og frustration over at finde ud af, hvad
det egentlig var den såkaldt intelligente byg-
ning foretog sig, og hvordan man kunne ”over-
styre” funktionen, hvis man f.eks. ønskede sol-
afskærmningen oppe, selv om bygningen syntes
den skulle være nede.
Til biblioteksbygningen valgte vi i stedet et ma-
nuelt betjent elsystem til solafskærming i det
store nordvendte glasdækkede biblioteksrum, og
dette system fungerer tilfredsstillende, selv om
det betyder, at vi selv skal huske at lukke sol-
afskærmningen ned i sommerhalvåret af hensyn
til varmen fra aften og morgensolen. Systemet
vil dog kunne indrettes til at overtage en auto-
matisk styring, hvis vi på et senere tidspunkt
skulle ønske det.

Organiseringen af byggeriet

I forbindelse med planlægningen af den nye byg-
ning var det et mål, at så stor en del af personalet
som muligt  skulle involveres på forskellig vis i
byggeplanlægningen, med henblik på at skabe
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identifikation med bygningen som nyt fælles
arbejdssted. Ud over universitetets byggestyre-
gruppe, der fungerede som officiel bygherre-
gruppe, oprettedes en byggegruppe internt på
biblioteket, samt et antal arbejdsgrupper, hvis
arbejdsområder var tværgående i forhold til bib-
liotekets organisationsenheder, således at alle
grupper beskæftigede sig med emner, der forholdt
til sig biblioteket som helhed. Biblioteket udpe-
gede en byggekoordinator, som varetog kontak-
ten til arkitekt og øvrige rådgivere og leveran-
dører, samt planlagde og styrede flytningen af
biblioteket.
Ikke mindst den meget enkle og gennemskuelige
struktur omkring byggeprocessen har medvirket
til, at samarbejdet med arkitekter og rådgivere er
forløbet på en meget tilfredsstillende måde for
alle parter.

Brugernes opfattelse

Biblioteket indsamler brugernes opfattelse af den
nye biblioteksbygning på mange måder. Ud over
mundtlige kommentarer fra brugere som gene-
relt er meget tilfredse, har vi modtaget mange
tilbagemeldinger fra vores ris/ros-funktion på
bibliotekets hjemmeside, og planlægger endnu
en brugerundersøgelse, hvor vi vil indsamle in-
formation om, hvordan brugerne trives i den nye
bygning – tiltag, som vil blive brugt til at sikre,
at bygningen fortsat vil være så forsknings- og
studiefremmende som overhovedet muligt.

(F
ot

o:
 P

er
 K

nu
ds

en
)



14

Center for Ungdomsforskning startede 1. januar
2000 på Roskilde Universitetscenter under In-
stitut for Uddannelsesforskning. Bag centret står
foreningen Center for Ungdomsforskning, hvis
formål er at drive eller støtte forskning i unges
livssituation i Danmark samt at indsamle og for-
midle viden herom.

Initiativet til oprettelsen blev taget af Dansk Ung-
doms Fællesråd (DUF), og en grundig forbere-
delse fandt sted i løbet af 1998 og 1999. Forud lå
en mangeårig vision om et dansk forskningscen-
ter, hvor der produceres, samles og formidles
forskningsbaseret viden om unge. Et forsknings-
center, hvor der initieres forskning i unges leve-
vis, livsvilkår og samspil med centrale samfunds-
mæssige organiseringer som uddannelsessekto-
ren, arbejdsmarkedet og fritids- og foreningslivet.

Foreningen bag centret

Center for Ungdomsforskning bakkes op af en
kreds af danske institutioner, organisationer og
virksomheder, som gennem medlemskab i For-
eningen Center for Ungdomsforskning repræsen-
terer vigtige interesser i forhold til de unge og
samtidigt giver forskningscentret et demokratisk
grundlag. Medlemmerne fungerer som sparrings-
partnere i prioriteringen af centrets forskning,
deltager i diskussionen af nye initiativer og lø-
bende aktiviteter og holdes løbende á jour med
udviklinger, resultater og tendenser indenfor
ungdomsforskningen.

Foreningens medlemskreds består i øjeblikket
af :
Beskæftigelsesministeriet, Dansk Industri (DI),
Dansk Metal, Danske Gymnastik- og Idrætsfor-
eninger (DGI), Danmarks Idræts-Forbund (DIF),
Dansk Tipstjeneste A/S, Dansk Ungdoms Fæl-
lesråd (DUF), Forbundet for pædagoger og klub-
folk (BUPL), Forsvarets Værnepligt & Rekrutte-
ring, Fællesforeningen for Danske Brugsforenin-
ger (FDB), Folkehøjskolernes Forening i Dan-
mark, Gymnasieskolernes Lærerforening (GL),
HK-Danmark, Kulturministeriet,  Ministeriet for
flygtninge, indvandrere og integration,
RealDanmark A/S, Rigspolitiet, Specialarbejder-
forbundet i Danmark (SiD), Socialministeriet,
TDC samt Undervisningsministeriet.

Centrets vision

Den overordnede vision for centret er, at det skal
blive det nationale knudepunkt for forskning
med og om unge. I dette indgår tillige at Centret
fungerer som en videnskabelig funderet delta-
ger i såvel den offentlige debat om unge som i
praksisfelter hvori unge indgår. Centret ønsker
også at udvikle sig til den naturlige hørings-
partner i sager og spørgsmål om ungdommen,
der kræver forskningsmæssig belysning.

Unges livsbetingelser, adfærds-, bevidstheds- og
identitetsformer adskiller sig på mange måder
fra tidligere generationers. Traditioner er under
opbrud og et kompliceret mønster af brydninger
synes at præge hverdagen i bl.a. uddannelsesin-
stitutioner, demokratiske organiseringer og på
arbejdsmarkedet.

Centret har aktuelt følgende forskningsområder:
· Unge og uddannelse
· Unge og arbejde
· Unge og demokratisk deltagelse
· Unge og marginalisering
· Unge og livsstil

Forskningsmæssigt er Centrets primære styrke at
finde indenfor de sociologiske, kultursociologi-
ske, pædagogiske og socialpsykologiske fagom-
råder.

Centret varetager endvidere aktuelt følgende
dokumentationsområder:

Center for Ungdomsforskning
Af Birgitte Simonsen, professor og centerleder
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·At samle statistik materiale fra forskellige admi-
nistrative registre og register- og  surveybaserede
undersøgelser i en online database ved navn
„Unge i tal“.

·At skabe overblik over ny faglitteratur på unge-
området.

·At skabe overblik over ungdomsforskere og
ungdomsforskningsmiljøer i Danmark.

Samarbejdsmuligheder

Der lægges stor vægt på at samarbejde med
mange forskellige offentlige og private aktører
med interesse i unge. Der kan i samarbejde med
centret gennemføres både smalle målrettede un-
dersøgelser og større forskningsprojekter. Cen-
tret sætter i stigende omfang forsknings-
undersøgelser i gang for både offentlige og pri-
vate institutioner, organisationer og virksomhe-
der, såfremt de ligger indenfor centrets forsknings-
områder. Der kan ansøges om medlemskab af for-
eningen og centret har foredragsvirksomhed i be-
grænset og prioriteret omfang. For en oversigt
over centrets virksomhed, medarbejdere, data-
baser og publikationer, se www.cefu.dk.
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Sort/hvid eller farve?

Af ph.d.-stipendiat Lars Jørgensen, Institut for Historie og Samfundsforhold.

- De etniske minoriteter og integrationsbegrebet i den
politiske debat i Danmark 1961 – 1999

Siden september 1998 har Institut for Historie
og Samfundsforhold været rammen for arbejdet
med min ph.d-afhandling om etniske minorite-
ter og integrationsbegrebet i dansk politik. Pro-
jektet er en sammenhængende fremstilling og
tolkning af debatterne i forbindelse med Folke-
tingets arbejde i næsten 40 år.
Afhandlingens problemstillinger kan kort formu-
leres som spørgsmål om: Hvem var det, som dis-
kuterede? På vegne af hvem talte de? Og hvad
mente de, når de sagde integration? Samt hvilke
omstændigheder, der virkede som katalysator for
debatten, og hvordan det påvirkede politikken.
Endelig diskuteres det, hvorfor emnet er så føl-
somt. I det følgende skal sidstnævnte behandles.
I udlændingedebatten refereredes implicit til en
kulturopfattelse, som uanset ideologisk stand-
punkt og uanset holdning til indvandring og
integration stort set ikke sættes til diskussion
gennem store dele af perioden. I afhandlingen
vises, at integrationsbegrebet i gennem hele pe-
rioden forblev ganske ukonkret og uafklaret, men
var under indflydelse af kulturrelativismen.
Integrationsforestillingen og indvandrerdebatten
prægede også debatten om medlemskab af EF
og senere omfanget af tilknytning til EU.

Holdningerne til indvandrere forandredes afgø-

rende i 1970-erne. Borgerlige politikere var i 60-
erne og begyndelsen af 70-erne entusiastisk po-
sitive overfor import af arbejdskraft og så kun få
problemer af politisk, social eller kulturel karak-
ter. Dette ændrede sig gradvist fra slutningen af
årtiet. Venstrefløjen ændrede langsomt holdning
i forhold til indvandring - dog først efter at have
medvirket til vedtagelsen af en lovgivning, som
skulle stoppe importen af arbejdskraft. I 60erne
og begyndelsen af 70-erne forudså man massive
problemer med indvandrernes „fremmedhed“.
Senere næsten overtages de borgerlige politike-
res tidligere entusiasme overfor det eksotiske frem-
mede. Undervejs i dette forløb undergik opfattel-
sen af „de fremmede“ en række forandringer. Ver-
den var fortsat uoverskuelig stor, men „afkrog-
ene“ i Europa blev mindre fjerne.

Fra slutningen af 1970-erne rejste sig i højrekredse
en kritik af indvandrerne for manglende tilpas-
ningsevne og som økonomisk belastning. Mens
især venstrefløjen og dele af midterpartierne fo-
kuserede dels på racisme dels på sociale proble-
mer, som berørte mange indvandrerfamilier. Her-
ved cementeredes en forestilling om etniske mi-
noriteter som „problem“.

I kølvandet på denne polarisering - der trak på
referencer om international arbejdersolidaritet
versus national chauvinisme og multinational
kapitalisme - kom en række konflikter i Mellem-
østen. Konflikter, som førte til en stigning i an-

           Komiteen for tilslutning til EF, 1972

Aksel Larsen: Hvad er Fællesmarkedet? (1961)
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det har undergået de seneste 30 år. Der kan må-
ske konstateres en mere højlydt artikuleret pola-
risering i befolkningen.

Dog kunne det se ud som om, at polariseringen i
højere grad end for bare få år siden er betinget af
generationsforskelle mere end af politisk ideo-
logiske opfattelser. Både blandt borgerlige, midt-
søgende og venstreorienterede aktører i det po-
litiske liv og i interesseorganisationerne tales
dels om at øge indvandringen, dels om at lokali-
sere de barrierer, som har betydet højere arbejds-
løshed blandt etniske minoriteter end blandt et-
niske danskere.

Måske fremstår etnisk, religiøs og kulturel mang-
foldighed indenfor nationalstatens grænser for
unge og yngre majoritetsdanskere mere rimelige
og mindre truende mod danskheden end det po-

tallet af asylsøgere i hele Europa, og samlet be-
tød det fra især det yderste højre i dansk politik
en fokusering på „kultursammenstødet“ mellem
Islam og Vesten. I de første år af 1980-erne med
hovedvægten på, at indvandrerne og flygtnin-
gene var uproduktive og antimoderne. Senere,
at de udgjorde et destabiliserende element i sam-
fundet.

Forhandlingerne om en ny udlændingelov i1983
medvirkede til at gøre området til en slagmark i
en mere overordnet politisk magtkamp. Frem-
stillingen af Danmark som et økonomisk slaraf-
fenland og især asylsøgerne som udspekulerede
og økonomisk beregnende migranter fandt i sti-
gende grad udbredelse. Holdningen gik særlig
godt i spænd med den mest indædte EF/EU mod-
stand.

Samtidig med at antallet af asylsøgere voksede
blev udlændingeområdet i de næste ti år regule-
ret med regelmæssige stramninger efter ophedet
debat både i medierne og i Folketinget. Nationa-
lisme, hvis moralske valør i efterkrigstiden i ud-
strakt grad havde været dikteret af venstrefløjen
som chauvinistisk og indadvendt, ændrede i no-
gen grad betydning. Det gav sig også udslag i en
øget fokusering på begreber som „etnisk“ og
„kulturel“, der efterhånden hver især fik deres
egen forklaringskraft. I denne proces syntes det
som om, at traditionelle skel mellem højre- og
venstrefløj i nogen grad mistede betydning. Uden
at det dog kan siges at være betydningsløst.

I slutningen af 1990-erne diskuteres multietnisk
og multikultur blandt danske politikere som om,
det var et valg, der kunne træffes gennem poli-
tisk forhandling og ikke en forandring samfun- Frederiksborg Amts Avis d. 27.11.84.

Politisk Revy, april 1973



18

litiske projekt i EU. Afvisningen af at deltage i
den europæiske møntunion den 28. september
2000 synes at tale for dette.

Spørgsmålet om arbejde som et grundvilkår for
integration har været gennemgående i den dan-
ske udlændingedebat. I den seneste tid
ekspliciteret i krav om selvforsørgelse som for-
udsætning for opnåelse af indfødsret. Sprog,
(ud)dannelsesniveau, kultur, religion etc. har haft
opmærksomhed og bevågenhed, men er blevet
betragtet som barrierer for det vigtigste succes-
kriterium i integrationspolitikken, nemlig ar-
bejde.
Dette gælder også integrationsdebatten om EF/
EU. Emnet har været gennemgående siden 1961
og sås nærmest kun som en trussel mod danske
arbejdere, sjældent som en mulighed eller et til-
bud.

Udlændingepolitik har siden slutningen af 1970-
erne været et fast emne på den politiske dagsor-
den og karakteristisk har været en polariseret sort/
hvid fremstilling. Det har kunnet ses på de politi-
ske alliancer, der er blevet indgået. Stort set siden
den første kritik af udlændingepolitikken har der
været ført en sideløbende „debat om debatten“,
hvor beskyldninger om landsskadelig virksom-
hed, racisme, injurier etc. tidligt blev et selvstæn-
digt emne. Samtidig har begivenheder eller en-
keltsager med åbenlys følelsesmæssig appel ofte
haft stor umiddelbar effekt på opinionen.

Området har derfor, for den til enhver tid siddende
opposition, været velegnet som slagmark i den
parlamentariske kamp om (regerings)magten i
politisk turbulente perioder som 1980-erne og
1990-erne. Det er åbenbart et velegnet område til
at signalere dyder som retspolitisk fasthed, kon-
sekvens og handlekraft, såvel som humanitær

næstekærlighed, tolerance og gavmildhed.
Integrationsdebatten har således også været en
„stedfortræderdebat“ for mere grundlæggende
spørgsmål om magt og indflydelse. Man kan pege
på, at udlændingeområdet i 1990-erne har haft
karakter af en slags socialpolitisk forsøgslabora-
torium. Tanker om en særlig kontanthjælpsydelse
til flygtninge for at motivere deres arbejds-
søgning har fundet gehør i både tidligere og nu-
værende regeringer. Skulle det vise sig at have
mærkbar effekt på ledigheden i de berørte grup-
per, er det svært at finde argumenter imod at ud-
vide persongruppen til også at omfatte etnisk
danske arbejdsløse og kontanthjælpsmodtagere.

Danmark har i det meste af efterkrigstiden været
styret af mindretalsregeringer. Det har betydet,
at partierne har haft behov for en klar profil i et
uklart politisk landskab, og der har i integrations-
debatten været en mulighed for at kompromit-
tere den siddende regering og dens støtter med
beskyldninger om enten svaghed eller intole-
rance.

Når man må sige, at forsøgene på at gøre spørgs-
målet til valgkampsemne måske indtil den 20.
november 2001 er blevet afprøvet med forholds-
vis begrænset succes, hænger det sammen med, at
udlændingeområdet med hensyn til vælgermæssig
opbakning er uforudsigeligt. Det er ikke let at kal-
kulere med „folkets vilje“. Mange har forsøgt uden
større held. Det gør ikke diskussionerne eller del-
tagerne mindre farverige, men forhåbentlig med
tiden mere farveblinde.

Aksel Larsen: Hvad er Fællesmarkedet? (1961)

Politiken den 7. oktober 2001
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Internationalisering

RUC har i 2001 fortsat haft samarbejde med ca.
250 udenlandske partnerinstitutioner. En stor del
af samarbejdet ligger inden for rammerne af EU’s
uddannelsesprogram SOKRATES.

Samarbejdet med et antal canadiske universiteter
inden for CREPUQ fortsætter – i alt 19 engelsk-
eller fransksprogede institutioner. Øresunds-
universitets samarbejde med the University of
North Carolina har medført studiepladser til et par
RUC-studerende, og ligeså har et par ekstra afta-
ler med andre amerikanske universiteter givet flere
udvekslingspladser. Det fortsatte samarbejde med
en række østeuropæiske lande gør det muligt at
studere ved universiteter i eksempelvis Slove-
nien, Litauen, Ungarn, Den Tjekkiske Republik
og Rusland.

Med samtlige 31 nordiske universiteter som del-
tagere i Nordlys-samarbejdet er der mange og
gode muligheder for at studere i Norden, hvilket
et voksende antal studerende benytter sig af. Der
har som noget nyt bl.a. været interesse for at til-
bringe et semester eller to i Finland, hvor der
fokuseres meget på internationalisering.

Økonomisk støtte

RUC modtager via SOKRATES’ ERASMUS ak-
tion, som vedrører de højere læreanstalter, støtte
til fremme for såvel studenter- som lærermobilitet
i lighed med andre 1800 europæiske institutio-
ner for videregående uddannelse. Et stort antal
studerende har således nydt godt af ERASMUS
stipendier i forbindelse med et udvekslings-
ophold på et af RUC‘s mange partneruniversiteter
i Europa. Et mindre antal lærere har modtaget
støtte til et undervisningsophold ved en partner-
institution.

Derudover blev der givet støtte til et curriculum-
udviklingsprojekt i Historie (Refounding Europe)
samt to intensive undervisningsprogrammer, hen-
holdsvis sommerskole i UNISCENE-regi (Pro-
blem Based Learning) og The welfare state, Hi-
storie.

Stabil udgående mobilitet

Interessen for at studere i udlandet har i 2001

været på samme niveau som i 2000, nemlig ca.
250 studerende. Flest ønsker at studere i Europa,
men der er fortsat også stor interesse for USA,
Canada og Australien.

Indkommende studerende

Niveauet er stort set uændret sammenlignet med
sidste år, dvs omkring 250 udenlandske studerende
kom til RUC. Størstedelen af disse studerende kom-
mer fra europæiske partnerinstitutioner, men
CREPUQ-samarbejdet har også afstedkommet et
antal studerende fra Canada til RUC.

RUC har modtaget to kinesiske studerende un-
der aftalen som Rektorkollegiet har indgået med
China Scholarship Council.

Derudover er det værd at bemærke at ca. 50 ame-
rikanske studerende kom til RUC via DIS (Den-
mark’s International Study program) for at del-
tage i et marineøkologikursus udbudt i forbin-
delse med miljøbiologi.

Dansk sprog og kultur

RUC afholdte for fjerde år i træk et tre ugers som-
merkursus i dansk sprog og kultur under Kultur-
aftalerne. Derudover blev der afholdt et dansk-
kursus af fire ugers varighed med støtte fra Kom-
missionen – et såkaldt ILPC (Intensive Language
Preparation Course – Kommissionens navn for
kurser i mindre talte europæiske sprog). Tilsva-
rende kurser i udlandet, f.eks. i italiensk sprog
og kultur, kan RUC-studerende deltage i. Ud over
ovenfornævnte kurser arrangerer RUC også i eget
regi dansk for udenlandske studerende.

Af fuldmægtig Jeanett Engstøm, Det Internationale kontor

Frokost i det fri. (Foto: Per Knudsen)
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Det bliver stedse vanskeligere at opdage nye ar-
ter af forskellige højere organismer. Vi har stort
set kortlagt, hvad der er (og har været) af dyr og
planter, og det gælder også inden for enzymernes
verden.
Så der var virkelig grund til at spærre øjnene op,
da forskerne Jure Piskur (DTU), Birgitte Munch-
Petersen (RUC) og Leif Søndergaard (KU) fik iso-
leret, hvad der skulle vise sig at være et helt nyt
enzym, fra en bananflue.

Tilfældighedernes spil

- Det hele startede med, at jeg ved en tilfældig-
hed mødte Jure (der dengang var tilknyttet KU)
ved en konference i USA i 1994, fortæller Bir-
gitte Munch-Petersen, der på det tidspunkt ikke
kendte Jure Piskur og hans biokemiske baggrund
fra henholdsvis hjemlandet Slovenien og Sve-
rige, hans ph.d. i Australien og hans ansættelse
på først Carlsberg og senere Københavns Uni-
versitet.
- Jure spurgte, om jeg kunne hjælpe ham og Leif
med at isolere det gen hos bananfluen, der svarer
til genet for et af de enzymer, jeg arbejder med i
mennesket. Spørgsmålet forbavsede Birgitte.
Hun gik ud fra, at det havde andre da for længst
isoleret - og når det åbenbart ikke var sket, så
hang det nok sammen med, at genet ikke var
særlig interessant.
- Et par måneder senere kontaktede jeg igen Bir-
gitte. Jeg kunne nemlig ikke finde et gen i banan-
fluen som lignede menneske-genet, forklarer
Jure.
De blev herefter enige om, at Jure og Leif skulle
opdyrke celler fra bananfluen. En mulighed var
jo, at genet var så anderledes, at vi måtte se på
cellens enzymer istedet. Cellerne kom til RUC
og min laborant Marianne gik i gang med det
trælse arbejde at få oprenset enzymerne fra cel-
lerne. Da det ikke indgik i vores hovedprojekt -
og vores basismidler er meget begrænsede - gik
der meget lang tid med oprensningsprocessen,
fortæller Birgitte videre.
- Men så en dag, hvor jeg var til møde, kom Ma-

rianne brasende ind med et forfærdet ansigt og
sagde, at der var noget helt forkert med prøverne.
Og det forkerte var, at der ikke var de enzymer,
der plejede at være, når vi arbejdede med
menneskeceller, men noget helt andet. Stakkels
Marianne, hun troede, hun havde lavet en fejl og
fået ødelagt forsøget med de mange celler, Jure
og Leif havde lavet. Bagefter klonedes banan-
fluens gen på DTU og nye muterede versioner
udvikledes.

Præsentation af opdagelsen

Opdagelsen af det unikke enzym var en kends-
gerning. Nu skulle der følges op. Opdagelsen
skulle præsenteres - og som det er kutyme blandt
bio-folk - skulle det især ske på konferencer. Her
får man feedback på projekter og her etableres
kontakter - jævnfør konferencen i USA (1994),
hvor Jure opsøgte Birgitte.
Offensiven blev indledt i april 1997 på konfe-
rencen i Hemavan (Sverige). Hernæst i juni i
Gmunden (Østrig), hvor biomedicineren Wolf-
gang Knecht fra Philipps Universität Marburg
(Tyskland) sluttede sig til teamet. Og endelig i
august samme år på en international biokemi og
molekylær biologi konference i Humlebæk, hvor
der for alvor blev sat turbo på bananfluens i for-
vejen ultrahurtige enzym. For til stede ved kon-
ferencen var en repræsentant fra et af de største
farmaceutiske og biotech firmaer i Europa, Roche
Koncernen. Han fattede straks interesse for det
nye enzym (der havde fået betegnelsen
„multisubstrate deoxyribonucleoside kinase“),
og i tiden efter fik det schweizisk-tyske firma
licens til at anvende enzymet til syntese af DNA-
kemikalier, og det har været i brug her siden 2000.
Året efter fik det danske firma NsGene A/S (som
er et spin-off fra NeuroSearch A/S) licens til at
bruge det nye enzym til gen-terapi og kræft-
behandling. Projektet blev ligeledes støttet af
bl.a. Statens Teknisk Videnskabelige Forsknings-
råd.
Og i august i år fulgte den endegyldige blåstemp-
ling:

RUC-forsker i front med opdagelse
af ultrahurtigt enzym
Lektor, dr.scient. Birgitte Munch-Petersen fra Institut for Biologi og Kemi
opdagede sammen med forskerne Jure Piskur, DTU og Leif Søndergaard, KU, et
helt nyt enzym.



21

IUPAC (International Union of Pure and Applied
Chemistry) har - efter to års dødvande i
nyopdagelser i denne klasse enzymer - anerkendt
multisubstrate deoxyribonucleoside kinase som
et helt nyt enzym og givet det nummeret EC 45.

Ultrahurtigt enzym

Kort fortalt giver det fundne enzym adgang til
livets byggestene, som findes i vores arvemasse.
- Vores enzym er centralt for genbrug og recirku-
lation af DNA byggestenene og katalyserer før-
ste trin i genbruget. På grund af enzymets sær-
lige egenskaber kan det, når det er indført i en
celle, omdanne et uskadeligt, DNA byggesten-
lignende, stof til et giftigt stof. Med andre ord,
en egenskab af stor betydning for gen-terapien.
- Enzymet i sin oprindelig form er ultrahurtigt
og effektivt. Disse egenskaber har forskerne vi-
dereudviklet ved at designe muterede former af
enzymet, som i laboratorieforsøg har vist sig
endnu mere lovende, siger Jure, der planlægger
at studere de muterede enzymers evne til målret-
tet at destruere kræftceller med forhåbentlig færre
og helst ingen af de bivirkninger, bl.a. kemoen
har for mange patienter i dag. Enzymets gen kan
også integreres i menneskets cellelinier, der bru-
ges som reservedele til at reparere patienternes
syge væv.
På RUC er Birgitte i gang med at undersøge
enzymets rumlige form og hvordan det binder

og omsætter de normale byggestene og
kemostofferne.
- Jeg håber at forstå mekanismerne i disse pro-
cesser, for senere at bruge denne viden til at
udvikle nye kemo-stoffer og nye muterede en-
zymer med endnu bedre evner for omsætning af
kemo-stoffer, siger hun.
I samme ærinde men i en anden boldgade har
forskningsadjunkt Wolfgang Knecht i laborato-
riet på DTU en række forsøg kørende, der skal
vise om enzymet og dets urgamle mekanisme
findes hos andre arter end insekterne.
- Lige nu har vi fokus rettet mod havets fauna,
foreløbig i et forsøg med rejer. Men vi ved ikke,
hvad rejer kan tilbyde os. Pattedyrene, ved vi,
har fire forskellige enzymer. Hver af disse kan
katalysere aktiveringen af en eller to DNA
byggestene (deoxynukleosider), men hos patte-
dyr er det nødvendigt med alle fire enzymer for
at dække samme område, som vores enzym kan
klare alene. Slutresultatet er altså det samme, men
i modsætning til bananfluen skal vi bruge flere
og helt andre enzymer, siger Wolfgang.
Leif Søndergaard er på KU i gang med at studere,
hvordan bananflue-genet for enzymet reguleres
og hvor vigtigt det er for fluens udvikling.
De fire forskere fra de tre universiteter arbejder
tæt sammen på kryds og tværs i disse projekter,
og netop dette samarbejde har været af stor be-
tydning for projektets hidtidige succes.
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Forskere har en særlig forkærlighed for bananfluen. Den er som en af de første komplicerede
flercellede organismer totalt sekventeret, dvs. nem at isolere gener fra. Endvidere er den offentligt
tilgængeligt for alle forskere - og koster ikke en krone. Samtlige ca. 13.000 af dens gener kan
købes som DNA-chips.
Fluens popularitet skyldes også, at dens gener ligner vores og at det har hjulpet med til at identi-
ficere mange hidtil ukendte gener hos mennesket.
Fluen er let at dyrke i laboratoriet. Den har en generationstid på 14 dage, og i et lille rør kan man
opdyrke flere hundrede fluer. Desuden lever bananfluen af et simpelt og billigt medium, der kun
består af agar, sukker, gær og vand.

Værd at vide om bananfluen (Drosophila melanogaster)

Jure Piskur, Birgitte Munch-Petersen og Leif
Søndergaard - skulle man mene - har deres på det
tørre. De har eget biotech firma - Jubilekinase -
hvor de tilbyder know-how inden for gen-terapi
m.m. De har forskerstillinger og underviser på
universitetet, og har sideløbende hermed samar-
bejde med Roche Dignostics, NsGene A/S m.fl.
Alligevel har de retrospektivt - og på vegne af
den danske forskerstand - kun hovedrysten til
overs for de danske støtteordninger til forsknings-
projekter.

Jure Piskur, ph.d. (BioCentrum-DTU): - Groft sagt;
hvis projektet ikke inden for en tidshorisont på
et par år giver udslag på bruttonationalproduktet,
skal man som forsker ikke regne med støtte fra
den danske regering. Og alt for tit støttes kun
store forskningsgrupper på trods af, at de mest
produktive er de mellemstore forskningsgrupper.

Birgitte Munch-Petersen, dr.scient. (Institut for
Biologi og Kemi, RUC): - Vores projekt startede
oprindelig som et „venstre-hånds“ arbejde. Vi
måtte finansiere det ud af vores sparsomme
universitetsbudgetter, idet det ikke var omfattet
af de eksterne bevillinger vi havde. Men vi var
klar over, at vi havde fat i noget interessant, så vi
lagde liv og sjæl og fritid i projektet. Senere fik vi

da også externe midler til at køre videre. Havde
det været med de endnu mere begrænsede basis-
bevillinger, vi i dag får på universiteterne, havde
det ikke været muligt. Der var ikke opdaget noget
nyt! I dag går alle vore midler til undervisning, så
udsultet er vi blevet i de senere år. Vi skal passe
alvorligt på i Danmark. Hvis der ikke kommer en
kraftig saltvandsindsprøjtning til universiteternes
basis-forskning, den forskning man ikke ved hvad
bliver til - „hvad-hvis-forskningen“ - så kommer
der ikke flere „uventede“ og uplanlagte opdagel-
ser som vores. Og så går Danmark i stå.

Leif Søndergaard, ph.d. (Molekylærbiologisk
Institut, KU): - Vores forskning er et godt eksem-
pel på, at man må være meget mere risikovillig,
når projekter skal have støtte. Det nytter ikke
kun at give til de „sikre“ projekter. Derved af-
skærer samfundet sig fra de virkelig epokegø-
rende opdagelser, som jo er dem, der giver de
store fremskridt. Og så nytter det altså ikke, at
Forskningsrådene kun kan støtte en fjerdedel af
alle ansøgninger. Med 75 pct. afslag afviser man
uvægerligt rigtig mange potentielt samfunds-
vigtige projekter.

Kritikken understøttes i øvrigt af en nylig of-
fentliggjort undersøgelse af medlemslandenes

Enzym-opdagerne kritiserer
dansk forskningspolitik
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For mere info
www.jubilekinase.com
Firmaets navn er baseret på de to første bog-
staver i JUre, BIrgitte and LEif og betegnel-
sen på deres opdagelse af bananflue
deoxyribonucleoside kinase).

nationale forskningspolitikker, som EU-kommis-
sionen har fremlagt.

Bananfluens ultrahurtige enzym

DNA opbygges af fire deoxynukleosid trifosfater,
der hver består af en base (A, T, C eller G) der er
hægtet sammen med en sukker (deoxyribose)
hvorpå der sidder tre fosfat grupper. Base og
deoxyribose kaldes deoxyribonukleosid. En or-
ganisme kan lave disse byggestene på to måder.
Dels udfra en meget energikrævende proces, hvor
små molekyler som vand, kuldioxid og ammo-
niak bygges sammen i mange komplicerede trin.
Dels udfra den energibesparende genbrugsvej,
hvor deoxynukleosider, der stammer fra føden
eller fra døde cellers DNA, påsættes de tre fosfat
grupper og så er de parat til indbygning i DNA.
Påsætningen af den første fosfatgruppe katalyse-
res af deoxynukleosid kinaser, den gruppe af
enzymer, vores enzym tilhører. I pattedyr er der
fire sådanne kinaser, der har hver deres speciale,
dvs. de kan kun katalysere omsætningen af et
begrænset antal deoxynukleosiderne. Insekter har
derimod kun én deoxynukleosid kinase, dNK -
multisubstrat deoxynukleosid kinase (EC
2.7.1.145), men den kinase kan til gengæld kataly-
sere omsætningen af mange flere deoxynukleosider,
og med større effektivitet end pattedyrs enzymerne.

Bananfluens enzym og gen-terapi

Udnyttelsen af deoxynukleosid kinaser i bekæm-
pelse af sygdomme som HIV, cancer og herpes er
meget udbredt. For eksempel er et af de mest an-
vendte stoffer i HIV behandling et deoxynukleosid
lignende stof - RETROVIR® - der for at udøve sin
hæmmende virkning på væksten af HIV-virus skal
aktiveres af en af cellens deoxynukleosid kinaser.
Herpes virus har sin egen kinase, HSV-TK, og den
kan aktivere et andet deoxynukleosid lignende
stof, ZOVIR®r). Dette stof kan ikke aktiveres af
vores enzymer, og derfor er det kun de celler, der
har Herpes virus i sig, der aktiverer ZOVIR®r) og
derfor ødelægges. Dette princip bruges til gen-
terapi, hvor der i de syge celler indføres et gen,
der producerer det enzym, der kan aktivere et
stof, som cellens egne enzymer ikke kan aktivere.
Derfor dræbes kun de celler, der har fået det frem-
mede gen. De raske celler lever videre, og der bli-
ver ingen eller få bivirkninger. Endvidere kan
deoxyribonukleosid kinaser bruges som selvmords-
gener i kultiverede menneskecellelinjer, der kan
transplanteres til patienter.

Artiklerne er tidligere blevet bragt i Sletten
12-2001/11. september 2001 og bringes her
efter aftale med redaktør Gitte Ahrenkiel, Slet-
ten.
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Den 19. november 2001 gik RUC i luften med sit
ny website. En række ændringer er sket i forhold
til den tidligere hjemmeside, ikke blot med hen-
syn til designet, som nu har fået et løft. I et forsøg
på at optimere brugervenligheden er nye elemen-
ter vedrørende navigationen på sitet ligeledes
blevet introduceret med lanceringen af den nye
udgave. Indgangsmenuerne er blevet mere over-
skuelige og er nu placeret øverst i en horisontal
bjælke på alle sider, hvilket giver plads til en
vertikal undermenu i venstre side over indhol-
det af de enkelte indgangsmenuer.
RUC benyttede lejligheden til at opdatere samt-
lige sider. Der blev udarbejdet en ny struktur, og
mange dokumenter blev omskrevet og omarbej-
det.

Grafisk design

RUC udarbejdede i samarbejde med et design-
bureau (Phonowerk) et nyt grafisk design med
udgangspunkt i, at det skulle være enkelt og
brugervenligt, fungere i de mest kendte browsere
og hurtigt at downloade med et modem fra pri-
vate hjem.

Nye funktioner

Websitet har fået en kalender, hvor relevante be-
givenheder lægges op og en nyhedsboks på for-
siden med de vigtigste deadlines, ph.d.-forsvar
etc. Målet er at kalenderen skal være det sted,
hvor man kan se, hvad der sker af arrangementer,
der er relevante ud over det pågældende studie.
En printvenlig funktion gør, at man undgår de
klassiske udskrifter fra nettet, hvor teksten er for
bred til papirformatet, og dermed bliver ’skåret
over’.

Content Management System

Den fælles del af RUC’s hjemmeside er flyttet
over i et content management system. Det bety-
der, at hjemmesiden er blevet nemmere at opda-
tere for medarbejdere uden større kendskab til
specifikke programmer, html-kodning etc. Syste-
met giver mulighed for at give forskellige bru-
gere forskellige rettigheder til redigering, publi-
cering, sletning etc.

Vi valgte et CMS (Magenta), som er baseret på
open source. Det betyder, at RUC har adgang til

kildekoden og dermed ikke er direkte afhængig
af bestemte leverandører.

Lettere opdatering

Flere brugere i Fællesadministrationen er blevet
undervist i at lægge dokumenter ind i systemet,
så opdateringen er blevet decentraliseret. Det har
betydet, at opdateringen kan ske hurtigere og
brugerne i højere grad kan finde de nyeste doku-
menter på hjemmesiden. Det drejer sig blandt
andet om referater fra kollegiale organer, om
stillingsopslag og vejledninger omkring opta-
gelse på RUC.

Det videre forløb

Overflytningen gjaldt i 2001 de fælles sider af
RUC’s website. Næste skridt i projektet er, at alle
10 institutter skal tilkobles systemet. På den
måde får RUC’s hjemmeside et ensartet design,
så brugerne altid kan se, at de er på en uddan-
nelse på RUC. En anden fordel er et fælles sy-
stem, hvor der kan opsamles fælles erfaringer
blandt de ansatte, frem for at der er udarbejdet
mange forskellige individuelle løsninger.

Der arbejdes nu med flere forskellige områder
relateret til RUC´s hjemmeside. Af eksempler kan
nævnes, at en arbejdsgruppe ser på mulighederne
for etablering af en studenterportal og etable-
ring af samarbejdsværktøjer, der skal understøtte
RUC’s arbejdsform med projekt- og gruppear-
bejde.

Af webmaster Ulla Mortensen, Informationskontoret

Ansigtsløft til RUC’s hjemmeside
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Doktorgrader

Lektor, mag.art. Charlotte Appel  er tildelt den
filosofiske doktorgrad, dr.phil., for afhandlingen
„Læsning og bogmarked i 1600-tallets Danmark
- Det trykte ord og den brede befolkning i 1600-
tallet“.
Afhandlingen blev forsvaret på Roskilde Uni-
versitetscenter den 21. juni 2001.

Hvilke grupper i samfundet var i stand til at læse
på Christian IVs tid? Hvor og hvordan lærte de
det? Hvilke former for dansksproget læsestof var
til salg? Og var det overhovedet muligt for jævne
mennesker at få råd til at købe det?

I sin disputats sætter Charlotte Appel fokus på
mødet mellem det trykte ord og den brede be-
folkning i et tidsrum, hvor bogtrykket stadig var
et relativt nyt medium. Det har hidtil været en
udbredt opfattelse, at det store flertal af landets
befolkning var analfabeter til langt op i 1700-
tallet.

Charlotte Appel viser imidlertid, at basal læse-
færdighed fik en betydelig udbredelse i løbet af
1600-tallet både blandt mænd og kvinder. Sam-
tidig stiger antallet af dansksprogede bøger og
småtryk, og der sker en differentiering af læse-
stoffet, hvor titler stiles til særlige læsergrupper,
bl.a. kvinder. Hun viser også, hvordan bøgerne
blev spredt fra de store københavnske forlæg-
gere ud til små forhandlere og private hjem i lan-
dets købstæder, og at læsestof ikke altid var så
dyrt og svært tilgængeligt, som man ofte har ment.

Afhandlingen bidrager samtidig til forståelsen
af en række mere almene social- og kulturhisto-
riske forandringer i tiden efter reformationen. Det
vises bl.a. hvordan udbredelsen af læsefærdig-
hed var et vigtigt element i kirkens forsøg på at
sikre “sand gudfrygtighed” i befolkningen, og
hvordan den ekspanderende statsmagt forsøgte
at regulere brugen af trykpressen; både gennem
forbud mod “skadelige” og “unyttige” skrifter
og gennem aktiv brug af trykpressen til udbre-
delse af “gode bøger”. Undersøgelsen går der-
med i dialog med ældre historisk forskning så-
vel som med kirkehistorie, litteraturhistorie, bog-
historie og kommunikationshistorie.

„Læsning og bogmarked i 1600-tallets Danmark“
(1012 sider i to bind) er udgivet som bind 23 i Det
Kongelige Biblioteks skriftrække “Danish Huma-
nist Text and Studies” på Museum Tusculanums
Forlag. Den er forsynet med 124 illustrationer,
foruden tabeller og figurer.

Æresdoktorer

Professor Gøsta Esping-Andersen er tildelt den
samfundsvidenskabelige æresdoktorgrad efter
indstilling fra Institut for Samfundsvidenskab og
Erhvervsøkonomi.

Gøsta Esping-Andersen er uddannet som
cand.phil. (1971-72) og cand.scient. (1973) ved
Københavns Universitet. Han er ph.d. (1973) fra
University of Wisconsin-Madison. Han er p.t. pro-
fessor ved Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.
Han har tidligere været professor ved European
University Institute, Firenze (1989-93) og
University of Trento (1993-99). Han har siden
1972 endvidere været tilknyttet Københavns Uni-
versitet, University of Wisconsin, Wesleyan
University, Harvard University, Swedish Institute
for Social Research, Wissenschaftszentrum Ber-
lin samt Universitetet i Bergen.

Han har især det sidste årti haft mange opgaver
som konsulent og rådgiver for internationale or-
ganisationer: Consultant and Project Director for
UN World Summit 1995, UNRISD; OECD-Con-
sultant i perioden 1995-96, 1997, 1999; Consul-
tant to Portuguese Presidency of the European
Union in preparation of Special European Sum-
mit i marts 2000. Han var endvidere i perioden
1995-98 medlem af det danske socialministeriums
socialreformpolitiske tænketank.
Han har en meget omfattende produktion af bø-
ger og videnskabelige artikler. Hans publikations-
liste omfatter 60 bidrag til anerkendte tidsskrifter
eller antologier. Han har i alt redigeret 5 antolo-
gier, og publiceret 4 monografier. ”The Third
Worlds of Welfare Capitalism” (1990) er utvivl-
somt et af de mest centrale bidrag til komparativ
velfærdsforskning, men også „Politics against
Markets“ (1985) og „The Social Foundations of
Post-Industrial Economies“ (1999) har haft stor
international gennemslagskraft.

Doktorer, æresdoktorer,
ph.d.-grader & priser
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Gøsta Esping-Andersen er en toneangivende for-
sker inden for komparativ velfærdsforskning, der
er et forskningsfelt, som har haft og har en frem-
trædende placering i RUC‘s samfundsvidenska-
belige forskningsprofil. Han er uddannet socio-
log, men har i vidt omfang og med vellykket
resultat integreret politiske og økonomiske
aspekter i sin forskning, og repræsenterer såle-
des på bedste vis de idealer om tværvidenskabe-
lig forskning, som RUC er funderet på. Han har
endvidere i vidt omfang engageret sig i den po-
litiske meningsdannelse og som rådgiver for or-
ganisationer og regeringer, og fremtræder såle-
des som en fin repræsentant for idealet om
anvendelsesorienteret forskning.

Professor Amiya Kumar Bagchi er tildelt den
filosofiske doktorgrad efter indstilling fra  Insti-
tut for Geografi og Internationale Udviklings-
studier.
Amiya Kumar Bagchi har haft en imponerende
akademisk karriere både i Indien og internatio-
nalt. Han dimitterede som bachelor med udmær-
kelse i økonomi og politologi fra Presidency Col-
lege i 1955. Fra University of Calcutta fik han en
M.A. i økonomi. Endelig fik han sin ph.d.-grad i
økonomi fra University of Cambridge i 1963.

I 1974 blev Amiya Bagchi professor i økonomi
ved Centre for Studies in Social Sciences i
Calcutta (CSSSC). Han var direktør for centret i
perioden 1988-97. I 1992 blev han udnævnt til
den prestigefyldte post som økonomisk profes-
sor ved Reserve Bank of India
Amiya Bagci har været gæsteprofessor ved ad-
skillige universiteter og akademiske institutio-
ner i både Europa og USA og har arrangeret ad-
skillige internationale konferencer.

I sin forskning har Amiya Bagchi bidraget væ-
sentligt til forståelsen af både de historiske og
de aktuelle udviklingsproblemer i den 3. ver-
den.
I sin første banebrydende bog om private investe-
ringer i Indien i perioden 1900–39 påviste han de
kapitalistiske klassers træge investeringstilbøjelig-
hed. Han viste, hvordan investeringsadfærden var
påvirket af den britiske kolonialisme, og hvordan
investeringerne i industrien påvirkede udviklingen
i Indien.
Det var det første af mange studier, hvori Amiya
Bagchi udfordrede konventionel neo-klassisk
økonomisk teori ved at påvise institutioners og
sociale strukturers vigtige rolle i udviklings-
processerne.
I bogen “The Political Economy of Underdevelopment”
fra 1982 gik Amiya Bagchi videre med nye perspekti-
ver på udviklingslandenes økonomiske historie,

hvor han især lagde vægt på den kvalitative be-
tydning af statens og de sociale strukturers rolle.
Bogen gav en afgørende ny forståelsesramme for
moderne økonomisk udvikling - eller mangel på
samme - i et historisk perspektiv.

I 80-erne og 90-erne beskæftigede Amiya Bagchi
sig med de succesrige østasiatiske økonomier.
Her lagde han særlig vægt på den geo-politiske
kontekst og forandringerne i den sociale struk-
tur, som banede vej for de høje vækstrater. Gen-
nem sammenligninger med Indien og andre min-
dre fremgangsrige økonomier identificerede han
betydningsfulde determinerende økonomiske
faktorer. Faktorer som nationalisme, landbrugs-
reformer og udviklingen af human kapital – især
almindelig grundskoleuddannelse.
Dette førte Amiya Bagchi til at foreslå en kon-
tekstuel samfundsvidenskabelig tilgang med et
langsigtet perspektiv, der kan erstatte den neo-
klassiske økonomiske tilgang. Det førte også til,
at Amiya Bagchi især lagde fokus på reproduk-
tionen af strukturel ulighed i form af klassedeling
og stratifikation på grund af køn, etnicitet m.m,
som han havde fundet i både Indien og de hur-
tigt voksende samfund i Østasien.
Amiya Bagchi har spillet en betydelig rolle for
Roskilde Universitetscenter, særlig i forhold til
Internationale Udviklingsstudier. Amiya Bagchi
arbejdede meget aktivt i udviklingen af forsk-
ningen og udviklingen af forskeruddannelses-
programmerne mellem Centre for Studies in So-
cial Sciences i Calcutta og Roskilde Universi-
tetscenter. Dette samarbejde indrog senere en
partnerinstitution i Zimbabve og Centre for
Basic Research i Uganda.

Amiya Bagchi har fungeret både som underviser
og vejleder ved forskeruddannelserne på RUC.
Han har holdt adskillige seminarer på RUC, da
han som gæsteprofessor var tilknyttet Institut for
Geografi og Internationale Udviklingsstudier i
6 måneder. Siden 1977 har Amiya Bagchi indta-
get en central rolle som samlingspunkt og men-
tor for både yngre og mere erfarne forskere ved
Internationale Udviklingsstudier, når de har væ-
ret på forskningsophold i Indien.
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Ph.d.-grader

Naturvidenskab
Cand.scient. Heidi Nielsen, ”Rheological
characterization of pectins”.

Cand.scient. Sven Müller, ”Mapping of genes
associated with liver regeneration from oval pro-
genitor cells”.

Cand.scient Marianne Thomsen, ”QSARs in
Environmental Risk Assessment”.

Cand.scient. Alireza Hossaini, ”In Vivo Models
for the Study of Endocrine Disrupting
Chemicals“.

Cand.scient. Stine Sofia Korreman, „Structure
and dynamics close to the main transition in
phospholipid bilayers”.

MA Andrei Ipatov, ”Flow-injection Analysis of
Multicomponent Liquids with Multisensor
Detection“.

Civ.ing. Jeanne Kjær, ”Modelling the Hydrology
and Nitrogen Dynamics in a Coastal
Agricultural Catchment in the Mediterranean
Area”.

Samfundsvidenskab
MA Sallie Simba Kayunga, ”The No-Party Sy-
stem of Democracy and the Management of
Ethnic Conflicts in Uganda”.

Cand.scient. Peter Byrjalsen Gammeltoft,
”Embedded Flexible Collaboration and
Development of Technological Capability”.

Cand.scient. Peter Oksen, „ Cattle Conflict and
Change: Animal Husbandry and Fulani - Far-
mer Interactions in Boulgou Province, Burkina
Faso.”

Afonso Cesar Gonçalves Moreira, ”Armed
Governmentalities: Development and
Technocratic Rationalities in Brazil”.

MA Maria Isabel Blasco, ”In loco parentis?
Students, families and secondary schooling in
urban Mexico.”

Cand.scient.soc. Søren Eliasen ”Lokal innova-
tion og produktion af teknologi til fiskeindustri.”
Cand.scient.adm. Claus Hedegaard Sørensen,
”Kan Trafikministeriet klare miljøet?”

Cand.techn.soc. Peter Hagedorn-Rasmussen,

”Ledelseskoncepter fra idé til social dynamik -
Politiske processer på tværs af organisatoriske
grænser”.

Cand.techn.soc. Jens Stærdahl, ”Effektiviteten af
international miljøregulering”.

Cand.scient.pol. Ole Gregers Kirkelund, ”Free
Trade, Regime Theory and the WTO Trade-
Environment Debate”.

Cand.scient.adm. Gestur Hovgaard, ”Globalisat-
ion, Embeddedness and Local Coping
Strategies”.

Cand.scient.soc. Hanne Warming Nielsen, ”Børn
i Medvind og Modvind - En relationel analyse
af børns livtag med livet i det refleksivt mo-
derne”.

Cand.polit. Anders Christian Hansen, ”Økono-
misk analyse af bæredygtig udvikling”.

Cand.mag. Jeff Smidt, ”Sociale og Kulturelle for-
andringer i efterkrigstiden”.

Humaniora
Cand.mag. Niels Møller Nielsen, ”Counter Ar-
gument - In Defence of Common Sense”.

Cand.mag. Sisse Siggaard Jensen, ”De digitale
delegater - Tekst og tanke i netuddannelse”.

Cand.mag. Marina Jakobsen, ”Fra barbari til
værdighed. En præsentation af det latinameri-
kanske befrielsesprojekt”.

Cand.mag. Lene Larsen, ”Unge, livshistorie og
arbejde. Produktionsskolen som rum for liv og
læring.”

Cand.mag. Anders Buch, ”Social læringsteori -
en analyse af læringens tekstur.”

Priser

RUC-fondens pris gik til sammenslutningen af
studenter- og ungdomsorganisationer i Roskilde
– SSUR, for deres betydelige bidrag til at knytte
tættere bånd mellem RUC og Roskilde by.
Som årets bedste vejleder på basisuddannelserne
blev kåret professor Jeppe Dyre. Han modtog
„Den gyldne kaffekande“.
Rockwool-legatet tildeltes stud.scient.soc. An-
ders Lisborg, som modtog 25.000 kr. Rockwool-
legatet gives til studerende ved RUC som i stu-
dierne har ydet en ekstraordinær faglig-engage-
ret og faglig-original studieindsats.
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Institut for Biologi og Kemi har som målsætning
at levere topkvalitet inden for forskning og un-
dervisning på både kandidat- og ph.d.-niveau.
Instituttet har et multidiciplinært sigte med de
tre uafhængige undervisningsområder miljø-
biologi, molekylærbiologi og kemi under samme
tag, integrererede forsknings- og undervisnings-
initiativer, der krydser traditionelle grænser mel-
lem fagene støttes aktivt. Den unikke institut-
opbygning og forskningsstrategi giver stimule-
rende intellektuelle omgivelser med adgang til
et vidt spektrum af state-of-the-art faciliteter.
Alle tre fag kan kombineres. Alle fag er typisk
eksperimentelle med behov for avanceret viden-
skabeligt udstyr.

Instituttets undervisning

I 2001 var der 323 biologistuderende og 109
kemistuderende ved instituttet. Der er en glæde-
lig stigning i antallet af molekylærbiologi stu-
derende.

Vore kandidater er blevet godt modtaget i er-
hvervslivet, og mange af vore kandidater har
kunnet fortsætte med en ph.d.-uddannelse, ikke
alene her ved instituttet, men også på andre uni-
versiteter og sektorforskningsinstitutter. Pr. 31-
12 2001 var 26 indskrevet som ph.d-studerende,
5 er gradueret fra instituttet.

Forskeruddannelse foregår indenfor disciplinerne
miljøvidenskab, soft materials science og bio-
teknologi. Indenfor miljøvidenskab er forsker-
uddannelsesprogrammet et netværk mellem RUC,
Danmarks Miljøundersøgelser, Arbejdsmiljø-
instituttet, Institut for Fødevaresikkerhed og Tok-
sikologi, Risø og Grønlands Miljøundersøgelser
og indenfor Soft Material Science et samarbejde
med Institut II (RUC), KU, DTU og RISØ. I Bio-
teknologi forgår forskeruddannelsen indenfor
rammerne af Bioteknologisk Forskeruddannelse
i Hovedstadsområdet.

Lærerstaben ved instituttet har været uaccepta-
belt hårdt belastet. På både kemi og biologi var
studenter/lærer-ratioen stadig for høj, nemlig
15,2.Tilgangen til molekylær biologi har

Institut for Biologi og Kemi

nødvendiggjort en væsentlig udvidelse i udbud-
det af ressourcekrævende  laboratoriekurser.

Masteruddannelse i bioanalyse

En masteruddannelse i bioanalyse og klinisk
kemi er godkendt på forsøgsbasis.
Uddannelsen retter sig mod bioanalytikere i
dansk industri og på hospitalernes klinisk-ke-
miske afdelinger. Teori, forsøgsplanlægning og
tydning af eksperimentelle data er væsentlige
færdigheder i uddannelsen.

Instituttets forskning

De væsentlige forskningsområder ved institut-
tet nu er:
·biofysisk kemi
·hydrogenbindingers dynamik og struktur
·bio-  og miljøanalytisk kemi
·proteinstruktur og -funktion
·pro- og eukaryot genregulering
·cancerforskning
·cellebiologi
·økofysiologi
·systemøkologi
·økotoksikologi

Denne faglige profilering har sammenhæng med
dens evne til at styrke det tværfaglige samar-
bejde. Der er en stærk forventning til, at der på
grænsefladerne vil ske en stor videntilvækst,  det
er væsentligt, at også de mindre områder inte-
greres og derved styrkes.

Forskningen i kemi er primært samlet og profile-
ret indenfor tre områder:
·hydrogenbinding
·biofysik
·miljøanalytisk kemi

Alle tre områder har store samarbejdsflader både
indbyrdes og til de to biologiske fag-discipliner.
Hydrogenbindingsundersøgelser omfatter orga-
nisk og uorganisk syntese, teoretiske beregnin-
ger, NMR, IR og fotofysiske undersøgelser. Den
biofysiske kemi er undergået en stor udvikling i
de sidst 2 år centreret omkring proteinstruktur,
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dre biomolekyler, primært undersøgt ved hjælp
af biokalorimetri og rheologi, osmometri og
NMR. Prioriteringen af den økotoksikologiske
forskning indenfor miljøbiologi lægger op til
yderligere styrket samarbejde mellem den miljø-
analytiske ekspertise ved det kemiske fagområde
og forskere ved miljøbiologi.

Den molekylærbiologiske og bioteknologiske
forskning kan overordnet opdeles i to hoved-
områder

(1) Molekylær og cellulær mikrobiologi og
(2) Molekylær og cellulær biologi relateret til
cancer.

Det førstnævnte forskningsområde fokuserer på
regulation af bakteriel kromosom-replikation.
Området er netop blevet styrket ved ansættelse
af en professor m.s.o. Det forventes, at der op-
bygges en forskningsgruppe med international
gennemslagskraft indenfor bakteriel celle-
biologi. Fagområdets andet store forskningsom-
råde, molekylær og cellulær biologi relateret til
cancer er på nuværende tidspunkt i rivende ud-
vikling.
Den miljøbiologiske forskning anvender, udover
traditionelle biologiske forskningsmetoder
molekylærbiologiske og analytisk-kemiske me-
toder i samarbejde med instituttets øvrige for-
skere, f.eks. genidentifikation og -karakterise-
ring, og taksonomisk karakterisering af eu- og
procaryoter med DNA- og RNA-teknikker, NMR,
calorimetri og osmometri, samt miljøkemiske
analyser, mest forskellige former for
massespektrometri.
Der er en fokusering på 3 forskningsområder som
beskrevet:

Den biofysiske og økofysiologiske forskning
omhandler proteiners og lavmolekylære stoffers
fluxe, struktur, funktion i kryobiologi.
Forskningen i kvantitativ systemøkologi om stof-
kredsløb i akvatiske miljøer.

Forskningen i økotoksikologi og risikovurdering
omhandler diagenetisk og toksikokinetisk mo-
dellering af gensidige interaktioner mellem
biota og miljøfremmede stoffer, modeller til kob-
ling af toksiske effekter på individniveau til for-
ventet effekt på populationsniveau, til undersø-
gelse af interaktioner mellem densitetsafhængig
populationskontrol og toksininducerede effek-
ter.
Instituttet er involveret i nationale og interna-
tionale forskningscentre, programmer og indsats-
områder. Her kan nævnes Det Strategiske Miljø-
program og Det Danske Instrumentcenter for

NMR Spektroskopi. Internationalt har institut-
tet deltaget i 3 EU programmer og et NATO pro-
gram. Instituttet deltager i det universitære sam-
arbejde omkring bioteknologi, som er etableret
mellem universitetsinstitutionerne på Sjælland
og Medicon Valley (Øresundsuniversitetet).

Instituttet har i 2001 fået tilført store midler fra
Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd
(SNF), og der er givet betydelige løn- og drifts-
midler til instituttets forskning fra
Carlsbergfonden, Kræftens Bekæmpelse,
Lundbeckfonden, Novo Nordisk Fonden,
Scleroseforeningen og fra forskningsrådene.
Disse bevillinger har bidraget væsentligt til
instituttets faglige udvikling og forskningsprofil.

Videnskabelige medarbejdere

5 professorer
1 docent
22 lektorer
8 externt finansierede vip
27 ph.d.-studerende
26 TAP heraf 19 TEK-TAP
3 externt finansierede TAP’ere
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IMFUFA, blev etableret 1. april 1978 som led i
en samlet, gennemgribende omlægning af Ros-
kilde Universitetscenters organisatoriske struk-
tur. Herved skabtes rammer for udvikling af et
matematisk-fysisk undervisnings- og forsknings-
miljø, indlejret i en tværfaglig humanistisk-sam-
fundsvidenskabelig centerkonstruktion.

Profil og forskningsområder

Som instituttets fulde navn antyder omfatter de
forskningsmæssige aktiviteter såvel fag-interne
emner i ”klassisk” forstand som anvendelsesmæs-
sige og metafaglige (didaktiske, videnskabs-fi-
losofiske og -historiske) emner.

Instituttet satser på den ene side på at opretholde
en bred forskningsprofil med henblik på at imø-
dekomme uddannelsernes behov for et dækkende
fagligt/forskningsmæssigt grundlag, men har på
den anden side i en årrække søgt at koncentrere
forskningsindsatsen på nogle få nedslagspunkter.
I fysik satses især på området soft condensed
matter, hvor der arbejdes både eksperimentelt og
teoretisk med seje væskers struktur og dynamik
samt bløde faste stoffers og komplekse væskers
struktur og dynamik. Desuden arbejdes med
elektrontransport i faste stoffer og ionledning i
væsker.

I matematik arbejdes især med forskellige områ-
der af eller i tilknytning til matematisk analyse,
herunder teori for dynamiske systemer og mate-
matiske teorier for fysiske systemer.
En væsentlig del af den anvendelsesorienterede
forskning er centreret om udvikling, vurdering
og anvendelse af matematisk modellering inden-
for et bredt spektrum af genstandsområder som
f.eks. populationsgenetik, vegetationsanalyse,
fysiologiske systemer, energi-systemer og
faststoffysik. (Se også Johnny Ottesens artikel)
Arbejdet med matematisk modellering omfatter
også videnskabs-teoretiske og -sociologiske
analyser af modellernes status og karakter, såvel
som pædagogisk-didaktiske studier af matema-
tisk modellering som led i undervisning i mate-
matik og matematik-tunge fag.

Didaktisk og pædagogisk forskning vedrørende
matematik og fysikundervisning, især i gymna-
siet og videregående uddannelser, er et centralt
område i instituttets forskning og udviklingsar-
bejde. Her og i de ovennævnte andre metafaglige
områder er der et tæt samarbejde mellem
instituttets matematikere og fysikere. Instituttets
relativt stærke satsning på dette område har nær
sammenhæng med pædagogisk/didaktisk
forsknings centrale placering på RUC som hel-
hed og RUC´s udvikling gennem 25 år som
eksperimentaluniversitet på undervisnings- og
uddannelsesområdet. (Se også Karin Beyers arti-
kel)

Instituttets undervisning

Instituttet varetager RUC´s overbygnings-
uddannelser i matematik og fysik (på bachelor-,
kandidat- og ph.d.-niveau), herunder en åben
kandidatuddannelse i matematik. Desuden er en
betydelig del af undervisningskapaciteten (ca.
halvdelen) afsat til den naturvidenskabelige ba-
sisuddannelse, hvor ca. 40% af undervisningen
af de omkring 300 studerende varetages af mate-
matikere og fysikere.

Tilgangen til den naturvidenskabelige basisud-
dannelse ligger i disse år på et lavere niveau end
i første halvdel af 90´erne. Selvom biologi-inte-
ressen er stærk blandt de studerende, er der en
voksende interesse for matematik- og fysik-
undervisningen på basisuddannelsen.

Tilgangen til overbygningsuddannelserne i ma-
tematik og fysik er faldet, men fagene har beva-
ret deres ”markedsandel”. Der synes desuden at
være en stabil tilgang til den åbne uddannelse i
matematik på 5-10 optagne per år. Det er
instituttets vurdering, at der fremover kan imø-
deses et behov for et bredere udbud af efter- og
videreuddannelse på master og kandidatniveau,
fordi der uddannes for få kandidater i de matema-
tisk-fysiske fag, og fordi der i en række profes-
sioner opstår et øget behov for kvalifikationer
vedrørende anvendelse af matematiske model-
ler. Udviklingen hæmmes imidlertid indtil vi-
dere af dårlige økonomiske vilkår for efter- og

IMFUFA
Institut for Matematik og Fysik samt deres
funktioner i Undervisning, Forskning og Anvendelse
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Matematisk fysiologi kan redde menneskeliv!
Af lektor Johnny T. Ottesen, IMFUFA

Matematisk fysiologi er ikke, som mange tror et ny område. Tværtimod har området været en del af den
videnskabelige udvikling helt op til sidste del af 1800-tallet, hvor videnskaben begyndte sin opdeling i
specialiserede fagområder nemlig de klassiske videnskabsfag, som vi kender i dag. Derefter og til for cirka 10 år
siden var området præget af en diffus forskningsindsats. I denne periode kastede de fleste forskere sig over
stadig snævrere delområder af deres i forvejen specialiserede fagområde. Kun et fåtal benyttede en del af deres
forskningstid på tværfaglige områder, som matematisk fysiologi.
Matematisk fysiolog er et stort område, der er tværfagligt i mange henseender. Feltet har været præget af, at
forskere fra mange forskellige fagområder har bidraget, primært  forskere fra fysiologi, ingeniørvidenskab, fysik
og anvendt matematik. Nogle af disse har benyttet andre fagligheder som input til at udvikle deres eget
fagområde, medens andre typisk har forsket i uformelle tværfaglige grupperinger, styret af det tværfaglige
problemfelt. Atter andre har benyttet omverdenens fascination til at etablere nye specialiserede fagområder, som
f.eks. molekylærbiologi eller bioinformatik. I udlandet investeres der således heftigt i matematisk fysiologi i
disse år, sammenlignet med danske forhold.
Emnemæssigt er feltet matematisk fysiologi enormt. Det strækker sig fra mikroskopisk til makroskopisk niveau,
fra bioinformatik til kardiovaskulære studier, fra genteknologi til neurale (biologiske) netværk, fra enzymkinetik til
studiet af transplantaters funktionalitet, for blot at nævne nogle få.
På IMFUFA har jeg arbejdet med at beskrive, analysere og forstå aspekter inden for så varierede områder som
humane væske- og elektrolytbalancer, respiration og gastransport, passiv og aktiv transport over
cellemembraner, væskestrømninger i øjet, forskellige stoffers transport og virkning på organismen, hjertets
pumpefunktion, blodstrømning i elastiske blodårer samt en lang række af de forskellige kontrolmekanismer, der
regulerer diverse tilstande og processer (f.eks. de der styrer blodtrykket forskellige steder.) En del af dette
arbejde har bidraget til at udvikle en kommerciel anæstesisimulator, der i enestående grad bygger på
matematisk modellering af de relevante mekanismer af en patient under narkose. Simulatoren benyttes, både
herhjemme og i udlandet, til at træne og uddanne såvel anæstesilæger som anæstesisygeplejersker.
Der, hvor matematikken i denne sammenhæng har størst betydning, er i opstillingen af teoritunge modeller (hvor
ordet teori her benyttes i stærk kontrast til ordet hypotese), i analyse af modeller og måske allervigtigst til at
undersøge, afprøve og forstå effekten af potentielle indgreb. Sidstnævnte har i dag stor betydning, f.eks. som
forløber for nye behandlingsmetoder. Tænk blot på de behandlingsmæssige følger af at skulle prøve sig frem i
forbindelse med udviklingen af bypass-operationer. Med preskriptiv modellering kan man f.eks. undersøge,
hvilken effekt det har at erstatte et sygt stykke blodåre med et kunstigt stykke åre, og med hvilke egenskaber
et sådan stykke kunstig åre bør konstrueres og inplanteres for at fungere optimalt.
Min igangværende forskning omfatter bl.a. et problem, der ved første øjekast ligner klassisk fysik mere end
noget, der har med fysiologi at gøre, men vent blot og se! Tag to elastiske gummislanger af forskellig elasticitet.
Fyld slangerne med vand og saml dem i begge ender til et lukket cykelslangeformet system. Hvis man derefter
rytmisk klemmer et stykke af slangen sammen kortvarigt, sker der det, at en trykbølge, der ses som en
udbulning på slangen, forplanter sig i hver sin retning rundt i systemet samtidig med, at væsken skvulper frem
og tilbage. De fleste forskere med indsigt i denne type systemer forventer dette, men er, hvis de spørges,
forsigtige med at foreslå andre effekter. Normalt observeres der eksperimentelt desuden en gennemsnitlig
vandstrøm den ene vej rundt i systemet. Hastigheden, hvormed vandet strømmer, afhænger af den frekvens,
hvormed slangen klemmes sammen og den måde, hvorpå den klemmes sammen. Men mere forbavsende er
det, at den retning, som vandet løber rundt, afhænger af den frekvens, der klemmes sammen med og af
karakteren af sammentrykningen. I samarbejde med studerende har jeg ladet ovennævnte eksperiment foretage
under kontrollerede omstændigheder, ligesom jeg har modelleret systemet og simuleret væskestrømningens
dynamiske opførsel. Efterfølgende analyser tyder på, at der nok foregår et kompliceret samspil mellem ikke-
lineære effekter og de såkaldte randbetingelser, men at man faktisk kan forklare hvilke dele, der primært er
ansvarlige for det overraskende udfald.
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Denne fascinerende matematiktunge forskning har vakt og vækker stadigvæk stor
opmærksomhed og interesse, når jeg præsenterer den på forskellige konferencer, såvel i mere
disciplin-rene fora, som på konferencer om „life sciences”. Men hvad var det, dette cykelslangesystem
havde at gøre med fysiologi. Faktisk findes der både primitive hvirvel- og hvirvelløse vanddyr, der har et
blodkredsløb uden hjerteklapper eller andre klapper til at styre, hvilken vej blodet skal flyde. Et andet eksempel,
hvor denne forskning har betydning i fysiologi, er blodcirkulationen i det humane foster på et tidligt stadie før
hjerteklapperne udvikles. Men størst praktisk betydning har opdagelsen og forståelsen af slange-systemet for en
videreudvikling af hjertemassage, den såkaldte CPR-behandling for patienter med hjertestop. Tænk blot på hvor
vital den valgte massagefrekvens sandsynligvis må være for succesfuld behandling. Massagen skulle gerne
bringe blodet til at flyde den rigtige vej rundt i systemet og gerne med størst mulig hastighed. Det skal i denne
forbindelse nævnes, at den mekanisme, der er ansvarlig, for hvordan hjertemassage virker, ikke er forstået. Der
er to konkurrerende hovedhypoteser; at hjertemassagen trykker på de store vener, der derved presser blod ind i
hjertet eller, at der presses direkte på hjertet, så blodet presses ud af det. En detaljeret modellering, analyse
samt efterfølgende forståelse af dette scenario, er et af mine andre forskningsprojekter. Sidstnævnte, der foregår
i samarbejde med amerikanske fysiologer og hollandske læger, er stadig under udvikling og har stor bevågenhed
fra lægeverdenen.
En strategi for, hvordan hjertemassage bør foregå, vil være helt afhængig af en forståelse af  de indgående
mekanismer, der i sagens natur primært er baseret på matematisk modellering. Herved kan matematisk
fysiologi være med til at redde menneskeliv!

Referencer
Symmetric compressions of a fluid filled torus with asymmetric elasticity generates mean flow of  frequency
dependent size and orientation. Ottesen, J.T., J. mat. biol. (Submited.)
Mathematical Modelling in Medicine. Ottesen, J.T. and Danielsen, M. (eds.), IOS press, Amsterdam, 2000.
Applied Mathematical Modeling in Human Physiology. Ottesen, J.T., Olusen, M.S. and Larsen J. (eds.), SIAM,
2002 (in print.)

Figuren viser to typiske kurver af vandstrømningen i slangesystemet som funktion af tiden (røde kurver) med
tilhørende gennemsnitsstrømme (grønne kurver). I øverste figur vises et tilfælde med lav pumpefrekvens (0.5
Hz) og i det nederste et tilfælde med høj pumpefrekvens (7.5 Hz). Ved den lave frekvens (øverst) anslås
systemet til tiden 0, 2 og 4 sekunder og ved den højere frekvens (nederst) anslås sytemet,  hver gang der er
gået 0.1333 sekunder  f.eks. til tiden 5.6, 5.7333, 5.8667, og 6.0 sekund.
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         Et projekt under udvikling
           - en systematisk indsats for faglig-pædagogisk kompetenceudvikling blandt
            projektvejlederne på NAT-BAS

Af Karin Beyer, IMFUFA

I forbindelse med den nylige evaluering af basisuddannelserne fremhævede Studienævnet for Den
Naturvidenskabelige Basisuddannelse (NAT-BAS-SN) i sin selv-evalueringsrapport,  at „ Studienævnet anser i
den nuværende  situation den pædagogiske efteruddannelse af lærerne for det måske vigtigste initiativ til den
interne kvalitetsudvikling“ (NAT-BAS-SN, 2000, s.55). Den ånd, som dette ønske om efteruddannelse skal ses i,
fremgår af følgende citat fra opsamlingen, s. 57, i samme rapport:
”Det er selvevalueringsgruppens vurdering, at der på kort sigt kan gøres en forstærket indsats internt på NAT-
BAS for at understøtte holdopbygningen af lærerne i husene. Målsætningen skal være, at det af
naturvidenskabslærerne regnes for en attraktiv og udviklende udfordring for en 2-årig periode at få lov til at indgå
i et tværfagligt sammensat lærerteam i et NAT-BAS-hus.”
I overensstemmelse hermed fremhævede fagpanelet i den endelige evalueringsrapport (EVA, 2001), „at
uddannelsens potentiale kunne udnyttes bedre, hvis uddannelsen/institutionen igangsætter en målbevidst
indsats for at fremme den pædagogiske kvalificering blandt underviserne…“.

Endnu før basisevalueringen og delvis i sammenhæng med oprettelsen af Dansk Center for
Naturvidenskabsdidaktik (DCN) i 1998 var det på RUC besluttet, at en indsats for løbende faglig-pædagogisk
kompetenceudvikling på Det Naturvidenskabelige Hovedområde skulle ske i forbindelse med lærernes
periodevise allokering til projektvejledning på NAT-BAS. Ved DCN’s etablering blev Studieleder for NAT-BAS Jens
Højgaard Jensen medlem af Styregruppen og Karin Beyer ankerperson for RUC med særlig opgave at stimulere
til udviklingsprojekter på RUC-NAT og i samarbejde med de øvrige universiteters ankerpersoner at arrangere
kurser og konferencer vedrørende naturvidenskabsundervisning på universitetsniveau. (De DCN-støttede
udviklingsprojekter der vedrører NAT-BAS-kurser, omtales kort i et PS i slutningen af denne artikel). Samtidig har
KB været faglig-pædagogisk konsulent for NAT-BAS-SN. De traditionelle årlige seminarer om et væsentligt tema
for NAT-BAS er blevet opprioriteret i de senere år, og i 2001 er Studienævnet gået et vigtigt trin videre.

Studienævnets udmelding
I juni 2001 skrev studieleder Jens Højgaard Jensen (med støtte fra institutlederne i Institut 1 – 4) til de lærere,
som var allokeret som projektvejledere i 1.årshusene pr. 1. september, „at Studienævnet har besluttet, at
deltagelse i faglig-pædagogisk kompetenceudvikling —— ikke kun er et tilbud, men også en del af
arbejdsforpligtigelsen i sammenhæng med allokeringen.“  Det fremgår af brevet, at der som tommelfingerregel
regnes med, at 10% af arbejdstiden ved allokeringen som projektvejleder anvendes i forbindelse med det faglig-
pædagogiske udviklingsprojekt. Som kompensation allokeres der flere projektvejledere til husene i
forårssemesteret.

Traditionen
På NAT har vi en mangeårig tradition for, at lærere som er allokeret som projektvejledere i NAT-BAS-husene
uanset hvilket institut de kommer fra, samarbejder om at løse opgaverne i forbindelse med gruppedannelse,
projektvejledning, evaluering mv. i de enkelte huse, ligesom man gør en indsats for at introducere nye
undervisere til basisuddannelsens kultur. Når sandheden skal frem, har der været stor forskel på, hvor alvorligt
de enkelte vejledere har taget de individuelle og kollektive opgaver i huset, og der har været en tendens til at
samarbejdet indskrænkede sig til det mest nødvendige for at administrere huset og etablere arbejdsdelingen
mht. vejledning af  grupperne. Kun i særlige tilfælde har en vejledergruppe investeret tid i  mere dybtgående
diskussioner af „hvorfor“ og „hvordan“ i forbindelse med projektarbejdet. I de senere år har der dog været en
glædelig ændring i retning af, at flere vejledere fra forskellige institutter går seriøst ind i arbejdet og bakker op
om de almene principper for NAT-BAS.

Lærernes erfaringer og holdninger til NAT-BAS
I 2001 iværksatte IMFUFA en spørgeskemaundersøgelse blandt NAT-lærere, som blev gennemført af Sebastian
Horst  med økonomisk støtte fra Dansk Center for Naturvidenskabsdidaktik (DCN).  Rapporten (Horst, 2001)
giver mange interessante oplysninger om lærernes erfaringer med og syn på såvel kursusundervisning som
projektvejledning på NAT-BAS. Når lærerne spørges om, hvad der især ville kunne bidrage til at forbedre
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undervisningen, så viser svarene, at der ikke er tiltro til pædagogiske kurser og heller ikke til detaljerede
håndbøger/manualer med retningslinier for typiske situationer. Derimod vil man gerne have mere systematisk
erfaringsudveksling med kolleger.

Projektarbejde er mere end en pædagogisk undervisningsform
Det er ikke uden grund, at vi taler om faglig-pædagogisk kompetenceudvikling og ikke bare om pædagogisk.
Som i øvrigt på RUC satser vi på, at projektvejlederen kan yde både faglig- og procesvejledning på en
kompetent måde.
Indholdskravene til projektarbejdet på NAT-BAS er ikke beskrevet ved fagområder der skal dækkes, men ved
systemet af semesterbindinger, der udtrykker særlige fagperspektiveringer, der skal bearbejdes eksemplarisk i
løbet af basisuddannelsen. Disse fagperspektiveringer  kan realiseres på mange måder og i forbindelse med
forskellige naturvidenskabelige discipliner, og selv om man tilstræber, at en vejleder har gode faglige
forudsætninger for de projekter han/hun direkte vejleder, så er det nødvendigt, at vejlederne kan deltage i de
generelle diskussioner om semesterbindingerne både i forbindelse med gruppedannelsesprocessen og ved
midtvejs- og afsluttende evalueringer, såvel som ved studievejledende samtaler med de studerende. Faglige/
metafaglige perspektiveringer fletter sig således ind i pædagogiske/procesmæssige spørgsmål.
Evalueringsrapporten (EVA, 2001) fremhæver i overensstemmelse hermed, at der er behov for at øge
vejledernes kvalifikationer mht. procesvejledning, og at det er nødvendigt, at lærerne påtager sig et større
ansvar for gruppedannelsesprocessen, og at personevalueringer gennemføres mere systematisk end tilfældet er.
Uddannelsen og underviserne har et særligt ansvar for at sikre sammenhæng og faglig progression i
uddannelsesforløbet. Desuden fremhæves behovet for kvalificering af vejledningen især på 3. semester, hvor
der skal reflekteres over naturvidenskaberne som kulturelt og samfundsmæssigt fænomen.

Ikke pædagogisk skoling, men udvikling af  vejlederkulturen
NAT-BAS-miljøet, hvor man som vejleder arbejder tæt sammen med kolleger fra andre fag og traditioner, kan
bidrage væsentligt til „efteruddannelsen“, hvis man først engageres i forpligtende diskussioner på tværs af
fagene. På grund af det tværfaglige miljø, er det nødvendigt at gøre egne faglige og metafaglige forudsætninger
eksplicitte, mens det i OB-miljøerne i højere grad er muligt at kommunikere inden for fælles faglige rammer uden
en sådan eksplicitering. Hvis det er vanskeligt at formulere forudsætninger og problemer for kolleger fra andre
fag og traditioner, så er det endnu vanskeligere at forklare for de helt unge studerende!
Målet er altså ikke  „pædagogisk skoling“ af vejlederne, men at stimulere udviklingen af en vejlederkultur, som
dyrker en „forskende indstilling“ til undervisningsopgaverne, og som bygger på viden om og respekt for såvel
forskelle som ligheder mellem forskellige naturvidenskabelige discipliner.

Hvad er det så vi gør??
HUSK-lærerfunktionen (huskoordinerende) er blevet opgraderet. I efterårssemesteret 2001 blev HUSK-lærerne i
1.årshusene (Mogens Niss, Inst.2 og Erik Engberg Olsen, Inst.3) allokeret med dobbelt arbejdstid, og HUSK-
læreren fik særligt ansvar for kompetenceudviklingsprojektet i det pågældende hus.
De regelmæssige vejledermøder i huset (ca. hver 14. dag)  udvides, så der bliver plads til faglig-pædagogiske
diskussioner. Samtidig reduceres den tid, der anvendes til ”administrative” spørgsmål ved, at disse opgaver
varetages af HUSK-læreren på baggrund af konsultation af vejlederkollegerne. På vejledermøderne drøftes så
gennem semesteret forskellige principielle spørgsmål, ikke på abstrakt form, men i tæt forbindelse med
projektvejledningens aktuelle praksis og med respekt for faglige forskelligheder. Faktisk er der langt større
forskelle mellem de forskellige naturvidenskabelige fag/discipliner end den almindelige retorik lader ane. Det er
ikke bare et spørgsmål om forskelle i genstandsfelt, men nærmere om forskelle i anskuelsesmåde.  Fx er der
stor forskel på den måde forskere fra hhv., fysik, kemi og biologi anvender begreber som teori, model og
eksperiment, hvilket naturligvis gør kommunikationen på tværs af fagene og formidlingen til de studerende til en
særlig udfordring.

Det er nu besluttet, at de særlige semesterintroducerende kurser (SIK 1, SIK 2 og SIK 3), der introducerer de
studerende til den aktuelle semesterbinding, skal  planlægges og afholdes af husets lærere under ledelse af
HUSK-læreren. SIK-koordinatorerne (Jeppe Dyre, Inst.2, Søren Hvidt, Inst.1 og Karin Beyer, Inst.2)  sikrer
kontinuiteten og assisterer husets lærere.



37

Desuden afholdes et 1-1½ dags seminar for husenes lærere ved begyndelsen af hvert semester (kaldet hhv.
SIK A, SIK B og SIK C). Ved disse seminarer behandles både procesvejledning og fagperspektivering mv. i
tilknytning til semesterets binding. Samtidigt lægges grunden for samarbejdsformen i vejledergruppen i det
følgende semester. Introduktionsseminaret, SIK A, for de to 1.årshuse blev afholdt 10. - 11. september 2001 på
Søminestationen. Husenes arbejde med projektpædagogiske spørgsmål understøttes endvidere ved uddeling af
en lille bogpakke til projektvejlederne ved starten af 1. semester.

Undertegnede arrangerer som SN’s faglig-pædagogiske konsulent seminarer efter behov og i samarbejde med
SN og HUSK-lærere. Den 28. marts 2001 afholdtes således et heldagsseminar med titlen: NAT-BAS som
sorteringsfilter – uden uønskede bivirkninger”, med oplæg af Jens Josephsen (Inst.1), Karin Beyer og Johnny
Ottesen (begge Inst.2) og indlagte gruppediskussioner på tværs af huse og institutter. Seminaret behandlede
kravene på NAT-BAS, både de formelle og de uformelle, og de evalueringsmekanismer (i forbindelse med kurser
såvel som projekter) der sigter på forbedring af den enkeltes studieindsats. Året før var temaet ”Projektarbejde
på NAT-BAS – mere end en pædagogisk undervisningsform?”, hvor bl.a. Frederik Voetmann Christiansen (Inst.2)
og Jesper Brandt (Inst.3) holdt oplæg om betydningen af det eksemplariske princip for styringen af
projektarbejdets indhold og om forskelle i faglighed, illustreret med eksempler fra hhv. fysik og geografi.

 Om DCN-udviklingsprojekter vedrørende kurser på NAT-BAS
Med økonomisk støtte fra DCN har følgende lærere været engageret i udviklingsprojekter af NAT-BAS-kurser:
Tage E. Christensen, Inst.2: Fysik B, Morten Blomhøj, Tomas Højgaard Jensen, Johnny Ottesen og Tinne Hoff
Kjeldsen, alle Inst.2: BASE (kursus i matematisk modellering)  og Jens Josephsen, Inst.1: Kemi A og Kemi C.
Disse og andre udviklingsprojekter er nærmere beskrevet i DCN’s rapport fra januar 2002 over virksomheden
1998-2001 (B. Lund & H.C. Hansen (red), 2002).
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videreuddannelse af akademisk arbejdskraft in-
den for det offentliges ansættelsesområder, hvor
en stor del af ”markedet” findes.

Instituttet havde i 2001 10 ph.d. –studerende og
1 person erhvervede ph.d.–graden. Instituttets
RUC-financierede stipendier er fortrinsvis pla-
ceret inden for ph.d.-programmerne i Soft
Materials Science og Matematiks og Fysiks
Fagdidatik. Det medfører, at en væsentlig del af
vejlederkompetencen desværre ikke i tilstræk-
kelig grad kan komme til anvendelse på dette
niveau.

Masteruddannelse i matematisk modellering
I anden halvdel af 2001 påbegyndtes planlæg-
ning af et masteruddannelsesprogram i matema-
tisk modellering. I mange sammenhænge øges
anvendelsen af matematiske modeller for at be-
skrive og overskue komplekse sammenhænge.
Instituttet har besluttet at udbyde en master-
uddannelse (1 års samlet studietid), som skal give
kompetence til at overskue og vurdere matema-
tiske modeller samt kommunikere/ samarbejde
med specialister i udformning af matematiske
modeller.

Forskerskole i naturvidenskabernes fagdidaktik
I midten af 2001 indledtes drøftelsen mellem en
række institutioner om oprettelse af en national
forskerskole på området. Der er opnået enighed
om at danne et konsortium mellem i alt 11 part-
nere, med prof. Mogens Niss som videnskabelig
leder og administrativt forankret i IMFUFA, som
udbyder af forskeruddannelsesprogram i
fagdidaktik med særligt henblik på matematik,
fysik og kemi samt det sekundære og tertiære
uddannelses niveau.

Der vil blive indsendt ansøgning til Forsker-
uddannelsesrådet om opstartsbevilling ved
ansøgningsrunden i april 2002.

Konferencer og seminarer
Den 1. marts 2001 blev ”Den 14. RUC-model-
dag” afholdt (Bernhelm Booss-Bavnbek var ar-
rangør). Der var 4 oplægsholdere med emnet:
”Matematiske modeller i biologi: Organismer
og populationer”

Den 11. oktober 2001 afholdt instituttet et
heldagsseminar (Karin Beyer hovedarrangør)
”Om samspillet mellem forskere og lærere i
forsknings- og udviklingsprojekter: Konstruktivt
samarbejde eller modstridende dagsordener?
I alt deltog ca. 60 personer fra universiteter, se-
minarier, gymnasier og folkeskoler.

I 2004 (4-11 juli) afholdes 10 th International
Congress on Mathematical Education (ICME-
10) i Danmark. Der er tale om en verdenskongres
for forskere og undervisere i matematik på alle
uddannelsesniveauer. Kongressen afholdes hvert
fjerde år og forventes i 2004 at få omkring 4000
deltagere fra hen ved 100 lande.

Projektering af ny bygning

Udbygningsplanen for RUC fra 1995 indebar
opførelse af en ny bygning til IMFUFA til ibrug-
tagelse i 2000.

I anden halvdel af 2000 og i 2001er der gennem-
ført et stort arbejde med at detailplanlægge den
nye bygning. En række af instituttets medarbej-
dere har ydet en stor indsats for i samarbejde med
Henning Larsens tegnestue og de rådgivende
ingeniører, samt RUC´s tekniske forvaltning, at
få bygningen indrettet bedst muligt. Den skal
rumme meget forskellige typer aktiviteter og
funktioner, og en helt afgørende ambition har
været at sikre et miljø præget af høj grad af inte-
gration af instituttets personale og studerende
på tværs af fagopdelinger og arbejdsfunktioner.

Det har været et meget krævende arbejde, fordi
det overordnede koncept (”by-murskonceptet”)
har lagt stærke bånd på udformningen af byg-
ningen.

Anstrengelserne er resulteret i planen for en ny
bygning, som giver en 50% forøgelse af
instituttets areal og lokaler med større anvende-
lighed og tidssvarende indretning og kvalitet,
og som vil blive en vigtig forudsætning for
instituttets fortsatte udvikling af forskning og
undervisning. Det nære naboskab til instituttet
for kemi og biologi, til den naturvidenskabelige
basisuddannelse, samt det nye bibliotek ved cen-
trets nye hovedindgang vil bidrage hertil.

Instituttets medarbejdere:

3 professorer
1 docent
15 lektorer
1 adjunkt
3 forskningslekt./ adj./ass.
10 ph.d.-studerende
8 TAP heraf 4 TEK-TAP
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I år 2001 var såvel studienævnene som bestyrel-
sen i instituttet optaget af  arbejdet med at føre
den faglige udviklingsplan (2000-2002) ud i li-
vet, samt med at udvikle fagene i forlængelse af
eksterne evalueringer og RUCs udviklings-
kontrakt. Der blev i denne forbindelse taget flere
nye initiativer, men en række aktiviteter har også
været inde i en konsolideringsfase eller
afviklingsfase.

Instituttets undervisning

Instituttet bidrager til undervisningen på den
samfundsvidenskabelige basisuddannelse, den
naturvidenskabelige basisuddannelse, bachelor-
og kandidatuddannelsen i Geografi, bachelor-
og kandidatuddannelsen i Internationale
Udviklingsstudier, Turistføreruddannelsen,
Forskerskolen i Internationale Udviklingsstudier,
Miljøforskeruddannelsen samt
forskeruddannelsesprogrammet „Erhverv, sam-
fund og globalisering”.

Geografi

Bachelor- og kandidatuddannelsen i geografi
havde i efteråret 2002  364 indskrevne stude-
rende. Studienævnets arbejde har i hele 2001
være præget af arbejdet med at udforme en ny
studieordning for geografi. Den ny s tudie-
ordning, som iværksættes fra efteråret 2002, er
blevet til på baggrund af evalueringen af geo-
grafi-uddannelsen. I den forbindelse er der lagt
vægt på at sikre fagets gymnasiekompetence, li-
gesom studieordningen indeholder en faglig
ajourføring som et bidrag til at udvikle fagets
profil på universitetet, i gymnasiet og på arbejds-
markedet. I denne forbindelse arbejdes der fort-
sat på at styrke den geografi-orienterede under-
visning på basisuddannelserne, og der er indført
en ny mulighed for at læse geografi  med en
turismetoning.

Forskeruddannelsesprogrammet „Erhverv, sam-
fund og globalisering”  er et samarbejde med
Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervs-
økonomi. I november afholdt programmet
forskerkurset „Tourism in Movement” i Roskilde.
Der er afholdt ph.d. kurser i flere internationale

herunder nordiske netværk i tilknytning til pro-
grammet, således også et kursus i „Glocalisation
and regional policies, scales and strategies” i juni
i Tromsø som et samarbejde mellem Nordic Re-
search School on Local Dynamics og det nordi-
ske geografi-netværk „Det globalt-lokale
spændingsfelt”.

Miljøforskeruddannelsesprogrammet er et sam-
arbejde med Institut for Biologi og Kemi, Insti-
tut for Miljø, Teknologi og Samfund samt en
række eksterne forskningsinstitutioner. I 2001 er
der arbejdet på at koordinere programmets akti-
viteter med Teknik-Samfund programmet ved
Institut for Miljø, Teknologi og Samfund og en
række andre institutioner med henblik på en fæl-
les forskerskole i Bæredygtig Udvikling.

Endvidere er geografi involveret i ph.d. netvær-
ket Circumpolar Arctic Social Science (CASS),
som siden 1996 har afholdt årlige 14 dages
forskerkurser i felten. I september 2001 afhold-
tes kurset „Consequences of Industrialisation in
the Arctic” således i det nordvestlige Rusland.

Turistføreruddannelsen

I 2001 blev turistføreruddannelsen indplaceret
som diplomuddannelse i videre-uddannelsessy-
stemet for voksne. Der blev optaget 25 stude-
rende på den første og foreløbige eneste diplom-
uddannelse på RUC med studiestart i efterårs-
semestret. Den er normeret til  1 studenterårsværk
- svarende til 60 ECTS-point -  og giver ret at
anvende betegnelsen Turistfører med Diplom. På
engelsk: Tourist Guide Diploma.
Turistføreruddannelsen kvalificerer de stude-
rende til at løse planlægnings- og
formidlingsmæssige opgaver for udenlandske
gæster i Danmark inden for såvel ferie- som
erhvervsturisme.

Ved den ordinære eksamen i april 2001 gennem-
førte 24 studerende turistføreruddannelsen for-
delt på sprogene: engelsk (9), tysk (4), fransk (3),
japansk (2), spansk (2), italiensk (2), græsk (1)
og kinesisk (1).

Internationale Udviklingsstudier

Institut for Geografi og Internationale
Udviklingsstudier
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På bachelor- og kandidatuddannelsen i Interna-
tionale Udviklingsstudier var der en studenter-
bestand 582 studerende, der blev betjent af  11,5
lærerårsværk. I 2001 blev der uddannet 69 nye
kandidater fra faget. Året var i øvrigt karakteri-
seret af flere udviklingsaktiviteter. Der blev
igangsat en omstrukturering af fagets første mo-
dul, således at der kunne opnås en større
studenterinddragelse i et i øvrigt kursustungt
modul. Der blev også etableret en ny seminar-
struktur på de to øvrige faglige moduler gennem
opstart af nye faglige seminarer, der skal sikre en
bedre kobling af modul 2 og modul 3 samt en
mere forskningsbaseret undervisning.

Forskerskole

Internationale Udviklingsstudier udbyder fort-
sat ph.d. uddannelse. Det foregår via „Forsker-
skolen i Internationale Udviklingsstudier” -
Graduate School of International Development
Studies, som beskæftiger sig med „institutioner
og konflikt i udviklingsprocessen”. Forsker-
skolen er opbygget omkring et netværk med in-
stitutioner i Danmark (med særlige bånd til Cen-
ter for Udviklingsforskning) og i Norden samt
internationalt i forhold til institutioner i den
tredje verden. Der var i januar 2001 indskrevet
24 studerende ved uddannelsen. I løbet af 2001
var der 5 ph.d. studerende, som tog deres grad,
og der blev indskrevet 7 nye studerende. Der blev
i år 2001 afholdt to intensive forskeruddannelses-
kurser: „Ethnographies of Aid - Narratives, Ethics
and Power” med 22 deltagere,  heraf halvdelen
fra Danmark og resten fra otte andre lande;
„Beyond Home and Exile: Making Sense of
Lives on the Move”  med 18 deltagere, heraf 11
fra Danmark og syv fra fem andre lande. I disse
kurser deltog en række udenlandske gæstelærere.
Herudover var Professor Jeremy Gould, Helsinki
Universitet gæsteforsker ved forskerskolen i tre
måneder i 2001.

SLUSE-programmet

I år 2001 var programmet „Sustainable Land Use
and Natural Resources Management“ (SLUSE)
fortsat i den tre årige konsolideringsfase, der en-
deligt skal indlejre programmet i RUC uddan-
nelsesstruktur. SLUSE er i denne fase fortsat fi-
nansieret af DANCED midler fra Miljøministeriet
og er et samarbejde mellem en række fag på Den
Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, Kø-
benhavn Universitet samt Geografi og Interna-
tionale Udviklingsstudier på RUC. I studieåret
2001/2002 har SLUSE haft ca. 50 studerende fra
de tre universiteter – heraf en tredjedel fra RUC.

Alle SLUSE-studerende gennemførte det obli-
gatoriske basiskursus inklusiv tre ugers feltar-
bejde i Malaysia, Thailand eller Sydafrika. Der
har i løbet af året endvidere været mange aktivi-
teter for at forbedre programmet for danske stu-
derende, men også for at opbygge tilsvarende
programmer i Thailand, Malaysia og Sydafrika.

Instituttets forskning

Geografi
Forskningen ved geografi beskæftiger sig sær-
ligt med
•samfundets økonomiske, politiske, sociale og

kulturelle udvikling i lyset af den forøgede
geografiske mobilitet

•de udfordringer som udspringer af den men-
neskelige påvirkning af naturen

•samspillet mellem kulturlandskab, ressourcer
og teknologi

Forskningen er organiseret i tre forskellige forsk-
ningsområder:

Informationsalderens sociale og økonomiske
geografi (SEGIA) arbejder inden for traditionen
for by- og regionalforskning. Der arbejdes her-
under særligt med den geografiske mobilitet i
relation til andre rumlige processer i samfundet.
Fem indgangsvinkler anvendes i kombination:

•Regional udvikling, virksomheder og netværk
•By- og regionalpolitik og lokale strategier
•Social praksis, identitet og produktion af rum
•Mobilitet, kultur og geografiske repræsenta-

tioner
•Landskab, ressourcer og social organisering

Forskningsgruppen består af 9 videnskabelige
medarbejdere og 4 ph.d. studerende.

Heraf er tre videnskabelige medarbejdere,  en
ph.d. studerende og en gæsteprofessor involve-
ret i projektet „Turismens praktikker og produk-
tionen af destinationer – Repræsentationer, net-
værk og strategier” ved Dansk Center for
Turismeforskning. Der blev gennemført en række
feltarbejder til dette projekt i 2001. Endvidere
afsluttede UNESCO MOST Circumpolar Coping
Processes Project første fase samtidig med at
NORDREGIO-projektet „Coping Strategies and
Regional Policies, Social Capital in Northern
Peripheries” blev fuldført. Inden for
byforskningen påbegyndte to videnskabelige
medarbejdere i 2001 projektet „Byens mange
ansigter” ved en bevilling fra Statens Samfunds-
videnskabelige Forskningsråd.
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GlobAsia - Forskningsprogram om ændrede globale
og regionale betingelser for industriudvikling og
miljøforvaltning i asiatiske lande
Af Professor John Degnbol-Martinussen.

Sigtet har været at undersøge, hvorledes ændrede globale og regionale forhold har påvirket udvalgte lande i
Syd- og Sydøstasien. Der henvises ofte til de senere års ændringer i verdensøkonomien med ordet
‘globalisering’. Med dette forskningsprogram har vi imidlertid ønsket at nå frem til mere præcise beskrivelser af,
hvilke forandringer der har kunnet iagttages både globalt og regionalt. Såkaldt ‘globalisering’ forstået som forøget
funktionel integration og koordination af økonomiske og politiske aktiviteter overalt i verden er kun en blandt
flere tendenser. Der er også tale om en regional polarisering omkring verdens tre vækstpoler: USA, EU og
Japan/Kina. Endvidere har mange u-lande oplevet forandringerne primært som marginalisering.

Med fokus på lande som Indien, Thailand, Malaysia, Singapore og Taiwan har forskningen drejet sig om stater
og samfund, som i varierende grad er blevet integreret i de internationale økonomisk-politiske systemer. Industri
og landbrug i alle disse lande er blevet kraftigt påvirket af den stærkt forøgede internationale samhandel,
omfattende kapitalbevægelser, stærkt stigende finansielle transaktioner og spredning af informationsteknologi.
Især de store transnationale selskabers voksende betydning har ændret vilkårene for industriudvikling og
miljøforvaltning. Disse selskaber har påført den indenlandske industri nye former for konkurrence, men har
samtidig været potentielle partnere for nationale virksomheder.

De samlede virkninger har været meget forskellige i de undersøgte lande. Noget af ideen med forskningen har
været at blotlægge, hvilke forhold der i særlig grad bestemmer, hvad landene får ud af at blive stærkere
integreret i de internationale økonomiske processer. Her er det blandt andet vigtigt, hvor godt rustet de
indenlandske firmaer har været til at forbedre deres konkurrenceevne, sikre teknologisk opgradering og
effektivisere deres udnyttelse af både menneskelige og fysiske ressourcer. Men også staternes politik og
kapacitet har spillet en stor rolle.

I sammenhæng hermed har forskningsprogrammet undersøgt, hvorledes staternes handlemuligheder er blevet
begrænset af både den stærkt forøgede økonomiske internationalisering og presset fra stærke internationale
aktører som Verdenshandelseorganisationen (WTO), Den Internationale Valutafond, Verdensbanken, i-
landsregeringer og sammenslutninger heraf (især OECD, EU). Nye ‘spilleregler’ for internationale økonomiske
transaktioner, som de er fastlagt især i WTO-aftalerne, har - sammen med presset fra både officielle
internationale aktører og private virksomheder og banker - begrænset staternes handlemuligheder. De
undersøgte stater - med undtagelse af Singapore - er alle blevet presset til at gennemføre liberaliseringer
hurtigere og på flere felter, end de nationale økonomier har været rustet til. Men det har ikke gjort staterne
magtesløse. Tværtimod har de reageret ved i et tættere samarbejde med nationale aktører at sætte sig til
modværge over for de eksterne påvirkninger, herunder også i WTO-forhandlingerne. De undersøgte stater er især
siden 1998 begyndt at udnytte de muligheder, de har for at ‘styre’ landenes internationale økonomiske
integration.

Forskningsprogrammet er gennemført under ledelse af Prof. John Degnbol-Martinussen. De øvrige tilknyttede
fem seniorforskere (Mogens Buch Hansen, Thorkil Casse Daniel Fleming, Laurids S. Lauridsen og Henrik
Søborg) fra Internationale Udviklingsstudier har hver stået for egne forskningsprojekter under programmet. Det
samme gælder en  adjunkt (Kristen Nordhaug) samt en række ph. d. studerende, som har været knyttet til
programmet. Aktiviteterne er blevet støttet over godt tre år med 4 mill. kroner fra Statens
Samfundsvidenskabelige Forskningsråd. I kraft af et tæt samarbejde med Forskerskolen i Internationale
Udviklingsstudier har det været muligt at gennemføre både en international konference og intensive
forskertræningskurser for ph. d. studerende fra Danmark og udlandet. Resultaterne er publiceret i antologier,
internationale tidsskrifter og enkelte bøger. Flere publikationer er undervejs. Der henvises i øvrigt til projektets
hjemmeside:  www.GlobAsia.dk.
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Naturgeografi og geoøkologi beskæftiger sig
med de abiotiske processer i landskabet i rela-
tion til økosystemer og arealanvendelse. Der an-
vendes geostatistiske metoder in forskellige geo-
grafiske skalaer med prioritet til mark- og land-
skabsskala. De fem hovedfelter er:

•Måling og kortlægning af geoøkologiske pa-
rametre

•Matematisk modellering til analyse af
geoøkologiske systemer

•Geostatistisk analyse af geoøkologiske og
geologiske parametre

•Erosionsstudier
•Analyse af komplekse systemer

Forskningsgruppen består af 5 videnskabelige
medarbejdere og 2 ph.d. studerende.

Forskningsgruppen står for Marbjerg Mark pro-
jektet, som udføres inden for den ordinære
forskningstid. Der arbejdes med en mark med tra-
ditionelt landbrug nær ved Roskilde Universi-
tetscenter for at kortlægge variationer i jordbund
og hydrauliske forhold på markniveau, og prø-
ver analyseres i instituttets geokemiske labora-
torium. I 2001 erhvervede instituttet en rod-
scanner, som anvendes i det nye projekt „Root
development in relation to nutient status on set-
aside soils in Denmark”. Samtidig begyndte pro-
jektet „Nutient content in rainwater in relationer
to different weather sitaution” indsamling af
regnvandsprøver i oktober 2001.

Regional udvikling, produktionsstruktur og plan-
lægning (REPROPLAN) fokuserer på kortlægnin-
gen af samfundets ressourcegrundlag og materi-
elle relationer. Dertil analyseres den politiske og
planlægningsmæssige administration af disse
relationer. Der arbejdes med seks hovedtemaer:

•Land cover, arealanvendelse og ressource-
struktur

•Kulturlandskabet og produktionens regionale
organisering

•Ressourcer, produktion og erhvervsudvikling
•Regional og lokal planlægning
•Urbaniseringsprocesser
•Geografiske Informationssystemer (GIS), luft-

og satellitfotos.

Forskningsgruppen består af 6 videnskabelige
medarbejdere samt en række forsknings-
assistenter og ph.d. studerende.

I 2001 afsluttedes det tværfaglige projekt „Værdi,
Landskab og Biodiversitet”, som er omtalt an-
detsteds i denne årsberetning. Inden for rammerne

af Øresundsuniversitetet arbejdes der med ana-
lyser af udviklingen af erhvervsstrukturen i
Øresundsregionen. Der er påbegyndt studier af
IT-sektoren, og disse studier gælder både
Øresundsregionen og udkantsamfund i Nordat-
lanten og Arktis. I Samsø-projektet ses på imple-
mentering af nye former for energiforsyning,
samtidig med at der foregår studier af urbanise-
ring af landområder. Inden for GIS-området ar-
bejdes der med oversættelse af data mellem for-
skellige data og kilder.

Geografiafdelingen arrangerede og deltog i 2001
i en række forskelligartede seminarer og konfe-
rencer. Vi kan her blot nævne at

•Geografiafdelingen arrangerede det Internatio-
nale seminar „2001 – A Space Odyssey,
Spatiality and Social Relations in the 21st

century” med deltagere fra Canada, England,
Holland, Tyskland, Estland, Sverige, Norge og
Danmark. Over halvdelen af fagets videnska-
belige medarbejdere medvirkede, ligesom se-
kretærer ved faget stod for det praktiske.

•Seminaret „Magt og Demokrati i Grønland”
blev afholdt i samarbejde med Ilisimatusarfik/
Grønlands Universitet.

•Flere medarbejdere deltog i Geografilærer-
foreningen for gymnasiet og HF’s jubilæums-
konference.

•Medarbejdere ved Dansk Center for Turisme-
forskning holdt flere indlæg ved det 10.
Nordiska Forskarsymposiet i Turism, Vasa.

•Det internationale symposium: „The signifi-
cance of soil surface characteristics in soil ero-
sion“, The University Louis Pasteur, Stras-
bourg, 22-22. september havde deltagelse fra
geografi.

Internationale Udviklingsstudier.

Forskningen ved Internationale udviklings-
studier anskuer udviklingsproblemerne ud fra en
tværvidenskabelig synsvinkel med vægt på in-
stitutionelle dynamikker og politiske praksisser
samt på samspillet mellem globale, nationale og
lokale processer og aktører. Forskningen er or-
ganiseret i tre forskningsområder.

Globalisation and institutional frameworks for
industrial development
Forskningsområdet omhandler dels industri-
politikker og deres institutionelle forankring i
udviklingslandene, dels de institutionelle arran-
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gementer, som giver de industrielle processer
deres særlige form og dynamik/stagnation i for-
skellige dele af den 3. verden.

Forskningen har i dette forskningsområde i år
2001 stort set været integreret i et samlet forsk-
ningsprogram med titlen „Changing global and
regional conditions for industrial development
and environment protection in Asia” (GlobAsia).
Dette program er tre-årigt (1999-2002) og finan-
sieret af en 4 mio. stor bevilling fra Statens Sam-
fundsvidenskabelige Forskningsråd. Der er 7 vi-
denskabelige medarbejdere samt 4 ph.d. stude-
rende involveret i programmet. Geografisk er der
et fokus på Syd- og Sydøstasien (se i øvrigt spot
på forskningen). Der var i 2001 feltarbejde i In-
dien, Thailand, Malaysia, Singapore, Vietnam
samt forskningsophold på forskellige universi-
teter og forskningsinstitutioner i Asien.

En af de vigtigste aktiviteter i 2001 var afhol-
delsen af en tre-dages international konference i
oktober med deltagelse af fem internationale
oplægsholdere. Denne konference blev benyttet
til en mere omfattende vurdering af den forsk-
ning, som GlobAsia forskningsteamet har udført.
Et udvalg af bidragene fra denne konference vil
udkomme som i et særnummer af „ The Euro-
pean Journal of  Development Studies” i 2002.

En forsker tilknyttet dette forskningsområde var
involveret i rådgivningsarbejde i forhold til FN’s
industriorganisation, UNIDO, medens andre var
involveret NGO relateret arbejde.

Political culture and local institutions/Liveli-
hood, culture and governance in situations of
instability
Forskningsområdet omfatter studier af moderni-
serende institutioner, diskurser og praksisser in-
den for politik og kultur, især således som de
udfolder sig i den 3. verden. I forhold hertil ar-
bejdes der med nationalisme og demokratisering,
ligesom studiet af retslige institutioner udgør et
forskningsfelt. Der var i 2001 fire forskere samt
et antal ph.d. studerende tilknyttet området.

I år 2001 afsluttedes et fireårigt forskningspro-
gram „LIVELY“ („Livelihood, identity and or-
ganisation in situations of instability“) i et sam-
arbejde mellem Center for Udviklingsforskning,
Institut for Antropologi, Københavns Universi-
tet og Internationale Udviklingsstudier. LIVELY
var finansieret via en ekstern programbevilling
og involverede fire forskere fra Internationale
Udviklingsstudier. Programmet har studeret si-
tuationer med ustabilitet f.eks. som følge af vol-
delige konflikter eller migration, med en ambi-

tion om at forstå sådanne situationer ’nedefra’.
Forskningen har taget afsæt i fattige bykvarterer,
fjerne provinsområder, frontzoner og gen-
bosættelsesområder i Peru, Indien, Guatemala,
El Salvador, Marokko, Sydafrika og Kenya.
I forlængelse af programmet afholdtes et decem-
ber et forskerkursus: „Beyond Home and Exile:
Making Sense of Lives on the Move”. Forskere
tilknyttet dette område var bl.a. involveret i et
forskeruddannelsekurssus i Indien som del af
ENRECA-aktiviteterne (se nedenfor) samt i
bestyrelsesarbejde i forbindelse med praktisk
bistandsarbejde.

Natural resource management and sustainable
livelihood strategies.
Dette forskningsområde beskæftiger sig dels med
statens  rolle, struktur og strategier samt decen-
trale institutioners betydning i forhold til den
lokale naturressourceforvaltning, dels med res-
sourceudnyttelsen og småbøndernes prioriterin-
ger og strategier i relation til den lokale natur-
ressourceforvaltning. Der har i 2001 været 6 for-
skere tilknyttet området.

Forskningen er især foregået i relation til to eks-
terne samarbejdsflader. For det første har en
gruppe forskere arbejdet inden for det tvær-
videnskabelige forskningsprojekt SEREIN 2000
(The Sudan Sahel Environmental Research
Initiative) etableret mellem Internationale Ud-
viklingsstudier, RUC, Institut for Geografi, Kø-
benhavns Universitet, Biologisk Institut Århus
Universitet samt UNEP Collaborating Centre on
Energy and Environment, Risø. For det andet er
der i forhold til det tidligere nævnte tvær-
institutionelle undervisningsprogram „Sustain-
able Land Use and Natural Resources Manage-
ment” (SLUSE) i 2000 foregået en del forsknings-
aktivitet med udgangspunkt i Thailand og Ma-
laysia. Endelig bør det nævnes, at der i samar-
bejde med Institut for miljø, teknologi og sam-
fund i 2001 forberedtes et forskningssamarbejde
med National University of Laos.

Forskere tilknyttet dette forskningsområde fun-
gerede i løbet af året som konsulenter for Danida
eller danske konsulentfirmaer, samt som medlem-
mer af bestyrelser relateret til praktisk bistands-
arbejde.

ENRECA-projekter i Indien, Uganda og Bur-
kina Faso
I tilknytning til ovenstående forskningsområder
fortsattes to DANIDA finansierede forsknings-
bistandsprojekter (ENRECA-projekter -
Enhancement of Research Capacities in Devel-
oping Countries).
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I det ene ENRECA-projekt „Political and Cultu-
ral Institutions in Development” søges
forskningskapaciteten styrket ved Centre for Stu-
dies in Social Sciences (CSSSC) i Calcutta, In-
dien og Centre for Basic Studies (CBR) i
Kampala, Uganda. Efter en række forsinkelser
blev det endelig besluttet at iværksætte en ny og
tredje projektfase fra 1 juli 2001- 31 december
2004. Som led i samarbejdet forsvarede Sallie
Simba Kayunga sin ph.d. afhandling om „No-
Party Democracy and the Management of Ethnic
Conflict in Uganda“ i juni. I september blev en
anden student fra Uganda indskrevet ved IUs
forskerskole, finansieret af et ENRECA stipen-
dium. Der blev afholdt en Cultural Studies work-
shop i februar 2001 i Toshali Sands, nær Puri in
Orissa,Indien – teamet var „Cultural Sites and
Spaces“.

I det andet ENRECA-projekt „Capacity Building
in Multidisciplinary Environmental Research“,
søges forskningskapaciteten styrket ved Institut
de Développement Rural, Université Poly-
technique de Bobo-Dioulasso og ved Départe-
ment de Géographie, Université de Ouagadougou
i Burkina Faso. I foråret 2001 blev der afholdt to
kurser – de t  ene  re la te re t  t i l  forsknings-
metodologi, det andet omkring nye udviklinger
i miljøparadigmerne. I disse kurser deltog dan-
ske forskere som undervisere og vejledere. Her-
udover blev der afholdt et kursus i IT-støttet lit-
teratursøgning. Endelig har den forskning, som
er støttes via ENRECA, i 2001 resulteret i et an-
tal publikationer, der er publiceret i et anerkendt
tidsskrift „Annales”.

Tidsskrifter

Redaktionen af Nordisk Samhällsgeografisk
Tidsskrift ligger ved geografi på RUC. I 2001
udkom nr. 32 og 33, ligesom det nu er muligt at
skaffe årgangene fra 1984 til 1999 på CD-ROM.
Oversigt over tidsskriftets indhold kan ses på
www.geo.ruc.dk/nst.

Med lektor Christian Lund som redaktør var In-
ternationale Udviklingsstudier i 2001 involve-
ret i udgivelsen af tidskriftet The European Jour-
nal of Development Research.

Hjemmeside

Der henvises til instituttets web-side:
www.institut3.ruc.dk. Her er studierne,
forskningsområderne, medarbejderne, enkelt-
begivenheder m.v. nærmere omtalt.

Ph.d.-grader

I løbet af 2001 er een ph.d. studerende på geo-
grafi og 5 på IU blevet tildelt ph.d. graden.

Æresdoktor

Professor Amiya Kumar Bagchi blev i september
udnævnt til æresdoktor ved Roskilde Universi-
tetscenter. Professor Bagchi er en af Indiens føre-
nde udviklingsøkonomer. Han har i en årrække
været leder af Centre for Studies in Social
Sciences, Calcutta. Internationale Udviklings-
studier har igennem en årrække samarbejdet ind-
gående med dette center, og Bagchi har været
gæsteprofessor ved forskerskolen i internationale
udviklingsstudier, RUC.

Videnskabelig medarbejdere:

7 professorer
1 adjungeret professor
21 lektorer
4 adjunkter
2 docenter
1 kandidatstipendiat
2 AC-medarbejdere
19 ph.d.-studerende
10 TAP-medarbejdere

Eksternt finansierede:
3 adjunkter
2 forskningsassistenter
18 ph.d.-studerende
1 AC-medarbejder
1 TAP-medarbejder
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Tværfagligt projekt om landskabsudvikling
afsluttet på RUC
Af professor Jesper Brandt, Institut 3, og professor Peder Agger, Institut 4

I første halvdel af 1990erne blev der oprettet store programmer til støtte for tværfaglig forskning i udviklingen af
det åbne land. Indenfor et af disse: „Menneske, Landskab og Biodiversitet“, finansieret i fællesskab af Statens
Naturvidenskabelige Forskningsråd, Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd, Statens Humanistiske
Forskningsråd og Statens Jordbrugsvidenskabelige Forskningsråd støttedes bl.a. projektet „Værdi, Landskab og
Biodiversitet“, der i 1995-2001 blev ledet af „Center for Landskabsforskning“ på RUC.
Samarbejdet omfattede geografer, biologer, filosoffer, miljøplanlæggere, jurister, økonomer, agronomer og
landskabsarkitekter fra Københavns Universitet, den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, Arkitektskolen og
4 institutter fra RUC (Institut for Geografi og Internationale Udviklingsstudier, Institut for Miljø, Teknologi og
Samfund, Institut for Kommunikation, Journalistik og Datalogi og Institut for Samfundsvidenskab og
Erhvervsøkonomi).
Projektet handlede om fremtidens landbrugslandskaber og deres brug og forvaltning - belyst på baggrund af de
senere års udviklingstendenser. Samtidigt med en udvikling mod større bedrifter, øget specialisering og stigende
intensivering i landbruget, er der også sket modsat rettede tendenser præget af urbanisering og stigende
diversificering i udnyttelsen af det åbne land. Det påvirker både landskabsudviklingen og ’livet på landet’.

Forskningsmæssigt har det medført et behov:
a) for mere alsidige beskrivelser og analyser af indhold og sammenhænge i landskabet
b) for bedre belysning af de mange konflikter og brydninger af holdninger og værdier, som denne udvikling

medfører, samt
c) for nye reguleringsformer.

Ud fra disse behov blev projektet organiseret omkring tre problemkredse, der blev knyttet empirisk sammen i
udviklingen af en række landskabsscenarier. Problemkredsene omfattede:
a) Opbygning af en integreret database for udviklingen i det åbne land med udgangspunkt i en monitering af

småbiotopudviklingen i 32 områder i det danske agerland, - et projekt, der i ’småbiotopprojektet’ på RUC er
blevet udviklet siden slutningen af 1970erne.

b) En analyse af natur-etiske helhedssyn, med udgangspunkt i  velfærds- og rettighedsbaserede teorier om
menneske-, bevidstheds- og bio-centrerede etiske udgangspunkter.

c) Udvikling af en række analyseredskaber vedrørende naturgrundlag, forvaltning og regulering af det åbne land.

Scenarierne har omfattet udviklingen i det åbne land indtil 2020 med vægt på hhv. industrielt landbrug, rekreation
& turisme, naturbeskyttelse og byudvikling, opstillet for to ekstremer blandt de 32 områder, nemlig det meget
bynære Stavnsholt overdrev, nord for Farum, og Kravlund på den sandede hedeslette vest for Tinglev i
Sønderjylland.
Visualiseringer er blevet præsenteret og diskuteret på borgermøder i områderne, hvor beboerne i området og
repræsentanter for berørte interesseorganisationer og myndigheder i kommune og amt  deltog i en
spørgeskemaundersøgelse omkring scenarierne og en diskussion af visioner for områdets fremtid.

Resultater
Et af resultaterne af projektet er, at vi har kunnet påvise markante ændringer i udviklingstendenserne i det åbne
land fra midten af 1980erne.
Et overraskende resultat af scenarierne har været, at hensynet til naturfredning har vejet særdeles tungt i de
fleste deltageres vurdering af scenarierne. Men de viste også markante forskelle i holdningen til landskabet i det
hovedstadsnære Nordsjælland og i det sandede Sønderjylland. De bynære Stavnsholtboere havde en meget
fritidsorienteret holdning til landskabet, medens sønderjyderne i langt højere grad var orienteret mod en produktiv
brug af landskabet.
Der har været afholdt to internationale konferencer i forbindelse med projektet, den seneste i oktober 2000 med
emnet ’Multifunctional landscapes - interdisciplinary approaches to landscape research’. Med udgangspunkt i
konferencen vil der blive udgivet et 3-bindsværk på forlaget WIT-press, der forventes at blive publiceret til
efteråret 2002.
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                  Vanskeligheder i det tværfaglige arbejde - også på RUC
              Den anvendelsesorienterede målrettethed, der knyttede sig til projektformuleringen, viste sig i praksis
          vanskelig at indfri. Det ville nok have krævet en målrettet ledelsesstruktur, der var i stand til at sikre en
     forceret vekselvirkning mellem teori, empiri og metodeudvikling, hvilket var svært at indfri i et
universitetsmiljø, hvor der er tradition for at fastholde en individuel forskningsindsats. Skal der udvikles en
uafhængig forskning af tværfaglig karakter, er det nødvendigt at også universiteterne udvikler former for
projektstyring, der kan fastholde tværfaglige målsætninger også hvor disse måtte komme i modstrid med
individuelle, institutmæssige eller hovedområdemæssige interesser. Her er RUC tydeligvis allerede blevet et
gammelt universitet med mange kongeriger. Det synes at være ligeså vanskeligt at arbejde tværfagligt på RUC
som andre steder, måske endda vanskeligere: Især opdelingen i NAT, SAM og HUM synes med tiden at være
blevet stadigt mere fastgroet, til skade for den tværfaglige forskning og undervisning.

Fig. 2. Visualiseringer af 4 scenarier for udviklingen omkring Kravlund i Sønderjylland, brugt i forbindelse med et
borgermøde i Tinglev i august 2000. Udarbejdet af Bärbel og Gunther Tress.

1954-68 1968-81 1981-86 1986-91 1991-96
Antal år i hver periode 14 13 5 5 5

Lineære % ændring i længde, pr. år - 0.6 - 2.3 - 1.3 -1.3 0.9
biotoper % ændring i areal, pr. år · · 2.5
Areelle % ændring i antal, pr. år - 0.5 - 0.8 -0.8 -0.8 0.3
biotoper % ændring i areal, pr. år · · 1.7

-2.9

3.0

Figur 1. Procentvis ændringer pr. år af lineære og areelle biotoper i 5 testområder i Vest-Danmark (20 km2) 1954-
1996. Nedgangen i mængden af småbiotoper er en proces, der generelt har medført en monotonisering af
landbrugslandskabet gennem de sidste 100 år.  Som det fremgår af figuren er denne nedgang accelereret
voldsomt især op gennem 1970erne, men igen aftaget i 80erne for at blive vendt til en fremgang i 1990erne. Den
gennemsnitlige udvikling gennem de senere år dækker dog over stadigt øgede regionale og lokale forskelle i
såvel fremgang som tilbagegang.
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Forskningen og undervisningen ved Institut for
Miljø, Teknologi og Samfund (Tek-Sam) tager
udgangspunkt i de natur- og samfundsmæssige
konsekvenser af produktion og forbrug. Konse-
kvensområderne omfatter det ydre miljø, arbejds-
forhold, levevilkår og regional udvikling. Fo-
kus er på regulering og forandringsmuligheder
på internationalt, nationalt og lokalt plan, der
eliminerer uønskede konsekvenser af produktion
og forbrug og opstiller miljømæssigt og socialt
bæredygtige alternativer.

Instituttets forskningsprofil

Instituttets grundlag for strategisk planlægning
af undervisningen og forskningen er beskrevet i
„Faglig Langtidsplan 1997 – 2002“. I planen
lægges der vægt på at instituttets forskning og
undervisning er problemorienteret og tværviden-
skabelig. Integrering af metoder, participative
aspekter, bæredygtigheds- og
forandringsperspektivering er i fokus. Der læg-
ges endvidere vægt på at forskningen er praktisk
orienteret, at de mennesker forskningen retter sig
mod inddrages og at forskningsresultaterne for-
midles til såvel den videnskabelige verden som
til „brugerne“.

Instituttets forskningsområder:
•Bæredygtigt Arbejdsliv
•Fødevareproduktion, Landbrug og Bæredyg-

tig Udvikling
•International Miljøplanlægning - Miljø-

bistandsrelevant Forskning
•Miljø, Innovation, Regulering og Kommuni-

kation
•Natur og Ressourcer
•Transport, Miljø og Planlægning

Aktiviteter i beretningsåret

Nedenfor nævnes nogle af de forsknings-
aktiviteter der foregik på instituttet i 2001.

Miljøkommunikation i produktkæder – Center
for kemikalier i industriel produktion – KEMI -
er et projekt, der udgør en del af en center-kon-
trakt (finansieret af Erhvervsfremmestyrelsen) om

Institut for Miljø, Teknologi og
Samfund

udvikling af LCA-baseret værktøj til vurdering
af industrielle kemikaliers human- og
økotoksiske egenskaber. Deltagere i projektet er:
Dansk Hydraulisk Institut, Dansk Toksikologisk
Center, Institut for Produktudvikling (DTU), Tek-
Sam, Hartmann, Skanska, Brøste, S. Berendsen,
Ecolab og Akzo Nobel. Målet med Tek-Sam de-
len af projektet er at identificere kommunika-
tive miljøstyringsstrategier og lave kapacitets-
opbygning der gør det muligt for virksomhederne
at etablere innovation interaktion i deres net-
værk. Projektet løber fra 2000 til 2004.

Instituttet indgår i SARA - et forskningsprogram
der studerer sociale og velfærdsmæssige konse-
kvenser af udviklingen af de menneskelige res-
sourcer i arbejdet. Konsekvenserne af udviklin-
gen af de menneskelige ressourcer i en lang
række virksomheder studeres, dels gennem kva-
litativt orienterede case-studier, og dels gennem
en survey-undersøgelse. SARA, der er et sam-
arbejdsprogram mellem DTU, Arbejdsmiljøinsti-
tuttet, CASA og Tek-Sam, ledes fra Tek-Sam. Pro-
grammet er støttet med 12,5 mio. fra Forsknings-
rådene, og derudover sker der en betydelig egen-
finansiering fra de involverede institutioner.

Instituttet deltager i projektet Værdi, Landskab
og Biodiversitet (1995 – 2001) - et samarbejde
mellem Københavns Universitet, Arkitektskolen,
Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole
samt fra RUC Institut for Geografi og Internatio-
nale Udviklingsstudier, Institut for Samfundsvi-
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denskab og Erhvervsøkonomi og Tek-Sam. Pro-
jektet er et af tre forskningsprogrammer, der er
finansieret af de 40 mill. kr. det Naturvidenska-
belige-, det Humanistiske-, det Samfundsviden-
skabelige- og det Veterinære og Landbrugsviden-
skabelige Forskningsråd har afsat til et fælles ini-
tiativ: „Man, Landscape and Biodiversity“.

Instituttet deltager i forskningsprojektet Bære-
dygtighed på arbejde, der er tilknyttet CESAM
(Center for Samfundsvidenskabelige Miljø-
studier) under Det Strategiske Miljø-
forskningsprogram. Projektet undersøger hvor-
dan forskellige aktører i og omkring såkaldte
foregangs-virksomheder på miljøområdet har bi-
draget til den økologiske omstilling. Projektet
skal overordnet bidrage til de internationale dis-
kussioner af økologisk modernisering med en
fokusering på de virksomhedsnære aktørers be-
stræbelser på at artikulere miljøaspekter ind i
selvforståelse, markedspositione-ring,
forretningsstrategi og arbejdsindhold. Særligt
skal projektet belyse de modsætningsfyldte vil-
kår for sammenkædning af forskellige positio-
ner fra arbejdslivet, hverdagen og forretningsli-
vet.

Instituttet deltager i transportforskningsprojek-
tet: Transportindholdet i levnedsmidler - et for-
projekt, sammen med Amternes og Kommuner-
nes Forskningsinstitut (AKF). Formålet med pro-
jektet er at opnå teoretisk forståelse af driv-

kræfterne i udviklingen af transporten indenfor
levneds-middelområdet og at udvikle metoder
til at vurdere miljøbelastningerne heraf. I pro-
jektet indgår såvel kvantitative som kvalitative
analyser i tilgangen til de to cases der arbejdes
med: Kartofler og rugbrød. Forskningsprojektet
finansieres af Transportrådet.

Instituttet står for udarbejdelsen af en hvidbog
om Trafikpolitik og trafikplanlægning i hoved-
stadsområdet. Formålet er at undersøge forhol-
det mellem planlægning og politik i trafik-
udviklingen i hovedstadsområdet og udarbejde
et debatoplæg på basis heraf. Perspektivet er
trafikplanlæggerens, med fokus på betingelserne
for planlægningen, politikkens ’indblanding’ i
planlægningsprocessen samt brugen af planlæg-
ningen i den politiske proces. Projektet er finan-
sieret af Ingeniørforeningen i Danmark.

Siden januar 1998 har DUCED-I & UA (Danish
University Consortium for Environment and
Development – Industry & Urban Areas) arbej-
det med at udvikle kapacitetsopbygningen på
miljøbistandsområdet på 5 universiteter (AUC,
DTU, HHK, Kunstakademiets Arkitektskole og
RUC). Tek-Sam er RUCs repræsentant i dette
konsortium. Indsatsen består dels i at udvikle
nye engelsksprogede kurser indenfor miljø-
vurdering, energiplanlægning, økologi og renere

RUC‘s kommende hovedindgang. (Foto: Per Knudsen
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teknologi og dels i at integrere studieophold i
landene Malaysia, Thailand og det sydlige Afrika
i de studerendes projekter. Et stort antal grupper
på Tek-Sam har benyttet disse tilbud.
DUCED-aktiviteterne er senere blevet udvidet
med internationale forskningssamarbejder mel-
lem de deltagende universiteter. Tek-Sam delta-
ger bl.a. i forskningsnetværk om Comparative
Analysis of EIA Procedures og om Participation.
Aktiviteterne i DUCED blev til og med 2001
finansieret af DANCED.

Tidsskriftet Journal of Transdisciplinary
Environmental Studies ‘TES’ blev igangsat på
Instituttet i 2001. Tidsskriftet vil fokusere på
tværfaglig miljøvidenskab i relation til både re-
gulering og planlægning. Artikler om teoretiske,
metodiske og praktiske tværfaglige erfaringer vil
således blive prioriteret. Tidsskriftet retter sig
både mod den akademiske og den ’praktiske’
verden. Første nummer af tidsskriftet udkommer
i foråret 2002.

Center for studier i arbejdsliv (CSA) arbejder på
at styrke arbejdslivsforskningen i Danmark. Cen-
tret har ca. 500 medlemmer (forskere, undervi-
sere, studenter og praktikere indenfor arbejds-
livsområdet) og udgiver det videnskabelige tids-
skrift ’Tidsskrift for Arbejdsliv’. Formandsskabet
for centret har ligget ved instituttet siden opstar-
ten, ligesom ansatte ved instituttet har sæde i
redaktionen for tidsskriftet.

Tek-Sam udbød i 2001 for 2. gang ‘International
Masters Course’: Environmental Policy and the
Global Challenge - International, Regional and
Global Perspective. Kurset, der fører frem til en
international master i ’Environmental Policy and
Regulation’ afholdes på engelsk og varer et fuldt
studieår. Den internationale master har interna-
tionale og danske studerende med en bachelor-
grad som målgruppe.

Den 17. september 2001 afholdt instituttet et of-
fentligt seminar med titlen: „Tid og hastighed
som et problem i en bæredygtig udvikling“. Se-
minaret blev afviklet med oplæg fra interne og
eksterne forskere.

Forskeruddannelser

Instituttets forskeruddannelse omfattede i slut-
ningen af 2001 21 PhD-studerende og kandidat-
stipendiater. De fleste PhD-studerende er tilknyt-
tet et af de to forskeruddannelses-programmer
instituttet deltager i:
•MiljøVidenskab, der er et forskeruddannelses-

netværk funderet på et samarbejde mellem In-
stitut I, III og IV på RUC samt en række
sektorforskningsinstitutioner.

•Teknologi & Samfund, der er instituttets
samfun(XfX)dsvidenskabelige forskeruddan-
nelsesprogram. Programmet indgår i forsker-
uddannelsesnetværket Teknik-Samfund hvor
Institut IV og VIII ved Roskilde Universitets-

Trekroner station efter arbejdstid. (Foto: Per Knudsen)
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Instituttets medarbejdere

6  Professorer
2  Docenter
19 Lektorer
1 Adjunkt
3 Adjungerede professorer
3 Eksterne lektorer
17 TAP’ere
21 Kandidatstipendiater/
Ph.d.-studerende

Eksternt finansierede

5 Adjunkter
1 Lektor
0,3 TAP
2 Forskningsassistent

center, samt institutter fra AUC og DTU delta-
ger.

I 2001 har instituttet afholdt PhD-kurset
Aktionsforskning som kvalitativ forsknings-
metode, 29. oktober – 2. november 2001. Afholdt
I samarbejde med Handelshøjskolen I Århus.

Andre kurser

Kurset Samspillet mellem arbejdsmiljø, arbejds-
livsudvikling og arbejdsmiljøregulering blev
afholdt i perioden 18. september til 12. decem-
ber 2001 (samlet kursustid 21 dage) i samarbejde
med CASA og DTU.

Ph.d.-forsvar i 2001

Claus Hedegaard Sørensen forsvarede sin ph.d.-
afhandling  „Kan trafikministeriet klare miljøet?
Om integration af miljøhensyn i trafikpolitik og
institutionelle potentialer og barrierer“ 23. april
2001.
Ole Kirkelund forsvarede sin ph.d.-afhandling
„Free Trade, Regime Theory and the WTO Trade-
Enviromnemt Debate“ 14. september 2001.
Jens Peter Mortensen forsvarede sin ph.d.-afhand-
ling „Regulering af miljøforbedringer, Integra-
tion af kredsløbstankegang og forbedrings-
potentialer i miljøgodkendelsessystemet“ 28.
september 2001.
Jakob Kronik forsvarede sin ph.d.-afhandling
„Living Knowledge - Institutionalizing learning
practices about biodiversity among the Uitoto
in the Colombian Amazon“ 2. november 2001.
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Forskningsprofil

Instituttets forskning har i vid udstrækning ka-
rakter af kulturstudier: studier af individet i kul-
turen og kulturen i individet, såvel som kultur-
historisk orienterede studier af relationen mel-
lem individ og kollektiv, menneske og samfund.
Dette gælder såvel for instituttets forskning i mid-
delalderens historie som for forskningen i tidlig
og moderne historie.

Hertil kommer, at det indgår som en fælles be-
stræbelse for instituttets forskere at formidle de-
res forskning. Relevant forskning er i instituttets
selvforståelse fagligt velfunderet arbejde, der
bryder ny jord og anlægger nye synsvinkler. Men
det er også forskning, der bidrager til og er i dia-
log med sin samtids selv - og omverdensforstå-
else. Megen af den forskning, der er udgået fra
instituttet i de senere år har med stort held for-
enet faglig kvalitet med bredt samfundsmæssigt
gennemslag.

Uddannelse

Instituttet udbyder een kandidatuddannelse – i
historie – og een forskeruddannelse indenfor
„Europæiske Kulturstudier”.

International dimension

Siden 1989 har historie på RUC været en del af
det prestigefyldte ERASMUS-netværk ECTS.
Det har i alle disse år udvekslet studerende in-
denfor historie mellem ialt 29 af EU-landenes og
de tidligere EFTA-landes universiteter. ECTS star-
tede som en forsøgsordning, men de deltagende
universiteters programkoordinatorer har siden
1994 med succes arbejdet på at gøre det til et
permanent, tematisk netværk under SOCRATES-
programmet for studerende på specialeniveau,
under overskriften The Idea and Reality of
Europe.

Historiefaget på RUC har  løbende deltaget i den
arbejdsgruppe, der udarbejder ansøgninger til EU
om midler til gensidig ‘curriculum development’
og er på grund af instituttets ph.d.-program „Euro-

pæiske kulturstudier” langt fremme med gene-
relle, indholdsmæssige overvejelser om europæ-
isk identitets- og integrationsproblematik.
I 1999 blev det i netværket besluttet, at dette
skulle søges udvidet med en række østeuropæi-
ske universiteter. Dette skal foregå indenfor ram-
merne af et nyt CDI-projekt med titlen
Refounding Europe. Creating Links, Insights,
Overviews for a new History Agenda (CLIOH).
Samtidig er netværket blevet godkendt som et
såkaldt tematisk netværk for historie – CLIOHnet
– det første af sin art i det europæiske samar-
bejde.

Instituttets internationale samarbejde prægedes
i 2001 især af to begivenheder. Den ene var, at
instituttet blev udvalgt til at deltage i det stort
anlagte projekt Tuning Educational Systems in
Europe, hvis sigte det er indenfor et hektisk år at
kortlægge formelle og strukturelle forskelle og
ligheder mellem videregående uddannelser på
en lang række europæiske universiteter i alle EU-
lande.
Dette arbejde pågår, og forventes afsluttet og

Institut for Historie og
Samfundsforhold
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afrapporteret i sommeren 2002. I september 2001
afholdt historiedelen (historie er det ene af i alt
fem fag, der er særlig udvalgt til dette projekt; de
andre er matematik,  pædagogik, erhvervs-
økonomi og geologi) møde på RUC.

Den anden begivenhed var af mere faglig art,
nemlig afholdelsen af et såkaldt intensivt pro-
gram i Velfærdsstatens historie – The Welfare
State – before, during and after.

Et intensivt program er et særligt 2 ugers under-
visningsprogram om velfærdsstatens historie.
Instituttet fik penge til at afholde programmet
via ERASMUS-ordningen, og det afholdtes 19.-
28. marts 2001. Det henvendte sig til studerende
og lærere fra vores europæiske netværk, og fandt
dels sted på RUC’s kursusejendom ved Holbæk,
Søminestationen, som viste sig uovertruffen til
formålet, dels på RUC.

Historiestuderende fra alle netværkets universi-
teter kunne søge om at deltage (en eller højst et
par stykker fra hvert), og instituttet inviterede
specialister i velfærdsstatens historie fra en række
af netværkets universiteter til at bidrage med fore-
læsningerne. Det endte med at blive en samlet
gruppe på 35 studerende og 20 lærere, og der var
fuldt undervisningsprogram hver dag fra den 19.
til den 28. Marts.
Formatet var tre forelæsninger pr. dag, plus grup-

pearbejde. Undervisningssproget var engelsk.

Historiekultur – seminar for
danske historiestuderende

Hvert år afholdes et seminar skabt af og for dan-
ske historiestuderende. Værtsskabet går på skift
mellem de 5 universiteter og i 2001 blev  semi-
naret  var arrangeret af en gruppe studerende fra
Institut for historie og samfundsforhold på RUC
og fandt sted på RUC fra den 15. til den 18. marts
med ca. 110 deltagere.
Planlægningen af seminaret begyndte i foråret
2000 og’Historiekultur’ blev valgt som det over-
ordnede tema af mange grunde.

Historien får mangfoldige ansigter ved at blive
udlagt på forskellige måder - den er ikke noget
én gang givet. Det kan lede tankerne hen på,
hvilken funktion historien har i et samfund. Hi-
storien kan tjene til at legitimere handlinger og
mål - politiske regimer kan bruge historien til at
legitimere egen eksistens, men selvsamme legi-
timitet kan også anfægtes af andre udlægninger
af historien. Fortiden er således genstand for for-
skellige tolkninger, der alle kan gøre krav på en
vis sandhedsværdi. Her kan man med fordel
skelne mellem fortid og historie. Det spændende
ved dette skel er, at det gør det muligt at fokusere
på, hvilke former konstruktionerne om fortiden
antager og hvorfor?
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Temaet Historiekultur indeholder altså mange
muligheder og kan bredt favne oplæg og diskus-
sioner omhandlende den grundlæggende forstå-
else af historien, der fastlægger de mønstre, hvor-
med samfundet og enkeltpersoner skaber og dyr-
ker historie. Bredt og samtidig relevant, hvilket
gav gode muligheder for at få oplægsholdere der
arbejder med historie på forskellige måder og på
den måde fordre gode faglige diskussioner.
Selve seminaret varede fra torsdag aften til søn-
dag morgen. Der var programsat 12 forelæsnin-
ger, hvoraf de 9 blev holdt af forelæsere med nu-
værende eller tidligere tilknytning til historie-
instituttet. Tove Kruse og Håkon Arvidsson ‘åb-
nede ballet’ torsdag aften med forelæsninger, der
fungerede som inspiration til, hvordan semina-
rets tema kunne tænkes i et større perspektiv -
både i tid og erkendelse. Fredag handlede mere
specifikt om politisk og kulturel brug af historie
fra forskellige synsvinkler. Charlotte Appel for-
talte om historiekultur og historiebevidsthed i
1600-tallets Danmark, Helle Bjerg fra Blaagards
Statsseminarium fortalte om sit speciale (skrevet
på instituttet) der handler om det arbejde, der
foregår i sandhedskommissioner. Anette Warring
fortalte om sit arbejde med grundlovsfejringernes
historie, Jørgen Ole Bærenholdt (fra Geografi på
RUC) analyserede de ambivalenser man finder i
diskursen om Leif den Lykkelige, opdagelsen af
Amerika og indførelsen af den kristne kirke i
Grønland. Michael Harbsmeier fortsatte i samme
tråd og fortalte om Grønlandsk historiekultur i
1800-tallet og efter en workshop og efterføl-
gende aftensmad berettede Sune Christian Pe-

dersen fra Post- og Telemuseet om duellens hi-
storie.
Lørdagens overordnede tema var historikeren og
historiekulturen. Dagen begyndte med Harald
Gustafsson fra Lunds Universitet, der med et fore-
drag under titlen ‘Historieforskningens diskreta
nationalism. Ett nordiskt perspektiv? viste, hvor-
dan megen historieskrivning stadig i dag hæn-
ger fast i nogle nationale dogmer. Claus Bryld
gav sit bud på, hvordan historien kan åbnes ved
en dekonstruktion af myter og forestillinger, og
Karin Lützen sluttede seminaret af med et per-
sonligt bidrag, omhandlede egen rolle som en
historiker, der igennem en årrække har været med
til at præge samfundsdebatten om kvinde- og
seksualitetshistorie.
Seminaret blev en stor succes. Deltagerne (de stu-
derende såvel som oplægsholderne) var begej-
strede for både den faglige, den sociale og den
praktiske del af seminaret.

Køn på Tværs

I 2001 fik instituttet ny hussekretær og dermed
igen sekretærbistand til Kvinder på Tværs, og
det gav mulighed for i efteråret at afsøge terræn-
net for den kvinde-og kønspolitiske interesse på
RUC. I oktober indkaldtes alle interesserede læ-
rere og studerende til et møde, der skulle under-
søge, hvor det kvinde-og kønspolitiske arbejde
stod på RUC og hvilke fremtidige aktiviteter, der
var mest behov for. Mødet var velbesøgt og re-
sulterede dels i at Kvinder på Tværs blev om-
døbt til Køn på Tværs, dels i at der blev nedsat
flere arbejdsgrupper, der skal arbejde med en lang
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Instituttets ansatte

3 Professorer
11 Lektorer
1 Adjunkt
1 Eksterne lektor
2 Forskningsassistenter
3 Ph.d.studerende
3 Tap’ere

række prioriterede opgaver. I november var in-
stituttet og Køn på Tværs vært ved konferencen
„Køn og ligestilling på RUC”. Konferencen satte
fokus på RUCs ligestillingsredegørelse, der blev
belyst fra forskellige vinkler. Dels blev dens re-
sultater sat ind i den historiske kontekst, der ud-
gøres af ligestillingsarbejdets historie på RUC.
Dels blev dens resultater sat i perspektiv af resul-
taterne fra et stort forskningsprojekt om køns-
barrierer på universiteterne. Ikke mindst det sid-
ste gav mange nye ideer til kommende arbejds-
felter på området.

Festsymposium

I december fyldte professor, dr.pæd. Gunhild Nis-
sen 65. Instituttet fejrede hende i den anledning
med et festsymposium om ’Det Folkelige’. Em-
net blev belyst fra forskellige vinkler i to fest-
forelæsninger af henholdsvis dr.phil. Ole Vind
og forfatter Ebbe Kløvedal Reich.

Disputats

Den 11.6 forsvarede lektor Charlotte Appel sin
disputats ’Læsning og bogmarked i 1600 tallets
Danmark’ for den filosofiske doktorgrad. Offi-
cielle opponenter var dr. phil. John T. Lauridsen,
forskningschef ved Det kongelige Bibliotek og
dr.pæd. Gunhild Nissen, professor ved Institut
for Historie og Samfundsforhold.
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Ved Institut for Sprog og Kultur forskes i tekster,
sprog, litteratur og kultur.
Instituttets medarbejdere arbejder med systema-
tiske beskrivelser af sprog, litteratur og kultur,
med sprogets, litteraturens og kulturens liv, funk-
tion og forandring i samfundet, og med hvordan
sprog, litteratur og kultur kan formidles og læ-
res.
Institut for Sprog og Kultur er således Roskilde
Universitetscenters centrale humanistiske insti-
tut.
Det rummer de fire sprogfag Dansk, Engelsk,
Fransk og Tysk og den tværfaglige uddannelse
Kultur- og sprogmødestudier. Dansk kan i kom-
bination med virksomhedsstudier læses i en to-
ning som populært kaldes for „PR-uddannelsen”.
Derudover  er instituttet forpligtet til at levere
undervisning til den humanistiske basisuddan-
nelse - både den almene og den internationale.

Instituttet har i år 2000 haft den glæde at kunne
byde to forskningsstipendiater velkommen - den
ene i litteratur og den anden i sprog, dvs. i ret
forskellige hjørner af instituttets vidt forgrenede
forskningsmiljø. Det gælder for begge, at vi er
meget glade for at de har valgt Instituttet for
Sprog og Kultur som arbejdsplads. Stipendiater
er et meget væsentlig islæt i et forskningsmiljø
der – som vores – er meget tæt indkredset af un-
dervisning.

CØNK

Den ene af forskningsstipendiaterne, Karin Bang,
har en speciel betydning for instituttet. Selv om
hun har fået stipendiet i kraft af sin egen
forskningsindsats, så er det ud fra instituttets
perspektiv også en meget tiltrængt saltvandsind-
sprøjtning for instituttets lille selvbestaltede cen-
ter i nordisk-østrigske kulturstudier (CØNK), som
derved får lidt del i æren, men helt kontant får
sikret sin nærmeste fremtid.
CØNK ledes af prof. Wolf Wucherpfennig og har
sat sig til opgave at afdække og registrere nogle
af de forbløffende mange forbindelser mellem
nordiske og østrigske kulturpersonligheder. Ud
over Wolf Wucherpfennig og Karin Bang bidra-
ger enkelte mere løst tilknyttede videnskabelige
medarbejdere mere sporadisk til centrets aktivi-
teter. Centret er dog gennem et omfattende net-

værk forbundet med svenske, norske og østrig-
ske forskere som også benytter sig af centrets
publiceringskanaler - foreløbigt kun en hurtigt
voksende serie af „småskrifter”, fortrinsvis af bio-
grafisk og bibliografisk art, herunder også kom-
menterede udgivelser af brevvekslinger. En
egentlig skriftserie og en større konference er dog
på tegnebrættet.
Centret er i al sin lidenhed et fint eksempel på
solid og gedigent, humanistisk rugbrøds-
forskning - næsten upåagtet, og dog ved fine tråde
bundet ind i internationale sammenhænge.

Danskprøve 2

Også et andet initiativ inden for instituttets aktions-
radius bør omtales - et udviklingsprojekt af de for-
nemme, som det er lige så svært at komme igennem
med, som ideen er simpel og oplagt: Danskprøve 2
på Universitetet.
Siden august 2001 går der et hold unge flygt-
ninge og indvandrere på Roskilde Universitets-
center og forbereder sig til Danskprøve 2 (og nu
dens afløser) i en akademisk kontekst og inte-
greret med en praktisk indføring i videnskabe-
lige arbejdsformer, projektarbejde og biblioteks-
benyttelse og med erhvervelsen af PC-kørekort.
Undervisningsforløbet integrerer således dansk-
undervisning og en forberedelse på videregående
studier og det dermed forbundne erhvervsliv. Det
foregår i samarbejde mellem Roskilde Sprog-
center og Roskilde Universitet og er placeret i
Institut for Sprog og Kultur, som også stiller de
fleste undervisere til en af forløbets væsentligste
aktiviteter: problemorienteret projektarbejde.
Vanskelighederne i forbindelse med dette initia-
tiv består ikke mindst i at råbe systemet op til at
være opmærksom på denne uddannelsesmulighed,
at støtte en udvikling af ideen og at benytte sig af
faciliteten.
Det er for tidligt for en grundig evaluering af pro-
jektet, men det tegner godt.

Forskerskoler

År 2001 har været et vigtigt år for forskeruddannelse
i Danmark. Der blev fra regeringens side satset mas-
sivt på etableringen og udviklingen af forskerskoler
som et væsentligt skridt frem mod en yderligere
institutionalisering af forskeruddannelsen – på

Institut for Sprog og Kultur
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godt og ondt – og indretning mod internatio-
nale udviklingstendenser.
Instituttet har været medansøger til Den regionale
Forskerskole Øst i Sprogvidenskab (sammen med
Københavns Universitet, Dansk Pædagogisk Uni-
versitet og Handelshøjskolen i København) og er
i dag repræsenteret i forskerskolens ledelse.

Seminarer

Godt nok har året ikke været præget af en stor
konference. På denne front har der snarere været
„business as usual”.
To mindre internationale seminarer skal dog
nævnes.
Den 26.-27. oktober afholdt den nordiske for-
skergruppe i litterær og lingvistisk polyfoni, som
flere af instituttets forskere er medlemmer af, for
anden gang deres årlige møde på Roskilde Uni-
versitetscenter. Foruden de nordiske medlemmer
deltog gæster fra Italien, Frankrig og USA med
oplæg også i de intense og omfattende diskus-
sioner. Akterne er udkommet i Polyphonie –
linguistique et littéraire /Lingvistisk og litterær
polyfoni nr. 4, red. Michel Olsen, RUC – Institut
for Sprog og Kultur, 2002.
Den 6. november afholdtes der et nordisk semi-
nar om „Sprog, kommunikation og køn” med 25
deltagere fra Danmark (Århus, København, Ros-
kilde), Norge (Tromsø) og Sverige (Stockholm),
arrangeret af en af instituttets forskere på insti-
tuttet. Også dette nordiske seminar er snart en
gammel tradition og institution.
Foredragene vil blive trykt i et bind af instituttets
„Skrifter fra Dansk og Public Relations” med tit-
len „Sprog og Køn III”, som også vil inkludere
en bibliografi over sprog og køn-forskningen i
Danmark frem til 2001.

Ph.d.-kursus

Der er desuden blevet afholdt et ph.d-kursus på
instituttet om „Human Rights and Language
Teaching og Learning” med Hugh Starkey
(University of Leicester)  som hovedtaler.
Og desuden er der blevet afholdt en lang række
gæsteforelæsninger på instituttet med til dels me-
get prominente navne som Malcolm Coulthard,
Sharon Miller og Benedict Anderson.

Efteruddannelse

Væsentligt at nævne er også instituttets bidrag
til den universitære efteruddannelse af gymna-
sielærere i form af et 7 moduls-kursus om natio-
nale identiteter, kultur og litteratur. Formålet med
kurset var faglig udvikling i en tværfaglig, te-
matisk sammenhæng der integrerer kultur-, litte-
ratur- og sprogvidenskabelige aspekter og op-
læg til udvikling af ideer til tilsvarende under-
visningsforløb.
Oplæggene om National identitet og moderni-
seringsproces, Familie, køn og identitet, Kultur-
begrebet, Sprog og sprogpolitik i Europa og Det
nationale og interkulturel læring blev holdt af
forskere fra instituttet.

De to eksempler der er valgt for at illustrere
instituttets forskning, er valgt fordi begge forskere
er blevet hædret for netop disse forskningsprojekter.
Anne Sejten, lektor i fransk, er for sin bog om Did-
erot (Diderot ou le défi esthétique) af den franske
undervisningsminister blevet udnævnt til Officièrer
dans l’Ordre des Palmes académique. Og Søren
Schou, lektor i dansk, har for sin bog Og andre
forfattere fået Kritikerlavets Georg Brandes-pris.
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Instituttet udfører forskning og undervisning in-
den for områderne kommunikation, journalistik
og datalogi.

Instituttet spænder over både det humanistiske
og det naturvidenskabelige hovedområde og
rummer også en stærk samfundsvidenskabelig
orientering. Forskningen i instituttet strækker fra
grundforskning over strategisk forskning til for-
skellige former for anvendt forskning og
forskningsbaseret udviklingsarbejde.

Instituttet varetager undervisningen i 3 overbyg-
ningsfag: Kommunikation, Journalistik og Da-
talogi og bidrager til den humanistiske og den
naturvidenskabelige basisuddannelse. Hertil
kommer to åbne uddannelser: Kommunikation
Åben (også kaldet InterKomm+), og Master i
Computer Mediated Communication (MCC),
samt bidrag til den Åbne Humanistiske Basisud-
dannelse. Instituttet varetager desuden på opdrag
af IT-højskolen en kandidatuddannelse i Tvær-
faglig IT-udvikling.

Nyt institut

Instituttet blev oprettet den 1. januar 2000 ved
en opdeling af det tidligere Institut VII, Institut
for Datalogi, Kommunikation og Uddannelses-
forskning.

Instituttet er organisatorisk opdelt i 3 afdelin-
ger:
• 1) Afdelingen for Kommunikation og Jour-

nalistik.
• 2) Datalogiafdelingen og
• 3) AV-afdelingen.

Institutleder Niels Erik Wille fungerer samtidig
som afdelingsleder for Kommunikation og Jour-
nalistik. Lektor Henning Christiansen er indtil
videre udpeget som afdelingsleder  for Datalogi-
afdelingen. AV-Afdelingen har en ansat leder, Ole
Meyer-Lassen.

I tilknytning til Datalogiafdelingen findes IT-
driftsektionen, som har en ansat leder, system-
chef Kim Mikkelsen. Denne sektion udfører en
række driftopgaver for centret, herunder e-post-

Institut for Kommunikation,
Journalistik og Datalogi

kontoret og driften af det interne datanet. I til-
knytning til afdelingen for Kommunikation og
Journalistik er der oprettet en sektion for Tek-
nisk Drift og Udvikling, også med en ansat leder,
sektionsleder Kim Sandholdt.

Fra og med 1. februar 2001 har instituttet haft en
udvidet institutbestyrelse med i alt 10 medlem-
mer. De tidligere valgte repræsentanter for lærer-
gruppen og det teknisk-administrativer personale
fortsætter. Nyvalgte medlemmer er professor Kim
Schrøder og kontorfuldmægtig Lilian Bouét, samt
studerende John Thystryp Jensen og Lars Igum
Rasmussen.

Fortsat vækst

Instituttet har igen i år 2001 været præget af en
fortsat vækst. Studentertallet i alle fagene er sti-
gende, og instituttet har fået en solid vækst i
antallet af faste stillinger. Men problemerne med
at finde kvalificerede ansøgere inden for vigtige
vækstområder - ikke mindst IT-området - er sta-
dig mærkbare.
Stillinger inden for alle fagområderne og på alle
niveauer har ikke kunnet besættes på grund af
mangel på kvalificerede ansøgere, eller kvalifi-
cerede ansøgere som har foretrukket andre an-
sættelsessteder.
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Kommunikation og Journalistik

Afdelingen varetager forskning og undervisning
inden for områderne kommunikation og journa-
listik.

Forskningen tager sit udgangspunkt i behovet
for viden inden for overbygningsuddannelserne
i Kommunikation og Journalistik og de praksis-
felter som disse retter sig imod. Den overordnede
målsætning er at teori, metode og viden som ud-
vikles gennem forskningen skal bidrage til en
bedre forståelse af vilkårene for praksis og til at
videreudvikle praksis.

For faget Kommunikation som det bedrives på
Roskilde Universitetscenter, er den centrale prak-
sis det, som kaldes for „faglig formidling“. Det
vil sige formidling af fagligt baseret viden til
bestemte målgrupper, især uden for fagfolkenes
egen kreds. I fokus for såvel forskning som un-
dervisning er samspillet mellem kommunikation-
ens faglige indhold, de anvendte mediers mulig-
heder og begrænsninger og målgruppernes for-
udsætninger for at tilegne sig indholdet i det
kommunikerede. Centrale områder er magasin-
presse og fagpresse, fagbøger og lærebøger, bro-
churer og foldere, udstillinger, videogrammer,
lyd- og lyd/dias-præsentationer, samt interaktive
medier (multimedier og netmedier). Hertil kom-
mer intern og ekstern information i institutioner,
virksomheder og organisationer, samt studier af
holdninger, forestillinger og begreber i offent-
ligheden som har betydning for modtagelse og
tilegnelse af faglig information.

Interaktive Medier

En toningsuddannelse i Interaktive Medier tilbydes
som en kombination af Kommunikation og Data-
logi med et særligt tilrettelagt forløb.

For faget Journalistik er den centrale praksis nyheds-
formidling med særlig vægt på researchtung journa-
listik i dagspressen, magasinpressen og fagpressen,
samt i mere begrænset omfang radio, fjernsyn og
Internettet.

Stigende studentertal

Både Kommunikation og Journalistik har fortsat sti-
gende studentertal, mest markant i den relativt nye
uddannelse i Journalistik. Der var den 1. september
1385 registrerede studerende på Kommunikation
(inkl. InterKomm+) og 376 på Journalistik. Journa-
listik fik sine første færdiguddannede kandidater i
sommeren 2001, i alt 7 studerende har afsluttet ud-
dannelsen i årets løb.

Ansatte i Afdelingen for Kommunika-
tion og Journalistik

VIP:
3 professorer
18 lektorer (heraf 1 på orlov)
1 lektorvikar
2 studielektorer (heraf 1 på åremål)
3 adjunkter
1 undervisningsadjunkt
2 forskningsadjunkter
1 forskningsassistent (deltid)
5 ph.d.-studerende (heraf 2 eksternt finan-
sierede)
26 eksterne lektorer

AC-TAP:
1 systemudvikler
2 fuldmægtige

Kontor-TAP:
1 ekspeditionssekretær (institutsekretær)
2 kontorfuldmægtige
1 overassistent
1 assistent
0,5 studievejleder

TEK-TAP’er
1 sektionsleder
1 av-tekniker
1 edb-tekniker
1 edb-driftassistent
0,5 tv-tekniker

InterKomm+ og MCC

InterKomm+ fortsætter sin virksomhed, nu med
RUC som basis. Den nye uddannelse som Master
i Computer Mediated Communication (MCC)
kunne i sommeren 2001 optage et nyt hold stu-
derende.

Afdelingen er internationalt aktiv og indgår i en
række netværk med kontakter til England, Hol-
land, Frankrig, Italien, Spanien og Portugal, samt
uden for Europa til Canada. Etableringen af et
særligt engelsksproget forløb på Modul 1 i Kom-
munikation tiltrækker mange udenlandske stu-
derende både i SOCRATES-programmet og i an-
dre netværk.

Datalogi

Afdelingen varetager forskning og uddannelse i
datalogi. Forskningen i datalogi på RUC marke-
rer sig indenfor flere overlappende områder:
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Intelligente Systemer med vægt på »computa-tional
logic«, databaser og fleksible forespørgselssystemer,
vidensrepræsentation og programmeringssprog,

Distribuerede systemer og programmeringssprog
herunder »mobile and ubiquitous computing« med
vægt på bl.a. sikkerhedsaspektet.

Systemudvikling  med vægt på forundersøgelser,
samspillet mellem menneske og datamaskine (HCI)
og anvendelser af IT i organisationer.

Datalogiafdelingens medarbejdere deltager i en række
tvær-institutionelle forskningsprojekter, herunder
»OntoQuery: Ontologibaserede forspørgselssystemer«
, »UCEB: Udviklings-Center for E-Business« og
»DIWA: Design og anvendelse af interaktive Web-ap-
plikationer« finansieret af såvel forskningsrådenes
pulje til tværvidenskabelig forskning som Erhvervs-
fremmestyrelsen.

Stigende tilgang

Afdelingen er inde i en vækstperiode, hvor den
stigende tilgang til datalogiuddannelserne for-
søges besvaret dels med udbygning af staben af
fastansatte VIP’ere og dels gennem tilknytning
af et stigende antal eksterne undervisere. Selvom
det i 2000 lykkedes at få ansat tre nye lektorer, er
denne tilgang i 2001 vendt til en modsvarende
afgang af en lektor og en professor. Et professo-
rat er under besættelse ved udgangen af 2001.

Uden de eksterne undervisere ville afdelingen
ikke kunne varetage sine undervisnings-
forpligtigelser, ligesom de eksterne relationer

bidrager positivt til formidlingen af datalogiens mere
erhvervsrettede sider. Alligevel - og ikke mindst af
hensyn til fortsat at formidle forskningsbaseret un-
dervisning - må det tilstræbes at udbygge den fast-
ansatte stab af videnskabeligt personale.

Undervisningsindsatsen strækker sig fra delta-
gelse i den naturvidenskabelige basisuddannelse
til ph.d. studier, bl.a. med støtte i forsker-

Ansatte i Datalogiafdelingen:

VIP:
10 lektorer
12 eksterne lektorer
6 ph.d.-studerende

AC-TAP:
1 Systemchef
4 AC-tap

Kontor-TAP:
1 kontorfuldmægtig
1 overassistent
2 assistenter
1 faglig vejleder

TEK:TAP:
5 driftassistenter

Eksternt finansierede:
5 videnskabelige medarbejdere på deltid
4 driftassistenter/tek-TAP på deltid.
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Forskningsprogrammet MUST
Af Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, Institut for Kommunikation, Journalistik og Datalogi.

Forskningsprogrammet MUST har udgjort en ramme for projekter over de seneste 10 år med fælles fokus på IT-
forundersøgelser. Ved IT-forundersøgelse forstås en analyse af en organisations nye mål, problemer og behov i
relation til IT, design af en samlet vision om nye IT-anvendelser, samt forankring af denne vision i
organisationen. I en forundersøgelse tager systemudviklere og brugere udgangspunkt i en erkendelse af nye
mål, problemer i en specifik organisation og eventuelle idéer til nye IT-anvendelser. Formålet er dels at nå frem
til realistiske krav til organisationens IT-anvendelser, dels at skitsere en plan for udvikling og realisering af
sådanne anvendelser.

Siden1997 har vi med en bevilling fra Center for IT-forskning gennemført projekter, hvor vi i et samarbejde med
professionelle systemudviklere har afprøvet metoden. Projektet med titlen »Arbejdsformer i datalogiske
forundersøgelser« bestod af tre samarbejdsprojekter mellem MUST-gruppen på Roskilde Universitetscenter og
henholdsvis Danmarks Radio, Rigshospitalets Informatikafdeling og WM-data A/S. Efter afslutningen af  disse
projekter har vi arbejdet med bearbejdning af erfaringer fra projekterne med henblik på formidling af resultaterne i
form af artikler og en lærebog om forundersøgelse.

Lærebogen med titlen Professionel IT-forundersøgelse - grundlaget for bæredygtige IT-anvendelser udkom på
forlaget Samfundslitteratur i august 2000. Bogen er blevet godt modtaget og anvendes i dag på
datalogiuddannelsen på Roskilde Universitetscenter og IT-højskolen samt en række datamatikeruddannelser.

I 2001 har vi arbejdet med forskellige formidlingsaktiviteter i relation til bogen: Foredrag i faglige foreninger
(f.eks. Dansk Dataforenings Projektlederklub) eller deciderede efteruddannelsesaktiviteter (kurser eller oplæg i
regi af Dansk Dataforening, Datamatikerlæreres Årskonference og Teknologisk Institut).
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uddannelsesprogrammet »Design and Manage-
ment of Information Technology«. Datalogi-
afdelingen varetager  undervisning på over-
bygningsuddannelsen i Datalogi og kandidat-
uddannelsen i Tværfaglig IT-udvikling i samar-
bejde med IT-højskolen i København. Desuden
deltager afdelingen i toningsuddannelsen i In-
teraktive Medier  i samarbejde med kommunika-
tionsuddannelsen på RUC.

Det stigende antal studerende indskrevet på data-
logi fordeler sig med 226 på overbygnings-
uddannelsen i Datalogi og 100 på kandidat-
uddannelsen i Tværfaglig IT-udvikling (TIT). Til
forskel fra fagene i RUC‘s kombinations-
uddannelser er de TIT-studerende indskrevet på fuld
tid i fire semestre. I 2001 færdiggjordes de to første
cand.it. på TIT-linien.

Internationalt

Afdelingen indgår desuden aktivt i internatio-
nalisering i uddannelsen, primært koncentreret
om EU‘s ERASMUS-program hvor der forelig-
ger aktive udvekslingsaftaler med en række euro-
pæiske universiteter.

Datalogiafdelingens tekniske TAP-ansatte vare-
tager udover opgaver for datalogiafdelingens
medarbejdere og studerende også opgaver for
resten af universitetscentret, herunder den vok-
sende opgave med udvikling og drift af de cen-
trale systemer til e-post og netadgang.

AV-afdelingen

AV-afdelingen er en serviceenhed der betjener
hele Roskilde Universitetscenter. Den består af
to enheder: AV-udlånet og AV-værkstedet.

AV-udlånet har en samling af apparatur som ud-
lånes til studerende og ansatte til studie- og
forskningsformål og andre tjentsligt relevante
opgaver. I tilknytning til udstyret sælges film,
filmtilbehør, videobånd, lydbånd, batterier, re-
servedele til av-apparatur, lamper til projektorer
m.v. Afdelingen står også for fremkaldelse af film.

AV-værkstedet udfører en række forskellige opga-
ver i forbindelse med brugen af av-udstyr på cen-
tret: Service på udstyr installeret fast i en række
centrale undervisningslokaler. Instruktion af bru-
gerne af dette udstyr. Teknisk hjælp i forbindelse
med større RUC-arrangementer, herunder også fo-
tografering og videooptagelser.
AV-værkstedet har endvidere optage- og redige-
ringsfaciliteter som kan udlånes til RUC-revelante
aktiviteter. Afdelingen giver instruktion i brugen

Ansatte i AV-afdelingen

TEK-TAP’er
1 leder
1 fotograf
0,5 tv-tekniker

af udstyret, men påtager sig kun egentlig under-
visning efter nærmere aftale med en rekvirent,
og kun mod refusion af medgået tid.



63

Fo
to

: 
Pe

r 
K

nu
ds

en



64

Instituttet er RUC´s største med 51 fastansatte
videnskabelige medarbejdere plus et varierende
antal ph.d.- studerende og kandidatstipendiater.
Hovedparten af det videnskabelige personale er
oprindeligt uddannet økonomer, politologer og/
eller sociologer. Stadigt flere ansatte har som ud-
gangspunkt en tværfaglig tilgang.

De væsentligste aktiviteter er forskning og
forskningsbaseret, tværfaglig undervisning på ud-
dannelser indenfor det samfundsvidenskabelige
område. Overbygningsuddannelserne er offentlig
administration, socialvidenskab, virksom-heds-
studier og erhvervsøkonomi. Herudover varetager
de videnskabelige medarbejdere også undervisning
på Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse.

Forskeruddannelser

Instituttet er involveret i 2 forskeruddannelses-
programmer.
Et program med titlen „Welfare State and Welfare
Society; new Conditions in the 21st Century”,
vægter især forskning i:

•centrale faktorer for velfærdsstaten, dens hi-
storiske og fremtidige udvikling

•velfærdsstatens væsentligste funktioner i et
moderne markedsøkonomisk samfund

•en række forandringstendenser centrale for
studiet af den offentlige forvaltning

I et samarbejde med Institut for Geografi og In-
ternationale Udviklingsstudier deltager institut-
tet i et ph.d. program; „Society, Business and
Globalisation”. Centralt i dette program er forsk-
ning i:

•virksomhedsledelse, -strategi og -organisation
•innovation og teknologisk udvikling
•service og turisme
•globalisering som et økonomisk, socialt og

kulturelt fænomen

Ph.d.-afhandlinger

I 2001 har 3 studerende indleveret og forsvaret
deres ph.d. afhandling, og de har fået tildelt ph.d.
graden.

Institut for Samfundsvidenskab og
Erhvervsøkonomi
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Ældre i Informationssamfundet
Af lektor, ph.d. Birgit Jæger

Projektet startede i 1999 under forsknings- og udviklingsprogrammet: Ældres brug af IT, administreret af
Forskningsrådene.

Det er et tværvidenskabeligt projekt, der bygger både på et politologisk og et sociologisk grundlag samt
samfundsvidenskabelige teorier om teknologiudvikling. Projektet følger seks lokale udviklingsprojekter, der på
forskellig måde eksperimenterer med, hvordan informationsteknologien kan gøres anvendelig for ældre.

De seks udviklingsprojekter eksperimenterer med forskellige anvendelser af teknologien og rejser derfor
forskellige spørgsmål. Et af projekterne eksperimenterer således med at bruge teknologien til at understøtte
ældrerådenes politiske indflydelse. Et andet projekt forsøger at udvikle metoder til at sikre en fleksibel
tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Flere af projekterne arbejder på at udvikle digitale services til ældres
e-handel, bestilling af tid hos lægen, kommunikation med apoteker m.m. Samtlige projekter arbejder i en eller
anden form med at udvikle pædagogiske principper for, hvordan ældre kan lære at bruge teknologien.

Forskningsprojektet tager udgangspunkt i udviklingsprojekterne ved at bruge dem som seks forskellige cases.
Metodemæssigt arbejder projektet både med kvalitative interviews med deltagerne i de lokale projekter samt
med kvantitative data indsamlet fra surveys dels i samtlige kommuner og dels blandt brugerne af de lokale
udviklingsprojekter.

Projektet har indtil videre klarlagt:

• at der er et stort udækket behov for introduktion af IT overfor den ældre del af befolkningen. Alle seks
udviklingsprojekter har således oplevet en stor tilstrømning til deres kurser i brugen af teknologien

• at ældre sagtens kan lære at bruge IT. Det går måske lidt langsommere og kræver en lidt anden pædagogisk
tilgang, men det er bestemt muligt

• at det er de „aktive” ældre, der i forvejen har et stort socialt netværk, der tager teknologien til sig
• at omgivelserne også skal omstille sig til, at ældre bruger IT. Både læger, apoteker, kommunale forvaltninger

og lokale handlende skal således omstille sig til at de skal betjene ældre medborgere gennem digitale
services

• at synet på ældre har ændret sig i samfundet indenfor de seneste 10-15 år. Fra at se ældre som en gruppe
svage, fattige, ofte syge mennesker, som samfundet har en pligt til at hjælpe, bliver de nu i større
udstrækning set som en ressourcestærk gruppe, der lever sit eget liv og stiller sine egne krav

I den efterfølgende del af projektet vil vi koncentrere os om at svare på nogle mere overordnede spørgsmål.
F.eks vil vi sætte fokus på, hvordan den konkrete udvikling af teknologien finder sted. Hvilken sammenhæng er
der mellem, om projekterne er initieret af de ældre selv, eller om de er initieret af en privat virksomhed, og så
den konkrete udvikling af digitale services for ældre? Det leder os over til at undersøge den rolle, som de
enkelte projektledere – eller ildsjæle – spiller for forløbet af sådanne udviklingsprojekter, ligesom vi også vil se
på hvilke former for læringsprocesser, der finder sted i projekterne. Helt overordnet vil vi stille spørgsmålet: Hvad
får samfundet ud af at sætte sådan et forsknings- og udviklingsprogram i gang?
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Bypolitik, social polarisering og Ørestaden
i europæisk perspektiv
Af lektor, ph.d. John Andersen

På instituttet har forskning i  social ekslusion og inklusion, velfærdspolitik og  velfærdsmodeller i mange år
været et centralt forskningsfelt. Forskningen har både været på makro- og mikro niveau: fra velfærdsregimernes
politiske økonomi til sociale forsøgsprogrammer og netværksstyring på det kommunale og lokale niveau.
Projektet „Urban Redevelopment and Social Polarisation in the City” (URSPIC)  har været et komparativt projekt
på mesoniveauet; en analyse af  hvordan store internationalt orienterede „flagskibsprojekter” i 13 euporæiske
storbyer har påvirket forskellige befolkningsgruppers levevilkår og magt over byrummet.
Projektets udgangspunkt har været, at globaliseringen har medført en skærpet bykonkurrence, hvor de enkelte
byer bevidst lægger strategier for at styrke deres konkurrenceposition overfor andre storbyer. Disse strategier
udmøntes blandt andet i ambitiøse „flagskibsprojekter”, der skal være lokomotiver for revitaliseringsstrategien.
Spørgsmålet er så hvordan sådanne strategier påvirker fordelings- af levevilkår og politisk magt. Skærpes
ulighederne og fører elitevækststrategierne samlet set til social polarisering i byen i form af
ghettoiseringstendenser etc.? Eller kan en eventuel vækst være løftestang til at videreudvikle velfærdsbyen,
hvor der på samme tid er plads til solidaritet og positiv forskellighed?

Forskningsprogrammet var bygget op af 13 casestudier af strategiske byudviklingsprojekter i følgende byer:
Athen, Berlin, Bilbao, Birmingham, Brussel, København , Dublin, Lille ( Frankrig), Lissabon, London, Napoli,
Rotterdam og Vienna. Der er i casestudierne set på konflikterne og rationalerne i projekterne, designfasen (hvem
stod bag grundideeen), projekternes gennemførelsesfase og endelig, efter projekternes gennemførsel, på
„outcome”, effekten af projekterne. Den velfærdsstatslige, politiske, institutionelle og socio-økonomiske
kontekst og planlægningsprincipperne bag de forskellige projekter var således meget forskellig. I Danmark er
velfærdsstaten, i modsætning til andre steder, i stand til i en vis grad at modificere tendenser til skarpere
opdeling mellem „byens vindere og tabere”. Den langtidsarbejdsløse har mere at gøre godt med i Sydhavnen end
i Napoli. Og selv om der både i København og Napoli er tendenser til en mere polariseret social geografi så gør
velfærdsmodellerne ( herunder boligpolitikken) en meget stor forskel.  I Danmark er f.eks. kvarterløftprogrammer
med til at tilføre ressourcer til bydele, der i særlig grad bærer de sociale omkostninger ved omstillingen fra den
klassiske industriby til den postindustrielle by.
„Det hollandske eksempel, Rotterdam, byggede f.eks. på princippet om „social return”, det vil sige social
kompensation til fattige bydistrikter i forbindelse med lokalisering af nye virksomheder. Ideen var, at når der
f.eks. placeres nye virksomheder i  et område, der trænger til et velfærdsmæssigt løft, skal byplanlægningen,
arbejdsmarkedspolitikken osv. bevidst medtænkes.

I København blev Ørestadsprojektet valgt som case, fordi det var et oplagt eksempel på et omfattende projekt,
der fra starten var tiltænkt en strategisk rolle, som vækstudviklingsdynamo i Øresundsregionen. Samtidig var
Ørestadsprojektet, der har form som et statsligt-kommunalt aktieselskab, udtryk for en ny måde at styre og
planlægge byudvikling på. I det danske casestudium under URSPIC-programmet har det ikke været muligt at
sige meget om Ørestadsprojektets mere langsigtede påvirkning af  uligheder på arbejdsmarkedet, på
boligmarkedet osv., da projektet først er i begyndelsen af implementeringsfasen. Derimod har det været muligt
at analysere interessekonflikter i projektets designfase og til dels i implementeringsfasen.

Nogle af projektets publikationer findes elektronisk på  projektets  web-side : http://www.ifresi.univ-lille1.fr  vælg
URSPIC.
Den afsluttende bog fra hele projektet hedder: „Urbanising Globalisation - Urban Redevelopment and Social
Polarisation in the European City”. Oxford University Press. 2002. Frank Moulaert,Arantxa Rodríguez, Erik
Swyngedouw (eds.). Endvidere temanummer af Geografische Zeitschift, 2002 no.1. , samt Special issue of
European Urban and Regional Studies, „Social Polarization in Metropolitan areas: the role of new urban policy“.
Vol. 8, 2 (April 2001).

John Andersen har været projektansvarlig for den danske del af  EU- projektet „Urban Redevelopment and
Social Polarisation in the City” (URSPIC). Projektet har været finansieret under EUs 4.ramme programprojekt,
TSER. E-mail : johna@ruc.dk
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Hanne Warming Nielsen: „Børn i Medvind og
Modvind”.
Anders Christian Hansen: „Økonomisk analyse
af bæredygtig udvikling”.
Gestur Hougaard: „Globalisation, Embedded-
ness and Local Coping Strategies”.

Forskning

En stor del af 2001 var præget af arbejdet med
instituttets forskningsstrategi for den kommende
4 årsperiode. Ved udgangen af 2001 var arbejdet
stort set tilendebragt, så Strategiplan 2002 – 2006
kunne vedtages på et institutbestyrelsesmøde i
januar 2002.

Forud for planens vedtagelse var strategiplanen
flere gange blevet drøftet på personalemøder så-
vel som af institutbestyrelsen. Drøftelserne om-
handlede bl.a. hvilke forskningsgrupper, der især
skal satses på; forskningen skal fremover
fokuseres på de 5 særlige styrkeområder:

•„Velfærd og velfærdsstat”,
•„Offentlig økonomi, organisation og planlæg-

ning”,
•„Offentlig organisation og policy-analyse”,
•„Innovation og forandringsproces i service

og industri”,
•„Institutioner, aktører og institutionalise-

ring”

Der lægges fortsat afgørende vægt på, at forsk-
ning på instituttet er tværvidenskabelig.

En række projekter blev afsluttet og nye søsat.
Dette vil fremgå af instituttets årsberetning.

Working paper series

I instituttets Working Paper Series blev i 2001
udgivet ialt 19 forskningspapirer. Hele serien fin-
des på instituttets hjemmeside.

Typisk er et working paper et paper, der er præ-
senteret ved en konference eller har form af det
første udkast til en artikel, der efterfølgende vil
blive indsendt til et fagligt nationalt eller inter-
nationalt tidsskrift.

Projekter og grupper

De videnskabelige medarbejdere ved instituttet
deltager i en lang række nationale og internatio-
nale forskningsgrupper og forskningsprojekter.
Et par eksempler er:

Center for Lokal Institutionel Forskning (CLIF)

CLIF er et forskningscenter, der udfører grund-
forskning om „den nye offentlige sektor”, hvori
lokal aktivering af borgerne – med og uden den
offentlige sektor – får stigende betydning. Spe-
cielt analyseres konsekvenserne af decentralise-
ring fra den offentlige sektor til lokalområder og
enkeltorganisationer. CLIF har i alt ca. 25 med-
lemmer; de fleste fra RUC og resten fra Køben-
havns Universitet, Statens Byggeforsknings-
institut, Handelshøjskolen i København, Social-
forskningsinstituttet og Amternes og Kommuner-
nes Forskningsinstitut. Deltagerne i forsknings-
gruppen Offentlig organisation og policy-ana-
lyse er alle medlemmer af CLIF.
Forskningsgruppen har i 2001 afholdt et 2 dages
internatseminar, 12 forskningsseminarer samt en
møderække med henblik på formulering af
forskningsgruppens strategi for den kommende
periode. Der har bl.a. været forskningsseminarer
med professorerne Henry Milner (Civic Literacy),
Clarence Stone (Regime-og netværksteori), Frank
Fischer (evaluering) og Hugh Miller (postmoderne
forvaltningsteori).

Center for Servicestudier
Centret gennemfører empirisk og teoretisk forsk-
ning om serviceerhverv og private og offentlige
servicevirksomheder.
I 2001 blev projektet Serviceudvikling, interna-
tionalisering og kompetenceudvikling, der var
et fællesprojekt med Center for TeleInformation,
DTU, og Teknologisk Institut afsluttet. Desuden
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blev projektet „Strategic Innovation in Tourism”,
som også hører under Dansk Center for Turisme
Forskning, videreført ved gennemførelsen af
surveys og udgivelse af rapport om disse samt
casestudier i Danmark og udland.
Der er formuleret et oplæg til et „Service
Observatory”, som skal være en selvstændig in-
stitution med deltagelse af virksomheder, er-
hvervs- og fagorganisationer, offentlige myndig-
heder og forskere fra Center for Servicestudier samt
fra Center for TeleInformation, DTU. Der er også
formuleret oplæg om forskning indenfor områ-
det hvorledes mobilt informations- og
teleteknologi påvirker udviklingen af produk-
ter indenfor vidensservice.

Center for Offentlig Organisation og Styring
(COS)
Centret er et tværinstitutionelt forskningscenter
og varetager forskning og forskeruddannelse in-
denfor det politologiske fagområde. Det dækker
eksempelvis den offentlige sektors udvikling,
styring, organisation og omverdensrelationer.
COS blev i 2000 blevet udvidet således, at COS
kan danne baggrund for forskeruddannelses-
aktiviteter indenfor hele det politologiske-
område.

FCC – Federico Caffé Centre
The Centre is an independent research and training
unit established in 1974 within the Department
of Social Sciences at Roskilde University. The
Centre is specialised in research on issues such as
comparative welfare systems and industrial rela-
tions in Europe, the dynamic of the processes of
regional integration, in particular in Asia, Latin
America and the Euro-Mediterranean region, and
the implications of the process of globalisation of
the economy and technology on the local
production systems.
The Centre coordinates post-graduates training
courses for Latin American and European students
in Innovation, Regional Integration and Global-
isation studies.

The Centre’s present fields of study are:
1. The process of globalization and regionalisat-

ion in Europe, Southeast Asia, Mediterranean
and Latin America

2. Southern European patterns of development,
economic and industrial policy

3. The socio-economic development of the
Mediterranean and South-East Asia regions

4. The role of small and medium sized firms in
the process of endogenous development

5. Production system analyses
6. Industrial relations and labour market analysis

in Europe

The Centre acts as coordinator for the Latin America-
European Network on Technology Studies, Inno-
vation and Co-Development (LENTISCO) and is
member of the Euro-Mediterranean Forum of the
Economic and Social Institutes (FEMISE).

Uddannelser på instituttet

Instituttet har to studienævn, der udbyder ba-
chelor- og kandidatuddannelser.
Studienævnet for Erhvervsøkonomi udbyder en
HA-uddannelse, en bacheloruddannelse i Virk-
somhedsstudier og en kombinationsuddannelse
med Virksomhedsstudier.
Antal indskrevne studerende var ved udgangen
af 2001 ialt 536 studerende fordelt med 53 stu-
derende på HA og på Virksomhedsstudier 483
studerende. Studienævnets arbejde omfattede i
2001 bl.a. udarbejdelsen af en studievejledning
for Virksomhedsstudier samt en gennemgang af
ressourceforbruget ved forskellige undervis-
ningsformer.

Studienævnet for Forvaltning udbyder bachelor-
uddannelser, der kan tones i retning af enten Of-
fentlig administration eller Socialvidenskab. En
kombinationsuddannelse med Forvaltning som
det ene fag, og en tværfaglig, tværintegreret ud-
dannelse i Forvaltning (også kaldet „lang for-
valtning”) er de to overbygnings-uddannelses-
muligheder. Der  var ved udgangen af 2001 1451
studerende indskrevet på forvaltningsuddannelserne.

Studieordningen for forvaltningsuddannelserne
blev revideret i 2000. Igennem hele 2001 blev
de første erfaringer med den ny studieordning
drøftet og studieordningen blev tilpasset på en-
kelte punkter.

Master of Public Policy
Den toårige Master of Public Policy uddannelse
MPP (tidligere kaldet VIAOFA) fik i 2001 ny
studieordning. Uddannelsen, der gennemføres
under Lov om Åben Uddannelse, tilbyder delta-
gerne, fortrinsvis kandidater fra et bredt felt af
samfundsvidenskaberne med praktisk erhvervs-
erfaring, en efteruddannelse, hvor de får styrket
deres teoretiske fundament for at arbejde med
nye samarbejds- og forvaltningsformer.

I 2001 startede der 29 nye studerende på MPP,
og 9 personer afsluttede deres uddannelse på MPP.

Internationale programmer

MESPA (Masters Degree in European Social
Policy Analysis) består af to semestre med un-
dervisning samt et semester, hvor den studerende



69

Medarbejdere

  9  Professorer
  2  Docenter
32 Lektorer
  1 Lektorvikarer
  9 Adjunkter
  2 Kandidatstipendiater
  7 Ph.d. stipendiater
10 HK-TAP
  2 AC-TAP

færdiggør sit speciale. Kurserne foregår på en-
gelsk og giver de studerende indsigt i og viden
om socialpolitiske problemstillinger på såvel na-
tionalt som supranationalt niveau i Europa. Pro-
grammet organiseres af et netværk bestående af
8 europæiske universiteter. I 2001 deltog 5 stu-
derende fra instituttet i MESPA.

ESST (Master of Arts in Society, Science and
Technology in Europe) programmet har som over-
ordnet målsætning at udvikle en forståelse hos
de studerende af den indflydelse teknologisk
udvikling har på samfundet ligesom program-
met tilstræber at bibringe de studerende viden-
skabelige redskaber til at kunne analysere denne
udvikling.

Programmet består af to semestre. I det første se-
mester følger de studerende en række forelæs-
ninger m.v., der skal introducere dem til teorier
om samspillet mellem samfund, videnskab og
teknologi.

I det andet semester vælger de studerende et emne,
som de specialiserer sig indenfor. De studerende
kan tilbringe det andet semester i et andet euro-
pæisk land eller forblive på RUC.
Den studerende skal for at opnå sin Mastertitel
som afslutning på 2. semester aflevere en skrift-
lig opgave. Denne får karakteren bestået med
udmærkelse/bestået/ikke bestået. I 2001 deltog
3 studerende fra RUC på programmets andet se-
mester.

European Labour Market Policy er et program,
der udbydes i et samarbejde mellem 8 europæi-
ske universiteter. Undervisningen foregår på en-
gelsk og giver de studerende indsigt i økonomi-
ske og sociologiske analyser af arbejdsmarke-
det, arbejdsmarkedspolitik og arbejdsmarkedets

funktionsevne på nationalt og internationalt
plan.

I foråret 2001 deltog og bestod i alt 6 studerende
fra RUC dette program.

Større konferencer og seminarer

Instituttets Jean Monnet European Centre of Ex-
cellence har i 2001 afholdt følgende 3 semina-
rer:
• „Europæisk integration og udvikling ud fra

en tværvidenskabelig synsvinkel” (29. marts
2001);

• „EU’s udvidelse – nationale, internationale
og supranationale implikationer” (8. maj
2001)

• „EU’s udvikling – hvilken vej?” (28. maj
2001).

August 2001 afholdtes seminaret „Debating
Realism” i samarbejde med the International As-
sociation for Critical Realism (IACR). Seminaret
var det 5. årlige seminar afholdt af IACR.
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Instituttets opgaver og rammer

Forskningen og undervisningen ved instituttet
er organiseret i to afdelinger for henholdsvis Psy-
kologi og for Filosofi/Videnskabsteori, hvor
institutlederen aktuelt kommer fra Psykologi og
næstformanden i bestyrelse fra Filosofi/Viden-
skabsteori. Ved udgangen af  2001 har instituttet
27 videnskabelige stillinger, 10 på Filosofi/Vi-
denskabsteori, 17 på Psykologi, hvoraf nogle ved
årets udgang er under besættelse. I år 2001 har
Psykologi kunnet byde undervisningsadjunkt
Magnus Dahl og adjunkt Tomas Ellegaard vel-
kommen blandt kollegerne.

Instituttets medarbejdere varetager undervisning
på overbygningen inden for Psykologi og Filo-
sofi, de åbne uddannelser i Psykologi og Filo-
sofi samt Den Humanistisk Basisuddannelse.
Desuden varetager medarbejderne undervisnin-
gen på de to fags ph.d.-uddannelser. På Psyko-
logi er der i øvrigt kommet en 2-årig master-
uddannelse i organisationspsykologi, MPO, i
løbet af 2001, som især henvender sig til ledere
og konsulenter med praktisk erhvervserfaring og
relevant videregående uddannelse.

Instituttets forskningsprofil

Det overordnede mål for instituttet er, at etablere
et dynamisk forsknings- og undervisningsmiljø,
som kan danne grundlag for udvikling inden for
forskning, forskeruddannelse og uddannelserne
på instituttet. Da begge fag fortsat er under etab-
lering, er udvikling af et stabilt forsknings- og
arbejdsmiljø noget, der forsat arbejdes på. De
mange nyansættelser og udvidelser på VIP-siden
fra 9 VIP i 1995 til 27 i 2000 medfører naturlig-
vis meget arbejde for allerede ansatte samt en vis
grad af nyorientering og udvikling på fagene,
efterhånden som nye medarbejdere kommer til.

Psykologi

Afdelingen for Psykologi har udarbejdet et
forsknings- og forskeruddannelsesprogram un-
der overskriften Socialpsykologi i en radikal-
iseret modernitet. Det socialpsykologiske per-

spektiv er fremtrædende indenfor store dele af
den undervisning og forskning, der bedrives af
faggruppen. Faggruppens fælles forskningspro-
gram falder tematisk sammen med ph.d.-program-
met, og det drejer sig om et perspektiv på forsk-
ning og undervisning, snarere end om en fælles
forskningsmæssig problemfokusering. Generelt
fokuserer forskningen på relationen mellem in-
divid og samfund og dermed på, hvordan men-
neskers praksis som individer og deltagere i grup-
per hænger sammen med socio-kulturelle betin-
gelser. I fokus er således også analyser af foran-
dringer på kulturelle, institutionelle, interperso-
nelle og individuelle niveauer, hvor ontologi-
ske og epistemologiske problemer og deres kon-
sekvenser diskuteres. Her kombineres grund-
forskning med praktisk orienterede projekter i det
omfang, medarbejderenes andre forpligtelser mu-
liggør det. De enkelte medarbejdere forfølger de-
res forskningsmæssige interesser inden for dette
overordnede perspektiv med toninger inden for
socialpsykologi, arbejds- og organisations-
psykologi, pædagogisk psykologi, personligheds-
og udviklingspsykologi samt almen psykologi,
hvor der naturligvis findes en del overlapninger.

Forskningsnetværk

De pædagogiske psykologer på RUC fortsatte
deres arbejde i forskernetværket  „pædagogisk-
psykologisk forum” sammen med universitets-
ansatte pædagogiske psykologer på Aarhus Uni-
versitet , Aalborg Universitet og Københavns Uni-
versitet. Her diskuteres områdets forsknings- og
genstandsfelt samt professionsområder bl.a. med
henblik på gensidig inspiration og samarbejde.
En fælles ansøgning om en netværksbevilling
til Forskningsrådene om ’Person, Intervention og
Fællesskabsformer – i Forandring’ er blevet af-
sendt, hvilket resulterede i en 2-årig bevilling
på i alt 600.000 kr. med start januar 2001. Net-
værket er placeret på RUC.

Center for Barndoms- & Familie Forskning, har med
en finansiering fra det daværende forsker-
uddannelsesråds kvalitetsfremme pulje på 212.000
kr. afholdt en uges internationalt ph.d. -seminar om
Childhood & Family Research i januar for de ph.d-

Institut for Psykologi og for
Filosofi/Videnskabsteori
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studerende og videnskabelige medarbejdere på
Psykologi og med deltagelse af danske og uden-
landske forskere og ph.d.-studerende. Der var gæ-
steforelæsere fra Danmark, Norge, Sverige, Island.
Desuden medvirkede ph.d.-studerende og for-
skere fra Teachers College, Columbia University,
NY, USA.

Ved Center for Barndoms- & Familieforskning
er der i løbet af året regelmæssigt afholdt forsker-
seminarer, hvor medarbejdernes forsknings-
projekter er blevet fremlagt og diskuteret. Ved
udgangen af 2001 udløb bevillingsperioden for
forskningsprojektet „Børns vilkår og velfærd i
postmoderne samfundsforhold“, og de to ph.d .-
stipendiater, der har været knyttet til projektet,
arbejder herefter videre med de afsluttende ana-
lyser og færdiggørelsen af deres ph.d.-afhand-
linger indenfor centrets rammer. Forsknings-
projektet „Familiemønstre og samlivsformer i
den moderne velfærdsstat“ er i 2001 blevet vi-
dereført, dels ved statistiske analyser af danske
børns familiekarrierer ud fra Børnedatabasen i
Danmarks Statistik, dels ved en kortlæggelse og
indholdsanalyse af dansk empirisk familie-
forskning. Analyserne af Børnedatabasen har i
årets løb affødt to rapporter om  børns familier:
en om børns familiekarrierer, og en om stabilitet,
brud og turbulens i børns familier. De to ph.d.-
projekter i dette projekt er blevet viderført, og
de drejer sig dels om empiriske feltstudier af 5-
årige børns perspektiv på familieliv, dels om hvor-
dan førstegangsforældre skaber familie.

Filosofi og Videnskabsteori

Afdelingen for Filosofi og Videnskabsteori har
to indsatsområder, som forskningen søges cen-
treret om:

•Videnskabsforskning, som omfatter viden-
skabshistorie og –filosofi, samt mere empiri-
ske studier af videnskab,

•Praktisk filosofi, som omfatter etik, politisk
filosofi, retsfilosofi og socialfilosofi.

Forskningen i praktisk filosofi har især koncen-
treret sig om retsfilosofiske og socialfilosofiske
problemstillinger. Derudover deltager afdelingen
også i et EU-projekt vedrørende etiske aspekter
af bioteknologien. Der er inden for området af-
sluttet en disputats, og der er andre større værker
på vej. Endvidere er der etableret samarbejde med
forskere inden for retsfilosofi fra andre universi-
teter, både nationalt og internationalt.

Science studies

Inden for videnskabsforskningen har afdelingen
et forskeruddannelsesprogram i Videnskabs-
studier (Science Studier), hvortil der er knyttet
flere både interne og eksterne ph.d.-studerende.
Endvidere er der til dette program knyttet et Net-
værk i Matematikkens Historie og Filosofi, finan-
sieret af Statens Naturvidenskabelige Forsknings-
råd. Blandt mange andre aktiviteter har Netværket
afholdt en international sommerskole i
matematikkens filosofi, som især var rettet mod
ph.d.-studerende. Afdelingens videnskabsforskning
har været koncentreret om:

i) videnskabshistorieske studier, især studier
i antikken, middelalderen og renæssancen,

ii) studier i matematikkens grundlag og filo-
sofi,

iii) ingeniørfagenes videnskabsteori, samt
iv) generelle logiske, erkendelsesteoretiske og

metodologiske studier.

Afdelingen har et nært samarbejde med andre både
udenlandske og danske universiteter.

Større aktiviteter

Netværket i Matematikkens Historie og Filosofi
blev oprettet i 1997 og blev i år 2000 forlænget
yderligere tre år (se netværkets hjemmeside http:/
/www.ruc.dk/mathnet/). Til Netværket er der knyt-
tet to ph.d.-studerende, som finansieres af hen-
holdsvis Århus Universitet og Syddansk Univer-
sitet, men som har hovedvejleder på RUC. Endvi-
dere er der flere specialestuderende, som er knyt-
tet til netværket, og som skriver kombinations-
specialer i Matematik og Filosofi. Netværket har i
årets løb stået for flere større internationale arrange-
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menter. I perioden 19. juni – 23. juni 2000 arrange-
rede Netværket en sommerskole med titlen
Philosophy of Mathematics, hvor flere internatio-
nale kapaciteter deltog. Professor Derik van Dalen,
University of Utrecht, var den gennemgående un-
derviser. I august holdt Netværket et møde om
Constructive Mathematics, hvortil Professor
Douglas S. Bridges, Department of Mathematics &
Statistics, University of Canterbury, Christchurch,
New Zealand var inviteret. Endvidere arrangerede
netværket en international konference „Existence
in Mathematics“, 24. november – 25. november
2000, med bidrag fra følgende universiteter:
Utrecht, Roskilde, Aarhus, København,  Berkeley,
Erlangen, Darmstadt. Proceedings fra Netværkets
møder bliver udgivet på internationale forlag,
bl.a. er følgende blevet udgivet i år 2000:
Hendricks, V.F., Pedersen, S.A., Jørgensen, K.F.
(eds.): Proof Theory. Synthese Library, Vol. 292,
Kluwer Academic Publishers, 2000.

Foruden Netværkets aktiviteter har afdelingen i
forbindelse med samarbejdet med DTU stået for
organiseringen af og bidraget til konferencen
„Philosophy of Technology”, som blev afholdt på
DTU, 2. november – 3. november 2000. Endvidere
har afdelingen i forbindelse med
internationaliseringsbestræbelserne arrangeret føl-

gende to internationale møder: JES2000, Joint
Epistemology Seminar, et fællesseminar mellem
Czech Academy of Science, Copenhagen University
og Roskilde University, 12. maj – 13. maj 2000;
samt Conference in Ethical Theory, Samarbejde mel-
lem Göteborg University., Edinburgh University og
Roskilde University, 18. marts – 19. marts 2000.

Disputats

På Filosofi er der afsluttet et større social-
filosofisk arbejde „Sameksistens uden common
sense“.
Arbejdet er indleveret og antaget til forsvar for
den filosofiske doktorgrad. Værket består af Bind
I. Forhistorien. Det forudsattes fremtoning (228
s.), Bind II. Historien. Det selvfølgeliges genese
(335 s.) og Bind III. Posthistorien. Det uselv-
følgeliges genese (410 s.).

Disputatsen analyserer karakteren af det aktu-
elle sociale bånd i de moderne vesteuropæiske
samfund. Den viser, hvorledes disse besidder en
på én gang tæt og smidig sammenhængskraft,
der ikke hviler på et ufravigeligt grundlag eller
fællesskab, men skabes og opretholdes af en
række historisk tilblevne, alternerende anordnin-
ger, som man benytter sig af i den sociale ud-
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Instituttets medarbejdere

5 Professorer
1 professor emeritus
2 Docenter
9 Lektorer
15 Eksterne lektorer
8 Adjunkter
8 Ph.d stipendiater
1 Forskningsassistent
5 TAP

veksling. Dette komplekse netværk bevirker, at
alt fremstår som værende til at ændre og som
værende under forandring, samtidig med at det
forekommer yderst vanskeligt at ændre noget
afgørende.

De forskellige bind klarlægger karakteren af de
enkelte overordnede anordninger i dette netværk
ved at følge deres langstrakte og komplekse til-
blivelseshistorie. Først skildres, hvordan et mo-
derne retssamfund bliver til gennem en forelæg-
gelse af loven. Derefter beskrives indførelsen af
et omfattende net af disciplinerings- og overvåg-
ningsprocedurer. Endelig søger afhandlingen
økonomiens og den moderne velfærdsstatslige
rationalitets rødder ved at skildre, hvorledes en
rationalitet for, hvordan man forholder sig til og
leder mennesker i deres frie ledelse af sig selv,
bliver til .  Endelig antydes det, hvordan
forhandlingsanordninger aktuelt synes vinde så
stor udbredelse, at forhandlingsrationaliteten er
i færd med at blive den overordnede afstemnings-
form.

Student/lærerratio

Student/lærerratioen er  30.6, hvilket stadig ikke
giver rimelige vilkår for forskningsmæssig akti-
vitet hos de videnskabelige medarbejdere.
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Instituttet blev med udgangspunkt i Faggrup-
pen for uddannelsesforskning ved Institut Sam-
fundsvidenskab og Erhvervsøkonomi fra januar
2000 etableret som selvstændigt institut. Insti-
tuttet varetager uddannelsen i Pædagogik med
særlig henblik på voksenuddannelse, Master i
Voksenuddannelse (MV), undervisning på den
Humanistiske Basisuddannelse, et ph.d.-program
i uddannelsesforskning (under Forskerskolen for
Livslang Læring) samt RUC‘s pædagogiske ef-
teruddannelse af adjunkter. Instituttet rummer
forskningscentret Erhvervs- og voksenuddannel-
sesgruppen (EVU) samt forsknings- og dokumen-
tationscentret Center for Ungdomsforskning
(CeFU). Instituttet er desuden vært for Forenin-
gen for forsknings- og udviklingsvirksomhed i
folkeoplysning og voksenundervisning (FOFU).

Uddannelser

Overbygningsuddannelsen Pædagogik med sær-
lig henblik på voksenuddannelse blev etableret
i 1994 og har haft en fortsat stigende tilgang. Pr.
24. oktober 2001 er der indskrevet 451 stude-
rende. Faget Pædagogik indgår i en bred vifte af
fagkombinationer. I indeværende periode er der
bl.a. arbejdet på videreudvikling af følgende
områder: forberedelse af ny studieordning med
mulighed for dobbeltmodul, en ny klyngestruk-
tur, nedsættelse af studiegrupper og speciale-
klynge med vejledning (i 2001 blev der indle-
veret og bedømt 36 specialer), evalueringsprak-
sis på uddannelsens seminarer, samarbejde med
Forskerskolen i Livslang Læring og Master i
Voksenuddannelse samt forberedelse af IT-stra-
tegi.

Master i Voksenuddannelse (MV) er en to-årig
deltidsuddannelse (svarende til ét studieårsværk),
der retter sig mod erhvervsaktive voksne, som
arbejder professionelt med uddannelsesplan-
lægning, organisationsudvikling, kompetence-
udvikling osv. Uddannelsen er projektorgani-
seret og lægger stor vægt på videnskabelige
empiriske metoder. I sit indhold i øvrigt, i sin
organisering og sin kultur bygger den videre på
erfaringerne fra Voksenpædagogik på Åbent Uni-
versitet (VPÅ), som ikke længere eksisterer. Der
er pr. 31. december 2001 147 aktive studerende

på Master i Voksenuddannelse. De fordeler sig
med to hold på Modul I (uddannelsens første år)
og et hold på Modul II (uddannelsens andet år).

Inden for rammerne af det universitetspædagog-
iske program har der været gennemført adjunkt-
uddannelseskurser og kurser for speciale-
studerende rusinstruktører. Endvidere har der
været holdt oplæg på og deltaget i planlægning
af pædagogiske dage afholdt af enkeltinstitutter.

Forskerskolen i Livslang Læring

Forskerskolen i Livslang Læring er et ph.d.-pro-
gram under Institut for Uddannelsesforskning.
Programmets bevilling løber fra 1999-2004.
Forskerskolens aktiviteter og fremtidsplaner vur-
deres løbende af et Advisory Board med delta-
gelse af forskere fra Vancouver, Hannover og
Göttingen.

Forskerskolen har en tværvidenskabelig forsk-
ningstilgang, som til stadighed udvikles teore-
tisk og metodologisk. Der lægges stor vægt på at
integrere de studerende i det eksisterende forsk-
ningsmiljø gennem netværksdannelser og kon-
krete planlægningsopgaver.

Der er 55 studerende indskrevet under program-
met, heraf er de 17 fuldt finansierede stipendia-
ter.

Forskerskolen deltager i den nationale koordi-
nering af ph.d.-uddannelse inden for pædagogik
og uddannelsesforskning og har ansvar for ved-
ligeholdelsen af den fælles netportal:
www. educational-research.dk.

Center for Ungdomsforskning

Ved årsskiftet 1999/2000 blev Center for Ung-
domsforskning (CEFU) oprettet på Roskilde Uni-
versitetscenter under instituttet. Det var resulta-
tet af en mangeårig vision om et dansk forsk-
ningscenter, hvor der produceres, samles og for-
midles forskningsbaseret viden om unge, herun-
der viden om unges uddannelsesvalg,
arbejdsorienteringer, fritidsvaner, demokratiske

Institut for uddannelsesforskning



75

deltagelse, forbrug, sundhed, politiske holdnin-
ger etc.

Center for Ungdomsforskning har i løbet af sine
2  første leveår taget mange initiativer og er ble-
vet mødt med stor bevågenhed og interesse i of-
fentligheden. Der er sat en række forsknings-
projekter i gang, samt en omfattende og public
service-orienteret website, herunder en database
’unge i tal’ med statistisk materiale om unge.
Centret har udgivet bøgerne Når unge udfordrer
demokratiet og Ungdom, identitet og uddannelse
samt en række mindre udgivelser.

Center for Ungdomsforskning bakkes op af en
kreds af danske institutioner, organisationer og
virksomheder, som gennem medlemskab af for-
eningen Center for Ungdomsforskning repræsen-
terer vigtige interesser i forhold til de unge og
samtidigt giver forskningscentret et demokratisk
grundlag.

Den overordnede vision for Centret er, at det skal
blive det nationale knudepunkt for forskning
med og om unge. I dette indgår tillige at Centret
fungerer som en videnskabelig funderet delta-
ger i såvel den offentlige debat om unge som i
praksisfelter hvori unge indgår. Centret ønsker
også at udvikle sig til den naturlige hørings-
partner i sager og spørgsmål om ungdommen,
der kræver forskningsmæssig belysning.

Centret ledes af professor Birgitte Simonsen (for
nærmere information se www.cefu.dk).

Erhvervs- og voksenuddannelses-
gruppen (EVU)

 EVU blev etableret som selvstændigt forsknings-
center i 1994 og dannede grundlag for Faggrup-
pen for uddannelsesforskning og dermed også
for det nuværende Institut for Uddannelsesforsk-
ning. I dag er EVU’s aktiviteter i høj grad opsu-
get i instituttets aktiviteter, men gruppen funge-
rer stadig som en organisatorisk enhed i forhold
til en lang række forsknings-, udrednings- og
formidlingsopgaver. EVU udgør således grund-
laget for et af instituttets særkender, nemlig den
omfattende og mangeartede eksternt (med-)finan-
sierede aktiviteter.

Foreningen for forsknings- og udviklingsvirk-
somhed i folkeoplysning og voksenundervis-
ning (FOFU)

FOFU er en tværfaglig forening af folk, der til
daglig er engageret i undervisning, forskning,
udvikling og planlægning af voksenuddannelse

og folkeoplysning. Foreningen har ca. 500 med-
lemmer, hvoraf 300 er institutioner og forenin-
ger. Betina Dybbroe er formand for foreningen.
Sekretariatet har til huse i Institut for uddannel-
sesforskning hos Erhvervs- og voksenuddannel-
sesgruppen.

Forskning

Instituttets forskning er primært rettet mod læ-
ring og kompetenceudvikling både inden for og
uden for det formelle uddannelsessystem, hoved-
sagelig relateret til de tre genstandsområder: vok-
senliv og læring, ungdomsliv og læring samt
børneliv og læring. Hertil kommer en særlig op-
mærksomhed mod det universitetspolitiske felt.
På tværs af de forskellige genstandsområder har
arbejde med metodologi og metodeudvikling høj
prioritet. Grundvidenskabelig læringsforskning
og læringsforskning af social-eksperimentel ka-
rakter prioriteres i samme grad, og det betones,
at forskningen skal være kritisk, videnskabelig
innovativ og samfundsmæssig relevant - med til-
føjelsen: ikke mindst for grupper, der ikke selv
har midler til finansiering af forskning. Forsk-
ningen er kendetegnet ved en høj grad af
tværvidenskabelighed.

Instituttets klassiske forskningsområde: Voksen-
liv og læring er i perioden blevet differentieret
og konsolideret. Området er blevet differentieret
i to genstandsfelter, hvor en professionsrelateret
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Livshistorieprojektet - voksnes liv og læring
Af professor Henning Salling Olesen

Livshistorieprojektets hovedide er at udvikle teoretiske synsvinkler og metoder, der sætter den voksne lærende i
centrum for forståelsen af læreprocesser. Perspektivet er både at tænke pædagogiske problemstillinger og at
udvikle og evaluere uddannelsesaktiviteter fra et andet perspektiv og at få en teoretisk ramme, som både er
relevant for uddannelse og for andre læringsmiljøer. Det er ikke tilfældigt, at dette forskningsprojekt er udviklet
sideløbende med etableringen af instituttets Forskerskole i livslang læring. Ikke kun på den måde at forskningen
og forskerne naturligvis danner baggrund for ph.d.-vejledning og ph.d.-studerendes deltagelse i forskning. Men
også på den måde at begge dele indgår i udviklingen af en tværfaglig forskning i læreprocesser. Det er en
tilgang som i første omgang blev udviklet i forbindelse med voksenuddannelse og erhvervsuddannelse, men
som efterhånden spænder over hele det pædagogiske felt og også ser på læreprocesser i arbejdslivet, i
kulturelle og politiske aktiviteter osv.

Krumtappen i projektet er en bevilling til teoretisk og metodologisk udvikling fra forskningsrådenes særlige
program for ‘Velfærdsforskning’. Den formelle titel er „Voksnes liv og læring”. Det er en pointe, at de to aspekter
hører sammen - at læreprocesser er funderet i hverdagslivets erfaringer, og at vi kan lære både i uddannelsen, i
arbejdslivet etc. Forskningsrådsprojektet skal undersøge og afprøve metodologier og metoder,  konfrontere
teoretiske ideer om læring og uddannelsesdeltagelse i livshistorisk kontekst og knytte vores praktisk og
empirisk forankrede forskning sammen med internationale traditioner og forskningsmiljøer. Derigennem er der
sket en koordinering af adskillige mindre projekter, gennemført i samarbejde med en række eksterne partnere,
der både har bidraget finansielt til forskningen, og har leveret empirisk materiale og forskningsmæssige
udfordringer til projektet. Man kan sige at RUC’s (voksen)uddannelsesforskning har opnået en betydelig
anerkendelse og interesse i  internationale forskningsmiljøer netop i kraft af vores problemorienterede og dog
teoretisk og metodisk ambitiøse forskningsprojekter.

Uddannelsesforskningsmiljøet har forfulgt denne strategi i flere år i forskningsprojekter inden for forskellige
områder. Forskningsrådsbevillingen gør det muligt at samle og almengøre erfaringer fra disse projekter. En del af
projektet er især af intern forskningsmæssig karakter - indtil nu først og fremmest publiceret i form af papers til
videnskabelige konferencer og netværk samt tidsskriftartikler. Den omfatter bl.a. en gennemarbejdning af
udvalgte teori- og metodetraditioner. Vi har hurtigt konstateret at vi befinder os i et ‘hot spot’ - der hvor alle de
kulturelle tråde mødes. Biografiske og livshistoriske metoder bruges i en række discipliner og på vidt forskellig
måde. Vi har importeret inspirationer fra en række humanistiske og samfundsvidenskabelige nabodiscipliner, og
håber også  at kunne betale kritik og erfaringer tilbage til andre tværfaglig forskningsområder, der har subjektive
aspekter af menneskers liv og kulturelle processer som hovedemner. Desuden giver den teoretiske reformulering
af læreproces-problemer anledning til både videnskabsteoretiske overvejelser og også en bredere kulturkritisk
refleksion af baggrunden for denne interesse.

En anden del af produkterne fra projektet drejer sig om aktuelle uddannelsespolitiske og læringspraktiske
spørgsmål. En række publikationer viser hvordan en livshistorisk teoretisering og analysepraksis stiller disse
spørgsmål på en anden måde end sædvanligt i den offentlige debat. F.eks. kan man forstå ‘individualiseringens’
konsekvenser for uddannelse på en anden måde, hvis man åbner spørgsmålene om, hvordan tingene hænger
sammen for den enkelte lærende. Ikke mindst de dilemmaer og ambivalenser, der er knyttet til den tvungne eller
selvvalgte deltagelse i en omfattende uddannelseskarriere, viser, hvordan den samfundsmæssige
moderniseringsproces kan føre til både nye læreprocesser og til en forskansning og afskærmning mod dem.

Forskerne i Livshistorieprojektet er professor Henning Salling Olesen (projektleder), lektor Anders Siig Andersen,
lektor Linda Andersen, adjunkt Betina Dybbroe, lektor Kirsten Larsen, adjunkt Lene Larsen, lektor Finn M.
Sommer og professor Kirsten Weber, Til projektet er desuden knyttet ph.d.-studerende Janni Ansell, Tekla
Canger, Camilla Hutters og Niels Ulrik Sørensen. Man kan finde mere information om projektet på web-siden
www.evu.ruc.dk/forskprojekt.html#livshist
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  Kontorprojektet
Af  lektor Anders Siig Andersen, Janne Gleerup, lektor Katrin Hjort og lektor Finn Sommer

Kontorprojektet handler om læreprocesser blandt kontoransatte i offentlige organisationer i Danmark. Vi har
undersøgt de kontoransattes læringsbetingelser og læringsstrategier i to statslige organisationer under
modernisering. Internt forskningsmæssigt er projektets perspektiv at udvikle teori og metodologi, som er egnet
til at belyse læreprocesser i spændingsfeltet mellem lærende subjekter, sociale læringsmiljøer og kulturelle og
samfundsmæssige kontekst(er). Indtil videre har bl.a. Undervisningsministeriet og Det humanistiske
Forskningsråd bidraget til finansiering af projektet.
 
Kontorområdet inden for den statslige sektor er valgt som undersøgelsesfelt, fordi det forandrer sig relativt
voldsomt i disse år. Forandringerne er dels en konsekvens af ny teknologi, dels led i organisatoriske
forandringsprocesser, der bl.a. artikuleres som ’Modernisering af den offentlige sektor’ og indførelse af ’New
Public Management’. Det har endvidere spillet en rolle i forhold til valget af genstandsfelt, at de kontoransattes
arbejdsvilkår og læringsbetingelser forskningsmæssigt har været relativt overset, selv om der er tale om et stort
kvindearbejdsområde, og selv om HK er den største fagforening inden for LO-området.

At studere læreprocesser i en arbejdslivskontekst er kompliceret, fordi læringsbegrebet ofte forbindes med
noget ‘nyt og godt’. Hvis læring (i arbejdslivet) kan forstås som udvikling af evnen til at beherske nye former for
social praksis - at gøre og tale anderledes - og entydigt valoriseres positivt, glemmer man, at læreprocesser
også repræsenterer og reproducerer magtrelationer i et felt. Hvad der i et perspektiv kan ses som læring og
udvikling af nye handleformer og konfliktløsningsmodeller, kan i et andet perspektiv forstås som installeringen af
nye former for intensivering af arbejdet, nye disciplineringsformer eller nye former for selektion blandt de
ansatte. Tilsvarende kan modstand mod læring og udvikling udtrykke et defensorat: At de ansatte har lært sig
metoder til at forsvare deres arbejds- og beskæftigelsessituation og/ eller forsvare arbejdets funktionalitet, dvs.
muligheden for at få arbejdet til at fungere på trods af inadækvate organisationsformer. At belyse disse
komplekse sammenhænge forudsætter en åben og analytisk læringsforståelse, der drager nytte af
videnskabelige erkendelser inden for såvel humanistiske som samfundsvidenskabelige fagområder.
 
Projektet kombinerer forskellige teoretiske tilgange, der bl.a. fokuserer på en handlings- og adfærdsdimension,
en symbolsk-interaktionel og en diskursiv dimension. Dataproduktionen i projektet følger i et vist omfang
præferencerne i de valgte teorier (observation, forskellige former for interviews, dokumentlæsning), men i
tolkningen udsættes de forskellige typer af materiale i vidt omfang for forskellige typer af analyse, der
modsvarer de anlagte teoretiske perspektiver. Projektet har indtil videre produceret resultater i tre retninger:

• Et øget kendskab til, hvordan de forskelligartede moderniseringsrationaler og politikker - herunder det
krydspres mellem udvikling og effektivisering, som de offentlige organisationer møder i forbindelse med
moderniseringen - på forskellig vis får konsekvenser for de kontoransattes læringsbetingelser  (udvidelse af
arbejdsområder og dispositionsmuligheder/øget rutinisering og intensivering) og dermed også for selektionen i
A- og B-medarbejdere.

• En øget forståelse af, hvordan de subjektive, livshistorisk funderede dimensioner i de kontoransattes
læreprocesser relaterer sig til de lokale, sociale læringsbetingelser i organisationen og til de generelle sociale
og kulturelle forandringsprocesser.

• En øget viden om sammenhængen mellem demokrati, participation (formel og uformel)  og læreprocesser,
herunder viden om læringsmiljøernes betydning for individers og faggruppers/fagforeningers muligheder for
interessevaretagelse og vise versa.

 Nærmere oplysninger om Kontorprojektet ved henvendelse til Anders Siig Andersen: siig@ruc.dk
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lærings- og uddannelsesforskning træder ved si-
den af en forskning i relation til arbejds- og er-
hvervsrettet læring og uddannelse. Hertil kom-
mer en almen lærings- og didaktikforskning, der
relaterer sig til forskellige voksen- og ungdoms-
uddannelser samt i bredere forstand til hverdags-
liv, livshistorie og køn. Endvidere er forsknings-
områderne børneliv og læring og ungdomsliv
og læring under udbygning på instituttet, det
sidste i tæt relation til Center for Ungdoms-
forskning (CeFU).
Særskilt beskrives to større, endnu uafsluttede
forskningsprojekter: Livshistorieprojektet og
Kontorprojektet.

Særlige aktiviteter

Instituttet og EVU-gruppen var i perioden vært
for et seminar om „Demokratiske aspekter om-
kring unge og uddannelse“ for ledere og lærere
fra erhvervsskoler i Bosnien og Herzegovina.
Seminaret var støttet af Udenrigsministeriets
Demokratifond.

Center for Ungdomsforskning (CeFU) afholdt den
15. maj konferencen „Ungdom, liv og læring“
med 185 deltagere.

Foreningen for Forsknings- og Udviklings-
virksomhed i Folkeoplysning og Voksenundervis-
ning (FOFU) afholdt i maj en uddannelsespolitisk
konference på Christiansborg med titlen „Centre
for Videregående Uddannelser - ny identitet for de
mellemlange uddannelser?” Der deltog ca. 150

personer især fra CVU’erne og de tilknyttede
uddannelses- og forskningsinstitutioner i Dan-
mark.

Forskerskolen i Livslang Læring afholdt i august
2001 „3rd International Summer School.
Researching Lifelong Learning: Methodological
Approaches“.

Der var 30 deltagere, heraf 21 fra udlandet (Holland,
UK, Italien, Grækenland, Polen, Tyskland, Letland,
USA og Hong Kong). Desuden deltog 15 forskere,
heraf tre fra udlandet (UK og USA).

Danske og internationale netværk

Center for Studier i Arbejdsliv (CSA) er en for-
ening som har til formål at styrke forskning, un-
dervisning og formidling omkring arbejdslivs-
spørgsmål. CSA har bred repræsentation fra alle
større forskningsmiljøer i Danmark.
Dansk Universitetspædagogisk Netværk, sam-
men med Københavns Universitet, Danmarks
Tekniske Højskole, Aalborg Universitetscenter
og Handelshøjskolen i København.
Nationalt Center for forskning i arbejds-
relationer (CARMA).
Centeret er etableret for en 5-årig periode fra
2000-2003 som Nationalt Center for forskning i
arbejdsrelationer ved en bevilling fra Statens
Samfundsvidenskabelige Forskningsråd.
ERASMUS-programmet, Studies in European
Adult Education, SEAE, sammen med en række
europæiske universiteter.
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Instituttets medarbejdere

5 Professorer (heraf 3 med særlige opga-
ver)
15 Lektorer
7 Eksterne lektorer
5 Adjunkter
7 Forskningsassistenter
4 Undervisningsassistenter
55 Ph.d.-studerende (heraf 6 stipendia-
ter og 11
samfinansierede)
3 AC-TAP
7HK- og TEK-TAP

Society for Research into Higher Education,
europæisk netværk.
Internationaler Arbeitskreis: Arbeit, Bildung,
Wissenschaft, europæisk netværk vedr. forskning
i fagforeninger og arbejderuddannelse.
ESREA (European Society for Research in the
Education of Adults) er en forskersammen-
slutning, der især sigter på fagligt samarbejde og
udveksling på europæisk plan. ESREA fungerer
især gennem seminarer og netværk med fælles
forskningsinteresser. Siden 1998 har Henning
Salling Olesen været formand for ESREA.
Nordplus, nordisk netværk for pædagogik mshp.
Voksenuddannelse.
NFPF (/Nordic Educational Research Associa-
tion).
Eurocall, europæisk netværk af
erhvervsuddannelsesforskere.
Post 16Net, netværk af ungdomsuddannelses-
forskere.
Norfa-finansieret ph.d.-netværk for nordisk og
baltisk ungdomsforskning.
NYRI (Nordic Youth Research Information), nor-
disk netværk for ungdomsforskere.
BIN-Norden, nordisk netværk for barndoms-
forskere.
Nordbarn, nordisk netværk for børnekultur-
forskere.
COST-programmet, europæisk forsknings-
netværk omkring „children’s welfare“.
Diálogos, spansk tidsskrift for voksenuddan-
nelse med international sektion.
Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppen har i
mange år deltaget i postgraduate kurser ved Inter
University Centre, Dubrovnik – bortset fra en
periode, hvor krigen i Eks-Jugoslavien lagde
centret brak. Henning Salling Olesen har både
før og efter krigen været medlem af IUC’s
executive committee.

Instituttet har indgået i ovenstående internatio-
nale netværk med udveksling af studerende,
ph.d.-studerende og/eller forskere. Herudover har
forskere ved instituttet deltaget i en lang række
nationale og internationale konferencer og mø-
der.

Ph.d.-grader

Lene Larsen: ’Unge Livshistorie og Arbejde.
Produktionsskolen som rum for liv og læring’

Rob Mark: ‘Literacy and Basic Education for
Adults: an Examination and Assessment of the
Factors Influencing Participation and Success’
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Roskilde Universitetsbiblioteks primære formål
er at give lærere og studerende ved Roskilde Uni-
versitetscenter adgang til den information og de
informationsbærende materialer, der er nødven-
dige for forskning og undervisning samt at sikre
information om og adgang til centerets lærer- og
studenterforskning. Som offentligt forsknings-
bibliotek stiller biblioteket desuden sine sam-
linger til rådighed for eksterne brugere, herun-
der regionale forsknings- og undervisningsinsti-
tutioner, erhvervsliv og borgere. Biblioteket ind-
går i det samlede nationale og internationale
bibliotekssamarbejde og driver forsknings- og
udviklingsarbejde inden for sine fag- og funkti-
onsområder.

Nyt bibliotek

Årets helt overskyggende begivenhed var ind-
retningen, indflytningen og indvielsen af den
nye biblioteksbygning. Trods det omfattende
flyttearbejde var det kun nødvendigt at holde
biblioteket helt lukket i 14 dage, således at man

Roskilde
Universitetsbibliotek

allerede kunne åbne for publikum d. 20. august.
Ved indflytningen i den nye bygning har biblio-
teket fået næsten fordoblet sit samlede areal og
publikum har fået direkte adgang til 75% af sam-
lingerne (der er på ialt ca. 17.000 hyldemeter).
Den officielle åbning fandt sted d. 9. november
under overværelse af H.M. Dronningen.

Biblioteksbygningen, der er tegnet af Henning
Larsens Tegnestue, fik mange pæne ord med på
vejen, f.eks. af arkitekt Finn Selmer, der i tids-
skriftet Arkitektur dk bl.a. skrev:

„For dette bibliotek som for de fleste andre går
tendensen i retning af, at den information der
opbevares, pga. digitalisering fylder stadig min-
dre, men behovet for gode studiepladser med
edb-adgang vokser. Arkitektonisk kvalitet kom-
mer altså til at spille en stadig større rolle i for-
bindelse med denne type af funktioner, og Ros-
kilde Universitetsbibliotek lever på fremragende
vis op til dette stigende behov for gode arbejds-
pladser i behagelige og velfungerende omgivel-

Udsigt til søen fra bibliotekets bogkælder. (Foto: Per Knudsen).
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ser. Her er tale om arkitektur på et niveau, der
kun sjældent opleves på vore breddegrader“.

Biblioteket er tilsyneladende også faldet i pub-
likums smag og allerede i de første 4 måneder
var der mange besøg af biblioteksfolk og arki-
tekter fra ind- og udland.

I forbindelse med åbningen fik biblioteket over-
draget skulpturen „Resonans“ som gave fra Ny
Carlsbergfondet. Den meget smukke bronze-
skulptur er skabt af billedhuggeren John Olsen,
der er født i Roskilde. Som led i byggeriet har
billedhuggeren Anita Jørgensen lavet 5 skulptu-
rer til bibliotekets forplads, hvor de på fornem
måde spiller sammen med arkitekturen.

Ny organisation

Inden biblioteket flyttede til nye lokaliteter etab-
leredes en ny driftsorganisation baseret på en
række funktionsområder - de 6 funktionsområder
er:
•IT
•Proces
•Samlinger
•Vejledning og undervisning
•Udlån og fjernlån
•Stabsfunktioner ( bl.a. Sekretariet og betjent-

funktion)

For hvert område er udpeget en funktionsleder,
der refererer til bibliotekets ledelse.

I bibliotekets drifts- og udviklingsplan er hvert
funktionsområde beskrevet  gennem en række
delmål, opdelt i driftsmål og udviklingsmål.
Driftsmålene er formet som kvalitetsudsagn om
arbejdet i funktionsområderne. Til driftsmålene
er knyttet vurderingskriterier til at afgøre om
målene er opfyldt. Den endelige drifts- og ud-
viklingsplan 2002-2004 vil blive vedtaget først
i det nye år.

Biblioteksudvalget

Biblioteksudvalget godkendte en nyt låne-
reglement. Det ændrede reglement var en nød-
vendig følge af den nye Bibliotekslov. Udvalget
besluttede også en begrænsning i adgangen til
hjemlån af tidsskrifter. Ændringen var begrun-
det i et ønske om altid at kunne finde  en trykt
tidsskriftartikel, på samme måde som de elektro-
niske tidsskrifter altid er tilgængelige. For at af-
hjælpe eventuelle ulemper ved denne disposi-
tion, udvidede biblioteket sin bestand af kopi-
maskiner til det dobbelte, samtidig med at alle
lærere og studerende fik udleveret et kopikort
på 500 kopier.

Samlinger

Biblioteket får adgang til stadig flere elektroni-
ske tidsskrifter således at antallet af trykte tids-
skrifter nu er stærkt faldende. Foreløbig findes
mange referenceværker dog kun i trykt form,
hvorfor biblioteket i forbindelse med indflytnin-
gen udvidede referencesamlingen betragteligt  -

Biblioteket - stueplan med tidskrifthylder. (Foto: Per Knudsen)
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d.v.s. håndbøger, statistik, lovstof og EU-mate-
riale.
Alle ph.d.’er får tilbud fra biblioteket, om at få
deres afhandling lagt på nettet i digital form. Om
kort tid forventes også specialestuderende at få
dette tilbud.

Brugerundersøgelse

I løbet af foråret gennemførtes en undersøgelse
af publikums mening om bibliotekets servicet-
ilbud. Undersøgelsen var støttet af Danmarks
Elektroniske Forskningsbibliotek og  5 biblio-
teker gennemførte en lignende undersøgelse
samtidig. Til forskel fra tidligere målinger af
„brugertilfredshed” på danske biblioteker var
undersøgelsesmetodologien i DEF-undersøgel-
sen baseret på designet i ECSI, European
Customer Satisfaction Index, som muliggør at
man på tværs af sektorer og tidspunkter sammen-
ligner brugertilfredshed, brugerværdi, bruger-
loyalitet. På hvert bibliotek udfyldte godt 300
brugere et spørgeskema og af en foreløbig
undersøgelsesrapport fremgår det at bibliote-
kerne scorer højt på alle 3 hovedvariable sam-
menlignet med andre produktions- og service-
sektorer. Sammenlignet med de andre undersøgte
biblioteker klarede Roskilde Universitetsbiblio-
tek sig godt, og resultaterne af undersøgelsen
vil, efterhånden som de bearbejdes, blive lagt
frem på hjemmesiden. For Roskilde Universitets-
bibliotek havde undersøgelsen også det spe-
cielle formål at indsamle meninger og ønsker til
bibliotekets fremtidige indretning og service i
den ny biblioteksbygning. Biblioteket regner
med at gentage undersøgelsen i løbet af 2002/
03 for at se om den ny biblioteksbygning influ-
erer på publikums meninger om biblioteks-
betjeningen.

GODIN

Godin -projektet  - med den fulde titel: „Problem-
baseret undervisning i avanceret informations-
og litteratursøgning og anvendelse af virtuelle
fagbiblioteker“ - har været finansieret af en 2-
årig bevilling fra Danmarks Elektroniske Forsk-
ningsbibliotek under ledelse af lektor Claus Poul-
sen, RUb. Projektet, der handler om undervisning
i informationssøgning af første og andet års stu-
derende på de videregående uddannelser, afslut-
tedes med udgangen af året. En rapport om pro-
jektet - indeholdende en del undervisningsma-
teriale - udkommer i begyndelsen af 2002.

Nøgletal

Alle nøgletal kan findes via bibliotekets hjemme-
side: www.rub.ruc.dk
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RUC’s Centrale PraktikOrdning (CPO) formidler
et tilbud om praktik til studerende på fag, der
ikke selv har en praktikordning. For øjeblikket
har følgende fag deres egen ordning: Kommuni-
kation, Journalistik, Internationale Udviklings-
studier, TekSam og Public Relations toningen.
Ordningen er for studerende, der har afsluttet
deres bacheloruddannelse og er indskrevet ved
en kandidatuddannelse.

CPO følges af Studienævnet for Den Centrale
Praktik på Roskilde Universitetscenter og regu-
leres af studieordning vedtaget d. 7.februar 2001.

Organisation

I 2001 er CPO bevilget 0,4 fast TAP-ÅV, samt 0,4
løs VIP-ÅV. Der er åbningstid 4 dage om ugen
med i alt 10 timer/ uge.

Studienævnet

Studienævnet har holdt fire møder, hvoraf det
ene drejede sig om et forslag til ændret opdeling
i repræsentationsområder.
Den hidtidige inddeling havde vist sig uhen-
sigtsmæssig i forhold til at repræsentere de fag,
hvis studerende oftest benytter CPO.
Repræsentationsområderne blev som følger:

1. Institut for Biologi og Kemi, Institut for Mate-
matik og Fysik og Insititut for Geografi og
Internationale Udviklingsstudier

2. Institut for Miljø, Teknologi og Samfund (Tek-
Sam) og Institut for Samfundsvidenskab og
Erhvervsøkonomi

3. Institut for Historie og Samfundsforhold og
Institut for Kommunikation, Journalistik og
Datalogi

4. Institut for Sprog og Kultur, Institut for Psyko-
logi, Filosofi og Videnskabsteori og Institut
for Uddannelsesforskning.

Information

CPO har holdt et informationsmøde på RUC pr.
semester. Især det sidste var vældig godt besøgt
og der blev uddelt ca. 130 pjecer og snakket me-
get.

RUC’s Centrale PraktikOrdning

Desuden kan pjecer altid tages på opslagstavlen
i bygning 01.
Alle praktikopslag sættes på hjemmesiden og of-
fentliggøres i RUCNYT. Samtidig kan de ses på
opslagstavlen udenfor kontoret.  Specifikke op-
slag sendes til de relevante fag.

Praktikseminarer

I begge semestre er holdt 5 praktikseminarer for
praktikanter i Danmark.

Praktikanter

Forår 2001:
Antal: 9 i Danmark, 9 i udlandet.
Efterår 2001:
Antal: 24 i Danmark,  (+6 i udlandet, som dog
ikke har været til evaluering endnu).

Opsummering af 2001: i alt 48 praktikanter

Af Jan Andersen, studieleder og Anne-Grete Winding, praktikkoordinator
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Endnu en ny studenteraktiv bevægelse har etab-
leret sig på RUC, nemlig Det grønne Forum, der
er en udløber af RUC-2000 Konferencen året før.
Det grønne Forum arbejder for at RUC skal være
et miljøvenligt universitet. Fra toiletpapiret på
toiletterne og servicen i kantinen til kommende
udvidelser af RUC‘s bygningsmasse. Med andre
ord: økologien er ved at slå rod på RUC.

Ny kantineforpagter

År 2001 var tiden for den længe ventede mulig-
hed for at skifte kantineforpagter. Det var tidli-
gere ISS – med hvilken de studerende ikke var
tilfredse. Det var derfor afgørende for studenter-
rødderne, at den nye kantine skulle være væ-
sentligt mere økologisk – ikke blot i sine pro-
dukter, men også i hele sin tænkning af fødeva-
rer og virksomhedsdrift. Samtidig lagde SR vægt
på, at det skulle være muligt for de studerende
løbende at kunne påvirke kantinen. Det skulle
derfor ikke være et mastodont-firma, der skulle
lede kantinen. Det var derfor en stor glæde for de
studerende, da rektoratet, med rådgivning fra det
studenterinfluerede kantineudvalg, valgte det
mest økologiske licitationsbud der var indkom-
met fra et idealistisk ægtepar.

Uddannelsespolitisk seminar

Studenterrådet afholdt i efteråret et uddannelses-
politisk seminar for alle interesserede, men med
særligt henblik på studienævnsmedlemmer. Se-
minaret var en weekend-hyttetur som gav de ca.
40 deltagere mulighed for at bygge deres eget
universitet. Formålet var at introducere til dy-
bere aspekter ved universitetets funktion og, til
hvordan studerende indgår i konstruktive og
udfordrende sammenhænge med vejledere, se-
kretærer, ledere og demokratiske organer. Semi-
naret forstærkede interessen for og indsatsen i
det studienævnsnetværk, som SR nyligt har etab-
leret.

Fællesregler

En politisk sejr for Studenterrådet har været af-
slutningen af den lange proces med at revidere

RUC‘s fællesregler. Det var med bred
opbakning,at det nu også fremgår af RUCs fælles-
regler, at mindst halvdelen af studiearbejdet på
RUC skal foregå som problemorienteret projekt-
arbejde. Og at der samtidigt er fastsat en række
minimumskrav til projektarbejdet på hvert se-
mester for de allerfleste fag på RUC. Endelig lyk-
kedes det at fastholde specialestuderendes fri-
hed og ret til selv at vælge eksaminationsform
(mundtlig eller skriftlig) ved aflevering af spe-
cialet. Det har været en stor glæde for studenter-
rødderne at opleve en bred opbakning på RUC
til, at sikre fælles regler for uddannelserne samt
det problemorienterede projektarbejdes omfang
gennem studierne.

Nye lokaler

Gennem hele året var det en stille simrende og
spændt diskussion, hvordan ombygningen af
bygning 01, hvor Studenterrådet har til huse,
skulle udarte sig til gavn for studerende på cen-
teret. Det blev desværre kun til en kort og forha-
stet diskussion, da ministeriet pludselig blandede
sig i projektet med henvisning til varigheden af
licitationsudbuddet. Ombygning blev det dog
ikke til i år, men så til næste år.

Ny regering – nye tider

Med folketingsvalget og den deraf følgende nye
regerings indskrivelse af universitetsreformer i
regeringsgrundlaget i form at indførelsen af be-
styrelser på universiteterne har det studenter-
politiske miljø fået en varsling om, hvad det nye
år vil bringe: heftig politisk aktivitet for at mod-
tage og imødegå regeringens reformer på uni-
versiteterne. Man aner med bestyrelsesvældet,
at universitetsdemokratiet er i fare!

Studenterrådets årsberetning
Af Lars Bo Frederiksen & Camilla R. Gregersen, Studenterrådet
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Organisation og styrelse

Roskilde Universitetscenters styrelse er fastlagt i henhold til lov nr. 1089 af 23. december 1992 om universiteter. På baggrund
af denne lov har RUC organiseret sig ved statut af 1. april 1994.

Konsistorium er universitetets øverste kollegiale organ. Det er konsistoriums opgave at varetage RUC’s interesser som uddan-
nelses- og forskningsinstitution og fastlægge retningslinierne for den langsigtede virksomhed og udvikling.
Konsistorium godkender RUC’s organisation, budget og statut og har ret til at udtale sig om alle sager af væsentlig betydning.

Konsistorium består af 15 medlemmer. Rektor (født formand), 2 eksternt udpegede medlemmer, 5 ledelsesrepræsentanter, 2
repræsentanter for de videnskabelige medarbejdere, 2 repræsentanter for det teknisk/administrative personale og 3 studenter-
repræsentanter.
Konsistorium har nedsat 3 faste rådgivende udvalg: Uddannelsesvalget (UDDU) rådgiver om uddannelsespolitiske forhold.
Budget- og forretningsudvalget (BFU) rådgiver om økonomiske forhold. Forskningsudvalget (FOU) rådgiver om forsknings-
politiske forhold.

På RUC findes 10 institutter, der hver ledes af en institutleder. Der vælges en institutbestyrelse, der fastlægger retningslinierne
for instituttets virksomhed og udvikling.
På RUC findes 27 studienævn. Studienævnene består af et lige antal studerende og lærere. Det er studienævnenes opgave at
planlægge og tilrettelægge undervisningen, godkende undervisningsplaner og udarbejde forslag til studieordninger.
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På Roskilde Universitetscenter starter alle ud-
dannelserne med en basisuddannelse.

Basisuddannelserne

Roskilde Universitetscenter udbyder 3  basisud-
dannelser:

-en samfundsvidenskabelig basisuddannelse
-en naturvidenskabelig basisuddannelse
-en humanistisk basisuddannelse, der består af
henholdsvis en almen og en international basis-
uddannelse.

Basisuddannelserne introducerer de studerende
til de respektive hovedområders teorier og me-
toder.

Overbygningsuddannelserne

I overbygningsuddannelserne finder den egentlige
fagspecialisering sted. Overbygningsuddannelserne
kan opstilles i 3 hovedgrupper:

- bacheloruddannelser
- tofags kombinationsuddannelser
- etfags kandidatuddannelser.

Bacheloruddannelserne

Bacheloruddannelserne består af en basisud-
dannelse samt 1 års overbygningsstudier inden
for centrets fagrække.
RUC udbyder HA-studiet som en selvstændig
bacheloruddannelse.

Kombinationsuddannelserne

En kombinationsuddannelse er en kandidatud-
dannelse, der består af 2 fag og samlet varer 5 år.
Her kan vælges mellem følgende 24 fag:
- Fransk
- Tysk
- Engelsk
- Dansk
- Kultur- og sprogmødestudier
- Historie
- Kommunikation
- Journalistik
- Psykologi
- Filosofi og Videnskabsteori
-  Museumsformidling
- Pædagogik mshp voksenuddannelse

- Internationale Udviklingsstudier
- Socialvidenskab
- Offentlig Administration
- Forvaltning
- Virksomhedsstudier
- Geografi
- Datalogi
- Miljøbiologi,
- Molekylærbiologi
- Biologi med henblik på gymnasiet
- Kemi
- Fysik
- Matematik

Inden for kombinationsuddannelserne er der tilret-
telagt særlige studier i Interaktive Medier, Miljø-
regulering og Public Relations.

Et-fags-kandidatuddannelserne

I modsætning til kombinationsuddannelserne læses
der eet fag i de såkaldte etfags-kandidatuddannelser.
Her kan læses Forvaltningsuddannelsen eller Tekno-
logisk Samfundsvidenskabelig Planlægnings-
uddannelse.

Ph.d.-uddannelserne

En ph.d.-uddannelse er en forskeruddannelse, der
typisk læses efter en bestået kandidatuddannelse.
Uddannelsen tager efter kandidatgraden 3 år og
varer samlet 8 år.

Åbne uddannelser

Som åbne universitetsstudier udbyder RUC den
Humanistiske Basisuddannelse, Pykologi, Ma-
tematik, Kommunikation og Filosofi & Viden-
skabsteori.
Som diplomuddannelse tilbydes Turistfører-
uddannelsen.

Som masteruddannelser udbydes følgende:
Master of Public Policy - MPP
Master of Computermediated Communication
(MCC).
Master i Voksenuddannelse - MV
Master i Organisationspsykologi - MPO
Master i Miljøstudier - MES
Master i Bioanalyse og Klinisk Kemi - MBK.

RUC’s uddannelser
Opbygning og struktur
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- Humanistisk
- Naturvidenskabelig
- Samfundsvidenskabelig

En bacheloruddannelse be-
står af en basisuddannelse
på 2 år + et overbygnings-
forløb på 1 år (2 moduler).
De to moduler kan være fra
samme fag eller fra 2 for-
skellige fag.

En to-fags-kandidatuddannelse
består af en basisuddannelse på
2 år + et overbygningsforløb,
hvor to fag hver på 1 1/2 år (3
moduler) kombineres.

Et praktikmodul på 1/2 år er
frivilligt og er ikke medreg-
net i den normerede studie-
tid. Journalistik har dog 1 års
obligatorisk praktik.

En et-fags-kandidatuddannelse
består af en basisuddannelse på
2 år + et overbygningsforløb på
3 år (6 moduler). Kun Forvalt-
ning og Tek-Sam kan læses som
et-fags-kandidatuddannelser.

En ph.d.-uddannelse består
af en kandidatuddannelse
(et- eller to-fags) på 5 år +
3 års forskerstudier.

Alle uddannelser på RUC
starter med en 2-årig ba-
sisuddannelse. Basisud-
dannelsen er en bred ind-
føring i enten humaniora,
naturvidenskab eller sam-
fundsvidenskab.

Kombinationsuddannelse - Forvaltning
- Tek-Sam

- Forskeruddannelse

2 år 3 år 5 år 5 år 8 år

En basisuddannelse er
ikke i sig selv en afsluttet
uddannelse, men grund-
laget for et overbygnings-
studie.

B..A.
B.Sc.
H A

Cand.mag.
Cand.scient.
Cand.scient.soc.
Cand.comm.

Cand.scient.adm.
Cand.techn.soc.

ph..d..

1/2 år

Studiernes opbygning

Et praktikmodul på 1/2 år
er frivilligt og er ikke
medregnet i den norme-
rede studietid.
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RUC i tal



90

Roskilde Universitetscenter
Indeks over optagne og 1. prioriteter 1995 - 2001

(1995 = 100)
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International studentermobilitet
International student mobility

Antal ud- og indgående studerende fordelt på hovedområde/
Number of outgoing & incoming students distributed on fields of study

(2000/2001)
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Mere at vide
Yderligere informationer om Roskilde Universi-
tetscenter kan fås ved henvendelse til:
Roskilde Universitetscenter
Informationskontoret
Postbox 260
DK-4000 Roskilde

Tlf. 46 74 20 38
Fax: 46 74 30 09
E-mail: plk@ruc.dk.
http://www.ruc.dk

Materiale om RUC

Roskilde Universitetscenters årsberetninger.
Institutternes årsberetninger.
RUCAVISEN - indeholder samlet beskrivelse af
samtlige RUC‘s uddannelser mm. Årlig.
Åbne uddannelser på RUC.
Roskilde University Denmark - engelsksproget
introduktion til RUC.
Ph.D.-programmes at Roskilde University
- engelsksproget beskrivelse af RUC’s ph.d.-pro-
grammer.
Principles of Education & Research.
RUCFAKTA - kort dansk/engelsk faktuel intro-
duktion  til  RUC.

RUC modtager efter aftale gerne besøgende til
rundvisning på universitetet. Kontakt venligst
Informationskontoret herom.

Institutter

Institut for Biologi og Kemi
Undervisning i Kemi, Molekylærbiologi, Miljøbio-
logi samt Den Naturvidenskabelige Basisuddan-
nelse.
Sekretariat: Hus 18.2, 46742475.
Institutleder: Eigil Præstgaard,  tlf. 46742433.

Institut for studiet af Matematik og Fysik samt
deres funktioner i undervisning, forskning og
anvendelser (IMFUFA)
Undervisning i Matematik og Fysik samt på Den
Naturvidenskabelige Basisuddannelse.
Sekretariat: Bygning 02, 46742263.
Institutleder: Bent C. Jørgensen, tlf. 46742280.

Institut for Geografi og Internationale Udvik-
lingsstudier
Undervisning i Geografi og Internationale Udvik-
lingsstudier samt på Den Samfunds- og Naturvi-
denskabelige Basisuddannelse.
Sekretariat: Hus 21.2, tlf. 46742535.

Institutleder: Henrik Secher Marcussen, 4674
2322.

Institut for Miljø, Teknologi og Samfund
Undervisning inden for den Teknologisk-Samfunds-
videnskabelige Planlægningsuddannelse og på Den
Samfunds- og den Naturvidenskabelige basisuddan-
nelse.
Sekretariat: Hus 11.2., 46742120.
Institutleder: Henning Schroll 46742093.

Institut for Historie og Samfundsforhold
Undervisning i Historie og på Den Humanistiske
og Den Samfundsvidenskabelige Basisud-
dannelse.
Sekretariat: Hus 03.2.1., 46742172.
Institutleder: Tove Kruse, tlf. 46742395.

Institut for Sprog og Kultur
Undervisning i Dansk, Engelsk, Fransk og Tysk
samt Internationale Udviklingsstudier og Den
Humanistiske Basisuddannelse.
Sekretariat: Hus 03.2.4, 46742559.
Institutleder: Uwe Geist, tlf. 46742376.

Institut for Kommunikation, Journalistik og
Datalogi
Undervisning  på Kommunikation, Journalistik,
Datologi og de tre basisuddannelser.
Sekretariat: Hus 43.3, 46743814.
Institutleder: Niels Erik Wille, hus 42.3, tlf. 4674
3772.

Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervs-
økonomi
Undervisning på Forvaltningsuddannelserne,
HA, Virksomhedsstudier og Den Samfundsvi-
denskabelige Basisuddannelse.
Sekretariat: Hus 23.2, 46742175.
Institutleder: Bent Greve, tlf. 46742585.

Institut for Psykologi og for Filosofi/Viden-
skabsteori
Undervisning på Psykologi og Filosofi/Viden-
skabsteori og de tre basisuddannelser.
Sekretariat: P9, 46742751.
Institutleder: Birgitte Elle, tlf. 46742902.

Institut for Uddannelsesforskning
Undervisning på Voksenpædagogik og Den Hu-
manistiske og Den Samfundsvidenskabelige Ba-
sisuddannelse.
Sekretariat: P10, 46742669.
Institutleder: Søren Otto Dupont,  tlf. 46742852.


