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Roskilde Universitetscenter bærer i sit segl en koral. Dermed hentydes til
følgende træk ved 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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2004 har været et travlt år på RUC og alt tegner
til, at det kommende år bliver ligeså hektisk med
den videre implementering af ny universitetslov,
uddannelsesreform, uddannelsesbekendtgørelse
og udviklingskontrakt. Det betyder mange tids-
krævende administrative initiativer og foranstalt-
ninger.

Det drejer sig om politisk bestemte admini-
strative opgaver af endog særdeles stort omfang.
Det skal vi bruge megen god universitetstid på.

Selvom der kan opstilles gode forklaringer på
hvert enkelt initiativ, er jeg meget usikker på, om
udbyttet af indsatsen bliver tilsvarende bedre
universitetsuddannelser, bedre forskning og stør-
re samfundsnytte. Jeg er faktisk bekymret for, at
der fjernes alt for megen tid fra universitetets
egentlige opgaver til administration af rammebe-
tingelser for disse opgaver.

På RUC har vi ventet med at implementere
dele af universitetsloven indtil nu, og jeg er sik-
ker på, at vi har sparet megen tid både for os selv
og for ministeriet ved at vente, til ministeriet
havde besluttet, hvorledes love og bekendtgø-
relser skulle udfyldes og tolkes.

Det er mit store håb, at vi er i stand til at
begrænse arbejdet med at implementere og
administrere de nye regler og bestemmelser, så
dette arbejde ikke sluger mere tid end højst nød-
vendigt fra universitetets egentlige opgaver
inden for uddannelse, forskning, formidling og
innovation. 

Øget formidling og samspil
Der er i de seneste år lagt megen vægt på univer-
siteternes formidling til samfunds- og erhvervsliv.
Lagt vægt på at denne formidling skulle finde fle-
re veje end den formidling, som dygtige kandida-
ter bringer med sig, når de bliver ansat og den
formidling, som sker, når forskere publicerer
deres forskningsresultater. 

Det er et udbredt og forståeligt ønske, at sam-
spillet mellem universiteter og erhvervs- og sam-
fundsliv bliver mere direkte og skaber målelige
økonomiske afkast gennem patenter, højteknolo-

Året der gik – rektors beretning

Af rektor Henrik Toft Jensen
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giske netværk, rådgivning og løbende vidensde-
ling mellem virksomheder og universiteter.

RUC har været meget aktiv i forhold til denne
tredje opgave gennem mange år. Ikke ved at
udtage det store antal patenter, for det er der ikke
grundlag for inden for store dele af vores fagvifte,
men der er imidlertid en lang række andre kon-
takter mellem universitet og samfunds- og
erhvervsliv, som i årets løb har udmøntet sig i
konstruktive samarbejder.

Fra vores undersøgelse af kandidater uddan-
net 1992–2001 ved vi, at 40 % af vore kandidater
har været i praktik inden deres kandidateksamen,
og at 46 % af vore kandidater har lavet speciale-
projekt sammen med virksomheder, institutio-
ner, foreninger eller borgergrupper.

RUC's videnskabsbutik, projektbørs og prak-
tikordninger er ubureaukratiske indgange til
RUC, der har været med til at sikre et højt niveau
for kontakten mellem universitet og erhvervs- og
samfundsliv.

RUC's forskere anvendes ofte i forbindelse
med rådgivnings-, konsulent-, organisationsud-
viklings- og evalueringsopgaver.

RUC har lagt og lægger stadig stor vægt på
udvikling af forskningstilknytningsaktiviteter i for-
hold til Centrene for Videregående Uddannelser.

En af udfordringerne i det kommende år bliver
at udvikle universitetets samarbejde med
erhvervsakademier og erhvervsskoler. Disse er ofte
de bedste til at servicere en række små og mellem-
store virksomheder med råd og dåd i den daglige
drift. RUC kan formentlig være en god sparrings-
partner for erhvervsakademierne i udviklingen af
nye inspirationer og løsninger til de mere traditio-
nelle små og mellemstore virksomheder. 

I den anden ende af innovationskæden opere-
rer RUC i Forskerparken CAT. Her er der tale om
højteknologi, og her kommer patenter og licenser
ind i billedet. Vi kunne godt ønske os større akti-
vitet på dette område: Flere gode patenter end vi
har været i stand til at frembringe. Det er et
område, hvor vi skal satse målrettet, men også
være stærkt kritiske. Det er de færreste patenter,
der betyder andet end omkostninger.

Samspillet med erhvervs- og samfundsliv er,
som netop omtalt, en vigtig del af aktiviteterne
på RUC ved siden af den forskning og de univer-
sitetsuddannelser, som er de helt centrale karak-
teristika ved et universitet.

RUC og den nye Sjællandsregion
Der er også klare geografiske dimensioner i vare-
tagelsen af universitetets centrale opgaver -
uddannelse og forskning samt formidling og
innovation - ligesom der er klare geografiske
dimensioner i de forventninger, der er til univer-
sitetets aktiviteter.

Universitetet skal dels være internationalt og
et svar på globaliseringens udfordringer, dels
kunne bidrage til den nationale udvikling: En
gymnasiereform, forskning i nye områder og for-
midling af god praksis på mange niveauer. Ende-
lig har strukturreformen understreget universite-
ternes forpligtelser i forhold til universiteternes
regioner.

RUC er blevet det universitet, der er beliggen-
de i den ny Region Sjælland. En region, der med
rette har forventninger til regionens universitet.
Det er en udfordring, som RUC hilser velkom-
men.

RUC er først og fremmest et internationalt og
nationalt orienteret universitet, som alle univer-
siteter skal være, men RUC skal på samme tid tje-
ne den region, der nu er blevet vores. Vi må sikre
os, at vi har de uddannelser, som regionen har
brug for samt de servicefunktioner, som en
region med rimelighed kan forvente, at regionens
universitet har. Her kan vi pege på at:

• RUC uddanner dygtige gymnasielærere inden
for naturvidenskab, samfundsvidenskab og
humaniora. Dem har regionen brug for. 

• RUC uddanner dygtige erhvervsøkonomer,
som regionen også har brug for.

• RUC uddanner dygtige administratorer til pri-
vate og offentlige virksomheder og organisatio-
ner, som regionen bestemt også har brug for.

• RUC har en række uddannelser, hvor vi natio-
nalt besidder spidskompetencer f.eks. inden-
for miljø, kommunikation og uddannelses-
forskning.

Udvikling af nye uddannelser
Vi bør imidlertid kunne dække flere af regionens
behov inden for produktionsteknologi, sund-
hedsvæsen og jura. Derfor er vi gået i gang med
at udvikle nogle af vore uddannelser, så de i høje-
re grad også retter sig mod regionens behov. Vi er
også i dialog med ministeriet om nye uddan-
nelser på RUC, der kan sikre, at vi inden for de
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relevante områder kan dække de centrale uddan-
nelsesbehov i regionen. 

På servicesiden er vi i dialog med erhvervsliv
og erhvervsorganisationer i regionen, ligesom vi
har en dialog med regionens centre for videregå-
ende uddannelse samt regionens erhvervsakade-
mier og forskningsinstitutioner for at finde
modeller til samarbejde og udvikling af servicetil-
bud.

Det er bestemt ikke altid universitetet, der er
det bedste sted at placere et servicetilbud. Ofte er
erhvervsakademiet en mere relevant placering,
men det kan være, at der kan udvikles nye ser-
vicetilbud i et samarbejde mellem universitet og
erhvervsakademiet.

Jeg er sikker på, at de regionale behov vil blive
et vigtigere element på universitetet i de kom-
mende år. Vi er i gang med at tage udfordringen
op og regner med, at ministeriet giver os de nød-
vendige tilladelser til at servicere regionen.

Globalisering og internationalisering
I disse år tales der meget om globalisering og om
nødvendigheden af internationalisering.
Regeringen har fremlagt en internationaliserings-
redegørelse, Rektorkollegiet har fremlagt en inter-
national strategi, og mens der tabes arbejdsplad-
ser til Indien og Kina, lægges der vægt på, at de
danske universiteter skærper deres internationale
profil uagtet at universiteterne altid har været
internationale i deres virke. 

Forskningen kender ingen grænser - videns-
udveksling og vidensdeling er - og har været - et
væsentligt træk ved forskningen. Patentrettighe-
der og andre copyrights hæmmer kun i begræn-
set omfang forskningens frie internationale

karakter. Universitetsuddannelser har også været
internationale.

De studerende rejste rundt blandt Europas uni-
versiteter frem til første verdenskrig, hvor der af
naturlige grunde blev sat en stopper for studenter-
nes frie bevægelighed. Et stop, der varede frem til
1970, hvor studenterudvekslingerne i EU-program-
merne tog fart. Den frie bevægelighed blev igen en
del af dagligdagen, og i dag har vi en situation,
hvor 42 % af RUC's kandidater har studeret mindst
et halvt år i udlandet. RUC er samtidig vært for
mange udvekslingsstuderende, så til daglig er det
alverdens sprog, der lyder på RUC's gange.

Uddannelse i internationaliserede omgivelser
er vigtig, hvad enten det er i Danmark eller i
udlandet. International erfaring er vigtig i senere
jobsituationer, og dette gælder både for den
sproglige dimension, for erfaring med interkultu-
rel kommunikation og for viden om andre landes
uddannelsessystemer, videnskabelige traditioner
og tænkemåder.

Der er et stigende antal danske studerende,
der tager til udlandet for at tage en hel universi-
tetsuddannelse, og nu tilbyder danske universite-
ter i stigende grad udenlandske studerende en hel
dansk universitetsuddannelse.

Flere uddannelser på engelsk
På RUC har vi i mere end 15 år tilbudt vores
humanistiske basisuddannelse som en internatio-
nal humanistisk basisuddannelse, hvor uddan-
nelsessproget er engelsk.

I 2004 tilbød vi vores naturvidenskabelige
basisuddannelse i en international og engelsk-
sproget variant, og til næste år vil vi tilbyde den
samfundsvidenskabelige basisuddannelse i en
international og engelsksproget variant. 

Oven på de to basisår følger bacheloråret, som
også tilbydes i en international engelsksproget
variant.

RUC tilbyder således fra og med sommeren
2005 dansksprogede og engelsksprogede interna-
tionale bachelor-uddannelser inden for humanio-
ra, samfundsvidenskab og naturvidenskab, lige-
som vi allerede nu også tilbyder en række af vore
kandidatuddannelser på engelsk.

Internationalisering?
RUC har fået EU's godkendelse af, at RUC sam-
men med et tysk, et italiensk, to franske, to eng-
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elske, et brasiliansk og to amerikanske universite-
ter deltager i et konsortium, der skal udvikle en
Joint Degree under Erasmus Mondus-programmet
inden for medier, kommunikation og kulturstu-
dier. Dette sammen med et tysk, et italiensk, to
franske, to engelske, et brasiliansk og to ameri-
kanske universiteter. Vi glæder os til dette nye
udfordrende samarbejde.

Man kunne nu spørge: Hvorfor denne inter-
nationalisering? For hvis skyld? Svaret er klart:

Det er først og fremmest for de danske stude-
rendes og for deres kommende arbejdsgiveres
skyld. Vi skal være i stand til at udvikle det inter-
nationale universitetsuddannelsesmiljø på RUC.
En forudsætning for det er, at der er et betydeligt
antal udenlandske studerende.

En anden grund til at tiltrække udenlandske
studerende er, at RUC har gode universitetsud-
dannelser, som mange udlændinge kan få god
gavn af for senere at blive gode ambassadører for
Danmark i deres hjemland eller dygtige medar-
bejdere hos danske firmaer, der har afdelinger i
udlandet.

En tredje grund er, at der på enkelte universi-
tetsuddannelser i øjeblikket er lidt uudnyttet
kapacitet, hvilket gælder for nogle dele af naturvi-
denskab og for ingeniør-videnskab. Hvad er mere
naturligt end at udnytte den uudnyttede kapacitet
til at løfte en international uddannelsesopgave?

Endelig har Danmark en opgave med kapaci-
tetsopbygning i en række udviklingslande. Der
skal opbygges kompetencer, der kan medvirke til
f.eks. at mindske global miljødestruktion og
ufred. RUC har gennem mange år medvirket til
kapacitetsopbygning inden for miljøvurdering og
administration i en række lande. Det er en opga-
ve, som fortsat er vigtig i en tid, hvor alle bliver
mere og mere afhængige af, hvad der sker også på
den anden side af globen. Her er imidlertid ikke
alene tale om en uddannelsesopgave, men også
om en miljø- og bistandsopgave. Derfor bør
finansieringen også komme fra miljø- og bistand-
skilder.

Der er mange gode grunde til internationali-
sering, men hensynet til de danske studerendes
uddannelse står klart i centrum.

Selv om det kan virke besværligt, at ens med-
studerende ikke kan dansk, er et internationalt
miljø på universitetet en klar forudsætning for en
tidssvarende universitetsuddannelse.

Strid modvind i stedet for medvind
I regeringens internationaliseringsredegørelse
lægges der stor vægt på internationalisering af de
danske uddannelser.

Medvind var forventet, men modvind blev
resultatet.

Regeringens Internationaliseringsredegørelse
kalder universiteter og uddannelsesinstitutioner
til styrket internationalisering af uddannelserne,
og det vil givetvis være resultatet af universiteter-
nes bestræbelser i de kommende år. Dette selvom
universiteterne ikke ligefrem får medvind fra
regeringen i disse internationaliseringsbestræ-
belser.

Der er mange pæne ord i internationaliserings-
redegørelsen, men de pæne ord flagrer i strid mod-
vind. Redegørelsen annoncerer stærkt forringede
økonomiske vilkår for internationalisering.

Desværre har Danmark en opholdstilladelses-
politik, der sender de færdige udenlandske kandi-
dater hjem. Nu ikke mere direkte fra eksamens-
bordet, men efter 3 måneder, og dette endnu
inden de selv og de danske arbejdsgivere har vur-
deret, om de har brug for hinanden. Danske
arbejdsgivere går på denne måde glip af mulighe-
den for at rekruttere veluddannet arbejdskraft.

Internationalisering i modvind er en stor
opgave. Også den løser vi. Den er nødvendig at
løse - ellers vil tabet af danske arbejdspladser ikke
kunne kompenseres af etableringen af nye inden
for nye videnstunge områder.

Nye aktiviteter
På RUC er der igangsat en lang række nye initiati-
ver inden for forsknings- og uddannelsesaktivite-
terne. I flæng kan nævnes:

Under EU's 6. rammeprogram er vi med i flere
store bevillinger. Vi blev koordinator og vært for
et meget stort europæisk Network of Excellence
of Civil Society. 

På baggrund af store danske fondsmidler fra
Villum Kann Rasmussen Fonden har en forsker
fået mulighed for at opbygge og drive et laborato-
rium for datering ved hjælp af argon på RUC.

En ansøgning til Grundforskningsfonden har
resulteret i, at RUC kan åbne sit første grundfors-
kningscenter inden for materialeforskning: "Glas
og Tid".

På uddannelsessiden har vi etableret et nyt
fag, Performance Design, egnet til jobfunktioner i
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oplevelses- og begivenhedsindustrien, og et nyt
fag i Medicinalbiologi.

Disse to fag vil give muligheder for en række
nye kombinationsuddannelser på RUC og speci-
elt faget Medicobiologi vil kunne løse uddannel-
sesbehov også for Sjællandsregionen. Vi forventer
et tæt samarbejde med Roskilde Amtssygehus, der
er universitetshospital, om denne nye uddan-
nelse.

På ph.d.-uddannelsesområdet er vi blevet
hjemsted for alle Erhvervs Ph.d-stipendiaternes
erhvervskursus.

Som nævnt: Mange nye udfordringer, som vi
glæder os til at give os i kast med på universite-
tet.

RUC’s omgivelser
På det helt lokale plan er by og universitet nu ved
at vokse sammen med udbygningen af Trekroner-
området.

Et universitet er på mange måder afhængig af
sin universitetsby. Vi er ved at købe jord til RUC's
videre udbygning. Vi forventer stor kommunal
indsats for at skabe flere ungdomsboliger, vi er
glade for samarbejdet om en børneinstitution på
RUC, og vi ser frem til Studenterhuset i Roskilde.
Der skal også omgivelser til, for at forskning og
uddannelse på universitetet fungerer optimalt.

Velkommen til RUC's nye bestyrelse
RUC's bestyrelse er trådt til. Datoen 1. december
2004 blev en skelsættende dag i RUC's historie,
idet RUC's bestyrelse denne dag holdt sit første
møde.

Bestyrelsens sammensætning er for de ekster-
ne medlemmers vedkommende foreslået af RUC
og udpeget af videnskabsministeren, mens repræ-
sentanterne for det videnskabelige personale, det
teknisk-administrative personale og de studeren-
de er valgt på universitetet.

Bestyrelsen valgte direktør Dorte Olesen som
formand og har følgende sammensætning:

Direktør Inge Mærkedahl (næstformand)
Adm. direktør Anne-Grete Lysgaard
Museumsleder Frank Birkebæk
Rektor Jan-Eric Sundgren
Professor Jeppe Dyre
Kontorfuldmægtig Ulla Svanlundh
Studerende Andreas Kvist Bacher
Studerende Rune Høgh

Jeg er sikker på, at bestyrelsen hurtigt vil indtage
sin naturlige placering i universitetets ydre og
indre liv, og jeg er overbevist om, at universite-
tets bestyrelse vil bidrage til universitetets udvik-
ling i et konstruktivt samarbejde med universite-
tets kollegiale organer og ledelse. Dette for at
fremme universitetets positive udvikling og for at
sikre, at universitetet også i fremtiden fremstår
som et attraktivt og veldrevet universitet med høj
kvalitet i forskning og uddannelse.
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9. januar
Tidligere institutleder på Institut for Biologi og
Kemi, professor Jørgen Clausen, opretter sammen
med sin kone ”Elisabeth og Jørgen Clausens
fond”. Fondens formål er støtte til kemisk og bio-
kemisk udforskning af menneskets sundhed og
sygdom. Fonden har en grundkapital på godt 3
millioner kr. 

Agnieszka Marta Kosminska Kristensen forsvarer
sin ph.d.-afhandling: ”Læreprocesser i det virtuel-
le læringsrum - Et multimediebaseret undervis-
ningsprograms rolle i kollaborerende studerendes
læring af begrebet Aktionspotentiale“.

10. januar
Forskerskolen i Livslang Læring på RUC indgår
en samarbejdsaftale med East China Normal Uni-
versity (ECNU) i Shanghai, Kina. 

16. januar
Hanne Frederiksen forsvarer sin ph.d.-afhand-
ling: “Two Food Borne Heterocyclic Amines:
Metabolism and DNA adduct formation of 2-ami-
no-9H-pyrido[2,3-b]indole (A∞C) and 2-amino-3-
methyl-9H-pyrido[2,3-b]indole (MeA∞C)“.

28. januar
Den kollektive trafiks fremtid - har den nogen? -
et fagligt debatmøde på Roskilde Universitetscen-
ter. Mødet arrangeres af FLUX og Center for
Transportforskning på RUCs Institut for Miljø,
Teknologi og Samfund.

22. – 23. januar
Center for Sprog- og Kulturpædagogik - IRIS –
afholder konference med titlen ”Andetsproget i
arbejde” på Roskilde Universitetscenter. Konfe-
rencen beskæftiger sig med lærerkvalifikationer,
nye pædagogiske tilrettelæggelsesformer, sproglig
mangfoldighed på arbejdspladsen, sproglæring
og integrationsprocesser. 

Krøniken
- året kort fortalt



6. februar
Morten Smistrup forsvarer sin ph.d.-afhandling:
”Bankmedarbejderen - splittet mellem Varnæs og
Scrooge”.

11. februar
Kristoffer Engelbrecht Nordkild Jonassen forsva-
rer sin ph.d.-afhandling: “Determination of phy-
sico-chemical constants in sorption of polycyclic
aromatic compounds to soil organic matter -
investigated by use of soil organic matter HPLC
columns“.

20. februar
Jacob Magnussen forsvarer sin ph.d.-afhandling:
„Erhvervspolitikkens institutionelle forandring - i
skyggen af hierarkiet“.

1. marts
Besøgsdag på RUC. 300 gymnasieelever bliver ori-
enteret om uddannelserne ved RUC.

Laurids S. Lauridsen, ph.d., udnævnes til profes-
sor ved Internationale Udviklingsstudier.

Årgang 0 starter på RUC. De første vuggestuebørn
starter i Roskilde Universitetscenters nyåbnede
vuggestue ”Korallen”. 

3. marts
Besøgsdag på RUC. 300 gymnasieelever bliver ori-
enteret om uddannelserne ved RUC.

4. marts
Besøgsdag på RUC. 300 gymnasieelever bliver ori-
enteret om uddannelserne ved RUC.
Studievejledningen afholder Informationsdag for
direkte optagede på kandidatuddannelserne.

Naturvidenskabsdag på RUC. De naturvidenska-
belige miljøer præsenterer uddannelser og
forskning for mere end 250 tilmeldte gymnasiee-
lever.

Tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen
taler for et fyldt auditorium. Frit Forum Roskilde
benytter lejligheden til at udnævne Poul Nyrup
Rasmussen til æresmedlem.  

11. marts
Professor Peter Westh modtager Bjerrum-prisen
som påskønnelse for hans "termodynamiske
arbejde til beskrivelsen af biologiske molekylers
egenskaber - især balancen mellem eksperiment
og analyse".

12. marts
Jonas Larsen forsvarer sin ph.d.-afhandling: 
”Performing Tourist Photography“.

16. marts 
Officiel indvielse af vuggestuen ”Korallen” på
Roskilde Universitetscenter i bygning 01, hvor
personale og bestyrelse bliver præsenteret.

19. marts
RUC Melodi Grand Prix. RUC MGGP vindes af 11
livlige SAM-BAS-studerende med melodien
“Kører med klatten”.  

31. marts
Claus Flensted Behrens forsvarer sin ph.d.-
afhandling: ”– Frequency-dependent heat capaci-
ty – Experimental work to improve and under-
stand planar heater experiments using 
the 3w detection technique”.

16. april
Mette Iversen forsvarer sin ph.d.-
afhandling:”Læring - mellem intellektuel og san-
selig erkendelse”. 

17. april
Årskonference i Foreningen for Kønsforskning
med overskriften: ”Køn og Etnicitet - Lokale og
Globale Konfigurationer”.

22. april
RUC’s centrale studievejledning afholder over-
bygningsdag. 

24. april
RUC byder velkommen til Humaniorafestival
2004, hvor universitetets humanistiske institutter
præsenterer et bredt udsnit af deres forskning og
undervisning.  
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27. april
Kandidatmøde for næsten kandidater

12. maj
Rikke Bak Lybæk forsvarer sin ph.d.-afhandling: 
”- Guideline for implementing Co-generation
based On Biomass waste from Thai Industries -
through implementation and organisation of 
Industrial Materials Network”. 

24. maj
Oleg Koefoed forsvarer sin ph.d.-afhandling:
”Fiktionsbegivenheder - en poïetisk filosofi“.

25. maj
Kirsten Krogh-Jespersen forsvarer sin ph.d.-
afhandling: ”- Lærerprofessionalitet - illusion og 
Vision”.

1. juni
Cand.comm. & ph.d.-studerende Bent Nørby
Bonde modtager et rejselegat på 10.000 kr. af
Rotary i Roskilde. 

2. juni
Institut for Miljø, Teknologi og Samfund (Tek-
Sam) fejrer kandidat nummer 1000 siden 1974 og
holder i den forbindelse en reception. 

4. juni
Susanne Holmström forsvarer sin ph.d.-afhand-
ling:”- Grænser for ansvar - Den sensitive virk-
somhed i det refleksive samfund”.

Camilla Mordhorst forsvarer sin ph.d.-afhand-
ling:”Genstandsfortællinger - Fra Museum Wor-
mianum til de moderne museer“.

9. juni
Mercy Wambui Kamara forsvarer sin ph.d.-
afhandling:”The Golden Age of Genetic Enginee-
ring: A Challenge to Science?“

10. juni
Dansk Industri til inspirationsmøde på RUC. 
De mange fremmødte medlemmer af Dansk
Industri befandt sig godt i selskab med RUC-for-
skerne, der serverede en blandet cocktail beståen-
de af en lang række korte oplæg om indgåelse af
kontrakter med universiteterne, om praktikant-

ordningen på RUC, om ledelses- og organisa-
tionsformer, om kompetenceudvikling og om,
hvorfor kommunikationsfolk fra RUC er de bed-
ste.

17. – 18. juni
Miljøkonference med titlen "Ecology in a cost-
benefit Society". Mere end 70 forskere fra USA, Eu-
ropa og de nordiske lande diskuterede økologiens
rolle i samfund, hvor cost-benefit analyser præger
indsatserne på miljøområdet.  

17. juni
Dansk IT-konference fejrer 10-års jubilæum i
Lyon. Konferencen om »Flexible Query-Answe-
ring Systems« er skabt af forskere på Roskilde
Universitetscenter og har fundet sted hvert andet
år siden 1994 i Danmark og i udlandet. I år faldt
valget på Lyon.

16. juni
Niveauet skal højnes - de skal være bedre til det.
Det gælder både koncertarrangører, ledere af for-
lystelsesparker og turistvirksomheder og lederne i
underholdningsvirksomheder i øvrigt - alle skal
de have højnet ledelesesniveauet. Det handler
om oplevelsesøkonomi. 
RUC starter en Masteruddannelse i oplevelsesledelse
den 1. februar 2005. Uddannelsen sigter på at
give en lederuddannelse, rettet mod ledere og
andre interesserede i oplevelses-, turist- og ser-
viceerhverv. 

23. juni
Lars Christian Steenberg forsvarer sin ph.d.-
afhandling: ”Fortællingens retorik - en afhand-
ling om retorisk styring i nordiske fortællinger“.

25. juni
Jakob Strand forsvarer sin ph.d.-
afhandling:”Coupling marine monitoring and
risk assessment by integrating exposure, bioaccu-
mulation and effect studies“.

1. juli
Lektor Henning Christiansen tiltræder som pro-
fessor i Datalogi.
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1. – 4. juli
RUC rocker på Roskilde festivalen i ”Innovation
Camp”. Markedsføring af Performance Design,
naturvidenskab og Oplevelsesøkonomi over for
festivalpublikummet.

2. juli
Sergei Markarychev-Mikhailov forsvarer sin
ph.d.-afhandling: ”Novel Carbonate Sensors and
Multisensor Systems for Determination of CO2-
Related Compounds in Complex Liquids“.

RUC opretter en erhvervsvejledning, der skal let-
te de studerendes overgang fra studieliv til
arbejdsmarked. Erhvervsvejledningens formål er
bl.a. at styrke kendskabet til og kontakten med
erhvervslivet.

1. august
Fiona Wilson, ph.d. tiltræder som professor ved
Internationale Udviklingsstudier.
Christian Lund, ph.d., tiltræder som professor
med særlige opgaver inden for koordineringen af
forskningen inden for Internationale Udviklings-
studiers prioriterede forskningsfelter.

6. august
Li Bo forsvarer sin ph.d.-afhandling: ”Cytochro-
me P450 Genes in Capitella capitata”.

18. august
Lone Buhl forsvarer sin ph.d.-afhandling: ”Targeting
of B-cell Chronic Lymphocytic Leukemia with Pepti-
de Ligands Isolated from Phage Display Libraries”.

1. september
32 pendlende studerende fra Malmø starter på en
ny type universitetsuddannelse etableret i et sam-
arbejde med Malmö Högskola med hjemsted i
Malmø. Det drejer sig om en ny europæisk
uddannelse - Europæiske Studier – som er startet i
et samarbejde på tværs af Øresund og med en
stærk europæisk profil. 

Erhvervsvejledningens nye hjemmeside
www.ruc.dk/erhvervsvejledning er en realitet. Der er
også etableret en job- og CV-bank, der eksklusivt
retter sig mod nyuddannede RUC’ere. Man logger
sig ind på ”banken” via Erhvervsvejledningens
hjemmeside, www.ruc.dk/erhvervsvejledningen.

Uddannelsen i Performance Design starter. Den er
rettet mod planlægning og gennemførelse af
kunstneriske begivenheder og events. Uddan-
nelsen kan frit kombineres med RUC's øvrige
uddannelser. 

Ny masteruddannelse med titlen "Master i main-
streaming af køn og etnicitet", forkortet MKE,
etableres. Uddannelsen skal forbedre arbejdet
med kønsmæssig og etnisk ligestilling i organisa-
tioner, virksomheder og institutioner. 

Professor Arne Thing Mortensen holder 40 års
jubilæumsforelæsning: ”En filosofs tidshorisont”. 
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3. september
Ebbe Prag forsvarer sin ph.d.-afhandling "Women
Making Politics. Women's associations, female
politicians and development brokers in rural
Senegal".

10. september
Noemi Katznelson forsvarer sin ph.d.-afhandling
”Udsatte unge, aktivering og uddannelse - 
Dømt til individualisering”. 

17. september
Professor Laurids S. Lauridsen, professor Fiona
Wilson og professor Christian Lund holder tiltræ-
delsesforelæsninger over temaet "Rights, Rules
and Development".

22. september
Jens Kai Holm forsvarer sin ph.d.-afhandling:
”Structure and Structural Flexibility of Chloro-
plast Thylakoid Membranes”.

24. september
Nordea Danmark-fonden donerer 2 mio. kr. til
finansieringen af Porten ved RUC’s nye hoved-
indgang. Første spadestik tages.

Roskilde Universitetscenter afholder årsfest.

RUC deltager i Naturvidenskabsfestivalen med
naturvidenskabstelte på Rådhuspladsen i Køben-
havn.  

Professor John Urry, Lancaster University,
udnævnes til æresdoktor ved RUC og holder fore-
læsningen “The New Mobilities Paradigm“.

Professor Dr. Jacek Waluk, Department of Photo-
chemistry and Spectroscopy, Institute of Physical
Chemistry, Polish Academy of Sciences, Warsza-
wa i Polen, udnævnes til æresdoktor ved Roskilde
Universitetscenter og holder forelæsningen:
”Symmetry as a Law and a Tool in Chemistry and
Spectroscopy”. 

30. september
Professor Brenda Dervin holder en forelæsning
om ”The Sense-Making Approach in Professional
Communication”.

7. oktober
RUC's bestyrelse er på plads. Minister for Viden-
skab, Teknologi og Udvikling, Helge Sander, har
godkendt Roskilde Universitetscenters indstilling
til universitetets bestyrelse.

19. oktober
Gurli Bjørn Iversen forsvarer sin ph.d.-afhand-
ling: ”Subjektivitet, jobrelatering og akademisk
skrivning. Om viden og videnskabelse på Den
Pædagogiske Diplomuddannelse”.

21. oktober
Center for Bystudier afholder konference med tit-
len: ”Forstaden i forstaden – forstaden i byen”.

22. oktober
Professor Henning Christiansen holder tiltrædel-
sesforelæsning på Datalogi med titlen ”Kunsten
at holde en database i ørerne uden at få sine egne
i maskinen”.

Sanne Lehmann Jørgensen forsvarer sin ph.d.-
afhandling:”Learning in Global Networks? Indus-
trial Restructuring af Thai Manufacturers in the
Automotive and Garment Commodity Chains”.

Thomas Gitz-Johansen forsvarer sin ph.d.-
afhandling:”Integration i Multikulturelle Folke-
skoler”.

26. oktober
Geografi fejrer sit 30 års jubilæum. Festtale ved
professor David Harvey, Distinguished Professor,
The City University of New York og æresdoktor
ved Institut for Geografi RUC. Titlen var: “Neoli-
beralism and the Restoration of Class Power”.

Debatmøde om "Whistleblowing - demokratiets
sikkerhedsventil mod magtfuldkommenhed"
med Daniel Ellsberg og Frank Grevil som gæsteta-
lere.

29. oktober
Danmarks Grundforskningsfond har bevilget 35
millioner kroner til centeret "Glas og Tid" for
forskning i glasser og seje væskers fysik placeret
på Roskilde Universitetscenter ved institut for
matematik og fysik (IMFUFA). RUC's glasforsker-
gruppe ledes af professor Jeppe Dyre.
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5. november
Camilla Hutters forsvarer sin ph.d.-afhand-
ling:”Mellem lyst og nødvendighed – en analyse
af unges valg af videregående uddannelser”.

Birgitte Poulsen forsvarer sin ph.d.-
afhandling:”Nye tider, nye roller? – embeds-
mandsroller i den danske centraladministration”.

9. November
Ligestillingskonference med titlen ”Et godt valg,
Vejledning af unge – betyder køn og etnicitet
noget?”. Debat om resultaterne fra EQUAL-pro-
jektet Unge, køn og karriere, med fokus på vej-
ledning af unge og diskussion af, hvad køn og
etnicitet betyder for uddannelses- og erhvervs-
valget. 

10. november
Trine Wulf-Andersen forsvarer sin ph.d.-afhand-
ling ”Positioneringsmuligheder og social integra-
tion i et særligt støtteboligtilbud - Marsmand,
balletdanser eller begge dele”

26. november
Professor Thomas Tufte holder tiltrædelsesfore-
læsning med titlen: “Happy Marriage or Fatal
Attraction? – Bridging Paradigms, Rethinking
Theory and Improving Practice: The Case of
HIV/AIDS Communication”.

Martina Ladendorf forsvarer sin ph.d.-afhand-
ling:” Grrlziner - Populärfeminism, identitet &
strategier”. 

30. november
Erhvervsvejledningen afholder workshop om
kompetenceafklaring for næsten-kandidater.
”Hvad kan jeg? – og hvordan beskriver jeg det?”.

3. december
Peter Møller Pedersen forsvarer sin ph.d.-afhand-
ling: ”Fordelinger og fordoblinger - et studie 
af kønskonstruktioner og social læring i pæda-
goguddannelsen”.

6. december
Datalogi-kandidater fra RUC løb med samtlige
årets IT-dimittenddiplomer.

Kandidaterne fra RUC gjorde rent bord, da Inge-
niørforeningen uddelte årets IT-dimittenddiplo-
mer. Det er Ingeniørforeningen i Danmark's Sel-
skab for Informationsteknologi, der uddeler årets
IT-dimittenddiplom.

7. december
Flemming Sørensen forvarer sin ph.d.-afhand-
ling:”Torism Experience Innovation Networks”.

8. december
Brug Crepuq-aftalen. Det internationale kontor
afholder vejledningsmøde for studerende, der vil
på udveksling til canadiske universiteter.

9. december
Lise Lotte Hansen forvarer sin ph.d.-afhandling:
”Ligestillingspolitiske problemer – og mulige løs-
ninger, køn, magt og forandring i LO og UNI-
SON”.

10. december
Ravinder Kaur forvarer sin ph.d.-afhandling:
”Narratives of Resettlement. Past, Present and
Politics among 1947 Punjabi Migrants in Delhi”.

15. december
Henrik Lambrecht Lund forvarer sin ph.d.-
afhandling: ”Fagbevægelsen og bæredygtighed”.

17. december
Kåre Thomsen forvarer sin ph.d.-afhandling: ”Et
styringsproblem i hjemmehjælpen. En socialkon-
struktivistisk tilgang”.
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Bestyrelsen
Bestyrelsen er øverste myndighed for universite-
tet og fastlægger retningslinjer for dets organisa-
tion, langsigtede virksomhed og udvikling. 

Bestyrelsen ansætter rektor og ansætter efter
indstilling fra rektor universitetets øvrige øverste
ledelse. 

Bestyrelsen er over for ministeren ansvarlig
for universitetets virke. 

Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen sammensættes af udefrakommende
medlemmer og af medlemmer, der repræsenterer
universitetets videnskabelige personale, det
teknisk-administrative personale og de studeren-
de. Bestyrelsen sammensættes således, at flertallet
af medlemmerne er udefrakommende. 

Bestyrelsen vælger en formand blandt de
medlemmer, der er udefrakommende. 

De udefrakommende medlemmer udpeges for
en periode på 4 år.  

De øvrige medlemmer skal vælges af og
blandt henholdsvis det videnskabelige personale,
det teknisk-administrative personale og de stude-
rende. Mindst to af medlemmerne skal være
repræsentanter for de studerende. 

Rektor
Universitetets daglige ledelse varetages af rektor
inden for de rammer, som bestyrelsen har fastsat.
Institutledere og studieledere varetager deres
opgaver efter bemyndigelse fra rektor.

Rektor indstiller ansættelse og afskedigelse af
den øvrige øverste ledelse til bestyrelsen. 

Rektor indstiller budgettet til bestyrelsen og
underskriver regnskabet. 

Akademisk råd 
Universitetet nedsætter et akademisk råd, der har
til opgave at: 
• udtale sig til rektor om den interne fordeling

af bevillinger. 
• udtale sig til rektor om centrale strategiske

forsknings- og uddannelsesområder og planer
for videnudveksling. 

• indstille til rektor om sammensætning af sag-
kyndige udvalg, der skal bedømme ansøgere
til videnskabelige stillinger. 

• tildele ph.d.- og doktorgraden. 

Akademisk råd kan udtale sig om alle akademiske
forhold af væsentlig betydning for universitetets
virksomhed og har pligt til at drøfte de akademis-
ke forhold, som rektor forelægger. 

Sammensætning af Akademisk råd
Akademisk råd sammensættes af rektor (født for-
mand)og af medlemmer, der repræsenterer det
videnskabelige personale og de studerende. 

Repræsentanter for det videnskabelige perso-
nale og for de studerende vælges af og blandt
henholdsvis det videnskabelige personale og de
studerende. 

Institutter og institutleder 
Institutlederen varetager instituttets daglige
ledelse, herunder planlægning og fordeling af
arbejdsopgaver. Institutlederen kan pålægge med-
arbejdere at løse bestemte opgaver. 

Institutlederen sikrer kvalitet og sammen-
hæng i instituttets forskning og undervisning og
skal med inddragelse af studienævn og studiele-
der følge op på evaluering af uddannelse og
undervisning. 

Studienævn og studieleder 
For at sikre studerendes indflydelse på uddan-
nelse og undervisning nedsætter rektor det nød-
vendige antal studienævn. 

Hvert studienævn består af et lige stort antal
repræsentanter for det videnskabelige personale
og de studerende, som vælges af og blandt hen-
holdsvis det videnskabelige personale og de stu-
derende. 

Studienævnet vælger af sin midte blandt det
videnskabelige personale en formand og blandt
de studerende en næstformand. 

RUC’s styrelse
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Studielederen har til opgave i samarbejde med
studienævnet at forestå den praktiske tilrettelæg-
gelse af undervisning og af prøver og anden
bedømmelse, der indgår i eksamen. 

Studienævnet har til opgave at sikre tilrette-
læggelse, gennemførelse og udvikling af uddan-
nelse og undervisning, herunder

• at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle uddan-
nelse og undervisning og påse opfølgning af
uddannelses- og undervisningsevalueringer, 

• at udarbejde forslag til studieordning og
ændringer heri, 

• at godkende plan for tilrettelæggelse af under-
visning og af prøver og anden bedømmelse,
der indgår i eksamen, 

• at behandle ansøgninger om merit og om dis-
pensationer, 

• at udtale sig inden for sit område i alle sager
af betydning for uddannelse og undervisning
og drøfte forhold om uddannelse og undervis-
ning, som rektor eller den, rektor bemyndiger
hertil, forelægger. 

Roskilde 
Universitetscenters 
bestyrelse

Dorte Olesen, 
formand for RUCs
Bestyrelse.
Administrerende
Direktør i UNI•C. 

Kontorfuldmægtig
Ulla Svanlundh,
Roskilde Universi-
tetscenter

Administrerende
direktør Anne-Grete
Lysgaard, Lysgaard
Rekruttering og
Rådgivning A/S

Rektor Jan-Eric
Sundgren, Chalmers
Tekniska Högskola.

Museumsleder
Frank Birkebæk,
Roskilde Museum

Direktør Inge
Mærkedahl,
Danmarks Forvalt-
ningshøjskole,
næstformand i
bestyrelsen.

Studerende 
Andreas Kvist 
Jensen, Roskilde
Universitetscenter

Professor 
Jeppe Dyre, Roskilde
Universitetscenter

Studerende 
Rune Høgh, 
Roskilde 
Universitets-
center
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Sammen med Roskildes borgmester Bjørn Dahl
cg direktør Jørgen Høeg Pedersen, Nordea Dan-
mark fonden, kunne rektor Henrik Toft Jensen
fredag den 24. september 2004 tage første spade-
stik til Porten - RUC’s nye hovedindgang.  

Nordea Danmark-fonden har doneret 2 mio.
kr. til finansieringen af Porten.

Roskilde Universitetscenter vil i fremtiden bli-
ve en markant enhed i det nye byudviklingsom-
råde i den østlige del af Roskilde. 

Den nye byudvikling mod øst betyder, at
Roskilde Universitetscenter fra at være en bebyg-
gelse i åbent landskab bliver en del af selve
Roskilde by. Den nye hovedindgang vil tydelig-
gøre RUC’s facade mod Roskilde by og ankom-
sten fra Trekroner Station.

En udbygningsplan for Roskilde Universitets-
center blev vedtaget i 1996. Denne udbygnings-
plan afsluttedes i sommeren 2003 og består af to
vinkelformede bygningsanlæg, et mod nord og et
mod syd. Vinklen mod nord markerer overgang-
en til det åbne landskab, mens vinklen mod syd
er RUC’s facade.

Vinklen mod syd er delt i to bygninger. Den
vestlige bygning indeholder Roskilde Universi-
tetsbibliotek og den østlige Institut for matema-
tik og fysik (IMFUFA). Disse to bygningers gavle
danner tilsammen hovedindgangen til universi-
tetsområdet, og det er her, der opføres et ele-
ment, der danner port mellem de to bygninger.

Porten kommer består af to godt 10 meter
høje sammenhængende skiver, nærmest et kva-
dratrodstegn, der deler rummet i to og danner tag
over begge rum. Det ene portrum er forbeholdt
gående, det andet kan benyttes både af kørende
og gående trafik. Porten udføres som en stålkon-
struktion beklædt med metalplader af materialet
tombak.

Selve skivens lodrette flader indeholder gene-
rel information og orientering om aktiviteter og
nyheder. Dele af informationerne bliver formidlet
elektronisk i form af informationstavler, der ind-
arbejdes i porten.

RUC får portal



Det er Henning Larsens Tegnestue, der er arkitekt
på projektet.
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RUC optog i 2004 sin hidtil yngste årgang nogen-
sinde. Den første marts startede nemlig de første
vuggestuebørn i Roskilde Universitetscenters
nyåbnede vuggestue. Børnene blev standsmæs-
sigt kørt eller båret til af deres stolte forældre -
som enten er studerende eller ansatte ved RUC.  

Tirsdag den 16. marts var der officiel indvielse
af vuggestuen på Roskilde Universitetscenter i
bygning 01, hvor personale og bestyrelse blev
præsenteret.

Børnene flyttede foreløbigt ind i midlertidige
lokaler i bygning 01 med Videnskabsbutikken
som nabo, så man kan roligt sige, at de vil få
videnskaben ind med modermælken. 

Men allerede fra starten af 2005 får de deres
helt eget "Børnehus". 

Formand for forældrebestyrelsen, ph.d.-stude-
rende Karen Timmermann udtalte: "Efter mange
år er det endeligt lykkedes at få etableret en bør-
neinstitution på RUC. Det letter hverdagen for de

ansatte og studerende på RUC med børn. Det har
længe været et stort ønske blandt RUC-forældre
at kunne få deres børn passet på universitetet. I
starten af 2005 udvides institutionen med yderli-
gere 20 børn, der bliver indrettet i en helt ny og
permanent bygning. Til den tid vil institutionen
kunne tilbyde både vuggestue og børnehave".

Institutionen er en såkaldt puljeordning, der
er under tilsyn af Roskilde Kommune. Men det
overordnede ansvar ligger i forældrebestyrelsen,
der skal sørge for, at vuggestuen lever op til de
krav, der er til en almindelig kommunal vugge-
stue. Forældrene får altså stor mulighed for ind-
flydelse på deres børns hverdag gennem bestyrel-
sesarbejdet. 

Institutionen er åben fra 8 til 16 alle hverdage.

Årgang 0 på RUC 
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Der er rivende udvikling i antallet af kurser og
hele uddannelser udbudt på engelsk. I 2004 var
det muligt at optage udenlandske studerende på
to hele bacheloruddannelser (HUM & NAT) samt
på kandidatuddannelser inden for alle tre hoved-
områder. Fra efteråret 2005 udbydes også den
samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse på
engelsk, og det vil således være muligt at tage en
hel fem-årig universitetsuddannelse på engelsk
inden for samtlige hovedområder.

RUC har i 2004 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 universi-
teter inden for CREPUQ fortsætter – i alt 19 eng-
elsk- eller fransksprogede institutioner. 4 RUC-
studerende fik udvekslingspladser inden for
CREPUQ-samarbejdet. I efteråret 2004 blev der
afholdt et velbesøgt vejledningsmøde for ansøge-
re til CREPUQ universiteterne.

Øresundsuniversitets samarbejde med Univer-
sity of North Carolina fortsætter med studieplad-
ser til et par RUC-studerende. Via DIS har RUC
fået otte nye udvekslingspladser på attraktive
amerikanske universiteter.

Med samtlige 31 nordiske universiteter som
deltagere i Nordlys-samarbejdet er der mange og
gode muligheder for at studere i Norden, hvilket
11 RUC-studerende benyttede sig af i 2004.

Internationalt kontor har i 2004 udgivet fire
nye brochurer til brug for studerende og samar-
bejdspartnere.

RUC har markeret sig flot i det nye Erasmus
Mundus program med deltagelse fra Kommuni-
kation i et Erasmus Mundus-konsortium, som
blev godkendt af EU-kommissionen i skarp kon-
kurrence med mange øvrige europæiske ansøge-
re.

Økonomisk støtte
RUC modtager via Sokrates’ Erasmus aktion, som
vedrører de højere læreanstalter, støtte til fremme
for såvel studenter- som lærermobilitet i lighed

Internationalisering

Af fuldmægtig Jeanett Engstrøm, 
Internationalt kontor
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med 1800 andre europæiske institutioner for
videregående uddannelse. Et stort antal studeren-
de (99) har således nydt godt af Erasmus stipendi-
er i forbindelse med et udvekslingsophold på et
af RUCs mange partneruniversiteter i Europa. Et
mindre antal lærere (13) har modtaget støtte til
et undervisningsophold ved en partnerinstitu-
tion.

Udgående mobilitet
Interessen for at studere i udlandet er i 2004 ste-
get en smule sammenlignet med 2003: 248 stude-
rende mod 225 studerende i 2003. Flest ønsker at
studere i Europa, men der er fortsat også stor
interesse for USA, Canada og Australien.

Indkommende studerende
Ca. 187 udenlandske studerende kom til RUC.
Størstedelen af disse studerende kom fra europæ-
iske partnerinstitutioner, men CREPUQ-samarbej-
det har også afstedkommet et antal studerende
fra Canada til RUC. 

Derudover kom ca. 50 amerikanske studeren-
de til RUC via DIS (Denmark’s International Stu-
dy program) for at deltage i kurser på Institut for
Biologi & Kemi.

RUC afholdt for sjette år i træk et tre ugers
sommerkursus i dansk sprog og kultur under Kul-
turaftalerne. I lighed med tidligere år blev der
afholdt et danskkursus af fire ugers varighed med
støtte fra Kommissionen – et såkaldt EILC (Eras-
mus Intensive Language Course – Kommissio-
nens navn for kurser i mindre talte europæiske
sprog). Tilsvarende kurser i udlandet – fx i neder-
landsk og italiensk, kan RUC-studerende deltage
i. Derudover arrangerer RUC i eget regi fortsat
danskkurser for udenlandske studerende.
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Doktorgrad
Professor Jesper Ryberg er tildelt den filosofiske
doktorgrad, dr.phil. for afhandlingen ”The Ethics
of Proportionate Punishment - A Critical Investi-
gation”. Forsvaret fandt sted den 7. november
2003.

Afhandlingen beskæftiger sig med spørgsmå-
let om, hvorledes kriminelle bliver straffet for de
forbrydelser, de har begået.  

Mere præcist diskuterer afhandlingen princip-
pet om, at der bør være proportionalitet mellem
alvoren af en forbrydelse og hårdheden af straf-
fen - det såkaldte proportionalitetsprincip. Det
indebærer bl.a., at man bør straffes mere hårdt,
hvis man har begået en mere alvorlig forbrydelse,
samt at kriminelle, der har begået lige alvorlige
forbrydelser, bør straffes lige hårdt. 

Princippet har spillet en væsentlig rolle i straf-
fepraksis i en række lande. I løbet af 70‘erne og
80‘erne blev det implementeret som grundlæg-
gende princip i flere landes straffelove. Filosoffer
og strafferetsteoretikere har i de sidste 30 år for-
svaret princippet, og det har en helt central pla-
cering i moderne straffeetik. 

Det synspunkt, der forsvares i afhandlingen,
er imidlertid, at proportionalitetsprincippet ikke
leverer en plausibel devise for straf af kriminelle. 

• For det første vises det, at princippet ikke føl-
ger af de grundlæggende retributivistiske
straffeteorier, der ellers hævdes at retfærdiggø-
re det. 

• For det andet argumenteres der for, at princip-
pet står over for alvorlige problemer, når det
gælder rangeringen af forbrydelsers alvor og
straffes hårdhed. 

• Og endelig vises det, at princippet har proble-
mer, når man tager springet fra straffeteori til
straffepraksis. 

Samlet lever princippet derfor langt fra op til
ambitionerne om at levere et velbegrundet og
anvendeligt rationale for straf af kriminelle. 

Doktorgrader, ph.d.-grader og priser



Officielle opponenter ved forsvaret var profes-
sor Torbjörn Tännsjö, Stockholms Universitet,
lektor, dr.scient.adm. et cand.jur. Ib Martin Jar-
vad, Roskilde Universitetcenter. Som opponent
ex auditorium var indskrevet professor Peter
Sandøe, Den Kongelige Veterinære Landbohøjkole. 

Jesper Ryberg blev 1. november 2003
udnævnt til professor i praktisk filosofi og er tilli-
ge studieleder for uddannelsen i faget Filosofi.
Han er tilknyttet Institut for Psykologi og Filoso-
fi/Videnskabsteori ved Roskilde Universitetscen-
ter. 

Æresdoktorer
Professor John Urry, Lancaster University, er ud-
nævnt til æresdoktor ved Roskilde Universitets-
center. 

John Urry har over en 30-årig periode produ-
ceret en meget omfattende videnskabelig produk-
tion, der foruden mange artikler i videnskabelige
tidsskrifter, omfatter mere end 30 bøger. 

Hans bidrag har været med til sætte dagsorde-
nen for den samfundsvidenskabelige debat. Med
sin uddannelsesbaggrund som BA og MA i Øko-
nomi og PhD i Sociology fra Cambrigde Universi-
ty har han forstået at bryde snævre disciplinære
grænser, og hans indflydelse rækker således bredt
ind i fag og fagområder som sociologi, geografi,
planlægning, socialvidenskab, bystudier, kultur-
studier, transportstudier, turismestudier, erhverv-

søkonomi og miljøforskning. Endelig har han
formået at gennemføre en række frugtbare faglige
samarbejder med andre forskere og derved bidra-
get til både udviklingen af det faglige miljø på sit
hjeminstitut ved Lancaster University og projek-
ter ved andre institutioner. Roskilde Universitets-
center havde således fornøjelsen at have John
Urry ansat i et treårigt gæsteprofessorat ved Geo-
grafi og Dansk Center for Turismeforskning 2001-
2003.

Blandt John Urrys værker skal især fremhæves
to bøger i samarbejde med Scott Lash „The End
of Organized Capitalism“ (1987) og „Economies
of Signs and Space“ (1994) som blev læst af brede
kredse af forskere og studerende inden for sam-
fundsvidenskaberne som innovative bud på kapi-
talismens forandrede organisationsformer. Disse
bøger åbnede diskussioner som siden blev kendt
under overskrifter som Refleksiv Modernitet og
Kulturel Produktion.

Dernæst har hans bog „The Tourist Gaze“
(1990) fået en ret enestående placering som et af
ganske få hovedværker i den internationale turis-
meforskning, sideløbende med en række andre
bøger og artikler fra hans hånd. Og endelig har
John Urry i de senere år søgt at sætte dagsorde-
nen for det 21. århundredes samfundsvidenskab
med bøgerne „Sociology beyond Society“ (2000)
og „Global Complexity“ (2003), samt ved Center
for Mobility Research på Lancaster University.
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John Urry’s arbejder udmærker sig ved sin kla-
re og pointerede fremstilling, noget som måske
ofte irriterer hans kritikere, men som desto mere
fremmer den videnskabelige debat. Hans analy-
tiske pointer er tydelige og egner sig til bredere
formidling. Set i forhold til det akademiske miljø,
har han en sjælden egenskab: Han afleverer bi-
drag før deadline.

John Urry har besøgt Danmark og Roskilde
Universitetscenter mange gange, herunder i for-
bindelse med det nævnte gæsteprofessorat. Han
har derved haft stor betydning for RUC‘s forskere
og studerende. Hans arbejder er en naturlig del af
pensum ved flere kurser ved Roskilde Universi-
tetscenter og han optræder ofte i projektrappor-
ternes litteraturlister.

John Urry er en betydelig bidragyder til
mange facetter af samfundsvidenskabens udvik-
ling både i Danmark og internationalt. Dertil
kommer hans klare og tydelige indsats for et
tværvidenskabeligt perspektiv (f.eks. i „Global
Complexity“). 

Det er Institut for Geografi og Internationale
Udviklingsstudier, Institut for Miljø, Teknologi og
Samfund og Institut for Erhvervsøkonomi og
Samfundsvidenskab, der på baggrund af hans
betydelige tværvidenskabelige indsats inden for
samfundsvidenskaberne, har forestået indstilling-
en af professor John Urry til æresdoktoratet på
RUC. 

Professor Dr. Jacek Waluk, Department of Photo-
chemistry and Spectroscopy, Institute of Physical
Chemistry, Polish Academy of Sciences, Warsza-
wa i Polen, er udnævnt til æresdoktor ved Roskil-
de Universitetscenter. 

Jacek Waluk er professor og leder af den inter-
nationalt højt ansete Afdeling for Fotokemi og
Spektroskopi ved Det Polske Videnskabernes Aka-
demi i Warszawa. Jacek Waluk har været en dri-
vende kraft i opbygningen og udviklingen af
afdelingens avancerede fotofysiske laboratorium,
en indsats der sidste år resulterede i udnævnelsen
af laboratoriet til Centre of Excellence i EU regi
(Centre for Photoactive Materials). Han har lige-
ledes gjort et stort internationalt arbejde som for-
mand for European Photochemistry Association,
ligesom han er associate editor for flere videnska-
belige tidsskrifter. 

Jacek Waluks forskning drejer sig i bredeste
forstand om studiet af lysfølsomme materialer og
deres vekselvirkning med elektromagnetisk strå-
ling. Trods sin relativt unge alder har han en
meget betydelig videnskabelig produktion bag sig
(mere end 130 publikationer). Han har f.eks.
udført banebrydende arbejder inden for tautome-
ri i porphyrinsystemer (stoffer relateret til vores
blod). Hans indsats er karakteriseret af en helt
usædvanlig spændvidde, idet den spænder fra de
mest udspekulerede fotofysiske og fotokemiske
eksperimenter til omfattende og avancerede
kvanteteoretiske beregninger. 

Jacek Waluks store erfaring og dybe indsigt i
fotofysikkens mange aspekter, parret med person-
lige egenskaber som utrættelig energi og stort
organisationstalent, har gjort ham til en central
og samlende figur inden for den europæiske foto-
fysik. 

Siden 1990 har der været et udstrakt og usæd-
vanlig frugtbart samarbejde mellem Jacek Waluk
og forskere på RUC‘s Institut for Biologi og Kemi.
Jacek Waluk har gennem årene haft adskillige
kortere og længere forskningsophold på Institut-
tet, og en række af Instituttets medarbejdere og
studerende har nydt godt af ophold hos Jacek
Waluk i Warszawa. 

I de tidlige år drejede samarbejdet sig især om
optisk spektroskopi med polariseret lys, et
forskningsfelt hvor Instituttet på RUC har en
fremtrædende international position (professor
Erik W. Thulstrup, lektor Jens Spanget-Larsen).
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Jacek Waluks betydning for udviklingen af Insti-
tuttets polarisationsspektroskopiske forskning er
uhyre væsentlig, og samarbejdet har resulteret i
en lang række videnskabelige artikler. 

Han har publiceret omkring 30 videnskabelige
arbejder sammen med medarbejdere på RUC. 

I de senere år er samarbejdet udvidet til at
inddrage NMR spektroskopi, fysisk organisk kemi
samt kemisk syntese. Dette samarbejde er for
tiden under kraftig udvikling inden for rammer-
ne af EU-projektet Centre for Photoactive Materi-
als, som Jacek Waluk er leder af. På længere sigt
håbes det at etablere et samarbejde om en kombi-
nation af laserlys og NMR spektroskopi. 

Det er Institut for Biologi og Kemi, der har
forestået indstillingen af professor Jacek Waluk til
æresdoktoratet på RUC. 

Ph.d.-afhandlinger

Naturvidenskab
Master of Science Sergei Markarychev-Mikhailov,
”Novel Carbonate Sensors and Multisensor Sys-
tems for Determination of CO2-Related Com-
pounds in Complex Liquids“.

Cand.scient. Jakob Strand, ”Coupling marine
monitoring and risk assessment by integrating
exposure, bioaccumulation and effect studies“.

Cand.scient. Jesper Schmidt Hansen, ”Molecular
Dynamics Simulations of Simple Reactive Mixtu-
res“.

Cand.scient. Kristoffer Engelbrecht Nordkild
Jonassen,”Determination of physico-chemical
constants in sorption of polycyclic aromatic
compounds to soil organic matter - investigated
by use of soil organic matter HPLC columns“.

Cand.scient Karin Liltorp, ”Water at a biological
interface. Hydration of proteins studied by doub-
le calorimetry and vibrational spectroscopy“.

Master of Science Agnieszka Marta Kosminska
Kristensen, ”Læreprocesser i det virtuelle lærings-
rum - Et multimediebaseret undervisningspro-
grams rolle i kollaborerende studerendes læring
af begrebet Aktionspotentiale“.

Cand.scient. Hanne Frederiksen, ”Two Food Bor-
ne Heterocyclic Amines: Metabolism and DNA
adduct formation of 2-amino-9H-pyrido[2,3-
b]indole (A∞C) and 2-amino-3-methyl-9H-pyri-
do[2,3-b]indole (MeA∞C)“.

Cand.scient. Claus Flensted Behrens, „Frequency-
dependent heat capacity - Experimental work to
improve and understand planar heater experi-
ments using the 3 detection technique“.

Cand.scient. Lone Buhl, ”Targeting of B-cell
Chronic Lymphocytic Leukemia with Peptide
Ligands Isolated from Phage Display Libraries“.

MS Li Bo, ”Cytochrome P450 genes in Capitella
capitata“.
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Cand.scient. Jens Kai Holm, ”Structure and Struc-
tural Flexibility of Chloroplast Thylakoid Mem-
branes“.

Samfundsvidenskab
Cand.scient.soc. Jan Ole Haagensen, ”The Politi-
cal Construction of Indigenous Peoples, Forests
and State. Looking at Roles of Local Institutions
in Joint Forest Management in Jhabua, Madhya
Pradesh, India“.

Cand.scient.soc. Ebbe Prag, ”Women Making
Politics. Women´s associations, female politicians
and development brokers in rural Senegal“.

MA Jonas Larsen, ”Performing Tourist Photograp-
hy“.

Cand.techn.soc. Rikke Bak Lybæk, ”Guideline for
implementing Co-generation based on Biomass
waste from Thai Industries - through implemen-
tation and organisation of Industrial Materials
Networks“.

Cand.techn.soc. Mercy Wambui Kamara, ”The
Golden Age of Genetic Engineering: A Challenge
to Science?“

Cand.scient.adm. Jacob Magnussen, ”Erhvervspo-
litikkens institutionelle forandring - i skyggen af
hierarkiet“.

Master of Science Patrik Ström, ”Internationaliza-
tion of Japanese Professional Business Service
Firms“.

Cand.scient.adm. Elisabeth Toft Rasmussen, ”For-
søg som socialpolitisk redskab til fremme af tvær-
sektorielt samarbejde og frivilligt arbejde - et
casestudie fra ældreområdet“.

Master of Social Science Susanne Holmström,
”Grænser for ansvar. Den sensitive virksomhed i
det refleksive samfund“.

Humaniora
Cand.mag. Trine Hauge Nielsen, ”Forholds-
mæssighed og forsoning. Civilisationskritik i
konteksten af den konservative revolution og den
kritiske teori“.

Cand.mag. Lars Christian Steenberg, ”Fortælling-
ens retorik - en afhandling om retorisk styring i
nordiske fortællinger“.

Cand.scient.adm. Mark Ørsten, ”Transnational
politisk journalistik“.

Cand.comm. Camilla Mordhorst, ”Genstandsfor-
tællinger - Fra Museum Wormianum til de
moderne museer“.

Cand.comm. Oleg Koefoed, ”Fiktionsbegivenhe-
der - en poïetisk filosofi“.

Cand.mag. Noemi Katznelson, ”Udsatte unge,
aktivering og uddannelse - Dømt til individuali-
sering“.

Cand.phil. Morten Smistrup, ”BANKMEDARBEJ-
DEREN - splittet mellem Varnæs og Scrooge (og
Merkur venter i kulissen). Fag, faglighed og iden-
titet blandt danske bankmedarbejdere“.

Cand.techn.soc. Jo Krøjer Larsen, ”Det mærkede
sted - køn, krop og arbejdspladsrelationer“.

Cand.mag. Mette Iversen, ”Læring - mellem
intellektuel og sanselig erkendelse. Teoretisk
metodologisk udforskning af læring som en æste-
tisk formgivende proces baseret i sansningen - et
filosofisk fænomenologisk studie af læring i efter-
uddannelse af voksne rettet mod at ..“.

Cand.scient.soc. Claus Kold, ”En modstander -
som skal hjælpes. - Et feltstudie af militær ledelse
i Det danske Forsvars fredsstøttende operationer i
Kosova“.

Cand.pæd. Kirsten Krogh-Jespersen, ”Lærerpro-
fessionalitet - illusion og vision“!
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Priser
RUC-fondens pris gives til bestyrelsen for RUC's
nye vuggestue "Korallen" ved bestyrelsesformand
Karen Timmermann. 

Ved årsfesten uddeles Rockwool-legatet til
stud.scient. Tina Hecksher, som modtager 25.000
kr. Rockwool-legatet gives til studerende ved
RUC, som i studierne har ydet en ekstraordinær
faglig-engageret og faglig-original studieindsats.

Som bedste vejleder på basisstudierne modtager
Lars Petersen "Den Gyldne Kaffekande".
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INSTITUTTERInstitut for Biologi og Kemi

IMFUFA – Institut for studiet af Matematik og Fysik samt 

deres funktioner i Undervisning, Forskning og Anvendelse

Institut for Geografi og Internationale Udviklingsstudier

Institut for Miljø, Teknologi og Samfund

Institut for Historie og Samfundsforhold

Institut for Sprog og Kultur

Institut for Kommunikation, Journalistik og Datalogi

Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi

Institut for Psykologi og Filosofi/Videnskabsteori

Institut for Uddannelsesforskning
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Institut for Biologi og Kemi forener de tre fagom-
råder, molekylærbiologi, miljøbiologi og kemi i
en for danske universiteter unik struktur, der
giver helt specielle forsknings- og undervisnings-
muligheder under èt fælles tag, og understøtter
integrererede forsknings- og undervisningsinitia-
tiver, der krydser traditionelle faggrænser. 

Undervisningsmæssigt udnyttes denne struk-
tur på adskillige måder: 1. Ved integration af ana-
lytisk kemi i miljøbiologiundervisningen, både i
kurser og i projekter. 2. I gymnasielæreruddan-
nelsen i biologi, der integrerer fagligheder fra de
to biologiske kandidatuddannelser. 3. Ved sam-
læsninger af to af de tre fag ved instituttet, hvor
alle kombinationer pt er mulige, og hvor kandi-
daterne opnår en særlig fagprofil, der indtil vide-
re har givet gode beskæftigelsesmuligheder. 4.
Ved integrerede ph.d.-projekter, hvor samspillet
mellem de tre fagområder giver muligheder for
forskning i frontlinien. Som eksempel kan næv-
nes kombination af mikroorganismers moleky-
lærbiologi, avanceret kemisk analyse og miljøbio-
logiske studier af persistente stoffers skæbne og
effekter.

Forskning
Instituttets nuværende og fremtidige forsknings-
strategi er fokuseret på et lille antal områder, der
er særligt frugtbare til at understøtte tværfaglig
forskning, til at tiltrække eksterne midler samt til
publikation i højt respekterede internationale
tidsskrifter.

Den tværfaglige forskningsstrategi giver en
betydelig synergieffekt, udmøntet i høj videnska-
belig produktivitet og en deraf følgende markant
forskningsprofil. Instituttets tværfaglige forsk-
ningsprofil smitter desuden af på de studerendes
projektvalg, således at mange projekter har tyde-
lige elementer fra to fagområder, samtidig med at
der udføres et stort antal integrerede specialer
med vejledere fra to af instituttets fagområder.
Også mange ph.d.-projekter integrerer flere af
instituttets fagområder.

Molekylærbiologi 
Den prokaryote forskning fokuserer på regulation
af bakteriel chromosomreplikation samt ekspres-
sionsstudier.

Den eukaryote forskning omhandler moleky-
lære mekanismer i sygdom og bioteknologi.
Forskningen fokuserer på områder som genomisk
stabilitet, DNA og nukleotid metabolisme, endo-
gen og exogen regulering af signal transduktion
samt samspillet mellem disse.

Miljøbiologi 
Den økofysiologiske forskning omhandler især
allometriske relationer samt det biokemiske for-
svar mod abiotisk stress. 

Forskningen i kvantitativ systemøkologi
omhandler biogeokemiske studier af stofkredsløb
samt trofiske interaktioner i akvatiske miljøer. 

Forskningen i økotoksikologi og risikovurde-
ring studerer interaktioner mellem biota og mil-
jøfremmede stoffer og kobling af toksiske effekter
på individniveau til forventet effekt på popula-
tionsniveau. 

Kemi
Den fysisk-kemiske forskning omhandler protei-
ner og membraners interaktioner med andre
biomolekyler undersøgt ved biokalorimetri og
rheologi, osmometri og NMR. Hydrogenbin-
dingsundersøgelser omfatter teoretiske bereg-
ninger, NMR, IR og foto-fysiske undersøgelser.

Den anlytiske kemi udvikles i samarbejde med
miljøbiologi, økotoksikologi og miljøkemisk
forskning.

Syntese af såvel organiske som metalorganiske
forbindelser udføres som del af de kemiske og
molekylærbiologiske forskningsprojekter. Struk-
turbestemmelse af proteiner foretages med NMR.

Instituttet rummer desuden CISMI, Center for
Interdisciplinary Studies of Molecular Interac-
tions. CISMI udfører kontraktforskning inden for
anvendelser af superkritisk CO2 og fremstilling af
organiske materialer.

Institut for Biologi og Kemi



Antallet af fastansatte videnskabelige medarbej-
dere er 29, hvortil kommer et antal eksternt
finansierede postdocs, lektorer, adjunkter, ekster-
ne lektorer samt sekretærer og teknisk-admini-
strativt personale. 

Instituttet har et omfattende internationalt
samarbejde, dels gennem individuelle forskerrela-
tioner, dels gennem formaliseret undervisnings-
samarbejde med National University, HCMC
Vietnam og Ocean University, Qvindao. 

Instituttet har allerede et bredt samarbejde
med industrien. Gennem CISMI arbejder institut-
tet på at udbygge dette samarbejde gennem kon-
kret kontraktligt aftalt samarbejde om løsning af
opgaver.

Instituttet deltager i nationale og internatio-
nale forskningscentre, programmer og ind-
satsområder, blandt andet Det Strategiske Miljø-
program og Det Danske Instrumentcenter for
NMR Spektroskopi. Internationalt har instituttet
deltaget i 3 EU programmer og et NATO program.
Instituttet deltager i det universitære samarbejde
omkring bioteknologi, som er etableret mellem
universitetsinstitutionerne på Sjælland og Medi-
con Valley (Øresundsuniversitetet).

Instituttet har i 2004 igen opnået store bevil-
linger fra Statens Naturvidenskabelige

Forskningsråd (SNF og STVF) og der er givet bety-
delige løn- og driftsmidler til instituttets
forskning fra Carlsbergfondet og Kræftens
Bekæmpelse. Disse bevillinger bidrager væsentligt
til instituttets faglige udvikling og forskningspro-
fil.

Instituttets undervisning
I 2004 var der 350 biologistuderende og 100
kemistuderende ved instituttet. 

Vore kandidater er blevet godt modtaget i
erhvervslivet, 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 på sektorforskningsinstitutter. Pr. 31-
12 2004 var 33 indskrevet som ph.d.-studerende,
og i løbet af 2004 opnåede 6 fra instituttet ph.d.-
graden.

De ph.d.-studerende er indskrevet indenfor
forskeruddannelsesprogrammerne miljøviden-
skab og soft and biological matter. Forskeruddan-
nelsesprogrammet i miljøvidenskab er styrket
gennem oprettelse af forskerskolen Graduate
School of Environmental Stress Study (GESS).
Forskeruddannelsesprogrammet i soft and bio-
molecular matter er et samarbejde med Institut II
og indgår i den landsdækkende forskerskole
”Molecular Biophysics”.

En del af ph.d.-projekterne (12) foregår i sam-
arbejde med forskningscentre uden for universi-
teterne: Fødevaredirektoratet, DMU, Grønlands
Miljøundersøgelser, GEUS, ATV og Novozymes,
Roskilde Amts Sygehus og Hvidovre Hospital,
PBI-Dansensor, Danmarks Fiskeriundersøgelser og
Medicon Vally & Schafer.

Ansatte ved instituttet pr. 31.12.2004
8 professorer, heraf 2 med særlige opgaver
1 docent
19 lektorer
1 adjunkt
1 ekstern lektor
6 eksternt finansierede vip 
33 Ph.d.-studerende
22 TAP’ere heraf 16 TEK-TAP’ere
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I mere end 2000 år har mennesker været optaget af
spørgsmål omkring livet og det umådelige antal for-
mer, det kan antage. I dag søger vi mere end nogen
sinde viden om den mest komplicerede biologiske
proces vi kender: Hvordan et befrugtet æg udvikler
sig til et voksent individ. Den hurtige udvikling og
stigende anvendelse af molekylærbiologien har ført
til store fremskridt inden for dette forskningsområ-
de. Molekylærbiologi giver således mulighed for at
udforske helt basale biologiske processer vedrøren-
de livets opståen, evolution, arters udvikling, tilpas-
ning, vækst, reproduktion og overlevelse. De mole-
kylærbiologiske metoder har bl.a. ført til
sekventering af hele genomer og betyder, at man i
dag er i stand til at producere og processere meget
store mængder af molekylærbiologisk information
på kort tid. Det har medført en øget anvendelighed
og udbredelse af molekylærbiologiske teknikker til
flere forskningsområder.

Traditionelt har der været en adskillelse mellem
miljøbiologiens mere holistiske betragtninger af
økologiske systemer og processer og molekylærbio-
logiens anvendelse i fx medicin og farmakologi. I
dag anvendes molekylærbiologi i høj grad i bl.a.
plante- og insektforskning, hvor forskningen på
nogle områder er længere fremme end i pattedyr.
En stor del af vores viden omkring fosterudvikling
stammer eksempelvis fra bananfluen, som i dag er
den mest anvendte modelorganisme. Molekylær-
biologien byder derfor på muligheder for at studere
fysiologiske og endokrinologiske processer i forbin-
delse med dyrs udvikling og reproduktion, som kan
være med til at besvare økologiske og økotoksikolo-
giske spørgsmål, der dog kun kan stilles ud fra en
viden opnået fra klassiske miljøbiologiske studier af
arters vækst, adfærd, udbredelse, tilpasning og

populationsdynamik. Det er derfor en stor fordel
som miljøbiolog at have indsigt i molekylærbiologi-
en, hvilket netop er hensigten med kombina-
tionsuddannelsen i miljø- og molekylærbiologi.

Molekylærbiologisk forskning i hvirvelløse hav-
dyrs vækst og reproduktion og tilpasninger til natur-
lige variationer og menneskeskabte påvirkninger har
hidtil været ret begrænset. Ikke desto mindre er det
ikke bare interessant, men også vigtigt at karakteri-
sere disse organismer molekylærbiologisk, fordi de
hvirvelløse havdyr er en stor gruppe af dyr, der
omfatter nogle af de mest udbredte arter, som er af
afgørende betydning for balancen i marine økosy-
stemer. En øget molekylær forståelse af disse dyrs
biologi er vigtig, hvis man ønsker at besvare spørgs-
mål om fx miljøfremmede stoffers effekter i marine
miljøer, men er også afgørende for forståelsen af
arternes udvikling og evolution.

Dette projekt fokuserer på en gruppe af enzy-
mer, cytochrom P450 enzymer (kort kaldet CYP
enzymer) i hvirvelløse havdyr. CYP enzymerne er en
af de største familier af naturligt forekommende
proteiner og findes i alle hidtil undersøgte arter fra
bakterier til planter og dyr. De omsætter en ukendt
lang række af miljøfremmede stoffer og er del af
det primære afgiftningssystem i såvel hvirvelløse
havdyr som i andre arter. CYP enzymer kan være
afgørende for organismers overlevelse i et varieren-
de miljø. Således skyldes insekticid resistens i
mange tilfælde alene forhøjede niveauer af et
enkelt CYP enzym i en muteret insektlinie. Det er
sandsynligt, at forskelle i hvirvelløse havdyrs tole-
rance overfor miljøfremmede stoffer kan relateres til
CYP enzymer.

Mange CYP enzymer har endogene substrater
(omsætter stoffer, der naturligt findes eller produ-

”Mil” og ”Mol”: En fagkombination, der accelererer traditionel biologisk forskning.
Fagkombinationen miljøbiologi har sammen med molekylærbiologi vist sig at være særlig stærk til at stimu-
lere en tidlig forskerstart: Adskillige studerende når således frem til at publicere internationalt i forbindelse
med deres speciale. Nedenfor beskrives to eksempler herpå.

CYP enzymer, toksikologi 
og hormoner
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ceres i organismen) som fx steroidhormoner, fedt-
syrer og vitaminer og har derfor en vigtig funktion i
reguleringen af basale udviklingsprocesser. Sekven-
tering af genomer har afsløret, at kompleksiteten
og diversiteten inden for denne gruppe af enzymer
er enorm. Yderligere forskning inden for dette
område er vigtig for forståelse af disse enzymers
rolle i normal udvikling og reproduktion, samt for
forståelse af miljøfremmede stoffers effekter på dis-
se processer. 

Vi arbejder med identifikation og karakterisering
af CYP enzymer i flere forskellige arter af hvirvelløse
havdyr, men de to primære organismer er den
almindelige strandkrabbe Carcinus maenas og
børsteormen Nereis virens. Disse organismer er
pga. deres størrelse, store udbredelse og overlevel-
sesegenskaber gode modelorganismer for fysiolo-
giske, endokrinologiske og økotoksikologiske studi-
er. Med følsomme molekylærbiologiske teknikker
har vi udforsket problemstillinger, der tidligere var
vanskeligt tilgængelige med traditionelle miljøbio-
logiske metoder. Alle CYP gener har nogle få evolu-
tionært konserverede områder med næsten ens
DNA-sekvens, svarende til funktionelt vigtige dele
af CYP-proteinet. Disse sekvenser bruges i nærvæ-
rende projekt til at identificere nye CYP enzymer
vha. PCR (polymerase chain reaction) , en kraftfuld
molekylærbiologisk teknik. Ved projektet er på
nuværende tidspunkt karakteriseret fire gener, to i
strandkrabben og to i børsteormen, de første CYP
gener, der er identificeret i nogen art af krabber
eller ledorme (række: Annelida). Undersøgelserne
viser, at disse organismer ved eksponering til miljø-
fremmede stoffer øger deres niveauer af CYP enzy-
mer, formentlig som et forsvar, der skal øge orga-
nismens overlevelse. Hos krabber har vi endvidere
vist, at dette ’afgiftnings’-respons afhænger af, hvil-
ket udviklingsstadie, krabben befinder sig i. Tole-
rancen eller følsomheden overfor miljøfremmede
stoffer ændrer sig altså afhængigt af udviklingssta-
diet og påvirkes af endokrinologiske processer.
Molekylærbiologiske studier af denne karakter kan
altså bidrage til en detaljeret forståelse af miljøbio-
logiske observationer vedrørende fx tilpasning,
vækst og overlevelse.

Vi undersøger funktionen af de specifikke CYP
enzymer ved en metode kaldet heterologisk
ekspression (hvor det specifikke CYP gen udtrykkes i
en fremmed værtsorganisme, fx bakterier). Denne
metode tillader bestemmelse af enzymets funktio-

nelle egenskaber og detaljerede studier af hvilke
naturlige eller menneskeskabte stoffer enzymet kan
omsætte. Vi har indtil videre fundet, at tre af de fire
enzymer kan katalysere omdannelsen af et typisk
miljøforureningsstof (pyren), hvilket indikerer, at dis-
se CYP enzymer er involverede i afgiftningsprocesser
og derfor er vigtige for organismens overlevelse i
områder med menneskeskabt forurening. Grundet
den ret begrænsede viden om CYP enzymer hos
hvirvelløse havdyr bidrager vores resultater betyde-
ligt til forståelsen af regulering og funktionen af dis-
se enzymer i hvirvelløse havdyr.

Deltagere: 
Kim Furbo Rewitz (nu ph.d.-studerende ved RUC og
SDU), specialestuderende Anne Jørgensen, ph.d.
Bjarne Styrishave samt adskillige andre mil-mol
studerende.

Vejledere: 
Lektor Lene Juel Rasmussen og Professor Ole
Andersen.

Publikationer:
Kim Rewitz, Bjarne Styrishave and Ole Andersen.
CYP330A1 and CYP4C39 Enzymes in the Shore
Crab Carcinus maenas: Sequence and Expression
Regulation by Ecdysteroids and Xenobiotics. Bioche-
mical and Biophysical Research Communications
2003, 310:252-260.

Bjarne Styrishave, Kim Rewitz, Torben Lund and
Ole Andersen. Variations in Ecdysteroid Levels and
Cytochrome P450 Expression during Moult and 
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Reproduction in Male Shore Crabs Carcinus mae-
nas. Marine Ecology Progress Series, 2004, 274:
215-224.

Kim Rewitz, Chris Kjellerup, Anne Jørgensen,
Charlotte Petersen and Ole Andersen. Identification
of two Nereis virens [Annelida: Polychaeta] cytochro-
me P450 enzymes and induction by xenobiotics.
Comparative Biochemistry and Physiology Part C,
1004, 138:89-96.

Bjarne Styrishave, Kim Rewitz, and Ole Ander-
sen. Frequency of moulting by shore crabs Carcinus
maenas (L.) changes their colour and their success
in mating and physiological performance. Journal of
Experimental Marine Biology and Ecology 2004,
313:317-336.

Anne Jørgensen, Anders M.B. Giessing, Lene Juel
Rasmussen and Ole Andersen. Biotransformation of
the polycyclic aromatic hydrocarbon pyrene by the
marine polychaete Nereis virens. Environmental Tox-
icology and Chemistry (2005 in press).

Anne Jørgensen, Lene Juel Rasmussen and Ole
Andersen. Identification of two CYP4 genes from the
marine polychaete Nereis virens – functional expres-
sion and catalytic activity towards pyrene. Bioche-
mical and Biophysical Research Communications
(submitted).
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Molekylær karakterisering af 
muslingelarver  

Betegnelsen kryptiske arter dækker over arter, hvor
artsidentificering er umulig eller bliver besværlig-
gjort af manglende specifikke morfologiske træk.
Inden for medicinen opstår problemet ofte inden
for parasitologien, men forekommer også ved iden-
tificering af smittebærende vektorer, som det for
eksempel er tilfældet med malariamyggen af gen-
eraet Anopheles. Problemet er dog mest fremtræd-
ende inden for økologien, hvor studiet af kryptiske
arter (eller arter indeholdende kryptiske stadier)
enten er meget tidskrævende eller direkte umuligt.
Her kan identificeringen også blive kompliceret af
eksistensen af økotyper, hvor ydre fysiske faktorer
direkte influerer på en arts morfologi.

Den traditionelle taksonomiske identifikation af
en art beror på morfologiske træk, der varierer
mellem arterne. Denne metode kræver dog oftest
høj ekspertise og er i mange tilfælde derfor også
subjektiv selv ved brug af moderne mikroskopi og
elektronmikroskopi. De sidste 20 års bioteknologiske
revolution har dog medført en udvikling af moder-
ne DNA-baserede metoder, der potentielt kan
afhjælpe problemet med kryptiske arter. Især udvik-
lingen af PCR-teknikken (Polymerase Chain Reac-
tion) har bidraget væsentligt til dette. Metoden fjer-
ner det potentielle problem, der er med at arbejde
med mikroskopiske organismer eller minimale
mængder væv, idet den tillader amplificering (kopi-
ering) af selv meget små mængder DNA. Moderne
bioteknologi er dog begrænset af den høje følsom-
hed, som enzymbaserede metoder har. Dette har
ofte hindret brugen af disse til generering af økolo-
giske data, hvor prøverne oftest er af varierende
kvalitet og hvor processering af mange prøver er
påkrævet.

Muslinger er et eksempel på arter indeholdende
et kryptisk stadie. De fleste herboende muslingear-
ter er kendetegnet ved et sessilt voksenstadie, og et
planktonisk larvestadie. Larvestadiet er meget vig-
tigt for at bevare genetisk homogenitet mellem for-
skellige populationer og for spredning af arten. Stu-
dier af muslingelarver hørende til en speciel art, har
dog været besværliggjort af den høje morfologiske



homologi, der er mellem forskellige arter på dette
stadie. Selv om en lang række molekylærbiologiske
metoder har været forsøgt anvendt for at løse den-
ne problemstilling, er disse endnu ikke blevet
anvendt til generering af økologiske data, hvilket
skyldes førnævnte problemer med kvaliteten af prø-
ver fra felten, samt stabiliteten af teknikkerne. Der-
for beror al vores viden på taksonomiske studier af
larver, der kun har kunnet udføres af et meget lille
antal specialister. Dette har medført, at der stadig-
væk er en manglende viden omkring muslingelar-
vers økologi, selv for de økonomisk vigtigste arter,
som f.eks. blåmuslingen, Mytilus edulis. Denne
viden er essentiel for at kunne bestemme eksempel-
vis settlingsrater til brug ved beregning af selvbæ-
rende fangstkvoter.

Dette projekt startede med forsøg på at benytte
Restriction Fragment Length Polymorphisme (RFLP)
til at differentiere mellem muslingelarver. Målet var
at kunne artsbestemme muslingelarver fra så mange
forskellige herboende arter som muligt, dog først
og fremmest blåmuslingen, der fangstmæssigt er
den vigtigste art i Danmark. RFLP viste sig dog uan-
vendelig til at screene et større antal larver. Specielt
var følsomheden af PCR-teknikken (der benyttes ved
RFLP) problematisk, især når feltprøver blev benyt-
tet. For at mindske denne følsomhed, samtidig med
at antallet af genkendelige arter blev maksimeret,
implementerede vi i stedet for to kendte PCR-meto-
der, nemlig Nested PCR og Multiplex PCR. Denne
nye metode, som vi har kaldt Single Step Nested
Multiplex PCR, udmærker sig ved, at den mindsker
følsomheden i forhold til en normal Multiplex PCR.
Single Step Nested Multiplex PCR indeholder samti-
dig en positiv kontrol, der tillader differentiering
mellem mislykkede reaktioner og arter, der ikke kan
genkendes af det pågældende primersæt. Det vil
med andre ord sige, at den kan kende forskel på en
reaktion, der ikke har fungeret og en reaktion med
en larve, der endnu ikke er implementeret i meto-
den.

Vi har allerede med succes brugt metoden til at
undersøge den temporale distribution af muslinge-
larver i Isefjorden. Her påviste vi, at metoden kunne
generere data ud fra feltprøver indsamlet 3 år tidli-
gere, hvilket viser, hvor stabil den er, selv når delvist
nedbrudt DNA benyttes. Derudover korrelerede
data opnået ved hjælp af metoden, nøje med data
genereret ved morfologisk artsbestemmelse udført
af Dr. K.W. Ockelmann (en af de eneste nulevende

danske taksonomiske specialister) og var i stand til
at påvise succession mellem muslingearterne. Sam-
tidig viser pilotforsøg, at metoden kan udbygges,
således at den kan identificere endnu flere arter.

Deltager: 
Jens B. Larsen (nu ph.d. studerende ved Universite-
tet i Bergen)

Vejledere: 
Lektor Lene Juel Rasmussen, lektor Benni Winding
Hansen, samt Dr. Marc E. Frischer, Skidaway Institu-
te of Oceanography, Savannah, GA, USA.

Publikationer:
Larsen, J. B., Frischer, M. E., Rasmussen, L. J., Han-
sen, B. W., in press. Single Step Nested Multiplex
PCR to differentiate between different bivalve lar-
vae. Mar. Biol. DOI: 10.1007/s00227-004-1524-2
Larsen, J. B., Frischer, M. E., Ockelmann, K. W., Ras-
mussen, L. J., Hansen, B. W., submitted: Species
succession of planktotrophic bivalve larvae identifi-
ed morphologically and by Single Step Nested
Multiplex PCR (SSNM-PCR), Journal of Experimental
Marine Biology and Ecology.
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IMFUFA blev etableret 1. april 1978 og er et bredt
dækkende institut hvad angår forskning, under-
visning og ekstern virksomhed. Instituttet har
siden 2003 haft til huse i en smuk bygning tegnet
af Henning Larsens tegnestue og råder over tids-
svarende laboratorier, værksteder, undervisnings-
lokaler, kontorer og forskellige opholdsrum. Siden
oprettelsen har instituttet sat dagordenen for
matematik og fysikundervisningen på alle niveau-
er af uddannelsessystemet samt udviklet veletab-
lerede forskningsenheder inden for samtlige af
instituttets fokusområder. Forskningssuccesen
bevidnes delvist af det faktum, at instituttet klart
topper RUC’s officielle liste over forskningspubli-
kationer per videnskabelig medarbejder i 2004.

Profil og forskningsområder
Som instituttets navn antyder, omfatter de
forskningsmæssige aktiviteter klassiske faginterne
(i fagene) såvel som anvendelsesmæssige (med
fagene) og metafaglige (om fagene) områder.
Instituttet satser på den ene side på at opretholde
en bred forskningsprofil med henblik på at imø-
dekomme uddannelsernes behov for et dækken-
de fagligt/forskningsmæssigt grundlag, men har
på den anden side fra sin oprettelse søgt at kon-
centrere dele af forskningsindsatsen på nogle få
repræsentative nedslagspunkter.

I fysik satses der især på glassers og bløde faste
stoffers fysik samt fagets didaktik. Der forskes
såvel eksperimentelt som teoretisk i seje væskers
dynamik, især omkring den såkaldte glasover-
gang. Her studeres makroskopiske egenskaber
som fx tidsafhængig varmefylde eller elastisk
modul, der bl.a. undersøges med nye målemeto-
der udviklet i instituttet. Med en tildeling af 35
millioner kroner fra Danmarks Grundforsknings-
fond til glasforskning ved RUC får disse aktivite-
ter fra 2005 et betydeligt løft. Desuden arbejdes
der med komplekse væsker, centreret om struk-
turstudier ved hjælp af røntgen-småvinkel-spred-
ning. 

I matematik satses især på matematisk analy-
se, matematisk modellering og fagets didaktik.

IMFUFA
Institut for Matematik og Fysik samt deres funktioner i
Undervisning, Forskning og Anvendelse



Inden for matematisk analyse er det primært teo-
rier for dynamiske systemer og matematik til
brug for forståelse af fysiske, biologiske og fysio-
logiske systemer der forskes i. 

Om matematik og fysik: Fagdidaktisk og
pædagogisk forskning og udviklingsarbejde ved-
rørende matematik- og fysiklæring har især været
fokuseret omkring folkeskolen, gymnasiet og de
videregående uddannelser. I begge fag er der sær-
lig fokus på undervisningsfagenes begrundelses-
problemer og på karakteriseringer af faglige kom-
petencer. Videnskabsteoretiske og historiske
aspekter af fagene er ligeledes centrale
arbejdsområder både mht. anvendelser og mht.
fagenes egne interne dynamikker. I dag huser
instituttet den nationale forskerskole for de
naturvidenskabelige fags didaktik, NADIFO, der
har prof. Mogens Niss som leder.

Med matematik og fysik: Matematisk modelle-
ring er et kerneområde og en væsentlig del af den
anvendelsesorienterede forskning er således cen-
treret om udvikling, vurdering og anvendelse af
matematisk modellering inden for et bredt spek-
trum af genstandsområder. Arbejdet med matema-
tisk modellering omfatter også videnskabsteoretis-
ke og videnskabssociologiske analyser af
modellernes status og karakter, såvel som pædago-
gisk-didaktiske studier af matematisk modellering
som led i undervisning i matematik og matematik-
tunge fag. Matematik ph.d.-programmet ”Mate-
matisk modellering og dets grundvidenskabelige

forudsætninger” blev i 2004 en del af den nationa-
le forskerskole ”Matematik og anvendelser”.

Instituttets undervisning
Instituttet varetager RUC´s overbygningsuddan-
nelser i matematik og fysik (på bachelor-, kandi-
dat- og ph.d.-niveau), herunder en åben kandi-
datuddannelse i matematik. Desuden er en
betydelig del af undervisningskapaciteten (ca.
halvdelen) afsat til den naturvidenskabelige
basisuddannelse, hvor ca. 40% af undervisningen
af de omkring 200 studerende varetages af mate-
matikere og fysikere.

Tilgangen til den naturvidenskabelige
basisuddannelse ligger i disse år på et lavere
niveau end i 90´erne. Men der er en voksende
interesse for matematik- og fysikundervisningen
på basisuddannelsen og tilgangen til overbyg-
ningsuddannelserne i matematik og fysik er ste-
get stærkt procentuelt. Der synes desuden at være
en stabil tilgang til den åbne uddannelse i mate-
matik på 5-10 optagne pr. år. Instituttet havde i
2004 13 ph.d.-studerende og 2 personer erhverv-
ede ph.d.-graden. Instituttets RUC-financierede
stipendier er fortrinsvis placeret inden for ph.d.-
programmerne i Soft and Biomolecular Matter og
Matematiks og Fysiks Fagdidaktik. Det er institut-
tets vurdering, at der fremover kan imødeses et
behov for et bredere udbud af efter- og videreud-
dannelse på master- og kandidatniveau, fordi der
uddannes for få kandidater i de matematisk-fysis-
ke fag, og fordi der i en række professioner opstår
et øget behov for kvalifikationer vedrørende
anvendelse af matematiske modeller. Udvikling-
en har imidlertid indtil videre været hæmmet af
dårlige økonomiske vilkår for efter- og videreud-
dannelse af akademisk arbejdskraft inden for det
offentliges ansættelsesområder, hvor en stor del
af ”markedet” findes.

Særlige initiativer og aktiviteter i 2004

International konference i fagdidaktik.
2004 var året, hvor verdens største didaktik-kon-
ference ICMI10 blev afholdt i Danmark. Efter
mere end 6 års forberedelse og planlægning, med
professor Mogens Niss og lektor Morten Blomhøj
i spidsen, blev konferencen åbnet og gennemført.
ICMI10 satte således endnu en gang ikke blot
IMFUFA men også RUC på verdenskortet. Konfe-



rencen omtales detaljeret andetsteds i denne års-
beretning.

Omskoling/videreuddannelse af ingeniører til
gymnasielærere.
I perioden oktober 2003 – 2004 planlagdes en
videreuddannelse af ingeniører (på kandidatnive-
au) m.h.p. at give dem undervisningskompetence
i gymnasieskolen. Uddannelsen forelå færdigud-
viklet og med de berørte instansers godkendelse,
således at der kunne finde optag sted pr. 1. sep-
tember 2004. Samarbejdet med Arbejdsmarkeds-
rådet for Roskilde og Vestsjællands Amter samt
Ingeniørernes Arbejdsløshedskasse har været
meget positivt og effektivt m.h.p. at skabe kon-
takt til interesserede ingeniører m.fl.

I september 2004 påbegyndte 12 personer
uddannelsen. Forløbet i efteråret 2004 var meget
lovende, især var der grund til at glæde sig over
et meget stort engagement og arbejdsomhed hos
de studerende, parret med vigtige kompetencer
fra tidligere uddannelse og erhvervsarbejde.

Problemorienteret projektarbejde inden for matema-
tisk modellering - et kursus for matematiklærere i
gymnasiet.
IMFUFA har både i foråret og efteråret 2004 gen-
nemført et efteruddannelseskursus i problemori-
enteret projektarbejde inden for matematisk
modellering. Kurset har været tilbudt matemati-
klærere på det gymnasiale niveau og har haft i alt
30 deltagere. Kursets formål er at kvalificere del-
tagerne til at anvende problemorienteret projekt-
arbejde som pædagogisk metode i matematik-
undervisningen specielt med henblik på at kunne
leve op til udfordringer i det nye gymnasium om:
at arbejde med matematisk modellering, at arbej-
de projektorganiseret, at støtte progressionen i
elevrollen og at bringe matematikfaget i samspil
med andre fag i gymnasieforløbet. Kurset er
opbygget om deltagernes udvikling og afprøv-
ning af et projektforløb i egen undervisning og er
blevet et pænt tilløbsstykke. 

Konferencer og større seminarer
Instituttet har dannet ramme om intet mindre
end 29 institutseminarer i løbet af 2004 samt en
lang række heldagsseminarer, workshops, inter-
natkurser o.l. Et udvalg af disse arrangementer er
listet nedenfor:

Den 3. marts og 29. september 2004 afholdtes
Nat-dag på RUC, hvor mere end 400 gymnasiee-
lever besøgte naturvidenskab på RUC. Tinne Hoff
Kjeldsen var arrangør.

Den 18. marts afholdtes heldagsseminar, hvor de
ansatte på IMFUFA gav oplæg om deres forskning
med tilhørende diskussion. Arrangør var Carsten
Lunde Petersen.

Den 4. – 11. juli 2004 afholdtes ICMI-10 i DTU’s
bygninger, hvor mere end 2000 personer fra 100
lande deltog i de ca. 190 forskellige videnskabeli-
ge aktiviteter spændende fra plenumforedrag til
diskussionsgrupper. Mogens Niss og Morten
Blomhøj var arrangører.

Den 26. – 28. november 2004 afholdtes mini-
workshoppen og ph.d.-kurset ”On holomorphic
motions in complex dynamics” på Søminestatio-
nen ved Holbæk. Ca. 18 personer deltog i arran-
gementet, med oplægsholdere fra Frankrig, Eng-
land og Tyrkiet. Carsten Lunde Petersen var
arrangør.

Den 6. november 2004 afholdtes Årsmøde på
IMFUFA, hvor ca. 50 kandidater, studerende og
ansatte mødtes til et heldagsarrangement. Arran-
gør var Karin Beyer.

Den 7. oktober 2004 afholdtes i IMFUFA 17. hel-
dagsseminar om matematikkens og fysikkens fag-
didaktik med oplægsholdere fra Frederiksberg
gymnasium, Thisted gymnasium og htx, Holste-
bro gymnasium, og IMFUFA. Karin Beyer og Mor-
ten Blomhøj var arrangører.

Den 29. april 2004 afholdtes 16. RUC-modeldag:
Matematiske modeller i kemi med fire oplæg fra
KU, DTU, AUC og RUC. Arrangører var Jens Høj-
gaard Jensen og Bernhelm Booss-Bavnbek.

Medarbejdere:
3 professorer
1 docent
17 lektorer
1 forskningslektor
13 ph.d.-studerende
9 TAP’ere heraf 5 TEK-TAP’ere
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Den 10. verdenskongres i 
matematikkens didaktik
Af professor Mogens Niss, IMFUFA

I dagene 4.-11. juli 2004 afholdtes i Danmark den
vigtigste tilbagevendende aktivitet i det internatio-
nale matematikdidaktiske miljø. (Matematikkens
didaktik kan ultrakort karakteriseres som det
forskningsfelt, der har alle aspekter af aktuel eller
potentiel matematikundervisning og –læring som sit
genstandsområde.) Det drejer sig om den interna-
tionale kongres for matematikundervisning og
–didaktik, der finder sted hvert fjerde år. Denne
gang var der tale om den tiende af slagsen: The10th
International Congress on Mathematical Education
(ICME-10). Hvad har IMFUFA og RUC nu med det at
gøre? Rigtig meget. Kongressens videnskabelige
indretning, organisering og planlægning blev ledet
af undertegnede som formand for den internationa-
le programkomité, mens ansvaret for kongressens
logistiske strukturering og gennemførelse samledes
hos lektor Morten Blomhøj (IMFUFA) i hans egen-
skab af formand for den lokale organisationskomité.
Elin Emborg, også IMFUFA, indtog en nøglerolle
som administrativ sekretær for begge komitéer. 

Når kongressen, trods tyngden af IMFUFA-med-
arbejderes involvering, blev afholdt ved DTU og ikke
ved RUC, skyldtes det især en mangfoldighed af
praktiske grunde, først og fremmest den at RUC ikke
råder over en nær så stor og varieret auditoriemasse
som betjeningen af 2300 deltagere (fra knap 100
lande) kræver. 

Det videnskabelige program for en så stor kon-
gres må nødvendigvis være komplekst. Siden den
første ICME ( i 1969) har der udviklet sig en tradi-
tion for at disse kongresser ikke blot skal være mes-
ser eller basarer, hvor der falbydes en mangfoldig-
hed af udviklings- og forskningsprodukter i alle
størrelser, eventuelt grupperet i temaer og underte-
maer, og hvor de præsenterede er udvalgt af komi-
téer af specialister. Dette er ellers en kongresform
som er meget anvendt inden for mange naturviden-
skabelige fagområder, hvor præsentation og
begrundelse af nye forskningsresultater står i cen-
trum. Sådanne kongresser består typisk af et stort
antal foredrag, organiseret i forskellige grader af
parallelitet, som deltagerne så besøger efter interes-

se. Jo mere navnkundig en foredragsholder er, jo
færre parallelle konkurrenter har han eller hun. De
mest navnkundige, plenumsforedragsholderne, har
ingen.

ICME-10 havde – og måtte have - en anderledes
struktur. 
For det første berører matematikundervisning og
–didaktik jo ikke kun videnskabs- og undervisnings-
faget matematik, men også basale økonomiske,
samfundsmæssige, kulturelle, menneskelige samt
rent praktiske forhold. Der vil derfor nødvendigvis
være et stort behov for, i tilgift til præsentation og
diskussion af udviklings- og forskningsresultater og
disses baggrund og evidens, at have mulighed for
indgående og længerevarende drøftelser af spørgs-
mål som rummer problemer, dilemmaer eller kon-
troverser, og dermed værdier og holdninger. Derfor
indgik der i programmet 23 såkaldte diskussions-
grupper hvis deltagere mødtes i alt fem timer, for-
delt over tre sessioner. Hver gruppe havde sit eget
diskussionstema, f.eks. ”Movements, processes and
policy in curriculum reform”, ”Mathematics educa-
tion for whom, and why? The balance between
‘mathematics education for all’ and ‘for high level
mathematical activity’”, ”International comparisons
in mathematics education”, “Assessment and tes-
ting shaping education, for better and for worse”,
“Current problems and challenges in upper secon-
dary matematics eduation”.

For det andet er matematikdidaktik som
forskningsfelt en ret ny disciplin med kun ca. fire
årtier på bagen. Da feltet samtidig er særdeles kom-
plekst og diverst, er der ikke udviklet et enkelt fæl-
les, eller bare fremherskende, paradigme for alle
forskningsaktiviteterne. Tværtimod er der tale om
en række forskellige (ikke at forveksle med modstri-
dende) paradigmer for teoretisk eller empirisk
forskning, og om forskellige faglige ståsteder og
synspunkter. Det gør at feltet har svært ved dels for
alvor at blive akkumulerende og dels at undgå fagli-
ge modestrømninger. I et forsøg på at få ICME-10
til udtrykkeligt at forholde sig til denne problemstil-
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ling udpegedes tre år før kongressens afholdelse
fem såkaldte Survey Teams. Deres opgave var at
frembringe en statusoversigt, til fremlæggelse på
kongressen, over hver sit udvalgte tema, med sær-
ligt henblik på at identificere og karakterisere vigtige
nye resultater og indsigter, nye udviklinger, nye per-
spektiver og spirende problemstillinger inden for
temaet. De fem temeaer var ”The relations between
theory and practice in mathematics education”,
”Reasoning, proof and proving in mathematics edu-
cation”, “The professional development of mathe-
matics teachers”, “The shaping of mathematics
education through testing”, “Information and com-
munication technology in mathematics education”.
Et andet led i den samme bestræbelse var en inter-
viewsession i plenum, hvor fire, meget forskellige, af
feltets ”klassiske veteraner”, blev interviewet af en
fremstående ekspert om deres professionelle historie
og deres syn på matematikdidaktikkens udvikling
inden for de 3-4 årtier hvor de (foreløbig) har bidra-
get til den. Ved afslutningen af interviewet blev
panelet mødt med stående ovationer.

Det videnskabelige program for ICME-10 inde-
holdt naturligvis et væld af andre elementer: Ple-
numforedrag, 80 parallelforedrag, en tematisk efter-
middag, 29 fokuserede emnegrupper,
deltagergenererede workshops og erfaringsudveks-
lingsgrupper, næsten 250 posters, et matematisk
cirkus, udstillinger, diverse specialarrangementer
osv. Interesserede kan få et indtryk af alt dette på
kongressens stadig virksomme hjemmeside
www.icme-10.dk. En kongresrapport bestående af
en 500-siders bog med indlagt cd-rom er under for-
beredelse til udgivelse i 2006. Den redigeres af
Mogens Niss, professor i matematik og matematik-
kens didaktik ved IMFUFA.
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Fysikkens glasperlespil

af Peder Voetmann Christiansen, IMFUFA, RUC.

Jeg har skrevet en afhandling med titlen "Energy
Bond Graphs - the Glass Bead Game of Physics"
(IMFUFA tekst nr. 440, 2005). Titlen refererer til
romanen "Glasperlespillet" af Hermann Hesse (orig.
1943). I denne bog beskrives et munkeagtigt sam-
fund af individer, der sammen dyrker en grafisk
udtryksform, som aldrig beskrives i detaljer, men har
relationer til poesi og musik.

Fysikkens glasperlespil er den såkaldte energi-
båndsformalisme, som jeg har beskæftiget mig med
i over 30 år og tidligere beskrevet i foredrag og tek-
ster på dansk (IMFUFA teksterne nr. 8, 22,238 og
296), samt nr. 419 på engelsk. Da formalismen har
været anvendt i forbindelse med den eksperimental-
fysiske forskning på IMFUFA, har mange udenland-
ske forskere bedt om at blive indviede i brugen af
"det hemmelige våben", vi åbenbart rådede over.
Derfor har jeg på falderebet for min pensionering
foretaget en sammenskrivning på engelsk af dele af
de publicerede danske tekster, samt en stor mæng-
de håndskrevne dagbogsnotater om formalismen
og dens vigtigste anvendelser i moderne fysik.

Brugen af billedagtige (ikoniske) diagrammer til
fremstilling af fysiske modeller og teorier har også et
fagdidaktisk formål: Det giver "aha-oplevelser" og
indsigt i sammenhænge mellem forskellige områder
i fysikken, når de én-dimensionale beskrivelser foldes
ud i to dimensioner som diagrammer. At tegne et
sådant billede af sin forståelse er en kreativ og lyst-
betonet aktivitet. Desuden opnås en filosofisk ind-

sigt i den fysiske tænknings natur og i de grundlæg-
gende principper bag nyere teorier, som relativitets-
og kvanteteorierne.

Den filosofiske baggrund for energibåndsforma-
lismen er pragmatismen og semiotikken (tegnlæren),
begge udviklet af den amerikanske filosof Charles
Sanders Peirce (1839-1914). Pragmatismen viser sig
i kravet om, at de grundlæggende "spillebrikker" (de
basale ikoner) skal repræsentere relationer, som er
velkendte fra den eksperimentalfysiske praksis (som i
f.x. elektriske netværksdiagrammer). Semiotikken
benyttes til klassifikation af formalismens tegntyper
(ikoner, indekser, symboler) og til kategorisering af
fysiske variable og relationstyper.

Som eksempel på en filosofisk brug af formalis-
men kan vi betragte spørgsmålet: "Hvordan kan det
være, at naturen retter sig efter matematikken?"

En bruger af energibåndsformalismen vil her
svare: "At uddestillere, sublimere og rendyrke fysik-
kens relationer er den semiotiske side af fysikkens
glasperlespil. At kombinere spillets brikker og lade
dem agere med hinanden er den matematiske side
af spillet. Således skabes en lige vej fra fysisk til
matematisk model af et system, og modellen vil
være korrekt i og med at de indgående relationer er
virkelige."

Figuren på næste side viser, hvordan en abstrakt,
matematisk formel kan få et billedmæssigt udtryk i
formalismen.
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Figuren viser, hvordan et dissipativt element, en
læk, (f.x. en ohmsk modstand), vist på det basale
ikon til venstre, kan "spektralopløses" på reversible
systemer, såkaldte harmoniske oscillatorer. Billed-
mæssigt fremstår processen som en "udgravning i
jorden" under ikonet, hvorved der afsløres en mang-
foldighed af harmoniske oscillatorer, som tilsammen
bestemmer ikonets responsfunktion Z(  ). Formlen
til højre udtrykker præcis det samme, idet størrelsen
i den firkantede parentes er responsefunktionen for
en harmonisk oscillator med resonansfrekvensen   .
Resonansfrekvenserne fordeler sig ligeligt over alle
reelle værdier, og den dissipative del R(   ) (realdelen
af Z(   )) angiver oscillatortætheden på frekvensak-
sen.

Men oscillatorerne har også termiske egenbevæ-
gelser, som ikke er bestemt af ydre stimuli, men af
temperaturen i "jorden", og disse egenbevægelser
giver tilsammen anledning til støj i det ydre ("over-
jordiske") energibånd. På denne måde bliver det
muligt at udlede et udtryk for støjens spektralforde-
ling, og dette udtryk er en velkendt naturlov, det
såkaldte fluktuations-dissipations teorem. På denne
måde ser vi, at naturlove kan opfattes som matema-
tiske teoremer, der vedrører energibåndsmodeller.

Til slut et lille hjertesuk: På IMFUFA arbejder både
matematikere og fysikere, men desværre er det
aldrig lykkedes mig rigtigt at få vakt matematikernes
interesse for energibåndsformalismen. Det er lidt
ærgerligt, for jeg har sikkert ind imellem begået
nogle matematiske fejl. Energibåndsformalismen har
hidtil været et glasperlespil for indviede og motive-
rede fysikere, men måske vil offentliggørelsen af
min afhandling kunne vække interessen for også de
rent matematiske udfordringer, der ligger i formalis-
men.

      

Figur 1: Spektralopløsning af en læk.
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I år 2004 har Instituttet været optaget af arbejdet
med de fremtidige uddannelsesstrukturer på
RUC. Internationale Udviklingsstudier har i den
forbindelse arbejdet med at udvikle faget gennem
toninger og specialiseringer, herunder udvikling-
en af en diplomuddannelse i Globalisering og
Social forandring. Geografi indgik i et samarbejde
med Malmø Högskola, som betød, at 40 gæstes-
tuderende i efterårssemestret tog deres 3. semes-
ter i European Studies ved geografi på RUC. Geo-
grafi flyttede og blev samlet i nyistandsatte
lokaler i bygning 02, hvor faget også fejrede sit
30 års jubilæum på RUC. 

Instituttets undervisning
Instituttet bidrager til undervisningen på den
samfundsvidenskabelige basisuddannelse, den
naturvidenskabelige basisuddannelse, bachelor-
og kandidatuddannelsen i Geografi, bachelor- og
kandidatuddannelsen i Internationale Udvik-
lingsstudier, Turistføreruddannelsen, Forskersko-
len i Internationale Udviklingsstudier, Miljøfor-
skeruddannelsen samt Forskeruddannelsespro-
grammet “Erhverv, samfund og globalisering”.

Geografi
Bachelor- og kandidatuddannelsen i geografi havde
i efteråret 2004 382 studerende indskrevet inkl.
de studerende på European Studies. De blev
undervist af ca. 10,5 VIP, idet geografi samtidig (i
efteråret) allokerede 6,0 VIP årsværk til SAM-BAS
og 1,5 VIP årsværk til NAT-BAS. Geografi oplever
en relativt stabil tilgang til faget, og der følges
løbende op på denne udvikling, samtidig med at
European Studies-initiativet giver flere studeren-
de, men også opgaver. Der blev i 2004 uddannet
40 kandidater fra geografi.

Studienævnet har særligt arbejdet med ideer
til forskellige nye uddannelsesinitiativer, her-
under nye toningsprogrammer inden for Europæ-
iske Studier, Geoinformatik samt Landskabsøko-
logi. Det er meningen, at disse toninger skal
tilføjes de allerede eksisterende toninger inden
for Bystudier, Turismestudier og Kulturmiljø. De

Institut for Geografi 
og Internationale Udviklingsstudier



mange temakurser tegner fortsat tilsammen en
profil af de faglige specialiseringer (herunder
toningsprogrammer med andre fag) ved geografi,
og det synes at være erfaringen, at faggruppen
derved tydeligere markerer sin faglige profil over
for de studerende og udadtil. Til gengæld er pro-
jektarbejdet i 2. modul blevet skåret ned til kun
12 ECTS, og det leder til løbende overvejelser om,
hvorvidt dette er et forsvarligt omfang for det
sidste projektarbejde, de studerende skal gennem-
føre, før de skrider til det afsluttende projekt /
specialeafhandlingen.

Geografi havde i 2004 10 ph.d.-studerende
fordelt på to ph.d.-programmer: Forskeruddan-
nelsesprogrammet ’Erhverv, samfund og globali-
sering’ i samarbejde med Institut for Samfundsvi-
denskab og Erhvervsøkonomi og
’Miljøforskeruddannelsen’ i samarbejde med
Institut for Biologi og Kemi og Institut for Miljø,
Teknologi og Samfund. Inden for ’Erhverv, Sam-
fund og Globalisering’ forsvarede Jonas Larsen
sin ph.d.-afhandling ’Performing Tourist Photo-
graphy’ med succes. I tilknytning til forskerud-
dannelsesprogrammet ’Erhverv, samfund og glo-
balisering’ var faggruppen i 2004 involveret i
afholdelse af det syvende og sidste ph.d.-kursus
inden for Nordic Research School on Local Dyna-
mics (NOLD). Temaet var ’Embeddedness and
Migration’ og kurset blev afholdt i Klaksvík på
Færøerne.

Turistføreruddannelsen
Turistføreruddannelsen er en diplomuddannelse,
som henvender sig til ansøgere, der allerede har
en række tværkulturelle og sproglige kompeten-
cer. Uddannelsen kvalificerer de studerende til at
løse planlægnings- og formidlingsmæssige opga-
ver over for udenlandske gæster i Danmark.
Turisterhvervene er repræsenterede i uddannel-
sens eksterne styregruppe.

I foråret 2004 afsluttede 25 uddannelsen. Ved
studiestarten i efteråret begyndte 16 nye fuldtids-
studerende og 15 nye deltidsstuderende. Uddan-
nelsen har i 2004 styrket samarbejdet med turis-
meforskningsmiljøet ved geografi, herunder
gennem forberedelse af et ph.d.-forløb i tilknyt-
ning til Turistføreruddannelsen.

Internationale Udviklingsstudier
På bachelor- og kandidatuddannelsen i Internatio-
nale Udviklingsstudier var der en studenterbe-
stand på 567 studerende, der blev betjent af knap
13 fuldtidslærere. I studieåret 2003/04 blev der
uddannet 70 nye kandidater fra faget. De stude-
rende, som påbegyndte faget den 1. september,
startede på den nye Studieordning og i løbet af
studieåret blev der også udarbejdet en ny Studie-
vejledning. Ellers var året præget af drøftelser
omkring nye toninger og specialiseringer i samar-
bejde med andre fag på RUC.

Internationale Udviklingsstudier udbyder
fortsat sin ph.d.-uddannelse. Det foregår via ”For-
skerskolen i Internationale Udviklingsstudier” -
Graduate School of International Development Studi-
es, som beskæftiger sig med ”institutioner og
konflikter i udviklingsprocessen”. Forskerskolen
er opbygget omkring et netværk af institutioner i
Danmark, i Norden samt internationalt i forhold
til institutioner i den tredje verden. De vigtigste
partnerinstitutioner i Danmark er det Danske
Institut for Internationale Studier (DIIS), Det
danske Menneskerettighedscenter (DCHR) samt
UNEP Collaborating Centre on Environment and
Energy, Risø. Der var i januar 2004 indskrevet 22
ph.d.-studerende ved uddannelsen. I løbet af
2004 var der 3 ph.d.-studerende, som tog deres
grad, og der blev indskrevet 3 nye studerende.
Herudover havde Forskerskolen stor glæde af at
have tilknyttet 2 udenlandske ph.d.-studerende
fra henholdsvis England og Frankrig.

Der blev i 2004 afholdt tre intensive forskerud-
dannelseskurser og –workshops, herunder “Pro-
blems and Processes of State Formation”, Helsin-
ki, 23. –24. januar 2004. Dette var en såkaldt
’Rotating Workshop’ mellem to Forskerskoler med
et begrænset antal forskerstuderende samt vejle-
dere fra begge universiteter. Desuden afholdtes
”Power, Development, and Environment”, i
Nexø, 2. – 4. juni 2004 samt ”Bringing religion
back in: Religious institutions and Politics in Afri-
ca”, Roskilde, 22. – 23. september 2004. I disse
kurser deltog en række udenlandske gæstelærere.
Herudover var Susie Jacobs fra University of
Manchester gæsteforsker ved Forskerskolen i maj
måned. Der blev i øvrigt afholdt 15 ph.d.-work-
shops på RUC, hvor de studerende på skift frem-
lagde oplæg og modtog kritik i et kollektivt forum
af ph.d.-studerende og to af fagets professorer. 
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SLUSE-programmet
I 2004 var programmet "Sustainable Land Use
and Natural Resources Management" (SLUSE)
fortsat i en tre-årig konsolideringsfase, der ende-
ligt skal indlejre programmet i RUCs uddannel-
sesstruktur. SLUSE er et samarbejde mellem en
række fag på KVL, København Universitet samt
Geografi og Internationale Udviklingsstudier på
RUC. SLUSE var oprindelig finansieret af DAN-
CED midler fra Miljøministeriet, men Danida
overtog programmet efter nedlæggelsen af DAN-
CED i 2003. I studieåret 2003/2004 har SLUSE
haft omkring 50 studerende fra de tre universite-
ter – heraf 13 fra RUC. Alle SLUSE-studerende
gennemførte det obligatoriske basiskursus, inklu-
sive tre ugers feltarbejde i Malaysia, Thailand
eller Sydafrika. 

Den Globale Linie
Internationale Udviklingsstudier færdiggjorde i
2004 det udviklingsarbejde, som var blevet igang-
sat sammen med Fagbevægelsens Kompetence-
center (FKC) med henblik på at udbyde en
uddannelse om globaliseringens indflydelse på
samfunds- og arbejdsmarkedsforhold i Danmark
og den øvrige verden. Uddannelsen blev i første
omgang udbudt som et pilotprojekt – ”Den Glo-
bale Linje” - i samarbejde mellem Internationale
Udviklingsstudier, LO-skolen og Esbjerg Højskole.
De fire første moduler havde overskrifterne (1)
Introduktion til teorier og debatter om globalise-
ring, (2) Globale institutioner og aktører, (3)
Introduktion til teorier og debatter om den 3.
verden, samt (4) Globaliseringens betydning i
Nord og Syd. Det afsluttende modul var et pro-
jektmodul, hvor en projektopgave, svarende til et
diplomprojekt, skulle udarbejdes. 

Den primære målgruppe bestod af repræsen-
tanter fra faglige lønmodtagerorganisationer, der
arbejdede med internationale problemstillinger i
deres daglige virke som forretningsførere, konsu-
lenter eller tillidsrepræsentanter. Undervisningen
på ”Den Globale Linje” blev på grund af util-
strækkelig tilmelding fra fagbevægelsens folk ikke
gennemført i 2004. I stedet blev der ihærdigt
gennem året arbejdet på at få uddannelsen god-
kendt som diplomuddannelse under Undervis-
ningsministeriet med sigte på en bredere mål-
gruppe. Dette skete rent faktisk primo 2005 med
henblik på en senere udbudsrunde, hvor forskel-

lige højere uddannelsesinstitutioner kan byde
ind på at blive vært for uddannelsen. 

Instituttets forskning

Geografi
Forskningen i Geografi kombinerer naturvidenska-
belige, samfundsvidenskabelige og humanistiske
videnskabstraditioner. Faget kendetegnes dermed
af en indre tværfaglighed, som gør det muligt at
kombinere indsigter fra forskellige videnskabstra-
ditioner. På samme tid skal forskningen inden for
fagets forskelligartede forskningsområder levere
forskning på højeste internationale niveau. Mens
fagets studerende således erhverver sig kundskaber
inden for alle fagets videnskabstraditioner, særligt
i bacheloruddannelsen og gymnasielærerversionen
af kandidatuddannelsen, er det videnskabelige per-
sonale forpligtet på nyskabelse og publicering
inden for meget forskellige fagområder.

Forskningen ved Geografi omfatter studier af
• 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; og

• samspillet mellem kulturlandskab, ressourcer
og teknologi.

Forskningen er organiseret i tre forskningsområ-
der, som hver især har hovedfokus på ét af disse
felter. Alle tre forskningsområder blev i 2004 kon-
solideret ved nyansættelsen af en fastansat lektor,
rekrutteret udefra.

Informationsalderens sociale og økonomiske
geografi (SEGIA)
Denne forskningsgruppe er aktiv i udviklingen af
en kultur- og samfundsgeografi, som er forankret
i og bidrager til udviklingen af aktuel samfunds-
teori. Der fokuseres på i hvilket omfang det socia-
le liv er indlejret i steder, rum og landskaber.
Forskningsgruppen har sine rødder i by- og regio-
nalstudier, men den udvider sin interesse ved at
fokusere på praksis og mobilitet i informationsal-
deren. Dermed undersøges social forankring og
rumlig organisering under betingelser, der som
oftest benævnes globalisering, tid-rum-kompres-
sion, omskalering og voksende mobilitet.
Forskningsgruppen søger at overvinde traditio-

46

R
U

C
 

 
·

 
 

Å
R

S
B

E
R

E
T

N
I

N
G

 
2

0
0

4





nelle dikotomier som f.eks. mellem subjekt og
objekt, mellem materialitet og immaterialitet,
mellem global og lokal, ligesom tilgangene ser
økonomiske, politiske og kulturelle sider af sam-
fundets rumlige organisering i sammenhæng.
Der arbejdes særligt med fire problemområder:

• rumlig/spatial politik, planlægning og lokale
strategier, inkl. strategier og værdier i byplan-
lægning, kommunal organisering og ’coping
strategies’;

• praksis, identitet og produktion af rum, inkl.
det urbane hverdagslivs rumlighed, national
identitet og turisme ’performances’; 

• kultur, landskab og geografiske repræsentatio-
ner, inkl. postkoloniale studier, mobilitet,
magt og ressourceudnyttelse; og

• produktion af kultur og oplevelser, inkl. ser-
vicestudier, turisme og relationerne mellem
økonomi og kultur.

I 2004 omfattede SEGIA-gruppen 9 seniorforskere
og 4 aktive ph.d.-studerende. Større forsknings-
projekter blev især udført inden for forsknings-
gruppens to satsningsområder: ”Turismestudier”
og ”Bystudier”. Inden for Turismestudier førte
afslutningen af det større forskningsrådsfinansie-
rede projekt under Dansk Center for Turisme-
forskning til publiceringen af bogen Performing
Tourist Places. Bogen er den første internationale
bog om dansk ferieturisme, som medførte en del
presseomtale og andre offentlige arrangementer.
Inden for Bystudier fortsatte det forskningsråds-
støttede projekt ’Byens mange ansigter’, ligesom
der gennemføres et ph.d.-studium inden for dette
felt. Der blev arrangeret et åbent seminar om for-
stæder i regie af tværinstitutmæssige samarbejder
i Center for Bystudier. I tillæg til turismestudier
og bystudier, men også i sammenhæng med dis-
se, har forskningsgruppen i stigende grad sat
fokus på politisk/kulturelle temaer i tilknytning
til postkolonialisme, nationalisme og multikultu-
ralisme. Flere medarbejdere forbereder publika-
tioner inden for dette felt, og dette inkludererer
et ph.d.-projekt om dansk nationalisme, ligeledes
støttet af Det Samfundsvidenskabelige
Forskningsråd. Yderligere publicerede forsknings-
gruppen en redigeret antologi Space Odysseys –
Spatiality and Social Relations in the 21st century
med udvalgte bidrag fra et internationalt seminar

afholdt af faggruppen kort efter 11. september
2001, ligesom den første danske lærebog inden
for Geografiens Videnskabsteori udkom. Endelig
deltog forskningsgruppen i arrangementet af en
konference i Roskilde om samarbejde mellem
Nordiske universitetsbyer.

Naturgeografi og geoøkologi
Forskningsgruppen arbejder med jordbundsmæs-
sige, hydrologiske, geokemiske, geomorfologiske,
klimatologiske og økologiske processer og
sammenhængen mellem disse. Der sættes fokus
på dynamikker i jordoverfladens miljø og dets
samspil med tids- og rum-variationer i klima, are-
alanvendelse og menneskelige aktiviteter.
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Forskningsgruppen lægger især vægt på at stude-
re og kvantificere såvel horisontale strømme i
landskabet, dvs. afstrømning og sedimentation i
forbindelse med jorderosion, som vertikale
strømme af energi, varme, vand, kuldioxid og
kemiske forbindelser i jord-vegetation-atmossfæ-
re-systemet. Der fokuseres bl.a. på forskningspro-
jekter inden for:

• landbrugsmæssig og økologisk hydrologi og
klimatologi;

• jorddegradering, erosion og sedimentation; og
• jordfysik, næringsstoftransport og forurening.

I 2004 omfattede naturgeografigruppen 4 aktive
seniorforskere og 2 ph.d.-studerende. Forsknings-
gruppen tog initiativ til og indgik i en lang række
ansøgninger og nye projektforslag mhp. de kom-
mende år, hvoraf flere forskningsrådsansøgninger
allerede har resulteret i nye eksterne bevillinger. I
2004 blev der gennemført en GIS baseret model-
lering af Sjællands vandbalance gennem brug af
satellitdata i Daisy-modellen. Resultaterne blev
præsenteret på nationale og internationale
seminarer, ligesom der blev bidraget med ekspert-
viden til udviklingen af den danske vandressour-
cemodel i regie af projekt ved GEUS og Køben-
havns Energi. Samtidig fortsattes tidligere studier
af jorderosion og pedogenesis på Færøerne. Vide-
re blev der gennemført studier af vegetationens
betydning for åbrinkens stabilitet ved Harrested
Å, og dette projekt knytter an til aktiviteter i for-
bindelse med Vandmiljøhandlingsplan III. Feltar-
bejdet på Marbjerg Mark videreførtes med sigte
på modellering af næringsstoftransport.
Forskningsgruppen publicerede i 2004 i flere
internationale tidsskrifter, herunder bl.a. i Inter-
national Journal of Remote Sensing.

Regional analyse, Produktionsstruktur og
Planlægning (ReProPlan)
Forskningsområdet tager sit udgangspunkt i for-
udsætninger for og konsekvenser af den materiel-
le produktions organisering, lokalisering og land-
skabsmæssige forandring. Forskningsområdets
kerneområde er empirisk baserede analyser og
dertil knyttede teoretiske og metodiske proble-
mer i tilknytning til problemorienterede regiona-
le kortlægninger og analyser. Der er især interesse
for:

• samspillet mellem kulturlandskabet, ressour-
cerne og den teknologiske struktur, sådan som
det vises i kulturlandskabets og den teknolo-
giske udviklings dynamik; forandringer i are-
alanvendelse i sammenhæng med økonomis-
ke aktiviteter i ressourcebaserede samfund,
hvor praktisk viden og erfaring er nært for-
bundne med den konkrete produktion, mens
der samtidig er tale om kodet udveksling af
erfaring med mere centrale områder; og

• forholdet mellem vidensstrukturer, kvalifika-
tionsudvikling og læreprocesser i forbindelse
med den teknologiske udvikling, herunder
ikke mindst i forbindelse med bæredygtig
udvikling.

Forskningsgruppen bestod i løbet af 2004 af 6 akti-
ve seniorforskere samt flere ph.d.-studerende til-
knyttet. Forskningsaktiviteterne kan grupperes
inden for de tre områder i forskningsområdets
navn: Regional analyse, Produktionsstruktur og
Planlægning. Inden for Regional analyse har der
for det første været tale om projektet ’Landskabet
som en ressource’ i samarbejde med HUR, Region
Skåne og fire kommuner i Skåne med fokus på GIS
baseret analyse af landskabsværdier. Dernæst om
et projekt om evaluering af karaktertræk ved land-
skabet i samarbejde med Skov og Landskab (KVL),
Miljøministeriet samt flere amter. Endelig er der
gennemført flere landskabsanalyser (bl.a. Mols-
bjerge og Vadehavet) som baggrund for udform-
ningen af fremtidige nationalparker. I forhold til
Produktionsstruktur er der for det første gennem-
ført en undersøgelse af High-Tech industrier i Øre-
sundsregionen baseret på registerdata, ligesom
arbejdet med Øresundsregionen har ledt til flere
offentlige fremlæggelser. For det andet er gennem-
ført analyser af regionale karaktertræk af fornybar
ressourceudvikling i EU, baseret på REGIO-data,
ligesom der er gennemført en socio-økonomisk
analyse af fangst og fiskeri i Grønland. Inden for
planlægning har forskningsgruppen i stigende
grad fokuseret på nye regionale strukturer i Dan-
mark i forbindelse med gennemførelsen af Kom-
munalreformen. Der arbejdes også med landdis-
triktspolitik og landskabsstyring. Og denne
forskning har ledt til flere konferencefremlæg-
gelser. Endelig gennemførte ReProPlan gruppen i
december en 3 dages international temanetværks
workshop om Sustainability Strategy i Roskilde.

49

R
U

C
 

 
·

 
 

Å
R

S
B

E
R

E
T

N
I

N
G

 
2

0
0

4



30 års jubilæumsseminar
Kort efter indflytningen i den nyistandsatte byg-
ning 02, afholdt faggruppen i oktober et åbent
seminar i anledning af 30 års jubilæet for opret-
telsen af geografi ved RUC. Fagets studerende,
kandidater, samarbejdspartnere m.fl. samledes
om et seminar arrangeret af de tre forskningsom-
råder i fællesskab. En af hovedpersonerne ved
oprettelsen af faget på RUC, seniorforsker Steen
Folke (Dansk Institut for Internationale Studier),
berettede om fagets opstart. Dernæst blev der
givet fire interessante indlæg af centrale personer
i den internationale geografi, som hører til fag-
gruppens faglige netværk: David Harvey (City
University of New York), Derek Gregory (Uni-
versity of British Columbia), Ray Hudson (Dur-
ham University) og Marc Antrop (University of
Gent). Seminaret afsluttedes med en velbesøgt
reception i bygning 02. Konferenceindlæggene
tilsammen med indlæg fra medarbejdere er plan-
lagt publiceret i et temanummer af et internatio-
nalt tidsskrift.

Internationale Udviklingsstudier.
Forskningen ved Internationale Udviklingsstudi-
er anskuer udviklingsproblemerne ud fra en tvær-
videnskabelig synsvinkel med vægt på institutio-
nelle dynamikker og politiske praksisser samt på
samspillet mellem globale, nationale og lokale
processer og aktører. Forskningen er organiseret i
tre forskningsområder (se nedenfor), men der er
samtidig blevet arbejdet med at udvikle en række
nye forskningstemaer - såsom transnationalisme,
migration og udvikling; politisk decentralisering
og lokalpolitik i en udviklingssammenhæng;
samt regionalisering i Asien – med henblik på
dannelse af forskningsklynger og udvikling af
større forskningsansøgninger .

Globalisation and institutional frameworks for
industrial development
Forskningsområdet omhandler globale foran-
dringsprocesser, industripolitikker og deres insti-
tutionelle forankring i udviklingslandene samt de
institutionelle arrangementer, som giver de
industrielle processer deres særlige form og dyna-
mik/stagnation i forskellige dele af den 3. verden. 

Der var i 2004 5 seniorforskere, 1 forsk-
ningsmedarbejder samt 4 ph.d.-studerende til-
knyttet forskningsområdet. Sanne Lehmann Jør-

gensen færdiggjorde sit ph.d.-studium med en
afhandling omkring “Learning in Global Net-
works? Industrial Restructuring of Thai Manufac-
turers in the Automotive and Garment Commod-
ity Chains”.

Forskningen har stort set foregået inden for
forskningsgruppen ’GlobAsia’, som i løbet af året
dels har færdiggjort et større bogprojekt, dels har
udarbejdet en ny forskningsplatform. Sidstnævn-
te ”GlobAsia – Asia between global and regional
challenges” har tre fokusområder: ’transforma-
tion of Asian development models’; ’global net-
works – Asian networks’; og ’global and regional
divisions of labour – skills and knowledge accu-
mulation’.

Mere specifikt er der i forskningsområdet i
2004 arbejdet med: globaliseringsteori; USAs
rolle som global stormagt, transnationale selska-
ber, globale varekæder og læring; softwareklyng-
er; menneskelige ressourcer, refleksiv styring og
virksomhedskultur; stat, industri- og teknologi-
politik; krise og kriseteori i et historisk perspek-
tiv, samt privatsektor udvikling. Af centrale
publikationer kan i øvrigt nævnes: Kristen
Nordhaug, Amerikansk hegemoni mellom sam-
tykke og tvang. Agora, (4), s. 171-195, 2004;
Laurids S. Lauridsen, Foreign Direct Investment,
Linkage Formation and Supplier Development
in Thailand during the 1990s: The Role of State
Governance. The European Journal of Development
Research, 16(3), s. 561-586, 2004. Forskere til-
knyttet dette forskningsområde fungerede i
løbet af året som eksterne referees; som med-
lemmer af redaktionskomiteer; som medlem af
bestyrelsen for Rehabiliterings- og Forsknings-
centret for Torturofre (RCT); samt som medlem
af et programstyre under Det norske Forsknings-
råd.

Political Culture, Conflict and Development
Forskningsområdet beskæftiger sig med samspil-
let mellem politisk kultur, konflikt og udvikling,
herunder sammenhængen mellem politiske og
kulturelle institutioner og forståelsen af disses
historiske forudsætninger i forskellige tredje ver-
dens samfund. Sammenhængen mellem lokale
og globale kulturelle artikulationer og genrer,
identifikationsprocesser og samspillet mellem
sociale grupper, migration af mennesker og ideer
samt de konfliktformer, der omgiver udviklingen
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og konsolideringen af demokrati har områdets
særlige bevågenhed. 

Der var 4 seniorforskere, 4 junior-/post-doc for-
skere samt et antal ph.d.-studerende tilknyttet
området i 2004. Ravinder Kaur færdiggjorde sit
ph.d.-studium med en afhandling om “Narratives
of Resettlement. Past, Present and Politics among
1947 Punjabi Migrants in Delhi.” 

Af centrale publikationer kan nævnes: Preben
Kaarsholm. City Flicks: Indian Cinema and the
Urban Experience, Calcutta, Seagull Books, 2004;
Lisa Richey, The Reproductive Health Paradox in
Post-Adjustment Health Care, World Development
(31 (6), s. 923-40, 2004; Fiona Wilson, Towards a
political economy of roads: experiences from
Peru, Development and Change 35 (3) , s. 525-546,
2004. Forskere tilknyttet dette område var bl.a.
involveret i forskeruddannelseskurser i Indien og
Uganda som del af ENRECA-aktiviteterne (se
nedenfor); i referee arbejde; som gæsteforelæsere
i udlandet; i bestyrelsesarbejde i forbindelse med
praktisk bistandsarbejde (bl.a. Dansk Center for
Internationale Studier og Menneskerettigheder); i
konsulentarbejde for bl.a. det engelske DFID;
samt som medlem af RUF (Rådet for Udviklings-
forskning).

Natural resource management and sustainable
livelihood strategies
Dette forskningsområde beskæftiger sig dels med
statens rolle, struktur og strategier samt decentra-
le institutioners betydning i forhold til den lokale
naturressourceforvaltning, dels med ressourceud-
nyttelsen og småbøndernes prioriteringer og stra-
tegier i relation til den lokale naturressourcefor-
valtning.

Der var i 2004 5 seniorforskere, 1 post-doc
forsker samt et større antal ph.d.-studerende til-
knyttet området. Ebbe Prag færdiggjorde sit
ph.d.-studium med en afhandling omkring
“Women Making Politics. Women´s associations,
female politicians and development brokers in
rural Senegal.”

Forskningen er foregået i relation til en række
eksterne samarbejdsflader. Der kan for 2004 være
særlig grund til at nævne projektet USEPAM (se
neden for). Som centrale publikationer kan næv-
nes: Thorkil Casse (et al.), Causes of deforestation
in southeastern Madagarscar: what do we know?,
Forest Policy and Economics, 6, s. 33-48, 2004;
Christian Lund (sammen med Andrew Wardell)
‘A la marge de la loi et au coeur de la politique
locale. Colonisation agraire des forêts classées au
Nord Ghana.’ Autrepart no. 30 2004 pp. 117-34;
samt Birch-Thomsen, T.; Buch-Hansen, M.; Hill,
T.; Oksen, P.; Magid, J., Integrating Knowledge



Systems in the Search for Sustainable Natural
Resource Management. I: R. Fincham, S. Georg,
E.H. Nielsen (red.), Sustainable Development and
the University: New Strategies for Research, Tea-
ching and Practice. Howick: Brevitas 2004. For-
skere tilknyttet dette forskningsområde fungere-
de i løbet af året som referees; som gæstefore-
læsere i udlandet; som konsulenter for Danida
eller danske konsulentfirmaer; som medlemmer
af bestyrelser relateret til praktisk bistandsarbej-
de; som medlem af Statens Samfundsvidenskabe-
lige Forskningsråd; som medlem af Bestyrelsen
for det Danske Institut for Internationale Studier
samt som medlem af Danidas Styrelse.

USEPAM
Sammen med Institut for Miljø, Teknologi og
Samfund (Tek-Sam) RUC, Geografisk Institut på
Københavns Universitet samt Asian Institute of
Technology (AIT) in Bangkok, er Internationale
Udviklingsstudier involveret i det Danida-finansi-
erede regionale program USEPAM (”University
Support for Environmental Planning and Mana-
gement”). Programmet omfatter Royal University
of Phnom Penh i Cambodia, Hanoi Agricultural
University, Vietnam samt National University of
Laos (NUOL).

Internationale Udviklingsstudier er specielt
involveret i Lao PDR, hvor en medarbejder fra
instituttet har været udstationeret under frikøb
gennem det meste af 2004, og hvor der også er et
ph.d.-projekt under udførelse i samarbejde med
USEPAM. Projektet har som følge af en vanskelig
proces med at opnå diverse officielle godken-
delser været ramt af en del forsinkelser, men i
løbet af 2004 er en række aktiviteter blevet påbe-
gyndt. På NUOL er under USEPAM programmet
blevet oprettet et Centre for Environment and
Development Studies (CEDS) med nu 11 faste
medarbejdere. Dette center skal eventuelt inden
for en kort årrække udvides til et egentligt nyt
fakultet. Centret huser et ligeledes nyoprettet
B.Sc. program i Environmental Management and
Environmental Science. Programmet startede i
oktober 2004 med 41 studerende og blev mødt
med stor interesse generelt på NUOL. Internatio-
nale Udviklingsstudier bidrager med dels curricu-
lum-udvikling såvel som syllabus-udvikling for
specifikke kurser, hvortil en gruppe af medarbej-
dere på Internationale Udviklingsstudier har

bidraget. På CEDS er der også en GIS og Remote
Sensing-enhed under udvikling. Den skal kunne
tilbyde undervisning, støtte til forskning og selv-
stændig forskning.

Undervisningen på CEDS er forskningsbaseret
og bl.a som led i kapacitetsudvikling på NUOL er
en forskningsstrategi for CEDS blevet formuleret.
Forskningen inddrager miljø i bred forstand, og
har således både en urban og rural komponent.
Den rurale forskningskomponent er under udfø-
relse som interdisciplinær forskning med en
gruppe medarbejdere fra CEDS, Internationale
Udviklingsstudier samt IRD (Institut de Recher-
che sur le Développement). 

Det er ambitionen gennem USEPAM at støtte
CEDS til at blive en central aktør inden for miljø
og udvikling i Laos. En tilsvarende institution
findes ikke i landet, og CEDS er blevet mødt med
stor interesse fra både lokale miljøorganisationer
samt internationale donorer og andre udvi-
klingsorganisationer. Af konkrete eksempler på
eksternt samarbejde kan nævnes STEA (Science,
Technology and Environment Agency), en stats-
lig koordinerende og rådgivende enhed, hvor
CEDS medvirker til udviklingen af kurser for
funktionærer i EIA (Environmental Impact
Assessment), samt MRC (Mekong River Commis-
sion), hvor CEDS gennem den nationale enhed
Lao National Mekong River Commission er ved
at oprette en universitetsbaseret rådgivende
enhed for forskningsbaseret input til MRC aktivi-
teter og policy udarbejdelse og implementering. 

ENRECA-projekter i Indien, Uganda og Burk-
ina Faso.
I tilknytning til ovenstående forskningsområder
fortsattes to DANIDA-finansierede forskningsbi-
standsprojekter (ENRECA-projekter: Enhance-
ment of Research Capacities in Developing
Countries). 

Det ene ENRECA-projekt ”Political and Cultu-
ral Institutions in Development” sigter på styrkelse
af forsknings- og forskeruddannelseskapaciteten
ved Centre for Studies in Social Sciences i Calcut-
ta (CSSS) og Centre for Basic Research i Kampala
(CBR). En vigtig målsætning er at fremme et syd-
syd samarbejde mellem den afrikanske og den
indiske institution og disses lokale netværk, hvor
RUC fungerer som katalysator, og kapacitetsud-
bygning i Uganda er det primære mål. Vigtige
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aktiviteter er ph.d.-kurser og fælles forskningsse-
minarer i Indien og Uganda. Tre forskere fra CBR
har i forbindelse med projektet opnået ph.d.-gra-
den, og en fjerde er på vej.

Herudover er indiske post-doc forskere og
forskningspraktikanter tilknyttet projektet i Cal-
cutta. Et omfattende byhistorisk arkiv er blevet
opbygget ved CSSS, bogudgivelse af udvalgte
materialer herfra er påbegyndt, og et studie- og
ressourcecenter etableret i det sydlige Calcutta. I
Kampala opbygges med bistand fra Calcutta-cen-
tret et arkiv til dokumentation af populærkultur
som forum for politisk debat i Uganda. Projektets
forskningsresultater publiceres løbende i form af
såvel working papers som bøger og artikler. 

I 2004 har projektet gjort gode fremskridt,
men der har også været tale om forsinkelser i for-
hold til de forventede resultater. I løbet af 2004 er
både ph.d.-kurser og arkivarbejde i Calcutta gjort
selvhjulpne og i stand til at fortsætte uden støtte
fra ENRECA, mens de igangsatte arkivpublikatio-
ner er forsinkede. Færdiggørelsen af det sidste
ugandiske ph.d.-projekt er ligeledes blevet forsin-
ket, og forventes nu afsluttet i midten af 2005. I
Kampala er der ydet vigtig støtte til samarbejde
omkring ph.d.-kurser mellem CBR og Makerere
University, og der er gjort gode fremskridt med
opbygning af arkivet. 

Der blev afholdt tre forskerkurser med delta-
gelse af lærere fra Internationale Udviklingsstudi-
er, nemlig: ”Indian cultural studies workshop”,
Bangalore, 2. - 7. februar 2004 med emnet ”Re-
thinking the Cultural Turn”; ”Ugandan cultural
studies workshop”, Kampala, 9. – 11. august 2004
med temaet ”Globalisation and Post-Colonial
Experiences in Africa”; ”Ugandan industrialisa-
tion training and dissemination workshop” 23. -
24. august 2004 omkring ‘The Challenge of Agri-
culture-Led Industrialisation in Africa’, organise-
ret i et samarbejde mellem Centre for Basic Rese-
arch and the Uganda Management Institute.
Endelig blev der fra den 24. til den 26. august
2004 afholdt et internationalt forskerseminar i
Roskilde/København omkring ‘Popular Cultural
Materials and Public Spheres’, med eksperter fra
Sydafrika, England, Indien og Danmark.

I det andet ENRECA-projekt, "Capacity Buil-
ding in Multidisciplinary Environmental Research",
søges forskningskapaciteten styrket ved Institut
de Développement Rural, Université Polytechni-

que de Bobo-Dioulasso og ved Département de
Géographie, Université de Ouagadougou i Burk-
ina Faso. Projektet, der har løbet i siden 1995, bli-
ver udfaset i perioden januar 2004 – januar 2006.
I alt er der under programmet blevet publiceret
mere end 15 artikler i tidsskrifter anerkendte
under det franske CAMES-system for refereed
tidsskrifter og 1 ph.d.-grad ved universitetet i
Reims er taget med støtte fra projektet, ligesom et
andet ph.d.-studie er under afslutning gennem
indskrivning ved universitetet i Benin. 

Tidsskrifter
Nordisk Samhällsgeografisk redigeres af lektor Keld
Buciek ved Geografi.

Hjemmeside
Der henvises til instituttets web-side:
www.ruc.dk/inst.3. Her er studierne,
forskningsområderne, medarbejderne m.v. nær-
mere omtalt.

Ph.d.-grader
I løbet af 2004 er 3 ph.d.-studerende på INTER-
NATIONALE UDVIKLINGSSTUDIER og én ph.d.-
studerende ved Geografi blevet tildelt ph.d.-gra-
den. 

Videnskabelige medarbejdere: 
6 professorer
1 adjungeret professor
1 emeritus professor
30 lektorer
3 adjunkter
1 docent
1 forskningsassistent
2 kandidatstipendiater
3 AC-medarbejdere
24 ph.d.-studerende
11 TAP-medarbejdere
1 Tap- Flexjob 

Eksternt finansierede:
2 adjunkter
2 forskningsassistenter
24 ph.d.-studerende
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Women Making Politics. Women’s
associations, female politicians and
development brokers in rural Senegal
Af Ebbe Prag, Internationale Udviklingsstudier, Ph.d.

Afhandlingen viser, at kvinder i stigende omfang
tager aktiv del i lokalpolitik i Senegal, hvor den
lokalpolitiske scene består af en mangfoldighed af
foreninger og organisationer. Selvom lokale kvinde-
grupper, bondeorganisationer, NGO’er, i princippet
er a-politiske, har de udgjort platforme for kvinders
deltagelse i politik. Via disse foreninger kan kvindeli-
ge ledere mobilisere mange stemmer, og dermed få
indflydelse i de politiske partier og som lokalpolitike-
re i land – og bykommuner. En myte, som aflives,
er, at kvinder skulle bedrive politik på en anden, og
mere lovlydig og ærlig måde end mænd. Ligesom
mænd, formår kvindelige politikere at etablere net-
værk, der kan aktiveres, hvor tjenester og gentjenes-
ter udveksles og politiske magtstrategier tager form.
Afhandlingen viser således, at det politiske liv i Afri-
ka ikke er præget af apati og stilstand, men af vold-
som dynamik og aktivitet. På den anden side skal
man ikke forvente, at grundlæggende politiske
mønstre ændres blot fordi kvinderne gør deres
entré.
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Forskning om Øresundsregionens 
udviklingsmuligheder
Af Povl A. Hansen, lektor, fil. dr., Geografi

Siden 2000 har der på Roskilde Universitetscenter
været etableret et forskningssamarbejde mellem
Institut for Geografi og Internationale Udviklingsstu-
dier og Institut for Erhvervsøkonomi og Samfundsvi-
denskab om muligheder og forudsætninger for
udviklingen af en sammenhængende region på
tværs af Øresund, med fokus på erhvervssamarbej-
det, uddannelse og forskning. Der har været et tæt
samarbejde med forskere ved Lunds Universitet
under hele projektforløbet.

I det europæiske samarbejde er der etableret en
række grænseoverskridende projekter, hvis formål er
at etablere nye regionale samarbejder på tværs af
de nationale grænser. Baggrunden er dels den euro-
pæiske integrationsproces, og dels de ændrede kon-
kurrencebetingelser for erhvervsudøvelse, som følge
af globaliseringen. De ændrede betingelser giver
nye muligheder for transnationalt samarbejde, der
giver mulighed for etablering og udvikling af nye
stedbundne rammebetingelser for beskæftigelse,
uddannelse og erhvervsudøvelse. 

Samarbejdspartnere i projektet har været Øre-
sundsuniversitetet, Øresund Science Region, Øre-
sund IT Academy og Øresund Environment Acade-
my, der alle har bidraget med finansiering af
projektet.

Projektet har resulteret i en række bøger og rap-
porter, der undersøger specifikke sektorers transna-
tionale regionale samarbejdsbetingelser i forhold til
erhvervsstruktur, uddannelse og forskning på tværs
af Øresund..

Projektets hovedproblemstilling har været: Hvil-
ke erhvervsmæssige og institutionelle forudsætning-
er er der for etablering af et vidensintensivt samar-
bejde på tværs af Øresund?

Inden for IT-sektoren viser undersøgelsen, at IT-
sektoren i Øresundsregionen, når denne ses samlet,
har en betydelig styrke. Den er beskæftigelsesmæs-
sigt på højde med det kendte IT-cluster i Stockholm
(Kista). Der er lige mange beskæftigede de to ste-
der. Derimod er forskningskapaciteten større inden
for den offentlige forskning i Øresundsregionen. IT-
sektoren har sit centrum i Københavns Amt og

omkring København, hvor ca. 80 % af de beskæfti-
gede i hele Øresundsregionen findes. Forskningska-
paciteten er mere ligeligt fordelt med 25 % i Skåne
og 75 % på Sjælland samt undervisningsmæssigt
med 35 % i Skåne.

På det private område viser undersøgelserne, at
IT-sektoren ikke er specielt afhængig af offentlig
forskning som f. eks. medicinalindustrien, derimod
er sektoren integreret i et internationalt teknologisk
netværk. Samtidig er forskningen på den private
side stærkt afhængig af egne forsknings- og udvik-
lingsressourcer, der medfører efterspørgsel efter højt
uddannet arbejdskraft. På dette område kan der
således med succes etableres et tværnationalt regio-
nalt samarbejde på tværs af Øresund. 

IT-sektoren har en lav ekstern forskningsandel,
men en høj andel egen forskning. Undersøgelsen
viser, at andelen af købt forskning indenfor IT-sekto-
ren var betydeligt lavere end for ikke alene fremstil-
lingsindustri generelt, men også for højteknologisk
fremstillingsindustri. Andelen købt forskning i IT-
sektoren var kun 8, 8 % sammenlignet med 23,2 %
respektive 24,7 % for de to ovennævnte. 

Et andet bemærkelsesværdigt træk er den lave
andel indkøbt forskning fra offentlige forskningsin-
stitutioner, såvel danske som udenlandske. En vigtig
årsag til IT-sektorens lave andel købt forskning fra
offentlige institutioner er, at sektoren ikke i så høj
grad har behov for den grundforskningsprægede
forskning, som oftest karakteriserer offentlige
forskningsinstitutioner. 

På miljøområdet viser undersøgelsen et lidt andet
billede. Beskæftigelsen i den deciderede miljøsektor er
betydelig mindre end IT- området. Der er i Øresunds-
regionen samlet tale om ca. en fjerdedel af IT-sekto-
rens beskæftigede. Undersøgelserne viser også, at mil-
jøsektoren er stærk, ikke mindst forskningsmæssigt,
og at Roskilde-området i denne sammenhæng indta-
ger en betydelig position, med RUC, RISØ og DMU
som vigtige forskningsenheder inden for miljøområ-
det. Inden for miljøområdet er forskningskapaciteten
mere end en fjerdedel større end i IT- sektoren, selvom
beskæftigelsen er betydelig mindre.
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På miljøområdet betyder sektorforskningen
meget, hvorfor de nationale institutionelle binding-
er er betydeligt større end på IT- området.

Projektet viser klart, at der er en lang række bar-
rierer for etablering af samarbejde på tværs af Øre-
sund. Mens de kommercielle kontakter for længst er
blevet internationale og globaliserede, så er der sto-
re institutionelle barrierer inden for forskning og
uddannelse på det akademiske niveau. Samtidig
viser undersøgelserne, at der er store forskelle
mellem sektorerne med hensyn til deres afhængig-
hed og kontakter til forskning. 

Etablering af netværksstrukturer på tværs af
regionens nationale grænser har været besværlig-
gjort ikke mindst set i lyset af de stærke institutio-
nelle bånd, som præger ikke alene bevillingerne til
forskning, men også dele af en national forsknings-
og uddannelsesstruktur. Selvom forskningen i sin
natur er international, så er der bevillingsmæssigt
stærke bånd, der modarbejder et nærmere samar-
bejde også på tværs af Øresund.
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På Institut for Miljø, Teknologi og Samfund retter
forskningen og undervisningen sig mod de kon-
sekvenser samfundets produktion og forbrug har
for miljø, arbejdsforhold, levevilkår og regional
udvikling. Instituttet har mere end 30 års erfaring
med tværfaglige og problemorienterede
forsknings- og undervisningsaktiviteter, med
vægt på at skabe forandring og bidrage til regule-
ring indenfor miljø- og arbejdsmiljøområdet,
samt omkring levevilkår og udvikling på interna-
tionalt, nationalt og lokalt plan. Målet er at
opstille miljømæssigt og socialt bæredygtige
alternativer.

Instituttet varetager TekSam-uddannelsen, der
uddanner kandidater til at udføre planlægnings-
opgaver inden for blandt andet miljø, transport,
naturforvaltning og arbejdsmiljø i statsligt / kom-
munalt eller privat regi. Instituttet udbyder også
en 'International Master of Science' – der er et to
års fuldtidsstudie på engelsk. Der er uddannet
mere end 1000 kandidater fra uddannelsen, der
for tiden har omkring 350 danske og internatio-
nale studerende.

De 27 fastansatte videnskabelige medarbejde-
re dækker fagområder som biologi, sociologi,
jura, geologi og ingeniørvidenskaber. Det speciel-
le for instituttet er, at fagene går på tværs af
hovedområderne naturvidenskab/teknologi og
samfundsvidenskab. Den tværvidenskabelige til-
gang er central, fordi der både på det offentlige
og private arbejdsmarked er brug for akademisk
arbejdskraft med kompetence til at overskue
komplekse problemstillinger og fremstille nye
løsningsorienterede veje. Det er instituttets ambi-
tion at uddanne sådanne kandidater, der kan del-
tage i samfundsplanlægningen inden for institut-
tets områder.

Undervisningen er forskningsbaseret, dvs. at
instituttets forskning skal understøtte undervis-
ningen. For tiden arbejdes der med følgende 7
forskningsområder:

Institut for Miljø, Teknologi 
og Samfund 



• Bæredygtigt arbejdsliv 
• Fødevareproduktion, landbrug og bæredygtig

udvikling 
• International miljøplanlægningsforskning -

miljøbistandsrelevant forskning 
• Miljø, innovation, regulering og kommunika-

tion 
• Miljø og udvikling – det europæiske perspek-

tiv 
• Natur og ressourcer 
• Transport, miljø og planlægning 

Forskningsområderne er resultatet af en historisk
udvikling og de udvikles i et stadigt dynamisk
samspil med nye samfundsmæssige problemstil-
linger. ’Miljø og sundhed’, ’natur og demokrati’
og ’internationalisering af produktionen’ er
eksempler på aktuelle emner, som nu indarbejdes
i instituttets undervisning og forskning, og hvor
instituttets brede erfaringer giver grundlag for at
tage nye samfundsmæssige udfordringer op.

Instituttet har omfattende nationale og inter-
nationale netværk og projekter, som bygger på
traditionerne for tværvidenskabelig forskning,
undervisning og kapacitetsopbygning inden for
produktion, regulering og miljø. 

Instituttets internetadresse: www.ruc.dk/teksam.

Aktiviteter i beretningsåret
Nedenfor nævnes nogle udvalgte aktiviteter, der
foregik på instituttet i 2004. 

Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejds-
miljø (VIPS)
Hvorfor er nogle virksomheder i stand til at gen-
nemføre en succesfuld indsats for at forbedre det
psykiske arbejdsmiljø, mens andre går i stå? Og
hvordan kan virksomheder overvinde vanskelig-
heder og barrierer på vejen til et bedre psykisk
arbejdsmiljø? Det er kernen i VIPS-projektet, som
omfatter 15 større private og offentlige virksom-
heder. Virksomhederne er udvalgt inden for tre
områder: Intensivt industriarbejde, omsorgsarbej-
de med mennesker og grænseløst vidensarbejde.

Virksomhederne skal selv planlægge og gen-
nemføre forbedringerne, men forskerne går
undervejs ind som sparringspartnere for nøgleak-
tørerne på virksomhederne bl.a. for at understøt-
te refleksioner i virksomhederne om de barrierer,

som viser sig undervejs. De deltagende virksom-
heder får også mulighed for undervejs at
sammenligne sig med hinanden, idet der laves
indledende og afsluttende spørgeskemaundersø-
gelser og kvalitative interviews.

VIPS gennemføres i et samarbejde mellem for-
skere fra Danmarks Tekniske Universitet, Ar-
bejdsmiljøinstituttet, Center for Alternativ Sam-
fundsanalyse og Roskilde Universitetscenter
(Institutterne VIII og IV). Projektet startede 1.
april 2004 og afsluttes medio 2007. Website:
www.vips-projekt.dk.

Miljøkommunikation i produktkæder – Center for
kemikalier i industriel produktion – KEMI
KEMI er et projekt, der udgør en del af en center-
kontrakt (finansieret af Erhvervsfremmesty-
relsen) om 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 TekSams del af
projektet er at identificere kommunikative miljø-
styringsstrategier og lave kapacitetsopbygning
der gør det muligt for virksomhederne at etablere
innovation interaktion i deres netværk. Projektet
har foregået fra 2000 til 2004. 

Demokrati og Naturforvaltning
I januar 2003 blev der etableret et Forskningscenter
for Demokrati & Naturforvaltning med udgangs-
punkt på TekSam. Forskningscentret bidrager
overordnet til udviklingen af en dybere forståelse
af hvilke forhold i hhv. samfundet og naturen
der er afgørende for en bæredygtig benyttelse af
den danske natur. Centret har bl.a. til formål at
samle og udvikle viden og erfaringer omkring:
Involvering af borgerne i naturforvaltningen, for-
skellige aktørers rolle i naturforvaltningen,
dilemmaer i forvaltningen samt de naturmæssige
konsekvenser af planlægningen. Centret udgør et
åbent netværksforum for alle forskere med inte-
resse for temaet demokrati og naturforvaltning,
og understøtter således de involverede forskeres
arbejde og kendskabet til disses resultater. Infor-
mation: www.ruc.dk/teksam/forskning/Forsk-
ningscenter/.
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Indikatorsystemer i transport- og miljøpolitik 
Projektets tema har været indikatorer og indika-
torsystemer i relation til transportpolitik- og for-
valtning, med særlig vægt på integration af mil-
jømæssige hensyn og bæredygtighed med andre
sektor-politiske mål. Konkret undersøges betyd-
ningen af den institutionelle forankring af mål-
indikator- og overvågningssystemer mv. indenfor
transportområdet i forskellige lande og på EU-
plan i forhold til beslutningsorganisering og poli-
tikimplementering. En case er Det Europæiske
Miljøagentur EEA’s indikatorsystem TERM. Pro-
jektet har været finansieret af Transportrådet og
har løbet over perioden: 01.08.01-06.03.04.

Virtuelt Center for Forskning i Logistik og
Transport (CLG) 
Centrets formål er at styrke dansk forskning
inden for logistik og transport. Dette gøres via
specifikke projekter samt netværksaktiviteter på
tværs af centrets deltagere. Ambitionen i centret
er desuden af skabe broer på tværs af metoder og
discipliner og skabe nye metoder. Center for
transportforskning på TekSam – FLUXs - andel er
at bidrage med kvalitative analyser og scenarie-
værktøjer og desuden at lede delprojektet Kon-
cepter og organisationsudvikling, der fokuserer
på viden, kompetencer og læring. 

Udover deltagere fra FLUX (på TekSam) delta-
ger: ITT (DTU), CBS, HHÅ, Danmarks Transport-
forskning, Institut for Transportstudier. Projekt-
perioden løber fra 2000-2006, og projektet er
finansieret af: Det teknisk naturvidenskabelige
forskningsråd. 

Miljø i Laos, Cambodia og Vietnam 
– USEPAM-projektet
Instituttet har siden november 2002 været en
central deltager i et Danida-finansieret projekt,
der bidrager til opbygning af miljøuddannelser
og miljøplanlægning i Laos, Cambodia og Viet-
nam. I daglig tale hedder projektet USEPAM –
University Support to Environmental Planning
and Management, da projektets konkrete opgave
består i at yde støtte til opbygning af kapacitet på
universitetsniveau i forskning og undervisning på
miljøområdet. Der skal både udvikles uddannel-
sesforløb og kurser, igangsættes policy-relevant,
anvendelsesorienteret forskning, og arbejdes med
efteruddannelse og udvikling af Environmental

Information Systems og EIA-metoder til brug for
igangværende og kommende miljøaktiviteter. 

Danske parter i projektet er ud over TekSam,
Geografisk Institut på Københavns Universitet og
IU på RUC. De asiatiske parter er National Uni-
versity of Laos, Lao PDR, Royal University of
Phnom Phen, Cambodia, Hanoi Agricultural Uni-
versity, Vietnam, samt Asian Institute of Techno-
logy i Bangkok, Thailand. Projektet løber over fire
år til november 2006, og har et budget på ca. 16
mill. kr. Mere information på: www.usepam.org.

Tværvidenskabeligt tidsskrift
Tidsskriftet Journal of Transdisciplinary Environ-
mental Studies ‘TES’ er et elektronisk tidsskrift:

http://www.journaltes.dk/, der bliver redigeret fra
TekSam. Tidsskriftet blev igangsat af en interna-
tional redaktionskomité i 2001 og i første fase
placeret ved Instituttet. Tidsskriftet fokuserer på
tværfaglig miljøvidenskab i relation til regulering
og planlægning. Artikler om teoretiske, metodis-
ke og praktiske tværfaglige erfaringer bliver prio-
riteret. Tidsskriftet retter sig både mod den akade-
miske og den ’praktiske’ verden. Til dags dato er
der udkommet 5 numre af TES.

Center for studier i arbejdsliv (CSA) er en forening,
der arbejder på at styrke arbejdslivsforskningen i
Danmark. Centret har ca. 500 medlemmer (for-
skere, undervisere, studenter og praktikere inden
for arbejdslivsområdet) og udgiver det videnska-
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belige tidsskrift 'Tidsskrift for Arbejdsliv', der
udkommer fire gange om året. En ansat ved insti-
tuttet er hovedredaktør for tidsskriftet, og redak-
tionssekretariatet ligger også ved instituttet. 

Internationalisering
TekSam tilbyder i 2005 for 6. gang et 'Internatio-
nal Masters Course': Environmental Policy and the
Global Challenge - International, Regional and Glo-
bal Perspective. Fra 2003 blev uddannelsen for 1.
gang udbudt som en 2.årig uddannelse, således at
det nu er muligt at tage en TekSam-kandidatgrad
på engelsk. Den internationale master har inter-
nationale og danske studerende med en
bachelorgrad som målgruppe, og tiltrækker stu-
derende fra mange lande. I de senere år er der
optaget mellem 25-30 studerende på uddan-
nelsen, der også tiltrækker en del udvekslingsstu-
derende. Mere information på: www.ruc.dk/tek-
sam/international/.

Guidet organisatorisk selvudvikling på 
TekSam
Et behov for faglig fornyelse, etablering af en
mere forpligtende arbejdskultur og læring om sik-
ring af implementering af besluttede aktiviteter
var blandt de elementer, der var baggrunden for
at ansøge om midler til og efterfølgende igang-
sætte en proces om organisatorisk udvikling på
TekSam. Midlerne til projektet blev søgt hos og
bevilget af Udviklings- og Omstillingsfonden.
Bevillingen indeholdt en del midler til ekstern
konsulentbistand. Projektet omfatter følgende
strenge:

Ny ledelse og ejerskab: Hvorledes fastholdes medar-
bejderskab til udviklingen på instituttet / univer-
sitetet samtidig med at strategiske udviklingspro-
jekter ikke drukner i uforpligtigende
diskussioner? 

Vidensdeling og strategisk kompetenceudvikling:
Hvordan styrkes et læringsmiljø med større grad
af vidensdeling? Hvordan gøres en sådan proces
til et visionært arbejde med alles medejerskab? 

Administrativ support af nye initiativer: Hvordan
findes ressourcer til administrativ service og
hvordan bliver det administrative personale aktiv
medspiller fra idé til realisering?

60

R
U

C
 

 
·

 
 

Å
R

S
B

E
R

E
T

N
I

N
G

 
2

0
0

4



Teamwork og læring: For at kvalificere diskussioner
og beslutninger på instituttet samt sikre imple-
mentering af fælles beslutninger er der et behov
for dels at ’samle’ instituttet, dels at udvikle insti-
tuttets samlede teamworkkvalifikationer. 

Projektet blev igangsat i forsommeren 2004
og løber over 2 år, finansieres delvist af Udvik-
lings- og Omstillingsfonden med 564.000 kr.:
ww.ruc.dk/teksam/TekSam_udviklingsprojekt/.

Forskeruddannelser
Instituttets forskeruddannelse omfattede i slut-
ningen af 2004 21 ph.d.-studerende. De fleste
ph.d.-studerende er tilknyttet et af de to forsker-
uddannelses-programmer, som instituttet delta-
ger i: 

• MiljøVidenskab, der er et forskeruddannelses-
program funderet på et samarbejde mellem
Institut I, III og IV på RUC samt en række sek-
torforskningsinstitutioner.

• Teknologi & Samfund, der er instituttets sam-
fundsvidenskabelige forskeruddannelses-pro-
gram. 

Ph.d.-forsvar i 2004
Rikke Lybæk forsvarede sin ph.d.-afhandling:
Guideline for Implementing Co-generation Based on
Biomass Waste from Thai Industries - through imple-
mentation and organisation of Industrial Materials
Networks
12. maj 2004)

Mercy Kamara forsvarede sin ph.d.-afhandling:
The Golden Age of Genetic Engineering: A Challenge
to Science?
9. juni 2004

Henrik Lambrecht Lund forsvarede sin ph.d.-
afhandling:
Fagbevægelsen og bæredygtighed
17. december 2004

I 2004 har instituttet afholdt ph.d.-kurset
Det bevidste metodevalg
Kurset blev afholdt hen over foråret 2004.

Medarbejdere ved instituttet december 2004
Professorer: 6
Docenter: 2
Lektorer: 19
Adjunkter: 2
Adjungerede professorer: 4
Eksterne lektorer: 5
TAP’ere: 13
Kandidatstipendiater / ph.d.-studerende: 21

Eksternt finansierede
Adjunkter: 2
Lektor: 1
TAP’ere: 2
Forskningsassistent: 1
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Fremtidens godstransport og 
Scenarieværksteds metoder
Af professor Lise Drewes Nielsen

FLUX – Center for Transportforskning på Institut for
Miljø, Teknologi og Samfund har i løbet af 2004
afsluttet to større samarbejdsprojekter (med konsu-
lenter og forskere i Danmark), hvor RUCs bidrag har
været fokuseret på udvikling og anvendelse af sce-
narieværkstedsmetoden inden for godstransport.
Fra FLUX har Lise Drewes Nielsen og Per Homann
Jespersen haft ansvar for forskningen.  

Det første projekt har været Centerkontrakten
’Fremtidens transportkoncepter’ under Erhvervs-
ministeriet, hvor virksomheder inden for transport-
sektoren i samarbejde med konsulenter (fra Teknolo-
gisk Institut) og forskere (herunder RUC) havde til
opgave at udvikle fremadrettede strategier for virk-
somhederne. Det andet projekt er et virtuelt
forskningscenter ’Center for logistik og godstrans-
port’ (CLG) hvor forskere i et tværfagligt samarbej-
de forsker i transport. 

Fra RUCs side har vi i projekterne valgt en ind-
faldsvinkel inspireret fra aktions- og interaktions-
forskningen. Vi valgte den indfaldsvinkel at en frem-
tidig udvikling inden for transportsektoren skulle
udforskes i tæt dialog med de aktører, der er invol-
veret i transport. Det gælder virksomheder og for-

skere, men også en lang række andre interessenter
inden for planlægning, politik, miljø, arbejdsmiljø,
borgere, etc. Samtidig ønskede vi at bringe disse
mange forskellige interesser sammen i nogle værk-
stedslignende forløb, med det formål at udvikle
fremtidige transportkoncepter, som rummede
mange flere aspekter af transportsektorens fremtidi-
ge udvikling, end der kunne produceres af virksom-
heder alene eller af forskere alene. 

Vi valgte at videreudvikle og tillempe metoder
som ’Fremtidsværkstedet’ og ’Scenarieværkstedet’
således at det kunne anvendes inden for godstrans-
port. Disse værkstedsformer har nogle ganske
bestemte spilleregler for dialog, der sikrer, at alle bli-
ver hørt. De etablerer endvidere et rum for kreativi-
tet og nytænkning samtidig med at de er rettet
mod at skabe handlingsforslag og forandringer. 

Vi har afholdt tre værksteder inden for godstran-
sportområdet. De har haft følgende titler:

Fremtidens citylogistik 2007 – rammer for udvikling af
et transportkoncept. Formålet med dette værksted
var at få afdækket hvilke fremtidige krav (i en bred
samfundsmæssig forstand) en transportør kunne
forvente i forhold til at distribuere varer i de danske
større byer. Deltagere var aktører med konkrete
erfaringer med citylogistik, fra transportører til
chauffører og arbejdsmiljøprofessionelle.  

Fremtidens jernbanetransport 2008 – udvikling af
kombikoncepter. Formålet med dette værksted var
med udgangspunkt i Raillion at tegne et billede af
fremtidens krav til jernbanetransport af gods. Også
her var deltagere aktører med konkrete erfaringer
med jernbanetransport, men dog også mulige
potentielle kunder, der vil satse på banetransport.

Fremtidens godstransport i Europa set med danske
briller – med fokus på miljø, økonomi og regulering.
Formålet med dette værksted var at tegne fremtids-
billeder af godstransportsektorens udvikling frem
mod år 2020 til brug for scenariekonstruktioner.
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Værkstedets deltagere var en bred vifte af eksperter
med indsigt i forskning, regulering og udøvelse af
erhvervet.

Værkstederne har vist, at det er muligt at involvere
en række af godssektorens aktører i udviklingen af
scenarier og fremtidsbilleder inden for sektoren.
Dermed opnås et meget mere varieret og nuanceret
billede af drivkræfter og barrierer for sektorens
udvikling, hvor brede samfundsmæssige interesser
får plads i visionerne. Deltagerne deltog med stor
entusiasme i værkstederne og der har efterfølgende
været gode evalueringer af metoderne, hvilket også
har vist sig i en stigende interesse i at anvende
metoderne for andre temaer inden for transportom-
rådet. 

Forskningsmæssigt har arbejdet resulteret i en
metodeudvikling og i handlingsperspektiver på
transportområdet. Begge dele er rapporteret i
adskillige konferencebidrag og publiceringer, også
internationalt. Endvidere har erfaringerne fra projek-
tet været anvendt i nye undervisningsaktiviteter på
RUC med fokus på aktionsforskning.  



Profil og forskningsområder
Historiefaget på RUC har en særlig profil i for-
hold til de historiske institutter ved landets øvri-
ge universiteter. For det første har instituttet, i
overensstemmelse med universitetscentrets over-
ordnede målsætninger, prioriteret interdiscipli-
nære tilgange og konkret tværfagligt samarbejde.
For det andet har mange af RUCs historikere lagt
eksplicit vægt på historiefagets samfundsmæssige
forankring, når det gjaldt spørgsmålet om rele-
vans i udvælgelsen af emner i forskning og
undervisning. I forlængelse heraf har historiefa-
get ved RUC, for det tredje, altid gjort formid-
lingen af historie til et omdrejningspunkt. 

Herudover er det karakteristisk for Institut for
Historie og Samfundsforhold, at det er den kul-
turhistoriske forskning, der står stærkest.
Sammenlignet med andre historiske institutter i
Danmark kan instituttet fremvise en stor bredde
og variation i de kronologiske og emnemæssige
områder, der bliver gjort til genstand for kultur-
historiske undersøgelser, samtidig med, at der
kan peges på nogle markante, samlende ind-
satsområder for netop den kulturhistoriske

Institut for Historie og 
Samfundsforhold



forskning. Denne prioritering kommer selvsagt
også til udtryk i de løbende undervisningstilbud
og i de projekter og afhandlinger, der skrives af
de studerende ved instituttet. 

Der kan peges på navnlig tre områder, hvor
instituttets ansatte bidrager med deres forskning:
En række projekter ved instituttet har hentet
inspiration i nyere international forskning i his-
toriekultur, forstået som et samfunds mangearte-
de brug af historien. Det afgørende er i denne for-
bindelse at undersøge de mangfoldige
sammenhænge, hvori historiebrug indgår i sam-
fundsliv og samfundstænkning, og at analysere,
hvordan historiebevidsthed udgør en central
dimension i såvel den kollektive som den indivi-
duelle identitetsdannelse.

Flere af instituttets ansatte undersøger bl.a.
udviklingen af erindringsfællesskaber som et cen-
tralt element i (national, social, religiøs, partipo-
litisk eller anden) identitetsdannelse. Bl.a. analy-
seres virkningshistorien af større politiske
begivenheder eller samfundsmæssige omvælt-
ninger, med særlig interesse for hvordan forskelli-
ge grupper og individer erindrer - og bruger -
samme historiske fænomen på forskellig vis.
Instituttets historikere beskæftiger sig også med
den mere bevidste og legitimerende fortidsfor-
tolkning i politiske sammenhænge, ikke mindst i
situationer, hvor samfund står over for brud med
en hidtil kendt orden og dertil hørende fortids-
fortolkning. Dertil kommer analyser af de kollek-
tive erindringer om f.eks. køn, familie og sam-
fundsmoral i historisk belysning, der kan være
med til at forklare såvel kontinuitet som foran-
dringer i holdninger og adfærdsmønstre. 

En anden gruppe projekter ved instituttet knytter
sig til studiet af fortidens forestillingsverdener:
Hvordan har mennesker til forskellig tid opfattet
sig selv, hinanden og deres samfund? Hvilke ide-
er har de haft om natur og religion, magi og
videnskab, sygdom og død, køn, kærlighed og
seksualitet etc.? Og hvorfor og hvordan har disse
ideer forandret sig over tid? 

Denne gruppe af projekter samler sig således
om at indkredse fortidige samfunds selvforstå-
else, ideologi, identitet, moral, normer og værdi-
er. Ikke kun som “tidsånd” vel at mærke, men
med blikket rettet mod kulturens sociale diversi-
tet og ofte konfliktfyldte sammensathed. Ej heller

kun som ideer og tanker, men i særlig grad i form
af konkret kulturel praksis, i hverdagslivets vaner,
omgangsformer, symbolbrug, ritualer, gestik osv.

Den tredje gruppe af instituttets projekter kan
samles under overskriften social orden. Dette
begreb viser hen til en række centrale problem-
stillinger ang. magtforhold og sociale strukturer
under skiftende historiske vilkår: Hvordan konsti-
tueres magt under forskellige samfundsforhold?
Hvornår og hvordan kan man tale om, at magt
erobres, opbygges, udvikles, legitimeres? Hvordan
er forholdet mellem interesser og ideologi, kon-
sensus og kontrol, deltagelse og disciplinering?
Hvad kendetegner forskellige samfunds konflikt-
processer og eksklusionsmekanismer? Og hvor-
dan reagerer politiske systemer og sociale struktu-
rer i konflikt-, krise- eller krigssituationer?
Forholdet mellem stat, samfund, grupper og indi-
vider er et fælles omdrejningspunkt for alle disse
spørgsmål. 

Uddannelse
Instituttet udbyder een kandidatuddannelse - i
historie. Studiets meget åbne struktur betyder, at
kandidaternes profil ud over en grundlæggende
historiefaglighed væsentligt bestemmes af deres
individuelle studieforløb og valg af kombina-
tionsfag og toninger (se nedenfor).

Studienævnet for Historie har udarbejdet ny
studievejledning. Som andet af studienævnets
arbejde må dette bl.a. ses som en forfølgelse eller
opfyldning af de mål, der er sat i RUCs udvik-
lingskontrakt. I denne sammenhæng skal også
peges på vores systematiske arbejde med at styrke
kvaliteten i uddannelsen gennem hensigtsmæssig
udnyttelse af vejledernes forskning og pædago-
giske forcer samt gennem løbende evalueringer af
studier og undervisning.

Historie modtager sine studerende såvel fra
den humanistiske som fra den samfundsviden-
skabelige basisuddannelse. Samarbejdet mellem
disse studerende med noget forskellige forudsæt-
ninger er meget frugtbart for studiemiljøet og
fagets profil. Studiets gevinst er en bredere vifte
af teoretiske og emnemæssige tilgange, end hvis
en enkelt basisuddannelse var dominerende for-
udsætning. Som i de foregående år har vi desu-
den optaget et mindre antal studerende udefra
direkte på kandidatuddannelsen - en del med
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indslusning via bachelormodulet. Vi har haft
gode erfaringer med at integrere disse studerende
med de studerende fra RUCs egne basisuddan-
nelser.

Særlige initiativer mhp. nye erhvervsfunktioner for
historiekandidater
For at give de studerende mulighed for at
erhvervsrette deres studium med særlige kompe-
tencer udbyder vi tre såkaldte toninger:
"Museumsformidling" i samarbejde med faget
Kommunikation og "Kulturmiljø - kulturelle vær-
dier i landskaber og bebyggelse" i samarbejde
med faget Geografi og med Arkitektskolen i Aar-
hus. Denne sidste sigter specielt mod at forberede
til erhvervsfunktioner inden for kulturforvalt-
ningen i stat, amter og kommuner. I løbet af
2004 har instituttet i samarbejde med Institut for
Geografi og Internationale Udviklingsstudier og
Institut for Erhvervsøkonomi og Samfundsviden-
skab på RUC skabt forudsætninger for etablering
af en ny tredje toningsuddannelse i "European
Studies", som starter optag i efteråret 2005.

I relation til kandidaternes jobmarked har vi
også fortsat stor glæde af samarbejdet med RUCs
Centrale Praktikordning og søger at øge antallet
af historiestuderende, der gennemfører et prak-
tikforløb undervejs i studiet. Studielederen har
været medlem af den Centrale Praktikordnings
studienævn.

I lighed med det foregående år har der i 2004
været afholdt en "erhvervsdag" med henblik på at
styrke de studerendes kendskab til erhvervsmu-
ligheder efter afsluttet studium, et arrangement,
der havde stor tilslutning. De studerendes inter-
esse for deres senere beskæftigelsesmuligheder er
stigende i disse år, og "erhvervsdagen" vil herefter
blive fast element.

Nordisk ph.d.-kursus
Europæiske Kulturstudier, som er et fælles ph.d.-
program for Institut for Historie og Samfundsfor-
hold og Institut for Sprog og Kultur, afholdt et
meget vellykket nordisk ph.d.-kursus på Roskilde
Vandrehjem ved Vikingemuseet fra 25.10. -
28.10. 2004. Kurset var tværfagligt, og der deltog
18 ph.d.-studerende fra Danmark, Sverige og Nor-
ge inden for fagene litteratur, historie, filosofi og
religionsvidenskab. Kursusdeltagelse udløste 8
ECTS point. Kurset modtog økonomisk støtte fra

Danmarks Forskerskole i Historie og Forskersko-
len i Kultur, Litteratur og Kunstfag.

Kursusarrangørerne var professor Wolf
Wucherpfennig, ph.d.-studerende Iben Vyff og
professor Anette Warring. 

Kursets tema var ’Moderniseringens to ansig-
ter’ og tog udgangspunkt i, hvordan modernise-
ringens dynamik har brudt sammenhængen
mellem det universelle og det partikulære og ført
til samfundsmæssige og åndelige fragmenteringer
og uddifferentieringer, alt imens verden er blevet
mere abstrakt og mere standardiseret. Den har
aflivet og nyskabt samfundsformer og -grupper,
institutioner, medier og former for kunst og kom-
munikation, sociale normer, nationale, sociale og
personlige identiteter. Alt dette har affødt en ved-
varende spænding mellem forskellige slags kon-
servative og revolutionære bevægelser, mellem
nostalgi og fremskridtstro, dødskult og ungdoms-
dyrkelse, en fascination af den nyeste mode og
en længsel efter traditionsbundne fællesskaber og
komplementære kønsroller. Ved siden af det fin-
des der forskellige forsøg på at udholde ambiva-
lenser og at bevæge sig i det foreløbige og frag-
mentariske.

Kurset behandlede tre aspekter i dette bevæge-
lige spændingsfelt: religion, de intellektuelle og
køn, og rettede opmærksomheden på følgende
spørgsmål: Er der tale om et brud mellem religion
og oplysning eller om en omkalfatring af religiø-
se holdninger? Er religiøse holdninger overhove-
det mulige efter filosofiens principielle afkald på
metafysikken? Er de intellektuelle en social grup-
pe, eller er de defineret gennem deres holdning
til moderniseringsprocessen? Hvad er de intellek-
tuelles forhold til en forandret forståelse af kunst
og kulturproduktion? Er den moderne kvinde
markør for emancipation og fremgang eller for
destruktion og det forgangne? Og er kønnenes
bevægelse mod en mere lige position i samfundet
forenelig med en idé om kønsmæssig forskel,
eller er den betinget af en forestilling om almene
menneskelige fællestræk og universelle rettighe-
der? 

Kursusprogrammet bestod af forelæsninger
med efterfølgende diskussion og af workshops,
hvor de ph.d.-studerende fremlagde deres
forskningsprojekter eller nogle af projekternes
delresultater til kommentarer og diskussion. Efter
en indledning af Anette Warring, talte Martin
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Kylhammar, professor ved Linköpings Universitet
om ”Den tidlöse modernisten”, Henrik Kaare
Nielsen, lektor, Aarhus Universitet om ”Moderni-
tet og identitet”, Karin Lützen, lektor, RUC om
”Drømmen om i går - tradition, modernitet og
nostalgi”, Thomas Bredsdorff, professor, Køben-
havns Universitet om ”Fornuft, emotion og
oplysning”, Yvonne Maria Werner, docent, Lunds
Universitet om ”Katolsk motkultur, modernitet
och nationell identitet”, Morten Thing,
forskningsbibliotekar, RUC om ”De kulturradika-
le intellektuelle i mellemkrigstiden”, Wolf
Wucherpfennig, professor, RUC om ”De intellek-
tuelles kunstneriske identitetsarbejde”, Hilda
Rømer Christensen, forskningskoordinator talte
om ”Ligestillingsdiskurser i det 20. århundrede,
og Anne-Birgitte Richard, lektor, RUC afsluttede
med en forelæsning om ”Historiens krop:
kvindernes kamp med bios, kosmos og logos”.
Kurset blev meget positivt evalueret af kursusdel-
tagerne. 

Humaniora Festival
I 2004 arrangerede de humanistiske institutter ved
Roskilde Universitetscenter, i Øresundsuniversite-
tets regi, i samarbejde med Københavns Universi-
tet, Malmø Højskole og Lunds Universitet for før-
ste gang en Humaniorafestival. Det var festivalens
formål at synliggøre, at humanistisk forskning
bidrager til den samfundsmæssige refleksion over
centrale spørgsmål og give borgerne indblik i,
hvordan humanistisk forskning inden for sprog,
kultur, samfundsforhold, historie, kommunika-
tion, psykologi og filosofi giver mennesker input
såvel til den personlige, individuelle refleksion
som til diskussionen af, hvor det moderne sam-
fund er på vej hen. Festivalen præsenterede et
bredt udsnit af den forskning og undervisning, der
foregår på centerets humanistiske institutter. Pro-
grammet rummede flere forskellige aktiviteter som
foredrag, udstillinger og radiobiograf, og der var
samtidig mulighed for rundvisning på Roskilde
Universitetscenters bibliotek.

Festivalen præsenterede følgende forelæsninger: 

• Lektor Søren Schou: 1950’ernes glemte ekspe-
rimenter - eller historien om, hvordan nogle
gode forfattere forsvandt ud af den litterære
kanon.

• Lektor Birger Steen Nielsen: Nationalparker i
Danmark - borgerinddragelse: Fine ord eller
realiteter? Fortælling fra et aktionsforsknings-
projekt.

• Professor Ib Poulsen: Fra DR til Eva - om TV-
avisens udvikling fra 1965 til i dag. Foredraget
er illustreret med eksempler fra perioden.

• Lektor Ib Martin Jarvad: Hugo Grotius: Hvor-
dan kom det sig at en klassisk humanist og
sprogforsker blev grundlæggeren af den
moderne natur- og folkeret?

• Lektor Dan Charly Christensen: Naturforsker-
mødet i Roskilde i 1847 - Grundtvig, Ørsted
og den skandinavistiske ide.

• Lektor Kim Rasmussen: Institutionsbrugere og
fotografi - oplæg og fotoudstilling.

• Professor Peter Olsén: Nye arbejdsformer og
psykisk arbejdsmiljø.

• Professor Bent Preisler: Engelsk i Danmark-
om brug af det engelske sprog i Danmark.

• Professor Anette Warring: Hvilken rolle spiller
brugen af historien i nutiden? - belyst gen-
nem eksempler på grundlovsfejringer.

• Adjunkt Lisbeth Thorlacius: Pariserbilleder -
god og dårlig smag.

• Lektor Vincent F. Hendricks: Teknologifilosofi
- hvilke samfundsmæssige normer, krav og
behov, hvilken etik relaterer til den teknolo-
giske udvikling?

• Ph. d.-studerende Peer H. Hansen: Stay
Behind - hvilken rolle spillede forestillingerne
om den kommunistiske trussel i efterkrigsti-
den? Og hvorfor er den kolde krig et så ’hot’
emne i nutiden?

• Lektor Finn Sommer: Statslig modernisering -
konsekvenser for kontorfunktionærer.
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• Professor Arne Thing Mortensen: Peter Zinker-
nagel (1921-2003) - et portræt af en dansk
filosof.

• Adjunkt Lars Jensen: Tasmaniens sidste dron-
ning.

• Forskningsadjunkt Bente Halkier: Kan man
spise dårlig samvittighed? Om danskeres for-
hold til mad og risiko.

• Lektor Kirsten Holst Petersen: En dansk, tas-
mansk forbindelse.

Festivalens radiobiograf bød på følgende:

Højholt i Luften
Foruden et omfattende forfatterskab har multi-
kunstneren Per Højholt også en stor mængde
radiooptrædener på samvittigheden. Højholt i
Luften er en svævetur med Per Højholt ind og ud
og rundt omkring de sidste 40 år, hvor han som
forfatter har optrådt i radioen. 
Tilrettelæggelse: Cand. mag. Jacob Kreutzfeldt,
studerende på dansk. 

Spindoktorerne – en etisk udfordring?
Forholdet mellem politikere og offentlighed har
undergået en række forandringer de senere år,
ikke mindst pga. spindoktorernes indtog i dansk
politik. Hvilke politiske og etiske udfordringer
stiller professionaliseringen af den politiske kom-
munikation? Medvirkende: Jacob Dahl Rendtorff,
lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og
Erhvervsøkonomi, RUC; Klaus Kjøller, forfatter
og lektor på Københavns Universitet; Kurt
Strand, studievært i Profilen.
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Tilrettelæggelse: Kristian Ruby, studerende på IU
og Historie

Dødskandidaterne
En montage om tyske soldater, der blev tilbage-
holdt efter befrielsen i 1945 for at rydde landmi-
ner på den jyske vestkyst. Som krigsfanger blev
de unge mænd beordret ud i minefelterne, og
hver femte mistede livet eller blev kvæstet under
aktionen. I programmet medvirker bl.a. historiker
og jurist Helge Hagemann og Willy Bjerregaard,
søn af en tidligere minerydder.
Tilrettelæggelse: Robert Barkman, Heidi Lollike
Lund og Charlotte Wentzel, studerende på Kom-
munikation.

Natten
Natten er en abstrakt radiofortælling, som søger
at indfange lyden af natten. Hovedpersonerne er
nogle af nattens særlige eksistenser: nattevagten
på et sindssygehospital og politimænd på natpa-
trulje. Udsendelsen har været nomineret til den
prestigiøse radiopris Prix Future. 
Tilrettelæggelse: Cand. comm. Thomas Haugaard.

Kærlighed og køn – fra skæbne til stil?
Kærlighed og kønsroller er under hastig forand-
ring, synes sociologer og seksualforskere at være
enige om. Den kromosombestemte kønslige
skæbne bliver i senmoderniteten gradvist erstat-
tet med en mangfoldighed af forskellige seksuelle
identiteter, som ikke er gensidigt udelukkende og
kan vælges til og fra efter forgodtbefindende.
Valg af partnere og seksuel orientering sker på
markedsvilkår og indgår på lige fod med andre
eksistentielle valg i skabelsen af den enkeltes livs-
fortælling. Hvad betyder de moderne livsvilkår
for vores selvopfattelse, og hvilke konsekvenser
har de mange valg for vores forhold til andre
mennesker? Medvirkende: dr. scient. soc. Hen-
ning Bech, lektor i sociologi på Københavns Uni-
versitet; Nina Frank, chefredaktør på livsstilsma-
gasinet Woman.
Tilrettelæggelse: Henrik Moltke og Kristian Ruby,
studerende på IU og Historie. 

Instituttets stillingsstruktur pr. 31.12.2004
Professorer: 3 
Lektorer:10
Adjunkter: 2
Undervisningsassistenter: 1 
Ph.d.-stipendiater: 4

TAP’ere: 2
TEK-TAP’er: 1
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Ved Institut for Sprog og Kultur forskes der i
sprog, litteratur, kultur og medier. 

Instituttets medarbejdere arbejder med syste-
matiske beskrivelser og analyser af sprog, littera-
tur, kultur og medier, med sprogets, litteraturens,
kulturens og mediers liv, funktion og forandring i
samfundet og med hvordan sprog, litteratur, kul-
tur og medier kan formidles og læres. 

Institut for Sprog og Kultur rummer fire fag,
Dansk, Engelsk, Fransk og Tysk og den tværfagli-
ge uddannelse Kultur- og Sprogmødestudier.
Dansk kan i kombination med virksomhedsstudi-
er læses i en toning Public Relations. Derudover
underviser instituttets medarbejdere på den
humanistiske basisuddannelse, både den almene
og den internationale.

I 2004 har instituttet arbejdet på at omsætte
sin faglige udviklingsplan, Strategiplan 2003-2007,
i praksis inden for forskning, uddannelse, her-
under ph.d.-uddannelse, og forskningsformid-
ling.  

Forskergrupper og -netværk
Et vigtigt element i udviklingsplanen er at styrke
instituttets interne forskningsorganisering.
Forskningen er organiseret på tværs af fagene i
fem tyngdepunkter: 

• Funktionel grammatik og pragmatik
• Sociolingvistik, Samtaleanalyse, Sprogpæda-

gogik og Sociokulturelle Spørgsmål: SCALPS 
• Litteratur og æstetik
• Kulturstudier
• Medier og kultur

2004 har været præget af stor aktivitet. Grupper-
ne har dannet ramme om fremlæggelser af grup-
pemedlemmers forskning, herunder af ph.d.-stu-
derende, om gæsteforelæsninger af forskere fra
ind- og udland, om temadage og –seminarer, om
udgivelsesprojekter og om planlægning og afhol-
delse af konferencer. 

Grupper af medarbejdere deltager samtidigt
aktivt også i eksterne netværk. Det gælder Det

Institut for Sprog og Kultur



sproglige polyfoninetværk, støttet af SHF, og LOKE,
et nordisk PR-netværk, hvor instituttet for begges
vedkommende stiller hovedkoordinatoren. I
2004 er Forskningsnetværk om historiefortælling i
organisationer blevet dannet med deltagelse af
både forskere og praktikere. Andre vigtige net-
værk er Grammatikaliseringsnetværket, forsknings-
netværket om samtaleanalyse MOVIN, Sprog- og
kulturnetværket, Avantgardernes aktualitet og gen-
komst, Classicisme et Lumiéres. Medarbejdere er
bestyrelsesmedlemmer i Det nationale netværk for
kulturforskning og kulturanalyse, i Association scien-
tifique franco-danoise ASFD og i European Austra-
lian Studies Association EASA.

Flere medarbejdere har bidraget til Statens
Humanistiske Forskningsråds udvikling af nye
forskningstemaer som medforfattere til temarap-
porterne Kulturens fremtid: Æstetik uden grænser og
Humanistisk viden i et vidensamfund og som med-
lem af SHFs arbejdsgruppe Sprog og magt.

Uddannelse
Efter optaget sommeren 2004 fordeler de stude-
rende sig på fagene med 444 på dansk, 158 på
engelsk, 40 på tysk, 51 på fransk og 375 på Kul-
tur- og Sprogmødestudier. Den generelle stagna-
tion i tilgangen til fremmedsprog mærkes også på
instituttet, men på trods heraf havde engelskfaget
en betydelig fremgang. For at styrke samarbejdet
om uddannelserne og forbedre ressourceudnyt-
telsen sluttede de tre fremmedsprog sig sammen i
ét studienævn, Studienævnet for Fremmedsprog.
Tyskfaget har fortsat samarbejdet med Germansk
ved Københavns Universitet, således at studeren-
de kan følge undervisning begge steder. 

Væksten i instituttets yngste fag, Kultur- og
Sprogmødestudier, er toppet, og faget kan se frem
til en mere stabil udvikling. Med overflytninger
af personale, nyansættelser af adjunkter og
opslag af et professorat er Kultur- og Sprogmøde-
studier blevet konsolideret. 

Det er karakteristisk for instituttets fag, at de
tilbyder de studerende at kvalificere sig både med
henblik på undervisning i gymnasieskolen og
med henblik på det brede arbejdsmarked for
humanister. Studieordningerne er indrettet med
et dobbelt erhvervssigte, og sammenlignet med
andre institutter finder en forholdsvis stor del af
sprogfagenes kandidater beskæftigelse uden for
uddannelsessektoren. Efter at der med gymnasie-

reformen er indført et nyt valgfag i gymnasiet,
kulturforståelse, har Kultur- og Sprogmødestudier
arbejdet på at udvikle en åben uddannelse hen-
vendt til gymnasielærere, der ønsker undervis-
ningskompetence i det nye fag, og til andre pro-
fessionsgrupper med behov for viden om kultur-
og sprogmødet. 

Den nye uddannelsesbekendtgørelse for uni-
versitetets uddannelser og gymnasiereformen har
stået i centrum i det forløbne år. Instituttet har
bidraget aktivt til arbejdet med at formulere kom-
petencekrav til fremtidens gymnasielærere i
Videnskabsministeriets nationale faggrupper og til
arbejdet med gymnasielærernes efteruddannelse i
Rektorkollegiets regi og i Roskilde Amt (se ndf.).

Ph.d.-uddannelse 
I 2004 har instituttet i kraft af fondsfinansierede
stipendier og medfinansiering fra universitetets
side kunnet ansætte flere ph.d.-studerende. Ved
årsskiftet var 15 ph.d.-studerende i gang i ph.d.-
programmerne Europæiske Kulturstudier (i samar-
bejde med Institut V) og Sprogvidenskabelige Studi-
er. Instituttet samarbejder endvidere med Institut
for Kommunikation, Journalistik og Datalogi om
programmet Kommunikation, medier og
journalistik.

Samarbejdet om Forskerskole Øst med Køben-
havns Universitet og CBS har udviklet sig positivt
med et godt udbytte for både ph.d.-studerende
og vejledere. Instituttet har igen i 2004 udbudt
sprogvidenskabelige forskerkurser på RUC som
led i skolens faste kursusudbud. Europæiske Kul-
turstudier har den 27.-28. oktober afholdt et vel-
besøgt forskerkursus, Modernitetens to ansigter, i
samarbejde med Forskerskolen i Kultur, Litteratur
og Kunstfag og Forskerskolen i Historie. Institut-
tet samarbejder endvidere med Georg Brandes-
Skolen om udbud og afholdelse af litterære for-
skerkurser.

For at styrke forskeruddannelsesmiljøet er fle-
re ph.d.-studerende blevet samlet fysisk omkring
institutkernen. Også oprettelsen af en ph.d.-koor-
dinator-funktion har vist sig at have en positiv,
miljøskabende virkning.

Centre
Instituttets medarbejdere engagerer sig i stigende
grad i udadvendte aktiviteter. Instituttets centre er
kendetegnet ved at forbinde en faglig-forsknings-
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mæssig aktivitet med udadvendt formidling til
særligt interesserede eller til en bredere offentlig-
hed. 

I 2004 blev IRIS, Center for Sprog- og Kulturpæ-
dagogik oprettet. Formålet er at centret skal danne
ramme om forskning, undervisning, formidling
og rådgivning om sprog, kultur og internationali-
sering. Sprogene omfatter både fremmedsprogene
– især engelsk, tysk og fransk – og dansk som
fremmed- og andetsprog. IRIS blev åbnet med
konferencen Andetsproget i arbejde.

Et nyt center, Center for historiefortælling, er
blevet forberedt mhp. oprettelse i 2005. Centret
skal udgøre et forum, hvor forskere og praktikere
mødes og samarbejder om at udvikle teori og
metode i historiefortælling og organisationskom-
munikation.

Center for Østrigsk-Nordiske Kulturstudier har
eksisteret i en årrække som en meget aktiv ram-
me om forskning og forskningsformidling. Cent-
ret er af den østrigske ambassade blevet bedt om
at arrangere et internationalt symposium om
østrigsk identitet i anledning af den Østrigske
Republiks 60-års-fødselsdag i 2005. 

Konferencer
Andetsproget i arbejde – åbningskonference for
IRIS, Center for Sprog- og Kulturpædagogik –
fandt sted den 22.-23. januar. Anledningen var
den nye lov om undervisning i dansk som andet-
sprog, Danskuddannelsesloven, der gør dansk-
undervisningen mere orienteret mod erhvervsliv,
arbejdsmarked og arbejdspladskultur. Med danske
og udenlandske oplægsholdere og 75 deltagere
fra Danmark, Norge, Sverige og Island lagde kon-
ferencen grunden til et internationalt netværk
med fokus på andetsproget på arbejdspladsen.
Konferencen blev støttet af Integrationsministeri-
et. En publikation med konferencebidrag er
under udarbejdelse.

Historiefortælling i praktisk kommunikation den 3.
juni i anledning af udgivelse af en bog af samme
navn (red. Susanne Kjærbeck). Konferencen, der
blev afholdt i samarbejde med Roskilde Universi-
tetsforlag og Advice A/S, var velbesøgt af forskere
og praktikere inden for feltet.

Broadcast Talk om talesprog og talt sprog i medi-
erne blev afholdt af forskergruppen Medier og Kul-

tur den 30.9.-2. 10. Konferencen samlede deltage-
re fra England, Israel, Italien, Norge og Danmark.

Rigsfællesskabet – Ånd eller bånd blev afholdt af
forskergruppen Kulturstudier den 3. december.
Foruden en række forskere deltog de tre nordat-
lantiske medlemmer af Folketinget. Som afslut-
ning på konferencen blev en ny publikationsræk-
ke Kult præsenteret.

Dansk nu – på langs og på tværs fandt sted på RUC
den 9. december på initiativ af prof. Ib Poulsen i
samarbejde med adjunkt Gitte Ingerslev, DPU.
Konferencen, der blev åbnet af undervisningsmi-
nister Ulla Tørnæs, havde med de netop udkom-
ne PISA-rapporter et højaktuelt emne. I konferen-
cen deltog for første gang forskere og undervisere
i danskfaget fra alle dele af uddannelsessystemet
samt repræsentanter for Dansklærerforeningen
og Undervisningsministeriet.   

Endvidere bidrog flere forskere til Humaniora-fes-
tivalen på RUC den 24. 4. som led i de humani-
stiske fakulteters Øresundssamarbejde (Lund,
Malmø, København, RUC).

Efteruddannelse af gymnasielærere
Instituttet har bidraget aktivt til udvikling af
efteruddannelsestilbud til gymnasielærere i
Roskilde Amt. I samarbejde med et konsortium af
gymnasieskoler og VUC i amtet har instituttet
udviklet og afholdt efteruddannelsesmoduler i
almen studieforberedelse og almen sprogforståelse.
IRIS har fået støtte af Undervisningsministeriets
pulje til udvikling af nye efteruddannelseskurser.
Med projektet Sprogtilegnelse og ungdomskultur
afprøves et nyt, case-baseret efteruddannelses-
koncept, der henvender sig til sproglærere både i
de almene og i de erhvervsgymnasiale uddan-
nelser.

Sprogpolitik og sprogkompetencer
Med den intensiverede internationalisering af
universitetet og tilbud om hele engelsksprogede
uddannelser er sprogpolitiske spørgsmål kommet
i centrum for opmærksomheden. På baggrund af
forskning i sprogpolitiske emner har instituttet
bidraget med analyser og oplæg til udformning af
en sprogpolitik for universitetet og har stillet
ekspertise til rådighed for den offentlige debat.
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Tilbud til studerende og ansatte om at udvikle
sproglige kompetencer er vigtige elementer i en
sprogpolitik. Universitetet har gennem 10 år
udviklet og tilbudt danskundervisning til uden-
landske studerende, både til udvekslingsstuderen-
de og gennem de seneste år også til studerende,
der skal bestå studieprøven med henblik på opta-
gelse til en hel uddannelse. Et godt samarbejde
med Roskilde Sprogcenter har ført til stigende
aktivitet og flere ansatte. Fra 2005 skal dansk-
undervisningen formelt indgå som en del af
instituttets virksomhed.

Flere og flere af RUCs uddannelser udbydes på
engelsk – en udvikling, der stiller krav til de
ansattes engelskkundskaber. Engelskfaget har
påtaget sig opgaven at udvikle og tilbyde kurser i
akademisk engelsk til lærere, der skal undervise
på engelsk, og til teknisk-administrativt persona-
le, der skal servicere på engelsk. Dette tilbud er
blevet godt modtaget af RUCs ansatte, og fore-
spørgsler også fra studienævn og fra andre insti-
tutioner tyder på en generelt stigende bevidsthed
om de sproglige udfordringer, som internationali-
seringen fører med sig.

Ph.d.-grad
Lars Christian Steenberg: Fortællingens retorik – en
afhandling om retorisk styring i nordiske fortællinger.

Instituttets ansatte
5 professorer
1 docent
18 lektorer
4 adjunkter
2 forskningsstipendiater
2 studielektorer
1 studieadjunkt
15 ph.d.-studerende
1 forsker i puljejob
8 TAP´ere

73

R
U

C
 

 
·

 
 

Å
R

S
B

E
R

E
T

N
I

N
G

 
2

0
0

4



[ F O R S K N I N G S S P O T ]  

74

R
U

C
 

 
·

 
 

Å
R

S
B

E
R

E
T

N
I

N
G

 
2

0
0

4

Anvendt samtaleanalyse: 

Samtaleanalyse som metode for kom-
munikationsanalyse og rådgivning
Af lektor Susanne Kjærbeck

Hvordan er talesproget bygget op, hvordan analyse-
rer man det, og er det muligt at rådgive om mundt-
lig kommunikation i samtaler? Det er spørgsmål,
som optager mig, og som jeg for nylig har beskæfti-
get mig med i to antologier – i ”Samtalen på arbej-
de – konversationsanalyse og kompetenceudvikling”
(Birte Asmuss & Jakob Steensig (red), Samfundslitte-
ratur, 2003) og i ”Historiefortælling i praktisk kom-
munikation” (Susanne Kjærbeck (red), Roskilde Uni-
versitetsforlag, 2004).

Det er stadig en udbredt opfattelse, at kommu-
nikation mellem to parter foregår som en énvejspro-
ces mellem en afsender og en modtager, hvor
afsender ’taler’ og modtager ’lytter’. Men det har
vist sig, at denne forståelse ikke holder, når kommu-
nikationsformen er samtaler. Her er der ikke tale om
adskilte handlinger mellem afsender og modtager,
men derimod om interaktion – handling mellem
deltagerne. De sproglige ytringer bliver til i et sam-
arbejde og forhandling mellem samtalens deltagere,

og der er ikke tale om klare afsender- og modtageri-
dentiteter. 

Den etnometodologiske samtaleanalyse, som jeg
arbejder med, har sociologiske rødder. Den opstod i
Californien i 1960’erne som en sproglig aflægger af
etnometodologien og har gennem de seneste år
oplevet en næsten eksplosiv udvikling og udbre-
delse ikke blot inden for det sociologiske fagområ-
de, men i høj grad også inden for lingvistik, kom-
munikation og fremmedsprogsfagene.
Samtaleanalysens forskningsinteresse er at beskrive
de kommunikative metoder, som deltagerne i en
samtale tager i anvendelse for at gøre sig forståelige
og for at forstå andre.

”Samtalen på arbejde” blev til i samarbejde
mellem en gruppe forskere fra det danske interak-
tionsnetværk MOVIN (Microanalysis of Verbal Inter-
action), som modtog støtte fra Statens Humanistis-
ke Forskningsråd i perioden 1998-2000. Bogens
formål er at formidle vores viden om professionelle
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samtaler til en bredere offentlighed og bygge bro
mellem forskningen og dens anvendelse. I mit
bidrag fokuserer jeg på myndiggørende og umyn-
diggørende samtalestrategier i handlingsplansamta-
ler, også kaldet ’aktiveringssamtaler’. Jeg undersøger
sagsbehandlerens kommunikative handlinger –
hvordan de modtages af den ledige, og om de får
vedkommende til i praksis at tage del i beslutningen
om en konkret handlingsplan for sin tilknytning til
arbejdsmarkedet. Jeg har udvalgt to prototypiske
samtaler, en vellykket og en problematisk. I den vel-
lykkede samtale lykkes det sagsbehandleren at ind-
drage en ellers umotiveret klient i beslutningspro-
cessen og få ham til selv at træffe de afgørende valg
med hensyn til sin beskæftigelse. Det gør han ved
hjælp af spørgsmålsformen, ved hjælp af modtager-
tilpassede forklaringer og ved at positionere sig selv
som ’neutral’ formidler af det gældende regelsæt. I
den problematiske samtale resulterer sagsbehandle-
rens samtalestrategier i en umyndiggørende passivi-
sering af en ellers motiveret klient. Det sker fordi kli-
entens informationsbehov ikke imødekommes og
fordi sagsbehandleren positionerer sig selv som
agent og klienten som passiv modtager af beslut-
ninger om hendes egen fremtid.

Bogen ”Historiefortælling i praktisk kommunika-
tion” er blevet til i et samarbejde mellem universi-
tetsfolk og kommunikatører, som alle arbejder med
historiefortælling. Dens formål er at gå tæt på de
metodiske sider af historiefortælling og give nogle
bud på, hvad historiefortælling er, og hvordan man
kan arbejde med det i forskellige praktiske sammen-
hænge. 

Narrativer betragtes af mange inden for organi-
sationsteori og sprogvidenskab som faste strukturer,
som en fortæller kan vælge at tage i anvendelse.
Men i mit bidrag, der bærer titlen ”Historiefortæl-
ling i mundtlig kommunikation – modtageren som
medfortæller”, viser jeg, at historiefortælling er et
interaktionelt kommunikativt fænomen. Modtage-

ren er til stede som medkonstruktør og påvirker his-
toriefortællingen uanset om vedkommende bidra-
ger verbalt eller ej. Jeg undersøger nærmere i hvilket
omfang narrativer fra vidt forskellige kommunika-
tionssituationer kan siges at have samme strukturel-
le karakteristika, og i hvilket omfang samtaledelta-
gerne tilpasser narrativerne til den enkelte
kommunikationssituation. Samspillet mellem fortæl-
ler og modtager/medfortæller er meget forskelligt i
de undersøgte kommunikationssituationer, og de
forskellige deltagelsesformater skyldes i høj grad
den samtaletype, der er tale om, idet de forskellige
formål med samtalen og forskellige forventninger til
hvordan den skal foregå, gør sig gældende.

De to antologier bygger på forskellig vis bro
mellem forskning og praksis. Det er min opfattelse,
at det anvendte perspektiv i forbindelse med samta-
leforskningen og samarbejdet med praktikere i kom-
munikationsbranchen har været særdeles givende
og udfordrende, og det er noget, vi ønsker at arbej-
de videre med i netværksregi.
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Forskningfelt postkolonialt Australien

Af lektor Kirsten Holst Petersen og adjunkt Lars Jensen

Australske studier har stået centralt for vores
forskning gennem en del år. Ved at fokusere på
postkolonialt Australien har vi anlagt en vinkel på
vores forskning, der sætter relationer mellem et
ikke-aboriginalt og et aboriginalt Australien, samt
spændingsforholdet mellem den foretrukne nybyg-
gerfortælling over for den mere (selv)kritiske fortæl-
ling om Australien som et indvandrerland, i cen-
trum. Som sådan kan man naturligvis tænke mange
interessante paralleller til danske forhold, herunder
spørgsmålet om Danmark som multikulturelt sam-
fund gennem tid og rum, og spørgsmålet om natio-
nens evne til selvkritisk at revidere foretrukne kon-
sensusfortællinger, eksempelvis i forhold til anden
verdenskrig, rigsfællesskab og kolonier. Nedenfor
følger en kort præsentation af vores respektive
arbejde med postkolonialt Australien.

Lars Jensen: Jeg vil nævne to danske publikatio-
ner. Den første danske publikation er den australske
historiker, David Days, Australiens historie, som jeg
har redigeret og oversat til dansk, samt skrevet en
introduktion, et fotoessay og en epilog til. Jeg har i
sin tid selv udvalgt David Days australienshistorie,
fordi den netop problematiserer beretningen om
det ikke-aboriginale Australien som et samfund, der
opstod forholdsvist konfliktløst og som et ’naturligt’
britisk-irsk samfund på den modsatte side af kloden,
hvis identitet først bliver multikulturel i kølvandet på
en demografisk forandring af det australske sam-
fund efter anden verdenskrig, især fra 1970erne. I
Days syn er det præcis konflikten mellem ’hvide’ og
’sorte’ australiere samt bevidstheden om det
befolkningsrige Asien mod nord som en potentiel
trussel, der kommer til at være styrende for australi-
ernes egen identitetsopfattelse. Der er tale om en
særlig afart af Edward Saids orientalismeforståelse,
hvor aboriginerne bliver den internaliserede anden,
mens asiaterne bliver den eksternaliserede anden,
uanset om asiaterne kommer ind i Australien eller ej.
Samme optik har været anvendt i undervisningsbo-
gen Beyond Outback, redigeret og delvist skrevet
sammen med Ella Wollesen, Fredericia IBC. Med tit-
len har vi netop ønsket at signalere en vigtig proble-

matisering af den gængse opfattelse af Australien
udefra som et stort set konfliktløst og egalitært sam-
fund. For engelsklæsende kan jeg henvise til en
kommende bog med arbejdstitlen Australian Cultu-
ral Histories.

Kirsten Holst Petersen: Mit udgangspunkt i for-
hold til australske studier er litterært; jeg har skrevet
om Peter Carey (Oscar and Lucinda) og den vest-
australske digter Phillip Salom, og jeg har udvalgt
og introduceret Dorothy Hewetts digte og været
’poetry editor’ for nye digtsamlinger af Mark
O’Connor og Dianne Fahey. Jeg har lavet udstilling-
er og skrevet programmer om både nutidig aborigi-
nal kunst og moderne australsk maleri, og jeg
anmelder løbende nyere australsk litteratur for
Standart. Den aboriginale udstilling (på Moesgård
Museum) var et direkte indlæg i debatten om abori-
ginal (post)kolonial identitetssøgning, mens de øvri-
ge forfattere på hver sin måde er en del af den au-
stralske kamp for en selvforståelse, løsrevet fra den
angelsaksiske. Mit nuværende projekt er en analyse
af den glemte dansk/tasmanske forfatter Marie Bjel-
ke Petersen, som mellem 1915 og 1937 skrev popu-
lære romantiske romaner, der benyttede triviallitte-
raturens form, men lavede nogle usædvanlige
sammenstillinger mellem religion, natur og roman-
tisk kærlighed/sex. Jeg vil dels fortælle en emigra-
tionshistorie og dels analysere romanerne ud fra en
queer–teoretisk tilgang, der måske kan knytte den
pietistiske sproglige sammenblanding af hengiven-
hed til Gud og sex sammen i et univers, der giver
mening i en kvindesammenhæng i det mandsdomi-
nerede australske pionersamfund i begyndelsen af
det 20. århundrede. Projektet vil medtænke de teo-
rier om den romantiske triviallitteratur, der er opstå-
et i kølvandet på den moderne feminisme.  
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Instituttet har siden januar 2000 været hjemsted
for forskning og uddannelse inden for områderne
kommunikation, journalistik og datalogi. 

Instituttet spænder over både det humanistis-
ke og det naturvidenskabelige hovedområde og
rummer også en stærk samfundsvidenskabelig
orientering inden for alle tre fag. Forskningen i
instituttet strækker sig fra grundforskning over
strategisk forskning til forskellige former for
anvendt forskning og forskningsbaseret udvik-
lingsarbejde. Instituttet varetager undervisningen
i fire overbygningsfag: Kommunikation, Journa-
listik, Datalogi og Performance-design og bidra-
ger til de humanistiske og de naturvidenskabelige
basisstudier i både en dansksproget og en eng-
elsksproget variant. Hertil kommer to åbne
uddannelser: Master i Professionel Kommunika-
tion (MPK) og Master i Computer Mediated Com-
munication (MCC) samt en andel i IT-vest
uddannelsen: Master i IKT og Læring (MIL). Insti-
tuttet bidrager desuden til det Åbne Humanistis-
ke Basisstudie og varetager på opdrag af IT-Uni-
versitetet i København en kandidatuddannelse i
Tværfaglig IT-udvikling.

Instituttets forskeruddannelse er organiseret i
to forskerskoler, hhv. ph.d.-programmet Kommu-
nikation, Journalistik og Medier (KJM) fælles for
institut VI (medier og kultur) og VII (Kommuni-
kation og Journalistik) og ph.d.-programmet
Design and Management of Information Techno-
logy (DMIT) dækkende datalogiafdelingens
forskning. Begge programmer er med i landsdæk-
kende, internationale forskeruddannelsesnet-
værk.

Til at løse opgaverne har RUC i 2004 tildelt
instituttet en ramme på 54 faste VIP-stillinger
(adjunkt, lektor, professor). Kun Kommunikation
udnytter sin rammenormering fuldt ud (inkl. to
studielektorer), mens Journalistik har både ledige
stillinger og tre studielektorer uden forsknings-
pligt og Datalogi har også ledige stillinger. Hertil
kommer en gruppe på 24 ph.d.-studerende. Ved
udgangen af 2004 har instituttet 77 medarbejdere
med enten forsknings- eller udviklingspligt (med-

Institut for Kommunikation, 
Journalistik og Datalogi



regnet 10 ph.d.-studerende uden løn). Hertil
kommer godt 50 eksterne lektorer og undervis-
ningsassistenter og en stab på 15 kontormedar-
bejdere og godt 20 teknikere suppleret af studen-
termedhjælpere. I alt over 160 mennesker med
ansættelsesbrev ved instituttet.

Instituttet består af tre faglige afdelinger, ledet
af hver sin afdelingsleder og med lektor Niels
Christian Juul som institutleder:

1) Afdelingen for Kommunikation ledet af pro-
fessor Kim Schrøder

2) Afdelingen for Journalistik ledet af lektor
Michael Bruun Andersen og

3) Datalogiafdelingen ledet af lektor Troels
Andreasen.

De tre afdelingsledere udgør sammen med insti-
tutlederen instituttets ledelse. Den daglige ledelse
varetages af et ledelsesteam i hver afdeling bestå-
ende af afdelingsleder, studieleder og ansat
sektionsleder for de tekniske afdelinger. Institut-
lederen uddelegerer efter aftale med rektor en
væsentlig del af sine beføjelser til afdelingslederne.

Ved siden af de tre faglige afdelinger huser
instituttet RUC’s AV-afdeling med en ansat leder,
Ole Meyer-Lassen. Siden 1. august 2004 har insti-
tuttet på tværs af de i alt fem studienævn etable-
ret en fælles eksamensadministration (decentra-
liseret fra tidligere at være et eksamenskontor for
hele RUC).

I tilknytning til Datalogiafdelingen findes
Driftsafdelingen (IT-services), som har en ansat
leder, systemchef Kim Mikkelsen. Denne sektion
udfører en række drifts- og udviklingsopgaver for
centret, herunder epost-kontoret, drift og udbyg-
ning af RUnet, herunder Plug’n Study, Single-
sign-on, eCampus og andre portal-projekter samt
en række andre fælles center-services plus IT-
understøttelse af Datalogiafdelingens forskning,
uddannelse og administration.

I tilknytning til afdelingen for Kommunika-
tion er der oprettet en sektion for Teknisk Drift
og Udvikling, også med en ansat leder, sektions-
leder Kim Sandholdt. Sektionen yder service og
udvikling indenfor IT og AV til forskning, uddan-
nelse og administration for både afdelingen for
Kommunikation og Journalistik.

Instituttets fire overbygningsfag og de dertil
hørende studerende udgør hovedgrundlaget for
instituttets økonomi. De to gamle fag, Kommuni-
kation og Datalogi, har efter en længere årrække
med stigende efterspørgsel mærket en lille ned-
gang i efterspørgslen, som dog kompenseres af
arbejdet med igangsættelse af nye uddannel-
sesinitiativer, bl.a. en række nye tiltag med hele
og dele af uddannelserne på engelsk. Efterspørgs-
len efter Journalistik har stabiliseret sig, mens
Performance-design er nystartet og dermed i
vækst. Masteruddannelserne udgør fortsat en
niche-produktion, som samtidig skaber rum for
uddannelseseksperimenter, der senere integreres i
de ordinære uddannelser.

Studenterbestanden er af Økonomisk Afdeling
anslået til per 1. september 2004 at være hhv.
1090, 521, 31 og 221 for overbygningsfagene
Kommunikation, Journalistik, Performance-
design og Datalogi. Alle fire fag har studiestart to
gange om året (1/2 og 1/9) og understøtter såle-
des muligheden for at de studerende reelt kan
udnytte RUC’s fleksible kombinationsstruktur
mellem to overbygningsfag.

Instituttets forskere søger og hjemtager ekster-
ne forskningsmidler i pænt omfang. Disse midler
bruges bl.a. til finansieringen af hovedparten af
instituttets ph.d.-studerende. Behovet for ekstern
finansiering er stigende og opmærksomheden
herpå er stor blandt instituttets forskere, som
anvender en ikke uvæsentlig del af deres
forskningstid på at skrive ansøgninger.

Ansatte på institutniveau
2/3 lektor (institutleder)
1/2 ekspeditionssekretær (institutsekretær)
1 AC-fuldmægtig
1 assistent

Afdelingen for Kommunikation
Afdelingen varetager forskning og undervisning
inden for fagområderne kommunikation og per-
formance-design. Afdelingens forskning og
undervisning er to sider af samme sag og tager
udgangspunkt i behovet for viden inden for over-
bygningsuddannelserne i Kommunikation og
Performance-design, og de praksisfelter som disse
uddannelser retter sig imod.
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Afdelingens målsætning og virksomhed
Det er formålet med den samlede virksomhed i
Afdelingen for Kommunikation at skabe viden-
skabeligt baseret indsigt i enhver form for kom-
munikation, der drejer sig om formidling af
viden og oplevelser, gennem traditionelle og
interaktive medier og gennem interpersonel
kommunikation i hverdagen.

Afdelingens forskning frembringer i forlæng-
else af dette formål indsigter om kommunika-
tion, der fremmer samfundets forståelse af sig
selv som medialiseret informations- og oplevel-
sessamfund, og som er relevante for og anvende-
lige i offentlige institutioner og private virksom-
heder. Forskningen sigter imod at markere sig
nationalt såvel som internationalt på en måde,
der gør en forskel i det videnskabelige samfund,
og imod at formidle sine indsigter såvel til en
bred offentlighed som til relevante grupper og
institutioner i og uden for uddannelsessystemet.

Afdelingens undervisning uddanner - hvad
enten det drejer sig om bachelor- og kandidatud-
dannelsen eller om masteruddannelser og andre
former for efteruddannelse - refleksive praktikere
på det kommunikative område. Det sker ved at
undervisningen formidler forskningens videnska-
belige indsigter til de studerende, og ved at
bibringe dem de teoretiske, metodiske, analytiske
og produktive kompetencer, der sætter dem i
stand til selv at skabe indsigter om kommunikati-
ve og mediemæssige forhold på et højt professio-
nelt niveau.

Undervisningen kvalificerer således de stude-
rende til erhvervsfunktioner i virksomheder,
organisationer og institutioner, hvor det er afgø-
rende, at medarbejderen har de analytiske og pro-
duktive kompetencer, der gør, at kommunika-
tionsindsatsen tjener det ønskede formål.

Kommunikationsforskningen
Afdelingen har i 2002 og 2003 oprettet tre
forskningscentre, der omfatter så godt som alle
medarbejdere med forskningspligt. Afdelingens
forskningsorganisering ser herefter således ud:

• Center for Brugerorienteret Kommunikations-
forskning, leder lektor Bente Halkier,
http://www.usercom.ruc.dk/.

• Center for Visual Communication, leder lektor
Bruno Ingemann, http://www.cvc.ruc.dk/.

• Center for Viden og Design i Nye Medier, leder
lektor Simon Heilesen, http://www.viden-
design.ruc.dk/.

Centrene, der hver samler nogenlunde lige
mange forskere og omfatter både fastansatte og
løstansatte VIP'ere, har gennem 2004 været præ-
get af livlig aktivitet, med en vekselvirkning
mellem på den ene side interne seminarer for
medlemmerne og på den anden side åbne,
offentlige seminarer og konferencer med oplægs-
holdere og deltagere fra andre læreanstalter og fra
kommunikationsbranchen. En række forskere i

de tre centre er involveret i ledende og deltagen-
de roller i nationale, nordiske og internationale
forskningssamarbejder inden for blandt andet
læring og medier, sundhedskommunikation,
samarbejde på nettet og erhvervsjournalistik.

Strategiplan for Afdelingen for Kommunika-
tion 2004-2008
Afdelingen udarbejdede i sommeren 2004 Strate-
giplan for Kommunikation 2004-2008. Planen er
ikke mindst vigtig for afdelingen i kraft af den
selvrefleksive proces, den er blevet til igennem
forskningscentrene og på personalemøder. En
lang række medarbejdere har bidraget direkte til
planens endelige ordlyd.

Strategiplanen tegner for det første et fyldigt
signalement af afdelingens aktivitetsområder
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(forskningscentrene, de to kandidatuddannelser,
de tre masteruddannelser). For det andet indsæt-
ter planen de forskellige aktiviteter i den større
kontekst, der udgøres af uddannelses- og sam-
fundsudviklingen i Danmark. Og for det tredje
opstiller den en række målsætninger og priorite-
ringer for, hvordan afdelingen kan udvikle sig
fremover. 

Forskeruddannelse
Afdelingen udbyder sammen med Afdelingen for
Journalistik og Institut for Sprog og Kultur ph.d.-
programmet Kommunikation, Journalistik og
Medier. Programmet ledes af en styregruppe med
professor Søren Kjørup som formand. Han repræ-
senterer desuden afdelingen i bestyrelsen for den
landsdækkende Forskerskolen i Medier, Kommuni-
kation og Journalistik. Forskerskolens primære
opgave er at udbyde kurser for de ph.d.-studeren-
de ved de deltagende institutioner og at medvirke
til kompetenceudvikling for ph.d.-vejlederne.

Det lykkedes i 2004 at opnå ekstern medfi-
nansiering af 2 ph.d.-stipendier: det ene gennem
et samarbejde med Beredskabsstyrelsen, der fuld-
finansierer et ph.d.-projekt om risiko-kommuni-
kation over de næste tre år; det andet gennem
afdelingens deltagelse i forskningscentret DREAM
(hjemmehørende på SDU), der fik en stor bevil-
ling fra Forskningsstyrelsen. DREAM samfinansie-
rer et ph.d.-projekt om unges læring om sundhed
i det medialiserede samfund.

På forskeruddannelsesområdet deltager afde-
lingen desuden (ved professor Kim Schrøder) i
det NorFa-finansierede Nordic Network of Media
and Communication 2003-5, der arrangerer for-
skeruddannelseskurser for nordiske forskerstude-
rende, og i det europæiske sommerskole-program
for forskerstuderende The Intensive European Pro-
gramme for Doctoral Research in Communication
(IEPDC).

Uddannelse
Afdelingen har i september 2004 startet kandidat-
uddannelsen Performance-design, som RUC’s 24.
overbygningsfag. Performance-design er en
uddannelse, der peger mod kultur- og oplevel-
sessektoren. Genstandsfeltet er live performances
som kommunikationsform og som kulturel og
æstetisk udtryksform, og indebærer tilstedevæ-
relse af et aktivt og medskabende publikum. Der

lægges vægt på brugen af ny digital teknologi i
forbindelse med udvikling, produktion og frem-
førelse af musik, lyd, lys, billeder og deres samspil
med det rum, hvori en performance udspiller sig. 

Kommunikation har i 2004 oplevet en formel
nedgang i studentertallet, jvf. de centralt opgjorte
tal over studenterbestanden. Selvom kandidat-
produktionen er høj og en stor gruppe af de kom-
munikationsstuderende gennemfører studiet tæt
på den normerede tid, har den formelle nedgang
i den opgjorte studenterbestand ikke materialise-
ret sig ved færre tilstedeværende studerende. Den
faktiske årlige tilgang af studieaktive studerende
ved kommunikationsstudiet ser trods afskaffelsen
af kø-ordningen ud til fortsat at være på den
maksimale kapacitet på to gange 120 studerende. 

Pr. 1/9 2004 var i alt 1185 registrerede som stu-
derende ved Kommunikation (inkl. Performance-
design og masteruddannelsen MPK). I det akade-
miske år 2003/04 var der 172 studerende, der blev
kandidater med Kommunikation som fag.

Masteruddannelsen i Professionel Kommuni-
kation har fortsat stor søgning. Der er 65 ind-
skrevne studerende. Uddannelsesleder er studie-
lektor Leslie Fleming.

Uddannelsen i Master i Computer Mediated
Communication (MCC) havde pr. 1. september
2004 ikke tilstrækkelig søgning til at oprette et
nyt hold. Uddannelsen har i alt 13 indskrevne
studerende. I efteråret 2004 har MCCs uddannel-
sesleder Helle Frederiksen udarbejdet et forslag til
faglig og organisatorisk revision af uddannelsen
med henblik på relancering i 2005.

En toningsuddannelse i Interaktive Medier til-
bydes som en kombination af Kommunikation
og Datalogi med et særligt tilrettelagt forløb. Der
er desuden etableret en toningsuddannelse i
museumsformidling i samarbejde med faget Histo-
rie. Den 1. september 2004 startede Studienævnet
for Kommunikation en engelsksproget linie i
International Communication; fagligt og færdig-
hedsmæssigt dækker linien de samme kompeten-
ceområder som den dansksprogede uddannelse,
mens vægten emnemæssigt vil komme til at ligge
på international og interkulturel kommunikation
i det globaliserede samfund.

Internationalisering
Afdelingen er internationalt aktiv og indgår i en
række netværk med kontakter til England, Hol-
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land, Frankrig, Italien, Spanien og Portugal, samt
uden for Europa til Canada, USA og Australien.
Eksistensen igennem en årrække af et særligt en-
gelsksproget kursus- og projektudbud på såvel
modul 1 som modul 2 i Kommunikation tiltræk-
ker mange udenlandske studerende både i
SOCRATES-programmet og i andre internationale
netværk (32 udenlandske studerende i 2004). Det
er også forudsætningen for Kommunikations del-
tagelse i det konsortium, der udbyder en European
Master in Communication, Media, and Cultural Stu-
dies (CoMundus). Konsortiet opnåede i 2004 EU-
akkreditering af denne masteruddannelse inden
for rammerne af Erasmus Mundus-programmet,
der gennem en stipendieordning sigter imod
rekruttering af studerende fra lande uden for Eu-
ropa til europæiske universiteter (www.medias-
tudieseurope.net).

Kommunikation gentog i juli 2004 den inter-
nationale sommerskole i "Interviewing, eth-
nography, and radio communication" med pro-
fessor David Dunaway, University of New Mexico
som underviser. Sommerskolen blev første gang
udbudt i 2003.

Teknisk Drift og Udvikling
Sektionens opgave er at anskaffe, drive og vedli-
geholde IT- og AV-apparatur inden for afdelinger-
ne Kommunikation og Journalistik, samt at
udvikle teknologiske løsninger inden for admi-
nistration, forskning og undervisning. Det er
ligeledes sektionens opgave at anskaffe og opstil-
le inventar i kontorer og undervisningslokaler.

På IT-området er sektionen ansvarlig for ca.
300 pc’ere og administrationen af ca. 760 brugere
hvoraf 700 er studerende og 60 er ansatte.

På AV-området driver sektionen 6 større vide-
oredigeringsanlæg samt 10 mindre lap-topbasere-
de redigeringssystemer. Hertil kommer 3 lydredi-
geringsanlæg med tilhørende speak-box.

Nye medier (multimedier) er et område som
går på tværs og kombinerer IT- og AV-felterne. Til
dette felt råder vi bl.a. over en stor eksperimentel
scene med mulighed for opsætning af interaktive
ruminstallationer og virtuelle scenografier.

Sektionen bidrager i stort omfang til undervis-
ningen i video-, lyd- og multimedie-produktion.
Den er ansvarlig for undervisning i optagelses- og
redigeringsteknikker såvel som programmering.

Ph.d.-grader
Camilla Mordhorst: Genstandsfortællinger: Fra
Museum Wormianum til de moderne museer. 4. juni
2004.

Martina Ladendorf: Grrlziner: Populärfeminism,
identitet och strategier. 26. november 2004.

Ansatte i Afdelingen for Kommunikation
Videnskabeligt personale:
5 professorer
2 gæsteprofessorer (á 1 måned)
19 lektorer
3 adjunkter
2 studielektorer
1 undervisningsadjunkt
1 forskningsassistent
8 ph.d.-studerende
20 eksterne lektorer og undervisningsassistenter

Administrativt personale:
1/2 ekspeditionssekretær (afdelingssekretær)
3 AC-fuldmægtige
1 kontorfuldmægtig
1 overassistent
2 assistenter
2 studievejledere

Teknisk personale:
1 sektionsleder
1 AC-fuldmægtig
1 systemadministrator
1 ingeniørassistent (AV)
1 edb-driftassistent

Afdelingen for Journalistik
Afdelingens fire aktivitetsområder er uddannelse,
forskning, formidling og administration.

Uddannelse
På uddannelsessiden stod året 2004 i meget høj
grad i evalueringens tegn. Danmarks Evalue-
ringsinstituts (EVA) arbejde med evalueringen af
de tre journalistuddannelser i Danmark, som blev
igangsat i 2002, blev færdig i april. Evaluerings-
rapporten kritiserede de tre uddannelser på en
række punkter, hvoraf de vigtigste er følgende: 

Uddannelserne bør forbedre arbejdet med at
integrere det akademiske og det håndværksmæs-
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sige - teori og praksis. Det gælder den løbende
undervisning og den etårige praktikperiode. Eva-
lueringen påpeger, at uddannelserne bør skaffe
sig et større 'ejerskab' til praktikperioden, således
at denne i højere grad bliver en del af uddannel-
sesforløbet snarere end blot en arbejdsperiode til
halv løn. I evalueringsrapporten foreslås som et
hovedpunkt en sammenlægning af journalist- og
kommunikationsuddannelserne på RUC til én,
treårig overbygningsuddannelse. Selv om forsla-
get ikke er i overensstemmelse med uddannel-
sesstrukturen på RUC og i modstrid med Barcelo-
namodellen og dens krav om en treårig
bacheloruddannelse og et toårigt hovedfag, har
forslaget alligevel inspireret til overvejelser om,
hvorvidt det eksisterende forbud mod at kombi-
nere de to fag stadig er relevant. Evalueringsrap-
porten påpegede endelig behovet for en styrket
indsats på forskningssiden.

Rapporten blev indgående drøftet både
internt og på tre møder med de to ministerier,
som har ansvaret for journalistuddannelserne i
Danmark. På to af møderne var mediebranchen
repræsenteret og gentog her den kritik af RUC-
uddannelsen, som Danske Mediers Forum havde
givet udtryk for i sit høringssvar fra maj. På disse
møder annoncerede Videnskabsministeriet, at det
ønsker uddannelsesevalueringen opfulgt af en
evaluering af journalistikforskningen i Danmark i
løbet af 2005. 

Sammenfattende om evalueringsprocessen
kan man sige, at rapporten fra EVA indeholder
mange nyttige og inspirerende vurderinger og
forslag, som uddannelsen løbende inddrager i sit
kvalitetssikringsarbejde. Ud fra en nøgtern hel-
hedsbetragtning er der næppe tvivl om, at jour-
nalistuddannelsen på RUC kom godt ud af evalu-
eringen.

Drøftelserne af indretningen og kvaliteten af
journalistuddannelsen på RUC blev yderligere
intensiveret af den nye uddannelsesbekendtgø-
relse. Diskussionen af forholdet mellem basis-
studie og bacheloruddannelse har også betydning
for Journalistik. Drøftelserne fortsætter i 2005.

Journalistuddannelsen optager 50 studenter
to gange om året. På grund af uddannelsens sær-
lige karakter, hvor det er muligt at få arbejde som
journalist med fuld løn allerede efter praktikken,
er det ikke alle, som kommer tilbage til uddan-
nelsen for at skrive speciale og færdiggøre deres

akademiske uddannelse. Dette betyder, at der er
nogle, der i praksis hopper ud af uddannelsen, og
mange som skyder specialeskrivningen foran sig i
en periode. I kalenderåret 2004 blev 43 personer
kandidater, og ved årets udgang var i alt 112 ble-
vet færdige som cand. comm. i Journalistik.
Antallet af studerende ved Journalistik var ved
udgangen af 2004: 333.

Forskning
På forskningssiden kan afdelingen notere frem-
gang: Det lykkedes at få ansat en adjunkt og en
ph.d.-stipendiat, således at afdelingen nu beskæf-
tiger 5 forskere foruden 2 ph.d.-studerende. To
medarbejdere var på henholdsvis studieophold
og konference i USA, og på seminarområdet fik
afdelingen gang i regelmæssige interne
forskningsmøder, foruden at et mindre eksternt
seminar blev gennemført med professor Rodney
Benzon fra New York University som gæst. De
fleste faste undervisere var på den nordiske kon-
ference for journalistlærere, som holdes hvert
andet år - i 2004 på Island. Ekstern finansiering:
Det lykkedes at få en aftale i stand med Institut
for Miljøvurdering om finansiering af en analyse
af dansk miljøjournalistik, en analyse som vil
være klar i løbet af foråret 2005. Samarbejdet
med Københavns Universitet om en analyse af
mediedækningen af Irakkrigen, finansieret af
MODINET, blev færdigt og gav anledning til
omfattende forskningsformidling i medierne (Se
den efterfølgende sammenfatning af forsknings-
resultaterne v. adjunkt Mark Ørsten). Samarbej-
det med Syddansk Universitet i Odense og uni-
versiteter i Finland og Sverige om en analyse af
valget til EU-parlamentet, ligeledes finansieret af
MODINET, blev offentliggjort.

Også i 2004 blev afdelingens medarbejdere
anvendt som eksperter og kommentatorer i medi-
erne, og der foregik derigennem en omfattende
forskningsformidling.

Administration og IT-service
Administrativt var det vigtigste initiativ arbejdet
med en forbedret budgetbevidsthed med henblik
på at skabe overensstemmelse mellem bevilgede
og forbrugte ressourcer.

Ansatte i Afdelingen for Journalistik
Videnskabeligt personale:
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1 professor
3 lektorer
1 adjunkt
3 studielektorer 
2 ph.d.-studerende
19 eksterne lektorer og undervisningsassistenter

Administrativt personale:
1 kontorfuldmægtig 
1 assistent
1 studievejleder

Afdelingen for Datalogi
Afdelingen varetager forskning og uddannelse i
datalogi. Desuden står afdelingen for en stor del
af RUC’s IT-service-funktioner med base i
Driftsafdelingen ved Datalogi.

Forskning
Forskningen i datalogi på RUC markerer sig
inden for flere overlappende områder:

• Databaser, Vidensbaserede systemer og “Compu-
tational Logic”, herunder fleksible forespørg-
selssystemer, aspekter af naturlige sprog og
kunstig intelligens, samt klassiske logikker
såvel som modal og parakonsistente logikker.

• Programmeringssprog og Distribuerede systemer,
herunder værktøjer til analyse, transformering
og verificering af programmer, mobile og alle-
stedsnærværende IT-systemer, systemintegra-
tion, elektronisk handel, IT-sikkerhed og
”open source”-systemudvikling.

• Systemudvikling og HCI, herunder forundersø-
gelser og design, metoder til evaluering af bru-
gervenlighed, undersøgelse af brugerinterak-
tion med komplekse systemer samt
spændingsfeltet mellem IT og organisation.

I 2004 har datalogiafdelingen udarbejdet en fag-
lig udviklingsplan med udgangspunkt i afdelin-
gens aktuelle faglige styrkepositioner. Planen læg-
ger op til en fortsat satsning på forskning med
international gennemslagskraft og en udbygning
af mængden af aktive forskere i afdelingen gen-
nem yderligere tiltrækning af eksterne midler. Et
andet væsentligt element er fastholdelsen af ud-
bygningen af afdelingens ph.d.-uddannelsesakti-
viteter og mængden af aktive ph.d.-studerende

gennem projektfinansiering, samfinansiering og
de forskellige erhvervsforskeruddannelsesord-
ninger.

Datalogiafdelingens medarbejdere deltager i
en række nationale og internationale forsknings-
projekter, herunder OntoQuery: Ontologibasere-
de forespørgselssystemer (se den efterfølgende
artikel om forskningsprojektet af projektleder,
Troels Andreasen), ASAP - Advanced Specializa-
tion and Analysis for Pervasive Systems og
HealthcareIT-HIT. 

Også i 2004 har afdelingen eller dens medar-
bejdere været vært(er) for en række internationa-
le, nationale og regionale forskningskonferencer
og forskningsmøder.

Det lykkedes ved indgangen til 2004 endeligt
at rekruttere en adjunkt udefra, ligesom afdeling-
en i foråret besatte sit andet professorat og en
adjunktvikar tiltrådte efter sommerferien. Her-
med har afdelingen i årets løb indhentet noget af
det efterslæb, der har været på besættelsen af de
faste VIP-stillinger, i forhold til de foregående års
kraftige tilvækst af studerende. Det er samtidigt
lykkedes at fastholde – om end på et lavere
beskæftigelsesniveau – hovedparten af de mange
eksterne undervisere, som dels bidrager til bred-
den i afdelingens undervisning og dels bidrager
til formidlingen af datalogiens mere erhvervsret-
tede sider.

På formidlingssiden har afdelingen – udover
den væsentlige overførsel af praktisk og teoretisk
viden, som afdelingens dimittender bringer ud i
samfundet – bidraget med afholdelse af temamø-
der mellem IT-industrien, offentlige myndighe-
der og universitetssektoren. Denne dialog er fler-
vejs, idet den dels bidrager med formidling af
forskningsresultater til samfundet og dels giver
inspiration til nye uddannelsesmæssige satsning-
er i forhold til konstaterede og forventede behov
i samfundslivet. Det er afdelingens plan at fort-
sætte denne indsats i den kommende tid.

Uddannelse
Undervisningsindsatsen fordeler sig på de natur-
videnskabelige basisstudier på dansk og engelsk,
et mindre bidrag til de humanistiske basisstudier,
datalogis egen overbygningsuddannelse, samt
kandidatuddannelsen i Tværfaglig IT-udvikling i
samarbejde med IT-Universitetet i København.
Afdelingen deltager i toningsuddannelsen i Inter-
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aktive Medier i samarbejde med Kommunika-
tionsuddannelsen på RUC og i løbet af året har
afdelingen deltaget i udviklingen af en række
yderligere forslag til toningsuddannelser til imø-
degåelse af den vigende studentertilgang til det
naturvidenskabelige basisstudie. Det drejer sig
om forslag til toningsuddannelse på bachelor og
kandidatniveau i GeoInformatik på dansk og på
engelsk, på kandidatniveau i BioInformatik på
dansk og på engelsk og Digital Forvaltning på
dansk samt en engelsksproget variant af Interakti-
ve Medier. Desuden har afdelingen bidraget til
realisering af den engelsk-sprogede bachelorud-
dannelse i naturvidenskab baseret på en engelsk
variant af det naturvidenskabelige basisstudie
med et afsluttende tredje år i Scientific Modeling
and Computation eller GeoInformatics.

De studerende indskrevet på Datalogi fordelte
sig den 1. september 2004 med 221 på overbyg-
ningsuddannelsen i Datalogi og 70 på kandidat-
uddannelsen i Tværfaglig IT-udvikling (TIT). Til
forskel fra RUCs overbygningsuddannelser er de
TIT-studerende indskrevet på fuld tid i fire semes-
tre. Afdelingen indgår desuden aktivt i interna-
tionalisering i uddannelsen, primært koncentre-
ret om EUs ERASMUS-program, hvor de
foreliggende udvekslingsaftaler med en række
europæiske universiteter udnyttes aktivt i begge
retninger. 

Forskeruddannelse
Afdelingens forskeruddannelsesprogram Design
and Management of Information Technology vokse-
de i 2004 yderligere til 14 indskrevne ph.d.-stude-
rende ved årets udgang, heraf to under bedøm-
melse. Gennem samfinansiering med
HIT-projektet blev to ph.d.-stipendier opslået og
besat. Yderligere har afdelingen i årets løb ind-
skrevet en ph.d.-studerende ansat på RISØ og
endnu en samfinansiering med OntoQuery-pro-
jektet gav anledning til opslag og besættelse af et
ph.d.-stipendium mere. 

I 2004 lykkedes det også at finde en ekstern
samarbejdspartner og sammen søge videnskabs-
ministeriet om tilskud til et erhvervs-ph.d.-sti-
pendium. Den ph.d.-studerende er indskrevet
som sådan i Datalogiafdelingen, men ansat i virk-
somheden ScanJour.

Alle afdelingens ph.d.-studerende er tilknyttet
afdelingens forskeruddannelsesprogram, DMIT.

Gennem programmet forestår afdelingen forsker-
uddannelse både i form af vejledning og åbne
ph.d.-kurser, som også arrangeres i samarbejde
med partnere i afdelingens eksternt finansierede
forskningsprojekter.

Afdelingens forskeruddannelsesprogram sam-
arbejder også med det regionalt baserede nordis-
ke interdisciplinære ph.d.-program DMIT –
Design and Management of Information Technology.

Administration og IT-service
Datalogiafdelingens administration varetages af
en afdelingssekretær, mens studienævnets ad-
ministration og vejledningsopgaver varetages af
en studienævnssekretær og to faglige vejledere.
Afdelingens hussekretær bidrager desuden til løs-
ningen af ovenstående opgaver samt ved særlige
arrangementer.

Datalogiafdelingens øvrige sekretærer samt de
tekniske medarbejdere er samlet i Driftsafdeling-
en. Hovedparten af Driftsafdelingens opgaver er
rettet mod services for hele universitetscenteret,
både drift og udvikling af såvel netværk, som fæl-
les IT-services. En del af nyudviklingen foregår
inden for rammerne af RUC’s Portalprojekt.
Herudover er det også Driftsafdelingens opgave at
understøtte datalogiafdelingens specielle behov
for administrative, undervisningsmæssige og
forskningsrelaterede IT-services.
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Ansatte i Datalogiafdelingen
Videnskabeligt personale:
2 professorer
10 lektorer
1 adjunkt
1 adjunktvikar
11 eksterne lektorer
14 ph.d.-studerende (hovedsageligt eksternt
finansierede)

Administrativt personale:
1 kontorfuldmægtig
1 overassistent
2 assistenter
2 faglieg vejledere

Teknisk personale:
1 Systemchef
8 AC-TAP’ere
4 TEK-TAP’ere
1 HK-TAP’er
2 TEK-TAP’ere på deltid (i alt 0,5 årsværk)

Eksternt finansierede:
3 videnskabelige medarbejdere på deltid (i alt ca.
1/3 årsværk)

AV-afdelingen
AV-afdelingen er en serviceenhed, der betjener
hele Roskilde Universitetscenter med AV-udstyr.
Her udlånes en stadig større samling af apparatur
til studerende og ansatte til studie- og forsknings-
formål og andre tjenstlige relevante opgaver. I til-
knytning til udstyret sælges film, filmtilbehør,
videobånd, lydbånd, batterier, reservedele til AV-

apparatur, lamper til projektorer m.v. Afdelingen
fremkalder også film.

Afdelingen står for opsætning og vedligehol-
delse af AV-udstyr i centerets fælles lokaler. Her-
under instruktion af brugerne af dette udstyr og
teknisk hjælp i forbindelse med større RUC-
arrangementer, herunder også fotografering og
videooptagelser.

Afdelingens optage- og redigeringsfaciliteter
udlånes til relevante aktiviteter i RUC-regi. Af-
delingen giver instruktion i brugen af udstyret,
men påtager sig kun egentlig undervisning efter
nærmere aftale med en rekvirent, og kun mod
refusion af medgået tid.

2004 var endnu et spændende år med mange
spændende opgaver bl.a. installation af AV-udstyr
i den nyrenoverede bygning 02 til Institut for
Geografi og Internationale Udviklingsstudier og
lydanlæg i hus 19 og 21 samt dataprojektorer i
P2. Der er nu 17 fælles Auditorier og større fælles
undervisningsrum.

AV-udlånet
I 2004 udlåntes 19.855 stk. udstyr fordelt på
3.971 lånesager. Antallet af udlån er fortsat sti-
gende med ca. 10 % om året i de sidste 8 år. AV-
afdelingens driftsbudget er kun 350.000 kr. incl.
kontorhold og internt bogholderi. 

Ansatte i afdelingen
1 leder
1 fotograf
1 tv-tekniker
1 studentermedhjælper
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Skræk i forebyggelseskampagner
- et stærkt virkemiddel eller et skråplan?

Lektor Birgitte Ravn Olesen, Afdelingen for Kommunikation

Der er siden begyndelsen af 1990’erne gjort erfa-
ringer med forskellige typer af adfærdsændrende
kampagner inden for sundhedsfremme i Danmark.
Brugen af virkemidler og medier har været varieren-
de, det samme har effekten. Et generelt træk ved
kampagnerne er, at henvendelsesformen er karakte-
riseret ved top-down-orienteret lineær kommunika-
tion og at effekten oftest vurderes som begrænset.
Derfor bliver det relevant at spørge: Hvad kan gøres
anderledes?

En mulighed er at anvende andre og skrappere
virkemidler. Skræk har indtil nu ikke været et
udbredt virkemiddel inden for dansk forebyggelse,
men i dag har vi set de første skrækkampagner i
Danmark. Jeg vil her med grundlag i et litteratur-
studie af international forskning inden for feltet
"effekter af skræk som virkemiddel", som Tine Mark
Jensen, Nina Blom Andersen og jeg har foretaget for
Sundhedsstyrelsens dokumentationsenhed, diskute-
re, hvorvidt skræk er et anbefalelsesværdigt virke-
middel i danske forebyggelseskampagner.

Men hvad er egentlig "skræk" set i relation til
forebyggelseskampagner?
Skrækappeller kan være mange ting. Fra et faktuelt
udsagn på cigaretpakken til stærk følelsesmæssig
appel i et videospot fra en trafikulykke. Fællestræk-
ket er, at der er fokus på risiko for individuelt at lide
tab, hvis man ikke følger en given opfordring til
adfærdsændring.

Det betyder også, at dét, som afskrækker den
ene person ikke nødvendigvis gør indtryk på en
anden. Skræk er et relativt begreb, fordi mennesker
opfatter tekst, billeder og budskaber forskelligt
afhængigt af deres aktuelle situation, deres berøring
med emnet, deres erfaringer osv. 

For eksempel antager vi, at et budskab om, at
rygning nedsætter levealderen, vil opleves forskelligt
af en 60-årig og en 20-årig ryger og at individuelle
forhold, f.eks. viden om, at man er arveligt dispone-
ret for at få blodpropper, kan gøre, at et nøgternt
udsagn om denne type risici opleves som et skræk-
budskab. For at afklare, hvad der opleves som



[ F O R S K N I N G S S P O T ]  

88

R
U

C
 

 
·

 
 

Å
R

S
B

E
R

E
T

N
I

N
G

 
2

0
0

4

skræk, må vi skabe et indgående billede af en given
kampagnes målgrupper.

I arbejdet med at få indsigt i disse målgrupper
må vi forholde os til den kompleksitet, der karakteri-
serer menneskers liv. Det går ikke alene at operere
med statistiske demografiske data. Vi skal have fat i
menneskers hverdagsliv og de specifikke kontekster
og sociale relationer, hvor den problemstilling, vi
gerne vil nå dem med, er relevant for dem. Men-
nesker tænker og handler ikke ens over tid og ofte
er det erfaringer eller behov i den enkeltes hver-
dagsliv, som skal imødekommes af kampagnebud-
skabet, hvis de skal i gang med at gøre noget andet
end de plejer.

Der gives ikke et entydigt svar på, hvorvidt det
er hensigtsmæssigt at bruge skræk som virkemiddel
i adfærdsændrende kampagner. En gruppe forskere
er positive over for at bruge skræk kombineret med
handlingsanvisninger. I deres modeller og teoretiske
argumentation ligger en antagelse om, at menne-
sker ved den rette dosering skræk føler sig sårbare
og derfor vil imødegå angsten/truslen ved at følge
de handlingsanvisende budskaber. Der opereres
med andre ord med en relativt simpel linearitet i
forståelsen af menneskers adfærd. En anden gruppe
forskere finder i deres undersøgelser belæg for, at
det er hensigtsmæssigt at lægge vægt på fordelene
ved adfærdsændringen og påpeger i øvrigt, at der
ved brug af skrækbudskaber er risiko for en boome-
rang effekt. På tværs af holdning til appelformer er
forskerne enige om, at skrækbaseret adfærdspå-
virkning altid må følges op med handlemuligheder,
som er realistiske for målgruppen.

Boomerang
Et vigtigt parameter for et budskabs effekt er, at det
bliver genstand for opmærksomhed i målgruppens
indbyrdes kommunikation. Refererer eleven til klas-
sens besøg af en tidligere narkoman hjemme ved
aftenbordet, fortæller kollegaen om pjecen om spiri-
tuskørsel ved frokosten, således at emnet bliver gen-
stand for diskussion og refleksion i den enkeltes net-
værk, hvor holdningsdannelse foregår?

Hvis ja, så er der virkelig noget, som er lykkedes.
Enhver spredning betyder imidlertid også, at bud-
skabet tilpasses og omformes i forhold til målgrup-
pens perspektiv og interesser. I denne tilpasnings-
proces kan en såkaldt boomerangeffekt opstå.
Enhver kampagne kan diskuteres i forhold til sin
hensigt, men den kan også blive genstand for

humoristiske omformuleringer eller fælles front
imod det formidlede budskab.

Som formidler risikerer man, at formidling med
skræk som virkemiddel kan give en boomerangef-
fekt i form af større interesse for en bestemt adfærd
og at skræk kan bidrage til at fremme en antiautori-
tær holdning i målgruppens sociale netværk. For at
vise over for sig selv, at man er et selvbestemmende
individ, fortsætter man handlingen og laver måske
en direkte offensiv som www.sjovtobak.dk er et
eksempel på. Her kan man skrive ind med sit eget
forslag til slogan. Blandt forslagene er:

"Indhold 20 pauser a´ 8 minutter"
"Undersøgelser har vist, at det er farligt at leve"
"Lev stærkt - tag et sug"

eller som her:

Resultater fra en række undersøgelser af effekten af
bl.a. ryge- og alkoholkampagner viser, at boome-
rang-effekter langt fra er usædvanlige. En repræsen-
tativ undersøgelse viser f.eks. intet fald i antallet af
rygere pga. advarselslabels på cigaretpakker – tvært-
imod. I løbet af tre måneder var antallet af rygere
steget. Forfatterne forklarer bl.a. resultatet med, at
for repressive kampagner får folk til at gøre ”oprør”
– de viser deres individualitet og frihed ved at gøre
det stik modsatte af, hvad autoriteterne anbefaler.

En undersøgelse peger på, at de mennesker,
som har det største og mest regelmæssige alkohol-
forbrug afviser budskabet, mens de, der kun drikker
af og til, i højere grad accepterer det. Denne og
andre lignende undersøgelser peger på, at man skal
være varsom med at bruge skræk over for de mål-
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grupper, som ligger fjernest fra at ville eller kunne
ændre adfærd, f.eks. de mest inkarnerede rygere
eller alkoholbrugere. Derimod kan skræk virke
befordrende for mennesker med et moderat for-
brug, som allerede har tænkt tanken, at et stop eller
en reduktion af adfærden ville være en positiv
mulighed.

Etisk og samfundsmæssig kompleksitet
Uanset valg af budskab, henvendelsesform og virke-
midler for en forebyggelseskampagne, så er der tale
om mere eller mindre bevidste valg af en bestemt
viden og forståelse, som foretrækkes frem for andre
kundskabsformer. Alene i valget af et tema som
"rygning" og ved udpegningen af det individuelle
ansvar ("du ødelægger dit og dine omgivelsers hel-
bred") ligger en forståelse af, hvad der er sundt og
på hvilket niveau, der skal appelleres til at denne
sundhed styrkes. Man kunne antage, at indtagelsen
af hormonlignende stoffer gennem kosten set i et
forplantningsperspektiv var en nok så central pro-
blematik som rygning og man kunne overveje om
udpegningen af det individuelle ansvar altid er det
mest relevante. Faktorer som stress på arbejdsplad-
sen, hvor cigaretten bliver pausesignal til rygeren
selv og omgivelserne, kunne være en anden måde
at tænke rygning-som-problem på, som ville sætte
andre målgrupper og problemstillinger i søgelyset.

Entydige udsagn har kun denne status i et
afgrænset perspektiv. Budskaber kan simpelthen
modsige hinanden. Hvis man både er disponeret for
hjertekarsygdomme og brystkræft, er budskabet om
rødvin lettere modsigende. Et til to glas rødvin om
dagen er godt til at forebygge hjerte/karsygdomme,
mens kræftlæger mener, at det kan fremme bryst-
kræft. Ved valget af skræk som virkemiddel bliver
det særligt relevant at overveje, hvilke andre sund-
hedsbudskaber, ens eget budskab kan modsige, for-
di det kan være voldsomt for målgruppen at møde
trusler om risiko for tab, der går i modstridende ret-
ninger. 

Desuden kan entydige udsagn, som udpeger
entydige handlemuligheder, risikere at opfordre folk
til at gøre noget, som ud fra andre hensyn kan være
problematisk. For et par år siden opstod der f.eks.
diskussion om, hvorvidt solcreme gjorde mere skade
end gavn på grund af de hormonlignende stoffer,
den kan indeholde.

Viden om, hvad der er sundt og om, hvordan vi
opnår det sunde, er altså langt fra entydig. Det

betyder, at et skrækbudskab altid må ses som et
valg af en sandhed, som fremlægges uden invita-
tion til dialog om andre mulige sandheder - for
eksempel dem målgruppen har fokus på. Derfor er
det vigtigt ikke alene at tænke i valg af virkemidler,
men nok så meget at have fokus på, hvilke mulighe-
der for dialog, kampagnen lægger op til. Den 23-
årige fyr, som selv har været impliceret i en trafik-
ulykke, kan gå i dialog med eleverne om risici og
handlemuligheder, mens cigaretpakkens budskab
blot kan modtages eller afvises.

Det kan også være relevant at forholde sig kritisk
til om opmærksomheden på problemet giver større
problemer end problemet i sig selv - er det f.eks. så
stigmatiserende at være tyk i dagens folkeskole, at
det giver sociale og psykiske problemer, som over-
stiger de fysiske problemer ved overvægten? På
samme måde må man spørge sig selv, om proble-
met er lige stort for alle samfundsgrupper og hvis
ikke, om det så er relevant med en individuelt orien-
teret adfærdsmodificerende kampagnestrategi.

Kan skræk anbefales som virkemiddel?
Konkurrencen om borgere og kunders opmærksom-
hed skærpes konstant. Det frister til at sætte trumf
på sin kommunikation. Skræk kan fungere som et
sidste skub til handling hos mennesker, som i forvej-
en er motiverede for at ændre adfærd. Alvorlige risi-
ci ved brug af skræk som virkemiddel er, at en lang-
sigtet effekt kan være en generel immunisering og
skepsis overfor sundhedsbudskaber og en yderligere
udstødelse og afstandtagen hos de grupper, som
har sværest ved at handle i forhold til det budskab,
kampagnen angår.

Referencer
Jensen, TM, Andersen, NB og Olesen, BR (2004):
Skræk som virkemiddel i sundhedsfremmende kampag-
ner, København, Viden- og dokumentationsenhe-
den, Sundhedsstyrelsen.
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Mediernes dækning af invasionen af
Irak 2003
Adjunkt Mark Ørsten, Afdelingen for Journalistik, oersten@ruc.dk

Mediernes dækning af internationale krige og kriser
anses af de fleste forskere som helt centrale i et vel-
fungerende demokrati. Kun hvis borgere løbende
får stillet de nødvendige oplysninger til rådighed, vil
de være i stand til at beslutte sig for, hvorvidt de
støtter eller tager afstand fra brugen af militær magt
som løsning på en given konflikt. I en dansk
sammenhæng har forskningen om mediernes
dækning af krige hidtil været begrænset.
Forskningsprojektet ’Mediernes dækning af invasio-
nen af Irak’ præsenterer resultaterne af den første
større analyse af danske mediers dækning af en krig.
Forskningsprojektet blev udført i samarbejde med
Stig Hjarvard og Nete Nørgaard Kristensen, Afdeling
for Film- og Medievidenskab ved Københavns Uni-
versitet på baggrund af finansiering fra MODINET,
Medier Og Demokrati I Netværkssamfundet. Resul-
taterne blev offentliggjort på et nordisk forsknings-
seminar om medier og krig afholdt i København d.
17. og 18. november 2004. Den samlede rapport er
publiceret som Working Paper no. 13, 2004 af
MODINET og kan findes på nettet på følgende
adresse: www.modinet.dk. 

I analysen indgik følgende seks nyhedsmedier: 
• TV2 Nyhederne kl. 19.00 til 19.30 og kl. 22.00

til 22.20
• DR1 TV-Avisen kl. 18.30 til 19.00 og kl. 21.00 til

21.30
• DR Radio P1 kl. 7.00 til 7.10 og kl. 12.00 til

12.30
• Dagbladet Information
• Morgenavisen Jyllands-Posten
• Politiken

I alt blev 2045 enheder analyseret inden for en
periode på 17 dage i marts og april 2003.

Konklusioner
Analysen af mediernes dækning af invasionen af Irak
peger på følgende kendetegn som generelle træk: 
• På tværs af medietyper lå krigen øverst på

dagsordenen, og denne høje prioritering indike-

rer, at medierne betragtede krigen som godt
stof ud fra såvel et samfundsmæssigt som et
kommercielt synspunkt. 

• Politikere dominerede samlet set kildegrupper-
ne, og de blev brugt til at belyse både politiske,
militære og kulturelle/sociale forhold. Det var
især danske, amerikanske og engelske politikere,
som blev inddraget, men også irakiske politikere
blev anvendt, om end i markant mindre
omfang. 

• De militære kilder blev hyppigt anvendt af alle
medier, men mest af radio og tv. De anvendte
militære kilder var først og fremmest koalitio-
nens officerer og soldater (fra især Danmark,
USA og England); irakiske militærkilder blev også
anvendt i et vist omfang, men slet ikke i samme
størrelsesorden som koalitionens militærperson-
nel. Størstedelen af gæsterne i tv/radio var mili-
tære eksperter, mens kun en mindre andel var
politikere eller uvildige eksperter. Dette kan
betegnes som potentielt problematisk, da de
militære eksperter, i kraft af Danmarks deltagelse
i krigen, må betragtes som partskilder.

• Overordnet set beskæftigede medierne sig med
krigen ud fra det klassiske fokus på militære eller
politiske vinkler. Aviserne lagde mest vægt på de
politiske vinkler, mens denne vinkel i mindre
omfang prægede tv, ikke mindst TV 2. Alle
medier dækkede endvidere, i skiftende omfang,
krigen ud fra mere bløde synsvinkler, hvor kri-
gens sociale og kulturelle konsekvenser stod i
centrum.

Ud over at give en detaljeret bestemmelse af, hvilke
emner, temaer og kilder der kom til at dominere
krigsdækningen, var det hensigten at belyse, hvor-
dan krigen blev vinklet og rammesat eller sagt på en
anden måde: hvilke fortolkningspakker tilbød medi-
erne til forståelse af krigshandlingerne? Hvad angår
dette andet niveau, peger analysen på, at nyheds-
formidlingen på et overordnet niveau var domineret
af tre gennemgående fortolkningspakker. Disse kan
kort sammenfattes til at være følgende:
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Amerikas krig – medierne fortæller især om krigen
som et militært felttog, en lang serie af militære
angreb – og især som en amerikansk/britisk krig,
hvor danske soldaters regulære krigshandlinger er
mere eller mindre fraværende. Det er de irakiske
militære reaktioner ikke helt, men de optager for-
holdsmæssigt betydelig mindre plads end koalitio-
nens handlinger. I dette tema lægges vægten på
fakta, som de tager sig ud set fra det militære per-
spektiv, herunder den journalistiske gennemgang af
taktik og strategi, beskrivelser af de enkelte slag,
krigshandlinger, militært udstyr m.m. Dette dækkes
fortrinsvis gennem anvendelse af militære og i sær-
deleshed mange danske og amerikanske militære
kilder. 

Politikernes dagsorden og folkets synspunkter dækkes
også i høj grad af medierne. Især den danske folke-
opinion, herunder modstanden mod krigen, dækkes
– også mere end den internationale politiske stem-
ning. I dækningen af de danske demonstrationer
politiserer JyllandsPosten og Information demon-
strationerne i højere grad end Politiken, der søger
en mere neutral dækning. Den politiske splittelse
såvel i Danmark som internationalt er ikke fraværen-
de, men den politiske uenighed modtager heller
ikke nogen særskilt omfattende dækning. Dette ses

især i forhold til dækningen af den franske og tyske
modstand over for krigen såvel politisk som folke-
ligt, som er begrænset i den undersøgte periode.
Både den politiske og offentlige diskussion har en
tendens til at forstumme, når koalitionens krigs-
handlinger for alvor går i gang.

Hverdagsliv i krigens skygge. Alle nyhedsmedier har
en betydelig tematisering af hverdagslivet blandt
civile under krigen. Det sker både umiddelbart for-
ud for invasionen, under koalitionens fremrykning,
under indtagelsen af Bagdad og ved Saddam Hus-
seins fald. Her gives sociale og psykologiske stem-
ningsrapporter af især irakeres oplevelse af krigen
(frygten for krigen, holdninger for og imod i takt
med fremrykningen) og dens konsekvenser for dag-
ligdag, arbejde, familieliv m.m. Der er tillige flere
forsøg på at give denne skildring af krigen på hver-
dagslivs-niveau en dansk vinkel ved at interviewe
familiemedlemmer i Danmark om deres pårørendes
uvisse skæbne. Når det drejer sig om krigshandling-
ernes direkte konsekvenser, hører vi mere om mang-
len på vand, medicin og nødhjælp end om krigens
ofre i form af døde og sårede, på trods af at netop
tabet af menneskeliv – civile som militære - er kri-
gens mest håndgribelige og uundgåelige konse-
kvens.
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Ontologibaserede forespørgsler
- Forskningsprojektet OntoQuery
Af Lektor Troels Andreasen, Datalogiafdelingen, troels@ruc.dk

Forskningsprojektet OntoQuery (Ontology-based
Querying) handler om søgning i samlinger af doku-
menter, fx artikler i leksika, objekter i databaser eller
sider på internettet. Projektets ide er at skabe mulig-
hed for søgning, ikke alene baseret på forekomster
af ord i tekster, men også baseret på ”indhold”. I
meget korte træk opnås dette igennem beskrivelser
af indhold i form af begreber fra en begrebsontolo-
gi. Beskrivelserne skabes igennem sproglig analyse
af teksterne, hvor fragmenter i teksten, der svarer til
begreber fra ontologien, identificeres. Selve søg-
ningen bygger på sammenligninger af beskrivelser,
hvor også semantisk ”nærhed”, udledt fra bl.a. af-
stande i ontologien, inddrages. 

Projektet startede i 1999 og afsluttes medio
2005, og hovedkilden til projektets finansiering er
en bevilling fra Statens Teknisk-Videnskabelige
Forskningsråd, programmet Informationsteknologi,
fra 1999, samt en tillægsbevilling fra samme sted i
2002. Projektet har deltagere fra Roskilde Universi-
tetscenter / Datalogi (RUC), Danmarks Tekniske Uni-
versitet / Informatik og Matematisk Modellering
(DTU), Københavns Universitet / Center for Sprog-
teknologi (KU) og Handelshøjskolen / Institut for
Datalingvistik (HHK).

Projektet er tværvidenskabeligt, idet dataloger
og datalingvister supplerer hinanden, og der arbej-
des i projektet parallelt med emnerne søgning,
ontologi, syntaks / semantik samt prototypeudvik-
ling. Projektet har en række tilknyttede ph.d.-stu-
derende og har bidraget med medfinansiering til
fem af disse. Forskeruddannelse er tillige prioriteret
igennem en række afholdte workshops og en serie
af årlige ph.d.-kurser.

Projektet er nærmere beskrevet på projektets
hjemmeside www.ontoquery.dk, hvor der også fin-
des en liste publikationer, et udvalg af prototype-
værktøjer, mm.

Teori og metode
Overordnet har formålet siden projektets start været
at udvikle teorier og metoder til indholdsbaseret
informationssøgning bl.a. ved at skabe et beskrivel-

sessprog, der spænder fra den sproglige analyse af
teksterne over en egentlig begrebs-ontologi til
spørgsmålsanalyse. 

I projektet er som beskrivelsessprog defineret en
såkaldt begrebsalgebra, OntoLog. Med udgangs-
punkt i et udvalg af semantiske relationer, fx CHR,
WRT, CBY (hhv Characterized-by, With-respect-to og
Caused-by), og givne simple begreber (ord) dannes
sammensatte begreber. Fx kan en sort hund noteres
ved at sammensætte dog og black til dog[CHR:
black] og larm, der skyldes en sådan, kan noteres
ved noise[CBY:dog[CHR: black]]. 

Ontologier, der strukturerer både almene og
specifikke begreber (for et udvalg af domæner),
repræsenteres i OntoLog. En simpel ontologi eller
taksonomi er illustreret øverst i fig.1 (hvid bag-
grund), hvor ISA-relationen svarer til begrebsinklu-
sion. Denne kan med OntoLog generaliseres til en
såkaldt generativ ontologi, hvor sammensatte
begreber genereres ved brug af semantiske relatio-
ner, som fx de tilføjede (grå baggrund) i fig. 1.

Vedrørende selve ontologien er det teoretiske
arbejde centreret omkring udformningen af model-
ler for en kompositionel ontologisk semantik for
substantivgrupper, samt omkring ontologikonstruk-
tion, herunder formalisering af nedarvningen af
karakteristiske træk, og automatisk ekstraktion af
semantiske relationer fra tekst.

I projektet er der til den sproglige analyse,
udviklet principper for udtræk af beskrivelser fra
tekst, der udover den generative ontologi også
baseres på leksika med viden om bl.a. ordgruppers
bøjningsformer, grammatiske funktioner, mulige
betydninger samt interne betydningsrelationer.
Målet med analysen er ikke at indfange helmening,
men blot at danne fragmentariske beskrivelser. Det-
te betyder, at analyseprincipperne også bliver realis-
tisk brugbare for store datamængder og erfaringer
viser samtidigt at fragmentariske beskrivelser er fuldt
tilstrækkelige til søgeformål.

Hensigten er altså at ”indeksere” tekst, der skal
være mål for søgning, med beskrivelser. Imidlertid
kan også tilknyttes beskrivelser til forespørgsler, der
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skal være genstand for søgning. Dermed bliver
sammenligning af beskrivelser til en central del af
søgningen.

Arbejdet omkring søgning fokuserer særligt på
netop dette aspekt. Udgangspunktet er udtryk i
begrebssproget OntoLog, og problemet på en
meningsfuld måde at måle hvorledes et udtryk er
dækkende for et andet – hvis der forespørges med
et udtryk A, er (et objekt beskrevet ved) et udtryk B
så et godt svar? I princippet kan logisk ”subsump-
tion” bringes i anvendelse her: Hvis A subsumerer
(inkluderer) B, så er B et svar ellers er B ikke et svar.
Dette er imidlertid utilstrækkeligt i et system, hvor
beskrivelser refererer til en generativ ontologi, idet
anvendelse af egenskaber (tilknyttet ved semantiske
relationer såsom CHR) naturligt giver anledning til
at skelne på grader af overensstemmelse imellem
udtryk. Således spiller ”similaritet” (semantisk ”nær-
hed”), som gradueret overensstemmelse imellem
beskrivelser, en særlig rolle. Eksempelvis bør det,
med ontologien i figur 1, kunne indfanges, at en
sort kat har mere til fælles med en sort hund end
med en brun hund (i kraft af den fælles egenskab
sort). Foreløbige resultater viser bl.a., at det er
muligt at etablere similaritet, der på én gang
respekterer semantikken, kan afklare en stor varia-
tion af gradueret overensstemmelse og kan bereg-
nes realistisk på store datamængder.

Prototype-udvikling
Samspillet imellem det teoretiske og det eksperi-
mentelle arbejde spiller en vigtig rolle i projektet.
Der er således udviklet en række prototyper, der
implementerer principper og metoder fra det teore-
tiske arbejde, og som udnyttes til at efterprøve ide-
er, skabe eksempler og give inspiration til nye teore-
tiske vinkler.

Det primære fokus i projektets start var dansk
sprog, og vi har i samarbejde med Danmarks Natio-
nalleksikon dannet og indekseret en samling af
artikler fra encyklopædien og udviklet en ontologi
for ernæringsdomænet baseret på disse. Ontologien
er herefter indarbejdet i en almensproglig ontologi,
Simple, der er udviklet af KU.

På det seneste har der tillige været eksperimen-
teret med engelsk sprog, og der er etableret en
generativ ontologi for engelsk baseret på WordNet,
samt topontologien SUMO (Suggested Upper Mer-
ged Ontology). Et udsnit fra denne meget omfat-
tende ontologi er illustreret i fig. 2 med enkelte
(generativt dannede) sammensatte begreber indsat.

Værktøjer, der demonstrerer generering af be-
skrivelser, søgning og ontologinavigering, kan fin-
des på projektets hjemmeside www.ontoquery.dk.

Fig. 1: Ontologi/taksonomi over simple begreber (hvid
baggrund) med fire sammensatte begreber, fra den
udvidede generative ontologi, indsat (grå baggrund).

Fig. 2: Udsnit fra en WordNet-baseret ontologi
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Instituttet er RUC´s største med 64 fastansatte
videnskabelige medarbejdere samt 16 ph.d.-stipen-
diater. Hovedparten af det videnskabelige persona-
le er oprindeligt uddannet økonomer, politologer,
jurister og/eller sociologer. Stadigt flere ansatte har
som udgangspunkt en tværfaglig tilgang.

Målet er forskning og forskningsbaseret, tvær-
faglig undervisning på uddannelser inden for det
samfundsvidenskabelige område på et højt inter-
nationalt niveau. Forskningen skal samtidig være
samfundsmæssig relevant. 

Overbygningsuddannelserne er dels en lang
tværfagligt integreret kandidatuddannelse, dels
kombinationsuddannelser indenfor offentlig
administration, EU-studies, socialvidenskab og
virksomhedsstudier samt en HA bacheloruddan-
nelse. Herudover varetager de videnskabelige
medarbejdere også undervisning på den Sam-
fundsvidenskabelige basisuddannelse.

Målsætningen er en dynamisk udvikling af
forskningen og genstandsområderne på en sådan
måde, at der udover international forankring
også er forskning i aktuelle samfundsmæssige
problemstillinger. Samtidig arbejdes aktivt på, at
forskningen formidles til det omgivende sam-
fund gennem aviser, tv og radio samt foredrag.
Dertil kommer, at der konstant arbejdes på at
sikre progression i uddannelserne fra start til slut.

Forskning
Forskningen er fokuseret på de 5 særlige styrke-
områder og forskningsgrupper:

• Velfærd og velfærdsstat.
• Offentlig økonomi, organisation og planlæg-

ning.
• Offentlig organisation og policy-analyse
• Innovation og forandringsproces i service og

industri.
• Institutioner, aktører og institutionalisering. 

Inden for disse 5 områder er der etableret
forskningsgrupper, hvor forskningen løbende
fremlægges og der drøftes forskningsansøgninger,

Institut for Samfundsvidenskab 
og Erhvervsøkonomi



inviteres gæsteoplægsholdere og ph.d.’ere frem-
lægger deres arbejde. Dertil kommer, at der kan
oprettes forskningscentre efter behov. Der lægges
afgørende vægt på, at forskning på instituttet er
tværvidenskabelig, idet en central forståelse af
samfundsudviklingen er, at denne ikke kan begri-
bes alene ud fra en teoretisk tilgang, men i højere
grad forstås ved at tage flere typer af teorier og
metoder i anvendelse.

De videnskabelige medarbejdere ved institut-
tet deltager naturligt i en lang række nationale og
internationale forskningsgrupper og forsknings-
projekter. Dette bidrager til internationalisering-
en af forskningen ved instituttet.

Et par eksempler på forskningsprojekter brin-
ges som ”Spot på forskningen”. 

Forskeruddannelser
Instituttet har 2 forskeruddannelsesprogrammer.

Et program med titlen: ”Velfærdsstat og velfærds-
samfund”, der især lægger vægt på:

• centrale faktorer til forståelse af velfærdssta-
tens udvikling. 

• velfærdsstatens væsentligste funktioner i et
moderne markedsøkonomisk samfund.

• en række forandringstendenser i udviklingen
af den offentlige forvaltning.

• velfærdsstatens og velfærdssamfundets funk-
tion i komparativ belysning.

Ph. d.-programmet fungerer fortsat i samspil med
to paraplyorganisationer: Den politologiske For-
skerskole (for hele Danmark) og Forskerskolen
om integration og forskellighed i samarbejde
mellem RUC og AUC. Forskere ved instituttet er
aktive i at formulere og udbyde kurser inden for
disse to samarbejdsnetværk.

Herudover har skolen på RUC arrangeret et
introduktionskursus for nye ph.d.-studerende. 

Det andet ph.d.-program har titlen: ”Erhverv,
samfund og globalisering”. Centralt i dette pro-
gram er:

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

kulturelt fænomen.

Programmet er fælles mellem Institut for Sam-
fundsvidenskab og Erhvervsøkonomi og Institut
for Geografi og Internationale Udviklingsstudier.
Professor Jan Mattsson er formand for styregrup-
pen, der består af medlemmer fra de to institut-
ter. Hovedmålene med programmet er at udbyde
ph.d.-uddannelse inden for strategisk ledelse,
virksomhedsorganisering, innovation og teknolo-
gisk udvikling, service og turisme samt globalise-
ring som et socialt, økonomisk og kulturelt fæno-
men.

Programmet er også tilknyttet forskeruddan-
nelsesnetværk i Organisation og Ledelse/Doctoral
Network in Organisation and Management Edu-
cation (FIOL) som køres i samarbejde med Aarhus
Handelshøjskole og Aarhus Universitet. 

I 2004 er der kommet 4 nye ph.d.-studerende
på instituttet. 
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Ph.d.-afhandlinger

Comparative Welfare Systems
Jacob Magnussen, cand.scient.adm., forsvarede
sin ph.d.-afhandling den 20. februar 2004:
”Erhvervspolitikkens institutionelle forandring – i
skyggen af hierarkiet”.

Birgitte Poulsen, cand.scient.adm., forsvarede
sin ph.d.-afhandling den 5. november 2004: ”Nye
tider, nye roller? – embedsmandsroller i den danske
centraladministration”.

Lise Lotte Hansen, mag.art, forsvarede sin ph.d.-
afhandling den 9. december 2004: ”Ligestillings-
politiske problemer – og mulige løsninger, køn, magt
og forandring i LO og UNISON”.

Kåre Thomsen, cand.scient.adm., forsvarede sin
ph.d.-afhandling den 17. december 2004: ”Et sty-
ringsproblem i hjemmehjælpen, en socialkonstrukti-
vistisk tilgang”.

Erhverv, samfund og globalisering
Flemming Sørensen, cand.scient.soc., forsvarede
sin ph.d..afhandling 7. december 2004: ”Tourism
Experience Innovation”.

Individuel
Susanne Holmström, cand.scient.soc., forsvare-
de sin ph.d.-afhandling 4. juni 2004: ”Grænser for
ansvar – Den sensitive virksomhed i det refleksive
samfund”.

Working paper series:
I instituttets Working Paper Series blev i 2004
udgivet i alt 11 forskningspapirer. Hele serien fin-
des på instituttets hjemmeside.

Et working paper er et paper, der er præsente-
ret ved en konference eller har form af det første
udkast til en artikel, der efterfølgende vil blive
indsendt til et fagligt nationalt eller internatio-
nalt tidsskrift.

Center for Lokal Institutionel Forskning
(CLIF): 

Center for Servicestudier: 
Centret er involveret i forskningsprojektet E-ser-
vice om innovation i videnservice, finansieret af



et tværgående udvalg under de danske forsk-
ningsråd. Projektet er et samarbejde med Center
for TeleInformation, DTU og NewInsight. Temaet
oplevelsesøkonomi og –ledelse som en videreud-
vikling af serviceledelse har også været et forsk-
ningsmæssigt felt. Inden for centrets rammer er
publiceret en ph.d.-afhandling om innovation i
turisme.

Centret har været involveret i rådgivning om
forskningspolitik inden for serviceområdet med
Service unit under DG-Enterprise i EU og HTS i
Danmark.

Center for Bystudier
Center for Bystudier på Roskilde Universitetscen-
ter er et netværksorienteret forsknings- og uddan-
nelsescenter, som har til formål at fremme fag-
overskridende byforskning som en central
dimension i moderne, globaliserede samfund. På
forskningssiden har centerdannelsen åbnet op for
samarbejder mellem forskere på RUC, der arbej-
der med byen eller by-relaterede emner. I oktober
måned 2004 afholdtes en konference om forsta-
den med ca. 80 deltagere. 

Center for demokratisk netværksstyring
A major new collaborative research project, fun-
ded by the Danish Social Science Research Coun-
cil, has established the Centre for the Study of
Democratic Network Governance. The research
project started January 1, 2003.

The idea of forming Centre for the Study of
Democratic Network Governance takes its inspi-
ration from fundamental aspects of Danish socie-
ty. We find a remarkable coexistence of a strong
state and strong civic individualism, which toget-
her have conditioned the creation of a long tradi-
tion of network governance. In addition, there is
a concern for democracy and democratisation at
all levels of society. As a result, Denmark provides
a suitable point of departure for international
research about democratic network governance.

Jean Monnet European Center of Excellence
The Jean Monnet European Centre of Excellences
formål er at undervise og forske i udviklingen i
EU samt bidrage til en dialog med omverdenen
om EU.

Centrets hovedopgaver:
At analysere de strukturelle og institutionelle ele-
menter, der kan være med til at identificere
udviklingen i EU-landene. 
At bidrage til komparative analyser om de Skan-
dinaviske lande. 

Formålet med centrets aktiviteter er en øget dia-
log mellem forskere, erhvervslivet og politiske
beslutningstagere for der igennem at tilbyde en
enestående mulighed for at analysere og diskute-
re EU´s udvikling. 

Uddannelser 
Antal indskrevne studerende ved instituttet var
ved udgangen af 2004 i alt 2.062 studerende.
Dertil kommer, at instituttet leverer vejledere til
ca. halvdelen af de studerende ved den sam-
fundsvidenskabelige basisuddannelse. Instituttet
har fortsat arbejdet med at udvikle et system for
evaluering af undervisningen. Der er indført sys-
tematiske, netbaserede evalueringsskemaer for
kurser og projektvejledning

Erhvervsøkonomiske uddannelser
I 2004 har studienævnet for Erhvervsøkonomi
diskuteret en strategi for den faglige og uddan-
nelsesmæssige udvikling af erhvervsøkonomi.
Studienævnet har i årets løb endvidere drøftet en
række pædagogiske spørgsmål. Der har i året især
været fokus på projektvejlednings-pædagogikken.
Studienævnet har arbejdet med nye prioriterede
kombinationer med naturvidenskabelige fag og
Performance-design. Både Virksomhedsstudier og
HA havde en stigning i studenteroptaget pr.
1.9.2004 sammenlignet med tidligere år. Desuden
var der en markant større tilgang af udenlandske
studerende og serviceøkonomer, der optages på
særlige betingelser, i efteråret 2004.

Der har også været arbejdet med tanken om
at udbyde en cand. merc.-uddannelse på institut-
tet. Det vil der blive arbejdet videre med i løbet af
2005.
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Forvaltningsuddannelserne
For Forvaltningsstudienævnet har en af de cen-
trale opgaver i 2004 været arbejdet med fagpak-
ker. Tanken med fagpakkerne er, at der skal være
større valgmulighed og fleksibilitet på studiepro-
grammerne på instituttet, ligesom fagpakkerne
skal bidrage til at give uddannelsen en klarere
profil på kandidatniveau. 

Master of Public Policy
Siden starten i 1997 er det gået støt og roligt
fremad med flere og flere studerende, således at
der i 2004 samlet var 45 studerende indskrevet
ved uddannelsen.

Master i Oplevelsesledelse
I 2004 er der på instituttet blevet udviklet en ny
masteruddannelse i oplevelsesledelse.

Internationale programmer
Udover udveksling på internationale programmer
udveksles en række studerende på internationale
aftaler med en lang række universiteter verden
over. Det er et område, hvor der er brug for øget
satsning i de kommende år. Vi har i den forbin-
delse ansat en AC-fuldmægtig for 3 år som erstat-
ning for vores 2 studentermedhjælpere, der begge
er holdt op i løbet af 2004, hvorved vi også får
styrket området. Den nye AC-fuldmægtig yder
samtidig også administrativ bistand til fondsan-
søgninger og hjælper dermed til at øge indsatsen
for at få eksterne forskningsmidler til instituttet.

På denne baggrund har instituttet oprettet
EU-Studies-programmet inden for forvaltning.
Det er både åbent for vores egne studerende og
for udenlandske studerende, der kan slutte deres
bachelor af med 1 års studie på EU-studies-pro-
grammet.

MESPA (Masters Degree in European Social Policy
Analysis) består af to semestre med undervisning
samt et semester, hvor den studerende færdiggør
sit speciale. Kurserne foregår på engelsk og giver
de studerende indsigt i og viden om socialpoliti-
ske problemstillinger på såvel nationalt som
supranationalt niveau i Europa. Programmet
organiseres af et netværk bestående af 8 europæ-
iske universiteter. 

ESST-programmet (Master of Arts in Society, Sci-
ence and Technology in Europe) har som over-
ordnet målsætning at udvikle en forståelse hos de
studerende af den indflydelse, som teknologisk
udvikling har på samfundet, ligesom programmet
tilstræber at bibringe de studerende videnskabeli-
ge redskaber til at kunne analysere denne udvik-
ling. 

Større konferencer og seminarer:
”The future of the European Welfare state”
afholdt 26.-28. august 2004, med støtte fra Sta-
tens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd.

”Ledelse i kultur- og oplevelsesøkonomien”
afholdt 4. oktober 2004.

“Corporate Social Responsibility and Corporate
Governance” afholdt 2. -3. december 2004.

Medarbejdere ved årsskiftet:
Professorer: 13, heraf 2 med særlige

opgaver 
Lektorer: 35 
Adjunkter: 16  
Ph.d.-stipendiater: 16
HK-TAP’ere: 10
AC-TAP’ere: 4

Dertil kommer undervisningsassistenter og eks-
terne lektorer.
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Indvandrerforskning med et 
rationalistisk perspektiv
Af Adjunkt Shahamak Rezaei, ph.d. i Erhvervsøkonomi, shre@ruc.dk, Roskilde Universitetscenter 

Forskningsprojektet ”Det duale arbejdsmarked i et
velfærdsstatsligt perspektiv - et studie af dilemmaet
mellem uformel økonomisk praksis og indvandreres
socioøkonomiske integration” (Rezaei 2004), der
omhandler selvstændigt erhvervsdrivende ind-
vandrere og de ansatte i deres virksomheder, sætter
fokus på dilemmaet mellem denne gruppes ufor-
melle økonomiske aktiviteter og hvorledes disse ind-
virker på gruppens socioøkonomiske integration. 

Projektet blev startet i 2002. Projektets fire del-
rapporter er blevet offentliggjort, og den afslutten-
de hovedrapport er under færdiggørelse. 

Projektet er sat i et analytisk perspektiv, der
fremstiller indvandreren som et rationelt handlende
individ. Dette repræsenterer et fundamentalt
nybrud i forhold til det perspektiv, der indtil nu har
været lagt inden for dansk indvandrerforskning og -
politik, hvor indvandreren først og fremmest er ble-
vet betragtet som et etnisk individ. Det nye per-
spektiv handler om:

• at bevæggrundene for indvandrernes handlinger
må forklares ud fra samspillet med de omgiven-
de strukturer og institutioner. 

• at der må søges rationelle, frem for ensidigt
etnisk/kulturelle, forklaringer på motivationer og
præferencer bag indvandreres handlinger og
valg.

I det følgende vil projektets konkrete resultater blive
trukket frem. Man skal i den forbindelse være
opmærksom på, at konklusionerne er baseret på et
datamateriale med visse kvantitative begrænsninger.
Med dette forbehold kan følgende billede tegnes: 

Det konkrete billede
Der eksisterer et uformelt arbejdsmarked i Danmark.
Her forsøger blandt andet personer med indvan-
drerbaggrund at forbedre deres tilværelse. Det ufor-
melle/sorte arbejdsmarked trives, udvikles og udvi-
des for indvandrernes vedkommende typisk, når det
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formelle mainstream-arbejdsmarked svigter. Kende-
tegnene er:

• bøjning af regler og lovgivning, idet dette kan
finde sted uden større omkostninger.

• en relativering af moral og solidaritet, som ori-
enteres væk fra ”det store samfund” over mod
individets/gruppens umiddelbare behov. Man
har kun sine umiddelbart nærmeste at læne sig
op ad. 

• hårde arbejdsvilkår, herunder lange og skæve
arbejdstider.

Til billedet hører også, at indtrædelse på det ufor-
melle arbejdsmarked fungerer som en alternativ
strategi for opnåelse af bedre levevilkår og vel-
færd. Den gængse vej via uddannelse fravælges i
stort omfang, også blandt indvandrernes efter-
kommere (altså personer født i Danmark). Endvi-
dere viser analyserne, at de undersøgte gruppers
arbejds- og fritidsmæssige interaktioner finder
sted inden for netværk, med en generelt høj grad
af lukkethed. Dette afspejler sig endvidere i en
svag tilslutning til den danske velfærdsstats
grundlæggende værdier, til fordel for en stærk
gruppebaseret identifikation og loyalitetsfølelse.
Til dette billede hører også den til stadighed tilste-
deværende drøm om en dag at kunne vende til-
bage til oprindelseslandet. 

Det nye perspektiv
Den fornyelse, som dette projekts rationalistiske per-
spektiv repræsenterer, kan og bør give anledning til
en revision af de strategier, som den kultur- og etni-
citetsfikserede offentlighed, herunder den velmen-
ende indvandrerforskning, eksplicit eller implicit har
anvist indtil nu. Inden for økonomisk og politologisk
teori er ideen om rationelt handlende, velfærdsmak-
simerende individer langtfra ny. 

Der er lang vej endnu til en forklaring på (og
ikke blot en beskrivelse af):

• at cirka halvdelen af indvandrerne befinder sig
udenfor arbejdsstyrken, 

• at en stor del af dem, der indgår i arbejdsstyr-
ken, løber panden mod muren, når de søger job

• at så relativt mange, herunder 25 % efterkom-
mere, vælger uddannelsen fra og

• at ghettoer er blevet mere reglen end undta-
gelsen.

Den økonomiske teoris grundlæggende præmis er,
at mennesker handler rationelt. Dette mere individu-
alistiske perspektiv på indvandrerforskning og poli-
cy-udformning kan anlægges ved i højere grad at
fokusere på bottom-up-tilgange, frem for kollektivis-
tiske top-down-løsninger, som alt for ofte trækkes
ned over hovederne på grupper af mennesker, med
den velmenende hensigt at overvinde problemer,
hvis årsager, på et i bedste fald spinkelt grundlag,
henvises til ”kulturforskelle”. Et rationalistisk per-
spektiv på indvandrerforskningen, som i højere grad
fokuserer på det enkelte individ, vil have den positi-
ve implikation, at gruppen af Indvandrere vil kunne
inkluderes i gruppen af mennesker. 
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Nye tider, nye roller? 
– Embedsmandsroller i den danske centraladministration
Af adjunkt Birgitte Poulsen

I løbet af de sidste 25 år har den offentlige sektor
gennemgået store forandringer, der stiller nye krav
til forvaltningen og til den enkelte embedsmand.
Nye styreformer supplerer de gamle, og særligt net-
værksstyring har vundet indpas. Inden for forvalt-
ningsforskningen er dette blevet tematiseret som en
udvikling fra Government til Governance. Lidt for-
simplet, kan man sige, at Government er den måde,
man har tænkt styring på inden for den traditionel-
le, demokratiske retsstat. Der er tale om hierarkisk
topdown-styring, hvor staten ses som en samlet og
magtfuld enhed. Administrationen ses i forlængelse
heraf som et klassisk opbygget bureaukrati, hvor
embedsmanden følger ordre og er politisk neutral.
Governance bryder med denne styringsopfattelse
og tematiserer staten som fragmenteret og svært
afgrænselig. Nogle taler om den responsive stat,
nogle om den refleksive stat og andre igen om net-
værksstaten. Den grundlæggende pointe er, at i ste-
det for hierarkisk top-downstyring, så foregår sty-

ring som såkaldt ’meta-styring’. I stedet for detail-
styring, så foregår styring indirekte gennem
påvirkning af de rammer, som selvstyrende netværk,
institutioner og grupper handler indenfor. På det
administrative niveau betyder Governance, at det
klassiske bureaukrati udfordres og til dels forlades til
fordel for nye mere netværkslignende organisations-
former.

Et nyligt afsluttet forskningsprojekt har under-
søgt, hvilken effekt indførelsen af nye organisations-
former har for embedsmandsrollen. I bogen ”Nye
tider, nye roller? – Embedsmandsroller i den danske
centraladministration” analyseres embedsmandsrol-
lens udvikling i Danmark siden 1848 og frem til i
dag og samtidig undersøges det, hvordan de aktuel-
le forandringer i den statslige styring påvirker den
måde, hvorpå embedsmandsrollen udfyldes og
håndteres i et politisk system præget af såvel hierarki
som netværk, og om der er ved at udvikle sig nogle
nye rollemodeller for det at være embedsmand.
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Analysen af den aktuelle embedsmandsrolle
bygger på interview med en lang række menige og
ledende embedsmænd i centraladministrationen,
og giver et indblik i de rolleopfattelser og meget
forskellige organisationskulturer, der præger de for-
skellige ministerier. Undersøgelsen viser, at de klas-
siske, bureaukratiske organisationsformer suppleres
med forskellige former for netværksorganisering i
og mellem forvaltningerne, blandt andet i form af
tværfagligt projektarbejde. Endvidere viser den, at
embedsmænd ofte skal fungere som politikudviklere
og derfor bevæger sig langt ud over den neutrale
embedsmandsrolle. Generelt underbygger undersø-
gelsen antagelsen om, at der er sket en betydelig
politisering af forvaltningen, der rækker udover den
udbredte diskussion om anvendelsen af spindokto-
rer. Politiseringen af embedsmandsrollen er ikke kun
knyttet til topcheferne i de danske departementer
og de nye spindoktorer, men er sivet meget længe-
re ned i systemet. Men undersøgelsen viser ligele-
des, at selvom governanceudviklingen er slået igen-
nem på rolleniveau, så spiller governmentstyringen
fortsat en stor rolle. Retsstaten eksisterer og har det
godt og den klassiske bureaukrat, der følger ordre
og ser det som sin fremmeste opgave at sikre en
saglighed og solidt funderet faglighed i udarbej-
delsen af analyser, lever fortsat i bedste velgående. 

Det betyder, at billedet af den danske embeds-
mandsrolle langt fra er entydig. Forskelligheden
eller pluraliteten i embedsmandsrollen er for det før-
ste knyttet til den hierarkiske placering. Der er for-
skel på, om man er en del af topledelsen, eller om
man er menig embedsmand. Derudover er der
meget store forskelle mellem den institutionalisering
af rollen, som vi ser i de forskellige departementer,
og mellem de rolleelementer, der opfattes som mest
relevante og legitime. Der er således en klar tendens
til, at de klassiske krav til embedsmandsrollen om at
være neutral og følge ordre inden for det bureau-
kratiske hierarki er særligt fremherskende inden for
visse ministerier, mens kravene om at udvise selv-
stændighed, have politisk tæft og besidde en evne
til at udvikle politiske ideer er mere fremherskende
indenfor andre. 

Der er altså i dag mange konkurrerende forestil-
linger om, hvad det vil sige at være embedsmand.
Det giver anledning til en række rollekonflikter og
rolledilemmaer og dermed til en mængde håndte-
ringsproblemer for den enkelte embedsmand. Og
det lader ikke til, at rollekonflikter og rolledilemmaer

bliver mindre med tiden. Det er selvfølgelig ikke
sådan, at vi går fra en entydig og let håndterbar rol-
le til en flertydig og konfliktfyldt rolle. Men flere og
flere rollekrav er kommet til uden at ’gamle’ rolle-
krav nødvendigvis nedprioriteres eller træder i bag-
grunden. Vi kan derfor forvente stigende håndte-
ringsproblemer.

Set i lyset af forskningsresultaterne trænger to
spørgsmål sig på. For det første må man spørge,
hvordan embedsmandsrollen gøres mere håndter-
bar for den enkelte embedsmand. Rollen opleves
ofte som modsætningsfuld, hvilket i en række tilfæl-
de giver anledning til rollekonflikter og stress. Det
bør overvejes, om ikke differentieringen af rollen i
højere grad skal formaliseres, så der ikke opereres
med én embedsmandsrolle, men flere, så indholdet
i hver enkelt rolletype gøres mere klart og entydigt.
For det andet bør det overvejes, hvordan legitimi-
tetsproblemet, der knytter sig til de politiserede
embedsmænd, kan imødegås. Den neutrale
embedsmand er en integreret del af vores forestil-
ling om det repræsentative demokrati, hvor forvalt-
ningen ikke er tiltænkt en selvstændig og politisk
aktiv rolle. Dette stemmer imidlertid langt fra over-
ens med hverdagen i de danske ministerier. Som en
ledende embedsmand formulerer det, så er der
”ingen minister, der vil acceptere ikke at få den politis-
ke og visionære rådgivning. Hvis man bare vil vente
på, at ministeren skal finde på noget, så kan man ikke
være topembedsmand i dag.” Vi har derfor brug for
en ny diskussion af embedsmandsrollen, der tager
højde for, at en stor del af rollen i dag er politiseret. 

Resultaterne fra forskningsprojektet udkommer i
bogen ”Nye tider, nye roller? – Embedsmandsroller i
den danske centraladministration” på Djøf’s Forlag i
maj 2005.
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Instituttets opgaver og rammer. 
Instituttet blev etableret som selvstændigt Insti-
tut ved indgangen til år 2000. Indtil da var de to
fagområder: psykologi og filosofi/videnskabsteori
del af det tidligere Institut VII. Begge fagområder
blev oprindeligt etableret som kombinationsud-
dannelse med start d. 1. september 1995.

Forskningen og undervisningen ved Institut-
tet er organiseret i to afdelinger for henholdsvis
psykologi og for filosofi/videnskabsteori, hvor
institutlederen aktuelt kommer fra psykologi og
næstformanden i bestyrelsen fra filosofi/viden-
skabsteori. Institutlederen var delvist frikøbt frem
til 1.03.05 og begrænsede sit område til afdelings-
leder for psykologi, mens næstformanden varetog
institutlederposten. Ved udgangen af 2004 har
instituttet 30 videnskabelige stillinger, 11 på filo-
sofi og 19 på psykologi. 

Instituttets medarbejdere varetager undervis-
ning på overbygningen inden for psykologi og
filosofi, de åbne uddannelser i psykologi og filoso-
fi, masteruddannelsen i organisationspsykologi,
de faglige suppleringsuddannelser for opnåelse af
gymnasieundervisningskompetence i psykologi
og filosofi samt den humanistisk basisuddannelse.
Desuden varetager medarbejderne undervisnin-
gen på de to fags ph.d. uddannelser.

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. Nyansættelser og udvidelser på
VIP-siden fra 9 VIP i 1995 til 30 i 2004 medfører
naturligvis meget arbejde for allerede ansatte
samt en vis turbulens på det enkelte fag, efter-
hånden som nye medarbejdere kommer til. Der
arbejdes derfor specielt på Psykologi, hvor væk-
sten og ændringer i medarbejderstaben har været
markant, på at udvikle et stabilt forsknings- og
arbejdsmiljø.

Begge fag har et RUC-anerkendt ph.d.-pro-
gram. Psykologis ph.d.-program ’Socialpsykologi i

Institut for Psykologi og
Filosofi/Videnskabsteori



den radikaliserede modernitet’ deltager i Dansk
Forskerskole i Psykologi, som organisatorisk aktu-
elt er placeret på Københavns Universitet
www.psyforskerskole.dk. Filosofi/Videnskabsteo-
ris ph.d.-program. 

Videnskabsstudier deltager i Den Danske For-
skerskole i Filosofi, Idé- og Videnskabshistorie,
PHIS, http://www.phis.ruc.dk, som organisatorisk
er placeret på instituttet. 

Psykologi
Afdelingen for Psykologi har udarbejdet et
forsknings- og forskeruddannelsesprogram under
overskriften Socialpsykologi i en radikaliseret
modernitet. Det socialpsykologiske perspektiv er
fremtrædende inden for store dele af den under-
visning og forskning, der bedrives af faggruppen.
Faggruppens fælles forskningsprogram falder
tematisk sammen med ph.d.-programmet, og det
drejer sig om et perspektiv på forskning og un-
dervisning, snarere end om en fælles forsknings-
mæssig problemfokusering.

Generelt fokuserer forskningen på relationen
mellem individ og samfund og dermed på, hvor-
dan menneskers praksis som individer og deltage-
re i grupper hænger sammen med socio-kulturel-
le betingelser. Forskningen på Psykologi under-
søger således psykologiske problemstillinger i
lyset af den samfundsmæssige udvikling. Psyko-
logien som fag, dvs. som forskning, formidling,
behandling, rådgivning osv., ses som særlige svar
på samfundsmæssige problemområder. Disse svar
kan have forskellig karakter og tjene forskellige
interesser. Psykologien som fag anskues således
på den ene side under den positive synsvinkel:
Bidrag til belysning og forståelse af spørgsmål og
problemer – men på den anden side også under
den kritiske synsvinkel: en mulig faktor i forbin-
delse med disciplinering og forvaltning af men-
neskers liv. Den psykologiske viden og praksis
gøres dermed også selv til genstand for kritisk
undersøgelse. På psykologi på RUC retter
forskningsindsatsen sig primært mod tre livsom-
råder: Familie- og børneliv, Læringsforløb og institu-
tionsliv og Organisations- og arbejdsliv med temaer,
som går på tværs af hverdagens forskellige livs-
områder, og hvor f.eks. etnicitet, køn og subjek-
tivitetens relation til teknologi kan indgå i de tre
beskrevne områder.

Psykologi rummer et center for Barndoms- og

Familieforskning. Centret er blevet grundlagt på
grundlag af Forskningsrådsbevillinger til Profes-
sor Lars Dencik og er specielt orienteret imod
socialpsykologiske analyser af implikationerne af
den samfundsmæssige moderniseringsprocess for
børn og familieliv. Ved centret holdes løbende
forskningsseminarer, hvor de ph.d.-studerende og
vejledere ved instituttet, der er knyttet til centret,
fremlægger deres igangværende forskningsarbej-
der for diskussion samt drøfter teoretiske og
metodiske problemer inden for forskningsfeltet.
Tre af centrets ph.d.-stipendiater blev i 2004 fær-
dige med deres afhandlinger. 

Centret er også udgiver af en rapportserie med
navnet Reports from Centre for Childhood & Family
Research, Roskilde University.

Særlige og større aktiviteter
Gennem 2004 har arbejdet inden for Dansk For-
skerskole i Psykolog taget form. Forskerskolen er
en netværksorganisation i et samarbejde mellem
Institut for Kommunikation ved Aalborg Univer-
sitet, Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet,
Institut for Psykologi ved Københavns Universi-
tet, Institut for Psykologi og Filosofi/Videnskabs-
teori ved Roskilde Universitetscenter samt
Arbejdsmiljøinstituttet. Samarbejdet er foreløbig
aftalt for perioden fra 1. januar 2004 til 31.
december 2008 og bygger på en bevilling fra For-
skeruddannelsesrådet. Forskerskolen vil i denne
periode have Københavns Universitet som
værtsinstitution.

Skolen har som formål:

• at fremme et landsdækkende samarbejde om
psykologisk forskeruddannelse, 

• at udbyde kurser, seminarer og andre fælles
forskeruddannelsesaktiviteter inden for sko-
lens fagområde, 

• at fungere som fælleskoordinator i et forsker-
uddannelsesnetværk,

• at sikre information om faglige aktiviteter
inden for skolens fagområde, samt

• at tage initiativ til ekstern finansiering af den
psykologiske forskeruddannelse.

Der har været afholdt to heldagsseminarer i 2004
under temaet Barndom og ungdom i familie og
institution – integration og disintegration. Hele semi-
naret løber over i alt 6 heldagsarrangementer og

104

R
U

C
 

 
·

 
 

Å
R

S
B

E
R

E
T

N
I

N
G

 
2

0
0

4



er arrangeret af Forskerskolen for Psykologi og
Forskerskolen i Livslang Læring på RUC i samar-
bejde med Center for Barndoms- og Familie-
forskning, RUC. 

Det pædagogisk-psykologiske netværk af univer-
sitetsansatte pædagogiske psykologer på RUC,
AU, AUC og KU, som i 2002 fik en SHF bevilling,
har forsat deres arbejde med netværket PIFF:
”Person, Intervention, Fællesskabsformer – i For-
andring”. Netværket diskuterer pædagogisk
psykologis genstandsfelt og særlige tværvidenska-
belige karakterer med kolleger i det internationa-
le miljø. Netværket koordineres fra Psykologi på
RUC, og en antologi med bidrag fra ind- og uden-
landske deltagere udkommer på Samfundslittera-
tur – Roskilde Universitetsforlag i 2005. 

Jaana-Piia Mäkiniemi fra Socialpsykologiska Insti-
tutionen, Helsingfors Universtitet, Finland har
under forårssemestret 2004 været gæste-ph.d.-sti-
pendiat ved instituttet, hvor hun har arbejdet
med sin afhandling om Social representations of
new foods in media and individual thinking.

Forskningsleder Bo Ertman, Teori- & Metodecen-
tret, Hillerød har under efteråret 2004 gentagne
gange gæstet instituttet mhp. at udvikle fælles
forskningsprojekter med Center for Barndoms-
og Famileforskning.

Prof. Jan Kampmann, Forskerskolen for Livslang
Læring, RUC har i løbet af foråret 2004 holdt
møder ved instituttet mhp. sammen med Center
for Barndoms- & Familieforskning i efteråret
2004 at iværksætte et fælles ph.d.- og forskerkur-
sus om Barndom og ungdom i familie og institution
– integration og disintegration.

Afdelingen har redaktørposter i flere større inter-
nationale tidsskrifter og har i 2004 deltaget i eva-
luering af svensk psykologi.

Filosofi og Videnskabsteori 
Afdelingen for filosofi og videnskabsteori har tre
indsatsområder, som forskningen søges centreret
omkring: (i) Filosofi- og Videnskabshistorie, (ii)
Videnskabsteori – herunder videnskabsfilosofi, og
(iii) Etik og retsfilosofi.

Forskningen inden for ’Filosofi- og viden-
skabshistorie’ har primært været centreret
omkring antikken og middelalderen. Det drejer
sig f.eks. om sammenhængen mellem antikke,
islamiske og middelalderlige opfattelser af viden-
skabelig teoridannelse og praksis, samt undersøg-
elser af middelalderlig erkendelsesteori. Men der
er også påbegyndt arbejder vedrørende det 19.
århundredes filosofi og videnskabsteori. 

Inden for satsningsområdet ’Etik og retsfiloso-
fi omfatter forskningen’ både historiske og syste-
matiske analyser. De historiske undersøgelser
vedrører både studier af enkelte retsfilosoffer,
f.eks. den hollandske retsfilosof Hugo Grotius, og
studier af retsfilosofiens idéhistorie over længere
historiske perioder. De systematiske undersøg-
elser vedrører både normative og metaetiske pro-
blemstillinger. Det er et mål for denne forskning
ikke kun at opnå isolerede teoretiske resultater,
man at være i nær kontakt med mulige anvendel-
sesområder. Af særlig interesse er her etiske pro-
blemstillinger, der har relation til retssystemet,
samt populationsetiske og miljøetiske problem-
stillinger.

Forskningen inden for ’Videnskabsteori- og
filosofi’ omfatter både konkrete undersøgelser af
filosofiske problemer inden for bestemte fagvi-
denskaber og mere generelle erkendelsesteoreti-
ske og logiske undersøgelser af videnskabelig
ræsonneren. Afdelingen har et omfattende natio-
nalt og internationalt netværk med universiteter
og forskningsinstitutioner, som beskæftiger sig
med videnskabsteoretiske problemstillinger. Af
særlig interesse for satsningsområdet er undersø-
gelser af formelle metoders rækkevidde og betyd-
ning for erkendelsesteoretiske og videnskabelige
analyser. Derudover fokuseres der på teknologifi-
losofiske problemstillinger og på spørgsmål ved-
rørende karakterisering af ingeniørvidenskaber-
nes status som særlige vidensområder.

Afdelingen har et forskeruddannelsesprogram i
Videnskabsstudier (Science Studies), hvortil der er
knyttet både interne og eksterne ph.d.-studeren-
de, herunder to stipendier samfinansieret med
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Risø og et internationaliseringsstipendium.
Derudover administrerer afdelingen yderligere to
internationaliseringsstipendier knyttet til
forskningsskolen PHIS.

Særlige større aktiviteter
Afdelingen er hjemsted for netværkene ’Danish
Network for the History and Philosophy of Mat-
hematics’, MathNet, www.mathnet.ruc.dk, og
’Danish Network for Philosophical Logic and Its
Application’, PhiLog, www.philog.ruc.dk, samt
for Dansk Forskerskole i Filosofi, Idé- og Videnskabs-
historie, PHIS, www.phis.ruc.dk. I samarbejde med
disse netværk og forskerskolen har afdelingen
været vært for flere internationale møder. 

Afdelingen var, sammen med NAMOCONA,
Aarhus Universitet, og PHIS, medarrangør af kon-
ferencen Modalism and Mentalism in Modern Epis-
temology, som blev afholdt på Carlsberg Academy
den 29.-31. januar 2004. I samarbejde med Han-
delshøjskolen i København, Ålborg Universitet,
Afdelingen for Systemanalyse, Risø, og PhiLog
har afdelingen afholdt en konference om Social
Software, den 27.-29. maj 2004 på Carlsberg Aca-
demy. Konferencen omhandlede nye udviklinger
i brugen af formelle metoder i samfundsvidenska-
berne. Derudover har afdelingen i samarbejde
med forskerskolen PHIS afholdt en konference
om The Continuum in Philosophy and Mathe-
matics på Carlsberg Academy den 25.-27. novem-
ber 2004. Konferencen vedrørte både systema-
tiske, filosofiske og videnskabshistoriske
undersøgelser af kontinuumsbegrebet i filosofi-
ske, matematiske og naturvidenskabelige teorier.

Forskerskolen PHIS udgiver nyhedsbrevet
Shippings News, hvori forskerskolens aktiviteter
omtales. Shipping News bringer også essays, skre-
vet af ph.d.-studerende knyttet til skolen og
beskrivelser af igangværende ph.d.-projekter.
Hvert år afholder PHIS en Graduate Conference,
som har til formål dels at give forskerstuderende
en lejlighed til at præsentere deres projekter for
hinanden og for vejledere, dels at diskutere rele-
vante spørgsmål vedrørende planlægning og
udførelse af forskeruddannelse. Dette års Gradua-
te Conference blev afholdt på Sandbjerg Slot den
3.-4. december 2004. Temaet for konferencen var
formidling og kommunikation af forskningsresul-
tater. Blandt de internationale gæster var ’editor
in chief’ af tidsskriftet Synthese.

Netværket PhiLog udgiver nyhedsbrevet Phi-
News. Det redigeres af Dov M. Gabbay, Kings
College, London samt Vincent Hendricks og Stig
Andur Pedersen fra Filosofi på RUC. PhiNews
sponsoreres økonomisk af Kluwer Academic
Publishers.

Afdelingen har redaktørposter i flere større
internationale bogserier og tidsskrifter, f.eks. bog-
serierne Synthese Library og Trends in Logic samt
tidsskrifterne Synthese – An International Journal
for Epistermology, Methodology and Philosophy
of Science og Studia Logica – An International
Journal for Symbolic Logic.

Instituttets medarbejdere:
Professorer: 7
Professor emeritus: 1
Docenter: 2
Lektorer: 13
Lektorvikar: 1
Adjunkter: 7
Eksterne lektorer: 14
Eksterne lektorer tilknyttet Masteruddannelsen i
Organisationspsykologi: 11

Ved udgangen af år 2004 var der indskrevet 6
ph.d.-studerende på Psykologi og 6 ph.d.-stude-
rende på Filosofi/Videnskabsteori. Instituttet
rummer desuden et center for Barndoms- og
Familieforskning.

TAP’ere: 4,5 
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Middelalderens naturfilosofi
Naturens genkomst i filosofi, digtning og videnskab ca. 1100-1250

Af lektor, ph.d. Aksel Haaning

Bogen gennemgår et centralt kapitel i den europæ-
iske kulturs historie og selvforståelse: Naturens gen-
opdagelse i det 12. århundrede. Et gennemgående
tema er historiens aktualitet – og en historisk dimen-
sion i forståelse af nutiden. I syv kapitler fremlægger
bogen i stor detaljerigdom, hvordan det nuværende
vestlige naturbegreb blev skabt af de kristne forfat-
tere i det 1. – 5. århundrede som led i deres opgør
med den hedenske verden. Fra det 12. århundrede
og fremefter udvikles imidlertid en omfattende
naturfilosofi, som igen inddrager hedenske og ikke-
kristne elementer, og denne ”Naturens genkomst”
udgør et selvstændigt og originalt bidrag til den
vestlige kulturs naturforståelse.

Indledningen præsenterer den etablerede histo-
riografi, hvor perioden mellem antikkens udgang og
renæssancens opkomst i det 14. århundrede ofte
eksponeres, men knytter an til nyere forskning i det
12. og 13. århundredes tænkning (Wetherbee,
Dronke, Tulio Gregory m.fl.) og sætter sig for at
undersøge periodens kildemateriale med henblik på
revision. Andet kapitel indeholder en grundlæggen-
de læsning af Vilhelm af Conches (ca.1090-ca.
1155) og dennes naturfilosofiske skrifter; undersø-
gelsen analyserer begreberne natura operans, sapi-
entia creatrix, archetipus mundus og anima mundi og
kommer frem til en detaljeret undersøgelse af Vil-
helms kreative nybrud, idet naturbegreberne erstat-
ter Treenighedens-begreberne og dermed baner vej
for naturiagttagelse og videnskabelig undersøgelse
uden karambolage med teologien.

Tredje kapitel analyserer Bernhard Silvestris’ Cos-
mographia og viser, hvorledes forfatteren fortsætter
Vilhelms værk og med en filosofisk skabelsesmyte
baner vej for en ny tilgang til forståelse af menne-
skets plads i naturvirkeligheden; begreber som Nous
(ånd / tanke / fornuft), Natura (natur) og Silva (stof,
materiale) gør det muligt at formulere nye og mere
behændige begreber til både menneskeforståelse
og naturerkendelse.

Efter to yderligere kapitler om etableringen af de
naturvidenskabelige fag i højmiddelalderen afsluttes
arbejdet med en kildebaseret analyse af naturfiloso-

fiske tekster fra 13. og 14. århundrede om alkymi.
Det er hovedpointen, at når kilderne læses i
sammenhæng, er alkymien udtryk for et tidligt for-
søg på at forstå naturvirkeligheden og etablere en
”omvendt” metafysik, hvor stoffet og forandringer i
den håndgribelige og målbare virkelighed bruges
som udgangspunkt også for religiøse og metafysiske
tankestrukturer. Endelig gennemgås detaljeret, at
naturfilosofiske begreber fra det 12. århundrede
(som er beskrevet og analyseret tidligere i værket)
nu videreudvikles og anvendes i den alkymistiske lit-
teratur, således at denne skal forstås som et tidligt
forsøg på ”naturvidenskabeligt” gennembrud snare-
re end som middelalderligt hokus-pokus.

Samtidig forsøger bogen formidlende at give et
bredt og alment indblik i periodens filosofi og tan-
keverden, som viser, at også vor egen vestlige kultur
rummer forestillinger omkring naturen – og ikke
mindst menneskets relation til naturen – som i dag
forekommer både fascinerende og vedkommende.

Endelig knytter bogen sig til Naturens lys. Ves-
tens naturfilosofi i højmiddelalder og renæssance
1250-1600, 454 s. 2001, idet den grundigt gen-
nemgår den forudgående periode, således at bøger-
ne tilsammen giver en samlet fremstilling af den
europæiske naturforståelse indtil tidlig nyere tid.

Bogen er på 229 s. inkl. litteratur og index og
udkom juni 2004.
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Kompetencekrav i børnehaven

Af lektor Tomas Ellegaard

Småbørnsliv i Danmark i dag er blevet institutionsliv.
Udforskningen af dette og forbindelser mellem livet
i familien og daginstitutionen har været i fokus for
projektet ”Børns vilkår og velfærd i senmodernite-
ten” under ledelse af Lars Dencik. Projektet har bl.a
resulteret i to forskningsprojekter, der begge er fær-
diggjort i 2004. Teresa Harms har undersøgt tids-
brug og Tomas Ellegaard børnehavens kompetence-
krav og børns kompetencehåndtering blandt
5-årige i en storkøbenhavnsk forstadskommune.

I det følgende redegøres for fundene i under-
søgelsen af børnenes håndtering af børnehavens
kompetencekrav og sociale baggrund. Fokus er ikke
læreplanskrav, men de kompetencekrav som institu-
tionens struktur og hverdagslivet stiller til børnene.

Hovedundersøgelsen er et kombineret observa-
tions- og interviewstudie af 16 udvalgte 5-årige bør-
nehavebørn. Alle havde flere års institutionserfaring
og ingen havde modtaget særlige hjælpeforanstalt-
ninger. Børnenes forældre er par, dansktalende og i
beskæftigelse. Halvdelen af børnene kom fra famili-
er, hvor begge forældre havde grundskole eller

erhvervsfaglig uddannelse. Den anden halvdel fra
familier, hvor begge forældre havde en lang eller
mellemlang videregående uddannelse.

Børnene er observeret i børnehaven og deres
forældre og pædagoger er interviewet.

Børnehaven er et offentligt socialt rum, hvor
børn og pædagoger er udskiftelige for hinanden.
Interaktionen mellem pædagoger og børn er gen-
nemgående venlig og ikke-emotionel. Rammerne er
fastlagt af de voksne og uden for forhandling; men
samtidig tilstræber pædagogerne, at der er stort
råderum for børnenes frie leg. Dette indebærer en
række krav, som dels er normer, som børnene nød-
vendigvis skal leve op til, dels udfordringer, der
giver børnene en mulighed for at udvikle bestemte
kompetencer. Den kompetente håndtering er ofte
en afbalancering af forskellige krav: Relationer base-
ret på udskiftelighed og instrumentalitet balanceret
overfor personlige relationer. At holde sig selv i
gang balanceret overfor at kunne gøre opmærksom
på sig selv. At overholde ordensnormerne balance-
ret overfor at kunne gennemføre egne intentioner.
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At kunne tage hånd om sig selv balanceret overfor
at kunne bede om hjælp.

Samværet mellem børnene spiller en central rolle
for, hvad der kræves af et børnehavebarn. Børne-
samværet er kendetegnet ved forhandlinger og
mere symmetriske sociale positioner; men også af
dominerende og dominerede sociale positioner,
hvor børnene grupperer sig efter køn, alder og de
grupper (fx stuer) som de voksne opdeler dem i.
Undersøgelsen peger særligt på betydningen af
håndteringen af 4 krav i børnesamværet:

• At relatere sig til andre børn.
• At være socialt fleksibel, dvs. at kunne tage høj-

de for andre børns intentioner
• Krav om autonomi, dvs. at kunne beskytte den

aktivitet, legested eller børnegruppe, som barnet
deltager i.

• Krav om håndtering af børnesamværets normer.

Forældreinterviewene tegner et relativt ens billede
af børnenes familieforhold: Alle børnene i under-
søgelsen vokser op i familier, hvor begge forældre
arbejder, men forsøger at begrænse den tid børne-
ne er i institution. De vokser op under relativt tryg-
ge materielle rammer: De fleste har fx eget værelse.
Imødekommelsen af børnenes interesser ses som en
central opgave. Alle forældre taler med deres børn
om, hvad de oplever. Forældrene tilrettelægger til-
værelsen således, at børnene har mulighed for at
omgås andre børn også uden for børnehaven. 

Der er imidlertid forskelle mellem familierne i
undersøgelsen: Familierne med de lange uddan-
nelser er i (endnu) højere grad ”børnecentrerede
forhandlingsfamilier” og vægter i højere grad
”indre” kvaliteter i opdragelsen. Arbejderforældrene
lægger større vægt på ydre opførsel. 

Sammenligner man børnenes håndtering af
kompetencekravene er det mest påfaldende, hvor
meget de sociale grupper minder om hinanden.
Enkelte børn skiller sig ud; men der er ikke klare for-
skelle mellem arbejder- og mellemlagsbørn. 

Der er derimod forskel mellem drenge og piger:

Pigerne forhandler i højere grad, hvem der må del-
tage i legegrupperne – og udstøder derfor også i
højere grad andre børn. Pigerne kan i højere grad
håndtere og samtale med pædagogerne. 

Tomas Ellegaard (2004): Et godt børnehavebarn?
Daginstitutionens kompetencekrav og hvordan børn
med forskellig social baggrund håndterer dem. Ph.d.-
afhandling. Psykologi; Roskilde Universitetscenter. 

Teresa Harms (2004): The day, home and away: How
sixteen Danish five-year olds spend their time. Ph.d.-
afhandling. Psykologi; Roskilde Universitetscenter. 
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For yderligere oplysninger se på internettet:
www.ruc.dk/inst10.

Institut for Uddannelsesforskning er et bredt
institut hvad angår forskning, undervisning og
ekstern virksomhed. Instituttet blev dannet som
selvstændigt institut i år 2000, og var indtil da en
faggruppe ved det daværende Institut for Kom-
munikation, Datalogi og Uddannelsesforskning
på RUC.

Instituttet varetager uddannelsen i Pædagogik
og Uddannelsesstudier, Master i Voksenuddan-
nelse, undervisning på den Humanistiske
Basisuddannelse, et ph.d.-program i uddannelses-
forskning inden for rammerne af instituttets for-
skerskole: ”Forskerskolen i Livslang Læring” samt
RUC’s Universitetspædagogiske efteruddannelse
af videnskabeligt personale. 

Instituttet rummer forskningscentrene
”Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppen” og
”Center i Barndoms- og Ungdomsforskning”. Det
sidste blev oprettet marts 2004. Instituttet er
desuden vært for Foreningen for forsknings- og
udviklingsvirksomhed i folkeoplysning og vok-
senundervisning (FO-FU) og for Center for ung-
domsforskning/CeFU. CeFU forlod dog instituttet
1. juli 2004.

Instituttet danner ramme om en forholdsvis
omfattende ekstern virksomhed (ca. 40 % af
Instituttets samlede drift), som især består af
forskningsopgaver af forskellig karakter, men som
også består af evalueringsopgaver og forskellige
former for konsulentopgaver. Den eksterne virk-
somhed spiller oftest sammen med instituttets
prioriterede forskningsområder. 

Uddannelserne i Instituttets regi er baseret på
Instituttets faglige styrkeområder og samfundets
behov for universitetsuddannede med kandidat-
grad i – eller omfattende efteruddannelse i -
uddannelsesforskning og uddannelsesstudier.

Uddannelser
Overbygningsuddannelsen Pædagogik og Uddannel-
sesstudier blev etableret i 1994. Faget indgår i en

Institut for Uddannelsesforskning



bred vifte af fagkombinationer. Pr. 31. december
2004 var der indskrevet 421 studerende. I 2004
afsluttede 60 som kandidater. Der blev i løbet af
året indleveret og bedømt 40 specialer.

Den 1. september 2003 trådte en ny studie-
ordning i kraft på faget Pædagogik og Uddannel-
sesstudier. Studieordningen har betydet en
ændring af organiseringen, idet der undervises i
klynger på både bachelor- og kandidatniveau.
Det giver den størst mulige forbindelse mellem
undervisningen og Institut X’s forskning. Samti-
dig har vi udviklet et introduktionsforløb for nye
studerende med henblik på en bedre studiestart
på faget. Faget har sat fokus på pædagogisk kom-
petenceudvikling for vejledere gennem brug af
gensidig kollegasupervision, ligesom evaluering
af projektvejledningen har været drøftet i studie-
nævnet og på faget. I 2004 har studienævnet
udviklet tilbud til specialestuderende med særlige
behov. Samtidig har studienævnet udarbejdet
bedømmelsesformer i forbindelse med kursus- og
seminarundervisning. Endelig blev det i 2004
besluttet at tage studieordningen op til revision i
løbet af 2005. Nogle af diskussionerne blev påbe-
gyndt allerede i slutningen af 2004.

Master i Voksenuddannelse (MV) er en to-årig del-
tidsuddannelse (svarende til ét studieårsværk),
der retter sig mod erhvervsaktive voksne, som
arbejder professionelt med uddannelsesplanlæg-
ning, organisationsudvikling, kompetenceudvik-
ling osv. Uddannelsen er projektorganiseret og
lægger stor vægt på videnskabelige empiriske
metoder. 

Masteruddannelsen består af to moduler:
Modul I: Socialisation og voksnes læreprocesser.
Modul II: Uddannelse, samfund og organisation.

Der er i 2004 undervist på følgende hold:

• et masterhold på Modul II – studiestart sep-
tember 2002 (hold 2: 43 studerende)

• et masterhold på Modul I – studiestart sep-
tember 2003 (hold 3: 54 studerende) 

• et masterhold på Modul II – studiestart sep-
tember 2003 (hold 3: 53 studerende)

• et masterhold på Modul I – studiestart sep-
tember 2004 (hold 4: 55 studerende)

Der er således i alt undervist 205 masterstuderen-
de i 2004.

I UniPæd - det universitetspædagogiske program er
formålet at tilvejebringe mulighed for at såvel
nyansat som erfarent videnskabeligt personale
kan tilegne sig ny pædagogisk og faglig viden
samt at bearbejde og perspektivere eksisterende
erfaringer og indsigt. 

I 2004 har der i det faste kursusprogram været
gennemført i alt 11 kurser og temadage i pædago-
gisk introduktion for nyansatte, kursuspædago-
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gik, projektvejledning, temaseminarer om evalue-
ringsformer og karakterer på basisuddannelsen
samt seminar om undervisningsformer på ma-
steruddannelserne. I alt har ca. 105 deltagere
bestående af adjunkter, lektorer, ph.d.-studerende
og midlertidigt ansatte undervisere gennemført
aktiviteterne. I de skræddersyede tilbud har et
antal studienævn og uddannelser bedt om
bistand i form af oplæg, sparring og konsulentbi-
stand om emner som evalueringsformer i kurser
og projektvejledningen, udenlandske studerende
og den ruc’ske pædagogik samt kriterier for pro-
jektevaluering og bedømmelser. Endvidere har
der været givet individuel supervision til enkelt-
undervisere. UniPæd har også ydet bistand til de
studerende i form af kurser til specialestuderende
og rusinstruktører, til processer og indhold i
gruppe- og projektarbejdet, i studieteknik og
hurtiglæsning samt procesvejledning og kriseløs-
ninger. Endelig har UniPæd etableret et nyt web-
site med elektronisk kursustilmelding, samlet
kursusoversigt, oversigt over formål og indhold i
adjunktuddannelsen med eksempler på adjunkt-
udtalelser og -rapporter, eksempler på studie-
håndbøger samt oversigt over udviklingsprojekter
og litteratur på RUC.

Forskerskolen i Livslang Læring
Forskerskolen i Livslang Læring er et ph.d.-pro-
gram under Institut for Uddannelsesforskning.
Programmets bevilling løber fra 1999-2004. For-
skerskolens aktiviteter og fremtidsplaner vurderes
løbende af et Advisory Board med deltagelse af
forskere fra Vancouver, Hannover og Göttingen.

Forskerskolen har en tværvidenskabelig
forskningstilgang, som til stadighed udvikles teo-
retisk og metodologisk. Der lægges stor vægt på
at integrere de studerende i det eksisterende
forskningsmiljø gennem netværksdannelser og
konkrete planlægningsopgaver.

Pr. 1. jan. 2004 er 47 studerende indskrevet
under programmet, heraf er de 12 fuldt finansie-
rede stipendiater. I løbet af 2004 har 9 af de ind-
skrevne forsvaret deres ph.d. og 3 nye er indskre-
vet, 2 af dem med stipendium. 

Forskerskolen deltager i den nationale koordi-
nering af ph.d.-uddannelse inden for pædagogik
og uddannelsesforskning og har ansvar for vedli-
geholdelsen af den fælles netportal: www.educa-
tional-research.dk.

Center i Barndoms- og Ungdomsforskning
I regi af Institut for Uddannelsesforskning åbnede
et nyt ”Center i Barndoms- og Ungdomsforsk-
ning” i marts måned 2004. Centret drives bl.a.
via en grundbevilling på 3 millioner kr. fra
SHF/FKK. 

Centret vil med sin forskning indtil videre
over en 3-årig periode perspektivere, hvilke nye
konsekvenser de samfundsmæssige modernise-
rings- og forandringsprocesser har for børn og
unges hverdagsliv. 

Centrets overordnede arbejdshypotese er, at
kraftfeltet mellem ”individualisering og institutio-
nalisering” påkræver ny forskning, herunder nye
forståelser af betingelser for læring, nye former for
normaliseringsprocesser og nye betingelser for
inklusions- og eksklusionsprocesser, eller om man
vil minoriserings- og majoriseringsprocesser eller
egentlige inddragelses- og udelukkelsesmekanis-
mer, som bidrager til skabelse af, og kamp om,
mere eller mindre magtfulde sociale positioner.

Begrebet hverdagsliv har en central placering i
Centrets forskningsoptik. Det opfattes som et
samfundsteoretisk begreb med fokus på at ind-
fange de konsekvenser, samfundsmæssige foran-
dringer får for ændrede struktureringer af børn og
unges almindelige hverdagsliv, men også som et
fænomenologisk funderet begreb, knyttet til at
etablere et børne- og ungeperspektiv. 

Et væsentligt omdrejningspunkt er også børn
og unges øgede forvaltning af egne læreprocesser,
hvilket på den ene side kan forstås som udtryk
for øget demokratisk deltagelse og på den anden
side som øget belastning gennem udefra-satte
krav til indefra-styrede processer.

Sammenfattende sætter Centret fokus på
undersøgelser, som søger at forstå og begrebssæt-
te disse ændrede betingelser for børn og unges
hverdagsliv og læreprocesser, såvel i institutiona-
liseret som ikke-institutionaliseret sammen-
hæng. Denne forskningsinteresse har udmøntet
sig i 4 organiserede forskningsområder, repræsen-
teret ved forskellige forskere ved instituttet. Det
drejer sig om følgende områder:

• Institutionalisering af læring
• Etnicitet og kulturmøder
• Atypiske børn og unge i institutionelle og

sociale kontekster
• Betydninger af det fysiske miljø
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Professor Jan Kampmann er leder af ”Center i
Barndoms- og Ungdomsforskning“.

Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppen
(EVU)
EVU blev etableret som selvstændigt forsknings-
center i 1994 og dannede grundlag for Faggrup-
pen for uddannelsesforskning og dermed også for
det senere Institut for Uddannelsesforskning. I
dag er EVU's aktiviteter i høj grad opsuget i insti-
tuttets aktiviteter, men gruppen fungerer stadig
som en organisatorisk enhed i forhold til en lang
række forsknings-, udrednings- og formidlingsop-
gaver. EVU udgør således grundlaget for et af
instituttets særkender, nemlig de omfattende og
mangeartede eksternt (med)finansierede aktivite-
ter.

Foreningen for forsknings- og udviklingsvirk-
somhed i folkeoplysning og voksenundervis-
ning (FOFU)
FOFU er en tværfaglig forening for folk, der til
daglig er engageret i undervisning, forskning,
udvikling og planlægning af voksenuddannelse
og folkeoplysning. Foreningen har ca. 500 med-
lemmer. Betina Dybbroe var formand for for-
eningen frem til årsmødet i november 2004. Leif
Emil Hansen er ny formand for foreningen.
Sekretariatet har til huse i Institut for Uddannel-
sesforskning hos Erhvervs- og voksenuddannel-
sesgruppen.

Forskning
Forskningen ved Institut for Uddannelses-
forskning er primært rettet mod læring og kom-
petenceudvikling inden for og uden for det for-
melle uddannelsessystem, og centrerer sig især
omkring arbejdsliv og læring, professions-
forskning, ungdomsforskning og barndoms-
forskning. Uddannelsesforskning defineres ved
Instituttet som forskning i de subjektive proces-
ser i erfaringsdannelse og læring, situeret i det
hverdagsliv og inden for de samfundsmæssige og
kulturelle rammer, som er grundlaget for dem.
Instituttet har på den måde sin andel i, at der
internationalt i dag tales om ”den subjektive ven-
ding indenfor uddannelsesforskningen”. 

Instituttet udvikler en fremadrettet udforsk-
ning af læring og kompetenceudvikling i et livs-
historisk perspektiv, af mulighederne i de livssam-

menhænge, hvor mennesker udvikler sig, og i de
kompetence- og vidensområder, som bidrager her-
til. Der er tale om livslang læring – også i forsk-
ningsperspektivet. I den sammenhæng er det ikke
alene skole- og videnskabsfagene, som er i cen-
trum, men i lige så høj grad professioners og fag-
folks praktiske kompetencer, og de kulturelle og
sociale sammenhænge, hvor mennesker erhverver
og udvikler nye kompetencer i dagligdagen. 

Forskningen ved instituttet er karakteriseret
ved en høj grad af frihed i forhold til metodevalg,
fremgangsmåde og emnevalg. Instituttet arbejder
målrettet imod at støtte den nyskabende, interes-
sebetonede og udviklende forskning. Instituttets
forskning organiseres og understøttes i form af
tværgående forskningsgrupper/forskningsklynger,
som involverer alle instituttets videnskabelige
medarbejdere. 

Forskningsgrupperne er selvstyrende - selvføl-
gelig med respekt for instituttets samlede profil.
De danner samtidig vidensmæssig og organisato-
risk grundlag for den forskningsbaserede under-
visning ved instituttet.

På tværs af de forskellige genstandsområder
har arbejde med metodologi og metodeudvikling
høj prioritet. Grundvidenskabelig lærings-
forskning og læringsforskning af socialeksperi-
mentel karakter prioriteres i samme grad, og det
betones, at forskningen skal være kritisk, viden-
skabelig innovativ og samfundsmæssig relevant -
med tilføjelsen: ikke mindst for grupper, der ikke
selv har midler til finansiering af forskning. 

Forskningen er kendetegnet ved en høj grad
af tværvidenskabelighed. Særskilt beskrives to
større, afsluttede forskningsprojekter, hvor insti-
tuttet i år har valgt at give ordet til to afsluttede
ph.d.-projekter.  

CVU og deres forskningstilknytning til insti-
tuttet
Instituttet etablerer i disse år større forskningstil-
knytningsaftaler ”Partnerskaber for Viden” med
en række regionale og nationale CVU’er. Partner-
skaberne udspringer af instituttets forskning
inden for områderne: forskning i professioner og
professionsuddannelser, forskning i sundhed,
omsorg og socialt arbejde samt barndoms- og
ungdomsforskning.

Partnerskaberne har til formål at satse målret-
tet og koncentreret på videnskabelse om de for-
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andringer i de professionelles praksisfelt, som de
aktuelle samfundsmæssige moderniseringsproces-
ser indebærer, og på de udfordringer, der knytter
sig til de professionelles læreprocesser i arbejdsliv
og uddannelser, herunder på betydningen af
internationaliseringen og den europæiske uddan-
nelsespolitik.

Partnerskaberne rummer en række forskellige
aktivitetstyper:

• Forskningsværksteder for forsøgs- og udvik-
lingsprojekter på CVU’ernes videncentre og
partnerinstitutioner. (Metodisk og teoretisk
kvalificering af projekter).

• Forsknings- og udviklingsprojekter med del-
tagelse af medarbejdere fra såvel instituttet
som cvu’erne. (Praksisrelateret forskning, ger-
ne i samarbejde med eksterne partnere, der
repræsenterer brugerne).

• CVU-ansattes deltagelse i instituttets master-
uddannelse, Master i Voksenuddannelse og
forskeruddannelsen/ph.d.-studiet på Forsker-
skolen for Livslang Læring (kompetenceud-
vikling).   

• Repræsentation i råd, udvalg, bestyrelser mm.

Den nationale ramme for forskningstilknytningen
er det SHF-støttede ”Netværk for Professions-
forskning og Professionsuddannelsesforskning”,
hvori uddannelsesforskningsmiljøerne på Ålborg
Universitet, Syddansk Universitet, Danmarks
Pædagogiske Universitet og RUC er repræsenteret. 

Særlige aktiviteter

• Center for Ungdomsforskning (CeFU) afholdt
25. februar konference ”Drømmerealisering –
drømmeknusning” i samarbejde med Center for
Ligestillingsforskning (CeLi). Antal deltagere: 90.

• European Society for Research on the Educa-
tion of Aduts (ESREA) afholdt 4.-7. marts in-
ternational konference med titlen “Life Histo-
ry and Biography Network” med deltagere fra
de nordiske lande samt andre europæiske lan-
de, Rusland, Israel, Canada og Kina. Antal del-
tagere: 82. 

• Center for Ungdomsforskning (CeFU) afholdt
31. marts medlemskonference samt den årlige
generalforsamling. Antal deltagere: 35.



• Foreningen for Forsknings- og Udviklingsvirk-
somhed i Folkeoplysning og Voksenundervis-
ning (FOFU) afholdt 19. maj en uddannelses-
politisk konference på Christiansborg med
titlen ”Flugt fra Praksis – eller nødvendig pro-
fessionalisering”. Antal deltagere: 79.

• Center for Ungdomsforskning (CeFU) afholdt
26. maj konferencen ”Den risikable kropskul-
tur – unge, marginalisering og kropsmisbrug”.
Antal deltagere: 97.

• Forskerskolen i Livslang Læring har afholdt
den 6. internationale sommerskole i august
2004. Det var 10 intensive dage med forelæs-
ninger, workshops og internationalt symposi-
um. Sommerskolens emne dette år: VI. Interna-
tional Summer School: Lifelong Learning and
Marginalization. 3 gæsteprofessorer, Mechthild
Bereswill, Wendy Hollway og Tony Jefferson
var blandt lærerkræfterne på dette års sommer-
skole. De 25 deltagere kom fra 10 forskellige
lande. 11 fra Danmark, 1 fra Norge, 2 fra Sveri-
ge, 2 fra Kina, 2 fra Tyskland, 1 fra Estland, 4
fra Polen, 1 fra Tanzania og 1 fra England.

• Foreningen for Forsknings- og Udviklingsvirk-
somhed i Folkeoplysning og Voksenundervis-
ning (FOFU) afholdt årsmøde d. 12.-13.
november på Næsbylund Kro, med titlen ”Det
selvudviklende individ” – involvering, beskyt-
telse og fællesskab i det moderne arbejdsliv.
Antal deltagere: 42.

• European Research Network – Work and Lear-
ning (ESREA) afholdt 12.-14. november – med
instituttet som arrangør – konference med tit-
len “Learning Participation and Democracy in
Late Modernity Work Life. Konferencen blev
afholdt på Northern College i England. Antal
deltagere: 20.

Danske og internationale netværk
BIN-Norden, nordisk netværk for barndomsforske-
re.
Center for Studier i Arbejdsliv (CSA) er en forening,
som har til formål at styrke forskning, undervis-
ning og formidling omkring arbejdslivsspørgs-
mål. CSA har bred repræsentation fra alle større
forskningsmiljøer i Danmark. 

COST-programmet, europæisk forskningsnetværk
omkring "children's welfare".
CROME - The European Research Network on Men in
Europe. www.cromenet.org.
Dansk Universitetspædagogisk Netværk, sammen
med Københavns Universitet, Danmarks Tekni-
ske Højskole, Ålborg Universitet og Handelshøj-
skolen i København. 
Diálogos, spansk tidsskrift for voksenuddannelse
med international sektion.
ESREA (European Society for Research in the Educa-
tion of Adults) er en forskersammenslutning, der
især sigter på fagligt samarbejde og udveksling på
europæisk plan. ESREA fungerer især gennem
seminarer og netværk med fælles forskningsinter-
esser. Siden 1998 har Henning Salling Olesen
været formand for ESREA.
ERASMUS-programmet, Studies in European Adult
Education, SEAE, sammen med en række euro-
pæiske universiteter.
Eurocall, europæisk netværk af erhvervsuddannel-
sesforskere.
Internationaler Arbeitskreis: Arbeit, Bildung, Wis-
senschaft, europæisk netværk vedr. forskning i
fagforeninger og arbejderuddannelse. 
Nationalt Center for forskning i arbejdsmarkedsrela-
tioner (CARMA). Centeret er etableret for en 5-årig
periode fra 2000-2003 som Nationalt Center for
forskning i arbejdsmarkedsrelationer ved en
bevilling fra Statens Samfundsvidenskabelige
Forskningsråd. 
NeMM - Netværket for forskning om Mænd og Mas-
kuliniteter. Steen Baagøe Nielsen er formand
(2002- ). http://www.nemm.dk. 
Netværk vedr. forskning om Læring i ArbejdsLivet
(LALnet). Netværket arbejder med at koordinere
og udvikle forskningen i Læring i arbejdslivet
med det formål at kvalificere den aktuelle uddan-
nelsespolitiske debat inden for voksenuddan-
nelse, at skabe et bedre analysegrundlag for at
udvikle analyser af arbejdslivslæring og at skabe
bedre læringsmuligheder i arbejdet, som respek-
terer den enkelte som menneske og som en del af
en samfundsmæssig realitet.
NFPF (/Nordic Educational Research Association).
Nordbarn, nordisk netværk for børnekulturforskere.
Nordisk Netværk for Forskning i Omsorgsarbejde.
Nordisk Netværk for Mandeforskning.
Nordplus, nordisk netværk for pædagogik mshp.
Voksenuddannelse.
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Norfa-finansieret ph.d.-netværk for nordisk og
baltisk ungdomsforskning.
NYRI (Nordic Youth Research Information), nordisk
netværk for ungdomsforskere.
Post 16Net, netværk af ungdomsuddannelsesfor-
skere.
Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppen har i
mange år deltaget i postgraduate kurser ved Inter
University Centre, Dubrovnik – bortset fra en perio-
de, hvor krigen i Eks-Jugoslavien har lagt centret
brak. Henning Salling Olesen har både før og
efter krigen været medlem af IUC’s executive
committee.
Society for Research into Higher Education, euro-
pæisk netværk.

Instituttet har indgået i ovenstående internatio-
nale netværk med udveksling af studerende,
ph.d.-studerende og/eller forskere. Herudover har
forskere ved instituttet indgået aktivt i ovenstå-
ende forskernetværk, bl.a. gennem deltagelse i en
lang række nationale og internationale konferen-
cer og møder.

Ph.d.-grader
Morten Smistrup: Fagidentitet og kvalifikationsud-
vikling i det 21. århundrede. 
Mette Iversen: Læring – mellem intellektuel og san-
selig erkendelse – teoretisk metodologisk udforskning
af læring som en æstetisk formgivende proces baseret
i sansningen.
Kirsten Krogh-Jespersen: Lærerprofessionalitet –
illusion og vision – en teoretisk bestemmelse af den
dygtige lærer. 
Noemi Katznelson: Udsatte unge, aktivering og
uddannelse – dømt til individualisering. 
Gurli Bjørn Iversen: Subjektivitet, jobrelatering og
akademisk skrivning.
Thomas Gitz-Johansen: Integration i Multikulturel-
le Folkeskoler – belyst gennem feltarbejde i de tidlige
klasser på to multikulturelle folkeskoler.
Camilla Hutters: Mellem lyst og nødvendighed – en
analyse af unges valg af videregående uddannelse.
Peter Møller Petersen: Fordelinger og Fordoblinger –
et studie i kønskonstruktioner og social læring i
pædagoguddannelsen.
Trine Wulf-Andersen: Positioneringsmuligheder og
social integration i et særligt støtteboligtilbud.
Aktuelle behandlings- og livsmuligheder for unge med
psyko-sociale problemer belyst gennem case studies af
et særligt støtteboligtilbud.

Videnskabelige medarbejdere: 
Professorer: 5 (heraf 3 med særlige opgaver)
Lektorer: 21 
Eksterne lektorer: 6
Adjunkter: 5
Forskningsassistenter: 11
Undervisningsassistenter: 3
Ph.d.-studerende: 47, heraf 12 stipendiater og 9
samfinansierede

TAP-medarbejdere: 
AC-TAP’ere: 3
HK- og TEK-TAP’ere: 7
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De unges uddannelsesvalg
Hvorfor tager de så lang tid?
Af Camilla Hutters, cand.scient.soc, ph.d.

Danske unge er lang tid om at komme i gang med
en videregående uddannelse. For lang tid mener
mange. Deres mange sabbatår, studieskift og fejl-
valg betyder nemlig, at de, sammenlignet med
udenlandske unge, bruger væsentlig mere tid på at
komme gennem uddannelsessystemet og ud på
arbejdsmarkedet. Siden midten af 1990erne har
eksperter og politikere derfor gang på gang udråbt
de unges uddannelsesvalg til et problem. Men hvad
er det egentlig, der tager så lang tid? Og hvorfor er
det så svært for de unge at komme i gang og igen-
nem en uddannelse? 

Disse spørgsmål er udgangspunktet for ph.d.-
afhandlingen ”Mellem lyst og nødvendighed”, der
følger ti unge og deres proces med at vælge videre-
gående uddannelse fra de blev studenter fra det
almene gymnasium i år 2000 og tre år frem. De ti
unge er bredt udvalgt hvad angår køn, geografi,
social baggrund, hidtidige uddannelseserfaringer og
uddannelsesplaner, og de er i løbet af undersøgel-
sesperioden blevet interviewet tre gange hver med
cirka et års mellemrum. Sigtet med undersøgelsen
har ikke været at give et repræsentativt indblik i de
unges uddannelsesvalg. Hvor mange unge, der gør
hvad på hvilke tidspunkter, er allerede opgjort i talri-
ge officielle statistikker. I stedet har sigtet med
undersøgelsen været at opnå en indsigt i, hvordan
de unge selv oplever valget af videregående uddan-
nelse. Samt hvordan de unges oplevelser udviklede
sig i takt med de erfaringer, de gjorde sig i årene
efter gymnasiet. De unges uddannelsesvalg anskues
derfor i afhandlingen som et udtryk for social posi-
tionering. Det vil sige som et udtryk for, hvordan de
unge gennem deres uddannelsesvalg indplaceres og
indplacerer sig selv i de hierarkier, der gør sig gæl-
dende i uddannelsessystemet og på arbejdsmarke-
det. 

En gennemgående tendens i de unges forløb er,
at de interesser, de unge tager udgangspunkt i i for-
bindelse med deres uddannelsesvalg, dannes i nog-
le andre arenaer end tidligere. Skolens og dens fag-
udbud spillede således en meget lille rolle for de
unges interesser. Tværtimod beskrev mange af de

unge skolen som ”kedelig” og som noget, der skulle
overstås. I stedet var de unges interesser dannet i
relation til oplevelser, de havde haft i deres fritidsliv.
Dels fordi de unge gennemgående har oplevet stør-
re lyst og interesse i relation til deres fritidsinteres-
ser, blandt andet fordi fritidslivet muliggør langt fle-
re læringstilgange end undervisningen i skolen. Dels
fordi de unge gennem medierne oplever nogle helt
nye hierarkier på arbejdsmarkedet, hvor status og
privilegier i højere grad er koblet til musikkreative
kompetencer end til lange, boglige uddannelser. De
unge ønskede således at uddanne sig til stylister,
filminstruktører og rockmusikere på baggrund af
interesser, de havde udviklet i fritiden for at lave
mad, lave film, spille musik og lægge makeup.

De unges uddannelsesplaner ændrede sig imid-
lertid ganske betragteligt i undersøgelsesperioden.
Hovedparten af de ti unge ender derfor med at væl-
ge helt andre uddannelser end de oprindeligt havde
tænkt sig. Det skyldes tre sociale dynamikker, der på
hver deres måde virker konstituerende for de unges
oplevelser af deres muligheder i uddannelsessyste-
met. For det første oplevelsen af tidspres, der relate-
rer sig til en oplevelse af, at valget af videregående
uddannelse er en engangsforteelse, og at det derfor
er vigtigt at vælge rigtigt første gang. Når mange af
de unge vælger at holde en pause efter gymnasiet,
så er det netop for at bruge pausen på at afklare,
hvad det rigtige valg for dem vil være, sådan at de
efterfølgende kan undgå at bruge unødvendig tid
på at uddanne sig. For det andet skyldes ændringer-
ne de unges oplevelse af på hvilket niveau i uddan-
nelsessystemet, det er realistisk for dem at realisere
deres interesser. Dels i forhold til deres chancer for
at blive optaget på den ønskede uddannelse. Dels i
forhold til deres chancer for efterfølgende at få et
job. Mange af de unge ændrer således deres planer
som følge af de aktuelle arbejdsløshedsstatistikker.
Endelig ændrer mange af de unge deres planer, for-
di de har svært ved at falde til på de studier, de star-
ter på; først og fremmest som følge af den udstrakte
grad af selvstudium, der praktiseres på de videregå-
ende uddannelser i dag. Studieformen betyder
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nemlig, at der kun er begrænset undervisning, og at
det i vidt omfang overlades til de unge selv at tileg-
ne sig det faglige pensum. En konsekvens af den
udstrakte grad af selvstudium er derfor, at en stor
del af de unge enten skifter studie i undersøgelses-
perioden eller planlægger at gøre det.

Den tid, de unge bruger på at vælge uddan-
nelse, er således ikke udtryk for, at de unge spilder
tiden. I stedet bruger de unge tiden på at træffe
netop de ”realistiske” og ”holdbare” valg, som
efterspørges fra politisk hold. Men som undersø-
gelsen viser, er det ikke nogen let opgave. For det er
svært at vide, hvordan den fremtidige beskæftigel-
sessituation kommer til at se ud. Det er uforudsige-
ligt hvilke karaktergennemsnit, der vil føre til optag
på hvilke uddannelser. Og man kan aldrig vide, om
man nu også falder til på den uddannelse, man væl-
ger. De unges tidsforbrug hænger på den måde
sammen med, at det i vidt omfang er overladt til
den enkelte unge at håndtere de krav og modsæt-
ninger, den aktuelle udvikling i uddannelsessyste-
met og på arbejdsmarkedet medfører.
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Integration i Multikulturelle 
folkeskoler
Af Thomas Gitz-Johansen, cand.mag., ph.d.

I oktober 2004 forsvarede jeg min ph.d. afhandling
med titlen Integration i multikulturelle folkeskoler:
Belyst gennem feltarbejde i to multikulturelle skoler.
Denne begivenhed var afslutningen på et treårigt
ph.d.-forløb, der har haft spørgsmålet om etniske
minoriteters vilkår i folkeskolen som omdrejnings-
punkt. Forløbet er foregået i tilknytning til et større
forskningsprojekt ved navn Folkeskolen som kulturel
mødeplads, der var finansieret af Statens Humanis-
tiske Forskningsråd. 

En bærende interesse gennem hele projektet har
været at undersøge og beskrive folkeskolen som den
arena, hvor børn og voksne med forskellig etnisk,
kulturel, social, religiøs og sproglig baggrund
møder hinanden inden for nogle institutionelle ram-
mer, der på en gang giver mulighed for personlige
møder mellem disse børn og voksne, og som samti-
dig er struktureret af folkeskolens formelle og ufor-
melle rationaler og praktikker. Særlig har jeg gen-
nem forløbet været orienteret mod at forstå de
processer og betingelser, der gør, at børn og unge
fra etniske minoriteter generelt har ringere chancer
for at klare sig godt i uddannelsessystemet end
jævnaldrende med majoritetsbaggrund.

Den metodiske tilgang til denne problemstilling
har været etnografisk inspireret, men med visse
modifikationer i forhold til det lange antropologiske
feltstudie. Jeg har udvalgt to skoler, der med deres
relativt høje andel af etniske minoriteter blandt ele-
verne, kan betegnes som multikulturelle. På hver af
disse skoler har jeg udvalgt en børnehaveklasse og
en tredjeklasse, som jeg har besøgt i perioder på 2-
3 uger hvert år i 2 år. Resultatet er, at jeg har fulgt
disse klasser fra børnehaveklassen til første klasse, og
fra tredje klasse til femte klasse. Under disse ophold
har jeg benyttet mig af deltagende observation,
hvor jeg har søgt at få et indtryk af skolehverdagen,
børnenes indbyrdes relationer og forhold til lærere
og pædagoger, samt lærernes og pædagogernes
forhold til og opfattelse af de forskellige børnegrup-
per. Imellem observationsperioderne har jeg inter-
viewet udvalgte lærere og pædagoger, samt et min-
dre antal elever fra hver klasse1.

Udover et teoretisk afsæt i integrationsbegrebet
har jeg valgt to analytiske perspektiver på det empi-
riske materiale. Det ene perspektiv har begrebet kul-
turel identitet som omdrejningspunkt og det andet
perspektiv har anvendt begrebet kulturel kapital. Set
gennem det første perspektiv har det været bemær-
kelsesværdigt i hvor høj grad prædikatet ”tospro-
get” (der i skoleverdenen er den dominerende
betegnelse for etniske minoriteter) associeres med
problemer og negative forventninger. ”Tosproget”
er en kategori, der ofte anvendes i sammenhæng
med en diskurs om social og kulturel forarmelse
som årsag til skolemæssige problemer. En anden
skolediskurs om etniske minoriteter fokuserer i min-
dre grad på problemer, men har i stedet en tendens
til at fremstille minoritetselever som repræsentanter
for noget fremmed, der kendetegnes ved en kultu-
rel anderledeshed, der underordnes i et symbolsk
hierarki, der domineres af en implicit forestilling om
danskhed. I børnenes indbyrdes relationer og for-
handlinger af kulturel identitet, dannes der ikke så
tydelige tendenser i forhold til hvem der har høj
eller lav status, og hvem der hører til eller er frem-
med.

I afhandlingens andet analytiske perspektiv ven-
des blikket mod hvad der kræves for en vellykket
deltagelse i skolens hverdagsliv (særligt undervis-
ningen), samt hvilke forudsætninger og henholdsvis
minoritets- og majoritetselever har for dette. Kon-
klusionerne her peger på, at skolernes curriculum,
pædagogik og sproglige orientering tilsammen ska-
ber et grundlag for deltagelse, der tilgodeser de for-
udsætninger, som majoritetseleverne kan forventes
at have med hjemmefra, mens minoritetselevernes
særlige erfaringer og kompetencer kun i sjældne til-
fælde inddrages og gives legitimitet i skolesammen-
hæng. 

Afhandlingen beskriver således forskellige udfor-
dringer for skolen i et multietnisk samfund, hvor
chancelighed ikke er givet men er et ideal, der kan
arbejdes mod under forudsætning af, at vi kender
dets forhindringer.

1. Disse interviews er udført i samarbejde med mine to kolleger og projektledere på kulturmøde-projektet, Linda Andersen og Jan Kampmann.
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CeLi’s historie og organisatoriske indplacering
på RUC
CeLi blev oprettet i 2002 på RUC som en videre-
førelse af Videnscenter for Ligestilling, der blev
nedlagt som nationalt center ved regeringsskiftet
i 2001 efter kun 11/2 års virke. Videnscentret hav-
de i løbet af sin korte levetid formået at hjemtage
en række store eksternt finansierede projekter,
som kom til at udgøre fundamentet for CeLi.

CeLi er udelukkende finansieret af eksterne
projektmidler og er organisatorisk underlagt RUC
på linje med et institut. CeLi’s daglige ledelse
varetages af centerlederen, mens en bestyrelse
med to eksterne medlemmer, to institutledere fra
RUC, en studenterrepræsentant samt tre medar-
bejderrepræsentanter har den overordnede
ledelse. Centret er fysisk placeret i CAT-Bygning-
en i Forskerparken på RUC.

Mål, opgaver og personalesituation
CeLi forsker i ligestilling mellem kvinder og
mænd og sigter på at bidrage til den samfunds-
mæssige refleksion vedrørende ligestilling. 

Centrets målsætning er at arbejde med: 
Kønsmainstreaming d.v.s. den politiske og admi-
nistrative strategi for ligestilling, som er valgt
både i den danske ligestillingslov og nedfældet i
EU-traktaten.

Arbejdsmarked d.v.s. forhold knyttet til ligestilling
på arbejdspladsen, på arbejdsmarkedet, relationer
mellem familie og arbejdsliv.

Kønsstereotyper, krop og seksualitet d.v.s. konnota-
tioner, der er knyttet til køn, der virker begræn-
sende for kvinder og mænds frie og lige udfol-
delse af livet. Derudover emner som prostitution
og pornografi.

CeLi havde i 2004 ca. 15 ansatte med en balance-
ret fordeling af kvinder og mænd. 2 lektorer, 4
forskningsassistenter, 2 ph.d.-studerende, 1 chef-
konsulent (indtil august), 2 specialkonsulenter, 2

fuldmægtige, 1 centersekretær, to praktikanter og
et varierende antal studentermedhjælpere. 

Afrapporterede forsknings-, undervisnings- og
udredningsopgaver
Phare Twinning projektet Enhancement of Polici-
es on Equal Treatment of Women and Men i
Polen gennemførtes til støtte for opbygningen af
ligestillingspolitik og af et politisk apparat. Akti-
viteterne havde form af kurser for embedsfolk,
politi, dommere, landbokvinder, NGO’er m.fl.
Projektet blev gennemført med Boltzmann Insti-
tuttet i Wien som partner og inddrog eksperter
fra danske ministerier, universiteter, pressen
m.fl..

Twinning Light projektet: Administrative
Capacity Building of governmental Bodies and
Social Partner in Gender Mainstreaming resulte-
rede i udarbejdelsen af en Gender Mainstreaming
uddannelse, som indgik - efter projektets ophør -
i kursusudbud på Forvaltningshøjskolen i Let-
land.

Equal-projektet ”Unge, køn og karriere” hav-
de det mål at bidrage til at nedbryde det kønsop-
delte arbejdsmarked og synliggøre barrierer for
ligestilling af kvinder og mænd på arbejdsmarke-
det. Projektet tog udgangspunkt i vejledningen i
grundskolen og hvorvidt denne understøtter
kønsstereotyper, der kan producere og reproduce-
re et fortsat kønsopdelt arbejdsmarked. Projektet
er gennemført i samarbejde med Center for Ung-
doms Forskning, Wolthers Consult og DPU.

Derudover er der blevet færdiggjort en række
mindre projekter bl.a. kønsscreening af fagbe-
vægelsens kursusmaterialer, af kursusafholdelse i
fagbevægelsen m.m. Derudover en peer review-
ing af Beskæftigelsesministeriets kønsmainstrea-
ming indsats.

Kenneth Reinicke har udgivet: Mænd i lyst og
nød, som gav anledning til stor presseomtale for
centret.

Peter Ussing og Karen Sjørup var i efterårsse-
mesteret knyttet til den samfundsvidenskabelige
basisuddannelse som undervisere. Derudover del-

CeLi 
Center for Ligestillingsforskning ved 
Roskilde Universitetscenter



tog centret med en række enkeltstående forelæs-
ninger på RUC, ligesom en mængde RUC-studer-
ende konsulterede centret for at få konkret råd og
vejledning.

Igangværende forsknings-/undervisnings- og
udredningsopgaver
Get a life Engineer: Equal projekt om familiear-
bejdslivsdilemmaer for kvindelige og mandlige
ingeniører. Projektet udføres i samarbejde med
Dansk Industri, DTU, Aalborg Universitet og
Ingeniørforeningen, som er projektholder.

Welknow: Forskningsprojekt om Den Europæ-
iske Beskæftigelsesstrategi set i relation til dels
den horisontale målsætning om kønsmainstrea-
ming, dels videnssamfundets behov. Koordinator
er Island. Øvrige partnere er fra Holland, Spani-
en, Finland, Ungarn og Belgien. Projektet er
finansieret af EUs 5. rammeprogram for forskning
og udvikling. 

4 projekter finansieret af EU’s 5. handlings-
program for ligestilling var igang, nemlig projek-
terne ”Women to the Top” om rekruttering af
kvinder til topledelse - med Sverige, Estland og
Grækenland som partnere, ”When this is a man”,
om mænds valg af kønsutraditionelle erhverv -
med Polen, Bulgarien og Italien som partnere,
Women in the redistribution of power through
the media, om fremstillingen af kvindelige politi-
kere i medierne - med Letland, Italien og Estland
som partnere, og ”Modern men” om mænds bar-
selsorlov - med Litauen, Malta og Island som
partnere. .

Leonardo ICT skills tool: Projektets mål er at
udvikle et IT-baseret vejledningsværktøj. Værktøj-
et retter sig mod personer, der ønsker beskæfti-
gelse i jobs, der kræver forskellige typer af IT-
kompetencer. 

Vold i nærrelationer og etniske minoriteter i
Norden: Projektet er støttet af Nordisk Minister-
råds program om køn og vold og har fokus på
voldsramte minoritetskvinders situation. Projek-
tet har svenske og norske partnere.  

Perspektiver for centret
CeLi har siden sin start på RUC haft en stor be-
vågenhed i pressen og i omverdenen som sådan.
Det har resulteret i en stor udbredelse af centrets
arbejde og mange opfordringer til foredrag, pro-
jekter og konferencer. 

CeLi er finansieret af projektmidler og er såle-
des sårbart overfor udsving i tilgangen af projek-
ter. Der arbejdes derfor målrettet for at sikre en
mere stabil indkomst for centret.
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Roskilde Universitetsbiblioteks primære formål er
at give lærere og studerende ved Roskilde Univer-
sitetscenter 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 forskningsbi-
bliotek stiller biblioteket desuden sine samlinger
til rådighed for eksterne brugere, herunder regio-
nale forsknings- og undervisningsinstitutioner,
erhvervsliv og borgere. Biblioteket indgår i det
samlede nationale og internationale biblioteks-
samarbejde og driver forsknings- og udviklingsar-
bejde inden for sine fag- og funktionsområder.
Biblioteket er officielt EU-dokumentationscenter
og FN depotbibliotek.

RUCFORSK
I maj 2004 besluttede Roskilde Universitetscenter
at anskaffe forskningsregistreringssystemet PURE.
Biblioteket fik ansvaret for implementeringen af
systemet, som har fået navnet RUCFORSK. Biblio-
teket fik desuden til opgave at registrere data
vedr. RUC-forskernes publikationer fra perioden
1995-2003, således at systemet fra starten kunne
indeholde en retrospektiv RUC publikationsliste.
I november 2004 åbnedes websiderne med publi-
kationslister for samtlige institutter og forskere
1995-2003, i alt en liste på ca. 9000 publikatio-
ner.

I starten af december blev der afholdt en
workshop for kredsen af de årsberetningsansvarli-
ge på de enkelte institutter, og herefter blev regi-
streringssystemet åbnet for registrering af publi-
kationsdata for 2004 med henblik på at systemet
skulle generere statistik til brug for RUCs årsrap-
port for 2004.

Indførelsen af systemet betyder, at registrering
af publikationer kun behøver at ske én gang,
hvorefter data kan genbruges til institutårsberet-
ninger, til RUCs website, til forskernes egne web-
sites, samt til Den danske Forskningsdatabase,
som modtager data automatisk fra systemet.

Det er de enkelte institutter og forskningscen-

tre, der har ansvaret for registreringen, som i de
fleste tilfælde foretages af forskerne selv, mens
varetagelse af systemsupport, brugersupport samt
verifikation af data sker på biblioteket.  

Sideløbende med implementeringen i efterå-
ret er planlægningen med fase 2 af RUCFORSK
igangsat i form af af en indstilling til universite-
tets forskningsudvalg vedrørende udvikling af et
RUC forskningssite, som skal implementeres i
2005 og inkludere en ekspertdatabase.     

RUCs digitale arkiv og projektbibliotek
Biblioteket har igennem en længere periode
arbejdet på et indføre et arkiv for digitale doku-
menter med tilknytning til RUCs forskning og
uddannelser, og har blandt andet med dette for-
mål for øje indsamlet og opbevaret digitale ver-
sioner af RUC ph.d.-afhandlinger siden 1995.

I 2004 har Roskilde Universitetsbibliotek
været projektansvarlig for et projekt under Dan-
marks Elektroniske Forskningsbibliotek, med det
formål at foretage pilotimplementeringer af digi-
tale universitetsarkiver, såkaldte ”Institutional
Repositories”. Projektet er gennemført med Stats-
biblioteket og Danmarsk Tekniske Videncenter
som partnere.

D. 1.12. 2004 blev RUCs digtale arkiv åbnet
for deponering af dokumenter med relation til
centrets undervisnings- og forskningsaktiviteter.
Ved åbningen indeholdt arkivet:

• Ca 300 RUC-rapporter og RUC ph.d.-afhand-
linger.

• En del dokumenter indenfor Kommunika-
tionsafdelingen af Institut VII, som har funge-
ret som forsøgsområde i forbindelse med
ibrugtagningen af arkivet. Det drejer sig både
om skriftserier og andre former for forsknings-
publikationer samt undervisningsmateriale.

• Nogle administrative dokumenter i form af
årsberetninger og RUC-historiske afhandlinger.

RUC’s digitale arkiv benytter Dspace softwaret,
som er udviklet af MIT (Massachusetts Institute

Roskilde Universitetsbibliotek



125

R
U

C
 

 
·

 
 

Å
R

S
B

E
R

E
T

N
I

N
G

 
2

0
0

4

of Technology) i samarbejde med IT leverandøren
Hewlett-Packard. RUC’s digitale arkiv er baseret
på selvaflevering. Alle studerende kan selv afleve-
re deres projektrapport til projektbiblioteket i
pdf-format, og efter et check vil rapporten blive
lagt ind i arkivet med henblik på langtidsbeva-
ring. Dokumenterne får en permanent URL, som
man kan henvise til, f.eks. fra sit CV. Projektets
titel og forfatterdata er søgbare i Google, og i sel-
ve arkivet er hele projektet fuldtekstsøgbart.

Den digitale aflevering af projekter til projekt-
biblioteket har delvis erstattet bibliotekets hidti-
dige registrering og udlån af trykte rapporter. Fra
årsskiftet 2004/2005 modtager biblioteket ikke
længere trykte basisrapporter til registrering og
udlån, mens overbygningsrapporter i 2005 stadig
bliver modtaget i trykt form til at supplere den
digitale aflevering.

Det vil være op til RUC’s forskere selv i hvil-
ket omfang de ønsker at deponere materiale i
arkivet, men det er håbet, at alle vil benytte arki-
vet til forskningspublikationer, konferencepapi-
rer, undervisningsnoter og andet relevant materi-
ale.

Arkivets overordnede formål er at fungere
som garant for langtidsbevaring af digitale doku-
menter. Løsningen af denne opgave skal ses i et

nationalt perspektiv, hvor RUCs digitale arkiv vil
blive høstet for dokumenter af Det kongelige
Bibliotek og Statsbiblioteket, som har fået den
nationale opgave at samle og bevare danske digi-
tale dokumenter.

Websider
Biblioteket har lagt et stort arbejde i at udvikle
præsentable og funktionelle websites. I det for-
løbne år har RUb stået i spidsen for et større usa-
bility-study – støttet af Danmarks Elektroniske
Forskningsbibliotek - som omfattede detaillerede
brugertests af funktionaliteten af 12 store
forskningsbibliotekers hjemmesider. Dette pro-
jekt – samt intensivt arbejde af bibliotekets web-
gruppe – fik som resultat, at organisationenen
‘Bedst på Nettet’, der bedømmer offentlige hjem-
mesider, placerede Roskilde Universitetsbibliotek
helt i toppen. RUb fik som det eneste forsknings-
bibliotek de eftertragtede 5 netkroner.

Personale pr. 31.12.04
5 lektorer
20 AC-TAP’ere
16 HK-TAP’ere
5 TEK-TAP’ere
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Den jødiske indvandring til Danmark
1905-20
Af Morten Thing, forskningsbibliotekar, dr.phil.

Jeg har i de senere år arbejdet på en undersøgelse
om den jødiske indvandring til Danmark i begynd-
elsen af forrige århundrede.

Som følge af forværrede vilkår for jøder i Rusland
efter 1881 steg udvandringen drastisk. I 1880 var der
således 250.000 jøder i USA. Fyrre år senere havde
mere end to millioner østeuropæiske jøder bosat sig
der. En del af dem tog turen via København. En lille
del af dem bosatte sig her, ca. 3.000. Indvandring
blev reguleret af en lov fra 1875, som blev praktiseret,
så der reelt var fri indvandring for alle bortset fra sigøj-
nere. Indvandringen af polakker som arbejdskraft i
landbruget (roe-polakkerne) foregik i samme periode.
Der kom efterhånden fokus på den polske og den
jødiske indvandring og det medførte en opstramning
af loven, som reelt stoppede indvandringen i 1914. 

Den jødiske gennem- og indvandring er under
nutidens indvandrerdebats synsvinkel meget inter-
essant. Det er her 'indvandring' som tema bliver til.
Nationalismen og den biologisk funderede 'racisme'
bliver i stor udstrækning grundlaget for forståelse af
de nu irreduktible forskelle mellem nationer og
racer. 'Det fremmede' blev konstitutionelt.

Den jødiske indvandring fik mange andre konse-
kvenser. Set i relation til nutidens debat er det mest
påfaldende, at den både er den første 'eksotiske' ind-
vandring, men også den mest vellykkede i forhold til
danske normer. Såvel jøderne som polakkerne blev
henover 1-2 generationer næsten fuldstændig inte-
greret i den danske befolkning. At Danmark har ud-
viklet denne norm for integration af 'de fremmede'
(at de skal holde op med at være fremmede) hænger
ikke mindst sammen med, at Danmark ikke har fun-
geret som kolonial magt på lige fod med England,
Frankrig og Holland. Kolonimagterne levede lettere
med f.eks. ghettodannelser af indvandrere.

Den jødiske indvandring fik måske først og frem-
mest en enorm betydning for det eksisterende
dansk-jødiske samfund. Det var ved 1900-tallets
begyndelse blevet en del af den københavnske elite.
Den kulturelle tilpasning var gået meget vidt, og
graden af blandede ægteskaber var meget høj. De
østeuropæiske indvandrere var i modsætning hertil

som regel fattige. De var meget ofte stærkt religiø-
se, hvis de ikke var revolutionære. Deres traditionel-
le livsførelse var meget rodfæstet. For det dansk-
jødiske samfund var indvandrerne lige så fremmede
som for de andre danskere, men de danske jøder
følte sig tvunget til en forbrødring. Langt hen ad
vejen førte det til en fornyelse af dansk-jødisk liv.

De jødiske indvandrere bragte deres kultur med
sig. Hvad enten kulturen var religiøs eller sekulær,
var indvandrerne så mange, at der var grundlag for
en forsøgsvis genskabelse og institutionalisering af
den. Bedehuse og læseselskaber, teatre og aviser,
bazarer og baller. Såvel de religiøse som de revolu-
tionære satte sig spor i datiden med deres kulturelle
udtryk for gruppedannelser.

Indvandrernes sprog var jiddish. Og jiddish var
det sprog deres kulturelle identitet i Danmark blev
udtrykt i. Historien om integrationen af den jødiske
indvandring er samtidig historien om ændringen af
denne identitet og hermed tabet af jiddish som tale-
og skriftsprog. 

Jiddish var i begyndelsen af 1900-tallet det helt
dominerende jødiske sprog. En opgørelse fra
mellemkrigstiden anslår, at 10,5 millioner af verdens
16 millioner jøder talte jiddish, som på det tids-
punkt var et rigt varieret kultursprog med en omfat-
tende skønlitteratur, teater, aviser, politisk litteratur
og oversættelser. Mit projekt tager sit udgangs-
punkt i det samtidige jiddishsprogede materiale og
vil forsøge at tegne et billede af det jødiske miljø i
København ca. 1905-1925. 

Morten Thing: Forsøg til en lille personlig ordbog,
Skriftserie for Roskilde Universitetsbibliotek 33,
Roskilde 2000.
Morten Thing: Den historiske jøde. Essays og ordbog,
Forum, København 2001.
Morten Thing: Anti. Begreberne antikommunisme –
antisemitisme og deres historie, Skriftserie for Roskilde
Universitetsbibliotek 41, Roskilde 2003.
Morten Thing: Jiddish bogfortegnelse. Jiddish tryk i
Danmark, Skriftserie for Roskilde Universitetsbiblio-
tek 44, Roskilde 2004.
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Magten og kritikken

Af forskningsbibliotekar, phd. Nils Bredsdorff

Ved en højst usædvanlig alliance besluttede social-
demokraterne og de konservative, senere sekunde-
ret af SF, at igangsætte en Magtudredning efter
norsk og svensk forbillede. Efter fem års arbejde, 50
mill. kr. og nogle enkelte publikationer hen ad vejen
kom der gang i udgivelserne i løbet af 2004. I en
slutspurt i efteråret 2004 og foråret 2005 nåede
man op på nogle og firs udgivelser anført af et kom-
menterende bind fra forskningsledelsens fem med-
lemmer, Magt og demokrati i Danmark – hovedresul-
tater fra Magtudredningen. Adskillige RUC-forskere
har deltaget. Der er tale om den største samfundsvi-
denskabelige satsning i Danmark. 

Det vil næppe være nogen overdrivelse at hæv-
de, at denne omfattende forskning hverken skabte
noget skub i den samfundsvidenskabelige forskning,
som det sås efter den første norske Magtudredning,
eller startede nogen ny – og faglig inspireret - debat
om demokratiet og folkestyrets tilstand, som det var
Magtudredningens eksplicitte mål. Ingen af de poli-
tiske opdragsgivere var tilfredse med resultatet på
trods af dets voluminøse udseende. Kun et mindre
antal af de mange publikationer er blevet anmeldt,
næsten ingen skabte debat og kun meget få har
fået en egentlig position af et forskningsarbejde, der
gjorde en forskel, der varede længere end en dag. 

Samtidig med afslutningen kom en voldsom kri-
tik af Magtudredningen, dens etablering, ledelse og
især manglen på offentlighed om prioriteringer og
forskningsstrategier. Hvorfor kom der ingen
forskning i den økonomiske magt, hvor var globali-
seringen og marginaliseringen blevet af? Opsum-
meringsbindet var fordrejende og ukritisk. Bogen
Magt.dk – Kritik af Magtudredningen bragte en række
kritiske bidrag, som blev fint sammenfattet af tidli-
gere konservative folketingsmand og med-initiativ-
tager til udredningen Hans Engel, ”Udredningen
der ramte ved siden af. Der blev begået fejl i forlø-
bet og i projektet. Politikerne mistede interessen.
Og udredningens ledelse lukkede af, så debatten
ikke fik vinger.” 

Efterhånden kom også nogle få andre arbejder
frem, som forsøgte en mere omfattende, forsk-

ningsintern og faglig kritik af større udsnit af publi-
kationsrækken. Heine Andersen (Politik nr. 2/2004),
Gorm Harste og Curt Sørensen og min egen Læs-
ninger i udredningen af magten (Grus 71/2004). Dis-
se og et par opfølgende analyser og anmeldelser
blev alle kommenteret af forskningsledelsen. Så
hvad er problemet? Kun at debatten døde ligesom
interessen for det store bogværk. Hvad er så forkla-
ringen?

Den væsentligste forklaring er paradoksalt nok
manglen på kritik. Der er tale om mindst tre forskel-
lige årsager. 1. Forskningsledelsen blev sammensat
efter en model forhandlet af politikerne, hvor for-
manden udpegede resten af ledelsen. Siden da har
ledelsen udadtil fremstået som enig. Der manglede
en indbygget ’institutionel kritik’, som ligesom i den
første norske udrednings ledelse kunne foranledige
forskellige synspunkter og kritikker repræsenteret fra
start. 2. Store dele af det danske forskerestablish-
ment var involveret i Magtudredningen, og de
uskrevne kollegiale regler tilsiger, at man ikke kritise-
rer kollegers arbejde. De mest spændende eller
overraskende undersøgelser skabte ikke nogen furo-
re og slet ingen faglig ’ekstern kritik’. Kun stilhed. 3.
Den mest afgørende grund til fravær af kritik
udspringer imidlertid fra forskningsledelsens meto-
diske og forskningspolitiske overvejelser. Synspunk-
tet er, at man får en mere dækkende og nuanceret
beskrivelse, hvis man anvender en flerhed af teorier
og en flerhed af metoder, ”Det blev fra starten
bestemt, at den danske Magtudredning ville anven-
de både teori- og metodetriangulering i sin til-
gang.” (På Sporet af magten, 2003). Triangulerings-
metaforen er blevet magtudredningens smukke
epitaf. Denne metodiske tilgang forudsætter nem-
lig, at hver af de metodiske tilgange er både pålide-
lige og gyldige ud fra et eksplicit fastsat metodisk
grundlag. Ellers bliver alle undersøgelsesresultater
lige gode og ligegyldige – og meningen med faglig
videnskabelig kritik forsvinder. Forskningsledelsen
fastsatte ikke et sådant grundlag. Trianguleringen
blev til stranguleringen af både den interne og eks-
terne kritik.
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RUC’s Centrale PraktikOrdning (CPO) formidler
et tilbud om praktik til studerende på alle fag,
men især på fag, der ikke selv har en praktikord-
ning. For øjeblikket har følgende fag deres egen
ordning: Kommunikation, Journalistik, Interna-
tionale Udviklingsstudier, TekSam og Public Rela-
tions-toningen.

For at gå i praktik gennem CPO kræves det, at
den studerende har afsluttet sin bacheloruddan-
nelse og er indskrevet ved en kandidatuddan-
nelse.

Ordningen følges af Studienævnet for Den
Centrale Praktik på Roskilde Universitetscenter
og reguleres af studieordning vedtaget d. 7. febru-
ar 2001.

Information
Kontoret ligger centralt i bygning 01 og har
åbent 10 timer om ugen. Her kan man som stu-
derende altid få gode råd om praktik. Samtidig
kan man låne rapporter fra samtlige praktikanter,
der har fået deres praktikbevis, og derved få et
meget personligt indtryk fra den enkelte prakti-
kant om det at være i praktik. 

PÅ RUC’s hjemmeside findes også henvisning
til Praktikordningen, der dog også har sin egen
hjemmeside www.praktik.ruc.dk. Her kan tilsend-
te praktikopslag ses sammen med tidsfrist for til-
melding, datoer for praktikseminarer mm. samt
almindelig information til praktikanter og prak-
tiksteder. 

Praktiksteder
Praktikanter fra RUC får plads mange forskellige
steder: private virksomheder, statslige og kommu-
nale institutioner og forvaltninger, NGO’er og
humanitære organisationer. 

Det har vist sig, at de fleste af de studerende,
der ønsker at komme i praktik, også finder et
praktiksted.

Antal praktikanter fra samtlige praktikord-
ninger på RUC i 2004:

CPO 111
Journalistik (obligatorisk) 79
Internationale Udviklingsstudier  44
Public Relations 11
Teksam 25
Kommunikation 66

Samlet antal     336

RUC’s Centrale PraktikOrdning, CPO

Af studieleder Jan Andersen og praktikkoordinator Anne-Grete Winding
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Historien
RUC's Videnskabsbutik har siden starten af 1988
arbejdet ud fra den bærende idé, som opstod med
de hollandske butikkers etablering i 1970'erne: -
en styrkelse af den samfundsrelevante forskning
for ressourcesvage grupper. Det sker gennem for-
midling af emner fra grupper uden for universi-
tetsverdenen til studerende, som kan have inter-
esse i at inddrage en praktisk problemstilling i
projektarbejdet. Arbejdet er gratis for rekvirenten,
men en række kriterier skal være opfyldt, før et
emne kan formidles til studerende. Rekvirenten
skal mangle økonomiske ressourcer, opgaven må
ikke have et kommercielt sigte, og resultatet af
samarbejdet med de studerende skal være offent-
ligt tilgængeligt. Samtidig forventes det naturlig-
vis, at rekvirenten går aktivt ind i processen ved
deltagelse i møder med de studerende etc.

Samarbejdet
Der arbejdes løbende på emner fra butikken, men
i meget forskellige tempi og ikke med årstallet
som afgrænsning. Arbejdsperioden er forskellig,
idet nogle tages op af basis (2. år), mens andre
tages op af OB og derfor kan være af længere
varighed. I år 2004 færdiggjordes 31 projekter, et
fald fra 2003 på 10, men forklaringen på dette er,
at flere af projekterne, der blev sat i gang i 2004,
er helårsprojekter. I skrivende stund, marts 2005,
arbejder 33 grupper på projekter gennem Viden-
skabsButikken, hvilket er en stigning på 18 pro-
jekter i forhold til 2003/04. 

Proceduren omkring projektforslag fra ekstern
rekvirent indebærer, at VidenskabsButikken
afholder et indledende møde, hvor samarbejdet
sættes i gang, og et afsluttende møde, hvor pro-
dukt, samarbejde og butikkens rolle evalueres. 

VidenskabsButikkens PR- arbejde
VidenskabsButikkens katalog over projektemner
udsendes 2 x årligt i forbindelse med semester-
start. Begge dele skal skabe øget opmærksomhed
om de muligheder, VidenskabsButikken kan til-
byde såvel studerende som rekvirenter. Viden-

skabsButikkens hjemmeside er blevet gjort mere
brugervenlig og vi har fået tilkoblet e-mail, så
både studerende og rekvirenter kan skrive direkte
til os over vores hjemmeside. Hjemmesiden bli-
ver opdateret dagligt, så de sidste nye projektem-
ner altid kan findes der. I år 2004 har vi næsten
udelukkende haft henvendelser over hjemmesi-
den fra rekvirenterne.  

Videnskabsb131utikkernes samarbejde
VidenskabsButikken, RUC, udgiver i fællesskab
med KU og DTU, et fælles Nyhedsbrev
"ANVENDT VIDEN". Nyhedsbrevet udkommer
med 2 numre om året, med artikler skrevet af
studerende, der har anvendt Videnskabsbutikker-
nes emneudbud i deres projektarbejde. Anvendt
Viden har fået sin egen hjemmeside, hvor man
kan læse artiklerne.

Projektbørsen
I år 2001 fik VidenskabsButikken’s kontor til
opgave at formidle projektemner til RUC-studer-
ende indsendt af firmaer. Projektbørsens hjem-
meside blev færdig i år 2002, og vi har modtaget
flere projektemner gennem den. I 2004 indledte
Projektbørsen et samarbejde med Projektporten,
som varetages af erhvervsvejledningen på RUC.

Læs mere på www.vb.ruc.dk, www.pb.ruc.dk,
studiejob.ruc.dk.

VidenskabsButikken og Projektbørsen

Af kontorfuldmægtig Lene Andersen
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På Roskilde Universitetscenter starter alle uddan-
nelserne med et basisstudium.

Basisstudierne
Roskilde Universitetscenter udbyder 3 basis-
studieretninger:
• et samfundsvidenskabeligt basisstudium, der

udbydes både på dansk og engelsk. 
• et naturvidenskabeligt basisstudium, der

udbydes både på dansk og engelsk. 
• et humanistisk basisstudium, der udbydes

både på dansk og engelsk.

Basisstudierne introducerer de studerende til de
respektive hovedområders teorier og metoder.

Overbygningsuddannelserne 
I overbygningsuddannelserne finder den egentli-
ge fagspecialisering sted. Overbygningsuddan-
nelserne kan opstilles i 3 hovedgrupper: 

• bacheloruddannelser 
• to-fags kombinationsuddannelser 
• et-fags kandidatuddannelser. 

Bacheloruddannelserne
Bacheloruddannelserne består af en basisuddan-
nelse 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 26 fag:
• Fransk
• Tysk
• Engelsk
• Dansk
• Kultur- og sprogmødestudier
• Historie
• Kommunikation
• Journalistik

RUC’s uddannelser
Opbygning og struktur
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• Psykologi
• Filosofi og Videnskabsteori
• Pædagogik og Uddannelsesstudier
• Internationale Udviklingsstudier
• Socialvidenskab
• Offentlig Administration
• Forvaltning
• Virksomhedsstudier
• Geografi
• Datalogi
• Miljøbiologi
• Molekylærbiologi
• Medicinalbiologi
• Biologi med henblik på gymnasiet
• Kemi
• Fysik
• Matematik
• Performance-design

Inden for kombinationsuddannelserne er der til-
rettelagt særlige studier indenfor:
• Interaktive Medier
• Bioinformatik
• Digital Forvaltning
• Europæiske Studier 
• Geoinformatik
• Kulturmiljø
• Landskabsøkologi i Planlægningen
• Medicinalkemi
• Museumsformidling
• Turisme
• Øko-Tek
• Public Relations

Et-fagskandidatuddannelserne
I modsætning til kombinationsuddannelserne
læses der eet fag i de såkaldte etfagskandidatud-
dannelser. Her kan læses Forvaltningsuddan-
nelsen eller Teknologisk Samfundsvidenskabelig
Planlægningsuddannelse.

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.

Deltidsuddannelser
Som åbne universitetsstudier udbyder RUC Kultur-
og Sprogmødestudier, Matematik og Psykologi.

Som diplomuddannelse tilbydes Turistfører-
uddannelsen og Globalisering og Social Foran-
dring er under planlægning.

Som masteruddannelser udbydes følgende:
Master of Public Policy
Master of Computer-Mediated Communication
Master i IKT og Læring
Master i Mainstreaming af Køn og Etnicitet
Master i Matematisk Modellering
Master i Oplevelsesledelse
Master i Organisationspsykologi
Master i Professionel Kommunikation
Master i Voksenuddannelse
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Basis

– Humanistisk

– Naturvidenskabelig

– Samfundsviden-

skabelig

Alle uddannelser på

RUC starter med en

2-årig basisuddan-

nelse. Basisuddan-

nelsen er en bred ind-

føring i enten

humaniora, naturvi-

denskab eller sam-

fundsvidenskab.

2 år

En basisuddannelse

er ikke i sig selv en

afsluttet uddannelse,

men grundlaget for et

overbygningsstudie.

Bachelor

Bacheloruddannelse

En bacheloruddan-

nelse består af en

basisuddannelse på 2

år + et overbygnings-

forløb på 1 år (2

moduler). De to mo-

duler kan være fra

samme fag eller fra 2

forskellige fag.

3 år

B.A.

B.Sc.

HA

To-fagskandidat

Kombinations-

uddannelse

En to-fagskandidat-

uddannelse består af

en basisuddannelse

på 2 år + et overbyg-

ningsforløb, hvor to

fag hver på 1 1/2 år

(3 moduler) kombi-

neres.

Et praktikmodul på

1/2 år er frivilligt og

er ikke medregnet i

den normerede stu-

dietid. Journalistik

har dog 1 års obliga-

torisk praktik.

5 år

Cand.mag.

Cand.scient.

Cand.scient.soc.

Cand.comm.

Et-fagskandidat

- Forvaltning

- Tek-Sam

En et-fagskandidatud-

dannelse består af en

basisuddannelse på 2

år + et overbygnings-

forløb på 3 år 

(6 moduler). Kun For-

valtning og Tek-Sam

kan læses som et-

fagskandidatuddan-

nelser. 

Et praktikmodul på

1/2 år er frivilligt og

er ikke medregnet i

den normerede 

studietid.

5 år

Cand.scient.adm.

Cand.techn.soc.

ph.d.

- Forskeruddannelse

En ph.d.-uddannelse

består af en kandidat-

uddannelse (et- eller

to-fags) på 5 år + 3 års

forskerstudier. 

8 år 

ph.d.

Studiernes opbygning

B E T E G N E L S E

O P B Y G N I N G

N O R M E R E T  S T U D I E T I D

T I T E L

= 1/2 år
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RUC i tal

Master i Voksenuddannelse (MVO) 118

Matematik 36

Psykologi 84

Master i Oplevelsesledelse 22   

Filosofi & Videnskabsteori 6
 

Kommunikation 2
 

Humanistisk Basisuddannelse 74

Master i Professionel 
Kommunikation (MPK) 65

Master i Organisationspsykologi 68

Master of Public Policy (MPP) 80

Turistføreruddannelsen 29

Master i Computer-Mediated 
Communication (MCC) 15

SAM-BAS

Deltidsuddannelser

Ph.D.

OverbygningsuddannelserNAT-BAS

HUM-BAS

72/73 77/78 82/83 87/88 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

Studentertal 1972 – 2005

Studenterfordeling på deltidsuddannelserne 
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1995

112

116

109

124

131

111

122

128

137 137

123 123

127

142

133

118

138

141

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Optagne

1. prioritet

140

135

130

125

120

115

110

105

100

Indeks over optagne og 1. prioriteter (1995 = 100)

280 

260 

240 

220 

200 

180 

160 

140 

120

258

109

177

197

234

144

204

193

229

212

274

258

258

218 196

225

248

187

168

197

Indgående studerende

Udgående studerende

1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03       2003/04       

International Studentermobilitet 1995-2004 Antal studerende til og fra RUC
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0 200 400 600 800

Biologi

Dansk

Datalogi

Ej fag

Eksternt fag - humanistisk hovedområde

Eksternt fag - naturvidenskabeligt hovedområde

Eksternt fag - samfundsvidenskabeligt hovedområde

Engelsk

Filosofi og videnskabsteori

Forvaltning

Fransk

Fysik

Geografi

HA

Historie

Internationale Udviklingsstudier

Journalistik

Kemi

Kommunikation

Kultur- og sprogmødestudier

Matematik

Miljøbiologi

Molekylærbiologi

Offentlig administration

Offentlig driftsøkonomi

Offentlig økonomi og regulering

Performance-design

Psykologi

Pædagogik og Uddannelsesstudier

Samfundsfag

Socialvidenskab

Tek-sam

Tysk

Virksomhedsstudier

Studerende fordelt på fag 
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Humanistisk bacheloruddannelse B.A. 364

Naturvidenskabelig bacheloruddannelse B.Sc. 101

Samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse B.A. 343

Cand.techn.soc 35
Ph.d.-grader 35

Cand.scient.soc 207

Cand.scient 53

Cand.scient.adm 55

Cand.mag./Cand.comm. 233

Master-grader 213

Antal afsluttede eksaminer
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Tilskudsfinansieret forskning 13

Basisforskning 24

Deltidsuddannelse 3

Bibliotek 5

Ph.d.-uddannelser 3

Øvrige 8

Uddannelse 32

Leje og vedligehold 13

Indtægter fordelt på udvalgte områder (561 mio. kr.)

Tilskudsfinansieret forskning 11

Basisforskning 20

Deltidsuddannelse 1

Ph.d.-uddannelser 3

Generel ledelse og administration 4

Bygningsdrift 8

Øvrige 2

Bibliotek 4

Uddannelse 33

Leje og vedligehold 12

Udgifter fordelt på udvalgte områder (577 mio. kr.)
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Institut for Biologi og Kemi

Institut for Matematik og Fysik

Institut for Geografi og Internationale Udviklingsstudier

Institut for Miljø, Teknologi og Samfund

Institut for Historie og Samfundsforhold

Institut for Sprog og Kultur

Institut for Kommunikation, Journalistik og Datalogi

Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi

Institut for Psykologi og Filosofi/Videnskabsteori

Institut for Uddannelsesforskning

Naturvidenskabelig Basisuddannelse

Humanistisk Basisuddannelse

Samfundvidenskabelig Basisuddannelse

Center for Ligestillingsforskning

Fællesadministration

Roskilde Universitetsbibliotek

0 20 40 60 80 100

Akademiske medarbejdere Total 348

Akademisk-tekniske medarbejdere Total 54

Administrative-tekniske medarbejdere Total 265 

29
1

21

22
1

7

37
1

11

31
1

12

16

4

29

7

51
14

25

62
5

10

26

7

7

26

9
2

1

11

14

1
4

24
91

10
4

33

Antal akademiske og administrative medarbejdere 
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Oversigt over privat- og 
samfinansierede projekter 
indgået i året 2004 af følgende Institutter på Roskilde
Universitetscenter

Projektets titel Finansieringskilde Samlet bidrag Bidrag i år 2004

1. Institut for Biologi og Kemi

Knock-in and knock-out stu- Novo Nordisk Fonden Kr. 100.000 Kr. 100.000
dies to investigate the role of 
a novel transcription factor 
homologue in early forebrain 
development.

Why is NDRG2 upregulated Novo Nordisk Fonden Kr. 100.000 Kr. 100.000
in Alzheimer’s disease?

Forbindelsen mellem regule- Oda og Hans Kr. 135.000 Kr. 135.000
ringen af cellevolumen, Svenningsens Fond
adhæsion og vækst – effekten 
af NF-kB signalvejen.

Betydningen af NF-kB signal- Aase og Einar Kr. 75.000 Kr. 75.000
vejen for den cellulære effekt Danielsens Fond
af potentielle sundhedsfrem-
mende naturstoffer.

Karakterisering af molekylære Dansk Kræftforsknings Kr. 165.000 Kr. 165.000
defekter i proteiner fundet Fond
hos Hereditary Nonpolyposis 
Colorectal cancer (HNPCC) 
individer”

4. Institut for Miljø, Teknologi og Samfund

Samarbejde med LO om LO kr. 252.000 kr. 84.000
virksomhedernes indsats for 
et bedre psykisk arbejdsmiljø

Quarternary Argon Dating Villum Kann kr. 12.000.000 kr. 200.000
Laboratory Rasmussen Fonden
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Projektets titel Finansieringskilde Samlet bidrag Bidrag i år 2004

5. Institut for Historie og Samfundsforhold

Udarbejdelse af biografi Villum Kann kr. 150.686 kr. 150.686
om H.C. Ørsted Rasmussen Fonden

Helge og Hedvig Hoffs kr. 216.746 kr. 216.746
Legat

7. Institut for Kommunikation, Journalistik og Datalogi

Sikkerhed og Tryghed i Hovedstadens Kr. 116.875 Kr. 116.875
Øresundsregionen Udviklingsråd

Case studier af Dansk Institut for Miljø- Kr. 140.000 Kr. 140.000
Miljøjournalistik vurdering

8. Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi

The informal economy Institut De La EURO 100.000 EURO 21.000
employment impacts of trade Mediterranee 
liberalization & increased 
competition in export mar-
kets: the North African 
textile, clothing and 
footwear sector.

10. Institut for Uddannelsesforskning

Kompetenceudvikling for Nærings- og Nydelses- Kr. 225.000 Kr. 225.000
tillidsvalgte. middelarbejderfor-

bundet

Forskningsbaseret oplæg om LO Kr. 160.000 Kr. 160.000
erhvervsuddannelsernes 
fremtid.

Vejledningens betydning for Haslev Udvidede Kr. 250.000 Kr. 250.000
højskolerne. Højskole

Tillidsrepræsentanters læring Fagbevægelsens Kr. 400.000 Kr. 400.000
gennem hvervet. Kompetencecenter



143

R
U

C
 

 
·

 
 

Å
R

S
B

E
R

E
T

N
I

N
G

 
2

0
0

4

Yderligere informationer om Roskilde Universi-
tetscenter kan fås ved henvendelse til:
Roskilde Universitetscenter
Kommunikationsenheden
Postbox 260
DK-4000 Roskilde

Tlf. 4674 2038 
Fax: 4674 3009
E-mail: plk@ruc.dk.
www.ruc.dk

Materiale om RUC
Roskilde Universitetscenters årsberetninger.
Institutternes årsberetninger.
Studieguide - indeholder samlet beskrivelse af
samtlige RUC‘s uddannelser mm. Årlig.
Deltiduddannelser på RUC.
Roskilde University Denmark - engelsksproget
introduktion til RUC.
Ph.d-programmes at Roskilde University 
- engelsksproget beskrivelse af RUC’s ph.d.-pro-
grammer.
Degree Programmes and Cources offered in English at
Roskilde University.
Principles of Education & Research.
RUCFAKTA - kort dansk/engelsk faktuel introduk-
tion til RUC.

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

Institutter 

Institut for Biologi og Kemi
Undervisning i Kemi, Molekylærbiologi, Miljø-
biologi samt De Naturvidenskabelige Basisstudier.
Sekretariat: Hus 18.2, tlf. 4674 2475.
Institutleder: Eigil Præstgaard, tlf. 4674 2433.

Institut for studiet af Matematik og Fysik samt
deres funktioner i undervisning, forskning og
anvendelser (IMFUFA)
Undervisning i Matematik og Fysik samt på De
Naturvidenskabelige Basisstudier.
Sekretariat: Bygning 27, tlf. 4674 2263.
Institutleder: Johnny Ottesen, tlf. 4674 2278.

Institut for Geografi og Internationale
Udviklingsstudier 
Undervisning i Geografi og Internationale Udvik-
lingsstudier samt på De Samfunds- og Naturvi-
denskabelige Basisstudier.
Sekretariat: Hus 21.2, tlf. 4674 2535.
Institutleder: Henrik Secher Marcussen, 
tlf. 4674 2322.

Institut for Miljø, Teknologi og Samfund
Undervisning inden for den TeknologiskSam-
fundsvidenskabelige Planlægningsuddannelse og
på De Samfunds- og Naturvidenskabelige basis-
studier.
Sekretariat: Hus 11.2., tlf. 4674 2120.
Institutleder: Henning Schroll tlf. 4674 2093.

Institut for Historie og Samfundsforhold
Undervisning i Historie og på De Humanistiske
og De Samfundsvidenskabelige Basisstudier. 
Sekretariat: Hus 03.2.1., tlf. 4674 2172.
Institutleder: Tove Kruse, tlf. 4674 2395.

Mere at vide
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Institut for Sprog og Kultur
Undervisning i Dansk, Engelsk, Fransk og Tysk
samt Internationale Udviklingsstudier og De
Humanistiske Basisstudier.
Sekretariat: Hus 03.2.4, tlf. 4674 2559.
Institutleder: Karen Sonne Jakobsen, 
tlf. 4674 2313.

Institut for Kommunikation, Journalistik og
Datalogi 
Undervisning på Kommunikation, Journalistik,
Datalogi og de tre basisstudieretninger.
Sekretariat: Hus 43.3, tlf. 4674 3814.
Institutleder: Niels Christian Juul, hus 42.3, 
tlf. 4674 3860.

Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervs-
økonomi
Undervisning på Forvaltningsuddannelserne, HA,
Virksomhedsstudier og De Samfundsvidenskabe-
lige Basisstudier.
Sekretariat: Hus 23.2, tlf. 4674 2175.
Institutleder: Bent Greve, tlf. 4674 2585.
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