
Roskilde
University

Årsberetning 2005 Roskilde Universitetscenter

Knudsen, Per Lau; Jensen, Henrik Toft; Ebbe, Erik

Publication date:
2005

Document Version
Også kaldet Forlagets PDF

Citation for published version (APA):
Knudsen, P. L., Jensen, H. T., & Ebbe, E. (red.) (2005). Årsberetning 2005 Roskilde Universitetscenter. Roskilde
Universitet.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain.
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact rucforsk@kb.dk providing details, and we will remove access to the work
immediately and investigate your claim.

Download date: 22. May. 2023



Årsberetning 2005



Årsberetning 2005
Årsberetningen udgives af Roskilde 
Universitetscenter
ISSN 0900-2588

Redaktion:
Rektor Henrik Toft Jensen
Universitetsdirektør Erik Ebbe
Fuldmægtig Per Knudsen (ansvh.)

Produktion og layout:
Hanne Koch, Designkonsortiet 

Tryk:
Omslag: Svendborg tryk
Kopicentralen, RUC
Oplag:
1.200 eks.
Foto: 
Emil Eskesen, Ulla Mortensen, Poul Erik Frandsen og Per Knudsen

Eksemplarer af årsberetningen kan rekvireres ved henvendelse til 
Kommunikationsenheden, Postboks 260, 4000 Roskilde
Tlf. 4674 2079, Fax 4674 3009
E-mail: plk@ruc.dk, www.ruc.dk

For yderligere oplysninger om de enkelte institutters virksomhed henvises til insti-
tutternes årsberetninger.

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 strømmen livet“.



Indhold
Rektors beretning 4

RUC krønike 9
RUC’s nye indgangsportal 15

Nyt grundforskningscenter på RUC 16
Nye børnevenlige rammer 18

Stor EU-bevilling til samfundsvidenskab 19
Flere ungdomsboliger ved RUC 21

Internationalisering 22
RUC’s bestyrelse 24

RUC’s styrelse 25
Doktorgrader, ph.d.-grader og priser 28

Institutter
Institut for Biologi og Kemi 34

IMFUFA - Institut for studiet af Matematik og Fysik samt 
deres funktioner i Undervisning, Forskning og Anvendelse 40

Institut for Geografi og Internationale Udviklingsstudier 48
Institut for Miljø, Teknologi og Samfund 60
Institut for Historie og Samfundsforhold 67

Institut for Sprog og Kultur 80
Institut for Kommunikation, Journalistik og Datalogi 88
Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi 104

Institut for Psykologi og Filosofi/Videnskabsteori 114
Institut for Uddannelsesforskning 122

CeLi - Center for Ligestillingsforskning 136
Roskilde Universitetsbibliotek 139

Fakta om RUC
VidenskabsButikken 148

Den Centrale Praktikordning 150
Erhvervsvejledning af RUC’s studerende og dimittender 152

Studenterrådet 154
Organisation 156

RUC’s uddannelser - opbygning og struktur 157
Studiernes opbygning 159

Studentertal 1972 – 2005 160
Studenterfordeling på deltidsuddannelser 160
Optagne og førsteprioriteter 1995 – 2005 161

International studentermobilitet 161
Studerende fordelt på fag 162

Afsluttede eksaminer 163
Indtægter 164

Udgifter 164
Antal ansatte 165

Oversigt over privat- og samfinansierede projekter 2005 166
Mere at vide 168



2005 har været et travlt år med mange omstillin-
ger. Forskere og studenter har sammen med RUC's
øvrige personale ydet en stor indsats for at hånd-
tere ændringerne og sikre RUC's udvikling på
grundlag af vore værdier og særlige kvaliteter.

1. december 2004 påbegyndte RUC's bestyrelse
sit bestyrelsesarbejde med vedtægter, budgetter og
andre rammer for universitetets daglige virke. 

Bestyrelsen har brugt stor energi på at sætte sig
ind i RUC's strukturer og de komplicerede sam-
menhænge, som nødvendigvis må karakterisere en
vidensinstitution som Roskilde Universitetscenter. 

Det er en stor og udfordrende opgave, som
bestyrelsen har kastet sig ud i, og det er sket med
stort gåpåmod.

Det er tydeligt, at bestyrelsen ønsker at inspire-
re og fungere som ambassadør for RUC i en lang
række sammenhænge.

Bestyrelsen har givet det akademiske miljø på
universitetet nye udfordringer. Den er med til at
skabe nye muligheder for universitetet, og det er
vi glade for.

Samtidig skal det huskes, at universitetet er helt
afhængig af, at alle forskere, undervisere, studerende
og ansatte både er engagerede i universitetets dagli-
ge liv og i universitetets udvikling. Universitetet er
afhængig af, at hele universitetet deltager i debatten
om og i planlægning af universitetets udviklingsmu-
ligheder og udviklingsretning.

Sammenhængskraft og symbiose
RUC har altid været præget af, at ansatte og stude-
rende betragter sig som universitetsejere. Som uni-
versitetsejere, der har en bredt oplevet forpligtelse
over for et fælles universitetsprojekt.

RUC skal fortsat lægge vægt på denne sam-
menhængskraft, der bl.a. styrkes af de studerendes
studieveje og valg på kryds og tværs gennem
RUC's unikke uddannelsesstruktur.

Det er mit store håb, at der udvikler sig en
symbiose mellem bestyrelsen, universitetets stude-
rende og akademikere samt universitetets øvrige
personale og rektorat. - En symbiose til gavn for
samfundet og for universitetets udvikling.

Rektors beretning

Af tidligere rektor Henrik Toft Jensen
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En symbiose, der også kan skabe nye eksterne
og strategiske samarbejdsmuligheder, som kan
udvikle RUC's betydning for det omgivende sam-
fund lokalt, regionalt, nationalt og ikke mindst
internationalt gennem universitetets forskning,
uddannelse og videnoverføring.

Uddannelsesreform
Bestyrelsen har påbegyndt sit arbejde på et tids-
punkt, hvor universitetet står midt i en række
store udfordringer:  

RUC er netop ved at gennemføre en uddannel-
sesreform.

En uddannelsesreform
• der skal sikre en klar adskillelse af bachelorud-

dannelse og kandidatuddannelse.
• der skal sikre studieordninger og eksamens-

krav, hvor de studerendes resultat af studierne
skal beskrives som kompetencer, og ikke alene
ved hjælp af pensumopgivelser.

Selv om RUC i hele sin struktur og uddannelses-
model netop har lagt vægt på, at bacheloruddan-
nelsen og kandidatuddannelsen kan adskilles, og
selv om RUC altid har lagt vægt på de kompeten-
cer, der erhverves gennem vores særlige uddannel-
sesmodel, er udfordringerne fra Bologna-processen
og ministeriets uddannelsesbekendtgørelse allige-
vel store.

Det et stort arbejde vi er midt i. 
Et arbejde, hvor studerende og lærere på RUC's

30 fag er engagerede i at finde frem til de bedste
løsninger. Løsninger, der på én gang lever op til de
nye krav og samtidig udvikler de valgmuligheder
og den kompetenceopbygning, der har været en
central del af RUC's uddannelseskultur gennem
mange år.

Internationalisering
RUC har aldrig haft så mange ansøgere som i
2005, både danske og udenlandske ansøgere.

Knap 3.500 har ansøgt om at komme til at
læse på RUC - en stigning på 25%. 

Vi har optaget 1.700 studerende, heraf 200 fra
44 forskellige lande.

En anden stor udfordring er den omfattende
internationalisering af RUC's uddannelser, som vi
har sat på programmet.

På internationaliseringsområdet har RUC i

mange år haft en høj aktivitet. Vi har f.eks. tilbudt
vore humanistiske basisstudier også på engelsk til
de danske og udenlandske studerende siden slut-
ningen af 1980'erne.

Fra sommeren 2004 tilbød vi også hele
engelsksprogede bacheloruddannelser på naturvi-
denskab. I år fulgte så også hele bacheloruddan-
nelser på engelsk inden for humaniora og sam-
fundsvidenskab. 

Disse tilbud er først og fremmest til danske stu-
derende, men også til udenlandske studerende.

I dag kan stort set alle RUC's bachelor- og kan-
didatuddannelser studeres også på engelsk.

Der skal lægges vægt på dette lille OGSÅ. Det
hænger sammen med, at der skal være et frit valg.

De studerende skal frit kunne vælge, om de
ønsker at tage den danske eller den engelsksproge-
de version af vore uddannelser.

Det er en vigtig forudsætning for RUC's inter-
nationaliseringspolitik, at danske akademiske
uddannelser fortsat skal være den centrale del af
RUC's aktiviteter.

Det har vist sig, at en lang række af de regule-
ringer, der gælder for optagelse af danske stude-
rende ikke er hensigtsmæssige, når der skal opta-
ges udenlandske studerende. F.eks. er tidsfristerne
for korte til at få visum. De udenlandske studeren-
de skal have besked om optagelse allerede i foråret
frem for i august. At få visum tager ofte mere end
3 måneder. 

I efteråret 2005 har RUC været en del i medier-
ne, fordi vi opkrævede gebyrer fra studerende
uden for EU- og EØS-landene. Ministeriet havde i
marts 2004 vurderet, at det kunne RUC godt gøre,
men nåede frem til et andet resultat i august 2005.
Det var dyre lærepenge, vi måtte betale.

Vi har også lært, at vi skal være meget omhyg-
gelige med at informere om vores uddannelses-
struktur og studiernes indhold, så de udenlandske
studerendes forventninger svarer til det, vi faktisk
tilbyder - altså til vore uddannelsers indhold.

De mange evalueringer, vi har bedt de stude-
rende om at deltage i, viser en stor tilfredshed
med uddannelsen og den undervisning, vi tilby-
der.

Det stigende antal udenlandske studerende
stiller nye krav til universitetets tilbud til de stude-
rende både hvad angår de egentlige studier og det
studenterliv, der udfolder sig omkring studierne.
Det har vi på RUC søgt at tage højde for. Meget er
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lykkedes, men ikke alt. Vi bliver bedre måned for
måned.

Indsatsen fra mange på RUC har været uvur-
derlig. Det gælder både for indsatsen fra RUC's
ansatte og fra de studerende, der organiserer og
deltager i aktiviteterne i International Club.

I en tid hvor flere og flere danske studerende
vælger at tage en hel uddannelse i udlandet, skal
vi samtidig skabe et godt internationalt miljø
samt et attraktivt alternativ her i Danmark.

De udenlandske studerende, som uddannes
ved RUC, er "Brain gain" for Danmark, hvis de bli-
ver her som færdiguddannede. Hvis ikke, bliver de
forhåbentlig gode medarbejdere i danske virksom-
heder, som har afdelinger i udlandet eller gode
ambassadører for Danmark, der hvor de kommer
til at virke. 

Vore egne studerende skal også ud på et langt
mere internationaliseret arbejdsmarked for at
finde de bedste jobs. Et internationalt studiemiljø
på deres eget universitet skal give dem gode forud-
sætninger for at kunne agere på et stort og spænd-
ende internationalt arbejdsmarked.

Danske universiteter - og ikke mindst RUC -
har mangfoldige ting at byde på i det internatio-
nale universitetssystem.

Vi har gode uddannelser, en interessant kom-
petencefremmende pædagogik og en lang række
faglige specialiteter.

F.eks. uddanner vores Institut for Miljø, Tek-
nologi og Samfund udenlandske studerende som
miljøplanlæggere og administratorer til Afrika og
Asien. Den kompetence, som de bærer med hjem,
bliver måske et af Danmarks vigtigere bidrag til at
begrænse miljøødelæggelse på globalt plan.

Studier til tiden
Gennemførelse af studierne og frafald har været et
stort tema i årets avisdebat.

Det er en vigtig debat, selv om der er mange
facetter, der skal tages hensyn til, og selvom disse
ofte glemmes, når et tema er i mediernes søgelys.

Kernen er imidlertid det vigtigste. Det er umå-
delig vigtigt, at universiteterne gør, hvad der er
muligt, for at de studerende får det ud af deres
studier, som de med rette kan forvente at få inden
for fornuftige tidsrammer.

Sammenligningen mellem danske universite-
ters bacheloruddannelser viser, at RUC for bache-
lorstudiernes vedkommende kun har et lille fra-

fald og samtidig mange studerende, der gennem-
fører deres studier til tiden - eller næsten til tiden.
Faktisk har RUC både den højeste gennemførelses-
procent og det mindste frafald. Dette er en klar
konsekvens af studiestrukturen med basisstudier
og studiernes organisering i grupper og "huse". Det
skyldes universitetsejere.

For kandidatstudiernes vedkommende ligner
RUC de øvrige universiteter med for lange studie-
tider. Det burde ikke være nødvendigt. Vi er i
gang med initiativer, der kan sænke kandidatstu-
dietiden, så overskridelsen af de normerede to år
bliver mindre. Dette kan ske, uden at det går ud
over studiernes kvalitet, men det kræver ekstra
indsats fra universitetet.

Tæt regionssamarbejde
En tredje ændring, der har betydning for RUC, er
den store strukturreform. 

Der etableres en Sjællandsregion af Roskilde,
Vestsjællands og Storstrøms amter. Den nye region
har store forventninger til regionens universitet -
til Roskilde Universitetscenter - så der har været
mange regionsvendte aktiviteter fra RUC's side i
det forløbne år.

Vi har tætte kontakter med de tre amter, med
regionens større kommuner, hvor Roskilde kom-
mune naturligvis er i spidsen, og med regionens
uddannelsessteder, institutioner og erhvervsliv. 

Det er et spændende samarbejde, vi har etable-
ret, og der er mange nye udfordringer, som vi
gerne tager op. Det er dejligt opleve, at der er en
region, der bakker op om Roskilde Universitets-
center. En region der har store forventninger til
universitetet.

RUC, DMU, RISØ, Dansk Jordbrugs Forskning i
Flakkebjerg og Forskerparken CAT arbejder sam-
men om at imødekomme disse forventninger. 

Dette sker i tæt samarbejde med de øvrige
aktører som CVU'erne, erhvervsskolerne, erhvervs-
service-centrene og med gymnasier og sygehuse. 

Vi ser frem til samarbejdet med regionens 18
nye kommuner og med regionens myndigheder
og servicefunktioner. 

Set fra universitetets side har vi fået en region,
andre vil mene, at det er regionen, der har fået et
universitet, men uanset hvordan man ser på
sagen, er der nye, spændende og udbytterige sam-
arbejdsflader, som åbnes.

RUC kan yde meget, men det forudsætter, at vi
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fortsat styrker vort nationale og internationale
forsknings- og uddannelsesengagement. Kun der-
ved er vi det vindue til verden, som regionen og
vore øvrige partnere har brug for.

Globalisering og videnssamfund
Globalisering og videnssamfundet er på dags-

ordenen med globaliseringsråd og megen tale om
forøgede forskningsbevillinger, medens universite-
terne p.t. oplever beskæringer. 

Danmarks forskning må igen i år se frem til, at
de mange ord følges op af bevillinger på et senere
tids¬punkt. Mange har dog påpeget, at det nu er
på høje tid, hvis Danmark skal kunne følge med i
den internationale udvikling.

Når man følger den hjemlige debat om univer-
siteter, uddannelse og forskning, slår det ofte en,
at skatteyderinteresser og forskellige rettigheder
står i centrum i debatten og i regeringens initiati-
ver, mens vedligeholdelsen og udbygningen af
vidensbasen i Danmark får mindre betydning. 

Rettigheder og skatteyderinteresser er vigtige,
men kan ofte tilgodeses af initiativer, der på en
gang tilgodeser individuelle rettigheder og ønsket
om at prioritere vidensbasens udvikling.

Lad os f.eks. se på et af regeringens initiativer,
der skal sikre, at danske studerende, der ønsker at
læse i udlandet, kan få deres studier fuldt finansie-
ret. 

Hvis man lod universiteterne forvalte ordnin-
gen, og gav universiteterne bedre muligheder end
i dag for at sende dygtige studerende til udlandet
for at tage en mastergrad, kunne både universite-
tet, den danske vidensbase og de studerende få
stor glæde af sådanne studier i udlandet. 

De studerende vil så blive brobyggere mellem
deres danske universitet og fremragende universi-
teter i udlandet. Samtidig ville de have gode
muligheder for at vende hjem som ph.d.-studeren-
de eller som forskere fra udlandet, fordi de var
kendte i Danmark og indgik i netværk i den dan-
ske vidensbase.
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Man må håbe, at den danske og den europæ-
iske vidensbase kommer mere i centrum i regerin-
gens politik i de kommende år.

Store forskningsbevillinger til RUC
Uanset Regeringens forskningspolitik er det vig-
tigt, at RUC er konkurrencedygtigt i forhold til de
tilgængelige forskningsmidler, der kan sikre RUC's
bidrag til udviklingen af den danske vidensbase.

Vi har i det forgangne år tiltrukket meget store
forskningsmidler fra eksterne kilder, bl.a.: 

Et naturvidenskabeligt grundforskningscenter:
”Glas og tid”.

En stor EU-bevilling til et forskningsnetværk
inden for samfundsvidenskab: ”Civil Society and
New Forms of Governance in Europe”.

Begge bevillinger er på over 30 millioner kr. og
giver RUC særlige muligheder for at øge forsk-
ningsindsatsen inden for disse områder. 

Ved siden af disse to meget store bevillinger
har RUC tiltrukket mange ganske store bevillinger
inden for samfundsvidenskab, naturvidenskab og
humaniora til forskningscentre og forskningspro-
jekter.

Disse mange bevillinger vil styrke forskningen
ved RUC i de kommende år til gavn og glæde for
vore studerende og de arbejdspladser, hvor de skal
ud og arbejde.

Forskningsbevillingerne er også med til at øge
RUC's bidrag til den danske vidensbase, som skal 

være med til at sikre de kommende års velstand
og velfærd.

Et universitet i bevægelse
RUC har fået ny universitetsdirektør. Lars Kirdan
har afløst Erik Ebbe, der efter mere end 15 år som
direktør og næsten 30 år på RUC, besluttede at
stoppe 1. september. 

En meget stor tak til universitetsdirektør Erik
Ebbe og hjertelig velkommen til universitetsdirek-
tør Lars Kirdan.

RUC's campus summer af liv, mange studerende
slider på universitetet hver dag, og det summer også
på mange forskellige sprog i pergola og på gange.
RUC er med andre ord et levende universitet, der
arbejder på at sikre et højt fagligt niveau, gode
uddannelser og vigtige forskningsresultater. Dette
samtidig med, at vi søger at gøre os nyttige i mange
sammenhænge herunder også i de regionale.

RUC's 500 forskere og 9.500 studerende er
ambitiøse, og de skaber universitetets dynamik på
et sikkert fagligt fundament. De skaber med andre
ord universitetet ved at bygge fremtiden på et sik-
kert samarbejdende fagligt fundament
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19. januar
VILLUM KANN RASMUSSEN FONDEN bevilger 12
millioner kroner til etablering og 5 års drift af et
state-of-the-art laboratorium til aldersbestemmelse
af bjergarter. Laboratoriet placeres ved Institut for
Miljø, Teknologi og Samfund ved Roskilde
Universitetscenter.

20 januar
Officiel indvielse af det nye børnehus på Roskilde
Universitetscenter. Vuggestuen "Korallen" fik der-
med nye og permanente lokaler til glæde for både
børn, forældre og personale. 

25. januar
Bestyrelsen for Roskilde Universitetscenter har
valgt direktør, dr.scient. Dorte Olesen, UNI-C som
bestyrelsesformand.

3. februar
Internationale Udviklingsstudier (IU), Roskilde
Universitetscenter, er vært for en paneldebat om
Danmarks internationale bistandssamarbejde
under overskriften "Den nye bistand - Nye perspek-
tiver i dansk bistand" med deltagelse af  bl.a. Bertel
Haarder (Integrations- og Udviklingsminister), Poul
Nielson (Tidligere Udviklingsminister og
Udviklingskommissær i EU), Poul Grosen (Direktør
for UNDP, Norden) og Knud Vilby (Forfatter og
journalist).

17. februar
Officiel indvielse af Roskilde Universitetscenters
nye indgangsportal - "Porten".

Elisabeth Friis forsvarer sin ph.d.-afhandling
”Mytens æstetik. Orfeus hos Gérard de Nerval
Victor Segalen og Rainer Maria Rilke”. 

21. februar
Cand.phil. Jens Kaaber Pors forsvarer sin ph.d.-
afhandling "Integrating generic groupware and
distributed work practices".

RUC krønike
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28. februar
Besøgsdag på RUC.

1. marts
RUC afholder ”gammel-kandidat-fest” med 175
deltagere. 

2. marts
Roskilde Universitetscenter afholder "Nat-dag på
RUC" - et arrangement, hvor de naturvidenskabe-
lige uddannelser inviterer lærere og elever ved
gymnasier, HF-kurser, tekniske skoler og andre
interesserede inden for til en dag fyldt med natur-
videnskabelige aktiviteter.

Besøgsdag på RUC.

3. marts
Professor Anette Warring holder tiltrædelsesforelæs-
ning med titlen "Historiebrug, magt og erindrings-
politik, fejringer af grundlov og demokrati i 150 år".

Besøgsdag på RUC.

4. marts
Institut for Sprog og Kultur afholder symposium
om Sprogpolitik i anledning af professor Bent
Preislers 60 års fødselsdag.

7. marts
RUC afholder symposium om evaluering og akkre-
ditering i den europæiske universitetspolitik i
anledning af rektor Henrik Toft Jensens 60 års fød-
selsdag.

5. april
Store Erhvervsdag på RUC. Innovative virksomhe-
der i kontakt med RUC, RISØ & CAT.

14. april
Peter Koudahl forsvarer sin ph.d.-afhandling ”Den
gode erhvervsuddannelse? – En analyse af relatio-
nerne mellem uddannelsespolitisk tænkning og
elever i erhvervsuddannelsen”.

21. april
Studievejledningen afholder ”Næsten kandidat”-
møde.

28. april
Delegation fra Singapore besøger RUC med hen-
blik på udbygning af allerede eksisterende samar-
bejder.

Den Centrale Studievejledning afholder
Overbygningsdag for både 1. og 2. års studerende.

Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøko-
nomi afholder konferencen ”Economic and
Commercial coperation between Europe and Asia -
Denmark and China”.

29. april
Prorektor Inger Jensen kan ønske tillykke til 17
nye turistførere, som har gennemført den 1-årige
turistføreruddannelse ved RUC. 

Studenterrådets store forårsfest finder sted. 

30. – 31. april
RUC lægger hus til de Samfundsvidenskabelige
Studerendes Konference (SSK)

12. maj
RUC deltager i Forskningens Døgn med aktiviteter
og mere end 60 foredrag om alt fra Matematik-
historie, TV-avisens historie til Strukturreformen.  

19. maj
Niels Ulrik Sørensen, Forskerskolen i Livslang
Læring, forsvarer sin ph.d.-afhandling ”Meget
mere end metroseksuel, ”Krop, køn og identitet
blandt unge mænd i den senmoderne massekul-
tur”.

27. maj
Direktør for Institut for Miljøvurdering (IMV),
Peter Calow, holder tiltrædelsesforelæsning på
RUC i anledning af hans udnævnelse som adjun-
geret professor i miljøbiologi med særlig henblik
på risikovurdering.

Lektor Anne Birgitte Richard, Institut for Sprog og
Kultur, forsvarer sin doktorafhandling ”Køn og Kultur
– 1930’ernes og 1940’ernes kamp om køn, kultur og
modernitet læst gennem kvindernes tekster”.

Center for Bystudier under Institut for Samfunds-
videnskab og Erhvervsøkonomi afholder konferen-
cen ”Byens opdeling. Strategier mod ghettorisering.
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31. maj
Vicedirektør Lars Kirdan, kunstmuseet Arken, bli-
ver RUC’s nye universitetsdirektør. Han blev valgt
blandt 40 ansøgere. Universitetsdirektør Erik Ebbe
går på pension 31. august.

1. juni
Ligestillingshøring på Christiansborg med titlen
”En køn reform”. Center for Ligestillingsforskning
er en af initiativtagerne til høringen om ligestil-
lingsproblematikken i forbindelse med kommu-
nalreformen.

2. juni
Grundforskningscentret ”Glas og Tid” indvies.
Centret er placeret i Institut for Matematik og
Fysik på RUC og muliggjort via en bevilling på 
35 mio.kr. fra Danmarks Grundforskningsfond.
Centerleder er professor Jeppe Dyre. 

Niels Langager Ellegaard, IMFUFA, forsvarer sin
ph.d.-afhandling ”Energy Landscape Approaches
to the Dynamics of Supercooled Liquids”.

5. juni
RUC og CEUS starter Danmarks største forsknings-
center for oplevelsesøkonomi. Centret ledes af
professor Jon Sundbo, RUC. 

7. juni
Forskningsrådet for Erhverv og Samfund under
Forskningsstyrelsen uddeler 10.5 mio.kr. til den
samfundsvidenskabelige forskning på RUC.

10. juni
Martin Niss; IMFUFA,  forsvarer sin ph.d.-afhand-
ling: ”Phenomena, Models and Understanding”.

17. juni
RUC udbyder ny uddannelse i Medicinalbiologi
med start 1. september. Uddannelsen udbydes i
samarbejde med Roskilde Amts Sygehus.

20. juni
Første spadestik tages af Roskildes borgmester
Bjørn Dahl og rektor for RUC Henrik Toft Jensen
til 108 nye ungdomsboliger ved RUC.
Ungdomsboligerne forventes klar til indflytning
august 2006.

27. juni
Roskilde Universitetscenter placerer sig i toppen af
den opgørelse over gennemførelse, frafald og stu-
dietider ved universitetsuddannelserne for 2004,
som Rektorkollegiet har udarbejdet.

29. juni
Professor i miljøbiologi ved Roskilde
Universitetscenter Valery Forbes modtager en
bevilling på 6,5 mio.kr. fra Forskningsrådet for
Natur og Univers til forskningsprojektet "Centre
for Integrated Population Ecology - CIPE". Centret
er baseret på et samarbejde mellem RUC,
Danmarks Miljøundersøgelser og University of
Reading, UK.

4. juli
RUC kan melde om rekordhøje ansøgertal. Med
3.511 ansøgninger er der tale om en stigning på
30 pct. i forhold til 2004.   

8. juli
Forskerskolen i Livslang Læring, Forskerskolen i
Internationale Udviklingsstudier og Graduate
School of Environmental Stress Studies (GESS)
modtager i alt 10.3 mio.kr. af Forskningsstyrelsen
til nye forskeruddannelsesaktiviteter.

13. juli
Forskere ved Institut for Biologi og Kemi modtager
en forskningsbevilling på 2.4 mio.kr. fra Kræftens
Bekæmpelse. 

18. juli
Ph.d. Peter Wilson forsvarer sin doktorafhandling
”The Role of Ice in the Mechanism of Action of
Antifreeze Proteins”.

27. juli
RUC tilbyder nu alle nye studerende IT-kurser i
august måned inden studiestart. IT-kurserne afhol-
des i samarbejde med Studieskolen, der har til
huse på RUC. Tilbuddet er gratis for de studeren-
de.  

1. august
Lektor Karen Risager og lektor Søren Schou
udnævnes til professorer ved Institut for Sprog og
Kultur. 
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4. august
RUC’s rektor Henrik Toft Jensen bliver medlem af
CONNECT Denmark Sjællands Advisory Board.

24. august
RUC afholder stor romanistkongres med deltagelse
af 200 forskere og undervisere fra de nordiske og
baltiske lande.

26. august
Dorte Caswell forsvarer sin ph.d.-afhandling om
beskæftigelsesindsatsen for kontanthjælpsmodta-
gere.

Professor og institutleder ved Institut for
Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi, Bent
Greve, udgiver bogen ”Velfærdssamfundet – myter
og facts” på Hans Reitzels forlag.

29. august
Det årlige ”Marbjerg Mark Show” danner en festlig
ramme for modtagelsen af 1.500 nye studiestartere
på RUC. 

Alle 3 basisstudieretninger udbydes nu på både
dansk og engelsk.

30. august
International naturvidenskabelig konference om
hydrogenbinding med titlen ”Horizons in H-bon-
ding”. En af konferencens hovedtalere var nobel-
prismodtageren professor Peter Agre, John Hop-
kins University i Baltimore. 

31. august
Universitetsdirektør Erik Ebbe går på pension efter
28 års virke ved Roskilde Universitetscenter.

1. september
Roskilde Universitetscenters nye universitetsdirek-
tør, Lars Kirdan, tiltræder. 

RUC deltager i Trekronernatten med 3 boder ved
Universitetssøen. Studerende fra de naturvidenska-
belige uddannelser fortæller om gedders adfærd,
fiskeparasitter og om hvordan man laver DNA-
profiler. 

2. september
Transportforskere med tilknytning til Center for

Transportforskning ved Institut for Miljø, Teknologi
og Samfund ugiver bogen ”Social Perspectives on
Mobility” på det ansete engelske forlag Ashgate.

12. september
Professor Karen Risager og professor Søren Schou
holder tiltrædelsesforelæsninger i Auditoriet i byg-
ning 46.

23. september
RUC afholder sin 33. årsfest og rektor byder 1.800
nye studerende velkommen.

28. september
RUC afholder konference om Ledelses- og
Personaleudvikling i offentlige forskningsinstitu-
tioner. 100 deltager i forelæsninger og workshops.

3. oktober
Rektorposten på RUC slås op. Rektor skal ikke
mere vælges, men ansættes. For første gang i
RUC’s 33-årige historie skal rektorposten besættes
efter opslag.  

5. oktober
RUC afholder naturvidenskabsdag, hvor unge får
lov at prøve kræfter med naturvidenskaben. 

7. oktober
Konference om Kulturmiljø, som samtidig marke-
rer åbningen af Center for Kulturmiljø-studier på
RUC. Centret er et resultat af forskningssamarbej-
de mellem geografi-miljøet på RUC og Arkitekt-
skolen i Århus.
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10. oktober
Roskilde Universitetscenter og Roskilde Sygehus
underskriver samarbejdsaftale om forskning og
uddannelse. Samarbejdet drejer sig bl.a. om RUC’s
nye uddannelse i Medicinalbiologi. 

17. oktober
RUC afholder stor international åbningskonferen-
ce for at markere igangsættelsen af forskernetvær-
ket CINEFOGO Network of Excellence. Forskere
ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervs-
økonomi har fået bevilget 30 mio.kr. til dannelse
af netværket med deltagelse af 100 forskere fra 40
europæiske universiteter.
HKH Kronprins havde meddelt sin deltagelse i
konferencen, men sendte afbud, da han blev far
den 15. oktober.    

24. oktober
For første gang i RUC’s 33-årige historie skal stil-
lingen som rektor besættes efter opslag. Ved
ansøgningsfristens udløb havde 11 personer søgt
stillingen som rektor for RUC. 

26. oktober
David Martinenghi forsvarer sin ph.d.-afhandling:
”Advanced Techniques for Efficient Data Integrity
Checking”.

27. oktober
Åbningskonference for Center for Barndomsforsk-
ning (CeBUF) ved RUC. Centret er muliggjort via en
3-årig forskningsbevilling fra Statens Humanistiske
Forskningsråd og er placeret under Institut for
Uddannelsesforskning.   

4. november
Professor Birgit Jæger holder tiltrædelsesforelæs-
ning med titlen: ”Kampen om  magten: IT som
den offentlige sektors infrastruktur”.

Sammenslutningen af Mediestuderende i
Danmark (SAMS) afholder 3-dages seminar på
RUC med fokus på den intime og følelsesladede
kommunikation. Blandt talerne var miljøminister
Connie Hedegaard. 

24. november
Center for Ligestillingsforskning (CeLi) afholder
åbningskonferencen ”Derfor holder mænd barsel”
i anledning af stiftelsen af ”Foreningen for
Ligestilling og Mangfoldighed”.

Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøko-
nomi opretter toårigt deltidsstudium i Master of
Public Policy med særlig vægt på Social Entrepre-
neurship.

25. november
Ekstern lektor Simon Borchmann forsvarer sin
doktorafhandling ”Funktionel tekstteori og fiktivt
fortællende tekster med refleksiv funktion”.

30. november
Vicedirektør ved Danmarks Fødevareforskning,
DFVF, Hans Peter Jensen, er pr. 1. december 2005
blevet udnævnt til adjungeret professor i kemi ved
Institut for Biologi og Kemi på Roskilde
Universitetscenter.

2. december
RUC's bestyrelse vælger professor, dr.phil. Poul
Holm som rektor for Roskilde Universitetscenter.
Poul Holm er professor i maritim og regional
historie ved Syddansk Universitet. Poul Holm til-
træder stillingen som rektor for RUC pr. 1. marts
2006 for en femårig periode.

9. december 
Rejsegilde på et nyt Kollegium i Trekroner
Forskerpark. Kollegiet består af 108 ungdomsboli-
ger, der opføres af Roskilde Universitetscenters
Internationale Boligfond.

15. december
Datalogistuderende fra Roskilde Universitetscenter
løb igen med IT-dimittenddiplomet for år 2005.
Det er Ingeniørforeningen i Danmark, der uddeler
diplomet.

16. december
Studerende besætter Roskilde Universitetscenter i
protest mod regeringens planer om at afskaffe
gruppeeksamener fra 2007. 
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Torsdag den 17. februar 2005 kl. 9.30 var der offi-
ciel indvielse af Roskilde Universitetscenters nye
indgangsportal - "Porten". Den nye hovedindgang
tydeliggør RUC's facade mod Roskilde by og an-
komsten fra Trekroner Station.

Porten består af to godt 10 meter høje sam-
menhængende skiver, der danner et stiliseret kva-
dratrodstegn, der danner to portrum. Det ene
portrum er forbeholdt gående, det andet kan
benyttes både af kørende og gående trafik. Porten
er udført som en stålkonstruktion beklædt med
metalplader af materialet tombak. 

I porten er opsat elektroniske informations-
skærme med information og orientering om akti-

viteter og nyheder på universitetet. Porten er
opført med støttet fra Nordea Danmark-fonden,
der har doneret 2 mio. kr. til projektet.

Det er Henning Larsens Tegnestue, der har teg-
net "Porten". Indvielsen af "Porten" markerer sam-
tidig afslutningen på den udbygningsplan, der
med Henning Larsen i spidsen, har tydeliggjort
Roskilde Universitetscenter i forhold til byen og
området i Trekroner. Første spadestik til ”Porten”
blev taget 24. september 2004.

Henning Larsen er dog ikke helt færdig på
RUC endnu. Han har tegnet 108 ungdomsboliger
for Roskilde Universitetscenters Internationale
Boligfond, der vil stå færdig til studiestart i 2006.

RUC’s nye indgangsportal



Nyt grundforskningscenter på RUC

”I glas står tiden på sin vis stille, 

ligesom når en film fryses i et still-billede.” 

– Men hvad sker der, før seje væsker bliver til glas?
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Det er et område, som et nyt grundforskningscen-
ter for glas og seje væsker på Roskilde Universitets-
center skal forske i. Det nye center, der er placeret
ved Institut for Matematik og Fysik, hedder "Glas
og  Tid" og blev indviet torsdag den 2. juni 2005.
Godt ét hundrede gæster fra ind- og udland havde
fundet vej til RUC's Institut for Matematik og
Fysik, hvor centerleder Jeppe Dyre bød velkom-
men til RUC’s første grundforskningscenter

Oprettelsen af det nye grundforskningscenter
"Glas og Tid" er blevet mulig gennem en bevilling
fra Danmarks Grundforskningsfond på 35 mio. kr.
Bevillingen på 35 mio. kr. til RUC, der uddeles for
perioden 2005-2010 med mulighed for forlængel-
se, muliggør bl.a. uddannelsen af 10 ph.d.-stude-
rende, afholdelse af konferencer, besøg af uden-
landske gæstetalere samt indkøb af nyt teknisk
apparatur til instituttet.

Institut for Matematik og Fysik på RUC har
gennem en årrække forsket i glas og seje væsker
og har opnået et meget højt kvalitetsniveau inden
for dette forskningsfelt – bl.a. med udvikling af
egne måleinstrumenter og målingsmetoder.
Grundforskningsfonden uddeler alene bevillinger
til enestående forskning, hvorfor det er instituttets
forskningsresultater, der har resulteret i, at RUC er
blevet hjemsted for det nye forskningscenter.

Hvorfor ”Glas og tid”?
Centeret hedder ”Glas og Tid”. Herom siger cente-
rets leder professor Jeppe Dyre:

”Glas er et fast stof, som er dannet ved afkø-
ling af en væske, der bliver mere og mere sejtfly-
dende og som til sidst størkner helt. Sådan en
væske har det, man kalder en relaksationstid. Det
er den tid, det tager for den at komme i ligevægt
igen, hvis man forstyrrer den lidt. Hvis vi tager en
væske som vand, der ikke er sej, så er dens relaksa-
tionstidtid meget kort. Mindre end et nanose-
kund. Men for de seje væsker kan der være tale
om minutter, timer og døgn, og derfor sker der
dét, at glasset dannes, når relaksationstiden bliver
så lang, at den ikke kan være i ligevægt. Derfor
størkner den, og det er hér, at tidsbegrebet kom-
mer ind.

Fokus i RUC’s forskning er - i modsætning til
konkurrerende forskningsinstitutioners - at stude-
re de seje væsker FØR de størkner. Det drejer sig
om den helt grundlæggende forståelse af, hvorfor
de flyder, som de gør? og hvorfor de har de elek-

triske, mekaniske og termiske egenskaber, som de
har. Ét af vores håb er jo, at man kan lære noget
om selve glastilstanden ved at studere væsken, så
det er egentlig ikke selve glastilstanden, der er
vores hovedfokus, men væsken, der går forud”.

Glasforskningen på RUC er således ren grund-
forskning, der som omtalt fokuserer på øget for-
ståelse af seje væskers egenskaber før de størkner
til glas. Almindeligt vinduesglas er bare ét af
mange eksempler. Smeltet sukker størkner f.eks.
også til glas og der findes mange andre eksempler
såsom plastic og visse metaller.

Mulige anvendelser af forskningen strækker sig
fra optiske fibre, isoleringsmateriale og avancerede
materialer over en række biomedicinske formål til
sensorer, batterier mv. Derudover giver forskning-
en bedre grundlag for at forstå, hvordan materia-
ler ældes med tiden som eksempelvis plasticlinea-
ler, der trækker sig lidt sammen over årene. Disse
emner er alle så industrirelevante, at det meste af
glasforskningen globalt set indtil for nylig foregik
i private virksomheder, men i dag dyrkes emnet i
stigende grad også rent akademisk.

Centerleder Jeppe Dyre lagde i sin tale stor
vægt på de mange muligheder, som den store
bevilling giver ham og hans forskerkolleger på
Institut for Matematik og Fysik: ”Udvikling af og
investering i målingsmetoder og måleinstrumen-
ter, uddannelse af 10 ph.d.’ere, afholdelse af kon-
ferencer, besøg af udenlandske gæstetalere og ikke
mindst arbejdsro og tid til fordybelse i forskning-
en, er blot nogle af de gevinster, som bevillingen
fra Danmarks Grundforskningsfond giver Institut
for Matematik og Fysik”. 
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Torsdag den 20. januar var der officiel indvielse af
det nye børnehus på Roskilde Universitetscenter.
Børnene i vuggestuen "Korallen" fik dermed nye
og mere passende lokaler til glæde for både børne-
ne, forældrene og personalet. Efter mange år er
det lykkedes at få etableret en børneinstitution på
RUC. Det letter hverdagen for de studerende og
ansatte på RUC med børn. 

RUC er meget tilfreds med at kunne tilbyde
gode pasningsforhold til de studerendes og ansat-
tes børn. For de studerende betyder det, at de kan
komme hurtigere i gang med studierne efter bar-
sel. Der er lange ventelister på institutionspladser i
både Roskilde og København, hvor hovedparten af
de studerende kommer fra. At børnene bliver pas-
set på universitetet betyder også, at forældrene er
tæt på børnene. Mor eller far kan lige smutte over
og se til barnet.

Der har længe været et stort ønske blandt
RUC-forældre om at kunne få deres børn passet på
universitetet. Vuggestuen åbnede i marts 2004 i
midlertidige lokaler. 

Den daglige leder af ”Korallen”, Merete Poul-
sen: "Vi er meget tilfredse med de nye lokaler. Vi
havde en hyggelig tid i de gamle lokaler, men nu
har vi virkelig fået nogle gode og hensigtsmæssige
forhold. Vi har plads til 20 børn fordelt på to stuer
og vi er 6 ansatte. Så vi har en rigtig god norme-
ring. Frydenholms leverer økologisk mad til de
små, der i øvrigt bliver puslet om med svanemær-
kede bleer. Vi satser på høj kvalitet". 

Institutionen er en såkaldt puljeordning, der er
under tilsyn af Roskilde Kommune. Men det over-
ordnede ansvar ligger i forældrebestyrelsen, der
sørger for at vuggestuen lever op til de krav, der er
til en almindelig kommunal vuggestue. Forældre-
ne får altså stor mulighed for indflydelse på deres
børns hverdag gennem bestyrelsesarbejdet. 

Nye børnevenlige rammer
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Forskere ved Institut for Samfundsvidenskab og
Erhvervsøkonomi på Roskilde Universitetscenter
(RUC) har fået bevilliget 30 millioner kr. til dan-
nelsen af forskernetværket CINEFOGO under EU’s
6. rammeprogram inden for området "Borgere og
Styreformer". Netværket er det eneste samfundsvi-
denskabelige netværk med dansk ledelse inden for
EU’s 6. rammeprogram og bevillingen er den stør-
ste samfundsvidenskabelige bevilling i Danmark
nogensinde. 

I netværket indgår omkring 40 partnere fra
europæiske lande og i alt 100 forskere er involve-
ret. Der skal forskes i udvikling af civilsamfund,
medborgerskab og demokrati. Projektet løber over
3 år og omfatter både en forsknings- og en formid-
lingsdel. 

Kronprins Frederik havde takket ja til at deltage
i åbningen af den store internationale konference,

Stor EU-bevilling til 
samfundsvidenskab
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der blev afholdt for at markere igangsættelsen af
forskernetværket CINEFOGO Network of
Excellence - ”Civil Society and New Forms of
Governance in Europe – the Making of European
Citizenship”. 

Åbningen fandt sted mandag den 17. oktober.
Desværre blev kronprinsen forhindret, da han
blev far den 15. oktober.  

Medborgerskab og demokrati i EU
Den politiske dialog om Europas fremtid hævdes
at være i krise. Den sociale og civile dialog med
det civile samfunds mangeartede repræsentanter
er ikke mindre væsentlig for udviklingen af euro-
pæisk medborgerskab og demokrati. Borgernes
medleven og deltagelse i EU’s demokratiske pro-
cesser er en hjørnesten i Europa. Forskning skal
bl.a. øge vor forståelse for EU’s sociale og demo-
kratiske sammenhængskraft og derved forbedre
mulighederne for en større grad af medborgerskab
og demokratisk medleven. 

Demokrati er afhængigt af borgernes deltagel-
se, og det er derfor vigtigt at få en forståelse for,
hvordan borgerne i EU deltager i den demokrati-
ske proces og i hvilket omfang. Denne viden skal
bruges til at udbygge borgernes deltagelse i den
politiske beslutningsproces og undersøge medbor-
gerskab og kulturel forskellighed i EU. Skal delta-
gelsen øges, kræver det øget viden. 

Public service
Netværkets erklærede ambition er at få debatten
om borgernes deltagelse i politiske beslutninger
ud til en bredere del af befolkningerne i Europa.
Der er derfor indgået et strategisk samarbejde med
public service kanaler på europæisk plan om for-
midling af netværkets resultater.

Projektet ledes af lektor Lars Hulgård og profes-
sor Thomas Boje fra Institut for Samfundsviden-
skab og Erhvervsøkonomi, der begge var  blandt
hovedtalerne ved konferencens åbning.

Blandt konferencens udenlandske hovedtalere
var professor, dr. Claire Wallace fra Aberdeen
University samt professor, dr. Erik Amnå fra
Gothenburg University.
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Fredag den 9. december blev der holdt rejsegilde
på det nye Kollegium i Trekroner Forskerpark.
Kollegiet består af 108 ungdomsboliger, der opfø-
res af Roskilde Universitetscenters Internationale
Boligfond. Første spadestik blev taget 21. juni.

Byggeriet af de 108 ungdomsboliger, der for-
ventes klar til indflytning i august 2006, skal
afhjælpe det stadig stigende behov for billige boli-
ger til de unge uddannelsessøgende i området.
Også i relation til den fortsatte internationalise-
ring og det stadigt stigende antal udenlandske stu-
derende ved RUC, er der et markant behov for
boliger til RUC's udenlandske studerende.
Byggeriet forventes indflytningsklart i august
2006.

Planen er derfor, at 50% af boligerne stilles til
rådighed for RUC's internationale studerende.

Boligerne vil få en gennemsnitlig størrelse på
24 kvm. og fællesrummene bliver udstyret med

altan og moderne faciliteter. Fællesrummene
udgør bygningens hjerte og danner rammen om
det sociale liv i byggeriet. Til parkering udlægges
der 45 parkeringspladser.

Ungdomsboligerne placeres på sydøstsiden af
RUC's campus. Bygningen vil i sin udformning
fungere som en sydøstport til campusområdet og
vil med sin synlighed fra motorvejsområdet være
med til fysisk at profilere RUC's tilstedeværelse i
området. 

De samlede anlægsomkostninger til byggeriet
udgør godt 82 mio.kr. og det samlede etagemeter-
areal er på lige godt 4.975 kvm. 

Bygherre er Fonden Roskilde Universitetscenters
Internationale Boliger og arkitekter på byggeriet er
Henning Larsens Tegnestue A/S. Ingeniørsiden bli-
ver varetaget af det lokale ingeniørfirma Damgaard
Rådgivende Ingeniører A/S i Roskilde.

Flere ungdomsboliger ved RUC



Internationalisering

Af fuldmægtig Jeanett Engstrøm 
Internationalt Kontor



23

R
U

C
 

 
·

 
 

Å
R

S
B

E
R

E
T

N
I

N
G

 
2

0
0

5

Fra efteråret 2005 har alle tre bacheloruddannelser
- dvs. den humanistiske, samfundsvidenskabelige
og naturvidenskabelige bacheloruddannelse –
været udbudt på engelsk. RUC kan således tilbyde
en hel fem-årig universitetsuddannelse på engelsk
inden for samtlige hovedområder.

I 2005 har RUC 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 universite-
ter inden for CREPUQ fortsætter – i alt 19 engelsk-
eller fransksprogede institutioner. 11 RUC-stude-
rende fik udvekslingspladser inden for CREPUQ-
samarbejdet.

Øresundsuniversitets samarbejde med University
of North Carolina fortsætter med studiepladser til et
par RUC-studerende. Via DIS har RUC nu 12
udvekslingspladser på attraktive amerikanske uni-
versiteter. I efteråret 2005 blev der afholdt et vejled-
ningsmøde for ansøgere til USA og Canada.

Med samtlige 31 nordiske universiteter som
deltagere i Nordlys-samarbejdet er der mange og
gode muligheder for at studere i Norden, hvilket 
9 RUC-studerende benyttede sig af i 2005.

RUC er fortsat deltager i et Erasmus Mundus-
konsortium, CoMundus, inden for kommunika-
tion. Derudover søgte RUC om projektmidler til
yderligere tre Erasmus Mundus-programmer, men
var ikke blandt de heldige.

Økonomisk støtte
RUC modtager via Sokrates’ Erasmus-aktion, som
vedrører de højere læreanstalter, støtte til fremme
for såvel studenter- som lærermobilitet i lighed
med andre 1800 europæiske institutioner for vide-
regående uddannelse. Et stort antal studerende
(113) har således nydt godt af Erasmus-stipendier i
forbindelse med et udvekslingsophold på et af
RUCs mange partneruniversiteter i Europa. Et
mindre antal lærere (8) har modtaget støtte til et
undervisningsophold ved en partnerinstitution.

Udgående mobilitet
Interessen for at studere i udlandet har i 2005
holdt sig på niveau med 2004. 214 studerende rej-
ste på studieophold hos RUCs partnerinstitutioner
i 2005. Flest ønsker at studere i Europa, men der
er også stor interesse for USA, Canada, Argentina
og Australien.

Indkommende studerende
196 udenlandske studerende kom til RUC på
udveksling. Størstedelen af disse studerende kom
fra europæiske partnerinstitutioner, men CREPUQ-
samarbejdet har også afstedkommet et antal stude-
rende fra Canada til RUC. 

Derudover kom 63 amerikanske studerende til
RUC via DIS (Denmark’s International Study pro-
gram) for at deltage i kurser på Institut for Biologi
& Kemi.

RUC afholdt for syvende år i træk sommerkur-
sus i dansk sprog og kultur under Kulturaftalerne
med 25 deltagere. I lighed med tidligere år blev
der ligeledes afholdt et danskkursus med støtte fra
Kommissionen – et såkaldt EILC (Erasmus
Intensive Language Course – Kommissionens
navn for kurser i mindre talte europæiske sprog).
På dette kursus deltog 50 studerende fra hele
Europa. Tilsvarende kurser i udlandet – fx i itali-
ensk og portugisisk, kan RUC-studerende deltage i.
Derudover arrangerer RUC i eget regi fortsat
danskkurser for udenlandske studerende.

Ordinære studerende
RUC har haft et stort antal udenlandske ordinære
studerende, ca. 500. De udenlandske studerende,
såvel ordinære som udvekslingsstuderende, kom-
mer fra mange forskellige lande såsom USA,
Canada, Kina, de europæiske lande, de nordiske
lande og de afrikanske lande. RUC har således i
2005 også summet af internationalt liv.
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RUC’s bestyrelse

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

Kontorfuldmægtig
Ulla Svanlundh,
Roskilde
Universitetscenter

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

Museumsleder
Frank Birkebæk,
Roskilde Museum

Professor Geir
Ellingsrud, Rektor
ved Universitetet i
Oslo.

Studerende 
Andreas Kvist 
Jensen, Roskilde
Universitetscenter

Professor 
Jeppe Dyre,
Roskilde
Universitetscenter

Studerende 
Rune Høgh, 
Roskilde 
Universitets-
center
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Bestyrelsen
Bestyrelsen er øverste myndighed for universitetet
og fastlægger retningslinjer for dets organisation,
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 tek-
nisk-administrative personale og de studerende.
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 tek-
nisk-administrative personale og de studerende.
Mindst to af medlemmerne skal være repræsen-
tanter for de studerende. 

Rektor
Universitetets daglige ledelse varetages af rektor
inden for de rammer, som bestyrelsen har fastsat.
Institutledere og studieledere varetager deres opga-
ver 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

RUC’s styrelse
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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 akademi-
ske 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 persona-
le og for de studerende vælges af og blandt hen-
holdsvis det videnskabelige personale og de stude-
rende. 

Institutter og institutledere 
Institutlederen varetager instituttets daglige ledel-
se, herunder planlægning og fordeling af arbejds-
opgaver. Institutlederen kan pålægge medarbejde-
re at løse bestemte opgaver. 

Institutlederen sikrer kvalitet og sammenhæng
i instituttets forskning og undervisning og skal
med inddragelse af studienævn og studieleder
følge op på evaluering af uddannelse og undervis-
ning. 

Studienævn og studieleder 
For at sikre de 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 henholds-
vis det videnskabelige personale og de studerende. 

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

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 uddannel-
se og undervisning, herunder

• at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle uddannelse
og undervisning og påse opfølgning af uddan-
nelses- 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. 
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Æresdoktor
Professor Silvia Gherardi er udnævnt til æresdok-
tor ved Roskilde Universitetscenter. Silvia Gherardi
er professor i arbejdssociologi på det sociologiske
og socialvidenskabelige institut ved Trento
Universitet i Italien. Hun har der været en af
hovedkræfterne bag en efterhånden velkendt
Research Unit on Cognition, Organizational
Learning and Aesthetics – forkortet Rucola. 

Silvia Gherardi har skrevet over 50 artikler og 
6 bøger samt redigeret og skrevet bidrag til en
række antologier m.m. Hendes forskningsindsats
har især ligget inden for diskussionen af viden-
skabsteoretisk opfattelse af organisationsstudier.
Hendes bidrag drejer sig om metodiske spørgsmål,
om læring som metafor, om praksisbaserede studi-
er, om køn som social praksis og om organisatio-
ner som kulturel konstruktion. Inden for det
empiriske felt har hun bl.a. forsket i og fremsat
teorier om læring og viden i organisationer. 

Gherardis forskning er på et internationalt
niveau og hun har markeret sig internationalt
fremtrædende inden for organisationsforskningen,
især den teoretiske og videnskabsteoretiske del af
denne forskning. 

Gherardi har fået en særlig betydning inden
for organisationsstudierne. Både i forhold til RUC
og internationalt. Silvia Gherardi har en særlig
relation til Roskilde Universitetscenter. Forskere
fra erhvervsøkonomi har været på forskningsop-
hold på det institut, hvor hun arbejder, og hun
har været på forskningsophold på RUC.

Det er Institut for Samfundsvidenskab og
Erhvervsøkonomi, der har forestået indstillingen
af  Silvia Gherardi  til æresdoktoratet på Roskilde
Universitetscenter.

Doktorgrader
Lektor  Anne Birgitte Richard er tildelt den filoso-
fiske doktorgrad, dr.phil., for afhandlingen: „Køn
og Kultur – 1930‘ernes og 1940‘ernes kamp om
køn, kultur og modernitet læst gennem kvinder-
nes tekster“. 

Forsvaret fandt sted den 27. maj 2005.

Doktorgrader, ph.d.-grader og priser 
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Afhandlingens stof er kvindernes litteratur i
30‘erne og 40‘erne – det gælder såvel litterære tek-
ster som periodens debatter og betænkninger om
kvinder, familie, moral og kultur.

Anne Birgitte Richards afhandling peger på de
konflikter og smertepunkter, som  netop mellem-
krigstidens refleksioner over modernitet og tradi-
tion blotlægger.

Officielle opponenter ved forsvaret var profes-
sor emeritus Søren Baggesen fra Institut for Sprog
og Kultur på RUC samt professor Dr. Art. Unni
Langås, Høgskolen Agder i Kristiansand i Norge.

Anne Birgitte Richard er lektor ved Institut for
Sprog og Kultur på RUC.

Ph.d. Peter Wilson er tildelt den naturvidenskabeli-
ge doktorgrad, dr.scient., for afhandlingen: „The
Role of  Ice in the Mechanism of Action of
Antifreeze Proteins“. Forsvaret fandt sted den 18.
juli 2005.

Der er mange spørgsmål forbundet med fisks
overlevelse i underafkølet vand. En væsentlig fak-
tor er antifryse-proteiner. I afhandlingen fokuserer
Peter Wilson bl.a. på:

• Dannelsen af iskerner og hvorvidt dannelsen
af iskerner fremmes eller hæmmes af antifryse-
proteiner. Isens særlige vækstformer i forhold
til tilstedeværelsen af antifryse-proteiner og
isens rekrystallisering 

• Et bud på hvordan proteinerne muligvis binder
sig til isens overflade 

• En undersøgelse af selve isens overflade  

Peter Wilsons seneste videnskabelige arbejder har
især koncentreret sig om de basale processer
omkring iskernedannelsen under forskellige for-
hold og om udviklingen af bedre målemetoder.

Officielle opponenter ved forsvaret var: 
Dr. Jack Duman, Department of Biology, University
of Notre Dame, USA.
Dr. Chris Cheng, University of Illinois, USA.
Professor, dr.scient. Poul Erik Hansen, Institut for
Biologi og Kemi, RUC.

Ph.d.-grader

Naturvidenskab
Cand.scient. Jan H. Christensen: ”Chemometrics
as a tool to analyse complex chemical mixtures.

Environmental forensics and fate of oil spills”.
Cand.scient. Dvora Berenstein: ”Structure-
function studies of human cytosolic thymidine
kinase”.

Cand.scient. Niels Langager Ellegaard: ”Energy
Landscape Approaches to the Dynamics of
Supercooled Liquids”.

Cand.scient. Martin Niss: ”Phenomena, Models
and Understanding”.

Cand.phil. Jens Kaaber Pors: ”Integrating generic
groupware and distributed work practices”.

Samfundsvidenskab
Cand.scient. Sanne Lehmann Jørgensen:
”Learning in Global Networks? Industrial
Restructuring of Thai Manufacturers in the
Automotive and Garment Commodity Chains”.

Master of Philosophy Ravinder Kaur: ”Narratives
of Resettlement. Past, Present and Politics among
1947 Punjabi Migrants in Delhi”.

Cand.techn.soc. Henrik Lambrecht Lund:
”Fagbevægelsen og bæredygtighed”.

Mag.art. Lise Lotte Hansen: ”Ligestillingspolitiske
problemer – og mulige løsninger. Køn, magt og
forandring i LO og UNISON”.

Cand.scient.soc. Flemming Sørensen: ”Tourism
Experience Innovation Networks”.

Cand.scient.adm. Birgitte Katja Poulsen: ”Nye
tider, nye roller? – Embedsmandsroller i den dan-
ske centraladministration”.

Cand.scient.adm. Kåre B. Thomsen: ”Et styrings-
problem i hjemmehjælpen, en socialkonstruktivi-
stisk tilgang”.

M.B.A. Amran Rasli: ”IT Competencies and the
Conditions for Training Effectiveness: A Study on
Malaysian University Clerical Workers”.

Cand.techn.soc. Annika Heilskov Agger:
”Demokrati og deltagelse – et borgerperspektiv på
kvarterløft”.
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Cand.mag. Dorte Caswell: ”Handlemuligheder i
socialt arbejde – et casestudie om kommunal
frontlinjepraksis på beskæftigelsesområdet”.

Cand.mag. Johan Fischer: “The Moderate and the
Excessive: Malay Consumption in Suburban
Malaysia”. 

Humaniora
Master of Letters Jette Elsebeth Ashlee: ”An Arctic
Epic”.

Mag.art. Runa Elisabeth Friis: ”Mytens Æstetik.
Orfeus hos Gérard de Nerval, Victor Segalen og
Rainer Maria Rilke”.

Cand.fil. Martina Ladendorff: ”Grrlziner –
Populärfeminism, identitet & strategier”.

Master of Education Teresa Harms: ”The day, at
home and away: How Sixteen Danish five-year
olds spend their time”.

Cand.mag. Tomas Ellegaard Jørgensen: ”Et godt
børnehavebarn? Daginstitutionens kompetence-
krav og hvordan børn med forskellig social bag-
grund håndterer dem”.

Cand.mag. Gurli Bjørn Iversen: Subjektivitet,
jobrelatering og akademisk skrivning. Om viden
og videnskabelse på Den Pædagogiske
Diplomuddannelse”.

Cand.scient.soc. Camilla Hutters: ”Mellem lyst og
nødvendighed. En analyse af unges valg af videre-
gående uddannelser”.

Cand.mag. Thomas Gitz-Johansen: ”Integration i
Multikulturelle Folkeskoler. Belyst gennem feltar-
bejde i de tidlige klasser på to multikulturelle fol-
keskoler”.

Cand.scient.anth. Trine Wulf-Andersen:
”Positioneringsmuligheder og social integration i
et særligt støtteboligtilbud – marsmand, balletdan-
ser eller begge dele”.

Cand.mag. Peter Møller Pedersen: ”Fordelinger og
fordoblinger – et studie af kønskonstruktioner og

social læring i pædagoguddannelsen”.
Cand.mag. Annegrethe Nielsen: ”Udvikling af
interaktionelle kvalifikationer i jordemoderuddan-
nelsen”.

Cand.mag. Peter Koudahl: ”Den gode erhvervsud-
dannelse? En analyse af relationerne mellem
uddannelsespolitisk tænkning og elever i erhvervs-
uddannelse”.

Cand.scient.soc. Niels Ulrik Sørensen: ”Meget
mere end metroseksuel – krop, køn og identitet
blandt unge mænd i den senmoderne massekul-
tur”. 

Priser
RUC-fondens pris blev tildelt inspektør ved
Søminestationen Hans Jørgen Nielsen. 

Rockwool-prisen gik til cand.techn.soc. Sofie Jo
Helms Pedersen, cand.techn.soc. Line Bech og
cand.scient. Anne Jørgensen. Rockwool-prisen er
på 25.000 kr. og gives til en kandidat ved RUC,
som i specialet har demonstreret en faglig-original
indsats på højt niveau.

Som bedste vejleder på basisstudierne modtog
lektor Niels Jensen "Den Gyldne Kaffekande".





Institutter 
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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 undervisningsmulig-
heder under èt fælles tag, og understøtter integre-
rerede forsknings- og undervisningsinitiativer, der
krydser traditionelle faggrænser. 

Undervisningsmæssigt udnyttes denne struktur
på adskillige måder: 

1. Ved integration af analytisk kemi i miljøbiolo-
giundervisningen, både i kurser og i projekter.

2. I gymnasielæreruddannelsen i biologi, der inte-
grerer fagligheder fra de to biologiske kandidat-
uddannelser. 

3. Ved samlæsninger af to af de tre fag ved insti-
tuttet, hvor alle kombinationer pt. er mulige,
og hvor kandidaterne opnår en særlig fagpro-
fil, der indtil videre har givet gode beskæftigel-
sesmuligheder. 

4. Ved integrerede ph.d.-projekter, hvor samspil-
let mellem de tre fagområder giver muligheder
for forskning i frontlinien. Som eksempel kan
nævnes kombination af mikroorganismers
molekylærbiologi, avanceret kemisk analyse og
miljøbiologiske 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 tids-
skrifter.

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 tydeli-
ge elementer fra to fagområder, samtidig med at
der udføres et stort antal integrerede specialer med
vejledere fra to af instituttets fagområder. Også

Institut for Biologi og Kemi
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mange ph.d.-projekter integrerer flere af institut-
tets 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 miljø-
fremmede stoffer og kobling af toksiske effekter på
individniveau til forventet effekt på populations-
niveau. 

Kemi. 
Den fysisk-kemiske forskning omhandler pro-

teiner og membraners interaktioner med andre
biomolekyler undersøgt ved biokalorimetri og
rheologi, osmometri og NMR. 

Hydrogenbindingsundersøgelser omfatter teo-
retiske beregninger, NMR, IR og foto-fysiske
undersøgelser.

Den analytiske 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.
Strukturbestemmelse af proteiner foretages med
NMR.

Instituttet rummer desuden CISMI, Center for
Interdisciplinary Studies of Molecular Interactions.
CISMI udfører kontraktforskning inden for anven-
delser af superkritisk CO2 og fremstilling af orga-
niske materialer.

Antallet af fastansatte videnskabelige medar-

bejdere er 27, hvortil kommer et antal eksternt
finansierede postdocs, lektorer, adjunkter, eksterne
lektorer samt sekretærer og teknisk-administrativt
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 internationale
forskningscentre, programmer og indsatsområder,
blandt andet Det Strategiske Miljøprogram og Det
Danske Instrumentcenter for NMR Spektroskopi.
Internationalt har instituttet deltaget i 3 EU-pro-
grammer og et NATO-program. Instituttet deltager
i det universitære samarbejde omkring bioteknolo-
gi, som er etableret mellem universitetsinstitutio-
nerne på Sjælland og Medicon Valley (Øresunds-
universitetet).

Instituttet har i 2005 igen opnået store bevil-
linger fra Statens Naturvidenskabelige Forsknings-
råd (SNF og STVF) og der er givet betydelige løn- og
driftsmidler til instituttets forskning fra Carlsberg-
fonden og Kræftens Bekæmpelse. Disse bevillinger
bidrager væsentligt til instituttets faglige udvikling
og forskningsprofil.

Instituttets undervisning
I 2005 var der 285 biologistuderende og 103
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 2005 var 34 indskrevet som ph.d.-studerende,
og i løbet af 2005 opnåede 4 fra instituttet ph.d.-
graden.

De ph.d.-studerende er indskrevet inden for
forskeruddannelsesprogrammerne miljøvidenskab
og soft and biological matter. Forskeruddannelses-
programmet i miljøvidenskab er styrket gennem
oprettelse af forskerskolen Graduate School of
Environmental Stress Study (GESS). Forskerud-
dannelsesprogrammet i soft and biomolecular



matter er et samarbejde med Institut II og indgår i
den landsdækkende forskerskole ”Molecular
Biophysics”.

En del af  ph.d.-projekterne foregår i samarbej-
de med forskningscentre uden for universiteterne.
Fødevaredirektoratet, DMU, Grønlands Miljø-
undersøgelser, GEUS, ATV og Novozymes, Roskilde
Amts Sygehus og Hvidovre Hospital, PBI-
Dansensor, Danmarks Fiskeriundersøgelser og
Medicon Vally & Schafer.

Ansatte ved instituttet pr. 31.12.2005
8 professorer, heraf 2 m.s.o.
1 docent
17 lektorer
1 adjunkt
1 ekstern lektor
10 eksternt finansierede vip 
34 ph.d.-studerende
22 TAP heraf 16 TEK-TAP
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Fra gen til funktion

Af Adjunkt Cathy Mitchelmore, ph.d. i Molekylærbiologi, mitch@ruc.dk

Hvordan kan det nu være, at der findes
100.000.000.000.000 celler i et menneske, hvor hver
enkelt celle indeholder den samme arvemasse men
alligevel bliver sat et bestemt sted og skal fungere
som f.eks. del af en arm eller et øje? Ligesom med
bygning af en flymodel eller et hus er der behov for
nogle grundige instrukser. Vores DNA indeholder de
instrukser, som er med til at bestemme, hvor høje vi
kan blive, hvilken farve vores øjne har og at vi skal
ligne mennesker. Der er sket ufatteligt store frem-
skridt i vores tekniske mulighed for at læse de
instrukser, som findes i arvemassen, men det er lidt
som at lære et andet sprog eller at knække nogle
gamle egyptiske skrifter. Hvordan kan vores nuvæ-
rende kendskab til hele DNA sekvensen fra en men-
neskecelle bruges til noget fornuftigt? Hvordan kom-
mer vi fra DNA-sekvens til funktion?

Den første overraskelse, som kom fra sekvente-
ringen af hele den menneskelige arvemasse, var, at
der alligevel ikke var så mange instrukser i arvemas-
sen, som man tidligere havde troet. Der findes højst
22.000 instrukser – som består af gener – i vores
arvemasse. Ikke 100.000 som jeg selv lærte det eller
30.000, som de fleste lærebøger ellers skriver. 

Disse instrukser eller gener dirigerer produktionen
af proteiner, som er de aktuelle arbejdsheste. Selvom
hver celle i en menneskekrop har den samme arve-
masse, indeholder de altså forskellige blandinger af
proteiner. En celle fra din arm har en anderledes
sammensætning af proteiner end en celle fra din
hjerne. Og så er der andre forskelle, som afgør, om
en celle i din arm f.eks. skal kunne mærke smerte
eller danne sved. 

Min egen forskningsgruppe undersøger gener,
som fungerer under hjernens opbygning. Nok finder
jeg det spændende pga. de mange forskellige typer
celler, som danner hjernen, men også fordi det er i
hjernen, at der ofte opstår sygdomme, som er svære
eller umulige at behandle i dag. Her kan der f.eks.
nævnes hjernesvulst og Alzheimers demens. Vi vil
gerne sætte navne på de gener, som måske spiller en
rolle i flere processer inde i hjernen – både under
dennes normale opbygning samt under sygdom.

Ved hjælp af molekylærbiologi har vi identificeret
et gen, som er aktivt under dannelse af hippocam-
pus, den struktur i hjernen, som er vigtig for indlæ-
ring og hukommelse. Vi kaldte genet for HOF, men
officielt hedder det Zbtb20. For at lære mere om
HOFs funktion lavede vi både reagensglasforsøg samt
undersøgelser i gærceller, pattedyrceller og mus. Ved
hjælp af RACE (rapid amplification of cDNA ends) var
vi i stand til at opformere forskellige former af HOF-
signalet, også kaldet mRNA. Nu kunne vi belyse en
af grundene til at kroppen kan klare sig med så få
gener – hvert gen kan give ophav til flere mRNA’er
og derved flere proteiner. For at bekræfte at de for-
skellige mRNA’er for HOF faktisk giver forskellige pro-
teiner har vi brugt et såkaldt reagensglas-koblet
transskription/translation system. Eftersom røde blod-
celler indeholder et aktivt maskineri til at lave nye
proteiner ud fra et gen (men uden at de selv inde-
holder DNA) kan man tilsætte et hvilket som helst
gen til nogle knuste røde blodceller og – voila! –
efter en time har man fået det tilsvarende protein.
Ved at tilføje en radioaktiv aminosyre kan man der-
ved bestemme størrelsen på det nylavede protein. Vi
kunne derved vise at HOF genet indeholder ”opskrif-
ter” på mindst 3 proteiner.

Eftersom disse proteiner kan associeres parvis er
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der 6 muligheder for parring – for ikke at tale om
mulige pardannelser med andre proteiner i cellen.
Ved hjælp af celleforsøg fandt vi frem til, at HOF pro-
teiner kan modificeres i cellen, dvs. at ekstra moleky-
ler bliver sat på, samt at HOF proteiner findes forskel-
lige steder i cellen. Derved er et gen i stand til at
generere mange mulige ”færdige” proteiner måske
med hver deres funktion.

Vi har brugt genmodificerede mus til at undersø-
ge, hvordan en forhøjet mængde af HOF kan spille
en rolle under dannelse af hippocampus. Vores resul-
tater viser, at HOF er vigtig for den typiske tætpak-
ning af disse celler, som ses under udvikling. I øvrigt
har vi set forhøjede mængder af HOF protein i nogle
hjernesvulster. Disse studier tyder på, at HOF har
flere vigtige funktioner i hjernen.

Publikationer:
C. Mitchelmore, S.B. Larsen, C.M. Dahmcke, C.G.
Hansen, S. Anthonsen and Niels A. Jensen. (2005).
Complex post-transcriptional regulation of the muri-
ne BTB/POZ-zinc finger gene Zbtb20. Poster at the
6th EMBL Mouse Molecular Genetics Meeting,
Heidelberg, Germany.

J.V. Nielsen, L.M. Niclasen, C. Mitchelmore, M.J.
West and N.A. Jensen (Submitted).
HOF/znf288/zbtb20 is a master regulator of hippo-
campus-like invariant projection neuron develop-
ment in the mouse cerebral cortex.

Kjær, L. Rask, C. Mitchelmore, J.V. Nielsen, H.
Broholm, F.R. Poulsen, M. Meldgaard, H. Laursen, J.
Zimmer, and N.A. Jensen (Submitted). Similar phe-
notype of tumor stem cell-like astroglia in human
and mouse malignant gliomas. 



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

39

R
U

C
 

 
·

 
 

Å
R

S
B

E
R

E
T

N
I

N
G

 
2

0
0

5

Mitokondriet – den usynlige dræber

Af ph.d.-studerende Claus Desler

Mitokondriet er en af cellens meget bemærkelses-
værdige bestanddele. Til forskel fra  cellens andre
organeller besidder mitokondriet eget genom, samt
systemer til både at replikere dette genom og
udtrykke proteiner fra det. I sin opbygning minder
mitokondriet meget om en bakterie, og det er derfor
blevet foreslået, at mitokondrier er opstået ved en
symbiose mellem en eukaryot og en bakterie (der
nok mere var tiltænkt som eukaryotens morgenmad)
for ca. 2 milliarder år siden. Tilstedeværelsen af mito-
kondrier sikrer cellen en større produktion af energi i
form af ATP, end cellen ellers alene ville være i stand
til at producere, og det er derfor ikke helt forkert, når
mitokondriet populært karakteriseres som cellens
hjerte eller batteri. 

Mitochondrielle sygdomme er en fælles betegnel-
se for en gruppe af hyppigt forekomne metabolske
lidelser, der skyldes skader på mitokondriet. Det er
de færreste, der har kendskab til denne gruppe af
sygdomme, men det skyldes desværre ikke, at disse
sygdomme er sjældne, snarere at mitokondrielle ska-
der er meget svære at påvise. De patologiske symp-
tomer på mitokondrielle skader er meget forskellige,
og det er foreslået, at mitokondrielle skader er invol-
veret i bl.a. visse former for diabetes, hjertekar-syg-
domme, lidelser relateret til muskelsygdomme,
aldring og neurodegenerative sygdomme som
Parkinson og Alzheimers samt forekomsten af kræft.
Disse sygdomme er desværre kendt af os alle.

På trods af alvoren af de patologiske symptomer,
vides kun meget lidt om sammenhængen mellem
sygdomme og skader på mitokondriet. Det er derfor
ofte umuligt at diagnosticere og behandle mitokon-
drielle sygdomme.

Vi har i vores projekt påvist, at skader på mito-
kondriet forstyrrer mængden af ad dNTP, som er de
byggesten, hvoraf DNA er opbygget. Vi har samtidig
fundet indikationer på, at denne ændring i dNTP
niveauer øger mutationsraten for celler med mito-
kondrielle skader. Dette er især vigtigt i cancersam-
menhænge, da en øget mutationsrate øger forekom-
sten af cancer. Vores hidtidige forskning afslører der-
for, at skader på mitokondrier ikke kun opstår som et

symptom i cancerudvikling, men også kan have en
bidragende rolle til cellens udvikling til cancercelle.
Dette er vigtige opdagelser, da en udredning af sam-
menhængen mellem mitokondrielle sygdomme og
deres patologiske symptomer kan medvirke til udvik-
lingen af en effektiv og simpel diagnosticering af
mitokondrielle sygdomme og en eventuel fremtidig
behandling af denne gruppe af sygdomme.

Deltagere:
Ph.d. studerende Claus Desler og specialestuderende
May Sanderhoff.

Vejledere:
Professor Lene Juel Rasmussen og Professor Birgitte
Munch-Petersen.

Publikationer:
C. Desler, B. Munch-Petersen and L.J. Rasmussen
2006. “The Role of Mitochondrial dNTP Levels in
Cells with Reduced TK2 Activity” Nucleosides and
Nucleic Acids In press.
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Instituttets profil
IMFUFA blev etableret 1. april 1978 og er et bredt
dækkende institut hvad angår forskning, undervis-
ning og ekstern virksomhed. Instituttet har siden
2003 haft til huse i en smuk bygning tegnet af
Henning Larsens tegnestue og råder over tidssva-
rende laboratorier, værksteder, undervisningsloka-
ler, kontorer og forskellige opholdsrum.

Instituttets strategi og styrke er som instituttets
navn antyder de forskningsmæssige aktiviteter
inden for klassiske faginterne såvel som anvendel-
sesmæssige og metafaglige aspekter. Instituttet sat-
ser på den ene side på at opretholde en bred forsk-
ningsprofil med henblik på at imødekomme
uddannelsernes behov for et dækkende fagligt og
forskningsmæssigt grundlag, men har på den
anden side fra sin oprettelse søgt at koncentrere
dele af forskningsindsatsen på nogle få repræsen-
tative nedslagspunkter.

Siden oprettelsen har instituttet sat dagorde-
nen for matematik og fysikundervisningen på alle
niveauer af uddannelsessystemet samt udviklet
succesfulde forskningsenheder inden for samtlige
af instituttets fokusområder. Forskningssucces’en
bevidnes delvist af det faktum, at instituttet ligger
i toppen af RUC’s officielle liste over antal forsk-
ningspublikationer per videnskabelig medarbejder
i 2005.

Instituttets forskningsområder
I fysik satses der især på glassers og bløde faste stof-
fers fysik samt fagets didaktik. Der forskes såvel
eksperimentelt som teoretisk i seje væskers dyna-
mik, især omkring den såkaldte glasovergang. Her
studeres makroskopiske egenskaber som fx tidsaf-
hængig varmefylde eller elastisk modul, der bl.a.
undersøges med nye målemetoder udviklet i insti-
tuttet. Desuden arbejdes der med komplekse
væsker, centreret om strukturstudier ved hjælp af
røntgen-småvinkel-spredning.

I matematik satses især på matematisk analyse,
matematisk modellering og fagets didaktik. Inden
for matematisk analyse er det primært matematik
til brug for forståelse af fysiske, biologiske og

IMFUFA
Institut for Matematik og Fysik samt deres funktioner i
Undervisning, Forskning og Anvendelser
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fysiologiske systemer der forskes i, herunder teori
for dynamiske systemer og partielle differentiallig-
ninger. 

Om matematik og fysik: Fagdidaktisk og pæda-
gogisk forskning og udviklingsarbejde vedrørende
matematik- og fysiklæring har især været fokuseret
omkring folkeskolen, gymnasiet og de videregåen-
de uddannelser. I begge fag er der særlig fokus på
undervisningsfagenes begrundelsesproblemer og
på karakteriseringer af faglige kompetencer.
Videnskabsteoretiske og historiske aspekter af
fagene er ligeledes centrale arbejdsområder både
mht. anvendelser og mht. fagenes egne interne
dynamikker.

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 videnskabsteoreti-
ske og videnskabssociologiske analyser af model-
lernes status og karakter, såvel som pædagogisk-
didaktiske studier af matematisk modellering som
led i undervisning i matematik og matematik-
tunge fag. 

Instituttets undervisning
Instituttet varetager RUC´s overbygningsuddan-
nelser i matematik og fysik på bachelor-, kandidat-
og ph.d.-niveau. Desuden er en betydelig del af
undervisningskapaciteten (ca. halvdelen) afsat til
det naturvidenskabelige basisstudium, hvor ca.
40% af undervisningen af de omkring 260 stude-
rende varetages af matematikere og fysikere.

Der spores i øjeblikket en voksende interesse
for matematik- og fysikundervisningen på basis-
studiet, og tilgangen til overbygningsuddannelser-
ne i matematik og fysik er steget stærkt procentu-
elt.

Instituttet varetager desuden åbne kandidatud-
dannelser i matematik og fysik, videreuddannelse
af ingeniører (på kandidatniveau) mhp. at give dem
undervisningskompetence i gymnasieskolen samt
efteruddannelse for gymnasielærere i problemorien-
teret projektarbejde og matematisk modellering. 

Instituttet er med i ph.d.-programmerne ”soft
and biomolecular matter,” ”matematiks og fysiks
fagdidaktik” og ”matematisk modellering og dens
grundvidenskabelige forudsætninger”. De to sidst-

nævnte er med i hhv. den nationale forskerskole
for de naturvidenskabelige fags didaktik (NADIFO
- som har adresse ved IMFUFA) og i den nationale
forskerskole for matematik og anvendelser.
Instituttets RUC-finansierede stipendier er forelø-
big placeret inden for ph.d.-programmerne i ”Soft
and Biomolecular Matter” og ”Matematiks og
Fysiks Fagdidaktik”.

Instituttet havde i 2005 10 ph.d.-studerende og
2 personer erhvervede ph.d.-graden. Det er insti-
tuttets 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-fysi-
ske fag, og fordi der i en række professioner opstår
et øget behov for kvalifikationer vedrørende
anvendelse af matematiske modeller. Udviklingen
har imidlertid indtil videre været hæmmet af dår-
lige økonomiske vilkår for efter- og videreuddan-
nelse af akademisk arbejdskraft inden for det
offentliges ansættelsesområder, hvor en stor del af
”markedet” findes.

Særlige initiativer og aktiviteter i 2005
2005 var året hvor instituttets første grundforsk-
ningscenter åbnede. Åbningen fandt sted den 1.
juni og blev festligholdt med foredrag og recep-
tion. Grundforskningscentret er finansieret af en
bevilling på 35 mio. fra Danmarks Grundforsk-
ningsfond.

Konferencer og større seminarer
Instituttet har afholdt 23 institutseminarer i løbet
af 2005 samt en række heldagsseminarer, work-
shops m.v. Et udvalg af disse arrangementer er
listet nedenfor:

Den 14. april 2005 afholdtes 17. RUC-modeldag:
Induktion versus Deduktion – Om brug af mate-
matiske modeller som søgemaskine/tankeregulator
i fysik og stokastik.

Den 20. – 22. maj 2005 afholdtes på
Søminestationen i Holbæk workshoppen:
Krzysztof Wojciechowski 50 Years – Analysis and
Geometry of Boundary Value Problems. 

Den 13. oktober 2005 afholdtes det 18. heldagsse-
minar om matematikkens og fysikkens fagdidak-
tik. 
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Den 5. november 2005 afholdtes Årsmøde på
IMFUFA, hvor 29 kandidater, studerende og ansat-
te mødtes til et heldagsarrangement. 

Omskoling/videreuddannelse af ingeniører til gymna-
sielærere
Instituttet har  udviklet en videreuddannelse af
ingeniører (på kandidatniveau) m.h.p. at give dem
undervisningskompetence i gymnasieskolen.
Dette med de berørte instansers godkendelse og
således at der kunne finde optag sted fra og med
2004. Samarbejdet med Arbejdsmarkedsrådet for
Roskilde og Vestsjællands Amter samt Ingeniør-
ernes Arbejdsløshedskasse har været meget posi-
tivt og effektivt m.h.p. at skabe kontakt til interes-
serede ingeniører m.fl.

Problemorienteret projektarbejde inden for matematisk
modellering
- et kursus for matematiklærere i gymnasiet. 
IMFUFA har både i foråret og efteråret 2005 gen-
nemført et efteruddannelseskursus i problemorien-
teret projektarbejde inden for matematisk modelle-
ring tilpasset den nye gymnasiereform. Kurset har
været tilbudt matematiklærere på gymnasialt
niveau og har været et tilløbsstykke. Kursets formål
er at kvalificere deltagerne til at anvende problem-
orienteret projektarbejde som pædagogisk metode i
matematikundervisningen, specielt med henblik
på at kunne leve op til udfordringer i det nye gym-
nasium om at arbejde med matematisk model-
lering, at arbejde projektorganiseret, at støtte pro-
gressionen 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. 

Deltagelse i TV-udsendelser
Instituttet har bidraget med eksperimenter og eks-
pertise til TV-quizzen ”Er du rigtig klog?” hvor en
af vores studerende ligeledes medvirkede.
Udsendelserne blev udviklet og produceret i 2005,
men blev først sendt på TV2 i 2006.

Nat-dag på RUC
Som de tidligere år har instituttet planlagt, arran-
geret og afholdt ”Nat-dag på RUC” både forår og
efterår. Arrangementerne blev ligesom tidligere en
kæmpe deltagersucces med mere end 400 besøg-
ende gymnasieelever.

Ph.d.-kurser
I forhold til ph.d.-programmet ”Matematisk
modellering og dens grundvidenskabelige forud-
sætninger” og i samarbejde med den nationale
forskerskole i anvendt matematik, afholdtes i 2005
følgende ph.d-kurser:

I marts og april afholdtes ph.d.-kursus i mate-
matisk biologi. Kurset strakte sig over 5 kursusgan-
ge med foredrag efterfulgt af workshops. 

Den 7. – 9. oktober afholdtes på Søminestatio-
nen ph.d.-kursus og workshop: ”On Holomorphic
vectorfields and Holomorphic quadratic differenti-
als in Complex dynamics”.

I forhold til ph.d.-programmet om matematik-
kens, fysikkens og kemiens didaktik, og dets sam-
arbejde med NADIFO, afholdtes i 2005 følgende
ph.d.-kurser:

Den 10. – 12. januar afholdtes på Grand Park
Hotel, Korsør et kombineret ph.d.- og vejlederop-
graderingsinternatkursus. Kurset havde to temaer:
”Frembringelse af holdbare forskningsspørgsmål”
og ”Kvalitet i en ph.d.-afhandling”. Der deltog
både ph.d.-studerende og vejledere fra Norden.

I samarbejde med the Nordic Graduate School
in Mathematics Education var IMFUFA medvært
for et ph.d.-vejlederseminar den 28. – 29. april på
Grand Park Hotel, Korsør

Medarbejdere:
3 professorer
1 docent
16 lektorer
3 post.doc.
10 ph.d.-studerende
6 HK-TAP 
6 TEK-TAP
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Af lektor Jens Højgaard Jensen, IMFUFA

Hvorfor fysik er svært

Fysik gør brug af to slags forklaringer: nomologiske for-
klaringer og kausale forklaringer. Ved en nomologisk
forklaring (ordet nomos stammer fra græsk og bety-
der regel eller lov) består forklaringen af et fænomen i
at redegøre for, hvordan fænomenet er udtryk for
gennemsætningen af et overordnet mønster eller en
overordnet lovmæssighed under de foreliggende
omstændigheder. Ved en kausal forklaring (ordet kau-
sal stammer fra latin og betyder årsagsbestemt)
består forklaringen af et fænomen i at redegøre for,
hvad i de foreliggende omstændigheder, der forårsa-
ger fænomenet. For fysiklæreren er nomologiske for-
klaringer essensen i fysik og målet for fysikundervis-
ningen. Hvorimod fysikeleven ved problemløsning så
langt som muligt vil forsøge at klare sig ved hjælp af
kausale forklaringer. Forklaringstypen er kendt fra
dagligdagen og mest forekommende i andre fag.

Cykling
Kursussiden af bachelormodulet i fysikoverbygningen
på RUC består af det såkaldte breddekursus. Før ind-
førelsen af bachelorniveauet kaldtes bachelormodulet
for breddemodulet. Deraf navnet på kurset. Kursets
hovedsigte er primært, at de studerende ved hjælp af
arbejdet med åbent formulerede opgaver trænes i at
”tænke som fysikere”. Sekundært leverer kurset en
gennemgang i bredden af fysikkens emner, således at
navnet ”breddekursus” stadig kan siges at være dæk-
kende. Følgende er en breddeeksamensopgave fra
juni 1999:

Hvor stor er kraften mellem fod og pedal i forhold til
gnidningskraften mellem vej og dæk ved cykling?
Begrund svaret.
Til præcisering af problemet  kan man f.eks. tegne
denne figur (fig. 1):

Opgaven er da at finde forholdet mellem pedalkraf-
ten, KP, og gnidningskraften, KG, udtrykt ved læng-
den af pedalarmen, RP, og radierne af de to tandhjul
og baghjulet, R1, R2 og RH. Og svaret på opgaven er
da:   KP/KG =  (RHR1)/(RPR2). Men det er ikke dette
svar på opgaven, der er pointen i sammenhængen
her. Pointen er, at der er to væsensforskellige måder
at forklare svaret på:

Man kan helt overordnet og uafhængigt af den
detaljerede indretning af cyklen af energibevarelses-
grunde argumentere for, at pedalkraften gange flyt-
ningen af pedalen (pedalkraftens arbejde) må være
lig med gnidningskraften gange flytningen af cyklen
(gnidningskraftens arbejde). Og herfra forholdsvis
hurtigt nå frem til den efterspurgte formel  KP/KG =
….Det er den nomologiske måde at forklare svaret på,
beroende på energibevarelse og mekanikkens
arbejdssætning som noget alment gældende. Og det
var den forklaring, som jeg havde i tankerne, da jeg
stillede eksamensopgaven.

Man kan også nå frem til det samme svar ved at
arbejde sig igennem cyklen kausalt: Først trædes
der på pedalen. Det fører via det forreste tandhjul
til et træk i kæden. Og det fører til et træk fra
kæden i det bagerste tandhjul. Og det ville igen
føre til, at cyklens baghjul spandt rundt, hvis vi var
på glatis. Da vejen imidlertid er ru, opstår gnid-
ningskraften som hindringen af at hjulet spinder.
Via analyse af denne kausalkæde (undskyld!) kan
den efterspurgte formel  KP/KG = ….som sagt også
forklares. Og det var alene denne forklaringsmodel
der med større eller mindre held blev benyttet af de
11 studerende, der forsøgte at besvare opgaven
ved eksamen.   

Flyvning
For så vidt angår cykelopgaven er den antydede kau-
salt orienterede løsningsstrategi lige så god som min
nomologisk orienterede. Den kausale giver en smule
flere mellemregninger, men er klart gennemførlig.
Hvorfor så ikke bygge undervisningen på kausale for-
klaringer, når de studerende åbenbart har større van-
skeligheder med de nomologiske? Det kan antydes
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ved hjælp af den følgende breddeopgave, som er fra
sommereksamen 2000:

Hvorfor hælder/vipper en flyvemaskine ved kursæn-
dring? Hvordan hænger vipningen og kursændringen
sammen? Begrund svarene.

Til præcisering af problemstillingen kan man f.eks.
tegne denne figur (fig.2):

Hvordan vipningen og kursændringen hænger sam-
men er da et spørgsmål om at bestemme vinklen ϕ
som funktion af dels radius, r, af den cirkelbane (vin-
kelret på papirets plan) flyveren følger, medens den
ændrer kurs, dels flyverens fart, v, (ud af eller ind i
papirets plan), og endelig størrelsen af tyngdefelt-
styrken, g. (Størrelsen af flyverens masse viser sig at
udgå af regnestykket). Og svaret på opgaven er da:
tg ϕ =  v2/(rg). Men som ved cykelopgaven er det
ikke dette svar, der er pointen i sammenhængen her.
Pointen er, at svaret kun lader sig begrunde nomolo-
gisk:

En ligeud flyvende flyvemaskine holdes oppe af
en opdriftkraft vinkelret på planet udspændt af vin-
gerne og flyets krop. Opdriftkraften skyldes trykfor-
delinger omkring flyet i sammenhæng med luft-
strømningerne omkring flyet. Når flyet vipper følges
systemet af luftstrømme og fly ad. Derfor vipper
opdriftkraften, O, (som vist på figuren) også, således
at den får en vandret komposant. Og det er denne
vandrette komposant, der sørger for kursændringen.
Uden vipning ingen vandret komposant af opdrift-
kraften og ingen kursændring. Derfor vipper en fly-
vemaskine ved kursændring. Situationen er helt ana-
log til, at der skal en hældning af vejen til for med en
bil at komme rundt i en isglat vejkurve. Sammen-
hængen imellem den nødvendige hældning, ϕ, af

vejen, bilens fart, v, vejkurvens krumningsradius, r,
og tyngdefeltstyrken, g, er også her givet ved tg ϕ =
v2/(rg). På flyvemaskinefiguren er indtegnet de to
kræfter, der virker på flyvemaskinen: opdriftkraften,
O, og tyngdekraften, mg. For bilen i vejkurven kan
den samme figur benyttes, hvor det er reaktionskraf-
ten imellem vej og dæk, der indtager opdriftkraftens
plads. Det er således et forholdsvis alment mønster,
der tages udgangspunkt i ved løsning af opgaven. 

Ved eksamen argumenteredes der i 3 ud af 11 af
besvarelserne af flyvemaskineopgaven på den analo-
ge måde til den måde, de studerende forud for eksa-
men havde arbejdet med vejkurveopgaven på.
Blandt de øvrige besvarelser var mange i modsæt-
ning hertil præget af vanskelige overvejelser over,
hvordan et fly bærer sig ad med at vippe, som en
(ikke gennemførlig) vej frem mod at besvare spørgs-
målet om sammenhængen imellem vipning og kurs-
ændring. Der tænkes i årsager og deres virkninger.
Hvorimod der i de 3 succesfulde besvarelser tænkes i
den lovmæssighed, at cirkelbevægelse og centripe-
talkraft hænger sammen. Den lovmæssighedsstyrede
tankegang er åbenbart mere abstrakt og krævende
end en tankegang, der efterforsker mekanismer. Det
abstrakte i analogien gjorde det svært for flertallet af
de studerende at overføre deres erfaringer fra vejkur-
veopgaven til flyopgaven. Men i modsætning til det,
der er tilfældet ved cykelopgaven, findes der ikke en
gennemførlig kausalt orienteret måde at besvare
flyopgaven på. Den lader sig kun besvare nomolo-
gisk. 

Perspektiver
Når fysiklærere, som mig, ikke drager den slutning af
deres elevers større vanskeligheder med nomologiske
forklaringer end med kausale forklaringer, at undgå
nomologiske forklaringer i deres undervisning, skyl-
des det derfor blandt andet, at dele af fysikken ville
forblive uforklarede. Men det skyldes også, at netop
demonstrationen af nomologiske forklaringer er et
tilbud, som specielt faget fysik er særlig leveringsdyg-
tigt i. Det er fremfor andre fag først og fremmest i
fysik, at der kan sættes fokus på, at det at forstå ikke
kun er et spørgsmål om at kende til mekanismer,
men også at indse lovbundetheder. Og den indsigt
har betydning for såvel elevers og studerendes kog-
nitive udvikling som for deres omverdensforståelse
og for deres selvforståelse. Og når fysikere f.eks.
undertiden har held til at medvirke ved udviklingen
af ikke blot ingeniørfag, men også fag som biologi
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og økonomi, skyldes det formentlig netop deres træ-
ning i at trække pointer ud af komplekse sammen-
hænge ved at abstrahere til enklere og kendte mate-
matiske mønstre. Der er således grunde til at fasthol-
de, at universitetsundervisning i fysik udover at intro-
ducere de studerende til fagets emner i høj grad
også handler om at lære dem at ”tænke som fysike-
re”.

Men det er vigtigt, at såvel fysikunderviserne som
deres elever eller studerende er opmærksomme på,
at det måske også netop er de nomologiske forklarin-
ger, der gør fysik til et svært fag.

Referencer
Det er Kirsten Ringgaard Jensen, der, med henvisning
til den bredere erkendelsesteoretiske/filosofiske litte-
ratur, har navngivet de to slags forklaringer som hen-
holdsvis nomologiske og kausale. Det har hun gjort i
sit RUC-fysikspeciale fra 2003: ”Fysiske forklaringer i
undervisning” (IMFUFA tekst nr. 425). Her er den
fagdidaktiske diskussion i det hele taget også place-
ret i forhold til mere overordnede filosofiske diskus-
sioner.

En lidt udvidet gennemgang af de to illustreren-
de eksempler kan findes i: Jens Højgaard Jensen:
”Opgave-hjørnet – Vipning af flyvemaskine og dis-
kussion af relativistisk tyngdepunktsforskydning”,
KVANT nr. 2 i 2005, side 21-25.

I gymnasiet er fysik et fag på retur. Dyrkes det
med formler er det for svært og elitært. Dyrkes det
uden kan der sættes spørgsmålstegn ved dets speci-
elle berettigelse. Denne parallelle problemstilling om
universitetsundervisning er berørt i: Jens Højgaard
Jensen: ”Gymnasiereformen og Galileis 3 revolutio-
ner”, MONA 2005-1, side 71-81.
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En ny-fortolkning af det moderne 
konveksitetsbegrebs opståen
Af lektor Tinne Hoff Kjeldsen, IMFUFA

Udviklingen af den moderne konveksitetsteori starte-
de i slutningen af 1800-tallet, da matematikere
begyndte at undersøge egenskaber ved mængder,
der ikke ”buler indad” nogen steder. Sådanne
mængder kaldes konvekse, og karakteriseres ved, at
hvis to punkter ligger i mængden, så ligger hele lin-
jestykket mellem de to punkter også i mængden.

Figur 1. Eksempler på en konveks mængde og en
ikke-konveks mængde

Standardhistorien, som man kan læse i indledningen
til lærebøger i konveksitetsteori, følger i store træk
den, som de to matematikere fra Københavns
Universitet Tom Bonnesen og Werner Fenchel fortalte
i deres klassiske monografi ”Theorien der Konvexe
Körper” fra 1934. De skrev, at Hermann Brunn (en
tysk matematiker) var den første, der studerede geo-
metriske objekter, der udelukkende var karakteriseret
ved konveksitetsegenskaben, og at Hermann
Minkowski (en anden tysk matematiker) derefter
videreudviklede teorien og ”afslørede” mange af
dens anvendelser. Bonnesen og Fenchels fremstilling
af deres emnes historie efterlader læseren med det
indtryk, at konveksitetsteoriens udvikling har forløbet
som en en-strenget, kumulativ historisk proces, star-
tende med Brunns matematiske afhandlinger fra
1887 og 1889, efterfulgt af Minkowskis arbejde ca.
10 år senere og med deres egen bog som det – for
tiden – sidste bidrag. 

Men hvad denne beskrivelse ikke fortæller er, at
Minkowski først blev bekendt med Brunns arbejde
efter, at han selv havde påbegyndt sit eget arbejde.
Den fortæller heller ikke, hvad der motiverede disse
matematikere til at interessere sig for sådanne
mængder, eller hvad de skulle bruge dem til. En
mikro-matematikhistorisk analyse af et matematisk

emne med udgangspunkt i matematikkens praksis
kan give svar på sådanne spørgsmål og forklare, hvil-
ke drivkræfter der lå bag udviklingen af emnet, hvad
disse drivkræfter afhang af, hvilke faktorer og hand-
linger der modificerede matematikkens kurs, hvorfor
nogle matematiske problemer på bestemte tidspunk-
ter, bestemte steder udviklede sig til hele teoribyg-
ninger, mens andre ikke gjorde, hvordan og hvorfor
opfattelsen af matematiske begreber og objekter har
ændret sig over tid. Sådanne matematikhistoriske
undersøgelser kan gøre os klogere på, hvorfor mate-
matikken i dag ser ud som den gør, samt forklare
hvorfor nogle matematiske praksisser – lokaliseret i
rum og tid – viste sig at være mere succesrige end
andre.

En sådan analyse af Brunns og Minkowskis arbej-
der viser, at deres begreb om konvekse mængder var
vidt forskelligt, ligesom deres motiver og deres meto-
der. De arbejdede i forskellige matematiske kontek-
ster, og deres matematiske praksisser var forskellige,
hvilket også gjorde, at de udviklede hver sin mate-
matik med meget forskelligt potentiale og mulighe-
der. 

Brunn bekendte sig til den geometriske metode,
der kaldes syntetisk geometri – den rene, anskuelige
geometri – hvor man arbejder direkte med anskueli-
ge geometriske objekter. I overensstemmelse med
dette geometri-syn var Brunns konvekse mængder
geometriske objekter i to og tre dimensioner. Han
kaldte dem for ”ovaler” og ”æg”-former og betrag-
tede dem som reelt eksisterende objekter i plan og
rum. 

Minkowski derimod, som arbejdede i flerdimen-
sionale rum, anvendte den analytiske geometri, hvor
de geometriske egenskaber oversættes til ligninger
ved hjælp af hvilke, man så kan udlede matematiske
resultater, der kan ”tilbage fortolkes” til resultater om
de geometriske objekter. Denne metode er mindre
anskuelig men ofte mere slagkraftig, og den lader sig
nemt generalisere til rum af flere dimensioner.
Minkowskis konvekse figurer kom fra en sådan flerdi-
mensional situation i talteori. Han ville vise sætninger
om minimumsværdien af kvadratiske former 
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f(x) = ∑ ahk xh xk ,
x = (x1, x2 , … , xn ),  ahk = akh

hvor de n-variable x1, x2, … , xn skal antage heltals-
værdier. Minkowski fortolkede de kvadratiske former
geometrisk, hvilket for to og tre variable giver anled-
ning til ellipser og ellipsoider i planen og i rummet.
På et tidspunkt indså han, at det ikke var den geo-
metriske fortolkning af den kvadratiske form som
sådan, men det at den besad konveksitetsegenska-
ben, der var afgørende. Den erkendelse førte
Minkowski til at introducere begrebet en konveks
mængde – eller intetsteds konkave mængder som
han kaldte dem i starten. Minkowskis konvekse
mængder var således helt anderledes end Brunns. De
var abstrakte matematiske entiteter, der ”levede” i n-
dimensionale mangfoldigheder. 

I sit matematiske arbejde blandede Minkowski
metoder og problemstillinger fra forskellige områder
af matematikken i en slags matematik-interdiscipli-
nær fremgangsmåde. De konvekse mængder han
indførte som et redskab i sine talteoretiske undersø-
gelser viste sig at have så stort potentiale, at de efter-
følgende blev gjort til genstand for matematiske
undersøgelser i sig selv – og herfra voksede den
moderne konveksitetsteori.
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I år 2005 var Instituttet optaget af arbejdet med
dels at øge antallet af eksterne forskningsbevillin-
ger dels at udvikle de to fag gennem toninger og
specialiseringer. Der blev i denne forbindelse taget
flere nye initiativer, hvoraf nogle nævnes neden-
for.

Instituttets undervisning
Instituttet bidrager til undervisningen på det sam-
fundsvidenskabelige basisstudium, det naturviden-
skabelige basisstudium, bachelor- og kandidatud-
dannelsen i Geografi, bachelor- og kandidatud-
dannelsen i Internationale Udviklingsstudier,
Turistføreruddannelsen, Forskerskolen i
Internationale Udviklingsstudier, Miljøforsker-
uddannelsen samt Forskeruddannelsesprogrammet
“Erhverv, samfund og globalisering”.

Geografi
I efteråret 2005 var 370 studerende indskrevet på
bachelor- og kandidatuddannelsen i geografi. Dette
tal inkluderer studerende indskrevne ved
European Studies. De studerende blev undervist af
ca. 9,5 VIP, mens 6 VIP årsværk var allokeret til
SAM-BAS og 2 VIP årsværk til NAT-BAS. Allokering
til de nystartede, internationale basisstudier
udgjorde en væsentlig andel af den samlede basis-
allokering. Geografi har oplevet en voksende
rekruttering fra både basisstudierne og eksternt,
ligesom der har været en forøget interesse i de
kurser som geografer udbyder på det samfundsvi-
denskabelige og det naturvidenskabelige basisstu-
dium. Der blev i 2005 uddannet 60 kandidater fra
geografi.

Formaliseringen af de uddannelser geografi har
indgået med eksterne partnere, var en vigtig del af
studienævnets arbejde i 2005. I sommeren 2005
overgik alle studerende på geografis gamle studie-
ordning til den nye studieordning og i den forbin-
delse afsluttede mange studerende deres kandidat-
grad. Samtidig måtte studienævnet tage stilling til
en lang række merit-afklaringer i forbindelse med
overgangen til ny studieordning. Studienævnets
arbejde har ellers været fokuseret på stillingtagen

Institut for Geografi og Internationale
Udviklingsstudier
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til uddannelsesreformen, fællesreglerne for bache-
lor- og kandidatuddannelserne og de reviderede
regler om bedømmelse af specialer samt kompe-
tencebeskrivelser etc. Endelig har diskussioner om
forholdet mellem forskning og undervisning
været et vigtigt diskussionsemne. 

Geografi havde i 2005 11 ph.d.-studerende for-
delt på to ph.d.-programmer:
Forskeruddannelsesprogrammet ’Erhverv, samfund
og globalisering’ i samarbejde med Institut for
Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi og
’Miljøforskeruddannelsen’ i samarbejde med
Institut for Biologi og Kemi og Institut for Miljø,
Teknologi og Samfund. I 2005 deltog geografifag-
gruppen i afholdelsen af et ph.d.-kursus på
Færøerne med titlen ’Managing conflicts between
renewable, non-renewable and human resources
in the North Atlantic case’. Kurset faldt ind under
‘the Circumpolar Arctic Social Science ph.d.-
Network’. Desuden deltog medarbejdere i institut-
tet i forberedelsen og afholdelsen af et internatio-
nalt ph.d.-kursus i landskabsøkologi i Portugal i
samarbejde med University of Nottingham.

Turistføreruddannelsen
Diplomuddannelsen til turistfører er professions-
orienteret og henvender sig til personer, som
ønsker at arbejde med kulturmøde i turismen og
interkulturel kommunikation. Uddannelsen kvali-
ficerer de studerende til at løse planlægnings- og
formidlingsopgaver over gæster i Danmark til
gæster fra alverdens lande. Uddannelsens to
moduler bliver afholdt på såvel fuldtid som deltid.

I foråret 2005 afsluttede 17 uddannelsen med
arbejdssprogene norsk, tysk, engelsk, spansk, itali-
ensk, kinesisk, koreansk og japansk. I efteråret
2005 var i alt 30 studerende indskrevet på modul
1, hvor 15 var på fuldtid og 15 på deltid. Den
forskningsbaserede undervisning er blevet styrket
epokegørende ved, at turistføreruddannelsen pr. 1.
januar 2005 har fået en ph.d.-studerende tilknyt-
tet direkte. Ph.d.-projektets titel er ”The Guided
Tour – an Intercultural Co-produced Tourism
Experience” og er forankret i forskningen omkring
turisme på geografi. Uddannelsens ledelse er i
2005 desuden blevet tilknyttet det nyetablerede
Center for Oplevelsesforskning.

Internationale Udviklingsstudier
På bachelor- og kandidatuddannelsen i Interna-
tionale Udviklingsstudier var der en studenterbe-
stand på ca. 600 studerende, der blev betjent af 11
lærerårsværk. Året var præget af drøftelser
omkring nye toninger og specialiseringer i samar-
bejde med andre fag på RUC. Der blev således
arbejdet med etablering af en toningsuddannelse
inden for ”Migration, Udvikling og Identitet” i
samarbejde med Kultur- og Sprogmødestudier.
Derudover blev der taget en række initiativer
omkring den pædagogiske efteruddannelse af IU’s
lærere.

Internationale Udviklingsstudier udbyder fort-
sat ph.d.-uddannelse. Det foregår via
”Forskerskolen i Internationale Udviklingsstudier”
- Graduate School of International Development
Studies, 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 dan-
ske Menneskerettighedscenter (DCHR) samt
”UNEP Collaborating Centre on Environment and
Energy, Risø”. Der var i januar 2005 indskrevet 22
ph.d.-studerende ved uddannelsen. I løbet af 2005
var der een ph.d.-studerende, som tog sin grad, og
der blev indskrevet 4 nye studerende. Herudover
havde Forskerskolen stor glæde af at have tilknyt-
tet 2 udenlandske ph.d.-studerende fra England og
Frankrig.

Der blev i samarbejde med netværkspartnere
afholdt fire intensive forskeruddannelseskurser og
-workshops i år 2005:

• ”Ethnographies of Aid and Development”
Dubrovnik, 25. – 29. april 2005

• ”Researching Politics and Culture in Local
African Arenas” 17. – 20. maj 2005, Uppsala

• ”Security and development: Recent Trends in
Social Science” 26. – 28. oktober 2005

• Ph.d.-workshop on “Fieldwork”, IDS, Roskilde
Universitetscenter

I disse kurser deltog en række udenlandske gæste-
lærere. Herudover var Lawrence Flint,
Birmingham University samt Rajendra P. Shestra
og Gopal B. Thapa – begge fra Asian Institute of
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Technology (AIT), Bangkok - gæsteforskere ved
Forskerskolen. Der blev i øvrigt afholdt 14 Ph.d.-
workshops på RUC, hvor de studerende på skift
fremlagde og modtog kritik i et kollektivt forum af
ph.d.-studerende og to af fagets professorer. 

SLUSE-programmet
I 2005 var programmet "Sustainable Land Use and
Natural Resources Management" (SLUSE) fortsat i
en tre-årig konsolideringsfase, der endeligt skal
indlejre programmet i RUCs uddannelsesstruktur.
SLUSE er et samarbejde mellem en række fag på
KVL, Københavns Universitet samt Geografi og
Internationale Udviklingsstudier på RUC. SLUSE
var oprindelig finansieret af DANCED midler fra
Miljøministeriet, men Danida tog over efter ned-
læggelsen af DANCED i 2003. I studieåret
2004/2005 har SLUSE haft omkring 50 studerende
fra de tre universiteter – heraf 8 fra RUC. Alle
SLUSE-studerende gennemførte det obligatoriske
basiskursus inklusive tre ugers feltarbejde i
Malaysia, Thailand eller Sydafrika. 

Diplomuddannelse inden for “Globalisering og
social forandring“
Internationale Udviklingsstudier færdiggjorde i
2005 et forslag til en ny tværfaglig diplomuddan-
nelse i ”Globalisering og Social Forandring.”
Målgruppen for uddannelsen er medarbejdere i
offentlige og private virksomheder med mellem-
lang videregående uddannelse og mindst to års
erhvervserfaring, der til daglig bestrider jobfunk-
tioner, som særligt er influeret af samtidens globa-
liseringstendenser. Da der imidlertid gik ’politik’ i
sagen på Slotsholmen kunne RUC ikke som for-
ventet udbyde uddannelsen i 2005.

Instituttets forskning

Geografi
Forskningen i Geografi kombinerer naturvidenska-
belige, samfundsvidenskabelige og humanistiske
videnskabstraditioner og er derved kendetegnet
ved en indre tværfaglighed, om end videnskabs-
traditionerne er vidt forskellige. Mens fagets stu-
derende erhverver sig kundskaber inden for alle
fagets videnskabstraditioner, i særdeleshed i
bacheloruddannelsen og gymnasielæreruddannel-
sen, er det videnskabelige personale forpligtet til
at udføre forskning på højeste internationale

niveau med dertil hørende publicering i interna-
tionale tidsskrifter.

Forskningen ved Geografi omfatter studier af:
• Samfundets økonomiske, politiske, sociale og

kulturelle udvikling i lyset af den forøgede
geografiske mobilitet

• De miljøproblemer der udspringer af den men-
neskelige påvirkning af naturen; og

• Samspillet mellem kulturlandskab, ressourcer
og teknologi

Forskningen er organiseret i tre forskningsområ-
der, der hver især fokuserer på et af ovennævnte
felter.

Informationsalderens sociale og økonomiske
geografi (SEGIA)
Forskningsgruppen er aktiv i udviklingen af en kul-
tur- og samfundsgeografi, som er forankret i og
bidrager til udviklingen af aktuel samfundsteori. Der
fokuseres på i hvilket omfang det sociale liv er ind-
lejret i steder, rum og landskaber. Forsknings-
gruppen har sine rødder i by- og regionalstudier,
men den udvider sin interesse ved at fokusere på
praksis og mobilitet i informationsalderen. Dermed
undersøges social forankring og rumlig organisering
under betingelser, der som oftest benævnes globali-
sering, tid-rum-kompression, omskalering og vok-
sende mobilitet. Forskningsgruppen forsøger at
overvinde traditionelle dikotomier som f.eks. mel-
lem subjekt og objekt, mellem materialitet og im-
materialitet, mellem global og lokal, ligesom tilgan-
gene ser økonomiske, politiske og kulturelle sider af
samfundets rumlige organisering i sammenhæng.
De hovedproblemområder der arbejdes med er:

• 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. servi-
cestudier, turisme og relationerne mellem øko-
nomi og kultur



I 2005 omfattede SEGIA-gruppen 8 seniorforskere
og 4 ph.d.-studerende. Større forskningsprojekter
blev især udført inden for forskningsgruppens to
satsningsområder ’Turismestudier’ og ’Bystudier’.
Turismeforskningen er blevet styrket i forbindelse
med en bevilling fra Det Samfundsvidenskabelige
Forskningsråd til et tre-årigt projekt ’Tourist per-
formances and the Orient, Producing and con-
suming ’exotic’ places’. Forskningsprojektet inde-
bærer et samarbejde med Lancaster University i
England og University of British Columbia i
Canada. Der udføres feltstudier af turisters praksis
og oplevelse af steder i forbindelse med destinatio-
ner som Tyrkiet og Ægypten. 

I forbindelse med de mange studie- og forsk-
ningsaktiviteter ved Center for Bystudier, udgav
professor Kirsten Simonsen i foråret 2005 bogen
’Byens mange ansigter – konstruktion af byen i
praksis og fortælling’ (Samfundslitteratur). Bogen
markerer afslutningen på et projekt finansieret af
Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd
med titlen ’Byens mange ansigter’.

I 2005 indgik faggruppen i etableringen af
Center for Oplevelsesforskning i samarbejde med

erhvervsøkonomi ved RUC, performance-design
ved RUC og Handelshøjskolecentret CEUS i
Nykøbing Falster. Forskningscentret har formået at
samle ca. 25 aktive forskere inden for oplevelses-
forskningen.

I forlængelse af tidligere undersøgelser om ser-
bernes indflydelse på udviklingen af kulturmiljøet
i Frederiksværk, blev der i 2005 iværksat et forsk-
ningsprojekt, der undersøger karakteren og
omfanget af det transnationale og hjemlandspoli-
tiske engagement af jugoslaviske gæstearbejdere i
Danmark fra det Vlachske mindretal i Østserbien.

Naturgeografi og geoøkologi
Forskningsområdet arbejder med jordbundsmæssi-
ge, hydrologiske, geokemiske, geomorfologiske,
klimatiske og økologiske processer og den indbyr-
des sammenhæng imellem disse. Der fokuseres på
den menneskelige påvirkning af de dynamiske
processer omkring jordoverfladen med variationer
både i tid og rum samt på de mere anvendelses-
mæssige aspekter af hydrologisk modellering.

Forskningsområdet fokuserer på at studere og
kvantificere strømme i landskabet i form af energi,
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varme, vand, kuldioxid, sediment samt kemiske
forbindelser i jord-vegetations-atmosfære-syste-
met. Forskningsprojekterne falder overordnet set
inden for:

• Jordbundsudvikling, jordfysik, næringsstof-
transport og forurening

• Jorderosionsstudier, hydrologisk modellering,
vandressourcer og arealanvendelsesplanlæg-
ning

• Anvendelsen af remote sensing data i agro-
økologisk modellering

I 2005 omfattede forskningsområdet for
Naturgeografi og geoøkologi 4 aktive seniorfor-
skere og 1 ph.d.-studerende. Forskningsområdet
videreførte i 2005 forsøgsområdet Marbjerg mark
på RUC. Indsamlede data fra forsøgsområdet blev
anvendt til modelvalidering af næringsstoftrans-
porten i DaisyGIS-modellen og som udgangs-
punkt for følsomhedsanalyser af modellen med
henblik på at vurdere modellens anvendelighed i
planlægnings øjemed. Nedbørssimulatorstudier til
kvantificering af jorderosionsbetinget fosfortrans-
port fra landbrugsområder blev afsluttet, mens
moniteringen af brinkerosion og vegetationens
betydning for denne fortsætter i tilknytning til
Vandmiljøplan III. Samarbejdet med Færøernes
Geologiske Undersøgelser blev udvidet i forbin-
delse med en række mere grundvidenskabelige
problemstillinger omkring pedogenese på

Færøerne samt betydningen af fåregræsning på
jorderosion. 

I 2005 startede et 3-årigt forskningsprojekt
med en bevilling fra Det Jordbrugsvidenskabelige
Forskningsråd med titlen ’Remote sensing of leaf
nutrition and its incorporation for biochemical
and environmental modeling of crop photosynt-
hesis and evapotranspiration’. Forskningsprojektet
udføres i samarbejde med Danmarks Jordbrugs-
forskning i Foulum, Den Kongelige Veterinær- og
Landbohøjskole og Geografisk Institut, Køben-
havns Universitet. Projektet undersøger mulighe-
derne for at indbygge kvælstofinformation fra
jordobservationer i fotosyntese og agro-økologisk
modellering. I tilknytning til dette projekt er der
samtidig opnået bevilling fra EU med henblik på
at undersøge udvekslingen af kuldioxid og kvæl-
stof i det heterogene danske landskab.

Forskningsområdets resultater er blevet præ-
senteret på en lang række nationale og internatio-
nale konferencer og seminarer. Der blev i 2005
desuden publiceret i internationale tidsskrifter,
herunder tidsskriftet Nordic Hydrology, samt udgi-
vet en række videnskabelige bøger, hvor forsk-
ningsområdet indgik som editorer.  

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 problemorienteret regionale
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 teknologi-
ske udviklings dynamik; forandringer i arealan-
vendelse i sammenhæng med økonomiske
aktiviteter i ressourcebaserede samfund, hvor
praktisk viden og erfaring er nært forbundne
med den konkrete produktion, mens der sam-
tidig er tale om kodet udveksling af erfaring
med mere centrale områder; og

• Forholdet mellem vidensstrukturer, kvalifika-
tionsudvikling og læreprocesser i forbindelse



53

R
U

C
 

 
·

 
 

Å
R

S
B

E
R

E
T

N
I

N
G

 
2

0
0

5

med den teknologiske udvikling, herunder ikke
mindst i forbindelse med bæredygtig udvik-
ling.

Forskningsgruppen bestod i løbet af 2005 af 6
aktive seniorforskere samt flere ph.d.-studerende.
Forskningsaktiviteterne kan grupperes inden for
tre områder: regional analyse, produktionsstruktur
og planlægning.

I 2005 afsluttedes et tre-årigt forskningsprojekt
’BioHab’ finansieret af EU. I denne forbindelse
publiceredes en felthåndbog for en europæisk
sampling-stratifieret habitatmonitering, baseret på
kortlægning af plantelivsformer med deltagelse af
forskningsgruppen. I forbindelse med BioHab-pro-
jektet blev felthåndbogen testet i danske småbio-
topområder. Disse småbiotopområder indgår fra
2006 i det nationale overvågningsprogram NOVA-
NA. I slutningen af 2005 blev indgået en kontrakt
med Skov- og Naturstyrelsen omkring en opdate-
ring af småbiotopkortlægningen udført af RUC
1981-1996 og 2001 med henblik på at udarbejde
indikatorer for udviklingen i arealdækket i danske
landskaber. Forskningsområdet har desuden arbej-
det med forskellige aspekter af multifunktionelle
landskaber i et samarbejde med Dansk Jordbrugs-
forskning, DMU, Den Kongelige Veterinær- og
Landbohøjskole, Aalborg Universitet og Geogra-
fisk Institut, Københavns Universitet. Endvidere
har forskningsområdet været involveret i en lang
række projekter i forbindelse med etableringen af
Nationalparker i Danmark i samarbejde med flere
eksterne partnere samt deltaget i Interreg-projektet
’Landskabet som ressource – scenarier og strategier
for en bæredygtig udvikling i Øresundsregionen’ i
samarbejde med HUR. I 2005 kørte projektet LKM
(Landskabs Karakter Metoden) med udviklingen af
en metode til bestemmelse af landskabskarakter i
samarbejde med den Kgl. Veterinær- og Landbo-
højskole, Skov- og Naturstyrelsen samt Svendborg
kommune. Metoden forventes at udgøre en del af
forvaltningsgrundlaget for de nye reformkommu-
ners forvaltning af det åbne land.

En lang række forskningsprojekter i den nord-
atlantiske region og i særdeleshed i Grønland fort-
satte i 2005. Her kan særligt nævnes forsknings-
projektet ’Socio-economic analysis of the hunters
and fishers in Greenland’. Hovedfokus har været
på forståelsen af de socio-økonomiske processer,
der skaber levevilkårene for mennesker i den

nordatlantiske region. Forskningsaktiviteterne har
været funderet i et bredt internationalt samarbej-
de med bl.a. Kola Science Center, University of
Lapland i Finland, University of Greenland and
University of New Hampshire i USA.

Med støtte fra faggruppens egne midler udfør-
tes en undersøgelse af High Tech industrier i
Øresundsregionen som førte til publicering af
forskningsrapporten ’High tech in the Öresund
region – a European perspective’. Forsknings-
rapporten var i samarbejde med Institut for
Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi på RUC.
Hermed fortsattes et mangeårigt engagement i
erhvervsundersøgelser i forbindelse med Øre-
sundsregionen, hvor geografifaggruppen på RUC
spiller en central rolle.

Internationale Udviklingsstudier
Forskningen ved Internationale Udviklingsstudier
anskuer udviklingsproblemerne ud fra en tværvi-
denskabelig synsvinkel med vægt på institutionel-
le dynamikker og politiske praksisser samt på sam-
spillet mellem globale, nationale og lokale proces-
ser og aktører. Forskningen er organiseret i tre
forskningsområder (se nedenfor), men der er sam-
tidig 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 forsk-
ningsansøgninger.

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. ver-
den. 

Der var i 2005 5 seniorforskere, en forsknings-
medarbejder samt 4 ph.d.-studerende tilknyttet
forskningsområdet. Forskningen har stort set fore-
gået inden for forskningsgruppen ”GlobAsia – Asia
between Global and Regional Challenges”, der har
tre fokusområder for den fremtidige forskning:
“Transformation of Asian Development Models”;
”Global Networks – Asian Networks” samt ”Global
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and Regional Divisions of Labour. Skills and
Knowledge Accumulation.”

Mere specifikt er der i forskningsområdet i
2005 arbejdet med: globaliseringsteori; USAs rolle
som global supermagt, transnationale selskaber,
globale varekæder og læring; softwareklynger;
menneskelige ressourcer, refleksiv styring og virk-
somhedskultur; stat, industri- og teknologipolitik;
krise og kriseteori i et historisk perspektiv, samt
privatsektor udvikling. Forskere tilknyttet dette
forskningsområde fungerede i løbet af året som
ekstern referees; som medlem af bestyrelsen for
Rehabiliterings- og Forskningscentret for Tortur-
ofre (RCT), som medlem af et programstyre under
Det norske Forskningsråd.

Af centrale publikationer kan i øvrigt nævnes:
Nordhaug, K. (2005). The United States and East
Asia in an Age of Financialization, Critical Asian
Studies, (1), 103-116; Nordhaug, K. (2005). US
hegemony and regionalism: The case of East Asia,
i The Political Economy of Regions and Regionalism
(s. 73-89). Palgrave Macmillan. 

Political culture, Conflict and Development
Forskningsområdet beskæftiger sig med samspillet
mellem politisk kultur, konflikt og udvikling, her-
under sammenhængen mellem politiske og kultu-
relle institutioner og forståelsen af disses histori-
ske forudsætninger i forskellige tredje verdens
samfund. Sammenhængen mellem lokale og glo-
bale kulturelle artikulationer og genrer, identifika-
tionsprocesser og samspillet mellem sociale grup-
per, migration af mennesker og ideer samt de kon-
fliktformer, der omgiver udviklingen og konsolide-
ringen af demokrati har områdets særlige bevå-
genhed. 

Der var 5 seniorforskere, 4 junior-/post-doc for-
skere samt et antal ph.d.-studerende tilknyttet
området i 2005. Johan Fischer færdiggjorde sit
ph.d.-studium med en afhandling om “The Mode-
rate and the Excessive: Malay Consumption in
Suburban Malaysia.”  En forsker var på et langva-
rigt feltarbejde i Sydafrika i forbindelse med et
forskningsprojekt: “The Politics of Access to Anti-
Retrovirals in the Treatment of African AIDS” (se
Spot på Forskningen side 57).

Som en central publikation kan nævnes:
Kaarsholm, P. (2005). Memoirs of a Dutiful
Revolutionary: Fay Chung and the Legacies of the
Zimbabwean Liberation War , i Re-Living the Second

Chimurenga: Memories from Zimbwbe's Liberation
Struggle (s. 7-25). Uppsala and Harare: Nordiska
Afrikainstitutet and Weaver Press. Forskere tilknyt-
tet dette område var bl.a. involveret i forsker-
uddannelseskurser i Indien og Uganda som del af
ENRECA-aktiviteterne (se nedenfor); i bestyrelses-
arbejde i forbindelse med praktisk bistandsarbejde;
i konsulentarbejde samt som medlem af RUF
(Rådet for Udviklingsforskning).

Natural resource management and sustainable
livelihood strategies
Dette forskningsområde beskæftiger sig dels med
statens rolle, struktur og strategier samt decentrale
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 2005 5 seniorforskere, een post-doc
forsker samt et større antal ph.d.-studerende til-
knyttet området. Forskningen er foregået i relation
til en række eksterne samarbejdsflader – USEPAM,
SEREIN og et ENRECA projekt (se neden for). To af
forskningsområdets forskere var på 1-2 måneders
forskningsophold på ”Asian Institute of Techno-
logy” (AIT), i Bangkok, ligesom forskere derfra
gæstede IU i maj-juni 2005. Denne gensidige
udveksling af forskere var finansieret af EU's
ASEM-DUO program og indebar ligeledes en gen-
sidig udveksling af en studerende i 2005. Forskere
tilknyttet dette forskningsområde fungerede i
løbet af året som konsulenter for Danida eller dan-
ske konsulentfirmaer; som medlemmer af bestyrel-
ser relateret til praktisk bistandsarbejde, som med-
lem af Statens Samfundsvidenskabelige Forsk-
ningsråd, som medlem af Bestyrelsen for det
Danske Institut for Internationale Studier samt
som medlem af Danidas Styrelse.

Af større publikationer kan nævnes: Casse, T.
(2005). Copenhagen Consensus eller Discontent.
En kommentar til konferencen i maj 2004.
National Økonomisk Tidsskrift, 143(2), 299-310;
Casse, T., Nielsen, U., Ranaivoson, S., &
Randrianamarivo, J. R. (2005). Farmer strategies
and forest conservation: A case study from south-
west Madagascar, International Journal of Social
Economics, 32(8), 704-716; Marcussen, H. S.
(2005). Approaches to Planning for Improved
Environmental Management. I University Support



to Environmental Planning and Management (s. 39 -
53). Bangkok, Thailand: Asian Institute of
Technology; Lund, C., & Lund, S. (red.) (2005).
Power, Development and Environment. Journal of
Transdisciplinary Environmental Studies, 4(2). 

Eksterne forskningsbevillinger – 24 millioner i
2005
Internationale Udviklingsstudier fik i 2005 forsk-
ningsbevillinger på samlet knap 24 millioner kro-
ner til i alt 16 projekter. Der blev således bevilget:
13,1 million kr. fra FSE (Forskningsrådet for
Erhverv og Samfund), 8,3 million kr. fra RUF
(Forskningsrådet for Udviklingsforskning), 2,2 mil-
lion kr. fra FUU (Forskeruddannelses-udvalget) og
100.000 kr. fra Ministeriet for Ligestilling.
Bevillingerne tilførte IU’s forskerskole (”Graduate
School of International Development Studies”)
fem nye ph.d.-studerende, som arbejder med
udviklingsproblemstillinger i Iran, Colombia, Peru
og Indien. Bevillingerne finansierede også fire nye
toårige post-doc stillinger ved faggruppen. De nye
post-docs arbejder med Benin, Nigeria, Iran og
Malaysia. Derudover benyttedes bevillingerne til
gennemførelse af det eksisterende videnskabelige
personales forskningsprojekter, til forskningsnet-
værk, til forskeruddannelse samt til forskningsop-
bygningsbistand.

USEPAM
Sammen med Institut IV (Teksam) RUC, Geogra-
fisk Institut på Københavns Universitet samt
Asian Institute of Technology (AIT) in Bangkok, er
Internationale Udviklingsstudier involveret i det
Danida finansierede regionale program USEPAM
(”University Support for Environmental Planning
and Management”). Programmet omfatter Royal
University of Phnom Penh i Cambodia, Hanoi
Agricultural University samt National University
of Laos (NUOL).

IU er specielt involveret i Lao PDR, hvor en
medarbejder fra instituttet har været udstationeret
under frikøb gennem den første halvdel af 2005,
og hvor der også er et ph.d.-projekt under udførel-
se i samarbejde med USEPAM. På NUOL er under
USEPAM programmet blevet oprettet et ”Centre
for Environment and Development Studies”
(CEDS) med 11 faste medarbejdere. Dette center
skal inden for en kort årrække udvides til et egent-
ligt nyt fakultet. Centret huser et ligeledes nyop-

rettet B.Sc. program i Environmental Management
og i Environmental Science. Programmet er blevet
mødt med stor interesse generelt på NUOL. IU
bidrager med dels curriculum udvikling generelt
og syllabus udvikling for specifikke kurser, hvortil
en gruppe af medarbejdere på IU har bidraget. På
CEDS er der også en GIS og Remote sensing enhed
under udvikling. Den skal kunne tilbyde undervis-
ning, støtte til forskning og selvstændig forskning.

Undervisningen på CEDS er forskningsbaseret
og der er blandt andet som led i kapacitetsudvik-
ling på NUOL formuleret en forskningsstrategi for
CEDS. Det er ambitionen gennem USEPAM at
støtte CEDS til at blive en central aktør inden for
miljø og udvikling i Laos. Forskningen inddrager
miljø i bred forstand, og har således både en
urban og rural komponent. Den rurale forsknings-
komponent er under udførelse som interdiscipli-
nær forskning med en gruppe medarbejdere fra
CEDS, IU samt IRD (Institut de Recherche sur le
Developpement). 

Der blev i marts 2005 i Phnom Penh, Cambo-
dia afholdt den anden regionale USEPAM work-
shop, hvor 43 deltagere mødtes for at udveksle
viden om “Models and Approaches to Environ-
mental Management” samt om “Regional
Experiences of Environmental Management.” Der
blev endvidere afholdt en "cross-border USEPAM
workshop” om “Urban Environmental Manage-
ment” i Lao PDR i august 2005.
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ENRECA-projekter i Indien, Uganda og Burkina
Faso
I tilknytning til ovenstående forskningsområder
fortsattes to DANIDA finansierede forskningsbi-
standsprojekter (ENRECA-projekter: Enhancement
of Research Capacities in Developing Countries). 

Det ene ENRECA-projekt ”Political and Cultural
Institutions in Development” sigter på styrkelse af
forsknings- og forskeruddannelseskapaciteten hos
Centre for Studies in Social Sciences i Calcutta
(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
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
Calcutta. 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.
Projektet opnåede i 2005 en bevilling fra Rådet for
Udviklingsforskning til en endelig indlejring af
projektaktiviteterne i henholdsvis Uganda og
Indien, således at projektet ophører ved udgangen
af 2006.

I det andet ENRECA-projekt "Capacity Building
in Multidisciplinary Environmental Research",
søges forskningskapaciteten styrket ved Institut de
Développement Rural, Université Polytechnique
de Bobo-Dioulasso og ved Département de
Géographie, Université de Ouagadougou i Burkina
Faso. I løbet af 2005 fik projektet, der har løbet
siden 1995, et ekstra år til den endelige udfasning
(pr. 30. juni 2006). Der er i alt under programmet
blevet publiceret mere end 15 artikler i tidsskrifter
anerkendt under det franske CAMES-system for
refereed tidsskrifter. 

Tidsskrifter
Nordisk Samhällsgeografisk Tidsskrift redigeres af
lektor Keld Buciek ved Geografi. Medlemmer af
geografifaggruppen indgår desuden i redaktions-
grupper på tidsskrifterne Landscape and Urban
Planning og Environmental Management.

Hjemmeside
Der henvises til instituttets web-side:
www.ruc.dk/inst.3. Her er studierne, forsknings-
områderne, medarbejderne, enkeltbegivenheder
mv. nærmere omtalt.

Ph.d.-grader
I løbet af 2005 er een ph.d.-studerende på IU ble-
vet tildelt ph.d.-graden.

Videnskabelige medarbejdere:  
6 professorer
1 adjungeret professor
2 emeritus professorer
30 lektorer
2 adjunkter
1 docent
1 forskningsassistent
1 kandidatstipendiat
2 AC-medarbejdere
35 ph.d.-studerende
12 TAP-medarbejdere
1 TAP-Flexjob

Eksternt finansierede:
4 adjunkter
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Kvælstof cyklus og forvaltning
– processer og optimering i forhold til produktion, vandmiljø
og CO2 regnskab 
Af lektor Eva Bøgh, Geografi

Gennem det seneste år har forskning i naturgeografi
på RUC øget fokus på kvælstofs rolle for såvel vand-
miljø, agro/økosystemers funktion og produktivitet
som for CO2 regnskabet for det åbne land.
Aktiviteterne er understøttet af nationale og interna-
tionale forskningsbevillinger og indebærer samarbej-
de med adskillige danske og udenlandske forsknings-
institutioner, blandt andet i det forskningsråds-
finansierede projekt Remote sensing of leaf nutrition
and its incorporation for biochemical and environmen-
tal modelling of photosynthesis and evapotranspiration
samt i EU-projektet ”NitroEurope” der har 65 delta-
gende institutioner. 

Den fornyede interesse for dette område er foran-
lediget af et stigende behov for at forstå og forbere-
de os på den udvikling, som ændringer i klima, areal-
anvendelse og næringsstoftilførsel har på plantepro-
duktion og vandresurser. Kvælstof fungerer som
næringskilde for planters fotosyntese (optag af CO2)
og spiller dermed en afgørende rolle for agro/økosy-
stemers udvikling. I Danmark har et overforbrug af
kvælstof i landbruget gennem mange år resulteret i
forurening af vore vandløb og fjorde og truer nu
også vores drikkevandsresurser. Nyere forskning i
naturgeografi på RUC anvender GIS og satellitbille-
der til opsætning og justering af kvælstofudvasknings
modelberegninger i landskabet. Med Det Strategiske
Forskningsråd’s udpegning af området ”Vand –
Fremtidens Strategiske Resurse” som strategisk indsat-
sområde kan sådanne metoder forventes at få større
anvendelsesorienteret betydning i de kommende år.
Naturgeografi på RUC deltager pt også i et samarbej-
de omkring etablering af et internationalt forskerud-
dannelses-netværk, der fokuserer på udvikling af til-
svarende IT baserede metoder til forbedret kvælstof-
forvaltning i landbruget.

Internationalt er der også store udfordringer rela-
teret til regional og global vandforsyning, ikke
mindst i lyset af klimaforandringer der er relateret til
den stadigt stigende menneskeskabte udledning af
CO2 gasser til atmosfæren. Nyere beregninger indi-
kerer at der skal tilføres meget mere kvælstof til øko-

systemerne end det nuværende niveau for at CO2-
optaget kan følge fremtidens forøgede CO2-koncen-
tration i atmosfæren. I Danmark har problemer med
vandmiljøet resulteret i nye yderst restriktive kvæl-
stofnormer, hvilket påvirker planternes fotosyntese
og stomatafunktion. Set på større skala kan dette
påvirke såvel landskabets CO2 udveksling med
atmosfærens som vandresursens størrelse. Interak-
tioner undersøges eksperimentelt og repræsenteres i
landskabsmodeller v.hj.a. GIS og satellitbilleder. 
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“The Power of the Pill: Antiretroviral
Drugs and Politics in Africa”
Af lektor Lisa Ann Richey, Internationale Udviklingsstudier

Globalization has brought technological access to
the forefront of political debates over inequality. In
high-income countries, antiretroviral (ARV) treatment
became widely available in 1996, and AIDS-related
mortality dropped sharply. Improving access to ARVs
has become officially a global priority, in contrast to
conventional wisdom that ARV therapies would
remain beyond the reach of most HIV positive peop-
le in poor countries. However, access requires more
than just drugs. In African countries, access to ARVs
is bound together with important questions about
the relationship between civil society, for-profit phar-
maceutical companies, international donors and len-
ders and African states. 

I am currently heading a research project entitled
“The Politics of Access to Anti-Retrovirals in the
Treatment of African AIDS” funded by The Danish
Development Research Council (Forskningsrådet for
Udviklingsforskning), (2004-2008). The project links
IU through research collaboration, dissemination and
student mentoring with Makerere University in
Uganda and the University of Cape Town in South
Africa. The work examines identities, politics and
modalities of access to ARVs for the treatment of
AIDS in Uganda and South Africa. Main research
questions are: What does access really mean on the
ground? Even when international and national barri-
ers are overcome and ARVs make their way into
African clinics, who gets them, under what circum-
stances, and with what kind of regularity? How does
access to ARVs reconfigure power relations of local
health care? Is the focus on expensive pharmaceuti-
cals shifting attention and resources away from the
necessary investments in rebuilding public health
care systems? Do ARVs bring with them additional
funding for health care improvements in training
and infrastructure that are beneficial for larger local
health care provision?

South Africa and Uganda provide important cases
for examining differing modalities of access at the
policy interface. As documented by existing studies,
the national policy context in the two countries is
quite different. Both countries are at the center of

donor interest in pilot projects for anti-retroviral
access, yet the policies diverge with one famous for
skepticism (South Africa), and the other providing
the strongest example of political commitment for
treatment and prevention on the continent
(Uganda). In the context of “good” state and “bad”
state AIDS policies, we can compare local outcomes
and draw some conclusions about the relevance of
the African state in a field of great interest to donors,
business and civil society groups. Taking examples of
how access is taking place under two very different
national contexts will highlight the more consistent
processes of providing ARVs in Africa. 

During six months of fieldwork in Langa
Township in South Africa, I learned how access and
adherence to ARVs involve negotiations between
patient’s actions, their bodies and their disease wit-
hin an extremely challenging social context. ARVs
require that providers manage to get their clients to
take care, not just to take meds. Preliminary findings
suggest that politics pervade all levels of access to
ARVs. It would be naive to surmise that equitable
systems for providing life-saving drugs could exist
outside their historical context of overlapping indices
of inequality. Global political economy, race/ethnici-
ty, gender, regionalism, religion, nationalism and
politics will all impact the way that the ubiquitous
“roll out” of ARVs will take place in developing coun-
tries.  



Ved Institut for Miljø, Teknologi og Samfund
(TekSam) undervises og forskes i de konsekvenser
samfundets produktion og forbrug har for miljø,
arbejdsforhold, levevilkår, transport og regional
udvikling. Instituttet lægger vægt på at undervis-
ning og forskning er handlingsrettet, så der skabes
bidrag til forandring i form af miljømæssigt og
socialt bæredygtige alternativer. Både forskningen
og undervisningen er karakteriseret ved en tværvi-
denskabelig og problemorienteret tilgang og forsk-
ningen er yderligere karakteriseret ved teori- og
metodeudvikling knyttet til tværvidenskabelig
analyse og planlægning, samt ved at være praksis-
orienteret. En række samfundsvidenskabelige og
naturvidenskabelige discipliner som sociologi,
politologi, jura, geologi, biologi og ingeniørviden-
skaber er udgangspunktet for instituttets undervis-
ning og forskning. 

Instituttet har ansvaret for TekSam-uddannel-
sen, der uddanner kandidater til at udføre tværfag-
lige planlægnings- og udviklingsopgaver inden for
blandt andet miljø, transport, naturforvaltning og
arbejdsmiljø i statsligt / kommunalt eller privat
regi. Den tværvidenskabelige tilgang er central,
fordi der både på det offentlige og private arbejds-
marked er brug for arbejdskraft med kompetence
til at overskue komplekse problemstillinger og
udvikle nye løsninger inden for ovennævnte
områder. Instituttet udbyder en 'International
Master of Science' – to års fuldtidsstudie på
engelsk. Den internationale masteruddannelse er
en engelsksproget udgave af TekSam-uddannelsen.
Instituttet bidrager med undervisning til hen-
holdsvis det Naturvidenskabelige - og det Sam-
fundsvidenskabelige Basisstudium.

Der er uddannet mere end 1000 kandidater fra
uddannelsen, og uddannelsen har omkring 350
danske og internationale studerende. 

For tiden arbejdes der i følgende forskningsom-
råder:

• Bæredygtigt arbejdsliv 
• Fødevareproduktion, landbrug og bæredygtig

udvikling

Institut for Miljø, Teknologi og
Samfund 
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• International miljøplanlægningsforskning -
miljøbistandsrelevant forskning

• Miljø, innovation, regulering og kommunika-
tion 

• Miljø og udvikling – det europæiske perspektiv
• Natur og ressourcer 
• Transport, miljø og planlægning

Samt i følgende Centre: 
• FLUX - Center for Transportforskning
• Forskningscenter for Demokrati &

Naturforvaltning
• Center for Bystudier

Forskningsområderne er resultatet af en historisk
udvikling og de udvikles i et stadigt dynamisk
samspil med nye samfunds problemstillinger.
Miljø og sundhed, natur og demokrati og koblin-
gen af miljø og produktionens globalisering er
eksempler på aktuelle emner, som indarbejdes i
instituttets undervisning og forskning.

Instituttet har omfattende nationale og inter-
nationale netværk og projekter, som bygger på tra-
ditionerne for tværvidenskabelig forskning, under-
visning og kapacitetsopbygning inden for produk-
tion, regulering og miljø.

Instituttets adresse på Internettet:
www.ruc.dk/teksam.

Aktiviteter i beretningsåret
Nedenfor nævnes nogle udvalgte aktiviteter, der
foregik på instituttet i 2005. 

Virksomheders indsats for et bedre psykisk
arbejdsmiljø (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 virksomhe-
der. 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 under-
vejs ind som sparringspartnere for nøgleaktørerne
på virksomhederne bl.a. for at understøtte reflek-
sioner i virksomhederne om de barrierer som viser

sig undervejs. De deltagende virksomheder får
også mulighed for undervejs at sammenligne sig
med hinanden, idet der laves indledende og
afsluttende spørgeskemaundersøgelser og kvalitati-
ve interviews.

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

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 cen-
trets deltagere. Ambitionen i centret er desuden at
skabe broer på tværs af metoder og discipliner og
skabe nye metoder. Center for transportforskning på
TekSam – FLUXs – andel er at bidrage med kvalitati-
ve analyser og scenarieværktøjer og desuden at lede
delprojektet ’Koncepter og organisationsudvikling’,
der fokuserer på viden, kompetencer og læring. 

Udover deltagere fra FLUX (på TekSam) delta-
ger: ITT (DTU), CBS, HHÅ, Danmarks
Transportforskning, Institut for Transportstudier.
Projektperioden løber fra 2000-2006, og projektet
er finansieret af: Det Teknisk Naturvidenskabelige
Forskningsråd. 

Demokrati og Naturforvaltning
I januar 2003 blev der etableret et Forskningscenter
for Demokrati & Naturforvaltning med udgangs-
punkt på TekSam. Forskningscentret bidrager over-
ordnet 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, dilem-
maer i forvaltningen samt de naturmæssige konse-
kvenser af planlægningen. Centret udgør et åbent
netværksforum for alle forskere med interesse for
temaet demokrati og naturforvaltning, og under-
støtter således de involverede forskeres arbejde og
kendskabet til disses resultater. Internetadresse:
www.ruc.dk/teksam/forskning/Forskningscenter/.
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COINCO – Corridor of Innovation and
Cooperation
COINCO-projektet skal skabe intelligente løsnin-
ger i forbindelserne mellem Skandinavien og
Tyskland. Målet er at understøtte udviklingen af
en korridor der løber mellem Oslo, Göteborg,
København og Berlin. Projektet har atten partnere,
hvoraf sytten er Skandinaviske og én omfatter
hele Berlin-Brandenburg regionen i Tyskland.
Projektet ledes af Københavns Kommune, som har
outsourcet projektledelse og forskningsopgaver til
lektor Per Homann Jespersen og FLUX - Center for
Transportforskning på RUC.

Udgangspunktet for parterne i COINCO pro-
jektet er at fremme en bæredygtig, attraktiv og
konkurrencedygtig udvikling af den sydvestlige
del af Skandinavien og Nordtyskland i en europæ-
isk og global kontekst. Det er i denne forbindelse
vitalt at fokusere på mobilitet, logistik og infra-
struktur i korridoren. Imidlertid rækker projektets
praksis videre ind i kulturelle og sociologiske for-
hold i regionerne. Forskningsdimensionen sikrer
et nødvendigt fokus på regionale karakteristika
inden for kultur, erhvervsliv og viden-netværk.
Dermed understøttes en nuanceret strategisk vur-
dering af mulige fællesskaber på tværs af regioner-
ne, og udvikling af transportinfrastruktur baseres
på bredere udviklingsstrategier. Afslutningsvis skal
der i projektet udarbejdes et strategidokument der
beskriver hvordan korridoren skal udvikles inden
for områderne: Transport, Infrastruktur, Innova-
tion og Samarbejde. 

Projektet er igangsat af ’The Scandinavian
Arena’ i juni 2005 og løber til april 2007. Det er
finansieret af de 18 partnere og EU, BSR Interreg
IIIB. Mere information: www.coinco.nu. 

Miljø i Laos, Cambodia og Vietnam – USEPAM-
projektet
Instituttet har siden november 2002 været en cen-
tral deltager i et Danida-finansieret projekt, der
bidrager til opbygning af miljøuddannelser og
–forskning på universitetsniveau, samt miljøplan-
lægning i Laos, Cambodia og Vietnam. I daglig
tale hedder projektet USEPAM (University Support
to Environmental Planning and Management).
Der skal både udvikles uddannelsesforløb og kur-
ser, igangsættes policy-relevant, anvendelsesorien-
teret 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
University, Vietnam, samt Asian Institute of
Technology i Bangkok, Thailand. Projektet løber
over fire år til november 2006, og har et budget
på ca. 16 mill. kr. Internetadresse:
www.usepam.org

Tværvidenskabeligt tidsskrift
Tidsskriftet Journal of Transdisciplinary
Environmental Studies ‘TES’ er et elektronisk tids-
skrift: http://www.journal-tes.dk/, der bliver redi-
geret fra TekSam. Tidsskriftet blev igangsat af en
international redaktionskomité i 2001 og er i før-
ste fase placeret ved Instituttet. Tidsskriftet fokuse-
rer på tværfaglig miljøvidenskab i relation til regu-
lering og planlægning. Artikler om teoretiske,
metodiske og praktiske tværfaglige erfaringer bli-
ver prioriteret. Tidsskriftet retter sig både mod den
akademiske og den ’praktiske’ verden. Til dags
dato er der udkommet 8 numre af TES.

Center for studier i arbejdsliv (CSA)
CSA er en forening, der arbejder på at styrke
arbejdslivsforskningen i Danmark. Centret har ca.
500 medlemmer (forskere, undervisere, studenter
og praktikere indenfor arbejdslivsområdet) og
udgiver det videnskabelige tidsskrift ’Tidsskrift for
Arbejdsliv’, der udkommer fire gange om året. En
ansat ved instituttet har været hovedredaktør for
tidsskriftet gennem en årrække ligesom redak-
tionssekretariatet har ligget på instituttet i en
årrække indtil midt 2005.  

Planlægning af ny uddannelse i
Sundhedsfremme og sundhedsstrategier
Instituttet har, i samarbejde med fagene Psykologi
og Pædagogik på RUC, deltaget i planlægningen af
en ny uddannelse ’Sundhedsfremme og sundheds-
strategier’ der udbydes på RUC fra september 2006.

Internationalisering
TekSam tilbyder i 2006 for 7. gang et
‘International Masters Course’: Environmental
Policy and the Global Challenge – International,
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Regional and Global 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 internatio-
nale master har internationale og danske stude-
rende med en bachelorgrad som målgruppe, og
tiltrækker studerende fra mange lande. I de senere
år er der optaget mellem 25-30 studerende på
uddannelsen, der også tiltrækker en del udveks-
lingsstuderende. Mere information på:
www.ruc.dk/teksam/international/.

Guidet organisatorisk selvudvikling på TekSam
Et behov for faglig fornyelse, etablering af en mere
forpligtende arbejdskultur og læring om sikring af
implementering af besluttede aktiviteter var
blandt de elementer, der var baggrunden for at
ansøge om midler til og efterfølgende igangsætte
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 konsulentbi-
stand. Projektet omfatter følgende strenge:

Ny ledelse og ejerskab; Vidensdeling og strate-
gisk kompetenceudvikling; Generationsskifte og
stress; Det sociale miljø; Rekruttering.

Projektet, der blev igangsat i forsommeren

2004, løber over 2 år og finansieres delvist af
Udviklings- og Omstillingsfonden med 564.000 kr.

Bogreception 
Den 2. september blev der afholdt bogreception
på TekSam i anledning af udgivelsen af bogen:
’Social Perspectives on Mobility’, redigeret af
Thyra U. Thomsen (nu CBS), Henrik Gudmunds-
son (nu DMU) og Lise Drewes Nielsen. Bogen er
en antologi og præsenterer resultater fra de senere
års transportforskning ved  FLUX-Center for
Transportforskning, Institut for Miljø, Teknologi
og Samfund, Roskilde Universitetscenter.  

Forskeruddannelser
Instituttets forskeruddannelse omfattede i slutnin-
gen af 2005 19 ph.d-studerende. De fleste ph.d.-
studerende er tilknyttet et af de to forskeruddan-
nelses-programmer instituttet deltager 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 forskeruddannelsespro-
gram. 
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Ph.d.-forsvar i 2005
Christel Arendt Nielsen forsvarede sin ph.d.-afhand-
ling: “Udvikling og deltagelse i forandring på
arbejdet”, den 4. november 2005.

Jesper Duer Pedersen forsvarede sin ph.d.-afhand-
ling: “The Dichotomy of Prescription and Practice:
Managing coastal zones in an imperfect world”,
den 6. oktober 2005.

Mia Husted forsvarede sin ph.d.-afhandling:
“Respekt og realiteter”, den 31. oktober 2005. 

Ditte Tofteng forsvarede sin ph.d.-afhandling:
“Bevægelse mellem arbejde og udstødning”, den
31. oktober 2005.

I 2005 har instituttet afholdt ph.d.-kurserne
“Det bevidste metodevalg” - kurset blev afholdt
hen over efteråret 2005.

“Relationer og vidensformer mellem forsker og
praktiker – aktionsforsknings dilemmaer” - 7. – 11.
november 2005.

Medarbejdere ved instituttet december 2005
Professorer: 5
Docenter: 2
Lektorer: 20 (heraf to eksternt finansierede)
Adjunkter: 4 (delvist eksternt finansierede)
TAP’ere: 16 (hvoraf enkelte er eksternt
finansierede) 
Kandidatstipendiater / ph.d.-studerende: 19
Post doc: 1 (eksternt finansieret)
Forskningsassistent: 1 (eksternt finansieret)
Adjungerede professorer: 5
Eksterne lektorer: 5
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Psykosocialt arbejdsmiljø i 
grænseløst arbejde
Af adjunkt, ph.d., Henrik L. Lund

I 2005 har TekSam og LO haft et samarbejdsprojekt
omhandlende arbejdets nye grænseløshed som aktu-
elt arbejdsmiljøtema. Samarbejdet skal ses i lyset af
fagbevægelsens behov for arbejdslivsforskningens
bud på, hvad der egentlig skal forstås ved et ’græn-
seløst arbejde’, idet begrebet er på vej til at sætte en
ny dagsorden for arbejdsmiljøarbejdet. En dagsorden
der handler om at etablere nye grænser, når arbejdet
bliver grænseløst, som forhindrer overforbrug af de
menneskelige ressourcer. 

Udgangspunktet for samarbejdsprojektet 
Når man ser på det moderne arbejdsliv med
arbejdsmiljøbriller, så er det først og fremmest para-
dokserne, der springer i øjnene. Det er lykkedes at
nedbryde eller flytte mange af de grænser som har
forhindret, at arbejdet kunne organiseres i overens-
stemmelse med de menneskelige behov. Grænserne
for tid og rum er blevet mere fleksible, så flere løn-
modtagere har mulighed for at tilpasse arbejdet til
familielivet og øvrigt fritidsliv. Faggrænserne er
opblødt, så flere lønmodtagere har fået mere brede
og interessante jobs. Grænsen mellem lederrollen og
medarbejderrollen er blevet flyttet, så flere medar-
bejdere har indflydelse på deres eget arbejde. Og
grænsen mellem den rolle man har som lønmodta-
ger, og den person man i øvrigt er, er ved at blive
opløst så der er mere plads til den personlighed
man har i arbejdslivet, hvilket bl.a. kommer til
udtryk ved, at den viden og de ressourcer man
besidder, ud over det rent faglige, tillægges væsent-
lig betydning og værdi. 

Fra arbejdslivsforskningen, faglige organisationer
og arbejdspladserne berettes således om øgede fri-
hedsgrader i arbejdet for almindelige medarbejdere,
mulighed for selvudfoldelse, større værdighed, mere
mening i arbejdet og mulighed for personligt enga-
gement i arbejdet. Lønmodtagere oplever udviklende
arbejdsforhold og begejstres over deres arbejde.
Aldrig tidligere har så mange virksomheder gjort så
meget for at sætte den enkelte medarbejders behov i
centrum og udvikle forskellige medarbejdervenlige
politikker. Paradokserne opstår fordi de selv samme

aktører samtidig beretter om, at stadig flere medar-
bejdere bliver stressede, brænder ud, bliver langtids-
syge, bliver deprimerede og har vanskeligt ved at
finde balancen mellem arbejdet, familien og andet
liv. Hvis man sætter paradokset på spidsen kan man
sige, at vi aldrig har haft det så godt og samtidig følt
os så dårligt tilpas.

Hvordan kan det være, at mange i dag har et
arbejdsmiljø, der for bare 20 år tilbage virkede som
en fjern utopi, uden at det slår positivt igennem på
omfanget af sygefravær og trivsel. Ud fra almindeligt
anerkendt arbejdsmiljøviden burde disse mennesker
jo stortrives. Derfor befinder arbejdsmiljøarbejdet sig
i en alvorlig krise, idet der mangler metoder og et
sprog til at begrebsliggøre og løse de mange nye
problemer, der knytter sig til dårlig psykisk trivsel.
Bortset fra det brede og noget diffuse begreb psykisk
arbejdsmiljø, er der ikke noget begreb som kan ind-
fange paradokset; når det gode arbejde også er dår-
ligt. I den forbindelse er begrebet ’det grænseløse
arbejde’ kommet på dagsordenen som et nyt
begreb, der byder sig til i forhold til at tematisere
tvetydighederne i det senmoderne arbejdsliv.
Forhåbningen er således, at den nye opmærksom-
hed på det grænseløse arbejdes tvetydige effekter for
det psykiske arbejdsmiljø kan bidrage med nye per-
spektiver for arbejdsmiljøarbejdet, hvor de aktuelle
forandringer i arbejdet, som grundlæggende er posi-
tive, fastholdes, samtidig med at de nye problemer
adresseres. Dermed er der håb om at overvinde
paradokset med, at arbejdet i dag mere end nogen-
sinde åbner for kvalitet og psykisk velbefindende,
men ofte i praksis afspejler alvorlige psykosociale
belastninger. 

Samarbejdsprojektets resultat 
Gennem et empiriteori syntiserende studie af de
aktuelle forandringer i arbejdslivet når vi frem til, at
grænseløst arbejde ikke er noget man enten har eller
ikke har, men noget man kan have mere eller mindre
af. Begrebet grænseløst arbejde kan meningsfuldt
forstås og analyseres i 4 dimensioner:
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1. Tidsmæssig og rumlig grænseløshed der viser sig
som en opløsning af de traditionelle grænser for
arbejdets tid og steder for arbejdets udførelse, 

2. Organisatorisk grænseløshed der viser sig som en
opløsning af traditionelle faggrænser, og de tradi-
tionelle grænser for ledelsens ansvar og medar-
bejdernes opgaveansvar, 

3. Politisk grænseløshed der viser sig som en opløs-
ning af traditionel interessevaretagelse og som en
afpolitisering af organisationer, og 

4. Kulturel grænseløshed der viser sig som en opløs-
ning af traditionel faglighed, arbejdsidentitet og
en generel opløsning af kollektive normer.

Ved grænseløst arbejde forstås således arbejde, hvor
de tidsmæssige grænser, rumlige grænser, organisa-
toriske grænser, politiske grænser eller kulturelle
grænser flyttes, opløses eller gøres flydende, således
at arbejdet adskiller sig fra de forestillinger og nor-
mer vi kender, fra traditionelt arbejde i industrisam-
fundet.

Undersøgelsen kan læses i sin helhed i det kom-
mende nummer af LO’s skriftserie ”Øje på arbejds-
miljøet” (www.lo.dk).
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Profil og forskningsområder
Historiefaget på RUC har en særlig profil i forhold
til de historiske institutter ved landets øvrige uni-
versiteter. For det første har instituttet, i overens-
stemmelse med universitetscentrets overordnede
målsætninger, prioriteret interdisciplinære tilgan-
ge og konkret tværfagligt samarbejde. For det
andet har mange af RUC’s historikere lagt eksplicit
vægt på historiefagets samfundsmæssige foran-
kring, når det gjaldt spørgsmålet om relevans i
udvælgelsen af emner i forskning og undervis-
ning. I forlængelse heraf har historiefaget ved
RUC, for det tredje, altid gjort formidlingen af
historie til et omdrejningspunkt. 

Herudover er det karakteristisk for institut for
historie og samfundsforhold, at det er den kultur-
historiske forskning, der står stærkest. Sammen-
lignet med andre historiske institutter i Danmark
kan instituttet fremvise en stor bredde og varia-
tion i de kronologiske og emnemæssige områder,
der bliver gjort til genstand for kulturhistoriske
undersøgelser, samtidig med at der kan peges på
nogle markante, samlende indsatsområder for
netop den kulturhistoriske forskning. Denne prio-
ritering 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
historiekultur, forstået som et samfunds mangear-
tede brug af historien. Det afgørende er i denne for-
bindelse at undersøge de mangfoldige sammen-
hænge, hvori historiebrug indgår i samfundsliv og
samfundstænkning, og at analysere, hvordan
historiebevidsthed udgør en central dimension i
såvel den kollektive som den individuelle identi-
tetsdannelse.

Flere af instituttets ansatte undersøger bl.a.
udviklingen af erindringsfællesskaber som et cen-
tralt element i (national, social, religiøs, partipoli-
tisk eller anden) identitetsdannelse. Bl.a. analyse-

Institut for Historie og Samfundsforhold



res virkningshistorien af større politiske begiven-
heder eller samfundsmæssige omvæltninger, med
særlig interesse for hvordan forskellige grupper og
individer erindrer - og bruger - samme historiske
fænomen på forskellig vis. Instituttets historikere
beskæftiger sig også med den mere bevidste og
legitimerende fortidsfortolkning i politiske sam-
menhænge, ikke mindst i situationer, hvor sam-
fund står over for brud med en hidtil kendt orden
og dertil hørende fortidsfortolkning. Dertil kom-
mer analyser af de kollektive erindringer om f.eks.
køn, familie og samfundsmoral i historisk belys-
ning, der kan være med til at forklare såvel konti-
nuitet som forandringer i holdninger og adfærds-
mønstre. 

En anden gruppe projekter ved instituttet
knytter sig til studiet af fortidens forestillingsverde-
ner: Hvordan har mennesker til forskellig tid
opfattet sig selv, hinanden og deres samfund?
Hvilke ideer har de haft om natur og religion,
magi og videnskab, sygdom og død, køn, kærlig-
hed 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 selvforståelse,
ideologi, identitet, moral, normer og værdier. Ikke
kun som “tidsånd” vel at mærke, men med blikket
rettet mod kulturens sociale diversitet og ofte kon-
fliktfyldte sammensathed. Ej heller kun som ideer
og tanker, men i særlig grad i form af konkret kul-

turel praksis, i hverdagslivets vaner, omgangsfor-
mer, symbolbrug, ritualer, gestik osv.

Den tredje gruppe af instituttets projekter kan
samles under overskriften social orden. Dette
begreb viser hen til en række centrale problemstil-
linger 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 hvordan
reagerer politiske systemer og sociale strukturer i
konflikt-, krise- eller krigssituationer? Forholdet
mellem stat, samfund, grupper og individer 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 kombinations-
fag 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 RUC’s 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 pædagogi-
ske forcer samt gennem løbende evalueringer af
studier og undervisning.

Historie modtager sine studerende såvel fra det
humanistiske som fra det samfundsvidenskabelige
basisstudium. Samarbejdet mellem disse studeren-
de med noget forskellige forudsætninger er meget
frugtbart for studiemiljøet og fagets profil. Studiets
gevinst er en bredere vifte af teoretiske og emne-
mæssige tilgange, end hvis et enkelt basisstudium
var dominerende forudsætning. Som i de foregå-
ende år har vi desuden optaget et mindre antal
studerende udefra direkte på kandidatuddannel-
sen - en del med indslusning via bachelormodu-
let. Vi har haft gode erfaringer med at integrere
disse studerende med de studerende fra RUC’s
egne basisstudier.



Særlige initiativer mhp. nye erhvervsfunktioner
for historiekandidater
For at give de studerende mulighed for at erhvervs-
rette deres studium med særlige kompetencer
udbyder vi tre såkaldte toninger: "Museumsformid-
ling" i samarbejde med Kommunikation. Toningen
"Kulturmiljø - kulturelle værdier i landskaber og
bebyggelse" udbydes i samarbejde med Geografi på
RUC og med Arkitektskolen i Aarhus. Denne
toning sigter specielt mod at forberede til erhvervs-
funktioner inden for kulturforvaltningen i stat,
amter og kommuner. I 2005 har instituttet i samar-
bejde med institut III og VIII på RUC etableret en
ny tredje toningsuddannelse på bachelorniveau i
"European Studies", som startede sit optag i efter-
året 05.

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 praktikfor-
løb undervejs i studiet. Studielederen har været
medlem af den Centrale Praktikordnings studie-
nævn.

I lighed med det foregående år har der i 2005
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 vil blive fast element.

Studenteraktiviteter

Historieseminar 2005
Kærlighed og seksualitet - historiske driftskræfter
Fra den 17. til den 20. marts afholdt de stu-
derende på Institut V for historie og sam-
fundsforhold et efterhånden traditionelt
historieseminar, der siden 1995 er blevet
afholdt på landets universiteters historie-
uddannelser. I 2005 var turen igen kom-
met til RUC, der satte overskriften
”Kærlighed og seksualitet – historiske
driftskræfter?” på den tolvte udgave af
denne begivenhed. 

Seminaret fik økonomisk støtte af
Institutbestyrelsen og Studenterrådet,
der begge fortjener en stor tak for deres
støtte til historieseminaret.

Programmet for seminariet
Torsdag den 17. marts 200517:00 Ankomst til RUC og servering af forfriskel-

ser på Institut V 18:15 Velkomsttale ved Christoph Klinger

18:30 Introduktionsoplæg ved Preben Hertoft
(Sexologisk institut): Fra Krafft-Ebing til
Preben Hertoft19:15 Diskussion og spørgsmål

19:30 Hygge på Institut V; Filmforevisning af
Elizabeth20:00 Netværksmøde

Fredag den 18. marts 20058:00 Morgenmad9:45 Oplæg ved Nina Nørgaard (RUC): Politiske
kroppe – frigjorte kvinder

10:30 Pause10:45 Oplæg ved Morten Thing (RUb):
Pornografiens historie i Danmark

11:30 Diskussion og spørgsmål
12:00 Frokost13:00 Oplæg ved Steen Busck (AU): Kærlighed og

seksualitet blandt jyske bønder
13:45 Oplæg ved Anette Warring (RUC): Kvinder

og Anden verdenskrig
14:30 Diskussion og spørgsmål
15:30 Guided byvandring gennem Roskilde

19:00 Middag21:00 Temafest på Institut V: James Bond’s From
Russia with Love

Lørdag den 19. marts 20058:00 Morgenmad9:00 Oplæg med Marie-Louise Holm og Morten
H. Bülow (RUC): Mandlig homoseksualitet
i 1920’erne9:45 Oplæg med Marlene Spanger (RUC): Over-

vågning af løsagtige kvinder 1920-1960

10:30 Pause10:45 Oplæg ved Anette Eklund Hansen (ABA):
Barselslovgivningen i 100 år

11:30 Diskussion og spørgsmål
12:00 Frokost13:00 Oplæg ved Ulrikke Moutsgaard

(CeLi/Information): Kvindelige politikere 

13:45 Oplæg ved Anne-Marie Eggert Olsen
(DPU): Platons symposion

14:30 Diskussion og spørgsmål
15:00 Afslutningsoplæg ved Peter Thielst (Det

lille Forlag): Den kløvede eros
16:00 Workshop og evaluering
20:00 Festmiddag21:00 Temafest på Institut V: Hot StuffSøndag den 20. marts 20059:00 Morgenmad10:00 Oprydning og hjemrejse
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Seminargruppen, der stod for arrangementet,
var: Anette Tengberg, Anina Holbæk Thomsen,
Bolette Frydenlund Larsen, Christoph Klinger,
Helle Strandgaard Jensen, Ida Holst Nielsen, Ida-
Kristine Appelquist, Jonas Bejer Paludan, Kitt-Ann
Pedersen, Magnus Bønneland Mortensen, Marie-
Louise Holm, Morten Bülow og Michael Viholt.
Deres opgaver inkluderede alt fra planlægning og
organisering af seminaret, oprettelse og drift af
hjemmesiden, fordeling af reklamemateriale og de
praktiske opgaver under selve seminarforløbet. De
skal også have en stor tak for deres indsats under
forløbet!

Programmet bar præg af mange interessante
bud på de forskellige historiske og kulturelle for-
mer, kærlighed og seksualitet har haft i fortiden.
Oplægsholderne kom fra nær og fjern og viste,
hvorledes emnerne kunne undersøges historisk, og
hvilken betydning undersøgelsesresultaterne
havde for vores egen selvforståelse af kærlighed og
seksualitet i 2005. Seminargruppen ville også
gerne have haft andre af instituttets egne histo-
rikere, Karin Lützen og Brian McGuire, som
oplægsholdere og repræsentanter for deres egne
tilgange til historieforskningen, men her var forsk-
ningsrejser til udlandet kommet på tværs af semi-
nargruppens idéer.

Seminaret var med dets 41 betalende deltagere
velbesøgt, om end vi havde håbet på flere deltage-
re – deltagertallet lå sidste år omkring 100.
Tidspunktet og emnet havde tilsyneladende
afskrækket dele af vores målgruppe og vores rekla-
mekampagne havde heller ikke vakt så stor begej-
string som håbet. Dog kunne vi byde gæster fra de
universitære historieuddannelser i Århus, Odense
og København samt løsgængere fra pædagogiske
og psykologiske uddannelser og endda en enkelt
student fra Esbjerg velkommen – foruden vores
egne RUC-historiestuderende, naturligvis.  

Til vores store glæde lykkedes det uden proble-
mer at skabe en god stemning til de enkelte fore-
læsninger og de ikke-faglige arrangementer. Her
blev der ikke kun lavet netværk på tværs af faglige
og pædagogiske traditioner, men deltagerne fandt
også hinanden i diskussioner om andet end den
rene fortid. 

Selve sammensætningen af oplægsholderne –
nuværende som forhenværende studerende, lekto-
rer, doktorer, professorer og medarbejdere i kultu-
relle institutioner – havde vist sig at garantere den

metodologiske og historiefaglige og -politiske
diversitet, seminargruppen havde tilstræbt. Dette
blev også fremhævet under den afsluttende eva-
luering fra deltagernes side, der ligeledes roste
kompendiet og den gode service under arrange-
mentet. Alt i alt var deltagerne meget tilfredse
med det arbejde seminargruppen havde lagt i
dette års historieseminar. 

På netværksmødet aftalte studenterrepræsen-
tanter fra RUC og KU at gå sammen om at organi-
sere det næste års historieseminar, samt at udvek-
sle erfaringer fra de forrige års arbejde for at fast-
holde et så vigtigt arrangement af tværfaglig og
social karakter.

CLIOS KAFFEBAR
Clio er som bekendt historiens muse og Clios
kaffe-bar (eller Cliocaféen) er et historie-fagligt
forum af den mere uformelle slags,  –  et arrange-
ment der igennem årene har været med til at
kombinere historie og hygge samt være med til at
gøre institut V til et livligt studiested. Traditionen
tro, har vi også i 2005 afholdt Clios kaffebar
arrangementer. Det er de studerende der står for
Clio-udvalget og det er dem der inviterer gæster til
at holde oplæg på Clios kaffebar arrangementerne.
Disse gæster er ikke nødvendigvis historikere men
er alle personer, der kan give et interessant bud på
et historisk eller samfundsmæssigt emne. Normalt
forløber arrangementet sådan at der er en times
oplæg af foredragsholderen, efterfulgt af en time
med spørgsmål og diskussion. Oplægsholderne
dækkede i 2005 med deres emner både dagsaktuel-
le og historiske områder med vidt forskellige til-
gange og holdninger. Og denne form for diversitet
vil Clio-udvalget også tilstræbe i fremtiden, når
der afholdes Cliocaféer fredag eftermiddage 
kl. 13-15.

Fredag d. 8. april: Debat om historieundervisningen i
gymnasiet
Ved Gorm Harste og Henrik Skovgaard Nielsen
Dette Clio arrangement var lidt specielt idet der
var tale om et debatmøde. De to debatører var
Gorm Harste, lektor ved statskundskab, Aarhus
Universitet og Henrik Skovgaard Nielsen, historie-
lærer i gymnasiet og tidligere fagkonsulent i
undervisningsministeriet. Gorm Harste blev kendt
i pressen da han lod sine studerende tage en test i
bl.a. historisk paratviden. Resultatet var ifølge
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Harste yderst nedslående. Henrik Skovgaard
Nielsen har som fagkonsulent, lærebogsforfatter
og toneangivende debattør i historielærernes fag-
blad, været en af de personer der i høj grad har
præget historieundervisningen i gymnasiet og er
af den holdning, at der ikke er nogen problemer
med studenternes historiekundskaber. Derfor
mente vi, at det ville være på sin plads at lade de
to krydse klinger. 

Fredag d. 16. september: Korstog og aflad
Ved Ane Bysted, SDU 
Til dette arrangement havde vi inviteret et af de
nyere skud på stammen inden for dansk korstogs-
forskning, Ane Bysted. Hendes oplæg tog tildels
udgangspunkt i hendes ph.d.-afhandling og i den
forestilling, at man fik en åndelig løn for at tage
afsted på korstog, nærmere betegnet aflad. Men
under oplægget og den efterfølgende diskussion
kom hun også ind på andre emner vedrørende
korstogene, herunder Østersøskorstogene som hun
sammen med andre forskere fra SDU har skrevet
en bog om.

Fredag d. 25. november: Velfærdsstatens rødder 
Ved Søren Kolstrup
Til årets sidste Cilos kaffebar, havde vi inviteret

Søren Kolstrup, ekstern lektor ved SDU og tidlige-
re gymnasielærer i historie samt medlem af folke-
tinget for Enhedslisten. Kolstrup holdt et oplæg
med udgangspunkt i hans efterhånden ikke helt
nye bog "Velfærdsstatens rødder" men oplægget
omhandlede også i høj grad spændingsfeltet imel-
lem historie og samfundsvidenskaberne, når det
gjaldt velfærdsstatsforskning. Her beskrev Kolstrup
sit had/kærligheds forhold til velfærdsstatsforske-
ren Gøsta Esping-Andersen og dennes bog "The
Three Worlds of Welfare Capitalism". Kolstrup
kom med interessante bud på hvordan man som
historiker, på en konstruktiv måde, kunne forhol-
de sig til og benytte samfundsvidenskabelig forsk-
ning.

Eksterne bevillinger
Et af de prioriterede mål for instituttet i 05 var at
tiltrække flere eksterne midler til forskning.
Indsatsen på denne front bar frugt allerede i
november, hvor Anette Warring fra FKK fik en
bevilling på 3,25 millioner til forskningsprojektet
"Det bevæger sig når vi går .... Samfundskritik og
utopi i 1960'ernes og 1970'ernes Danmark."
Bevillingen blev givet til ansættelse af to ph.d.-
studerende; Karen Steller Bjerregaard fik penge til
projektet: "Guerillaer og græsrødder - inspiration
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fra og solidaritet med den 3. verden", mens Anne
Stadager fik støtte til projektet "Nadveroblat og
LSD - åndelig, religiøs reaktion belyst gennem
Ebbe Kløvedal Reichs liv og værk". Herudover fik
Avner Shamir støtte til projektet "Brændende
bøger. En kulturhistorisk undersøgelse af bogbræn-
ding i det offentlige rum fra renæssancen til
oplysningstidens begyndelse". Avner Shamir vil
gennemføre sit ph.d.-studium ved instituttet.

Internationalisering
Et andet prioriteret indsatsområde for 2005 var
internationaliseringen. Dette resulterede i, at der
blev sat skub i arbejdet på at etablere en Øresund
University Master of European Studies. Instituttet
indgik i samarbejde med Institut for Sprog og
Kultur på RUC samt i samarbejde med Malmö
Högskola aftale om at etablere en fælles masterud-
dannelse med vægt på europæisk historie og poli-
tik, på flere europæiske sprog samt med vægt på
formidlings- og IT-færdigheder med henblik på
skabelsen af en arbejdsmarkedsrelateret humanis-
tisk kandidatuddannelse på engelsk.

Ph.d.-forsvar
Jette Ashlee forsvarede den 27.6. sin ph.d.-afhand-
ling "An Arctic Epic: The Theories of  Vilhjalmur
Stefansson and their Influence in Practice on
Storker Storkerson and his Family". Bedømmel-
sesudvalget bestod af  lektor, dr.phil. Dan Charly
Christensen (formand), professor, ph.d. Gisli
Palsson, University of Iceland og lektor, ph.d.
Michael T. Bravo, University of Cambridge. Efter
indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte
Akademisk Råd Jette Ashlee ph.d.-graden.

Personale
2005 har budt på flere forandringer i personale-
gruppen;

Gunhild Nissen forlod instituttet og studiele-
derposten pr. 1.2.05 og sagde farvel ved en
afskedsreception den 28. januar. 1.2. trådte
Lennart Berntsson til som studieleder.

Claus Bryld meddelte i 2005, at han ønskede,
at forlade sit professorat pr. 1.1.06 og overgå til
ansættelse som ekstern lektor som led i en senior-
aftale. 

Anette Warring trådte 1.2. til som professor i
moderne dansk historie. Anette Warring holdt 3.3.
tiltrædelsesforelæsning med titlen: "Historiebrug,

magt og erindringspolitik - fejringer af grundlov
og demokrati i 150 år".

Cecilie Banke blev ansat som adjunkt, og Kim
Esmark blev ansat som lektor.

Instituttets stillingsstruktur pr. 31.12.2005
Professorer: 3
Lektorer: 10
Adjunkter: 1
Undervisningsassistenter: 1
Ph.d.-stipendiater: 4
TAP: 2
TEK-TAP: 1
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Brian Patrick McGuire

Jean Gerson and the Last Medieval
Reformation
(University Park, Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 2005), 441 s., kort og illustrationer.

Jean Gerson (1363-1429) var teolog og kansler for
universitetet i Paris fra 1395 og indtil sin død. Han
kom fra beskedne kår og var den første i sin familie
til at gennemføre en akademisk uddannelse. Hans
verden var præget af krig, pest og social uro, og han
brugte en stor del af sit liv på at løse det skisma mel-
lem to paver, som prægede den kristne kirke i
Vesteuropa fra 1378 indtil 1417. 

Jeg valgte at arbejde med Gerson, fordi jeg hos
ham så mange af de tråde der tilsammen udgør
vores viden om overgangsperioden mellem europæ-
isk middelalder og den moderne tid. Gerson forsøgte
at redde den enhedskultur som karakteriserede mid-
delalderen. Han så kirken som menneskers vejleder
og trøster og mente, at gejstligheden var ansvarlig
for at undervise befolkningen, udbrede den kristne
lære og uddele kirkens sakramenter. Gerson mente,
at de intellektuelle både havde til opgave at udfordre
hinanden og at formidle frugterne af deres viden til
les gens simples, almindelige mennesker. 

Gerson skrev cirka halvdelen af sine skrifter på
fransk for at gøre dem tilgængelige for et lægpubli-
kum. Han mente, at kvinder såvel som mænd havde
brug for den viden og lærdom som kirkens lærde
hidtil havde udtrykt på latin. I sine prædikener for
befolkningen i sognekirkerne i Paris, såvel som i korte
pædagogiske skrifter, forsøgte Gerson at formidle
universitetets lærde kultur til lægfolk.

I begyndelsen af 1990erne valgte jeg at læse
samtlige Gersons 500 værker, for at lære ham og
hans verden at kende indefra. Som de fleste middel-
alderhistorikere mente jeg, at 1100-tallets humanisti-
ske dimension i epokens lærde kultur forsvinder i
løbet af 1200-tallet, som et resultat af den nye sko-
lastiske kultur som universiteterne fremmede. Derfor
var det en overraskelse for mig at stifte bekendtskab
med Gersons breve, specielt dem han skrev i Brygge
i 1399-1400, mens han levede i frivilligt eksil dér.

Brevenes beskrivelse af det akademiske livs fælder
forekom mig at være en forvarsel på den beklagelige

situation som også præger nutidens universiteter,
hvor særinteresser manipulerer med den frie forsk-
ning og underminerer undervisningens kvalitet.
Gersons åbenhjertige beklagelser over at blive mani-
puleret overbeviste mig om, at her var en mand der
inddrog egne erfaringer i sin vurdering af samfundsli-
vet. Han brugte sig selv som et eksempel til støtte for
andre.

Gersons vilje til at tale om sig selv overbeviste
mig om, at det var oplagt at skrive en biografi om
ham, den første siden 1928. Først oversatte jeg dog
flere af hans breve og værker fra latin eller oldfransk
til engelsk, for at være sikker på, at jeg forstod hvad
han skrev (Jean Gerson. Early Works. Classics of
Western Civilization: Paulist Press, 1998). Han blev
for mig en nøglefigur til forståelsen af, hvordan den
kristne kirke blev reformeret allerede mere end hund-
rede år før den protestantiske reformation. Tidligere
kirkelige reformationer i 1000- og 1100-tallene
havde til formål ad adskille gejstligheden fra den
verdslige magt og at få det kristne budskab ud til alle
samfundslag. Nu arbejdede Gerson og hans kolleger
på at indføre en ny styreform for kirken i Vesteuropa.
Deres plan betød afholdelsen af regelmæssige møder
eller konciler som kirkens øverste besluttende organ.
I denne struktur skulle romerbispen fungere som kir-
kens daglige leder og ikke som dens monark. 

I bogens afsluttende kapitel hævder jeg, at
Europa var blevet skånet for de blodige opgør som
fulgte i kølvandet på 1500-tallets protestantiske og
katolske reformationer, hvis kirkens sidste middelal-
derreformation var blevet gennemført. Det er altid
betænkeligt for historikeren at skrive en beretning
om, hvad der kunne have været anderledes. Men
Gersons liv og skrifter har overbevist mig om, at
europæisk kristen kultur kunne have videreudviklet
middelalderens relative åbenhed indenfor enhedskir-
kens rammer.

Gerson troede på dialog og samtale, og disse lig-
ger til grund for det europæiske universitet som gav



[ 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

5

ham en institutionel ramme for hans udfoldelse.
Hans liv er et vidnesbyrd om middelalderens huma-
nisme, i troen på menneskets værdi og afhængighed
af Guds skaberkraft. I Gerson finder jeg et menneske
som taler direkte til mig og min tid, og derfor har
jeg tilbragt femten år af mit liv i hans selskab. Han
har været en god kollega.
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Dagbog fra Østfronten
-Soldat i Waffen-SS 1941-44

Af ph.d. Claus Bundgård Christensen

I forbindelse med udarbejdelsen af et kollektivt spe-
ciale på RUC om de ca. 6000 danskere, som 1940-45
meldte sig til tysk krigstjeneste i Waffen-SS, fandt jeg
og mine to medstuderende, Niels Bo Poulsen og
Peter Scharff Smith, en dagbog skrevet af Harald, der
fra 1941-44 var soldat i Frikorps Danmark. 

Krigen var kun en uge gammel, da Harald den 30.
juni 1941 lod sig indrullere i Waffen SS, den militære
gren af SS. Samme dag som Harald lod sig hverve,
indviede han sin nye dagbog og de næste 21/2 år blev
dagbogen hans følgesvend i felten. Både dagbogen
og dens forfatter kom helskindede tilbage til Danmark.  

Mens Harald sandsynligvis gled tilbage til efter-
krigssamfundet lå hans dagbog på Land og Folks
redaktion. Her kom den til at ligge i over 50 år. Da
avisen blev nedlagt i 1990, blev dagbogen købt på
en auktion og foræret til Frihedsmuseet i hvis arkiv,
den har befundet sig lige siden.  

Haralds dagbog er et detaljeret stykke samtidig
dokumentation for, hvordan en menig dansk soldat
oplevede livet i tysk krigstjeneste. Der er siden efter-
krigsårene udgivet en række erindringer af tidligere
frivillige i Waffen SS, men dette er første gang en
dansk østfrontfrivilligs dagbog publiceres. Der er ikke
noget, der tyder på, at den er skrevet med andre
end ham selv for øje. 

Harald er en skribent med en god iagttagelsesevne.
Skønt det ikke er den store prosa, som udfolder sig på
dagbogens sider, er den præget af præcise og ofte ret
detaljerede beskrivelser af livet i tysk krigstjeneste. Han
har øjensynligt gjort sig umage for at bruge dagbogen
som en art logbog, hvori han noterer det, han gerne vil
huske eller episoder, hvor han står overfor personlige
eller politiske spørgsmål, han ønsker at reflektere over. 

I lighed med en stor del af de øvrige danskere i
Waffen SS var Harald nazist og medlem af Danmarks
Nationalsocialistiske Arbejder Parti (DNSAP). Man lades
da heller ikke i tvivl om forfatterens ideologiske ståsted
i dagbogen, som er en kilde til nazisme på hverdags-
plan, til hvordan en dansk familiefar, soldat og nazist
tænkte og opførte sig. De interne stridigheder i frikorp-
set mellem nazister og ikke-nazister og intrigerne fylder
også en del. Mere alment er dagbogen også en kilde

til mange af de situationer, der har præget soldaterlivet
i snart sagt alle lande i alle tidsaldre, såsom kammerat-
skab, trakasserier på belægningsstuen, drikkegilder,
kedsomhed, samt længsel efter hjemstavn og familie. 

Hans efterladte tekst giver et glimt ind i et særpræ-
get univers, hvor normalitet og absurditet trivedes side
om side – hvor trivialiteter om madretter og pakker
hjemmefra blandedes med beretninger om nazistisk
propaganda, politiske forhold i Frikorps Danmark og
livet ved fronten i Rusland. Alt sammen fortalt uden
om den ellers allestedsnærværende tyske censur.
Dagbogen er da også på mange måder en ret speciel
kilde. Ikke mindst fordi Harald både var deltager i kri-
gen og samtidig en slags flue på væggen – en observa-
tør på sidelinjen, der både i fysisk og åndelig forstand
befandt sig lidt i periferien. Han deltog ikke i den
almindelige soldatertræning, blev fritaget for morgen-
gymnastik, holdt sig udenfor kampene ved fronten, og
havde det ofte ganske godt i sine små private gemak-
ker. Samlet set medvirkede disse forhold til, at Holger
ofte kunne skrive rent ud af posen om sine oplevelser
og meninger om tjenesten i Waffen SS. Som f.eks. den
26. august 1941, hvor han efter en afsluttet orlov brok-
kede sig over ”meget af det idioti der er i ’Frikorpset’”.
Samtidig var Harald naturligvis nazist og østfrontsfrivil-
lig og troede på den ideologi, der førte Europa og hele
verden ud i historiens hidtil største og blodigste krig.
Den nyere forskning har godtgjort, at almindelige tyske
soldater fra værnemagten ofte risikerede at blive invol-
veret i forbrydelser mod civilbefolkningerne i de besatte
områder. Det skete også for Harald ved mindst en lejlig-
hed, da han under orlov i hjemlandet i oktober 1943
fik til opgave at deltage i arrestationen af jøder. I den
forstand var han absolut deltager og gerningsmand og
ikke blot en forbipasserende ’krigens journalist’.

Dagbogen er en interessant kilde til hele Frikorps
Danmarks historie fra oprettelsen i juni 1941 til ned-
læggelsen i maj 1943. Der er næppe andre samtidige
kilder, der på samme måde dækker hele denne enheds
begivenhedsrige forløb fra start til slut og giver indblik i
både frontindsatser og politiske konflikter. Dagbogen
giver desuden indblik i den utilfredshed Frikorps
Danmarks nedlæggelse i 1943 skabte hos mandskabet. 
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Cecilie Felicia Stokholm Banke

Demokratiets skyggeside
Flygtninge og menneskerettigheder i Danmark før Holocaust

Odense: Syddansk Universitetsforlag 2005

Som en del af en større undersøgelse udkom i efter-
året 2005 min bog, Demokratiets skyggeside, der
handler om det danske samfunds møde med det
flygtningeproblem, som det nazistiske styre med
deres forfølgelser af jøder havde skabt. Bogen er den
tredie af i alt fire bøger om den danske flygtningepo-
litik i perioden 1933 til 1945, hvoraf de to foregåen-
de, “Af hensyn til konsekvenserne” samt “Et menne-
ske uden pas er ikke noget menneske”, er skrevet af
henholdsvis Lone Rünitz og Hans Kirchhoff. Bøgerne
er resultatet af fire års forskning på Dansk Center for
Holocaust- og Folkedrabsstudier (2000-2003) og
senere Afdelingen for Holocaust- og Folkedrabs-
studier på Dansk Institut for Internationale Studier,
DIIS (2004-2005), hvor en gruppe på fire forskere og
en række forskningsassistenter gennemgik den dan-
ske stats politik og det danske samfunds reaktion
over for de tysk-jødiske flygtninge.

Min bog beskriver, hvordan man i Danmark så på
de tyske flygtninge, primært jødiske, der kom til
Danmark fra 1933 til 1939, og hvordan man opfatte-
de nazisternes forfølgelse og diskrimination af jøder. I
bogen, der er baseret på en gennemgang af et rela-
tivt omfattende avis- og tidsskriftmateriale, forsøger
jeg at give en forklaring på, hvorfor Danmark i for-
hold til andre lande førte en meget restriktiv flygtnin-
gepolitik over for de tyske flygtninge, primært jødi-
ske, der søgte hertil. Danmark modtog et meget
beskedent antal flygtninge, et sted mellem 1.500 og
2.000. Det var ikke mange sammenlignet med f.eks.
Storbritannien, der i alt modtog omkring 65.000
eller Frankrig, der i begyndelsen var det mest flygt-
ningevenlige europæiske land og i alt modtog
60.000. Nogle vil sige, at det var pga. den økonomi-
ske krise, at Danmark ikke turde lukke for mange
flygtninge ind. Og det er på sin vis også rigtigt. Den
tanke, jeg prøver af, er imidlertid, om der var andre
årsager. Årsager som man ikke umiddelbart kan hen-
regne under materielle hensyn, men som mere
handler om mentalitet og holdninger til fremmede.
Og til jøder.
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Hvorfor ville Danmark ikke tage imod disse flygt-
ninge? Hvad var hovedgrunden? Arbejdsløshed? Jeg
tror det ikke. Og min kollega på flygtningeundersø-
gelsen, Lone Rünitz, som har skrevet hovedværket
om dette, Af hensyn til konsekvenserne, tror det hel-
ler ikke. Den primære årsag var fremmedangst, xeno-
fobi, i det danske embedsapparat, samt en protektio-
nistisk arbejdsmarkedspolitik. Emigranterne kunne
kun få lov at komme hertil, hvis de udførte arbejde,
som ingen danskere kunne udføre. Arbejde var først
og fremmest for danskere. Brancheorganisationerne,
fagforeningerne og arbejdsdirektøren var sammen
med de ansvarlige politikere enige om en restriktiv
politik, der holdt tilstrømningen af flygtninge nede.
Politikerne fordi de ikke ville sende det signal udadtil,
at Danmark var et tilflugtsland. Det ville få uover-
skuelige konsekvenser, som justitsminister K. K.
Steincke udtalte i 1938 umiddelbart efter
Krystalnatten. Det ville bl.a. skabe et ’jødeproblem’,
altså antisemitisme, og antisemitisme var lig med
uro. Social uro. Og det ville man for alt i verden ikke
have i Danmark. 

Dette er min tese omkring behandlingen af de
tyske flygtninge i 1930’ernes Danmark, - en tese,
som jeg har udviklet ved at tænke flygtningeproble-
met sammen med de tendenser, der var i samtiden
omkring opbygningen af en national velfærdsstat.
Den form for retfærdighed, man tilstræbte i
1930’ernes Danmark, var lighed blandt nationens
borgere. Det var social lighed. Social lighed var den
højeste norm i samfundsbygningen på det tidspunkt.
Alle skulle være lige. Alle skulle have lige meget. Der
skulle sørges for alle på lige måde. Men ligheden har
en skyggeside. Og skyggesiden er, at ikke alle passer
ind. Skyggesiden er, at staten bliver nødt til at
begrænse tildelingen af de sociale goder, den må
begrænse hvem, der kan blive medlem af fællesska-
bet og få del i disse goder. Og den må hele tiden
sørge for, at fællesskabet ikke udfordres af det, som
er anderledes. Ud fra vor tids moral, der ikke mindst
tilgodeser det enkelte menneskes rettigheder, kom-

mer denne form for retfærdighed til at fremstå som
et moralsk svigt. Den danske flygtningepolitik var i
den forstand et moralsk svigt, hvis man anskuer den
ud fra nutidens moral om menneskerettigheder. Min
bog beskriver således også dilemmaet mellem på
den ene side at efterstræbe lighed og social tryghed i
et samfund og på den anden side at efterleve det
enkelte individs ret til et fristed. 
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Peer Henrik Hansen

Firmaets Største Bedrift 
– den hemmelige krig mod de danske kommunister

(Høst & Søn, 2005), 398 sider med grafer og illustrationer

Igennem en årrække har den hemmelige organisa-
tion og private efterretningstjeneste Firmaet været
fokus for diverse diskussioner og betragtninger om
Danmark under den kolde krig. Indtil nu har den fak-
tiske kildebaserede viden om organisationen været af
så begrænset karakter, at det må betegnes som rela-
tivt usikkert, hvad man har kunnet sige om organisa-
tionen og dens aktiviteter. Undertegnedes bog
Firmaets Største Bedrift – den hemmelige krig mod
de danske kommunister, som er det foreløbige resul-
tat af længere tids arbejde med en omfattende
mængde privat kildemateriale og interviews, råder
bod på dette. Firmaet er mest kendt for den syv år
lange aflytning af lejligheden tilhørende folketings-
medlem og næstformand i DKP, Alfred Jensen, og
dennes hustru Ragnhild Andersen. Firmaet var dog
involveret i andre operationer af såvel legal som ille-
gal karakter, der alle var produkter af den tid og den
stemning, som Firmaets medlemmer og modstande-
re levede i. Bogen fortæller historien om Firmaets til-
blivelse og baggrunden for denne. Læseren præsen-
teres for de mange forskellige faktorer, der førte til
den kolde krigs skærpelse i netop 1940’erne og
1950’erne.

Med afslutningen af Anden Verdenskrig håbede
mange på en ny tid med fred. Den nyvundne fred
viste sig i de efterfølgende år at være skrøbelig. De
politiske og ideologiske uoverensstemmelser var
tydelige for enhver. Den kolde krig opslugte alt og
alle omkring sig. I manges bevidsthed indledtes kon-
flikten mellem de kommunistiske lande i øst og de
demokratiske og kapitalistiske lande i vest med afslut-
ningen af Anden Verdenskrig og den voksende mod-
sætning mellem de to lejre. I såvel Europa som i USA
øgedes frygten for krig, og stemningen i de nordiske
lande blev ligeledes mere hektisk. Modsætningen
havde dog på dette tidspunkt eksisteret i årevis og
blev tydeliggjort i slutningen af 1940’erne og
1950’erne, hvor den kolde krig var på sit højde-
punkt. Frygten for kommunisterne og et ekspansivt
Sovjetunionen fik flere af de gamle modstandsfolk til

at reagere. Dette var et scenarium, som også udspil-
lede sig i Sverige og Norge. Det var midt i alt dette,
at Firmaet opstod.

Som nævnt var aflytningen af Alfred Jensens lej-
lighed i årene 1952-59 Firmaets mest kendte opera-
tion. Aflytningen gav Firmaet indsigt i kommunist-
partiets indre stridigheder samt i de personmodsæt-
ninger og intriger, som prægede den politiske dags-
orden i DKP. Allerede i de første år afslørede aflytnin-
gen, at der blandt de ledende partifolk var en række
mislyde. Det kunne være utilfredshed med måden,
hvorpå de forskellige ledere forvaltede arbejdet i par-
tikredsene, eller den politiske indstilling hos flere af
de nærmeste kolleger i partiets ledelse. Sådanne
synspunkter kom til udtryk i diskussionerne i parrets
hjem. Firmaet var imidlertid også involveret i disin-
formationskampagner mod DKP og forsøgte at etab-
lere en hvilende modstandsbevægelse. At organisa-
tionens aktiviteter – eller i hvert fald dele af dem –
var godkendt fra myndighedernes side, kan ses ved
det faktum, at nogle af Firmaets politiske analyser
endte i Udenrigsministeriets arkiv.

Til udfærdigelse af bogen er anvendt en række
kilder, ligesom personer, der på den ene eller anden
måde har været i berøring med Firmaet, er blevet
interviewet, selvom ikke alle har været parat til at stå
frem. For første gang i dansk koldkrigsforskning har
Kjeld Olesen givet en længere beretning om sin tid i
Firmaet og om hvordan han var ved at blive afsløret
år senere! Kjeld Olesen har udtalt sig til PET-kommis-
sionen, men ellers kender vi jo ikke meget til hans
engagement i Firmaet - han afviste i sin tid over for
Information at fortælle sin historie.

Med bogen er det for første gang blevet muligt
at få et indblik i den hverdag, som såvel Firmaets
aflyttere som det aflyttede par, Alfred Jensen og hans
hustru Ragnhild Andersen, havde. Der er således
anvendt en stor mængde privat kildemateriale til
udfærdigelse af bogen. Andet kildemateriale har dog
kastet nyt lys over Danmark under den kolde krig.
Det er således blevet påvist, at DKP -  eller personer
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med forbindelse til DKP - med stor sandsynlighed
har haft infiltreret dele af hjemmeværnet, politiet og
dele af det antikommunistiske miljø. Dette er et af de
første tegn - endda i DKP's eget arkiv - på, at kom-
munisterne opererede semi-illegalt. Også materiale
fra PET’s arkiv anvendes til at vise, hvordan man fryg-
tede de danske kommunister og deres aktiviteter.

Firmaets Største Bedrift viser, hvordan Firmaet i
1976 blev afsløret af Jens Otto Krag og hvordan den

hemmelige organisation endte som en politisk varm
kartoffel. Da sagen rullede i 1976, fik man aldrig
afklaret, i hvilken grad den politiske ledelse havde
kendt til og godkendt Firmaets aktiviteter. Af samme
grund kunne Firmaet igen komme i mediernes søge-
lys i 1998, hvor man i forbindelse med PET-sagen
genfortalte de gamle beretninger om aflytningen og
Firmaets desinformationskampagne mod DKP.
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Institut for Sprog og Kultur rummer fagene Dansk,
Engelsk, Fransk og Tysk og den tværfaglige uddan-
nelse Kultur- og Sprogmødestudier. Instituttets
medarbejdere arbejder med systematiske beskrivel-
ser og analyser af sprog, litteratur, kultur og medi-
er, med sprogets, litteraturens, kulturens og medi-
ers liv, funktion og forandring i samfundet og
med hvordan sprog, litteratur, kultur og medier
kan formidles og læres. Instituttets faglige profil er
karakteriseret ved at forbinde forskning og uddan-
nelse i de enkelte fag med tværsproglige og tvær-
kulturelle synsvinkler.   

I 2005 har instituttet arbejdet med nye initiati-
ver både på forsknings- og uddannelsesområdet,
herunder formulering af kernefelter i instituttets
forskning, igangsættelse af en åben uddannelse i
Kultur- og Sprogmødestudier og udvikling af nye
toningsprogrammer. 

Kernefelter: Europæiske Kulturstudier og
Sprogvidenskabelig Pragmatik
På baggrund af Forskningspolitisk Råds initiativ
om kernefelter i dansk forskning har instituttet
arbejdet med at beskrive sin forskning i to kerne-
felter, Europæiske Kulturstudier og Sprogvidenskabelig
Pragmatik, begge i samarbejde med andre institut-
ter. 

Europæiske Kulturstudier er et tværfagligt forsk-
ningsfelt der omfatter litteraturforskere fra fagene
dansk, engelsk, fransk og tysk i et samarbejde med
historikere i Institut for Historie og Samfunds-
forhold under det overordnede forskningstema
Tradition og modernisering.         

Sprogvidenskabelig Pragmatik indgår i et tværin-
stitutionelt kernefelt sammen med forskere inden
for Funktionel og kognitiv lingvistik ved Køben-
havns Universitet og CBS. I RUC’s  sprogforsk-
ningsmiljø er pragmatikken – forskning i sprog-
brug i dens sociale kontekst – i forgrunden.
Medieforskningen ved instituttet deltager i kerne-
feltet Kommunikation og social innovation der har
basis i Institut for Kommunikation, Journalistik og
Datalogi.

Institut for Sprog og Kultur



81

R
U

C
 

 
·

 
 

Å
R

S
B

E
R

E
T

N
I

N
G

 
2

0
0

5

Forskergruppernes aktiviteter 
2005 har været præget af stor aktivitet i institut-
tets fem forskergrupper Funktionel grammatik og
pragmatik; Sociolingvistik, Samtaleanalyse, Sprog-
pædagogik og Sociokulturelle Spørgsmål: SCALPS;
Litteratur og æstetik; Kulturstudier; Medier og kultur.
Grupperne har dannet ramme om fremlæggelser
af gruppemedlemmers forskning, herunder af
ph.d.-studerende, om gæsteforelæsninger af for-
skere fra ind- og udland, om temadage og –semi-
narer, om udgivelsesprojekter og om planlægning
og afholdelse af  konferencer. 

Konferencebidrag udgivet fra Consequences of
Mobility
Forskergruppen SCALPS, som afholdt den interna-
tionale konference Consequences of Mobility:
Linguistic and Sociocultural Contact Zones, har udgi-
vet konferencebidrag i elektronisk form.
Udgivelsen findes på
http://www.ruc.dk/isok/skriftserier/mobility/

Ny skriftserie KULT
Forskergruppen Kulturstudier udgiver skriftserien
KULT, som i 2005 har udgivet sit 2. nummer På
sporet af imperiet: Danske tropefantasier. Tidsskriftet
er et forum for forskningsmiljøet ved Kultur- og
Sprogmødestudier og for samarbejde med kolleger
der driver kulturforskning ved andre institutter på
og uden for RUC. 

Helte og antihelte 
Den litterære forskergruppe Litteratur og Æstetik
har afsluttet sit projekt om Helte og antihelte med
en publikation, der udkommer på Roskilde Uni-
versitetsforlag i 2006 Helte og antihelte. En littera-
turkritisk mosaik.

Symposium om sprogpolitik
Den 4. marts holdt instituttet i anledning af pro-
fessor Bent Preislers 60 års fødselsdag et Sympo-
sium om sprogpolitik med oplæg fra kolleger i insti-
tuttet og gæster, bl. a. professor Tove Bull, Tromsø. 

Åbningskonference: Historiefortælling i organi-
sationer
Den 8. april holdt Center for historiefortælling
åbningskonference under temaet Historiefortælling
i organisationer  med oplæg af professor Barbara
Czarniawska, Göteborg Universitet, professor

Anne-Marie Söderberg, Handelshøjskolen i
København, kommunikations- og ledelsesrådgiver
Ralf Lodberg, Advice og Fortællekompagniet 
v. Søren Bramsted og Kasper Sørensen.

Symposium: Østrigsk identitet
I anledning af 60-års-dagen for grundlæggelsen af
den Østrigske Republik arrangerede Center for
Østrigsk-Nordiske Kulturstudier den 9.-10. juni et
symposium om Østrigsk identitet. Historie, samfund,
litteratur med en række oplægsholdere fra ind- og
udland. Symposiet blev afholdt i samarbejde med
tyskfaget ved Københavns Universitet og den
østrigske ambassade.

Sprogligt Polyfoninetværk. International 
konference 
Sprogligt Polyfoninetværk er et netværk, støttet af
det Humanistiske Forskningsråd, som koordineres
i instituttet. Efter 3 år med flere årlige seminarer
og en serie fyldige arbejdspapirer afsluttede net-
værket sit arbejde med en international konferen-
ce på RUC den 15.-16. august. Som hovedtalere
var indbudt Patrick Dendale, Antwerpen, og Hans
Kronning, Uppsala. 

Romanistkongres
Den 24.-26. august var fransk ved RUC sammen
med romanister ved Københavns Universitet vært
for den XVI. Skandinaviske Romanistkongres.
Kongressen samlede 200 forskere og undervisere
inden for de romanske sprog fra de nordiske og
baltiske lande. Hovedtalere var Jean-Michel Adam,
Lausanne, Andrea Battistini, Bologna, Miranda
Stewart, Glasgow, og Alfonso de Toro, Leipzig.
Instituttet, der stod for udgivelsen af program og
abstracts, sørger ligeledes for publikation af konfe-
rencebidrag ved professor emeritus Michel Olsen.
Konferencen er støttet af Forskningsrådet for
Kultur og Kommunikation.

To disputatser
I 2005 har der fundet to forsvar sted for doktor-
graden dr. phil. Den 27. maj forsvarede Anne
Birgitte Richard sin afhandling Køn og kultur.
1930ernes og 1940ernes kamp om køn, kultur og
modernitet læst gennem kvindernes tekster. Den 25.
november forsvarede Simon Borchmann sin
afhandling Funktionel tekstteori og fiktivt fortællende
tekst med refleksiv funktion.
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Tre tiltrædelser
Den 12. september blev der afholdt dobbelt tiltræ-
delsesforelæsning for et fyldt auditorium. Søren
Schou, professor i dansk litteratur, forelæste over
Litteraturhistoriens forvandlinger. Karen Risager, pro-
fessor i Kultur- og Sprogmødestudier, forelæste
over Kultur- og Sprogmødestudier. Et rigtigt RUC-fag.
Samfundsengagement og tværfaglighed.  Cand. mag.
Anders Østergaard er blevet udnævnt til adjunge-
ret professor ved faget dansk, og den 13. januar
2006 holdt han tiltrædelsesforelæsningen
Forfatteren som pædagog.

Forskeruddannelse
Instituttets to forskeruddannelsesprogrammer
Europæiske Kulturstudier og Sprogvidenskabelige
Studier har fortsat deres positive udvikling. I 2005
er der knyttet flere forskningsrådsfinansierede sti-
pendier til Europæiske Kulturstudier, herunder et
med litteraturvidenskabelig tilgang. Ved årets
udgang var der 15 ph.d.-studerende ved institut-
tet. 

To nye toningsprogrammer
I 2005 blev to nye toningsprogrammer godkendt
til udbud i 2006. Programmet Flersprogethed og
Dansk som Andetsprog er en toning af faget Dansk
og Kultur- og Sprogmødestudier. Det uddanner til
forskning, udvikling, formidling og undervisning i
dansk som andet- og fremmedsprog i en flerspro-
get og flerkulturel verden. Det kan dreje sig om
voksne indvandrere og flygtninges tilegnelse af og
brug af dansk i dagliglivet, på sprogcentre og
arbejdspladser, eller udenlandske studerende på
forskellige uddannelsestrin i Danmark, eller børn
og unge fra de sproglige minoriteter der befinder
sig i læringsforløb i børneinstitutioner, skole og
anden uddannelse.

Programmet Migration, Udvikling og Identitet er
en toning af Kultur- og Sprogmødestudier og
Internationale Udviklingsstudier ved Institut for
Geografi og Internationale Udviklingsstudier.
Migration, Udvikling og Identitet er en tværfaglig
specialisering der sigter mod international ansæt-
telse ved NGO’er, private konsulentfirmaer og
overstatslige organisationer, mod ansættelse ved
stat og kommuner i Danmark, samt organisationer
og virksomheder, der arbejder med emner som
udvikling, flygtninge, integrationspolitik mv.

Åben uddannelse i Kultur- og Sprogmøde-
studier
September 2005 startede Kultur- og Sprogmøde-
studier Åbent med 18 deltagere. Det har længe
været et ønske at tilbyde Kultur- og Sprogmøde-
studier som åben uddannelse, bl. a. for at mulig-
gøre at gymnasielærere kan kvalificere sig til det
nye valgfag Kulturstudier i gymnasieskolen.
Uddannelsen henvender sig også til andre under-
visere og formidlere inden for social- og sundheds-
væsnet, medier mv. 

Dansk som andetsprog i vækst
I takt med at universitetet internationaliseres er
undervisningen i dansk som andetsprog for stude-
rende i vækst. Aktiviteten varetages nu af fire
ansatte, en studielektor og tre adjunkter. Udveks-
lingsstuderende og studerende der er optaget til
hele uddannelser i de engelsksprogede program-
mer får tilbudt danskundervisning fra begynderni-
veau til det højeste niveau, Studieprøven i dansk
som andetsprog. Også udefra er der efterspørgsel
efter instituttets ekspertise i bl. a. undervisning af
studerende med asiatisk baggrund. 

Kurser i kulturmøde for TAP
I et samarbejde mellem Dansk som andetsprog og
Kultur- og Sprogmødestudier er der udviklet og til-
budt et kursus i kulturmøde for TAP ved RUC.
Kurset viste at det er vigtigt at denne personale-
gruppes efteruddannelsesbehov som følge af inter-
nationaliseringen tilgodeses.

Akademisk engelsk for ansatte 
Efteruddannelse af RUC’s ansatte i akademisk
engelsk, både af VIP og TAP, er efter en evaluering
blevet en varig aktivitet ved instituttet. Evalue-
ringen viste at det er lykkedes at skabe et tilbud
der imødekommer sprogbehovene hos de forskelli-
ge grupper af ansatte. 

Også fra studerende der er optaget på engelsk-
sprogede programmer, har der vist sig et behov for
undervisning i akademisk engelsk. I samarbejde
med Det humanistiske basisstudienævn afprøver
instituttet en model for hvordan også denne opga-
ve kan varetages. 
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Doktorgrader
Anne Birgitte Richard: Køn og kultur. 1930ernes og
1940ernes kamp om køn, kultur og modernitet
læst gennem kvindernes tekster.  

Simon Borchmann: Funktionel tekstteori og fiktivt
fortællende tekst med refleksiv funktion. 

Ph.d.-grad
Elisabeth Friis: Mytens æstetik: Orfeus hos Gérard
de Nerval, Victor Segalen og Rainer Maria Rilke

Instituttets ansatte
6 professorer
1 docent
17 lektorer
4 adjunkter
2 studielektorer 
3 studieadjunkter
15 ph.d.-studerende
2 forskere i puljejob 
2 gæsteforskere
2 eksternt finansierede forskningsstipendiater 
2 lektorer på seniorordning 
6 TAP
2 TEK-TAP
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Køn og kultur  
– en nødvendig synsvinkel
Af lektor, dr.phil. Anne Birgitte Richard

Tiden mellem de to store verdenskrige har i kvindehi-
storisk sammenhæng fået en dårlig presse. I de øko-
nomiske, politiske og kulturelle kampe synes kvinder-
nes sag at vige under det første backlash efter
århundredets første årtier, der på papiret integrerede
kvinderne i et politisk og uddannelsesmæssigt med-
borgerskab. Og i dansk litteraturhistorie er kvinderne
mærkeligt stumme; kun Karen Blixen dukker op i
fremstillingerne som en lidt utilpasset stjerne, perifert
flankeret af lyrikerne Bodil Bech og Tove Meyer, den
vilde Hulda Lütken og kvindernes egen stilfærdige
historiefortæller Aase Hansen. Først på vej ind i kri-
gen og nye litterære tider melder nye stærke røster
sig, Sonja Hauberg og Tove Ditlevsen. Men er perio-

den blot en parentes for kvindernes liv i dansk kul-
tur? 

For et nærmere blik viser det interessante sig, at
konflikterne i og omkring moderniseringen på
ethvert niveau var dybt optaget af køn, der som
sædvanlig først og fremmest blev forstået som kvin-
der og deres forhold. Kønnet, kvindernes og krop-
pens anliggender blander sig ind i diskussionerne
som symptomer og emblemer på moderniteten og
dens krise, tilsyneladende i simple konfrontationer
mellem reaktionær undertrykkelse, som i nazismens
moderskabsideologier, og frisindet åbenhed, men
også som en ransagelse, der gik imod forenklede
modstillinger. 1930ernes livlige kommissionsliv, der
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så på befolkningens manglende tilvækst, på svanger-
skab, moderskab, boliger og dagsinstitutioner, tog
udgangspunkt i, at hvad der viste sig som kvindean-
liggender, men opdagede undervejs, at kvinderne
var mennesker med en række differentierede livspro-
jekter. Løsningen var måske som i kvindeforeningen
’Den åbne Dør’ at insistere på, at man så bort fra
kønnet i lovgivningen for ikke at stille kvinder svage-
re i konkurrencen? For hvad er egentlig køn og kvin-
der, og hvilken rolle spiller disse begreber i kultur-
kampen?

Afhandlingens tese er, at sammenhængen, ja
sammenfiltringen mellem kønnets og kulturens anlig-
gender er tæt og uomgængelig, og at netop
1930ernes brudfyldte diskussionsrum i særlig grad
åbner op for denne indsigt. I afhandlingens forsøgs-
opstilling bliver kvindernes litteratur brugt som pri-
mært materiale, der undersøges for, hvordan de
kvindelige forfattere selv fremstiller kulturen og kvin-
dernes og kønnets anliggender, mens periodens dis-
kussioner om køn og krop og den massekulturelle
presse til og om kvinder spiller med som dialogpart-
nere. Derudover er afhandlingen disponeret tematisk
efter pejlemærker, der var centrale i tiden: Kosmos,
Tiden, Naturen og Barnet. 

I første del analyserer jeg Hulda Lütken i samspil
med den nu ukendte Johanne Buchardt og i diskus-
sion med kønsforskningens overvejelser af relationen
mellem kvinder og kunst, dvs. kvinders placering i
kulturen som kulturskabende. Min forståelse nærmer
sig den fænomenologisk-eksistentielle tese, der pla-
cerer kønnet som en situation, men sat i relief af den
Kristeva-orienterede psykoanalyses diskussion af
moderfigurens rolle mellem natur og kultur. Det er
en differentieret opfattelse af kønnet mellem skæbne,
frihed og ubestemmelighed, der følger afhandlingen:
kønnet har betydning, men det er ikke forhåndsaf-
gjort hvilken betydning det har. Begge køn er mær-
ket af kun at have det ene, og ingen af dem kan tale
på begges vegne – og jo ikke engang på hele sit
eget køns vegne, da den enkelte krops grænser også
er vores erfarings grænser. I Kosmos følger jeg samti-
dig forfattere, der forsøger at bryde disse grænser
som i Hulda Lütkens mentale himmelfart og tekstuel-
le kønsskifte. Denne del inddrager også Bodil Bechs
og Tove Meyers lyrik.

Tiden præsenterer Aase Hansens fortællinger om
tidsligheden som indre og ydre faktor i kvindernes
liv, Ellen Raaes symbolske og symbolistiske tilgang til
tiden og Karen Blixens erkendelsesmæssige og etiske

tilgang til trianglen mellem samtiden, kønnet og
historien. I Naturen præsenteres Ellen Duurloos ner-
vøse og dramatiske kvindehistorie mellem eros, død
og moderskab, arbejderforfatteren Caja Rudes politi-
ske og litterære forsøg på civilisering og sublimering
af mænds og kvinders potentielt anarkistiske og klas-
seødelæggende driftsudfoldelser og Jo Jacobsens
egensindige samtænkning af kvindekamp, psykoana-
lyse, socialisme og hyldest til kærligheden. Afhand-
lingens sidste del om Barnet følger kvindernes tekster
på vej op i 1940erne med Sonja Haubergs stærke
koncentration om besættelsen som indre og ydre
traume, Tove Ditlevsens om sammensmeltningen
mellem det sociale og det psykiske i de unge pigers
psyke og skæbne. Hos disse to yngre forfattere bry-
des skellet radikalt ned mellem indre og ydre, og de
peger mod nye litterære strømninger, henholdsvis
modernisme og en revision af den psykologiske
realisme.

Tilsammen viser teksterne dels, at kvinderne ikke
var forstummede, dels at kønnets anliggender både
peger mod og er en del af kulturens, at det ene ikke
kan ekskluderes fra det andet, og endelig at forståel-
sen af brudfladerne i mellemkrigstidens fremstillinger
af køn, modernitet og kultur kan være vigtige redska-
ber i nutidens polariserede debat om modernitet og
frihed.
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Funktionel tekstteori og fiktivt fortæl-
lende tekster med refleksiv funktion
Af dr.phil. Simon Borchmann

Inden for danskfaget har undervisningen i sprog og i
litteratur per tradition været adskilt. Mange kan sik-
kert huske det fra skolen: Sprog var noget med ord-
klasser, syntaks og kommaer, mens litteratur var
noget med handling, temaer og sociale, psykologiske
og eksistentielle problematikker. 

I begyndelsen af 1960’erne kunne man imidlertid
registrere et initiativ der indebar en overskridelse af
dette skel. Således foreslog sprogforskeren Erik
Hansen (og andre) at anvende sprogbeskrivelser i
analysen af litterære tekster. Den didaktiske ambition
var at skærpe den sproglige iagttagelsesevne.
Initiativet gav anledning til diskussion inden for
danskfaget. Fra litterær side blev det påpeget, at
syntaktiske analyser o.l. ikke kunne bidrage med
noget interessant i en analyse af teksters mening. Fra
sproglig side svarede Erik Hansen, at dette ikke var et
principielt problem, men havde noget at gøre med
at de sprogbeskrivelser der stod til rådighed, ikke var
semantisk og pragmatisk funderede. Under alle
omstændigheder slog initiativet ikke rigtig igennem,

og svagheden ved beskrivelserne var måske en af
grundene.

Siden da er der sket meget. I 1974 udkom Peter
Brasks litteraturvidenskabelige disputats Tekst og tolk-
ning der bl.a. på grundlag af sprogvidenskabelige
principper og distinktioner opstillede en model for
systematisk beskrivelse af litterære tekster. I 1993
udkom Ole Togebys sprogvidenskabelige disputats
PRAXT – pragmatisk tekstteori der præsenterede en
model for analyse af såvel litterære som ikke litterære
tekster. Og alt imens er der løbende udkommet en
række semantisk og pragmatisk funderede beskrivel-
ser af dansk sprog. 

Da jeg i 1998 barslede med ideen til et ph.d.-
projekt inden for området sproglig analyse af litteræ-
re tekster, var der således et solidt teoretisk grundlag
at bygge videre på, ligesom sprogbeskrivelsernes tek-
stanalytiske potentiale var væsentligt styrket. Men
der var stadigt et stort udviklingsbehov.   

I 1999 blev jeg så ph.d.-stipendiat ved danskfa-
get, Institut for Sprog og Kultur, RUC med et projekt
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der gik ud på at udvikle en pragmatisk funderet
model for sproglig analyse af litterære tekster. Og
danskfaget, Institut for Sprog og Kultur og RUC gav
mig simpelthen ideelle betingelser for at udvikle mig
som forsker og for at gennemføre mit projekt. At det
tog fem år at færdiggøre projektet, kan således ikke
bebrejdes andre end mig selv; til gengæld har dansk-
faget på RUC været medvirkende til at den afhand-
ling projektet resulterede i, kunne indleveres og for-
svares som doktordisputats. 

Afhandlingen handler om hvordan man kan
anvende sprogbeskrivelser i analysen af litterære tek-
ster. Og den adskiller sig fra tidligere behandlinger af
emnet på følgende to punkter: For det første har den
læserorienteret tilgang. For det andet begrænser den
sig til en bestemt slags fortællende tekster, nemlig
tekster der er konstrueret sådan at de foranlediger en
forståelsesproces der omfatter to modstridende for-
ståelser af tekstens mening i forlængelse af hinanden.
Sådanne tekster kaldes i bogen peripetiske tekster, og
det omfatter bl.a. en lang række vittigheder, en del
kriminalromaner og visse noveller. Behandlingen er
koncentreret om peripetiske noveller.

Afhandlingen indeholder to bind. Det første er
anvendelsesorienteret, det andet er teoretisk argu-
menterende. Med det anvendelsesorienterede bind
præsenteres to modeller. Den ene er fremgangsmåde
for analyse af peripetiske tekster; den anden et
beskrivelsesapparat der kan anvendes i analysen og
diagnostikken af fortællende tekster.

Med det teoretisk argumenterende bind bliver
følgende overordnede problem behandlet: Hvordan
skal man analysere litterære tekster ud fra den anta-
gelse at tekstmening er et dynamisk fænomen, og at
der med litterære tekster brydes med sprogbrugsnor-
mer? Afhandlingens påstand er at forståelsen af
sådanne litterære tekster består i en anvendelse at to
forskellige forståelsesstrategier i forlængelse af hinan-
den med brud med sprogbrugsnormer som omdrej-
ningspunkt: Først læses der med tillid til fortælleren
som kommunikator, så med mistanke. Afhandlingens
bud på en løsning af problemet er en analysemodel
der afspejler dette skel. Således omfatter modellen
både en beskrivelse af det tekstlige grundlag for tilli-
dens forståelsesstrategi og en beskrivelse af det for
mistankens. Det første kan netop beskrives ved en
anvendelse af et pragmatisk sprogvidenskabeligt
beskrivelsesapparat; inden for denne ramme kan ord,
sætningskonstruktioner og tekstlige organiseringsfor-
mer beskrives som instruktioner i at konstruere tekst-

mening. Det andet grundlag kan også beskrives med
dette beskrivelsesapparat, nemlig som brud med
principper for at træffe sproglige valg og organisere
dem hensigtsmæssigt i forhold til forståelsen. For at
fortolke bruddene kræves imidlertid en anvendelse af
de forståelsesrammer litteraturvidenskaben har som
genstand. 

Bogens pointe er således, at en udtømmende
beskrivelse af peripetiske noveller og novelletter for-
drer en koordinering af den litterære og den sprogli-
ge side af danskfaget. Og dermed er det overordne-
de formål med bogen at bidrage til danskfagets di-
daktik.
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Instituttet er hjemsted for forskning og uddannel-
se inden for områderne kommunikation, journali-
stik og datalogi. 

Instituttet spænder over både det humanistiske
og det naturvidenskabelige hovedområde og rum-
mer også en stærk samfundsvidenskabelig oriente-
ring inden for alle tre fag. Forskningen i instituttet
strækker sig fra grundforskning over strategisk
forskning til forskellige former for anvendt forsk-
ning og forskningsbaseret udviklingsarbejde.
Instituttet varetager undervisningen i fire overbyg-
ningsfag: Kommunikation, Journalistik, Datalogi og
Performance-design og bidrager til de humanistiske
og de naturvidenskabelige basisstudier i både en
dansksproget og en engelsksproget variant. Hertil
kommer to åbne uddannelser: Master i Professionel
Kommunikation (MPK) og Master i Computer
Mediated Communication (MCC) samt en andel i
IT-vest uddannelsen: Master i IKT og Læring (MIL).
Instituttet varetager desuden på opdrag af IT-
Universitetet 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 Technology
(DMIT) dækkende datalogiafdelingens forskning.
Begge programmer er med i landsdækkende, inter-
nationale forskeruddannelsesnetværk.

Til at løse opgaverne har RUC i 2005 tildelt
instituttet en ramme på 55 faste VIP-stillinger
(adjunkt, lektor, professor). Stillingerne er fordelt i
forhold til undervisningen ved instituttets fire
overbygningsfag og de to basisstudier. I 2005 har
Kommunikation og Datalogi af bevillingsmæssige
årsager måtte reducere brugen af eksterne lektorer
og undervisningsassistenter. Ved udgangen af 2005
tegner der sig dog et mindre råderum for nyansæt-
telser på Kommunikation. Journalistik har trods
nyansættelser og udskiftninger blandt studielekto-
rer uden forskningspligt stadig ledige stillinger. 

Institut for Kommunikation,
Journalistik og Datalogi
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Udover adjunkter, lektorer og professorer, samt
studielektorer består instituttets stab af videnska-
belige medarbejdere af 22 ph.d.-studerende. Ved
udgangen af 2005 har instituttet 75 medarbejdere
med enten forsknings- eller udviklingspligt (med-
regnet 13 ph.d.-studerende, som ikke er ansatte på
instituttet). Hertil kommer omkring 54 eksterne
lektorer og undervisningsassistenter og en stab på
15 kontormedarbejdere og godt 20 teknikere sup-
pleret af studentermedhjælpere. I alt godt 150
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
professor 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 sek-
tionsleder 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 etableret
en fælles eksamensadministration (decentraliseret
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-under-
støttelse af Datalogiafdelingens forskning, uddan-
nelse og administration.

I tilknytning til afdelingen for Kommunikation
er der oprettet en sektion for Teknisk Drift og
Udvikling, også med en ansat leder, sektionsleder

Kim Sandholdt. Sektionen yder service og udvik-
ling inden for IT og AV til forskning, uddannelse
og administration for både afdelingen for
Kommunikation og Journalistik.

Instituttets fire overbygningsfag og de dertil
hørende studerende udgør hovedgrundlaget for
instituttets økonomi. Budgettekniske ændringer,
bl.a. afskaffelsen af kø-ordningen til overbyg-
ningsfaget Kommunikation, har i 2005 presset de
faste medarbejdere til at udføre det samlede
uddannelsesprogram for en reduceret bevilling,
ligesom fornyelserne af afdelingens apparatur har
måttet udsættes. Ligeledes oplever Datalogi –
efter en årrække med stigende efterspørgsel – en
reduktion i efterspørgslen da IT-Universitetet ikke
længere optager nye studerende på den til RUC
udliciterede linie. Efterspørgslen efter Journalistik
er fortsat stabil, mens Performance-design er
nystartet og dermed i vækst. Masteruddannel-
serne udgør fortsat en niche-produktion, som
samtidig skaber rum for uddannelseseksperimen-
ter, der senere integreres i de ordinære uddannel-
ser. 

Alle instituttets uddannelser har i 2005 været
præget af diskussionen om tilpasning til uddan-
nelsesreformen. Reformen sætter fagligheden
under pres samtidig med at den har været en
inspiration til nyudvikling af instituttets uddan-
nelser. Såvel Kommunikation som Datalogi har i
2005 gennemført omlægninger så uddannelserne
også kan gennemføres på engelsk.

Tre af instituttets fire overbygningsfag, nemlig
Kommunikation, Journalistik og Datalogi havde
studiestart to gange i 2005 (1/2 og 1/9) og under-
støtter således allerede uddannelsesreformens
vægtning af to-fags bacheloruddannelser.

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 forsk-
ningstid på at skrive ansøgninger.

Ansatte på institutniveau:
2/3 lektor (institutleder)
1/2 ekspeditionssekretær (institutsekretær)
1 AC-fuldmægtig
1 assistent
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Afdelingen for Kommunikation
Afdelingen varetager forskning og undervisning
inden for fagområderne kommunikation og per-
formance-design. Afdelingens forskning og under-
visning er to sider af samme sag og tager udgangs-
punkt i behovet for viden inden for overbygnings-
uddannelserne i Kommunikation og Performance-
design, og de praksisfelter som disse uddannelser
retter sig imod.

Afdelingens målsætning og virksomhed
Det er formålet med den samlede virksomhed i
Afdelingen for Kommunikation at skabe videnska-
beligt baseret indsigt i enhver form for Kommu-
nikation, der drejer sig om formidling af viden og
oplevelser, gennem traditionelle og interaktive
medier og gennem interpersonel kommunikation
i hverdagen.

Afdelingens forskning frembringer i forlængelse
af dette formål indsigter om kommunikation, der
fremmer samfundets forståelse af sig selv som
medialiseret informations- og oplevelsessamfund,
og som er relevante for og anvendelige i offentlige
institutioner og private virksomheder. Forsknin-
gen 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 rele-
vante 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 bibrin-
ge dem de teoretiske, metodiske, analytiske og
produktive kompetencer der sætter dem i stand til
selv at skabe indsigter om kommunikative og
mediemæssige forhold på et højt professionelt
niveau.

Undervisningen kvalificerer således de stude-
rende til erhvervsfunktioner i virksomheder, orga-
nisationer og institutioner, hvor det er afgørende
at medarbejderen har de analytiske og produktive
kompetencer der gør at kommunikationsindsatsen
tjener det ønskede formål.

Kommunikationsforskningen
Afdelingen rummer forskningscentre, der omfatter
så godt som alle medarbejdere med forsknings-
pligt. Afdelingens forskningsorganisering ser her-
efter således ud:
• Center for Brugerorienteret

Kommunikationsforskning, 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 hvert samler nogenlunde lige
mange forskere og omfatter både fastansatte og
løstansatte VIP'er, har gennem 2005 været præget
af en vekselvirkning mellem på den ene side inter-
ne seminarer for medlemmerne og på den anden
side åbne, offentlige seminarer og konferencer
med oplægsholdere og deltagere fra andre lærean-
stalter og fra kommunikationsbranchen. En række
forskere i de tre centre er involveret i ledende og
deltagende roller i nationale, nordiske og interna-
tionale forskningssamarbejder inden for blandt
andet læring og medier, sundhedskommunika-
tion, samarbejde på nettet og erhvervsjournalistik.

To forskningspolitiske kernefelter
Afdelingen for Kommunikation er hjemsted for et
af de forskningspolitiske kernefelter, som Roskilde
Universitetscenter meldte ind til Danmarks
Forskningspolitiske Råd i 2005. Feltets titel er
Kommunikation og social innovation. Afdelingen
bidrager desuden med sine performance-design
kompetencer til kernefeltet i Oplevelsesledelse.

"Kommunikation og social innovation"
Kernefeltets forskning fokuserer konsekvent på
brugerperspektivet og anskuer kommunikation som
en skabende proces med brugeren som en medska-
bende aktør - mens brugerperspektivet traditionelt
og stadig ignoreres eller undervurderes inden for
kommunikations- og medieforskning: Hvordan
oplever, forstår og bruger aktørerne de kommuni-
kative processer og produkter? Hvilke kreative og
produktive kompetencer fordres for at inddrage
aktørerne som (med)skabende i designprocesser i
'store' og 'små' medier? Dette perspektiv tilveje-
bringer en forklaringskraft, der er forudsætningen
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for at forskningen kan anvendes i brugerdrevne
innovationsprocesser, både på det overordnede
samfundsplan hvor det drejer sig om at forsyne
beslutningstagere med viden der kan omsættes til
kultur,- medie- og uddannelsespolitiske tiltag, og
på det institutionelle plan hvor opgaven består i
at udvikle aktørernes gensidige kommunikations-
og handlekompetencer.

I kernefeltet udføres der grundforskning og
anvendt forskning på en række områder:

• Risikokommunikation mellem myndigheder,
medier og borgere.

• Strategier for netværkskommunikation: 
brugere og interaktivitet.

• Forskningens innovative videndelings-
processer.

• Borgerne og demokratiets medialisering.
• Patientdreven forandring af sundheds-

kommunikation.
• Analyse og design af interaktive medier i

formelle og uformelle læreprocesser.
• Interkulturel kommunikation mellem ledelse

og ansatte.
• Globalisering og udviklingskommunikationens

aktører.
• Medierne og den dagsordensættende proces

(miljø, krig, Europa).

Kernefeltets titel angiver dels forskningens fokus
på sociale innovationsprocesser (i deres samspil med
teknologiske innovationsprocesser), dels den dob-
belthed, der kendetegner kommunikative proces-
ser: På den ene side bliver sociale innovationer
synlige i kommunikation: Kommunikative processer
- i massemedier, organisationer og hverdagsliv -
udgør den resonansbund, hvor sociale forandrin-
ger tager form for samfundets medlemmer, og
videnskabelige analyser af kommunikation kort-
lægger og fortolker disse sociale forandringspro-
cesser. På den anden side ændres samfundsmæssi-
ge institutioner og processer gennem kommunika-
tion: Kommunikative processer er en drivende
kraft i sociale forandringsprocesser: Det er gennem
kommunikation, at sociale aktører (fx. i medierne)
initierer og katalyserer betydningsprocesser, der i
et komplekst samspil med mediernes brugere
(seere, læsere, surfere) fører til nye former for
handling inden for politik, forbrug og hverdagsliv.
Det er gennem kommunikation, at ledelse og

medarbejdere i organisationer og virksomheder
forhandler de betydninger og interesser, der fører
til ændrede relationer, mellem organisationens
interne aktører indbyrdes, og mellem organisatio-
nens og omverdenens aktører.

"Oplevelsesledelse"
Inden for kernefeltet udvikles der nye forståelses-
rammer for den lange række af kulturelle og sam-
fundsmæssige fænomener, der kan sammenfattes i
begrebet: Oplevelse. Det drejer sig om aktiviteter
inden for kultur, medier, sport og idræt, spil, turis-
me, caféer og restauranter, design og mode, arkitek-
tur, events m.v., der anskues under ét som manife-
stationer af en stigende orientering mod oplevelser,
der spænder fra berigende erfaringer til underhold-
ning og tidsfordriv, og som er grundlag for oplevel-
sesøkonomien, hvor virksomheder, institutioner og
organisationer producerer og leverer oplevelser. 

De produkter og serviceydelser, som er basis for
oplevelser i denne forstand, skal designes og plan-
lægges, og produktion og levering skal organiseres.
De virksomheder, institutioner og organisationer
som med forskellige mål satser på oplevelser, skal
konkurrere på et marked, der bliver stadig mere
globalt. Og oplevelse bliver i sig selv et konkurren-
ceparameter for produkter og serviceydelser, som
markedsføringselement og som del af produktet.



De fænomener, som optræder som integrerede
elementer i oplevelsesaktiviteter, har i en årrække
været genstand for forskning på RUC. Her bidrager
Afdelingen for Kommunikation, gennem sit perfor-
mance-design-miljø med forskning i fænomener
som symbolsk repræsentation (semiologi); sprog
(lingvistik og tekstteori); musik, teater, dans, sport,
sociale ritualer (hver for sig og samlet som perfor-
mance-teori); retorik; film, fjernsyn, radio, internet
og andre medier; gastronomi; og i det hele taget
sansningens og perceptionens psykologi og social-
pyskologi. Denne forskningsindsats er på det sene-
ste især fokuseret omkring planlægning, gennemfø-
relse og vurdering af live performances og events.

Samarbejds- og netværksaktiviteter
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 repræsenterer
desuden Afdelingen i bestyrelsen for den lands-
dækkende Forskerskolen i Medier, Kommunikation og
Journalistik. Forskerskolens primære opgave er at
udbyde kurser for de ph.d.-studerende ved de del-
tagende institutioner, og at medvirke til kompe-
tenceudvikling for ph.d.-vejlederne.

På forskeruddannelsesområdet deltager
Afdelingen desuden (ved professor Kim Schrøder) i
det NorFa-finansierede Nordic Network of Media
and Communication 2003-5, der arrangerer forsker-
uddannelseskurser for nordiske forskerstuderende,
og i det europæiske sommerskoleprogram for for-
skerstuderende The Intensive European Programme
for Doctoral Research in Communication (IEPDC).

Afdelingens uddannelser
Afdelingen har i 2005 konsolideret kandidatud-
dannelsen Performance-design. Performance-
design er en uddannelse, der peger mod kultur- og
oplevelsessektoren. Genstandsfeltet er live perfor-
mances 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 fremfø-
relse af musik, lyd, lys, billeder og deres samspil
med det rum hvori en performance udspiller sig.
Studieleder er lektor Niels Erik Wille. Faget har
ved indgangen til 2006 en studenterbestand på
knap 100.

Faget Kommunikation har i 2005 oplevet en
lille fremgang i studentertallet. Den årlige tilgang
ser ud til at have stabiliseret sig på et niveau i
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størrelsesordenen 150 studerende, således at der
ved indgangen til 2006 i alt var ca. 1100 registre-
rede studerende i Kommunikation (inkl. master-
uddannelsen MPK). I det akademiske år 2004/05
var der 205 studerende der blev kandidater med
Kommunikation som fag. Studieleder er lektor
Hanne Løngreen.

Masteruddannelsen i Professionel Kommuni-
kation har fortsat stor søgning. Der er 75 indskrev-
ne studerende. Uddannelsesleder er studielektor
Leslie Fleming.

Uddannelsen i Master i Computer Mediated
Communication (MCC) har efter et års pause
oprettet et nyt hold pr. 1. september 2005.
Uddannelsen har i alt 27 indskrevne studerende.
Uddannelsesleder er studielektor Helle Frederik-
sen.

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
Historie. 

Internationalisering
Afdelingen er internationalt aktiv og indgår i en
række netværk med kontakter til England,
Holland, Frankrig, Italien, Spanien og Portugal,
samt uden for Europa til Canada, USA og
Australien. 

Det internationale optag af udenlandske stude-
rende i Afdelingen for Kommunikation udviklede
sig kraftigt i 2005. I foråret optog Kommunikation
i alt 24 udenlandske studerende. I efteråret 2005
optog Kommunikation 30 gæste- og udvekslings-
studerende. Derudover optog Kommunikation
sammen med Datalogi, Kultur- og sprogmødestu-
dier og Engelsk 21 studerende direkte på kandidat-
uddannelsen, hvoraf dog kun 5 påbegyndte
uddannelsen. 

På baggrund af RUC's øgede internationalise-
ring har Studienævnet for Kommunikation opret-
tet et internationalt spor. Det internationale spor,
hvor al undervisning foregår på engelsk, er således
en 'fast' pakke af fag, der skal tilgodese dels de stu-
derendes læringsproces, og dels styringen af de
administrative ressourcer som internationaliserin-
gen kræver i stort omfang.

CoMundus Programmet er et EU støttet pro-
gram, der er etableret af et Konsortium af 7

Europæiske 'Partner' Universiteter, der har udviklet
en masteruddannelse udbudt som 'double degree'
inden for Kommunikation, Medier og
Kulturstudier (http://www.comundus.net/).
Programmet strækker sig over et forløb på 3 se-
mestre, hvor de studerende tilbringer 2 semestre
på deres hjemuniversitet og 1 semester på et af de
øvrige Partner universiteter. Af de 12 studerende
havde 9 RUC som hjemuniversitet. Studerende der
har gennemgået forløbet får tildelt mastergraden
'European Master of Arts in Media, Communi-
cation and Cultural Studies'.

På ph.d.-niveau optog Kommunikation en
polsk kulturudvekslings ph.d.-studerende.

Teknisk Drift og Udvikling
Sektionens opgave er at anskaffe, drive og vedlige-
holde IT og AV apparatur inden for afdelingerne
Kommunikation og Journalistik, samt at udvikle
teknologiske løsninger inden for administration,
forskning og undervisning. Det er ligeledes sektio-
nens opgave at anskaffe og opstille inventar i kon-
torer 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 video-
redigeringsanlæg samt 10 mindre laptopbaserede
redigeringssystemer. Hertil kommer 3 lydredige-
ringsanlæg med tilhørende speakbox.

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
rum-installationer 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.

2005 har været præget af personalemæssige
udfordringer. En medarbejder havde barselsorlov
og en anden fratrådte sin stilling sidst på året. For
at løfte sektionens opgaver har det derfor været
nødvendigt for de ansatte i sektionen at påtage sig
nye og flere arbejdsopgaver. På trods af de givne
omstændigheder er det lykkedes at holde sektio-
nen i luften, men vi ser frem til et nyt år med en
fuldtallig personalegruppe.
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Ansatte i Afdelingen for Kommunikation
Videnskabeligt personale:
5 professorer
19 lektorer
3 adjunkter
2 studielektorer
1 undervisningsadjunkt
1 forskningsassistent
7 ph.d.-studerende
21 eksterne lektorer og undervisningsassistenter

Administrativt personale:
1 ekspeditionssekretær (afdelingssekretær)
2 AC-fuldmægtige
1 kontorfuldmægtig
2 overassistenter
1 assistent
2 studievejledere

Teknisk personale:
1 sektionsleder (AC)
1 systemprogrammør (AC)
1 systemadministrator
1 ingeniørassistent (AV)
3 edb-driftassistenter

Afdelingen for Journalistik
Virksomheden på Afdelingen for Journalistik blev
også i året 2005 præget af ekstern evaluering. Efter
at uddannelsessiden blev evalueret i 2004, var turen
i 2005 kommet til forskningen: Det var denne gang
Videnskabsministeriet (VTU) som var den evalue-
ringsansvarlige. Selvevalueringsrapport og besøg af
det af VTU nedsatte udenlandske ekspertpanel var
klare i juni, og kort før jul forelå et udkast til evalue-
ringsrapport. Da der ved årsskiftet ikke forelå nogen
færdig evaluering, må en omtale af resultaterne fra
evalueringen vente til årsrapporten for 2006. 

Forskning
På forskningssiden var året i øvrigt præget af at
afdelingens anden ph.d.-stipendiat afleverede sin
afhandling, og til tiden. Ida Schultz' ph.d.-afhand-
ling Bag nyhedskriterierne er omtalt nærmere på de
følgende sider. Året bød desværre også på tab, idet
afdelingens tredje stipendiat valgte at stoppe for i
stedet at blive journalist. 

Det af Institut for miljøvurdering finansierede
projekt om miljøet i medierne afsluttedes med en

konference, hvor resultaterne blev fremlagt.
Konferencen åbnedes af miljøministeren og havde
deltagelse af udenlandske forskere og danske jour-
nalister og miljøorganisationer. En af afdelingens
medarbejdere blev involveret i et nyt stort forsk-
ningsprojekt om erhvervsjournalistikkens og cor-
porate social responsibility udvikling i Skandina-
vien 1995-2005. Arbejdet udføres i samarbejde
med Afdelingen for Kommunikation, og er
finansieret af Forskningsrådet for erhverv og sam-
fund. Også i 2005 leverede afdelingsmedarbejdere
omfattende forskningsformidling i mange medier
i forbindelse med de nævnte større begivenheder
og løbende gennem året. En medarbejder (Kirsten
Mogensen) fik orlov for at blive mediekoordinator
for FN i den tsunami-katastroferamte Aceh-pro-
vins i Indonesien. 

Uddannelse
På undervisningssiden skete der udskiftning på de
vigtige poster som studielektorer, som i høj grad
varetager undervisningen i praktisk journalistik.
Susanna Arpi og Simon Andersen holdt op, og
Mette Terkelsen og Anders Refnov begyndte. Fra
afdelingen dimitterede 16 bachelorer i journali-
stik, og 34 kandidater i journalistik.

Administration
Administrativt fik afdelingen ny studieleder, idet
Jørgen Poulsen afløstes efter mange års fortjenst-
fuldt arbejde af Leif Becker Jensen. Ny studiesekre-
tær blev Susanne Jensen. 

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

Administrativt personale:
1 kontorfuldmægtig 
1 assistent
1 studievejleder

Yderligere beskæftiger afdelingen en række tekni-
kere, som deles med Afdelingen for
Kommunikation (se denne).
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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 Driftsaf-
delingen ved Datalogi.

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

• Databaser, Vidensbaserede systemer og
“Computational Logic”, herunder fleksible fore-
spørgselssystemer, 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 og IT-sikkerhed.

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

I 2005 lykkedes det for en mindre del af datalogi-
afdelingens medarbejdere at få kategoriseret forsk-
ningsområdet ”Human-centered Technologies for
the Information Society” som et af RUC’s ti forsk-
ningskernefelter.

Endvidere har datalogiafdelingen påbegyndt
udarbejdelsen af en forskningsrapport med
udgangspunkt i datalogis faglige udviklingsplan
fra 2004. Begge dele lægger op til en fortsat sats-
ning på forskning med international gennemslags-
kraft og en udbygning af mængden af aktive for-
skere i afdelingen gennem yderligere tiltrækning
af eksterne midler. Et andet væsentligt element er
fastholdelsen af udbygningen af afdelingens ph.d.-
uddannelsesaktiviteter og mængden af aktive
ph.d.-studerende gennem projektfinansiering,
samfinansiering og de forskellige erhvervsforsker-
uddannelsesordninger.

Datalogiafdelingens medarbejdere deltager i en
række nationale og internationale forskningspro-
jekter, herunder 

• OntoQuery – Ontology-based Querying, 
• ASAP – Advanced Specialization and Analysis

for Pervasive Systems (se den efterfølgende
artikel om forskningsprojektet af projektleder,
John Gallagher), 

• CONTROL – Constraint based Tools for Robust
Language Processing, 

• HyLoMOL – Hybrid Logic Meets Other Logics, 
• HIT – HealthcareIT

Også i 2005 har afdelingen og dens medarbejdere
været vært(er) for en række internationale, natio-
nale og regionale forskningskonferencer og forsk-
ningsmøder.

Der har ikke været tilgang i den faste stab af
videnskabelige medarbejdere, men et professorat
samt et adjunktur er opslået til forventet besættel-
se i 2006. Hermed forventer afdelingen at indhen-
te det efterslæb, der har været på besættelsen af de
faste VIP stillinger. Afdelingen har samtidigt redu-
ceret i staben af eksterne lektorer.

På formidlingssiden har afdelingen bidraget til
overførsel af praktisk og teoretisk viden til sam-
fundet igennem afholdelse af temamøder mellem
IT-industrien, offentlige myndigheder og universi-
tetssektoren. Denne dialog der hermed er opstået
har dels udmøntet sig i formidling af forskningsre-
sultater og dels givet inspiration til nye uddannel-
ses- og forskningsmæssige satsninger i forhold til
konstaterede og forventede behov i samfundslivet.
Det er afdelingens plan at fortsætte denne indsats
i den kommende tid.
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Uddannelse
Undervisningsindsatsen fordeler sig på de naturvi-
denskabelige 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.
Studieleder er lektor Keld Bødker.

Afdelingen har tillige i en årrække deltaget i
toningsuddannelsen i Interaktive Medier i samarbej-
de med Kommunikation og har i 2005 yderligere
fået etableret toninger i Digital forvaltning sammen
med Offentlig Administration, Geoinformatik med
Geografi samt Bioinformatik med Biologi.
Endvidere er i 2005 indledt en dialog med
Copenhagen Business School (CBS) og Danmarks
Biblioteksskole (DB) om uddannelsessamarbejde.
Sammen med Institut for Datalingvistik på CBS er
foreløbigt etableret en aftale om en fælles kombi-

nationsuddannelse på kandidatniveau: ”Sprog- og
Vidensteknologi” der er et tilbud til både RUC- og
CBS-studerende. Sammen med DB forventes i
2006 tilsvarende etableret en fælles kombinations-
uddannelse. Endelig bidrager afdelingen til den
engelsksprogede bacheloruddannelse i naturviden-
skab baseret på en engelsk variant af det naturvi-
denskabelige basisstudie med et afsluttende tredje
år i Scientific Modeling and Computation eller
GeoInformatics.

Afdelingen indgår desuden aktivt i internatio-
nalisering i uddannelsen, primært koncentreret
om EUs ERASMUS-program, hvor de foreliggende
udvekslingsaftaler med en række europæiske uni-
versiteter udnyttes aktivt i begge retninger. 

Forskeruddannelse
På afdelingens forskeruddannelsesprogram Design
and Management of Information Technology (DMIT)
var ved udgangen af 2005 indskrevet 13 ph.d.-stu-
derende, heraf en under bedømmelse.
Hovedparten af finansieringen til afdelingens
ph.d.-stipendier er ekstern primært via eksterne
forskningsbevillinger. En enkelt af afdelingens
ph.d.-studerende er finansieret igennem Erhvervs-
ph.d.-ordningen. 

Alle ph.d.-studerende er tilknyttet afdelingens
forskeruddannelsesprogram, DMIT. Gennem pro-
grammet forestår afdelingen forskeruddannelse
både i form af vejledning og åbne ph.d.-kurser, som
også arrangeres i samarbejde med partnere i afde-
lingens eksternt finansierede forskningsprojekter.

Afdelingens forskeruddannelsesprogram samar-
bejder også med det regionalt baserede nordiske
interdisciplinære ph.d.-program DMIT – Design
and Management of Information Technology.

Ph.d.-grader
Jens Kaaber Pors: Integrating generic groupware and
distributed work practices (forsvaret den 21. februar
2005). 

Sisse Finken, Methods as technologies for producing
knowledge. An encounter with cultural practices –
reflections from a field study in a high-tech company
(forsvaret den 7. oktober 2005).

Davide Martinenghi: Advanced Techniques for
Efficient Data Integrity Checking (forsvaret den 
26. oktober 2005). 
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Administration og IT-service
Datalogiafdelingens administration varetages af en
afdelingssekretær, mens studienævnets admini-
stration og vejledningsopgaver varetages af en stu-
dienævnssekretær og en faglig vejleder. Afdelin-
gens hussekretær bidrager desuden til løsningen af
ovenstående opgaver samt ved særlige arrange-
menter.

Datalogiafdelingens øvrige sekretærer samt de
tekniske medarbejdere er samlet i Driftsafdelingen.
Hovedparten af Driftsafdelingens opgaver er rettet
mod services for hele universitetscenteret, både
drift og udvikling af såvel netværk, som fælles IT-
services. En del af nyudviklingen foregår inden for
rammerne af RUC’s Portal-projekt. Herudover er
det også Driftsafdelingens opgave at understøtte
datalogiafdelingens specielle behov for admini-
strative, undervisningsmæssige og forskningsrela-
terede IT-services.

Ansatte i Datalogiafdelingen
Videnskabeligt personale:
2 professorer
10 lektorer
1 adjunkt
2 adjunktvikarer 
5 eksterne lektorer 
13 ph.d.-studerende (hovedsageligt eksternt
finansierede, herunder 1 erhvervs-ph.d.)

Administrativt personale:
1 kontorfuldmægtig
2 overassistenter
1 assistent
1 faglig vejleder

Teknisk personale:
1 systemchef
9 AC-tap
4 tek-tap
2 tek-tap 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 tjenstlig 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. I 2005 udlåntes 17.855 stk.
udstyr fordelt på 3.571 lånesager. 

Afdelingen står for opsætning og vedligehol-
delse af AV-udstyr i centerets fælles lokaler.
Herunder instruktion til 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.
Afdelingen 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.

2005 var endnu et spændende år med installa-
tion af nyt højttaleranlæg i St. Auditorium og en
prøveperiode med web-kameraer i auditoriet, så
alle kan følge forelæsningerne direkte fra deres
computer. Vi venter på et regelsæt omkring bru-
gen af disse kameraer. Vi har fået nyt video-konfe-
rence op at stå i vores studie, så man kan tale med
resten af verden og se levende billeder samtidig.
Vi har omlagt AV udlånets database og fået en
hurtigere ekspeditionstid. Vi har fået nyt DVD/CD
kopiering, der nemt kopierer DVD’er i 16 gange
normaltid. Vi har deltaget i en række arkitektmø-
der for at være på forkant med AV installationerne
i den kommende bygning 47/48. 

AV-afdelingens driftsbudget er 350.000 kr. til
dækning af AV udlån, AV redigeringsområde, repa-
rationer af udstyr, drift og vedligehold af auditori-
er samt kontorhold og internt bogholderi.

Antallet af fælles auditorier og større fælles
undervisningsrum er steget fra 4 i 1996 til 18 i
2006 – en stigning på 450 % uden at bevillingen
er forhøjet tilsvarende. 

Ansatte i afdelingen
1 leder
1 fotograf
1 tv-tekniker
1 studentermedhjælp
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Atomdebatten var risikosamfundets
debut i Danmark
Lektor, dr.phil. Oluf Danielsen, Afdelingen for Kommunikation, oluf@ruc.dk

De langstrakte offentlige diskussioner om atomkraft i
Danmark i årene 1974 til 1985 betød på flere måder
et opgør med hidtidige opfattelser af synet på tekno-
logiens rolle i det moderne samfund. Tekniske frem-
skridt var indtil da blevet opfattet som et uomgæn-
geligt gode i samfundet. Teknikere og naturviden-
skabsmænd blev anset for at være producenter af
løsninger på mange af samtidens og fremtidens
spørgsmål. Atomenergikommissionen blev oprettet i
midten af 1950'erne. Den fik til opgave at udvikle
atomenergien til samfundets tarv, som politikerne
skrev i loven. Offentlighedens reaktion på indgangen
til atomalderen var overvejende positiv grænsende til
det begejstrede.

Polariseret offentlig diskussion
Da danske elværker cirka 20 år senere foreslog at
bygge atomkraftværker i Danmark var stemningen
vendt til skepsis. Der var opstået en bevidsthed om
industrisamfundets forurening af luft, vand og jord.
Miljøbevægelsen var startet på det grundlag.
Organisationen til Oplysning om Atomkraft (OOA)
voksede ud af denne folkelige skepsis og blev den
gennemgående kritiker frem til et flertal i
Folketinget i 1985 besluttede, at atomkraftværker
ikke skulle indgå i den danske energiplanlægning.
"Slaget" om atomkraften foregik på to arenaer: I
offentligheden båret af medierne, demonstrationer
og et utal af debatmøder, og i Folketinget.
Diskussionerne var stærkt polariserede mellem til-
hængere og modstandere. Den mulige langtidsop-
bevaring af atomaffaldet og de sandsynlige konse-
kvenser af et stort uheld på et atomkraftværk kom i
fokus og forblev de gennemgående temaer i alle de
år, debatten stod på.

Risikokommunikation 
Kommunikation om det risikable i forbindelse med
atomkraft fandt altså sted i udstrakt grad. Tilhængere
og modstandere benyttede dog forskellige tilgange
for at forklare sig over for lægfolk og politikere.
Tilhængerne kommunikerede via det teknisk-økono-
miske risikobegreb, der siger, at risiko er produktet af
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sandsynligheden for at en ulykke indtræffer og kon-
sekvenserne, en ulykke kan medføre. På kort form: 
R = S x K. Tilhængerne var i helt overvejende grad
optaget af at formidle de meget små sandsynlighe-
der for, at en ulykke kunne indtræffe. Modsat benyt-
tede modstanderne sig i overvejende grad af at for-
midle de mulige konsekvenser af en ulykke. Fokus på
de små sandsynligheder betød, at tilhængerne kun
vanskeligt blev forstået. Det betød, at tilhængerne i
høj grad kommunikerede på afsenderpræmisser. Med
konsekvenserne i fokus argumenterede modstander-
ne i langt højere grad på lægfolks, dvs. modtagernes
præmisser.

Vinderne var bedre til at sætte sig 
i modtagerens sted
På baggrund af den psykologiske risikoforskning vises
det i afhandlingen, at lægfolk især opfatter nye
risikokilder som meget risikable. Atomkraften med
dens ikke sanselige meget små bidrag til baggrunds-
strålingen er netop et eksempel på en risikokilde, der
blev oplevet som uforståelig og ny, hvorfor allerede
de daglige udslip fra et atomkraftværk sås som fare-
truende, selv om bidragene fra den daglige drift lig-
ger et godt stykke under den naturlige baggrunds-
stråling. 

Det vises endvidere på baggrund af den kulturelle
risikoforskning og forskning om "public understan-
ding of science", at accept af det risikable i langt
højere grad afhænger af tilliden til de institutioner,
der som opgave har at forvalte, at menneskeskabte
aktiviteter med potentielle risici forgår på betryggen-
de måde. Atomenergikommissionens forskere på
Forsøgsanlæg Risø undergravede med deres meget
ensidige anbefalinger af atomkraften på det nærme-
ste tilliden til dem selv. Modekspertisens kritiske ind-
læg i debatten blev derfor modsat argumenter, skep-
tiske borgere hellere lyttede til og accepterede. 

Sagligheden fik dybde
Med udgangspunkt i en videnskabssociologisk dis-
kussion af ekspertbegrebet vises det, at de certificere-
de eksperter, dvs. myndighedspersonerne med den
autoritative magt til at definere, hvad en problemstil-
ling drejer sig om, blev så kraftigt udfordret af mod-
ekspertisen, at der opstod en omfattende målsætten-
de diskussion i den politiske offentlighed. Modeks-
pertisen udfordrede den eksisterende elite på atom-
kraftområdet i en sådan grad, at de demokratiske
diskussioner om anvendelsen af atomteknologien fik

et omfang og en dybde, der ikke ville være blevet
opnået, hvis kun den certificerede ekspertise havde
rådgivet politikerne. 

”Eksperter” eller eksperter?
Afgørende for det politiske nej i Folketinget var ikke
kun de kritiske diskussioner om uheldsrisiko og atom-
affald i sig selv. Som følge af diskussionerne havde
stor modstand i befolkningen udviklet sig, så atom-
kraften ville være faldet ved den folkeafstemning, der
var lagt op til, hvis Folketinget sagde ja til atomkraf-
ten. Endeligt og meget afgørende var det også, at
der, mens diskussionerne stod på, blev fundet bety-
delige olie- og naturgasforekomster i den danske del
af Nordsøen.

Referencer
Oluf Danielsen: Atomkraften under pres. Dansk debat
om atomkraft 1974-85. Roskilde Universitetsforlag.
2005. 1061 sider.
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Bag om nyhedskriterierne

Adjunkt Ida Schultz, Afdelingen for Journalistik, ischultz@ruc.dk

Hvorfor bliver nogle begivenheder til nyheder og
hvilken rolle spiller journalistisk professionskultur og
selvforståelse? 

Hvordan vurderer journalister og redaktører en
histories nyhedsværdi og hvad betyder de interne
nyhedsspil for udvælgelse og vinkling af historier? 

Et etnografisk feltstudie
Afhandlingen "Bag om nyhedskriterierne. En etnogra-
fisk undersøgelse af nyhedsværdier i journalistisk
praksis" fortæller historien om dagligdagen på dan-
ske nyhedsredaktioner, og undersøger de idealer,
nyhedsværdier og medielogikker, der hersker blandt
danske nyhedsjournalister. Studiet kombinerer etno-
grafiske observationer af arbejdet på DR 1 og TV 2
med interview af en lang række journalister, redaktø-
rer og praktikanter fra andre danske nyhedsmedier. 

De mange analyser giver et sjældent indblik i
journalistiske rutiner som presseovervågning og
nyhedsudvælgelse, og tegner et billede af en journa-
listisk professionskultur, der i høj grad er styret af
interne nyhedslogikker. Næste afsnit gengiver de fem
overordnede konklusioner. 

Mere end de traditionelle nyhedskriterier
For det første er dansk journalistik præget af fem for-
melle og institutionaliserede nyhedskriterier - aktuali-
tet, væsentlighed, konflikt, sensation og identifikation
- der kun er en lille del af forklaringen på hvorfor
nogle begivenheder bliver til nyheder, mens andre
historier aldrig bliver opfanget af nyhedsmediernes
radar. Med Pierre Bourdieus forståelse af journalistik
som kulturproduktion, kan de fem journalistiske
nyhedskriterier ses som en del af journalistikkens
doxa, eller rettere som en række synlige, selvfølgelige
og vedtagne ortodoksier, der dominerer dansk
nyhedskultur. Som institutionaliserede, professionelle
og formelle nyhedsværdier. Men hvilke andre
nyhedsværdier præger den journalistiske praksis ud
over de fem journalistiske nyhedskriterier? 

Positionering – eksklusivitet
For det andet konkluderer afhandlingen, at nyhedsar-

bejde må ses som en stadig positionering. Historier
skal positioneres i nyhedsstrømmen, journalisten skal
positionere sig i forhold til sine kollegaer og medier
skal positionere sig i forhold til andre medier. 

For det tredje konkluderer afhandlingen at den
stadige positionering af historier medfører et sjette
nyhedskriterium - eksklusivitetskriteriet - der beskriver
det forhold, at egne historier ofte foretrækkes frem
for fælleshistorier (som er historier alle medier brin-
ger), eller at brugen af egne vinkler eller egne kilder
er et vigtigt anerkendelsesprincip internt i det journa-
listiske felt. Man kan også beskrive den herskende
nyhedskultur ved at sige, at historier, vinkler og kil-
der bliver målt på det journalistiske solo-barometer.
Men sådan har det ikke altid været.

Hvem får Cavling-prisen?
For det fjerde konkluderer afhandlingen, at idealet
om Den Gode Journalist har ændret sig. Ved at se på
begrundelserne for uddelingen af Cavling-prisen kan
man identificere tre typer af symbolsk kapital, eller
tre interesser i det journalistiske felt, der har domine-
ret i hver sin periode. Fra 1945, hvor Cavling-prisen
blev uddelt første gang og til 1964 var Formidling
det herskende ideal. Fra 1965 til 1984 var det
Dagsordensætning der vandt journalistikkens presti-
giøse pris, mens det har været Afsløring som ideal
der er blevet belønnet fra 1985 til 2004. Den histor-
iserende analyse af begrundelserne for uddeling af
Cavling-prisen, samt de etnografiske analyser baseret
på flere måneders observationer på DR 1, TV 2 og
andre medier, bliver perspektiveret ved en analyse af
nogle markante udviklingstendenser i det danske
journalistiske felt. 

Ensretning af nyhedsstrømmen?
For det femte konkluderer afhandlingen forsigtigt, at
flere faktorer tyder på at den redaktionelle autonomi
er svækket i takt med en øget professionalisering af
journalistikken og at man derfor kan tale om konser-
verende nyhedsværdier i dansk journalistik. Blandt
andet er der en meget ensrettet rekruttering til jour-
nalistikken (først monopol på uddannelse, siden
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uddannelser der ligner hinanden meget) samtidigt
med stigende konkurrence på det journalistiske
arbejdsmarked, hvor journalister har meget privilege-
rede ansættelsesvilkår (ikke mindst i forhold til akade-
mikere, hvor arbejdsløsheden desuden er høj), og
hvor udviklingen går mod flere freelancere og fast-
lancere (der ansættes på kort tid og ikke i faste stillin-
ger). Spørgsmålet er, om det er i denne type journa-
listisk arbejdsmarked, at man skal forvente nye
nyhedsværdier eller høj redaktionel autonomi? 

Referencer
Ida Schultz: Bag om nyhedskriterierne. En etnografisk
feltanalyse af journalistisk praksis". ph.d.-afhandling.
Afdeling for Journalistik, Institut VII, RUC.

Afhandlingen er finansieret af det tværfaglige
forskningsprojekt MODINET - Medier og Demokrati i
Netværkssamfundet. Se www.modinet.dk.
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Redskaber til "Pervasive" softwareud-
vikling – ASAP Forskningsprojektet

Professor John Gallagher, Datalogiafdelingen

Datalogiafdelingen på Roskilde Universitetscenter
deltog i ASAP projektet (Advanced Specialization and
Analysis for Pervasive Systems), et internationalt
forskningsprojekt som begyndte i november 2002 og
blev færdiggjort med succes i januar 2006. Projektet
blev støttet af den Europæiske Kommissions "Future
and Emerging Technologies" forskningsprogram som
var en del af den såkaldte Framework 5 forsknings-
fond. RUC var én ud af fire deltagere i ASAP.
Projektet blev koordineret af Universidad Politécnica
de Madrid, Spanien, mens de andre deltagere var
Bristol University og Southampton University, begge
fra Storbritannien.

Den afsluttende evaluering fandt sted i Bruxelles i
januar 2006 og havde en succesfuld konklusion. Et
citat fra evalueringsrapporten: "Kortfattet er projektets
tekniske dokumenter alle af meget høj kvalitet og frem-
viser resultater som svarer til de nyeste udviklinger,
hvad der også bekræftes ved publikationer i førende
internationale konferencer og tidsskrifter".

Projekts mål
ASAP projektets hovedmål var at yde bidrag til effek-
tivisering af udviklingen af systemer som skal anven-
des i "pervasive" systemer. Den slags systemer imple-
menteres i meget små processorer som bliver endnu
mindre og endnu hurtigere og kan indlejres i alt.
Systemudviklings- og valideringsmetoder er nødt til
at holde trit med det store behov for intelligente
brugerorienterede systemer, som skal køre på maski-
ner med minimale beregningsressourcer. Især strøm-
forbruget skal være så lavt som muligt. Desværre
viser moderne softwareudviklingsmetoder den mod-
satte tendens; de producerer mere og mere overfyld-
te programmer som bygges af generelle moduler
taget fra programbiblioteker. Mens den måde at
gribe softwareudviklingen an på, kunne øge produk-
tiviteten og driftsikkerheden, fører det til et spild af
ressourcer.

ASAP anlagde en anden fremgangsmåde: en
automatiseret generering og validering af specialise-
rede systemer ud fra generelle systemer, ved brug af

højtudviklede programspecialiserings- og analysered-
skaber. ASAP var anderledes i et andet aspekt: det
foreslog brugen af Constraint Logic programme-
ringssprog (CLP), til både redskaberne og til imple-
menteringen af pervasive software. Normalt udvikles
pervasive systemer i sprog som er på et meget lavt
niveau såsom maskinkode, for at gøre dem så effekti-
ve som muligt. Benyttelsen af et høj-niveau, deklara-
tivt sprog som CLP opfattedes som udelukket, når
man udviklede pervasive systemer.

ASAP Konsortiet
Deltagerne i ASAP var nogle af de førende forskere
i analyse og specialisering af constraint logic pro-
grammeringssprog. De ledende forskere i Madrid,
Southampton og Roskilde havde meget erfaring
med både teori og praksis i programspecialisering
og programanalyse. Bristol skaffede også bidrag fra
forskere som arbejdede med forskellige pervasive
systemer. Nogle af disse aktiviteter inkluderede
real-time procedurer mens andre fokuserede på
intelligent opførsel og brugerorientering. ASAP
konsortiet indeholdt således den nødvendige blan-
ding af redskabsudviklere og eksperter i systeman-
vendelse. 

Projektets resultater
Først og fremmest resulterede projektet i forbedrin-
ger af statisk programanalyse og specialisering.
Deltagerne havde tidligere udviklet en række redska-
ber til programanalyse og specialisering og effektivi-
teten og præcisionen af disse redskaber blev forbed-
ret. Redskaberne blev også udvidet for at gøre dem
mere anvendelige til store eksisterende CLP program-
mer især med hensyn til modulstruktur og behand-
lingen af vanskelige sprogaspekter.

For det andet var der betydelige fremskridt i
reduktionen af CLP programstørrelsen og brugen af
beregningsressourcer, ved brug af teknikker baseret
på specialisering af programmer og abstrakt maski-
ner, selektiv compilering til "native code" og såkaldte
"program slicing".
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Dette betød, at for første gang kunne CLP pro-
grammer blive udført på små processorer såsom de
der benyttes i pervasive systemer.

Specialisering rettet mod forskellige processorer
kunne varieres, ved at lave eksperimenter med hen-
syn til faktorer såsom hukommelsesbrug og hastig-
hed, og brug af selvjusterende algoritmer. På denne
måde kunne specialiseringen tilpasses til de individu-
elle processorers profil.

For det tredje blev anvendelsen af CLP analyse-
og specialiseringsredskaber til en bredere sprogvifte,
studeret. Disse sprog varierede fra højniveau formelle
modeller beskrevet i B, CSP og Petrinet og til lav-
niveau sprog såsom abstrakte og eksisterende
maskinsprog. Fremgangsmåden baseredes på brug af
CLP som et metasprog, der beskriver semantikken af
sproget som analyseres. 

Case Studies
"Wearable Computing Group" på University of Bristol
var hovedkilden til case studies i ASAP projektet. Der
blev lavet en samling af case studies i pervasive
system området. Projektdeltagerne forsøgte at
anvende de forbedrede redskaber på disse case studi-
es, med det formål at vurdere hvor effektive redska-
berne var i praksis. Resultaterne viste, at redskaberne
og metoderne rent faktisk kan opnå interessante
resultater og kan hjælpe til med udviklingen af per-
vasive systemer.

Analyse af PIC programmer
På RUC blev redskaberne anvendt til at analysere
programmer skrevet til en PIC-processor. Den PIC
processor er en 8-bits microcontroller som er bredt
anvendt i "wearable computing" og andre pervasive

systemer. Fremgangsmåden er illustreret i Fig. 1.
Fig. 1

Først blev en emulator af PIC processoren udviklet
som et CLP program. Emulatoren blev specialiseret
med hensyn til et specifikt PIC program, ved brug af
generelle CLP program specialiseringsredskaber. Det

resulterende CLP program kunne så behandles af
værktøjer udviklet til analyse af vilkårlige CLP pro-
grammer. Fordelen ved denne metode er, at det
samme sæt af generelle redskaber kan anvendes til
analyse af en række forskellige sprog. 

Et andet eksperiment gennemført på RUC var
anvendelse af redskaberne til en designramme for
komponentbaseret udvikling af indlejrede systemer.
På den måde kunne en tegning såsom den viste i
Fig. 2 blive oversat til CLP og derefter analyseret af

ASAP redskaberne.
Fig. 2

Redskaber tilgængelige on-line
Udgaver af redskaberne er integreret i projektets fær-
dige værktøjskasse, som nu inkorporerer de nye for-
bedringer af teknikkerne, der blev udviklet i ASAP
projektet. Den endelige værktøjskasse med doku-
mentation, er tilgængelig for udviklere på projektets
websider som open-source. Desuden er der et web-
interface, der tillader udviklere at bruge redskaberne
uden først at skulle installere dem på deres egen
maskine.  

Detaljer om projektet kan ses på ASAP projektets
hjemmeside: http://clip.dia.fi.upm.es/Projects/ASAP.
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Instituttet er RUC´s største med 62 fastansatte
videnskabelige medarbejdere samt 15 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 (OA), OA på engelsk (EU-Studies),
socialvidenskab og virksomhedsstudier samt en
HA bacheloruddannelse. Herudover varetager de
videnskabelige medarbejdere også undervisning på
det Samfundsvidenskabelige Basisstudium.

Målsætningen er en dynamisk udvikling af

Institut for Samfundsvidenskab og
Erhvervsøkonomi
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forskningen og genstandsområderne på en sådan
måde, at der udover international forankring også
er forskning i aktuelle samfundsmæssige problem-
stillinger. Samtidig arbejdes aktivt på, at forsknin-
gen formidles til det omgivende samfund gennem
aviser, tv- og radio samt foredrag. Dertil kommer,
at der konstant arbejdes på at sikre progression i
uddannelserne fra start til slut.

Forskning
I 2005 er forskningen fokuseret i 5 særlige styrke-
områder og forskningsgrupper: “Velfærd og sociale
forhold”, “International politisk økonomi”, “Offentlig
politik og administration”, “Innovation og oplevelses-
økonomi”, “Institutionel forandring og ledelse”.

Inden for disse 5 områder er der etableret forsk-
ningsgrupper, hvor forskningen løbende fremlæg-
ges og der drøftes forskningsansøgninger, inviteres
gæsteoplægsholdere og ph.d.ere fremlægger deres
arbejde. Dertil kommer, at der kan oprettes forsk-
ningscentre efter behov. Der lægges afgørende vægt
på, at forskning på instituttet er tværvidenskabelig,
idet en central forståelse af samfundsudviklingen
er, at denne ikke kan begribes alene ud fra en teore-
tisk tilgang, men i højere grad forstås ved at tage
flere typer af teorier og metoder i anvendelse.

De videnskabelige medarbejdere ved instituttet
deltager i en lang række nationale og internatio-
nale forskningsgrupper og forskningsprojekter.
Dette bidrager til internationaliseringen af forsk-
ningen ved instituttet.

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

Forskeruddannelser
Instituttet har 2 forskeruddannelsesprogrammer.

1. Velfærdsstat og velfærdssamfund, der især lægger
vægt på:

• centrale faktorer til forståelse af velfærdsstatens
forandring

• velfærdsstatens væsentligste funktioner i et
moderne blandingsøkonomisk samfund

• en række forandringstendenser i udviklingen
af den offentlige forvaltning

• velfærdsstatens og velfærdssamfundet funktio-
ner i komparativ belysning

Ph.d.-programmet fungerer i samspil med to para-
plyorganisationer: Den politologiske Forskerskole
(for hele Danmark) og Forskerskolen om integra-
tion og forskellighed i samarbejde mellem RUC og
AUC. Forskere ved instituttet er aktive i at formu-
lere og udbyde kurser inden for disse to samar-
bejdsnetværk.

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

2. Erhverv, samfund og globalisering. 
Centralt i dette program er:

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

turelt 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 indenfor strategisk ledelse,
virksomhedsorganisering, innovation og tekno-
logisk udvikling, service og turisme samt globali-
sering som et socialt, økonomisk og kulturelt
fænomen.

Programmet et også tilknyttet forskeruddan-
nelsesnetværk i Organisation og Ledelse/
Doctoral Network in Organisation and
Management Education (FIOL) som køres i sam-
arbejde med Aarhus Handelshøjskole og Aarhus
Universitet. 

I 2005 er der kommet 4 nye ph.d.-studerende
på instituttet. 

Ph.d.-afhandlinger
Annika Agger forsvarede sin ph.d.-afhandling 4.
februar 2005: ”Demokrati og deltagelse – et borger-
perspektiv på kvarterløft”.

Amran Rasli, forsvarede sin ph.d.-afhandling 29.
april 2005: ”IT Competencies and the Conditions for
Training Effectiveness: A Study on Malaysian
University Clerical Workers”.
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Vinni Pietras-Jensen forsvarede sin ph.d.-afhand-
ling torsdag den 8. december 2005: ”Supplerende
beretninger og frivillige eksterne ikke-finansielle regn-
skaber – forståelse & forklaring”

Dorte Caswell forsvarede sin afhandling den 26.
august 2005: ”Handlemuligheder i socialt arbejde – et
casestudie om kommunal frontliniepraksis på beskæf-
tigelsesområdet”

Working paper series
Et working paper er et paper, der er præsenteret
ved en konference eller har form af det første
udkast til en artikel, der efterfølgende vil blive
indsendt til et fagligt nationalt eller internationalt
tidsskrift.

I instituttets Working Paper Series blev i 2005
udgivet i alt 5 forskningspapirer. Hele serien fin-
des på instituttets hjemmeside.

Forskningscentre

CINEFOGO Network of Excellence 
Civil Society and New Forms of Governance in Europe
– the Making of European Citizenship er et stort
europæisk forskningsnetværk, der startede d. 1.
september 2005. Det er koordineret af Roskilde
Universitetscenter og international koordinator er
professor Thomas P. Boje. Netværket er finansieret
gennem EUs Sjette Ramme Program. Netværket
startede den 1. september 2005 og afholdt sin
åbningskonference i dagene 17. til 19. oktober
med deltagelse af mere end 70 forskere fra alle 15
lande repræsenteret i netværket.

CINEFOGO Netværket, som består af ca. 150
forskere fra 40 europæiske institutioner, ønsker at
analysere og formidle viden om forholdet mellem
civil-samfund og stats/medborgerskab i Europa, et
Europa der kendetegnes af øget diversitet og tilste-
deværelsen af mange kulturer, samt af en søgen
mod større integration. Netværket har til formål at
styrke samarbejdet mellem europæiske universite-
ter og at gøre forskningsbaseret viden tilgængelig
for den europæiske borger. Inden for netværket er
der repræsentanter fra nogle af de centrale euro-
pæiske forskernetværk og forskningsinstitutioner
indenfor forskning omkring civilsamfund, med-
borgerskab, den frivillige sektor samt social entre-
prenørskab.

Center for Servicestudier
Centret er involveret i forskningsprojektet E-servi-
ce om innovation i videnservice, finansieret af et
tværgående udvalg under de danske forskningsråd.
Projektet er et samarbejde med Center for
TeleInformation, DTU og NewInsight. Temaet
oplevelsesøkonomi- og ledelse som en videreudvik-
ling af serviceledelse har også været et forsknings-
mæssigt felt. Inden for centrets rammer er publice-
ret 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 Universitets-
center er et netværksorienteret forsknings- og
uddannelsescenter, som har til formål at fremme
fagoverskridende byforskning som en central
dimension i moderne, globaliserede samfund. På
forskningssiden har centerdannelsen åbnet op for
samarbejder mellem forskere på RUC, der arbejder
med byen eller byrelaterede emner. 

Center for demokratisk netværksstyring
Et større nyt forskningsprojekt, finansieret af Sta-
tens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd blev
påbegyndt den 1. januar 2003 og i forlængelse
heraf blev Center for Demokratisk netværksstyring
oprettet. 

Idéen til centret har rod i grundlæggende
aspekter af det danske samfund. Den unikke dan-
ske kombination af en stærk stat og et stærkt og
veludviklet civilsamfund har skabt behov for et
netværksbaseret samarbejde mellem stat og civil-
samfund. Den kraftige fokusering på demokrati og
borgerdeltagelse på alle niveauer i det danske sam-
fund har desuden rejst krav om, at den offentlige
styring ikke blot skal være effektiv, men også
demokratisk. Tilsammen betyder disse to ting at
Danmark er et godt udgangspunkt for internatio-
nal forskning i mulighederne for en demokratisk
netværksstyring

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.
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Centerets hovedopgaver:

• At analysere de strukturelle og institutionelle
elementer, der kan være med at identificere
udviklingen i EU-landene. 

• At bidrage til komparative analyser om de
Skandinaviske lande. 

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

Uddannelser 
Antal indskrevne studerende ved instituttet var
ved udgangen af 2005 i alt 2.049 studerende.
Dertil kommer, at instituttet leverer vejledere til
ca. halvdelen af de studerende ved det samfunds-
videnskabelige basisstudium. 

Erhvervsøkonomiske uddannelser
I 2005 har studienævnet for erhvervsøkonomi
fortsat diskussionerne fra 2004 om den faglige og
uddannelsesmæssige udvikling af erhvervsøkono-
mi (HA), virksomhedsstudier samt en fagpakke i
reflekteret ledelse, f.eks i form af et element i virk-
somhedsstudier eller i fagpakken i organisation og
ledelse på forvaltningsstudiet. Studienævnet har i
foråret udformet et forslag hertil og afholdt et
seminar om emnet.  

Et omfattende arbejde i 2005 har været stu-
dienævnets bidrag til Danmarks evalueringsinsti-
tuts (EVAs) evaluering af HA-uddannelserne i
Danmark. I selvevalueringsrapporten fra studie-
nævnet blev det fremhævet, at HA uddannelsen
på RUC kombinerer erhvervsøkonomi med soli-
de samfundsvidenskabelige kvalifikationer og
fokuserer på en specialisering inden for projekt-
ledelse. 

Studienævnet har endvidere fortsat arbejdet
med udvikling af pædagogikken i projektvejled-
ningen. Endvidere har studienævnet bestræbt sig
på at igangsætte en diskussion af kursuspædago-
gikken på HA og virksomhedsstudier. Studie-
nævnet vil også i fremtiden arbejde med forbed-
ring af projektpædagogikken. 

Endvidere har studienævnet arbejdet med at
forbedre en forsøgsordning for merit-uddannelsen
for studerende fra de merkantile mellemlange

uddannelser. Dertil kommer arbejde med forbed-
ring og udvikling af toninger i Public Relations,
Turisme, Performance-design samt Naturvidenskab
og Virksomhedsledelse. 

Forvaltningsuddannelserne
For Forvaltningsstudienævnet har en af de centra-
le opgaver i 2005 været det videre arbejde med
fagpakker. Tanken med fagpakkerne er, at der skal
være større valgmulighed og fleksibilitet på studie-
programmerne på instituttet, ligesom fagpakkerne
skal bidrage til at give uddannelsen en klarere pro-
fil på kandidatniveau. 

Den nye struktur for det samfundsvidenskabe-
lige basisstudium har været drøftet en del, herun-
der særligt, hvorledes studienævnet kan medvirke
til et kommende velfungerende basisstudium. Ud-
over den nye struktur handler det også om at
udvikle fagmoduler, der kan indgå i den nye
struktur. Det er sandsynligt, at disse forhold vil
medføre ændringer af de nuværende bachelormo-
duler. 

Endvidere har studienævnet påbegyndt overve-
jelser over, hvorledes de nye krav om kompetence-
beskrivelser kan implementeres i studieordningen.

Der er igangsat udvikling af to nye uddannel-
seselementer, der indtil videre er i støbeskeen. Det
drejer sig om en kombibrik, der kombinerer jura,
økonomi og etik. Endvidere et uddannelsesele-
ment i sundhedsforvaltning. 

Master of Public Policy
Siden starten i 1997 er det gået støt og roligt frem-
ad med flere og flere studerende, således at der i
2005 samlet var 52 studerende indskrevet ved
uddannelsen.

Master i Oplevelsesledelse
Uddannelsen startede januar 2005 med 22 stude-
rende på det første hold. Der vil blive oprettet et
nyt hold januar 2006, idet interesse for uddannel-
sen har været stor nok til at starte et nyt hold, så
uddannelsen vil have 2 hold løbende.

Internationale programmer
Udover udveksling på internationale programmer
udveksles en række studerende på internationale
aftaler med en lang række universiteter verden over. 

Instituttet har nu følgende engelsksprogede
programmer:
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Offentlig Administration-programmet på
engelsk (EU – Studies). Det er både åbent for vores
egne studerende og udenlandske studerende, der
kan slutte deres Bachelor af med 1 års studium på
Offentlig Administration-programmet.

Business Studies-programmet inden for
erhvervsøkonomi. Dette program er ligesom EU
studies åbent for både vores egne og udenlandske
studerende, der kan slutte deres Bachelor af med 1
års studium på Business studies-programmet.

På lang forvaltning udbydes der en fagpakke
på engelsk, Economic and Administration, som
også er åben for både vores egne og udenlandske
studerende, der via denne fagpakke kan tage kan-
didatdelen på engelsk.

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

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

Større konferencer og seminarer
Den 16. februar: Offentligt møde med Carsten
Daugbjerg om “Nye ideer, policy netværk og mil-
jøpolitikken”.

Den 10. marts: Offentligt møde med Jon Pierre om
“Netværksstyringensdemokratiske udfordringer”  

Den 8., 18. og 29. marts: Workshops om
“Governmentalityteori” 

“European Policy on Patents and Intellectual
Property: What direction should it go?” Afholdt
10.-11. marts.

Den 12. april: Konference om: “Hvordan skabes
øget bæredygtighed i praksis? Fremtidens syn på
styring”.
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Den 19. april: Konference om “Beskæftigelses-
politikken og etniske minoriteter i regi af
Beskæftigelsespolitisk forskernetværk (BPF-net)”.

Den 28.-29. april: International workshop om
“Theories of democratic network governance”.

Den 28.-29. april: “New Developments in
Institutional Theory and the Analysis of
Institutional Changes in Capitalism”. 

Den 9.-10. maj: International workshop om
“Democratic Network Governance in Europe”. 

Den 27. maj: Konference om: “Byens opdeling –
strategier mod ghettoisering”.

Den 2. juni: Offentligt møde med Signy Vabo om
“Demokratisk netværksstyring”.

Den 19. juni: Konferencen om: “Byens opdeling -
ghettoisering og polarisering i byens rum”, i regi
af Center for Bystudier.

Den 16.-19. august: Sommeruniversitet om
“Demokratisk netværksstyring”. 

Den 12. oktober: Forskningsseminar med forskere
fra Amsterdam om demokratisk netværksstyring: 
“I går, i dag og i morgen”. 

Den 25.-26. oktober: International workshop om
“Methods in democratic network governance”.

Den 10. november: Europe after Lisbon: “The new
politics of competitiveness in the EU”. 

Den 11. november: Konference om: “Status på
strukturreformen”.

Den 26. november: Konference om: ”strukturrefor-
men med fokus på aktuelle politiske og admini-
strative udfordringer i gennemførelsesprocessen”.

Medarbejdere ved årsskiftet:
Professorer: 14, heraf 2 med særlige 

opgaver 
Lektorer: 34 
Adjunkter: 18   
Ph.d.-stipendiater: 16
HK-TAP:  10
AC-TAP: 4

Dertil kommer 15 undervisningsassistenter og 55
eksterne lektorer.
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Muligheden for kritik
– En samtidsdiagnose af kritikkens tilstand

Af adjunkt Rasmus Willig 

Fra at have været en førende kritisk disciplin, der
gang på gang kunne præsentere systematiske og
gennemgribende kritiske analyser af samfundets
dominans- og herredømmeforhold, er den konven-
tionelle sociologi blevet fragmenteret og ude af
stand til at blotlægge de dybeste og mest subtile for-
mer for uretfærdigheder. På den ene side har denne
udvikling på paradoksal måde sat sine tydelige positi-
ve spor, eftersom fragmenteringen har ledt til en
større pluralitet af kritiske studier. På den anden side
er det i dag svært at finde nogen overordnet kritisk
diagnose, hvor hele samfundets grundlæggende
struktur kritiseres. Den konventionelle sociologi kan
siges at befinde sig i en ’efter-kritisk tilstand’. Det
betyder ikke, at der ikke eksisterer nogen kritik, men
blot, at den er blevet sluppet løs uden nogen kriteri-
er for, hvad der kan betragtes som rigtigt eller for-
kert. Formuleret samtidsdiagnostisk: Den konventio-
nelle sociologis ydre forhold er blevet reduceret til
”blotte bemærkninger som i ethvert andet talkshow”
og dets indre til ”kritiske referater af andre sociologi-
ske værker”.

Kritik har historisk været set som konstruktivt
bidrag til samfundsudviklingen. I dag bruges kritikken
ikke som fælles forandringsredskab, men mere som
individets mulighed. Denne form kan sammenlignes
med en campingplads: Stedet er åbent for alle, der
har en campingvogn eller et telt og penge til at beta-
le lejen. Gæsterne kommer og går uden at have
megen interesse i, hvorledes pladsen er ledet, forud-
sat at naboerne ikke larmer og i det store hele holder
sig for sig selv. Hver campist har sine egne planer, sin
egen kalender, og ønsker egentlig kun at blive ladt i
fred. En gang imellem kan det ske, at gæsterne for-
langer en bedre service, og hvis de er højtråbende
nok, får de måske også, hvad de kræver. Men de
udfordrer aldrig den underliggende og grundlæggen-
de campingpladsfilosofi. Når de checker ud og får
stemplet deres campingpas, efterlader de pladsens
struktur uberørt til de næste gæster. 

Men hvordan begrundes kritikken til et sådant
niveau, at vi kan tale om en legitim kritik, der gør

fordring på reelle samfundsforandringer? Hvordan
kan samfundsvidenskaberne konstruere en kritik, så
den ikke blot bliver et udskifteligt produkt, hvis hold-
barhed kun reflekteres til næste ”indretningskata-
log”. 

Kritik har og er oplysningsprojektets fornemmeste
erkendelsesredskab: Hvordan en fremtidig samfunds-
kritik skal formuleres må i dag stadigvæk anses som
værende en af de vigtigste opgaver for sociologien.
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Demokratisk netværksstyring af den
Europæiske beskæftigelsespolitik?

Af Jacob Torfing, professor i Politik og Institutioner og leder af Center for Demokratisk netværksstyring

De fleste europæiske lande har i de senere år indført
en mere aktiv social- og arbejdsmarkedspolitik. Det
indholdsmæssige skift i den europæiske beskæftigel-
sespolitik har været ledsaget af en række forandrin-
ger i selve styreformen i retning af en øget brug af
private aktører, indførelse af enstrengede systemer,
og øget brug af mål- og rammestyring. Mål- og ram-
mestyringen kombineres i stigende grad med forskel-
lige former for netværksstyring, hvor relevante og
berørte parter fra stat, marked og civilsamfund invi-
teres til at deltage i forhandlinger om udformningen
og udfyldelsen af mål og rammer. Center for
Demokratisk Netværksstyring har netop afsluttet et
omfattende pilotstudie af netværksstyringen af den
beskæftigelsespolitiske indsats i Europa. Pilotstudiet
har analyseret den lokale og nationale netværkssty-
ring i Danmark, England og Frankrig, og har desu-

den analyseret det transnationale styringsnetværk,
der er ansvarlig for formuleringen af EUs såkaldte
beskæftigelsesretningslinier, som ligger til grund for
udarbejdelsen af nationale beskæftigelseshandlings-
planer og implementeringen af de nationale politik-
ker. 

Formålet med pilotstudiet har dels været at
afprøve og udvikle en række nye og gamle sam-
fundsvidenskabelige metoder og dels at belyse sty-
ringsnetværkenes bidrag til en effektiv og demokra-
tisk samfundsstyring.

Den komparative multi-level analyse af den
beskæftigelsespolitiske indsats i Europa viser, at net-
værksstyringen i flere henseender bidrager til at øge
effektiviteten. Inddragelsen af relevante og berørte
parter medvirker til at forbedre vidensgrundlaget, sik-
rer en bedre national og lokal tilpasning af mål og
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midler, bidrager til at dæmpe politiske konflikter, og
skaber et fælles ansvar for indsatsen, der mindsker
implementeringsmodstanden. Men spørgsmålet er,
om den effektivitetsforbedrende netværksstyring på
det transnationale, nationale og lokale niveau også er
demokratisk. 

På den ene side øger inddragelsen af relevante
og berørte parter den politiske deltagelse, samtidig
med at den danner grobund for en demokratisk dia-
log om mål og midler på output-siden af det politi-
ske system. Men der er ikke desto mindre et betyde-
ligt demokratisk underskud i processen, idet styrings-
netværkene domineres af en række organisatoriske
eliter, og bredere folkelige bevægelser har en ringe
indflydelse. Desuden er den offentlige bevågenhed
og debat om de beslutninger, der træffes i styrings-
netværkene på de forskellige niveauer, meget
begrænset, og det er derfor vanskeligt at holde de
politiske aktører ansvarlige for deres beslutninger.
Hvis styringsmæssig effektivitet og demokrati skal
forenes, så kræver det, at styringsnetværkenes demo-
kratiske forankring i folkevalgte politikere, organisa-
tionernes medlemsbasis og offentligheden forstær-
kes, samtidig med at det sikres, at styringsnetværke-
ne lever op til almindeligt anerkendte normer for
demokratisk forhandling og interaktion. Problemet
er, at netværksstyringen først og fremmest er motive-
ret af effektivitetshensyn, og at debatten om dens
demokratiske implikationer først langsomt er ved at
komme i gang. En styrkelse af styringsnetværkenes
demokratiske forankring forudsætter, at normer om
demokrati og demokratisk styring anerkendes som
relevante i forhold til den netværksstyrede policy-
proces, og det kniber det fortsat med mange steder.
Det videre ansvar for demokratiseringen af netværks-
styringen må placeres hos de folkevalgte politikere
på de forskellige niveauer, eftersom de er de eneste,
vi som borgere kan holde ansvarlige for udviklingen.

Pilotstudiet afrapporteres i bogen Methods in
Democratic Network Governance, som udkommer på
det engelske forlag Palgrave-Macmillan i slutningen
af 2006. Pilotstudiet bliver fulgt op af et større og

mere omfattende studie af den demokratiske net-
værksstyring af beskæftigelsespolitikken, der finansie-
res af en bevilling fra Forskningsrådet for Samfund
og Erhverv.
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Instituttets opgaver og rammer
Instituttet blev etableret som selvstændigt institut
ved indgangen til år 2000. Indtil da var de to fag-
områder: Psykologi og Filosofi/Videnskabsteori del
af det tidligere Institut VII. Begge fagområder blev
oprindeligt etableret som kombinationsuddannel-
ser med start d. 1. september 1995.

Forskningen og undervisningen ved Instituttet
er organiseret i to afdelinger for henholdsvis
Psykologi og for Filosofi/Videnskabsteori, hvor
institutlederen aktuelt kommer fra Psykologi og
næstformanden i bestyrelsen er fra Filosofi/Viden-
skabsteori. Ved udgangen af 2005 har instituttet
31 videnskabelige stillinger, 11 på filosofi og 20 på
psykologi. 

Instituttets medarbejdere varetager undervis-
ning på overbygningen inden for Psykologi og
Filosofi, det humanistisk basisstudium, de åbne
uddannelser i psykologi, de faglige suppleringsud-
dannelser for opnåelse af gymnasieundervisnings-
kompetence i psykologi og filosofi samt masterud-
dannelsen i organisationspsykologi. Desuden vare-
tager medarbejderne undervisningen 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 31 i 2004 medfører
naturligvis meget arbejde for allerede ansatte samt
en vis turbulens, efterhånden som nye medarbej-
dere kommer til. Der arbejdes derfor specielt på
psykologi, hvor væksten og ændringer i medarbej-
derstaben har været markant, på at udvikle et sta-
bilt forsknings- og arbejdsmiljø.

Begge fag har et RUC anerkendt ph.d.-pro-
gram. Psykologis ph.d.-program ’Socialpsykologi i
den radikaliserede modernitet’ deltager i Dansk
Forskerskole i Psykologi, som organisatorisk aktu-
elt er placeret på Københavns Universitet
http://www.psyforskerskole.dk. 

Institut for Psykologi 
og Filosofi/Videnskabsteori
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Filosofi/videnskabsteoris ph.d.-program ’Viden-
skabsstudier’ deltager i Den Danske Forskerskole i
Filosofi, Idé- og Videnskabshistorie, PHIS,
http://www.phis.ruc.dk, som organisatorisk er pla-
ceret på instituttet. 

Psykologi
Afdelingen for Psykologi har udarbejdet et forsk-
nings- og forskeruddannelsesprogram under over-
skriften Socialpsykologi i en radikaliseret moderni-
tet. Det socialpsykologiske perspektiv er fremtræ-
dende inden for store dele af den undervisning og
forskning, der bedrives af faggruppen. 

Forskningen på Psykologi undersøger psykolo-
giske problemstillinger i lyset af den samfunds-
mæssige udvikling. Psykologi som fag, dvs. som
forskning, formidling, behandling, rådgivning osv.
ses som særlige svar på samfundsmæssige pro-
blemområder. Disse svar kan have forskellig karak-
ter og tjene forskellige interesser. Psykologi som
fag anskues således på den ene side under den
positive synsvinkel: bidrag til belysning og forstå-
else af spørgsmål og problemer – men på den
anden side også under den kritiske synsvinkel: en
mulig faktor i forbindelse med disciplinering og
forvaltning af menneskers liv. Den psykologiske
viden og praksis gøres dermed også selv til gen-
stand for kritisk undersøgelse. På Psykologi på
RUC retter forskningsindsatsen sig primært mod
tre livsområder: Familie- og børneliv, Læringsforløb
og institutionsliv og Organisations- og arbejdsliv.
Hertil kommer temaer, som går på tværs af sådan-
ne opdelinger af hverdagslivet fx etnicitet, køn og
subjektivitetens relation til teknik. 

Psykologi rummer et center for Barndoms- og
Familieforskning. Centret er blevet grundlagt på
grundlag af Forskningsrådsbevillinger og er speci-
elt orienteret imod socialpsykologiske analyser af
implikationerne af den samfundsmæssige moder-
niseringsproces for børn og familieliv. Centret
udgiver en rapportserie med navnet Reports from
Centre for Childhood & Family Research, Roskilde
University.

På Psykologi holdes løbende forskningssemina-
rer, hvor ph.d.-studerende og øvrige faste medar-
bejdere på Psykologi fremlægger igangværende
forskningsarbejder og drøfter teoretiske og metodi-
ske problemer indenfor forskningsfeltet. Desuden
inviteres eksterne oplægsholdere til seminarer og
konferencer på Psykologi.

Filosofi og Videnskabsteori 
Afdelingen for Filosofi og Videnskabsteori har tre
indsatsområder, som forskningen søges centreret
omkring: a. Filosofi- og Videnskabshistorie,
b. Videnskabsteori – herunder videnskabsfilosofi,
og c. Etik og retsfilosofi.

a. Forskningen inden for filosofi- og videnskabshi-
storie har primært været centreret omkring antik-
ken og middelalderen. Det drejer sig f.eks. om
sammenhængen mellem antikke, islamiske og
middelalderlige opfattelser af videnskabelig teori-
dannelse og praksis, samt undersøgelser af middel-
alderlig erkendelsesteori. Men der er også påbe-
gyndt arbejder vedrørende det 19. århundredes
filosofi og videnskabsteori. 

b. Forskningen inden for videnskabsteori- og filo-
sofi omfatter både konkrete undersøgelser af filo-
sofiske problemer inden for bestemte fagvidenska-
ber og mere generelle erkendelsesteoretiske og
logiske undersøgelser af videnskabelig ræsonne-
ren. Afdelingen har et omfattende nationalt og
internationalt netværk med universiteter og forsk-
ningsinstitutioner, som beskæftiger sig med viden-
skabsteoretiske problemstillinger. Af særlige in-
teresser for satsningsområdet er undersøgelser af
formelle metoders rækkevidde og betydning for
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erkendelsesteoretiske og videnskabelige analyser.
Derudover fokuseres der på teknologifilosofiske
problemstillinger og på spørgsmål vedrørende
karakterisering af ingeniørvidenskabernes status
som særlige vidensområder.

c. Inden for satsningsområdet Etik og retsfilosofi
omfatter forskningen både historiske og systemati-
ske 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 undersøgelser vedrører
både normative og metaetiske problemstillinger.
Det er et mål for denne forskning ikke kun at
opnå isolerede teoretiske resultater, men at være i
nær kontakt med mulige anvendelsesområder. Af
særlig interesse er her etiske problemstillinger der
har relation til retssystemet, samt populationseti-
ske og miljøetiske problemstillinger.

Afdelingen har et forskeruddannelsesprogram i
Videnskabsstudier (Science Studies) hvortil der er
knyttet både interne og eksterne ph.d.-studerende,
herunder et stipendium samfinansieret med Risø
og et internationaliseringsstipendium. Derudover
administrerer afdelingen yderlige to internationa-
liseringsstipendier knyttet til forskningsskolen
PHIS, http://www.phis.ruc.dk/. 

Der er i 2005 blevet ansat en adjunkt i praktisk
filosofi, og der er opslået to adjunkturer, et i
videnskabsfilosofi og et i videnskabshistorie.

Særlige og større aktiviteter i beretningsåret

Psykologi
I 2005 fejrede Psykologi sit ti-årsjubilæum. I
denne anledning blev der udgivet et jubilæums-
skrift: Psykologi på Roskilde Universitetscenter.
Her introduceres til de aktiviteter, der er udviklet
de første ti år inden for forskning og uddannelse.
Jubilæumsskriftet kan fås ved henvendelse til
instituttet, eller teksten kan hentes på nettet på
adressen: www.ruc.dk/psyk/oplaeg_fra_jubilaeums-
konference

D. 19. september 2005 afholdtes en jubliæums-
konference: 10 år Psykologi på RUC. Konferencen
havde følgende oplægsholdere:
• Lektor Carsten Rene Jørgensen, Aarhus Universi-

tet: ”Tilløb til en kulturkritisk psykologi”,
• Lektor Steen Visholm, RUC: ”Grupper, demokra-

ti og psykologi”,
• Lektor Bodil Petersen, RUC: ”Betydninger af

sexualiserende overgreb”,
• Adjunkt Tine Jensen, RUC: ”Subjektiviteter,

kompetencer og computere”.
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I forbindelse med ph.d.-kurset d. 30. marts, 2005:
Barndom og ungdom i familie og institution - integra-
tion og disintegration, afholdt i samarbejde med
Institut X/Forskerskolen i livslang læring og
Institut IX/Dansk Forskerskole i Psykologi, holdt
professor Leah Wingaard, Center on Everyday Life
of Families, UCLA, USA en forelæsning med titlen:
“Emotion work and family life”. 

I forbindelse med International Research
Symposium. Individualization and Institutionalisation
of Childhood in Contemporary Welfare Societies,
afholdt i samarbejde med Institut X/Forskerskolen
i livslang læring og Institut IX/Dansk Forskerskole
i Psykologi, var der følgende internationale oplæg:
• Lektor Thomas Johansson, Göteborgs

Universitet, “The reflexive family - a promise
or a threat?” 1. juni 2005,

• Professor Thomas Ziehe, Universität Hannover,
“Clinging to Self-worlds - Children and Youth
Between Independency and New Provincia-
lism”, 2. juni 2005,

• Professor Hanne Haavind, Oslo Universitet,
“Moving between family and friends - and
moving "out of childhood" - in a multicultural
context”, 3. juni 2005.

Som led i lærerudvekslingen inden for Det
Socialpsykologiske Nordplus Netværk besøgte lektor
Thomas Johansson, Göteborgs Universitet,
Psykologi på RUC en uge og holdt en offentlig
forelæsning: ”Vardagslivets Socialpsykologi &
Sexualiteten och manlighetens omvandlingar i det
senmoderna” d. 25. oktober 2005. 

På Psykologis forskningsseminarer har der været
følgende internationale gæster:
• Lektor Thomas Johansson, Göteborgs Universi-

tet, til psykologis forskningsseminarer med
oplægget ”Hverdagslivets socialpsykologi: en
forskningsskitse” d. 24. oktober 2005,

• Professor Jens Brockmeier, New School of Social
Research, New York: “Language, Experience,
and the "Traumatic Gap": How to talk about
9/11?” d. 21. november 2005.

Filosofi
Filosofi har i samarbejde med forskerskolen PHIS
afholdt en international konference om den tyske
filosof Ernst Cassirers filosofi, Philosophy of

Symbolic Forms and The Question of Human
Culture, Carlsberg Academy, June 3-4. Inviterede
foredragsholdere var professorerne John Michael
Krois og Oswald Schwemmer fra Humboldt
Universität, Berlin, Associate Professor Christiane
Schmitz-Rigal, Paris, associate professor Martina
Plümacher, Bielefelt, associate professor Ursula
Renz, Zürich, lektor Frederik Stjernfelt, KU, lektor
Peer Bundgaard, AU.

I samarbejde med DTU og PHIS har afdelingen
afholdt en international konference om teknolo-
gifilosofi, Philosophy of Technology: Science,
Technology, amd Engineering Science – Epistemo-
logical Paradigms and New Trends. The Carlsberg
Academy, October 13 – 15, 2005. Inviterede fore-
dragsholdere var prof. Don Ihde, Stony Brook,
prof. Louis Bucciarelli, MIT, Mary Tiles, Hawaii
Univ., Sunny Auyang, MIT, Evan Selinger,
Rochester Inst. Of Technology, Andrew Picke-
ring, University of Illinois, Sven Ove Hansson,
Royal Inst. of Technology, Sverige, Thomas Misa,
Univ. of Minnesota, Arie Rip, Univ. of Twente,
Holland.

I samarbejde med PHIS afholdt afdelingen en kon-
ference om historiografiske problemer i viden-
skabshistorien, Shifting Approaches in the History of
Exact Sciences (In Honour of Jens Høyrup), The
Carlsberg Academy, November 17 – 18, 2005. Denne
konference var tilegnet lektor Jens Høyrup, som
gik på pension i efteråret 2005. De inviterede fore-
dragsholdere var prof. Ken Seito, Japan, prof. Lis
Brack-Bernsen, Univ. of Regensburg, prof. Eleanor
Robson, Cambridge Univ., lektor Tinne Hoff
Kjeldsen, RUC, museumsinspektor Karen Tybjerg,
Ole Rømers Museum, prof. Wolfgang Lefevre, Max
Plank Inst., Berlin, Forskningsadjunkt Anja Skaar
Jacobsen, RUC, prof. Lewis Pyenson, Univ. of
Louisiana.

Endelig har afdelingen været involveret i afholdel-
sen af PHIS’s årlige Graduate Conference, som i år
blev afholdt på Sandbjerg Slot, December 2 – 3,
2005, og havde temaet Life After the PhD. Prof.
Peter Barker og prof. Ronald Schleifer fra the
University of Oklahoma var inviteret til konferen-
cen. 
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Instituttets medarbejdere:
7 professorer
1 professor emeritus
1 docent
12 lektorer
8 adjunkter
1 undervisningsadjunkt
1 lektorvikar
1 post doc
9 ph.d-studerende på Filosofi
7 ph.d-studerende på Psykologi, incl. 2 erhvervs-
ph.d.’er
14 eksterne lektorer
11 eksterne lektorer tilknyttet Masteruddannelsen
i OrganisationsPsykologi (MPO).

Til instituttet er tilknyttet 4.5 sekretærer.

Instituttets bestyrelse:
Professor Birgitte Elle, institutleder
Seniorforsker Henning Boje Andersen, RISØ, 
eksternt medlem
Professor Stig A. Pedersen
Lektor Erik Axel
Overassistent Vibeke Sanders, Tap-medlem
Studerende Rune Roepstorff  Nissen

Sekretær for bestyrelsen: Helle Ladegaard.
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Computere og punktvise kompetencer 
– Indsatsudviklingsprojekt i skolen med fokus på 3D-virtuelle verdener

Af adjunkt, ph.d. Tine Jensen, Psykologi, RUC

Når børn og computere kombineres, rejser spørgs-
målet sig ofte om, hvorvidt det er godt eller skidt at
børn bruger computere. Dette spørgsmål kan dog
ikke besvares entydigt. Computere er allestedsnær-
værende og bliver integreret i stadig flere dele af
dagligdagen – lige fra den synlige pc, over nye medi-
er, såsom DVD til den digitale forstærkning af allere-
de kendte maskiner, så som kameraer, telefoner og
symaskiner. Men computere er samtidig uafklarede
fænomener. Uafklaretheden forstærkes af den tekno-
logiske udvikling, som betyder, at computere hele
tiden kan nye ting. Derfor udfordrer den ikke blot
den måde vi foretager vores daglige gøremål på,
men også den måde vi tænker og føler på. Com-
putere skaber med andre ord usikkerhed, og derfor
bliver de også særligt interessante i forhold til børn,
og spørgsmålene rejser sig om, hvorvidt det er sik-
kert for børn at bruge de nye, digitale medier. 

Ph.d.-afhandlingen ”Variations of The Fifth
Dimension – competences – computers – subjectivi-
ties” afsøger variationer af måder at tænke om tek-
nologi, subjektivitet og kompetencer med udgangs-
punkt i et forskningsprojekt, hvor børn brugte 3D-
virtuelle verdener til forskellige formål i løbet af
halvandet år på en kommuneskole i København.
Formålet med ph.d.-projektet var dobbelt: Dels
skulle projektet udvikle teori om, hvordan compute-
re indgår i relationer med fokus på, hvilken læring
der foregår i aktiviteter med et minimum af styring.
Dels indgik det som del i et udviklings- og indsats-
projekt på skolen. Projektet blev til i et forskerteam,
som var engageret på skolen i 2000-2004. Det
overordnede projekt havde som formål at udvikle
metoder og teori for brug af 3D-virtuelle verdener
som læringsredskab. Den københavnske forsker-
gruppe var desuden tilknyttet et større EU-financie-
ret projekt under EU's Femte Rammeprogram
”School of Tomorrow”. Dele af forskningen i ph.d.-
projektet overlapper med forskning i EU-projektet.

Begrebet, det ”kompetente subjekt” indgår som
analyseenhed i afhandlingen. Det kan deles op i fire 
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begrebsmodsætninger: Autonom/afhængig, målret-
tet/ufokuseret, centreret/forvirret og artikuleret/
stumt. I skoleregi defineres kompetencer overvejende
entydigt, individbåret og ud fra kriterier om målbar-
hed: Det faglige, at sidde og tie stille, at koncentrere
sig om en ting ad gangen, at færdiggøre en opgave,
at være velartikuleret, at formulere sine problemer
klart og tydeligt på forhånd og finde frem til den rig-
tige løsning osv. Det kunne altså være fristende at
sige, at de to sider af begrebsparrene knyttede sig til
hhv. skole og fritid, men så simpelt er det ikke. Alle
kompetenceforestillinger blev udfordret gennem
Activeworlds, som kombinerer verbal kommunikation
og konstruktion af bygningsværker som ligeværdige
kommunikationsformer. I Activeworlds (som i alle
onlinefællesskaber) blev synlighed vigtigt. Det kunne
opnås enten ved at bygge store (eller flotte) byg-
ningsværker eller i chatten, hvor man kunne være
synlig ved at ”råbe op”. Det kunne for eksempel
være kompetent at gøre opmærksom på sig selv
gennem velanrettet at ”spamme chatten” (at overta-
ge chatten ved at skrive gentagne ytringer og sende
dem af sted i hurtig rækkefølge). Sædvanligvis anses
spamming ikke som et tegn på kompetence, men
som tegn på, at man ikke kender chatformen eller
som en form for obstruktion. Spamming står i mod-
strid med skolens genkendelige artikuleringskompe-
tence, som handler om at være stille på de rigtige
tidspunkter og tage ordet inden for regulerede ram-
mer. I skolens regi kunne stumhed altså være en
kompetence. Artikulering kan altså antage andre for-
mer end verbalisering, ligesom vildtvoksende artiku-
lering kan være, men ikke altid er, et tegn på inkom-
petence.

Hvad det ville sige at være et kompetent subjekt
fremstod altså ikke entydigt i mine projekter.
Modstillingen mellem, hvad der ansås som kompe-
tent i skole- og fritidsregi var heller ikke entydig.
Snarere opstod kompetente subjekter i øjeblikkelig-
heder, hvor forbindelser blev trukket mellem det for-
ventede, det uventede, mennesker og ting.
Kompetencer kunne dog ikke altid anerkendes. For at
en kompetence skal kunne anerkendes, skal den
være genkendelig som en sådan i de relationer, hvor
den forefindes. Dette var ikke altid tilfældet, hverken
i skolen eller i fritidsregi. Sommetider indgik spam-
ming i forhandlinger, der var umiddelbart genkende-
lige som sådan. Andre gange var det bare i vejen,
også selvom spammeren havde en anden dagsorden
(f.eks. æstetisk). Sommetider kammede forhandlinger

over i obstruktion, hvorved kompetence tilsyneladen-
de kammede over i inkompetence – eller i det mind-
ste mistede sin genkendelighed. 

En af afhandlingens konklusioner er dermed, at
kompetencer ikke kan siges at være individbåret.
Snarere opstod kompetente og inkompetente sub-
jekter punktvis i lokale, små øjeblikkeligheder, som
var afhængige af, at de blev set, genkendt og aner-
kendt. Dermed åbner denne afhandling for en forstå-
else af kompetencer, der er ikke knytter sig til indivi-
der, men opstår i det øjeblik den anerkendes, anrå-
bes og påberåbes i lokale sammenhænge.
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Matematikkens forunderlige univers

Af Klaus Frovin Jørgensen, Afdelingen for Filosofi og Videnskabsteori

Den 4. november 2005 indleverede jeg min ph.d.-
afhandling til bedømmelse. Titlen var (og er stadig-
væk) Kant's Schematism and the Foundations of
Mathematics, og ph.d.-studiet fandt sted under
ph.d.-programmet Science Studies og var som sådan
primært videnskabsteoretisk orienteret. Det er de
grundlæggende begreber og problemstillinger inden
for matematikken som altid har interesseret mig:
Hvad er matematikkens objekter egentlig for nogle
størrelser, og hvordan kan vi faktisk vide noget om
dem? Men mit mål med en teori om matematisk
erkendelse har samtidig altid været, at teorien skulle
være forenelig med en teori om andre former for
(mere empirisk orienteret) erkendelse. Med min
afhandling synes jeg, at jeg er kommet dette mål et
væsentligt skridt nærmere.

Afhandlingen består grundlæggende af to dele:
En filosofihistorisk og en mere (uhistorisk) erkendel-
sesteoretisk del. Det historiske har jeg med – ikke for
historieskrivningens egen skyld men – fordi, jeg tror,
vi kan blive klogere af historien.

Arbejdet tager afsæt i en distinktion, som berøres
sporadisk i Immanuel Kants erkendelsesteori:
Distinktionen mellem et begreb og dets skema. For
Kant er et begreb noget ikke-empirisk og udelukken-
de intellektuelt. Begrebet trekant, eksempelvis, er
karakteriseret som en to-dimensionel figur bestående
af tre rette linjer, der mødes parvist i linjernes ende-
punkter. Som sådan siger begrebet trekant intet om,
hvilke egenskaber trekanter har, ej heller noget om
hvordan vi generelt kan operere med begrebet. Kort
sagt: Begrebet bestemmer ikke semantikken for
begrebet selv. Begrebet om trekant er semantisk fun-
deret, siger Kant, i trekantens skema, der er et aktivt
og operationelt kognitivt element i den menneskeli-
ge erkendelse. Det rene begreb er – i modsætning
hertil – et passivt element. Skemaet sætter os i stand
til at bruge begrebet og knytte indre mentale billeder
til det, således at vi kan sætte det intellektuelle i for-
bindelse med det empiriske – eksempelvis forskellige
sanselige og dermed empiriske objekter, som vi
måtte møde i naturen og bedømme som værende
trekantede i deres form.

I Kants erkendelsesteoretiske hovedværk, Kritik der
reinen Vernunft, er der et lille og uforståeligt kapitel
om skemaerne og deres funktion. Kant fik aldrig
stablet en udfoldet teori på benene om skemaernes
betydning for den menneskelige erkendelse. Det var
en væsentlig drivkraft for mig, at få givet en fortolk-
ning af Kants begyndende skemateori. Jeg fandt
dette interessant af en lang række grunde. Lad mig
nævne de vigtigste.

Skemateorien er a) indgangssporten til en gene-
rel teori om, hvorledes figurer og diagrammer kan
bruges i den menneskelige tænkning; b) den er start-
skuddet til en almen teori om metaforer – som vi fin-
der den hos Lakoff og Johnson; c) udgangspunktet
for en vigtig del af den kognitive psykologi, der
omhandler de mentale processer, som er grundlaget
for tænkning og beslutningsprocedurer; d) et gene-
relt omdrejningspunkt for en stor del af den filosofi
og videnskabsteori, der opstod omkring år 1900
(Hertz, Høffding, Hilbert, Cassirer, Heidegger) og
senere i Carnaps, Kuhns og Friedmans teorier.

I min afhandling påpeger jeg nogle stærkt uheldi-
ge elementer og dogmer i den oprindelige kantian-
ske erkendelsesteori, men jeg fastholder samtidig at
visse grundlæggende observationer og distinktioner
er umådeligt konstruktive og frugtbare. En af de vig-
tigste er distinktionen mellem skema og begreb.

Afslutningsvist bruger jeg en fortolkning af Kants
skemabegreb til at generalisere David Hilberts mate-
matikfilosofi og resultatet heraf er en teori om mate-
matikkens ontologi og matematisk erkendelse, der er
åben over for en pluralistisk matematikforståelse: Der
ikke bare findes en sand logik, en sand ontologi, en
sand form for viden, men matematikken og dens
objekter skal ses i den sammenhæng og kontekst,
hvor de indgår. Der er forskellige interesser, som er
medbestemmende i fastlæggelsen af matematikkens
objekter.

Men helt, helt centralt for min fortolkning er det,
at den generelle teori om erkendelse er den samme,
hvad enten det handler om matematik, fysik eller for
den sags skyld myternes betydning for det moderne
menneske.



Institut for Uddannelsesforskning er et bredt insti-
tut hvad angår forskning, undervisning og ekstern
virksomhed. Instituttet blev dannet som selvstæn-
digt institut i år 2000.

Instituttet varetager uddannelsen i Pædagogik
og Uddannelsesstudier, Master i Voksenuddan-
nelse, undervisning på det Humanistiske
Basisstudium, et ph.d.-program i uddannelses-
forskning inden for rammerne af instituttets for-
skerskole: ”Forskerskolen i Livslang Læring”, som
er Danmarks største humanistiske forskerskole,
samt RUC’s Universitetspædagogiske efteruddan-
nelse af videnskabeligt personale. 

Instituttet rummer forskningscentrene
“Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppen” og
”Center i barndoms og Ungdomsforskning”. Det
sidste blev oprettet i 2004. Instituttet er desuden
vært for Foreningen for forsknings- og udviklings-
virksomhed i folkeoplysning og voksenundervis-
ning (FOFU).

Instituttet danner ramme om en forholdsvis
omfattende ekstern virksomhed (ca. 40 % af
Instituttets samlede drift), som især består af forsk-
ningsopgaver af forskellig karakter, men som også
består af evalueringsopgaver, og forskellige former
for konsulentopgaver. Den eksterne virksomhed
spiller oftest sammen med instituttets prioriterede
forskningsområder. 

Institut for Uddannelsesforskning
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I 2005 har Institut for Uddannelsesforskning
indgået ovenstående forskningsaftaler:

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.

I 2005 har Institut for Uddannelsesforskning i
overensstemmelse med den faglige udviklingsplan
for instituttet - se www.ruc.dk/inst 10 - især arbej-
det med udviklingen af det sundhedsmæssige
område. Institut for uddannelsesforskning har –
sammen med TekSam og psykologi - i stort
omfang været involveret i udviklingen af det nye
overbygningsstudie ”Sundhedsfremme og sund-
hedsstrategier”. (se senere) 

Derudover har instituttet – ligeledes i overens-
stemmelse med den faglige udviklingsplan – udvi-
det og udviklet den universitetspædagogiske efter-
uddannelse på RUC.

Instituttets CVU aktiviteter er også i 2005 blev
udvidet. Der er således indgået en større forsk-
ningstilknytningsaftale med CVU Øresund.

På forskningssiden har instituttet i perioden –
som det fremgår ovenfor - indgået eksterne forsk-
ningsaftaler for mere end 5 mio. kr. Her skal blot
fremhæves at forskerskolen i livslang læring er
blevet nykonstitueret med en stor bevilling fra
Forskningsstyrelsen på 6,5 mio. kr., der fordeles
over de næste fem år.

Instituttets forskellige forskningsgrupper har i
2005 afholdt en række konferencer:

Professionsforskning har afholdt konference
med overskriften ”Professioner på vej”. Anlednin-
gen var udgivelsen af bogen "Professionalisering -
en grundbog" Roskilde Universitetsforlag. Der var
240 deltagere fra cvu-feltet og de faglige organisa-
tioner.

Forskningsenheden ”Arbejdsliv” har været
medarrangør af en større aktionsforskningskonfe-
rence med 77 deltagere, og endelig har Center i
barndoms- og Ungdomsforskning holdt åbnings-
konference med 175 deltagere.

Forskning ved Institut for
Uddannelsesforskning
www.ruc.dk/inst 10/
Forskningen ved Institut for Uddannelsesforskning
er primært rettet mod læring og kompetenceudvik-
ling inden for og uden for det formelle uddannel-
sessystem, og centrerer sig især omkring arbejdsliv
og læring, professionsforskning, ungdomsforskning
og barndomsforskning. Uddannelsesforskning defi-
neres ved Instituttet som forskning i de subjektive
processer 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 inter-
nationalt i dag tales om ”den subjektive vending
inden for uddannelsesforskningen”. 

Bevillingsgiver Institut for Uddannelsesforskning Bevilling i alt  Bevilling 05 
– projekter over 100.0000 

Udenrigsministeriet Ungdom, uddannelse og konflikt kr 198.000 kr 198.000 

Undervisningsministeriet Faglighed i erhvervsuddannelserne kr 700.500 kr 283.444 

Forskningsstyrelsen Center i barndoms- og ungdomsforskning kr 3.000.000 kr 840.000 

Undervisningsministeriet Integration og fastholdelse af flygtning, indvandrer kr 260.000 kr 260.000 

Socialministeriet Danske mænds familieforestillinger kr 990.000 kr 574.000 

Arbejdsmarkedsstyrelsen Social indsats på det rummelige arbejdsmarked kr 778.880 kr 383.841 

Forskningsstyrelsen Minoritetsbørns hverdagsliv kr 940.000 kr 440.000 

Forskningsstyrelsen Rammebevilling, Forskerskolen i Livslang Læring kr 6.500.000 kr 1.750.000 

Egmontfonden Marginaliserede unge i udsatte boligområder kr 810.000 kr 67.500 

Landsorganisationen Praktikpladser inden for erhvervsuddannelserne kr 400.000 kr 200.000 

Fagligt Internationalt Center Renovationsbranchen i Øresundsregionen kr 150.000 kr 50.000 

Undervisningsministeriet Netværk for Erhvervsuddannelserne kr 635.800 kr 119.212 

Bornholms Dagpleje Kompetence og social bæredygtighed i dagplejen kr 155.000 kr 20.000 

I ALT kr 15.518.180 kr 5.185.997
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Instituttet udvikler en fremadrettet udforsk-
ning af læring og kompetenceudvikling i et livshi-
storisk 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 undervis-
ning ved instituttet.

På tværs af de forskellige genstandsområder
har arbejde med metodologi og metodeudvikling
høj prioritet. Grundvidenskabelig læringsforsk-
ning og læringsforskning af social-eksperimentel
karakter prioriteres i samme grad, og det betones,
at forskningen skal være kritisk, videnskabelig
innovativ og samfundsmæssig relevant - med til-
føjelsen: ikke mindst for grupper, der ikke selv har
midler til finansiering af forskning. 

Forskningen er kendetegnet ved en høj grad af
tværvidenskabelighed.

Særskilt beskrives to større, afsluttede forsk-
ningsprojekter, hvor instituttet i år har valgt at
give ordet til dels et projekt om æstetik og lære-
processer og dels et forskningsprojekt i samarbejde
med fagbevægelsen.

CVU og deres forskningstilknytning ved
Institut X
www.ruc.dk/inst 10/profession/cvu/
Instituttet etablerer i disse år større forskningstil-
knytningsaftaler ”Partnerskaber for Viden” med
en række regionale og nationale CVU’er. 

I 2005 har instituttet indgået sin første samle-

de og flerårige rammeaftale for forskningstilknyt-
ning med CVU-Øresund, for en tre årig periode,
2006-2008. CVU-Øresund omfatter de mellemlan-
ge videregående uddannelser i Storkøbenhavn, på
Bornholm og fra 2006 også for Sydsjælland.
Rammeaftalen udpeger de faglige områder for den
fælles vidensudvikling og instituttets indsats:

• kvalitetssikring og metodeudvikling herfor – af
forsknings og udviklingstilknytning i CVU’ets
virksomhed

• vidensudvikling i videnscentrene og vidensde-
ling, i CVU’ets institutioner og mange dele

• uddannelsesudvikling på alle niveauer og
opkvalificering af uddannerne

Partnerskaberne udspringer af instituttets forsk-
ning inden for områderne; forskning i professio-
ner og professionsuddannelser, forskning i sund-
hed, omsorg og socialt arbejde samt barndoms- og
ungdomsforskning.

Partnerskaberne har til formål at satse målret-
tet og koncentreret på videnskabelse om de for-
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 inter-
nationaliseringen og den europæiske uddannelses-
politik.

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 delta-
gelse af medarbejdere fra såvel instituttet som
cvu’erne. (praksisrelateret forskning, gerne i
samarbejde med eksterne partnere, der repræ-
senterer brugerne).

• CVU-ansattes deltagelse i instituttets masterud-
dannelse, Master i Voksenuddannelse og for-
skeruddannelsen/ph.d.-studiet på Forsker-
skolen for Livslang Læring (kompetenceudvik-
ling).   

• Repræsentation i råd, udvalg, bestyrelser mm.
Den nationale ramme for forskningstilknytningen
var i 2003-2005 det SHF-støttede ”Netværk for
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Professionsforskning og Professionsuddannelses-
forskning”, hvori uddannelsesforskningsmiljøerne
på Ålborg Universitet, Syddansk Universitet,
Danmarks Pædagogiske Universitet og RUC er
repræsenteret.

Uddannelser ved Institut for uddannelses-
forskning

Oprettelse af nyt fag i Sundhedsfremme og
Sundhedsstrategier
http://studieguide.ruc.dk/overbygning/sundhedsfremme/
Instituttet har siden 2003 deltaget i et centralt
udviklingsarbejde på RUC for udvikling af nye
uddannelsestiltag på sundhedsområdet. Sammen
med institut for psykologi og institut for teknologi
og samfund på RUC, er det lykkedes at etablere og
få ministeriets tilslutning til at udbyde et tværdis-
ciplinært og tværinstitutionelt fag, med udgangs-
punkt i flere institutter ved RUC. Forslaget er et
resultat af en længerevarende tilnærmelse mellem
forskellige studie- og forskningsmiljøer på RUC
hvad angår humanistisk sundhedsforskning i
læring og sundhedspsykologi og tværvidenskabelig
forskning i sundhedsorienteret miljø og udvikling. 

Forslaget er blevet tilskyndet af, at RUC har
indgået en aftale med Region Sjælland’s regions-
råd, hvor RUC forpligter sig til at videreudvikle
faglige miljøer for såvel forskning som uddannelse
i bl.a. regionens sundhedsopgaver.

Den primære baggrund for at instituttet har
ønsket at etablere det nye tværfaglige fag i
Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier, er et
engagement i at udvikle en uddannelse der følger
strømninger i forskning og politik i den forebyg-
gende sundhedsindsats, og som kan udvikle viden
om sundhedsbevarende og fremmende processer
på en humanistisk og samfundsvidenskabelig bag-
grund. I en rapport fra Forskningsrådet for Kultur
og Kommunikation ”Kultur og sundhed – huma-
nistisk forskning i krop, sundhed og sygdom”
2005 anbefales således indsats til at styrke tværfag-
lige teams i sundhed, krop og kultur der bl.a. vil
kunne bidrage til ny forståelse af sundhedsadfærd
og sundhedsrisici i tilknytning til store og væsent-
lige forskningsområder som Sygdomsteknologi og
risikohåndtering, Sundhedsfremme og sundheds-
oplysning, Sundhed, stat og magt.

Faget vil kunne trække på flere års forskningsar-
bejde indenfor det sundhedsmæssige felt ved insti-

tut for Uddannelsesforskning om professionsudvik-
ling, omsorg, sundhedsuddannelserne, læring i
arbejdet i sundhedssektoren, brugerinddragelse
m.m. Vi ser fagets betydning for instituttet ligeså
meget uddannelsesmæssigt som forskningsmæssigt,
idet der vil genereres nye forskningsområder og
afsøges muligheder for intersektionalitet i forskning
på det sundhedsmæssige område. I samklang med
denne udvikling har Instituttet i 2005 etableret
”Forskningsenhed for læringsforskning i det sociale
og sundhedsmæssige felt ”, som et netværk af
seniorforskere, yngre forskere og ph.d.-studerende.
Forskningsenheden arbejder med udvikling af både
temaer og projekter i grundforskning, rekvireret
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forskning og forskningstilknytningsaftaler. Samtidig
har instituttet i 2005 optaget en ny gruppe ph.d.-
studerende inden for det sundhedsmæssige områ-
de. 

I faget ”Sundhedsfremme og sundhedsstrategi-
er” vil Instituttet bidrage til alle fagets moduler og
studieenheder omkring sundhedsviden, sundhed
som socio-kulturel proces i menneskers livssam-
menhænge, læring i sundhed i formelle og ufor-
melle kontekster, sundhedsbegreber og sundheds-
forståelser, sundhedsprofessionernes udvikling,
samt metodologi og metoder for en humanistisk
og tværdisciplinær sundhedsforskning.

Kandidaternes kompetencer vil være en kombi-
nation af kritiske, refleksive og handlingsrettede,
idet de i fremtidige jobs vil skulle arbejde med at: 

• Afsøge muligheder for at udvide rummet for
læring og selvforvaltning for sårbare og sund-
hedstruede grupper i befolkningen (børn,
unge, ældre, psykisk sårbare, handicappede
etc.)

• Identificere og analysere lokalmiljøers, grup-
pers og kulturers sundhedsressourcer i et sund-
hedsfremme perspektiv

• Evaluere på betydning af indsats i forebyggelse
og sundhedsfremme

• Planlægge og tilrettelægge sundhedsfremmen-
de indsats i tværfagligt samarbejde og netværk
med social-, sundheds-, miljø-, bolig-, børn &
unge forvaltningerne, med institutioner,
NGO´ere og i virksomheder

• Uddanne og undervise bl.a. sundhedspersonale
i sundhedsforståelser, positiv sundhedsfremme
og sundhed som socio-kulturel proces

• Foretage kritisk behandlings-, pleje- , omsorgs-
og teknologivurdering med relation til sund-
hed

Faget udbydes på både bachelorniveau og kandi-
datniveau og ønskes med tiden udbudt på engelsk
som Master of Science uddannelse. Faget skal
indgå i universitetscentrets kombinationsstruktur,
således at det på kandidatniveau indgår i en sam-
let kandidatuddannelse bestående af et 2-årig
basisstudium, 3 studieenheder (moduler) i faget
Sundhedsfremme og 3 studieenheder i et af cente-
rets øvrige kombifag. 

Faget åbner for studerende 1. september 2006.

Overbygningsuddannelsen Pædagogik og
Uddannelsesstudier
www.ruc.dk/inst 10/ paedagogik/
Overbygningsuddannelsen Pædagogik og Uddan-
nelsesstudier blev etableret i 1994. Faget indgår i
en bred vifte af fagkombinationer. Pr. 31. decem-
ber 2005 var der indskrevet 350 studerende. I
2005 blev der bedømt 51 specialer som omfattede
66 studerende. 

I 2004 blev der påbegyndt en revision af studie-
ordningen fra 1/9-2003. Den ny studieordning på
faget Pædagogik og Uddannelsesstudier trådte i
kraft den 1/9-2005. Studieordningen har betydet en
ændring af organiseringen, idet der undervises i
klynger på både bachelor- og kandidatniveau. Det
har givet den størst mulige forbindelse mellem
undervisningen og instituttets forskning. Samtidig
har vi udviklet et introduktionsforløb for nye stu-
derende med henblik på en bedre studiestart på
faget. Faget har sat fokus på pædagogisk kompeten-
ceudvikling for vejledere gennem brug af gensidig
kollegasupervision. Ligesom evaluering af projekt-
vejledningen har været drøftet i studienævnet og
på faget. I 2005 har studienævnet udviklet tilbud til
specialestuderende med særlige behov. Samtidig har
studienævnet udarbejdet bedømmelsesformer i for-
bindelse med kursus-og seminarundervisning. 

Master i Voksenuddannelse 
www.ruc.dk/inst 10/master_i_voksenudd/
Master i Voksenuddannelse (MV) er en to-årig del-
tidsuddannelse (svarende til ét studieårsværk), der
retter sig mod erhvervsaktive voksne, som arbej-
der professionelt med uddannelsesplanlægning,
organisationsudvikling, kompetenceudvikling 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 2005 undervist på følgende hold:

• et masterhold på Modul II – studiestart sep-
tember 2003 (hold 3: 51 studerende)

• et masterhold på Modul I – studiestart septem-
ber 2004 (hold 4: 50 studerende) 

• et masterhold på Modul II – studiestart sep-
tember 2004 (hold 4: 51 studerende)

• et masterhold på Modul I – studiestart septem-
ber 2005 (hold 5: 55 studerende)
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Der er således i alt undervist 207 masterstuderen-
de i 2005.

Forskerskolen i Livslang Læring
www.ruc.dk/inst10/forskerskolen/
Forskerskolen i Livslang Læring er et ph.d.-pro-
gram under Institut for Uddannelsesforskning.
Programmet er nu på sin anden 5-årige bevilling
fra 2005-2010 fra ForskerUddannelsesUdvalget i
Forskningsstyrelsen. Forskerskolens aktiviteter og
fremtidsplaner vurderes løbende af et Advisory
Board. Forskerskolen har en tværvidenskabelig
forskningstilgang, som til stadighed udvikles teore-
tisk og metodologisk. Der lægges stor vægt på at
integrere de studerende i det eksisterende forsk-
ningsmiljø gennem netværksdannelser og konkrete
planlægningsopgaver. Pr. 1. jan. 2006 er 44 stude-
rende indskrevet under programmet, heraf er de 10
fuldt finansierede stipendiater. I løbet af 2005 har
6 af de indskrevne forsvaret deres ph.d. 12 nye er
indskrevet, 5 af dem med stipendium. I det forløb-
ne år har forskerskolen etableret et samarbejde
med Pædagogik ved Institut for Medier, Erken-
delse og Formidling ved Københavns Universitet
samt Institut for Miljø, Teknologi og Samfund ved
Roskilde Universitetscenter om gennemførslen af
fælles forskerskole-aktiviteter og vejledningsdrøftel-
ser. Forskerskolen har endvidere opsummeret sine
kvalitets- og evalueringsaktiviteter i et 16-punkts
program, som beskriver aktiviteter på et individ-,
vejlednings- og programniveau. Forskerskolens
organisations- og ledelsesstruktur er beskrevet,
hvoraf styregruppens, vejledergruppens, forsker-
skoleledelsens og studiekonsulentens funktioner og
virkefelt fremgår. Endelig deltager forskerskolen i
den nationale koordinering af ph.d.-uddannelsen
inden for pædagogik og uddannelsesforskning og
har ansvar for vedligeholdelsen af den fælles net-
portal: www.educational-research.dk.

Ph.d.-grader
Jette Larsen: Unges oplevelse af vekseluddannel-
sessystemet. En teoretisk diskussion og en empi-
risk analyse af hvordan unge kan skabe mening og
sammenhæng.

Steen Bågøe Nielsen: Mænd og daginstitutions-
arbejdets modernisering

Annegrethe Nielsen: Udvikling af interaktionelle
kvalifikationer i jordemoderuddannelsen 

Peter Koudahl: Den gode erhvervsuddannelse? En
analyse af relationerne mellem uddannelsespoli-
tisk tænkning og elever i erhvervsuddannelse 

Niels Ulrik Sørensen: Meget mere end metroseksu-
el. Krop, køn og identitet blandt unge mænd i den
senmoderne massekultur.

Ronny Sanderud: Læring på byggeplassen – utopi
eller realitet. Et aksjonsforskningsprosjekt i bygg-
bransjen.

Sommerskole
Forskerskolen i Livslang læring har afholdt den 7.
internationale sommerskole med temaet: Lifelong
Learning – inside and outside School. Learning
and Transformative Spaces i august 2005. Der del-
tog 21 deltagere fra 10 forskellige lande samt tre
internationale gæsteprofessorer fra Tyskland og
Sverige og syv vejledere fra Forskerskolen i Livs-
lang Læring og Institut for Uddannelsesforskning.  

UniPæd – det universitetspædagogiske program
www.ruc.dk/inst 10/unipaed/
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
bearbejde og perspektivere eksisterende erfaringer
og indsigter. 

Der har i det faste kursusprogram været gen-
nemført i alt 10 kurser og temadage i pædagogisk
introduktion for nyansatte, kursuspædagogik og
projektvejledning. Heraf har der været gennemført
6 temadage om IT i undervisning og evaluering
m.v. I alt har ca. 100 ansatte bestående af adjunk-
ter, lektorer, ph.d.-studerende og midlertidigt
ansatte undervisere deltaget i aktiviteterne. I de
skræddersyede tilbud har et antal studienævn og
uddannelser bedt om bistand i form af oplæg,
sparring og konsulentbistand om emner som til-
rettelæggelse af kursusundervisning og forelæsnin-
ger, udenlandske studerende og den ruc’ske pæda-
gogik samt om mulighederne for samarbejde med
udenlandske universiteter om projektpædagogiske
undervisningsformer. 



128

R
U

C
 

 
·

 
 

Å
R

S
B

E
R

E
T

N
I

N
G

 
2

0
0

5

Endvidere har der været givet individuel super-
vision til vejledere og undervisere. UniPæd har
også ydet bistand til de studerende i form af kur-
ser til specialestuderende og rus-instruktører, til
processer og indhold i gruppe- og projektarbejdet,
i studieteknik og hurtiglæsning samt procesvejled-
ning og kriseløsninger. Derudover er der iværksat
et udviklingsprojekt, hvor OB-studerende fra
Pædagogik og Psykologi kvalificeres som proces-
coaches for basisstuderende gennem et kursus- og
supervisionsprogram.

UniPæd har desuden i det forgangne år arbej-
det med at udvikle enhedens indsatsområder og
tilbud. Dels gennem udarbejdelsen af en udvik-
lingsplan, der udpeger centrale fokusområder og
udfordringer for de kommende års universitetspæ-
dagogiske arbejde. Udviklingsplanen er i løbet af
efteråret fremlagt for såvel rektorat, institutledere
og studieledere samt sendt som direct mail til cen-
terets ansatte. Dels har UniPæd arbejdet med at
generere projekter og projektmidler til yderligere
udviklingsarbejde i relation til de udpegede fokus-
områder. Blandt andet har UniPæd søgt Statens
Kompetencecenter om midler til et projekt om
omstillingen fra kvalifikationstænkning til kompe-
tencetænkning. Dette arbejde forsætter i det kom-
mende år. 

Center i Barndoms- og Ungdomsforskning
www.ruc.dk/inst 10/barndomsforskning/
I regi af Institut for Uddannelsesforskning åbnede
”Center i Barndoms- og Ungdomsforskning” i
marts måned 2004. Centeret 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 konse-
kvenser de samfundsmæssige moderniserings- og
forandrings-processer har for børn og unges hver-
dagsliv. 

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 sam-
fundsteoretisk begreb med fokus på at indfange de
konsekvenser, samfundsmæssige forandringer får
for ændrede struktureringer af børn og unges
almindelige hverdagsliv, men også som et fæno-
menologisk funderet begreb, knyttet til at etablere
et børne- og ungeperspektiv. 

Et væsentligt omdrejningspunkt er også børn
og unges øgede forvaltning af egne lære-processer,
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 begrebssætte
disse ændrede betingelser for børn og unges hver-
dags-liv og læreprocesser, såvel i institutionaliseret
som ikke-institutionaliseret sammenhæng. Denne
forskningsinteresse har udmøntet sig i 5 organi-
serede forskningsområder, repræsenteret ved for-
skellige forskere på 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
• Barndom, læring og globalisering

Center i Barndoms- og Ungdomsforskning afholdt
i efteråret 2005 sin åbningskonference: Antal del-
tagere: 175

Professor Jan Kampmann er leder af ”Center i
Barndoms- og Ungdomsforskning”.

Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppen (EVU)
www.ruc.dk/inst 10/om_inst10/evu/
EVU blev etableret som selvstændigt forsknings-
center i 1994 og dannede grundlag for
Faggruppen for uddannelsesforskning og dermed
også for det nuværende institut. I dag er EVU’s
aktiviteter i høj grad opsuget i instituttets aktivite-
ter, men gruppen fungerer stadig som en organisa-
torisk enhed i forhold til en lang række forsk-
nings-, udrednings- og formidlingsopgaver. EVU
udgør således grundlaget for et af instituttets sær-
kender, nemlig de omfattende og mangeartede
eksternt (med)finansierede aktiviteter.

EVU er endvidere personaleorganisation for



det fastansatte personale ved Institut for Uddan-
nelsesforskning.

Foreningen for forsknings- og udviklingsvirk-
somhed i folkeoplysning og voksenundervis-
ning (FOFU)
www.fofu.dk
Institut for uddannelsesforskning er vært for for-
eningen FOFU. Institut for Uddannelsesforskning
huser FOFU´s sekretariat.

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 medlem-
mer. Betina Dybbroe var formand for foreningen
frem til årsmødet i november 2004. 

Leif Emil Hansen er formand for foreningen.
Sekretariatet har til huse i Institut for Uddannel-
sesforskning hos Erhvervs- og voksenuddannelses-
gruppen.

Særlige aktiviteter
Foreningen for Forsknings- og
Udviklingsvirksomhed i Folkeoplysning og
Voksenundervisning (FOFU) afholdt den 24. maj
2005 konferencen “En ny voksen- og efteruddan-
nelsesreform for de kortuddannede?” i Fællessalen
på Christiansborg med 65 deltagere.

Desuden afholdtes årsmøde på Hotel Storebælt i
Nyborg den 11.-12. november 2005 under temaet
“Dybtgående forandringer i moderne uddannel-
sestænkning” med 30 deltagere.

Særlige aktiviteter
European Society for Research on the Education of
Aduts (ESREA). Antal deltagere: 35

Center i Barndoms- og Ungdomsforskning afholdt
åbningskonference: Antal deltagere: 175
Forskningsenheden ”Profession”: Konference:
“Professioner på vej”. Antal deltagere: 240

Forskningsenheden ”Arbejdsliv”:
Aktionsforskningskonference. Antal deltagere: 77

Danske og internationale netværk

BIN-Norden, nordisk netværk for barndomsforskere.

Center for Studier i Arbejdsliv (CSA) er en forening
som har til formål at styrke forskning, undervis-
ning og formidling omkring arbejdslivsspørgsmål.
CSA har bred repræsentation fra alle større forsk-
ningsmiljøer i Danmark. 
COST-programmet, europæisk forskningsnetværk
omkring "children's welfare".
CROME - The European Research Network on Men in
Europe. http://www.cromenet.org/
Dansk Universitetspædagogisk Netværk, sammen
med Københavns Universitet, Danmarks Tekniske
Universitet, Aalborg Universitetscenter og
Handelshøjskolen i København. 
Diálogos, spansk tidsskrift for voksenuddannelse
med international sektion.
ESREA (European Society for Research in the
Education 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,
Wissenschaft, europæisk netværk vedr. forskning i
fagforeninger og arbejderuddannelse. 
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Nationalt Center for forskning i arbejdsmarkedsrelatio-
ner (CARMA). Centeret er etableret for en 5-årig
periode fra 2000-2003 som Nationalt Center for
forskning i arbejdsmarkedsrelationer ved en bevil-
ling fra Statens Samfundsvidenskabelige
Forskningsråd. 
NeMM - Netværket for forskning om Mænd og
Maskuliniteter. 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 uddannelses-
politiske debat indenfor voksenuddannelse, at
skabe et bedre analysegrundlag for at udvikle ana-
lyser af arbejdslivslæring og at skabe bedre
læringsmuligheder i arbejdet, som respekterer den
enkelte som menneske og som en del af en sam-
fundsmæssig realitet.
NFPF (/Nordic Educational Research Association).
Nordbarn, nordisk netværk for børnekultur-
forskere.
Nordisk Netværk for Forskning i Omsorgsarbejde
Nordisk Netværk for Mandeforskning
Nordplus, nordisk netværk for pædagogik mshp.
Voksenuddannelse.
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 commit-
tee.
Society for Research into Higher Education, europæisk
netværk.

Instituttet har indgået i ovenstående internationa-
le netværk med udveksling af studerende, ph.d.-
studerende og/eller forskere. Herudover har forske-
re ved instituttet indgået aktivt i ovenstående for-
skernetværk, bl.a. gennem deltagelse i en lang
række nationale og internationale konferencer og
møder.

Institut for Uddannelsesforskning – Institut X
For yderligere oplysninger se på: www.ruc.dk/inst
10

Videnskabelige medarbejdere:
Professorer: 4, heraf 2 med særlige opgaver, incl. 1
på orlov
Lektorer: 21 incl. 4 på orlov
Eksterne lektorer: 3
Adjunkter: 4
Forskningsassistenter: 6
Undervisningsassistenter: 4
Ph.d.-studerende: 43, heraf 13 stipendiater og 9
samfinansierede

TAP-medarbejdere: 
AC-TAP: 1
HK og TEK-TAP: 7
Pædagogisk konsulent: 1
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Samtidskunst og unge

Af adjunkt, cand.mag., ph.d. Thomas Gitz
Gitz@ruc.dk

Projekt Samtidskunst og Unge er et 3-årigt forsøgs-
og udviklingsprojekt mellem gymnasier og institu-
tioner for samtidskunst i Roskilde og København.
Projektet har været ledet og økonomisk finansieret
af Egmont Fonden og blev formelt afsluttet i juni
2005. Projektets overordnede mål har været at styr-
ke gymnasieelevers fornemmelse og forståelse for
samtidskunst. Midlet til at opnå dette har været at
udvikle nye former for organisation og samarbejde
mellem kunstinstitutioner og gymnasieskoler, her-
under at integrere samtidskunsten med undervis-
ningen i gymnasiet. Projektets involverede parter
har været:   

• 4 gymnasieklasser på henholdsvis Christianshavns
Gymnasium, Rysensteen Gymnasium, Amtsgym-
nasiet i Roskilde og Metropolitanskolen

• Museet for Samtidskunst i Roskilde, Nikolaj –
Københavns Kommunes Udstillingsbygning,
Overgaden – Institut for Samtidskunst og x-rum-
met på Statens Museum for Kunst

• Egmont Fonden
• Institut for Uddannelsesforskning, RUC (Jan

Kampmann, Kirsten Larsen, Jakob Ditlev Bøje og
Thomas Gitz-Johansen)

I projektets første år var fokus på elevernes oplevel-
ser og læreprocesser i forbindelse med mødet med
samtidskunsten. På programmet var i alt 8 udstillin-
ger med værker af bl.a. John Øivind Eggesbø, Ane
Mette Ruge, Susan Hiller, Kutlug Ataman og Annika
von Hausswolf (se www.samkunst.dk for nærmere
beskrivelse). I projektets andet år så elever og lærere
i alt 9 udstillinger under temaet ”Virkeligheden i
kunsten: Fortælling, dokumentarisme og samtids-
kunst”. Kunstnere som f.eks. Tina Enghoff, Jytte
Rex, Zhang Huan, Thorbjørn Lausten, Lise
Autogena & Joshua Portway var repræsenteret ved
disse udstillinger. I projektets tredje år var temaet
”Kunstnerroller, kunstbegreber og kunstscenen i
globaliseringens tegn”. Under dette tema var 7
udstillinger programsat med deltagelse af bl.a.

kunstnerne Henrik Plenge Jakobsen, Per Højholt og
Bosch & Fjord.   

Forskningsdesign
Med henblik på, at dokumentere de institutionelle
udviklingsprocesser samt de deltagende elevers lære-
processer under forløbet, er rapportens metodiske
design baseret på en kombination af kvantitative og
kvalitative tilgange. Den kvantitative tilgang udgøres
af spørgeskemaer til elever og lærere og desuden af
dokumentationsmateriale vedrørende projektets akti-
viteter, som forefindes på www.samkunst.dk. Den
kvalitative tilgang udgøres af interviews med elever,
lærere, rektorer, kunstinstitutionsrepræsentanter og
Egmont Fondens projektkoordinator og desuden af
elevstile og deltagende observation ved forskellige
udstillingsbesøg. Derudover har evalueringsgruppen
gennemført en række ”tilbagemeldingsseancer” til
de medvirkende elever, hvor begyndende konklusio-
ner er blevet afprøvet og diskuteret.

Konklusioner
Samtidskunst og Unge: en ramme om nye undervis-
ningsforløb og brede læreprocesser
Med hensyn til projektets overordnede mål – at styr-
ke gymnasieelevers fornemmelse og forståelse for
samtidskunst – kan det konkluderes, at projektet i høj
grad har indfriet dette mål. Langt hovedparten af de
involverede vurderer projektet som en stor succes,
fordi det har givet anledning til nye undervisnings-
forløb og brede og dybe læreprocesser. 

Fastholdelse af samtidskunstens selvstændige lærings-
potentiale
En anden vigtig konklusion er, at elevernes møde
med samtidskunsten dog ikke må blive overlejret
eller fuldstændig indskrevet i gymnasiets normale
virksomhed med krav om test, paratviden og curricu-
lumrettede aktiviteter. Som begrundelse for den posi-
tive oplevelse af projektet angiver mange elever
netop dets egenskab af at være et alternativ til deres
oplevelse af den ”almindelige gymnasiehverdag”.
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Udfordringen består derfor i at fastholde samtidskun-
stens selvstændige læringspotentiale, samtidig med
at man forsøger at integrere det med undervisningen
i gymnasiet. Som en anbefaling for dette vil evalue-
ringsgruppen pege på de gode erfaringer, der er
opnået med den tværfaglige projektundervisning.
Her har eleverne haft mulighed for at tage udgangs-
punkt i deres egen undren omkring samtidskunsten
og efterfølgende bruge fagene til at bearbejde denne
undren med. Dette ses som en oplagt måde at inte-
grere samtidskunsten med undervisningen i gymna-
siet, uden at den ikke-skoleagtige motivationsfaktor
forsvinder.  

Social sortering i Samtidskunst og Unge
Det konkluderes i rapporten, at gymnasiets normale
sorteringsproces blandt eleverne reproduceres i
Projekt Samtidskunst og Unge, men at dette ikke
entydigt kan henføres til velkendte differentierings-
faktorer såsom køn, etnicitet og social klasse. I stedet
kan der siges at have været en differentiering i ele-
vernes tilgang, som er indfanget ved en opdeling af
eleverne i 3 grupper, som primært går på deres grad
af deltagelse i projektet. Det drejer sig om 1) de
interesserede, engagerede og kompetente; 2) de
”vejledningsafhængige”, de der med den rette guid-
ning og støtte udvikler en opfattelse af, at samtids-
kunst faktisk alligevel godt kan være noget for dem;
3) de der enten fra start eller relativt hurtigt positio-
nerer sig/positioneres som skeptikere og falder fra.
Inden for disse grupper har evalueringsgruppen kun-
net identificere enkelte kønnede og etnisk baserede
differentieringer, men ikke med en sådan tydelighed,
at det er muligt at konkludere om mere overordnede
og generelle mønstre. 

Samarbejde mellem gymnasier og kunstinstitutioner
Hvad angår de organisatoriske og samarbejdsmæssi-
ge processer i projektet, konkluderer rapporten, at
disse er blevet gradvis bedre fra projektets første år
til dets andet og tredje. I projektets første år var der
en uklar rollefordeling mellem repræsentanter for
kunstinstitutionerne og gymnasielærere, og det gav
anledning til forvirring og misforståelse. Problemet
var især, at lærerne følte sig overset som bindeled
mellem elevernes oplevelser med samtidskunst og
undervisningen i gymnasiet. I erkendelsen af lærer-
nes vigtige rolle blev der rettet op på dette i det
andet og tredje projektår, og samarbejdet udviklede
sig efterhånden til gensidig respekt for hinandens

faglighed og kompetence. Medvirkende til denne
forbedring var også, at kunstinstitutionsrepræsentan-
terne blev mere opmærksomme på gymnasiets
stramme tidsrytme, hvor undervisning og arrange-
menter helst skal planlægges for et år ad gangen, og
omvendt at gymnasielærerne blev opmærksomme
på kunstinstituionernes mere fleksible organisations-
struktur, hvor der med kort tidshorisont planlægges
efter hvilke udstillinger, det er muligt at trække hjem. 

Forankring og videreførelse af projektet
Omkring forankringen af projektet på de enkelte
institutioner konkluderer rapporten, at det på gym-
nasierne er gået bedst, hvor projektet er blevet prak-
tiseret som et ledelses- og teamforsøg, mens det på
kunstinstitutionerne er gået bedst, hvor der har
været kunstformidlere ansat. Og på de institutioner,
hvor projektet er blevet bedst forankret, er der selv-
sagt også de bedste muligheder for at videreføre
dets elementer i den ene eller anden form. 
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Tillidsrepræsentanters læring i praksis

Lektor, ph.d. Finn M. Sommer
Sommer@ruc.dk

Forskning i fagforeninger og fagforeningsuddannelse
har været et centralt forskningsfelt ved instituttet
gennem mere end 25 år. En bibliografi med mere
end 90 publikationer fra instituttet vedrørende fag-
bevægelse og fagforeningsuddannelse kan læses på
instituttets hjemmeside (se nedenfor).

Senest er resultater fra forsknings- og udviklings-
projektet “Tillidsrepræsentanters læring i hvervet”
publiceret i bogen: Den myndige tillidsrepræsentant –
tillidsrepræsentanters læring i praksis. Hvor tillidsre-
præsentanters læring i formaliserede uddannelser,
f.eks. i Fagbevægelsens Interne Uddannelser, tidligere
stod i centrum for fagbevægelsen og for forskningen,
så er tillidsrepræsentanters læring på arbejdspladsen
kommet mere i fokus gennem de senere år, især i
fagbevægelsen og i fagbevægelsens uddannelsessy-
stem.

Det er der flere grunde til. For det første har
mange tillidsrepræsentanters arbejde ændret sig
gennem de senere år. Flere opgaver er kommet til,
andre prioriteres ikke så højt mere, og en del opga-
ver er blevet mere komplicerede at håndtere. For

det andet har ændringen af kollektive overenskom-
ster til i højere grad at være rammeoverenskomster,
som skal udfyldes lokalt, forandret tillidsrepræsen-
tanternes arbejde. For det tredje har nye arbejdsor-
ganiseringer, f.eks. øget teamarbejde, og nye ledel-
sesmetoder betydet, at en række opgaver, som tidli-
gere blev reguleret gennem kollektive (lokal-)aftaler
og formaliserede samarbejdsfora (samarbejdsudvalg,
sikkerhedsudvalg, m.fl.), i dag på nogle virksomhe-
der reguleres direkte mellem ledelsesrepræsentanter
og grupper af medarbejdere eller medarbejdere
individuelt. For det fjerde er fagforeningers og til-
lidsrepræsentanters arbejdsvilkår blevet vanskeligere,
bl.a. på grund af (trusler om) udflytning af produk-
tion til udlandet, strukturændringer på arbejdsmar-
kedet, centraliseringer og fusioner inden for en
række brancher, udenlandske virksomhedsejere med
andre samarbejdstraditioner, m.m. For det femte er
medlemmerne på arbejdspladserne generelt mere
differentierede end tidligere, bl.a. med hensyn til
social, kulturel og uddannelsesmæssig baggrund.
Disse udviklingstendenser ændrer eller udfordrer de
demokratiske strukturer i virksomhederne og stiller
en række nye krav til tillidsrepræsentanter - og ledel-
ser.

Projekt “Tillidsrepræsentanters læring i hvervet”
blev etableret i et samarbejde mellem Institut for
Uddannelsesforskning og Fagbevægelsens
Kompetencecenter samt fire LO-forbund: Nærings-
og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet, Handels- og
Kontorfunktionærernes Forbund, Fælles Fagligt
Forbund (3F) og Dansk El-Forbund. Baggrunden for
projektet var et fælles ønske om at undersøge tillids-
repræsentanters hverdag og den læring, som sker
gennem løsningen af de nye og gamle opgaver på
arbejdspladsen. Tillidsrepræsentanternes læring sker i
et spændingsfelt mellem lærende subjekter, sociale,
magtbaserede læringsmiljøer og kulturelle og sam-
fundsmæssige kontekster. Projektets teoretiske og
metodologiske udgangspunkt var at sætte tillidsre-
præsentanternes læring i centrum for forståelsen af
læreprocesser, læringsbetingelser og læringsstrategier
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i forbindelse med interessevaretagelse og samarbejde
i private virksomheder. Som led i projektet blev en
gruppe på 16 tillidsrepræsentanter fra de fire LO-for-
bund fulgt på deres arbejdsplads samt interviewet.
Derudover gennemførte tillidsrepræsentanter og for-
skere et værkstedsarbejde, hvor tillidsrepræsentanter-
nes erfaringer, syn på udfordringer til fagbevægelsen
og konkrete forslag blev analyseret og udviklet.
Resultaterne af dette arbejde blev diskuteret med
udvalgte ”eksperter” fra fagforeninger, fagforenings-
skoler og universiteter. I endelig form blev resultater-
ne fremlagt for repræsentanter fra de fire forbund,
tillidsrepræsentanterne kom fra, og senest fremlagt
for en bredere offentlighed i bogen “Den myndige
tillidsrepræsentant”.

Bogen belyser tillidsrepræsentanternes arbejde og
læreprocesser fra de forskellige sammenhænge, til-
lidsrepræsentanterne indgår i, f.eks. i kontakten med
medlemmer, ledelsesrepræsentanter, andre tillidsre-
præsentanter, fagforeningens lokalafdeling, forbun-
det samt fagbevægelsens interne uddannelser.
Tillidsrepræsentanternes måde at varetage deres til-
lidshverv på er et resultat af individuelle og kollektive
læreprocesser. Et centralt analysespørgsmål har
været, hvordan tillidsrepræsentanterne har skaffet sig
forudsætningerne for at varetage tillidshvervet, som
de gør. Hvilke erfaringer har de gjort? Hvordan har
de tilpasset sig udviklingen? Hvordan bearbejder de
modstridende forventninger og krav til deres arbej-
de? Hvad har udviklingen betydet for tillidsrepræsen-
tanternes daglige arbejde? Hvordan ser tillidsrepræ-
sentanterne på udviklingen? På baggrund heraf er
der i værkstedsarbejdet arbejdet med, hvilke budska-
ber og forslag tillidsrepræsentanterne har i forhold til
udviklingen af fagforeningernes arbejde, mål og poli-
tik på arbejdspladserne og i forhold til samfundsud-
viklingen.

“Den myndige tillidsrepræsentant” giver derved
et aktuelt billede af fagbevægelsens interessevareta-
gelse på private virksomheder og et grundlag for dis-
kussion af tillidsrepræsentanters og fagforeningers
arbejde, mål og politik – og et grundlag for diskus-

sion af udviklingstendenser i industrial relations og
demokratiudvikling på danske virksomheder.

I 2006 vil resultater fra forsknings- og udviklings-
projektet “Tillidsrepræsentanters læring i hvervet”
blive publiceret i bl.a. LO’s skriftserie LO-Dokumenta-
tion.

I de kommende år vil analysefeltet blive udvidet
til at omfatte tillidsrepræsentanters arbejde på regio-
nale og kommunale arbejdspladser, bl.a. i samarbej-
de med Dansk Sygeplejeråd.

Bibliografi over fagforeninger og fagforeningsuddannel-
se fra Institut for Uddannelsesforskning findes på:
http://www.ruc.dk/inst10/arbejdsliv_laering/bibliografi/
Camilla Gregersen, Birger Steen Nielsen, Kurt Aagaard
Nielsen, Finn M. Sommer og Niels Warring: ’Den myn-
dige tillidsrepræsentant – tillidsrepræsentanters læring’,
Roskilde Universitetscenter 2005. Bogen kan fås ved
henvendelse til Institut for Uddannelsesforskning, Vibeke
Lihn 4674 2345 eller vibeke@ruc.dk.
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CeLi’s historie og organisatoriske indplacering
på RUC

CeLi blev oprettet i 2002 på RUC i forlængelse
af, at Videnscenter for Ligestilling blev nedlagt
som nationalt center. Videnscentret havde 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 pro-
jektmidler og er organisatorisk underlagt RUC på
linje med et institut. CeLi’s daglige ledelse varetages
af centerlederen, mens en bestyrelse med to ekster-
ne medlemmer, to institutledere fra RUC, en stu-
denterrepræsentant samt tre medarbejderrepræsen-
tanter har den overordnede ledelse. Centret er fysisk
placeret i CAT-Bygningen, Forskerparken ved RUC.

Mål, opgaver og personalesituation
CeLi forsker i ligestilling mellem kvinder og
mænd og bidrager til udvikling af undervisning,
udvikling og refleksion om ligestilling. CeLi arbej-
der i et europæisk perspektiv med en lang række
netværk ml. forskere, embedsfolk, sociale partnere
og NGO’er.

Centret arbejder med: 
Kønsmainstreaming d.v.s. den politiske og admini-
strative strategi for ligestilling, som er valgt både i
den danske ligestillingslov og nedfældet i EU-trak-
taten.

Det kønsopdelte arbejdsmarked og Køn og etnicitet i
vejledning og erhvervsvalg, forhold knyttet til lige-
stilling på arbejdspladsen, på arbejdsmarkedet,
relationer mellem familie og arbejdsliv.

Kønsstereotyper, krop og seksualitet d.v.s. konnotatio-
ner, der er knyttet til køn, der virker begrænsende
for kvinder og mænds frie og lige udfoldelse af
livet. Derudover emner som prostitution og por-
nografi.

CeLi havde i 2005 ca. 15 ansatte med en balance-
ret fordeling af kvinder og mænd. 3 lektorer, 4

CeLi 
Center for Ligestillingsforskning 
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forskningsassistenter, 1 ph.d.-studerende, 2 speci-
alkonsulenter, 2 fuldmægtige, 1 centersekretær, to
praktikanter og et varierende antal studentermed-
hjælpere. 

Igangværende forsknings-/undervisnings- og
udredningsopgaver i udvalg:
”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.

4 projekter finansieret af EU’s 5. handlingspro-
gram for ligestilling, nemlig ”When this is a
man”, om mænds valg af køns-utraditionelle
erhverv - med Polen, Bulgarien og Italien som
partnere, ”Men Equal – om mænds brug af fami-
lie/arbejdslivspolitikker” med Letland, Frankrig og
Bulgarien som partnere, og ”Modern men 1 + 2”
om mænds barselsorlov - med Litauen, Malta og
Island som partnere.

“Leonardo ICT skills tool”: Projektets mål er at
udvikle et IT-baseret vejledningsværktøj. Værk-
tøjet retter sig mod personer, der ønsker beskæfti-
gelse i jobs, der kræver forskellige typer af IT-kom-
petencer. Partnere i Østrig, Finland, Slovenien og
Rumænien.

“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. Projektet
har svenske og norske partnere. 

I 2005 færdiggjorde Niels Ulrik Sørensen CeLi’s
første ph.d.-afhandling: Meget mere end metro-
seksuel. Krop, køn og identitet blandt unge mænd
i den senmoderne massekultur, tilknyttet forsker-
skolen for Livslang Læring. 

Perspektiver for centret
CeLi har siden sin start på RUC haft en meget stor
bevågenhed i pressen og i omverdenen som
sådan. Det har resulteret i en stor udbredelse af
centrets arbejde og mange opfordringer til fore-
drag, projekter 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 ressourcesituation for CeLi, bl.a. gen-
nem oprettelsen af foreningen ’Foreningen for
Ligestilling og Mangfoldighed’ samt gennem en

tættere forankring i RUC’s forsknings- og under-
visningsopgaver.

Eksempler på afsluttede forskningsprojekter i
2005
1. Unge, køn og karriere
Equal-projektet ”Unge, køn og karriere” blev afslut-
tet ved årsskiftet 2004/2005, hvorefter en del af
dets tankegods og praktiske og teoretiske forankring
blev videreført i Equal-projektet ”GEG – køn, etnici-
tet og vejledning” i samarbejde med DPU, Under-
visningsministeriet og Wolters consult. Unge, køn
og karriere havde det mål at bidrage til at nedbryde
det kønsopdelte arbejdsmarked og synliggøre bar-
rierer for ligestilling af kvinder og mænd på
arbejdsmarkedet. Projektet tog udgangspunkt i vej-
ledningen i grundskolen og hvorvidt denne under-
støtter kønsstereotyper, der kan producere og repro-
ducere et fortsat kønsopdelt arbejdsmarked. 

Projektets overordnede mål var at bidrage til at
nedbryde det kønsopdelte arbejdsmarked, så kvin-
der og mænd ikke fastlåses i traditionelle jobfunk-
tioner. En interviewundersøgelse i projektet viser,
at køn er en dimension, de unge kan relatere til.
De har nogle mere eller mindre faste forestillinger
om køn og arbejdsfunktioner, og de har konkrete
erfaringer med, at deres køn betyder noget, når de
er under uddannelse, i praktik eller på arbejde. 

Kvinderne er lidt mere lighedssøgende end
mændene, og også mere kritiske overfor kønsste-
reotyper, både når de ser dem hos andre kvinder,
og når de finder dem hos mænd. Mændene giver i
højere grad end kvinderne udtryk for, at faglige
kvalifikationer også er kønsbestemte. 

En stærk kønsopdeling på fag, erhverv og stil-
lingskategorier er en barriere for ligestilling af
kvinder og mænd på arbejdspladsen. Derfor er
projektets fokus rettet mod den uddannelses- og
erhvervsvejledning, de unge får. 

Projektets ambition har først og fremmest været
at producere ny viden om køn og vejledning.   

Det er blevet klart, at både vejledere, lærere og
forældre i vid udstrækning overser, hvor meget
kønnet er med til at strukturere de unges valg.
Denne kønsblindhed har som konsekvens, at tra-
ditioner og kønsstereotyper lever i bedste velgåen-
de og er med til at reproducere de “kønsmærkede
job” på arbejdsmarkedet. 

Projektleder: Aase Rieck Sørensen og Sine
Lehn.
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2. Wellknow 
Et treårigt forskningsprojekt (2002-2005) om Den
Europæiske Beskæftigelsesstrategi set i relation til
dels den horisontale målsætning om kønsmain-
streaming, dels videnssamfundets behov.
Koordinator er Island. Øvrige partnere er fra
Østrig, Holland, Spanien, Finland, Ungarn og
Belgien. Projektet er finansieret af EUs 5. ramme-
program for forskning og udvikling. 

Hovedformålet med projektet var at udvikle en
komparativ og tværvidenskabelig analyse af over-
gangen til det vidensbaserede samfund (KBS) fra
beskæftigelses- og kønsperspektivet. Projektet
søgte at svare på spørgsmålet om de videnspolitik-
ker, som fremskynder investeringen i individer og
social sammenhængskraft reflekterer de væsentlig-
ste elementer i de divergente velfærdsmodeller
(den kontinentale og den Nordiske) eller om de
forudsætter en europæisk konvergens frem mod
vidensamfundet. I projektet blev de empiriske
resultater brugt til at skitsere en europæisk tilgang,
som fremmer beskæftigelse og social sammen-
hængskraft, i særlig grad kønsligestilling.
Derudover blev der udviklet indikatorer og bench-
marks, der indkredser politikmålene i den europæ-
iske beskæftigelsesstrategi og fremskridt mod KBS
fra et kønsperspektiv. Endelig gav projektet indsigt
i og politikmuligheder der letter overgangen til et
konkurrencedygtigt KBS med flere og bedre jobs
og mere ligestilling.

Projektet var opdelt i 6 workpackages.
Workpackage 1 producerede et overblik over
debatter om vidensamfundet og en ramme til
brug for senere workpackages til at evaluere poli-
tikker og beskæftigelsesudvikling i lyset af beskæf-
tigelsesudsigterne og kønsligestillingsbehovet i
vidensamfundet. Workpackage 2 og workpackage
3 udgjorde projektets empiriske del. Fokus for
workpackage 2 var beskæftigelsespolitikker på
nationalt plan. I workpackage 3 blev der udviklet
et nyt sæt indikatorer til at måle, rangordne og
benchmarke fremskridt i EU og associerede lande i
retning mod vidensamfundet. Den komparative
analyse i workpackage 4 evaluerede omfanget i
hvilket udviklingen hen mod vidensamfundet er
mangefacetteret og involverer internordiske og
interkontinentale forskelle. Yderligere blev den
europæiske tilgang til beskæftigelse og ligestilling i
vidensamfundet gransket med henblik på at
undersøge om den anerkender forskelle mellem

lande samtidig med, at den fremmer beskæftigelse
og social sammenhængskraft. Workpackage 5
identificerede eksempler på good practice og poli-
tikmuligheder. I den afsluttende og 6. workpacka-
ge, blev resultaterne af projektet udbredt på såvel
EU niveau som nationalt niveau. 

Aktuelt er den bog, der samler alle resultater af
projektet under udgivelse internationalt. Der er
produceret 6 rapporter i projektet, der alle er til-
gængelige på projektets hjemmeside.
www.bifrost.is/wellknow. Rapport WP2: The
European Employment Strategy and national
employment policies – addressing the employ-
ment and gender challenges of the KBS er redige-
ret af den danske partner.

Ansvarlige for projektet i Danmark: Karen
Sjørup og Kenneth Reinicke.



Roskilde Universitetsbibliotek

Roskilde Universitetsbiblioteks primære formål er
at give lærere og studerende ved Roskilde
Universitetscenter adgang til den information og
de informationsbærende materialer, der er nød-
vendige for forskning og undervisning samt at
sikre information om og adgang til centerets
lærer- og studenterforskning. Som offentligt forsk-
ningsbibliotek stiller biblioteket desuden sine sam-
linger til rådighed for eksterne brugere, herunder
regionale forsknings- og undervisningsinstitutio-
ner, erhvervsliv og borgere. Biblioteket indgår i
det samlede nationale og internationale biblio-
tekssamarbejde og driver forsknings- og udvik-
lingsarbejde inden for sine fag- og funktionsområ-
der. Biblioteket er officielt EU-dokumentationscen-
ter og FN depotbibliotek.

Forskningsdatabase
Arbejdet med at etablere en samlet oversigt over
RUC-forskningen fortsatte i løbet af 2005 i et sam-
arbejde mellem bibliotek og universitet. Forsk-
ningswebsiden, der vil blive introduceret i begyn-
delsen af 2006, vil gøre det muligt at søge på for-
skere, forskningsområder samt publikationer.

Udadtil vil forskningssiden også fungere som en
ekspertdatabase. I 2005 er Rektorkollegiets anbefa-
linger til nøgletal for forsknings- og formidlings-
produktion taget i brug. Biblioteket har været
involveret i arbejdet med at få etableret faste stan-
darder, som er en forudsætning for benchmarking
mellem danske universiteter.

Elektroniske tidsskrifter
Brugen af de digitale medier har været stigende
medens udlånet af fysisk materiale er stagnerende.
Ved udgangen af 2005 havde biblioteket elektro-
nisk adgang til ca. 13.000 tidsskrifter. Der arbejdes
løbende på at sikre såvel en samlet søgegrænsefla-
de, som en større integration mellem bibliotekets
mange ressourcer

Selvbetjening
I årets løb er planlagt en større ændring/rationali-
sering af udlånsfunktionen hen imod ren selvbe-
tjening. Fra begyndelsen af 2006 vil der være 3
udlånsstationer og 2 afleveringsautomater; bruger-
ne vil selv kunne afhente reserveret materiale.
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Virtuel vejledning
Formandsskabet i programområde “Brugerfacili-
teter” under Danmarks Elektroniske Fag- og
Forskningsbibliotek (DEFF) varetages af Roskilde
Universitetsbibliotek. I begyndelsen af 2006 igang-
sættes et projekt, som har været forberedt igen-
nem hele 2005 med indførelse af virtuel vejled-
ning af lokale biblioteksbrugere. I projektet vil del-
tage op til 15 fag- og forskningsbiblioteker. DEFF
betaler for licenser, systemdrift, systemsupport,
projektweb samt organisation af projektet i 2 år.
Projektbibliotekerne betaler for den lokale beman-
ding af tjenesten.

Virtuel vejledning er et selvfølgeligt supple-
ment til den fysiske vejledning på biblioteket.
Virtuel vejledning vil sædvanligvis foregå over
nettet, fra pc’er til pc’er, fra en professionel biblio-
teksmedarbejder til en bruger, som har akut brug
for assistance.

Der er forskelligt programmel på markedet som
understøtter virtuel vejledning; det programmel
som tilbydes de danske projektbiblioteker hedder
vrl+ og er udviklet af firmaet Docutek. 

Roskilde Universitetsbibliotek vil stå for den
organisatoriske opbygning af projektet og forestå
nedsættelse af en projektorganisation, hvor også
den fælles organisation, Biblioteksvagten, omfat-
tende både folke- og forskningsbiblioteker, vil få
sæde. Systemdrift, support, administration af web-
forum samt oplæring i betjening forestås af
Roskilde Universitetsbiblioteks it-funktion.

DELA-projektet
DELA står for Digital Educational Library Access.
Det er et DEFF-projekt, der arbejder med at sikre
elektronisk adgang til digitalt biblioteks- og under-
visningsmateriale via den enkelte institutions
Learning Management System (LMS). Ved hjælp af
denne systemarkitektur skulle lærere og studeren-
de gennem brug af et single sign-on få adgang til
deres egen platform, uanset på hvilken institution
de er immatrikuleret. Deltagerne i projektet er for-
uden RUC, DTU, SDU og Handelshøjskolen i
Århus.

Bibliotekerne som aktiv læringspartner
Dette DEFF-projekt bygger på en vision om, at
oparbejdelsen af informationskompetence skal
udvikles i et samarbejde mellem bibliotek og den
enkelte uddannelse. Metodeudvikling vil ske i et

tæt samarbejde med de faglige miljøer på uddan-
nelseinstitutionerne og formidles gennem afgræn-
sede undervisningsforløb, integreret med de enkel-
te fag. Målgruppen er primært studerende og
undervisere/vejledere på såvel dagsstudier som
master-/fjernstuderende på fleksible undervis-
ningsforløb på danske universiteter. Projektet
tager udgangspunkt i undervisningen på MIL –
Master i IKT og Læring, der udbydes i et samarbej-
de mellem DPU, RUC, AAU, AU og CBS, men skal
også kunne bruges i andre faglige miljøer.

Roskilde-samarbejdet
Det regionale samarbejde med Roskilde Bibliotek,
kaldet Roskilde-samarbejdet, fortsatte og blev
udbygget i 2005. Hovedformålet med samarbejdet
er at give borgere i Roskilde samt studerende ved
RUC adgang til alle bibliotekstilbud uanset biblio-
tekstype – populært kaldet det sømløse bibliotek.
Samarbejdet omfatter også en kulturel dimension
med fælles udstillinger/arrangementer på bibliote-
kerne samt fælles kompetenceudvikling, der skal
tilgodese personalets efter- og videreuddannelses-
behov.

Sammen med Roskilde Bibliotek deltager RUb
også i det nyetablerede “Biblioteksnetværk for
Storkøbenhavn”.

Personale
5 lektorer
21 AC-TAP’ere
16 HK-TAP’ere
5 TEK-TAP’ere

Se bibliotekets øvrige nøgletal på www.rub.ruc.dk
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Holdningsmålinger

Af forskningsbibliotekar, lektor Bjarne Andersson

En kold vinteraften i 1964 småløb jeg gennem sne-
vejret på villavejene omkring Furesøen. Jeg havde en
liste med adresser i lommen, hvor nogle var mærket
med et rødt plus. Det var de røde adresser jeg var på
vej til – jeg havde skaffet mig en invitation og skulle
spørge mennesker jeg aldrig havde set om rigtig
mange ting. Hvor de gerne ville have et sommerhus
og hvordan det skulle se ud, hvor meget de tjente,
hvad deres forældre lavede mm. 

Disse kolde aftener og den varme modtagelse jeg
fik hos langt de fleste af de mennesker, jeg kontakte-
de, grundlagde en livslang fascination af det sociolo-
giske værktøj som kaldes spørgeskemaundersøgelsen
og dens underdisciplin: holdningsmålingen. Senere
kom behovet for at tolke svarene. Det viste sig at
være betydelig vanskeligere, end jeg forestillede mig
dengang.

Der er tre centrale dimensioner i den sociologiske
holdnings-forskning: 1) den menneskelige bevidst-
heds dynamiske natur anskuet som proces, 2) kon-
flikten mellem en psykologisk og en sociologisk ana-
lyse af holdninger, dvs. de mulige problemer i gene-
raliseringer fra et mikro- til et makroniveau sam-
fundsmæssigt set og 3) relationen mellem holdning
og handling eller sagt på en anden måde – hvis ikke
holdninger udtrykker et handlingspotentiale, hvorfor
så overhovedet interessere sig for dem i en sociolo-
gisk sammenhæng.  

Som så ofte før starter udviklingen af den sociolo-
giske teori om holdninger i den del af det filosofiske
felt som senere blev kaldt den kontinentale psykolo-
gi. I sidste halvdel af 1800’tallet blev Wilhelm Wundt
professor i antropologi og medicinsk psykologi i
Heidelberg og senere i Leipzig. Her udvikledes den
eksperimentelle psykologi der dannede skole i både
USA (James Cattell, Louis Thurstone) og England
(Charles Spearman) men også Durkheims konstruk-
tion af en videnssociologi i slutningen af 1800’tallet
trækker på Wundts forskning. 

Hvad bruger vi egentlig holdninger til? Basalt giver
holdninger mulighed for en hurtig skelnen mellem
godt og skidt, mellem acceptabelt og uacceptabelt i
kendte såvel som ukendte situationer, og dermed kan

de skaffe os et handlingsberedskab der kan være afgø-
rende for om vi overlever socialt, parforholdsmæssigt
eller fysisk. Den centrale opgave bliver at afdække
hvordan holdningsmålinger som udtryk for handlings-
intensioner (og dermed faktuelle handlinger) kan ana-
lyseres. Her opstår et dilemma, når vi på den ene side
iagttager en stærk regularitet i givne sociale holdninger
som vi feks. ser det i de store internationale holdnings-
og værdiundersøgelser og på den anden side ved at
moderniteten tilsiger at “alt flyder”: normer bruges når
det passer ind i den konkrete situation, holdningskom-
plekser eller værdistrukturer gradbøjes i konfliktsituatio-
ner, kald det civil ulydighed eller mod-kultur.
Samfundsstrukturer er for det meste meget langsomt
flydende strukturer, hvorimod individers konkrete
handlinger er af en mere flygtig natur. Samtidigt er det
en (bl.a. sociologisk) kendsgerning, at “den socialisere-
de krop” dvs. individet, er en inkarneret form af den
samfundsmæssige struktur. Pierre Bourdieu påpeger at
en refleksion over denne dualitet er helt central for en
vellykket sociologisk analyse. Han beskriver vores
undersøgelsesfelt som en proces, hvor habitus på
samme tid a) er et produkt af de konkrete samfunds-
mæssige strukturer og b) er praksisproducerende og c)
producerer nye samfundsmæssige strukturer (via hand-
ling). Her ser vi kimen til en komplementær sociologisk
metode for holdningsanalyserne: for det første er det
nødvendigt at beskrive/måle de samfundsmæssige
strukturers individuelle fremtrædelsesformer, dernæst
er det nødvendigt at beskrive/måle de praksis’er indivi-
der etablerer på basis af disse fremtrædelsesformer, og
endelig er det nødvendigt at forudse/beskrive de
ændrede samfundsmæssige strukturer der vil udvikle
sig fra praksis. En sådan form for sociologisk analyse
sammenstiller flere traditionelt set forskellige metoder:
makrosociologisk samfundsbeskrivelse, interviewmeto-
der, holdningsmåling og fremtidsforskning.

Bjarne Andersson: Sociologiens brug af begreberne
“holdning” og “værdi”. Tradition eller modernitet i
metodeudviklingen. Dansk Sociologi, december 2004,
nr.4, s.25-39.
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25 år med grønlandske vandrefalke

Af Søren Møller, Forskningsbibliotekar, ph.d., www.rub.ruc.dk/~moller

Siden slutningen af 1960’erne har vandrefalken
været et symbol på, hvor galt det kan gå når nye
kemikalier med ukendte sideeffekter tages i anven-
delse. Få år efter at DDT (et effektivt insektbekæm-
pelsesmiddel) blev taget i brug, så man at vandrefal-
kebestande verden over gik kraftigt tilbage. Det blev
hurtigt klart at falkene lagde æg med tynde skaller,
som blev knust under udrugningen. Årsagen skulle
findes i falkenes høje indhold af DDE, et nedbryd-
ningsprodukt af DDT. Vandrefalken (figur 1) er en
rovfugl, udbredt på de fleste kontinenter. Den lever
af andre fugle, og er, på grund af sin høje placering i

fødekæden, i særlig risiko for at akkumulere høje
koncentrationer af svært nedbrydelige miljøfremme-
de organiske stoffer (Persistent Organic Pollutants,
POP) som netop DDE. Opdagelsen førte til en række
forbud mod anvendelse af DDT og en del andre
POP’er, især i Nordamerika og Europa.

Knud Falk og undertegnede har årligt siden 1981
studeret vandrefalkene i det sydligste Grønland. I
starten var formålet at kortlæge bestandens størrel-
se, reproduktionsevne og trækruter samt at indsamle
golde æg og skalfragmenter fra klækkede æg til

Figur 1: Vandrefalk og Søren Møller, Sydgrønland 2002 (Foto: Knud Falk ©)
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analyser af falkenes indhold af POP’er. Siden har vi
også studeret de ynglende hunners udskiftning (et
mål for dødelighed).

Resultaterne viser at den sydgrønlandske vandre-
falkebestand i hele undersøgelsesperioden (1981-
2005) har været stabil. De ynglende hunner har en
relativt høj dødelighed, som dog kompenseres af en
høj reproduktionsevne. Genmeldinger af ringmærke-
de individer har vist at de sydgrønlandske vandrefal-
ke trækker langs den nordamerikanske østkyst, via
Caribien og Centralamerika til Sydamerika, hvor de
overvintrer. I en del af landene på trækruten og i
overvintringsområdet anvendes DDT og andre
POP’er stadig, og man skulle derfor forvente, at de
sydgrønlandske vandrefalke akkumulerer høje kon-
centrationer af disse stoffer.

Med en bevilling fra Miljøstyrelsen blev det muligt i
2003-2004 at analysere de indsamlede prøver. I alt
36 æg blev analyseret for miljøfremmede stoffer af
forskere på Danmarks Miljøundersøgelser, og ægge-
ne viste sig at indeholde høje koncentrationer af de
kendte POP’er (f.eks. DDT/DDE og PCB’er). I perio-
den 1986-2003 er indholdet af POP’er generelt for-
blevet stort set uændret; dog kunne der konstateres
et mindre fald i indholdet af PCB’er. Målinger af
æggeskallernes tykkelse viser imidlertid en tydelig
stigning i skaltykkelsen med årene (figur 2), hvilket
indikerer et fald i indholdet af DDT/DDE. Årsagen til
at vi kan detektere denne ændring er formentlig at

skaltykkelsesmålingerne er baseret på en længere
tidsserie (1972-2003) og repræsenterer langt flere
æg end de 36, som blev analyseret kemisk. Når
æggeskallen er mere end 17% tyndere end normalt
kan man forvente at se en effekt på reproduktionsev-
nen. Målingerne viser at reduktionen i skaltykkelsen
er faldet fra 14 % i 1972 til 8 % i 2003 og at vandre-
falkebestanden i Sydgrønland derfor næppe på
noget tidspunkt har været alvorligt reduceret som
følge af DDT-forurening. Analyseresultaterne, både
de kemiske og skaltykkelsesmålingerne, viser imidler-
tid også at POP’erne stadig findes i betydelige kon-
centrationer i falkenes miljø.

En særlig gruppe af POP’er – de polybromerede
flammehæmmere – afviger fra de øvrige analyserede
stoffer, idet de kunne påvises i stigende koncentratio-
ner. Det har indtil for nylig været antaget at visse af 
disse stoffer (f.eks. BDE-209) ikke akkumuleres i føde-
kæden, men såvel svenske data som dette projekt
har påvist at disse stoffer kan forekomme i betydelig
koncentrationer i vandrefalke.

De kemiske analyser er nu afsluttede, men feltar-
bejdet i Sydgrønland vil fortsætte i de kommende år.
Hermed må dette projekt, som startede som et spe-
cialeprojekt på RUC’s biologiuddannelse i 1981, være
kandidat til at opnå status som RUC’s længst levende
projekt.

Bortset fra Miljøstyrelsens bevilling til de kemiske
analyser, er projektet primært blevet finansieret med
støtte fra private fonde. Senest er feltarbejdet i 2005

Figur 2: Udviklingen af skaltykkelsen i æg fra grønlandske vandrefalke.



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

og 2006 blevet støttet af Dronning Margrethe og
Prins Henriks Fond, Inge og Skjold Burnes Fond samt
Bodil Pedersen Fonden.

Mere om projektet på www.vandrefalk.dk

Aktuelle publikationer:
K. Falk, S. Møller and W.G. Mattox. A long-term
increase in eggshell thickness of Greenlandic
Peregrine Falcons Falco peregrinus tundrius. Science of
the Total Environment. 2006, 355 (1-3), 127-134.
K. Vorkamp, M. Thomsen, K. Falk, H. Leslie, S.
Møller, P.B. Sørensen. Temporal development of bro-
minated flame retardants in peregrine falcon (Falco
peregrinus) eggs from South Greenland (1986-2003).
Environmental Science & Technology. 2005, 39 (21),
8199-8206. 
P.B. Sørensen, K. Vorkamp, M. Thomsen, K. Falk and
S. Møller. Persistent organic pollutants (POPs) in the
Greenland environment - Long-term temporal chan-
ges and effects on eggs of a bird of prey. National
Environmental Research Institute, Denmark. 126 pp.
NERI Technical report no. 509, 2004.
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Fakta om RUC 



Historien
RUC's VidenskabsButik har siden starten i 1988
arbejdet ud fra den bærende idé, som opstod med
de hollandske videnskabsbutikkers etablering i
1970'erne: - en styrkelse af den samfundsrelevante
forskning for ressourcesvage grupper. Det sker gen-
nem formidling af emner fra grupper uden for
universitetsverdenen til studerende, som kan have
interesse i at inddrage en praktisk problemstilling
i projektarbejdet. Arbejdet er omkostningsfrit for
rekvirenten, men en række kriterier skal være
opfyldt, før et emne kan formidles til studerende.
Rekvirenten skal mangle økonomiske ressourcer,
emnet skal være af almen samfundsmæssig inter-
esse, opgaven må ikke have et kommercielt sigte,
og resultatet af samarbejdet med de studerende
skal være offentligt tilgængeligt. Samtidig forven-
tes det naturligvis, at rekvirenten går aktivt ind i
processen ved deltagelse i møder med de studeren-
de etc.

Nye tider i VidenskabsButikken
Den 30. november 2005 stoppede kontorfuldmæg-
tig Lene Andersen i VidenskabsButikken efter
mange års virke. En stor tak til Lene for den ind-
sats hun gennem årene har gjort for at både rekvi-
renter og studerende har fået nogle gode og kon-
struktive samarbejder realiseret gennem
VidenskabsButikken.

Ny leder af VidenskabsButikken er fuldmægtig
Sune Kaspar Friis, som kommer fra en stilling som
leder af ProjektPorten (se næste side).

VidenskabsButikken har tidligere ligget under
rektor, men blev i december 2005 en del af
Uddannelses- og Forskningsafdelingen og indgår
nu sammen med Studie- og Erhvervsvejledningen
i RUC’s Vejlednings- og Erhvervscenter. Vejlednings-
og Erhvervscentret varetager den fælles studie- og
erhvervsvejledning af RUC’s studerende og dimit-
tender og formidler desuden praktikophold, stu-
dentersamarbejder med eksterne parter, studiejobs
samt jobs til nyuddannede. Således udgør
Vejlednings- og Erhvervscentret en samlet fælles ind-
gang for virksomheder og eksterne samarbejds-

VidenskabsButikken

Af Sune Kaspar Friis, 
leder af VidenskabsButikken og ProjektBørsen

www.vb.ruc.dk
www.pb.ruc.dk 
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partnere – se mere på: www.ruc.dk/samarbejde.
Vejlednings- og Erhvervscentret er bemandet med tre
AC-fuldmægtige, en TekTap’er, og et antal studen-
termedhjælpere og studenterstudievejledere.

Udover at lede VidenskabsButikken står Sune
for etableringen af et netværk for RUC kandidater
– et alumnenetværk. Det netværk præsenteres ved
RUC’s kandidatfest den 28. februar 2006.

Sune varetager desuden en række opgaver,
såsom kontakt til samarbejdspartnere i forbindelse
med RUC’s nye rolle som universitet i den nye
Region Sjælland.

ProjektPorten
Virksomhedsprojektet ProjektPorten har i lidt over
et års tid formidlet projektsamarbejder mellem
små og mellemstore virksomheder (SMV’er) og
RUC studerende. Det er blevet til omkring 20
realiserede samarbejder.

ProjektPorten har fået en del omtale i medier-
ne. Artikler samt yderligere beskrivelse af
ProjektPorten findes på www.projektporten.dk.

ProjektBørsen
I år 2001 begyndte VidenskabsButikken også at
formidle projektemner til RUC-studerende ind-
sendt af virksomheder. Denne formidling har fun-
det sted via ProjektBørsens hjemmeside. I 2004
indledte ProjektBørsen et samarbejde med tidlige-
re nævnte ProjektPorten.

Samarbejdet
Der arbejdes løbende på projektemner fra
VidenskabsButikken. Den periode som samarbej-
det strækker sig over varierer, idet nogle emner
skrives af basisstuderende på 2. år mens andre
skrives af overbygningsstuderende og derfor kan
have længere varighed. 

I år 2005 færdiggjordes 39 projekter, en stig-
ning fra 2004 på 8 projekter. I skrivende stund -
februar  2006 - arbejder 41 grupper eller enkeltstu-
derende på projekter gennem VidenskabsButikken.
I år 2005 opslog VidenskabsButikken 88 projekt-
emner. 

I den mellemliggende fase, hvor samarbejdet
løber kontaktes gruppen med mellemrum for at
sikre, at arbejdet går planmæssigt. 

VidenskabsButikkens PR-arbejde
VidenskabsButikkens katalog over projektemner
udsendes to gange årligt i forbindelse med seme-
sterstart, og nyhedsbrevet Anvendt Viden – et
samarbejde mellem Videnskabsbutikker på DTU,
KU og RUC - udgives to gange årligt. Begge dele
skal skabe øget opmærksomhed om de mulighe-
der, Videnskabsbutikkerne kan tilbyde såvel stude-
rende som rekvirenter. Anvendt Viden har fået sin
egen hjemmeside, hvor man kan læse artiklerne.
VidenskabsButikkens hjemmeside er blevet gjort
mere brugervenlig og vi har fået tilkoblet e-mail,
så både studerende og rekvirenter kan skrive direk-
te til os over vores hjemmeside. Hjemmesiden bli-
ver opdateret dagligt, så de sidste nye projektem-
ner altid kan findes der. I år 2005 har vi næsten
udelukkende haft henvendelser over hjemmesiden
fra rekvirenterne.   

Videnskabsbutikkernes samarbejde
Som før nævnt, udgives Anvendt Viden to gange
om året, med artikler skrevet af studerende, der
har anvendt Videnskabsbutikkernes projektemner
i deres projektarbejde. Der er tale om interessante
artikler, som har givet mange henvendelser fra
både privatpersoner og organisationer, som også
er interesseret i at få tilsendt de rapporter artikler-
ne er baseret på. 

Personale
Samtidig med Lene Andersen, stoppede også hen-
des to studentermedhjælpere Christian W. Jensen
og Michala Holm Faber. Begge for at hellige sig
deres specialer. En stor tak til Christian og Michala
for deres indsats i VidenskabsButikken. 

Maria Kronberg Frederiksen har i overgangsfa-
sen været ansat som studentermedhjælp i 20
timer om ugen. Efterfølgende er to nye studenter-
medhjælpere ansat, der sammen med Sune Kaspar
Friis fremover vil stå for driften og udviklingen af
VidenskabsButikken. 



CPO har lokale i bygning 01. Kontoret er åbent
for studerende fra alle uddannelser, men det er
kun studerende, som er bachelorer og indskrevet
ved en kandidatuddannelse, der kan benytte sig af
tilbuddet fra CPO. 

Nogle uddannelser på RUC har egen praktik-
ordning med specielle krav til den studerende.
Disse er: Internationale Udviklingsstudier, TekSam,
Kommunikation, Public Relations-toningen og
Journalistik, der som den eneste er obligatorisk og
giver studietidsforlængelse.

CPO
Praktik ved CPO er en frivillig ordning, som giver
de studerende mulighed for at afprøve deres aka-
demiske kvalifikationer i praksis. Ofte finder den
studerende selv sit praktiksted, men alle modtagne
praktikopslag findes på CPO’s hjemmeside
www.praktik.ruc.dk. Her findes også gode råd om
søgning og diverse orientering til den studerende
om praktikstedet, samt tilmeldingsfrister og semi-
nardatoer.

Information
Kontoret, der ligger centralt i bygning 01, har
åbent 10 timer om ugen. Her findes rapporter fra
tidligere praktikanter, og disse kan lånes eller kig-
ges i. Der findes også en praktikkoordinator, som
kan hjælpe med gode råd i forbindelse med søg-
ning af praktiksted eller skrivning af ansøgning.

Praktikaftale
For at praktikanten og praktikstedet kan være helt
på linie i forhold til, hvad der forventes af begge
parter, skal der indgås en praktikaftale. Den inde-
holder beskrivelse af de aftalte arbejdsopgaver og
omtaler de praktiske forhold ved indgåelsen.

Praktikseminarer
En dag om måneden samles alle praktikanter til et
seminar arrangeret af CPO. Seminaret indeholder
oplæg om relevante emner, samt udveksling af
erfaringer fra de enkelte praktiksteder.  

I 2005 var fordelingen af praktiksteder således: 

Statsinstitutioner 13 %
Kommuner 23 %
Konsulent + private 42 %
NGO mv. 22 %

Antal praktikanter fra samtlige praktikordninger på
RUC i 2005:

CPO 137
TekSam 56
Internationale Udviklingsstudier 42
Kommunikation 47
Public relations 10
Journalistik 98

Samlet antal 390

Den Centrale PraktikOrdning, CPO

Af studieleder Jan Andersen og 
praktikkoordinator Anne-Grete Winding

www.praktik.ruc.dk

150

R
U

C
 

 
·

 
 

Å
R

S
B

E
R

E
T

N
I

N
G

 
2

0
0

5



151

R
U

C
 

 
·

 
 

Å
R

S
B

E
R

E
T

N
I

N
G

 
2

0
0

5

160

140

120

100

80

60

40

20

0
1997       1998        1999       2000        2001       2002        2003        2004        2005    

Forår

Efterår

I alt

160

140

120

100

80

60

40

20

0
1997      1998       1999       2000        2001       2002       2003       2004       2005

Udland

Indland

160

140

120

100

80

60

40

20

0
1997       1998        1999       2000        2001       2002        2003        2004        2005    

Forår

Efterår

I alt

Oversigt over tilmeldte praktikanter

Fordeling af praktikanter på indland og udland

Oversigt over beståede praktikanter



2005 bragte godt nyt for akademikernes beskæfti-
gelsessituation: Efter to år med rekordhøj ledig-
hed faldt akademikernes ledighed nemlig støt hele
vejen gennem 2005. Den gennemsnitlige ledig-
hed for akademikere faldt således fra 5,7 % ved
begyndelsen af året til 4,9 % sidst på året. Ledig-
hedsfaldet var mere markant for dimittenderne
(kandidater der har været færdiguddannede i min-
dre end ét år), hvor ledigheden faldt fra 26,7 % til
23,1 % i løbet af 2005. 

Forskrækkelsen efter to år med stigende ledig-
hed for nyuddannede akademikere kunne i 2005
mærkes i erhvervsvejledningen, som fik mange
bekymrede henvendelser fra studerende og nyud-
dannede. RUC’s fælles praktikordning oplevede i
perioden fra 2002 til 2005 en tredobling (!) af
antallet af studerende, der gik i praktik. Denne
markante stigning skal sandsynligvis ses i lyset af
den stigende fokusering på akademikeres jobparat-
hed og praktiske erhvervserfaring.

Den forbedring af akademikernes beskæftigelse,
der skete i løbet af 2005, skyldtes en kombination
af flere faktorer: De internationale økonomiske
konjunkturer blev mere gunstige, der kom en stør-
re afgang fra arbejdsmarkedet (de store akademiske
årgange fra slutningen af 1960’erne er begyndt at
ramme efterløns- og pensionsalderen), og den store
vækst i universiteternes årlige ”kandidatproduk-
tion” stagnerer i disse år. Derudover har der været
en vis politisk bevågenhed i forhold til akademi-
kerarbejdsløsheden, og etableringen af en række
løntilskudsordninger samt Akademikerkampagnens
store indsats, for at gøre arbejdsgiverne opmærk-
somme på potentialet i nyuddannede akademike-
re, skabte mange nye akademikerjobs i 2005.

I 2005 lå Erhvervsvejledningens indsats primært
inden for fire områder:

1) Afholdelse af kompetenceafklaringskurser og
CV-workshops for RUC’s studerende og nyud-
dannede: I løbet af året blev der afholdt to
kompetenceafklaringskurser og to CV-work-
shops, der alle var overtegnede.

Erhvervsvejledning af RUC’s 
studerende og dimittender

Af erhvervsvejleder Thomas Lejre
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2) Deltagelse i erhvervsdage på de enkelte fag:
Erhvervsvejledningen deltog i en række
erhvervsdage på de enkelte overbygningsfag og
basisstudier. Erhvervsdagene blev arrangeret af
de enkelte fags studievejledere og studienævn i
samarbejde med Erhvervsvejledningen. 

3) Personlige vejledningssamtaler: Et stigende
antal studerende opsøgte i 2005 Erhvervsvej-
ledningen for en personlig vejledning. Hen-
vendelserne drejede sig især om de forskellige
fagkombinationers jobmuligheder, gode råd til
jobsøgning samt hjælp til udarbejdelse af
jobansøgninger og CV’er.

4) Fagspecifikke Kandidatundersøgelser: RUC gen-
nemførte i 2002 en stor kandidatundersøgelse,
som vil blive gentaget i 2007. I 2005 gennem-
førte Erhvervsvejledningen fagspecifikke kandi-
datundersøgelser på Journalistik samt Kultur-
og Sprogmødestudier, som ikke havde haft
kandidater nok i 2002 til at deltage i kandidat-
undersøgelsen. Begge undersøgelser viste gode
beskæftigelsestal for kandidaterne, og gav et
interessant indblik i kandidaternes konkrete
jobfunktioner og ansættelsessteder. 

I slutningen af 2005 skete der en markant stigning
i antallet af arbejdsgivere, der tilmeldte sig og
oprettede jobopslag på RUC’s Job- og CV-bank. En
del af forklaringen ligger sikkert i, at RUC’s Job- og

CV-bank efterhånden er blevet mere synlig og
kendt blandt danske arbejdsgivere, men det kan
også være et udtryk for, at den lave ledighed ved
udgangen af 2005 har gjort det sværere for ar-
bejdsgiverne at finde kvalificeret arbejdskraft.
Under alle omstændigheder giver de gode kon-
junkturer og beskæftigelsestal ved indgangen til
2006 grund til optimisme på vegne af RUC’s
dimittender. 



Den nye sø blev indviet og en mandagstradition
blev født.

I løbet af sommeren 2005 blev den nye
Trekronersø etableret bag ved bygning 25. Derfor
afsluttede Studenterrådet semesterstarten med en
ny tradition – kapsejlads på søen med efterfølgen-
de semesterstartsfest i kantinen. Arrangementet
blev en stor succes, som vi glæder os meget til at
gentage i 2006. Samtidig begyndte det nye seme-
ster med en ny tradition – nemlig mandagsmøder-
ne. Mandagsmøderne afholdes hver mandag kl. 19
på Danske Studerendes Fællesråds sekretariat i
København og er en oplagt mulighed for alle stu-
derende til at komme og følge med i
Studenterrådets aktiviteter.

Bedre uddannelser og bedre studiemiljø
2005 bød på en oplagt mulighed for at arbejde for
forbedringen af RUC’s uddannelser, da Studen-
terrådet hele året igennem Akademisk Råd og
bestyrelsen arbejdede med uddannelsesreformen.
Det var især spørgsmålet om længden af basisstu-
dierne, der blev omdrejningspunkt for diskussio-
nerne både i Studenterrådet og på resten af cente-
ret. Studenterrådet stod igennem hele året fast på,
at basis fortsat skal være toårig, så det var med
glæde, at vi i efteråret kunne stemme for den
toårige basismodel, der heldigvis blev vedtaget. 

I valgkamp igen
Efter en lang ørkesløs vandring for de mange stu-
derende, der af den nye lov blev fastholdt i deres
poster i studienævn og Akademisk Råd, kunne der
endelig udskrives valg i 2005. Valget var præget af,
at det var længe siden, der sidst havde været valg,
og der var mange nye studerende, der aldrig
havde hørt om hverken valget eller de kollegiale
organer. Derfor gik en stor del af valgkampen ud
på at oplyse om selve valghandlingen og informe-
re om RUC’s nye struktur. Selve valget forløb stille
og roligt og stemmeprocenten lå omtrent på den
sædvanlige, selv om Studenterrådet havde håbet,
at den ville være blevet højere. Især den manglen-
de mulighed for elektronisk afstemning og det

Studenterrådet

Af SR-medlem Cecilie Cohrt
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sene valgtidspunkt har været mange studerendes
begrundelse for ikke at stemme. Studenterrådet fik
valgt et nyt stærkt hold ind i Akademisk Råd nem-
lig Nikolaj Bak Sørensen, Berit Bekhøj Hansen og
Daniel Bennetsen, som fuld af gå-på-mod glæder
sig til at gå i gang med arbejdet første februar.

Nye foreninger for de studerende
Som altid har Studenterrådet optaget nye forenin-
ger i 2005. Det gælder UNIstud-mentor netværket,
der er et netværk for studerende uden akademisk
baggrund. Netværket skal være en personkontakt,
der kan hjælpe studerende igennem studiet.
Derudover har Studenterrådet optaget SAMBA-
netværket for fagudvalg på sambasis og en lokalaf-
deling af Dansk Naturfredningsforening. Studen-
terrådet glæder sig over endnu en gang at kunne
tilbyde endnu flere studentersociale aktiviteter for
de studerende på RUC, så vi kan blive ved med at
gøre RUC til et bedre sted at være - også uden for
forelæsningerne.

Fakta om Studenterrådet v. RUC
Studenterrådet er de studerendes organisation på
RUC. Studenterrådet repræsenterer de studerende i
centrale kollegiale organer (Akademisk Råd og
bestyrelsen). Derudover er Studenterrådet para-
plyorganisation for en lang række studentersociale
aktiviteter på RUC. Studenterrådets formål er at
forbedre forholdene for de studerende på RUC
gennem at forbedre uddannelserne og at forbedre
studiemiljøet. Derudover yder Studenterrådet øko-
nomisk støtte til studenterinitierede aktiviteter på
RUC. I 2005 støttede Studenterrådet fx de historie-
studerendes seminar, SAMS-seminaret om følelses-
kommunikation, adskillige SAMBA-konferencer
om uddannelsespolitik mv. Studenterrådet er pla-
ceret i bygning 01 lige ved kantinen og lokalerne
er åbne for alle studerende – både arbejdsrum og
mødelokale. Studenterrådets daglige drift bliver
varetaget af Studenterrådets sekretær, Kirsten
Englyst, og et politisk valgt forretningsudvalg, der
i 2005 bestod af Martin Steiner Jensen, Jimmi Kim
Persson og Cecilie Cohrt. Studenterrådet repræ-

senterer de studerende på RUC nationalt gennem
repræsentation i Danske Studerendes Fællesråd og
var i 2005 med til at lave underskriftindsamlinger
for billigere transport og bedre levevilkår.
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På Roskilde Universitetscenter starter alle uddan-
nelserne med et basisstudium.

Basisstudierne
Roskilde Universitetscenter udbyder 3 basisstudie-
retninger:

• et samfundsvidenskabeligt basisstudium, der
udbydes både på dansk og engelsk 

• et naturvidenskabeligt basisstudium, der udby-
des 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 egentlige
fagspecialisering sted.
Overbygningsuddannelserne kan opstilles i 3
hovedgrupper: 

• bacheloruddannelser 
• tofags kombinationsuddannelser  
• et-fags kandidatuddannelser 

Bacheloruddannelserne
Bacheloruddannelserne består af et basisstudium
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 28 fag:

• Fransk
• Tysk
• Engelsk
• Dansk
• Kultur- og sprogmødestudier

RUC’s uddannelser

Opbygning og struktur



• Historie
• Kommunikation
• Journalistik
• Psykologi
• Filosofi og Videnskabsteori
• Pædagogik og Uddannelsesstudier
• Internationale Udviklingsstudier
• Socialvidenskab
• Offentlig Administration
• Forvaltning
• Virksomhedsstudier
• Geografi
• Datalogi
• Miljøplanlægning (TekSam)
• Miljøbiologi
• Molekylærbiologi
• Medicinalbiologi
• Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier
• Biologi med henblik på gymnasiet
• Kemi
• Fysik
• Matematik
• Performance-design

Inden for kombinationsuddannelserne er der til-
rettelagt særlige studier inden for:

• Public Relations (PR)
• Interaktive Medier
• Museumsformidling
• Kulturmiljø
• Bystudier
• Turisme
• Europæiske Studier
• Geoinformatik
• Medicinalkemi
• Molekylær Bio- og Nanoteknologi
• Landskabsøkologisk Planlægning
• Miljøkemi og Økotoksokologi
• Bioinformatik
• Digital forvaltning
• Flersprogethed og Dansk som andetsprog
• Migration, Udvikling og Identitet
• Naturvidenskab og Virksomhedsledelse
• Biomedicin

Et-fags-kandidatuddannelserne
I modsætning til kombinationsuddannelserne
læses der et fag i de såkaldte etfags-kandidatud-
dannelser. Her kan læses Forvaltningsuddannelsen
eller Teknologisk Samfundsvidenskabelig Planlæg-
ningsuddannelse.

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.

Som masteruddannelser udbydes følgende:

• Master of Public Policy
• Master of Computer-Mediated Communication
• Master i IKT og Læring
• Master i Matematisk Modellering
• Master i Oplevelsesledelse
• Master i Organisationspsykologi
• Master i Professionel Kommunikation
• Master i Voksenuddannelse

158

R
U

C
 

 
·

 
 

Å
R

S
B

E
R

E
T

N
I

N
G

 
2

0
0

5



159

R
U

C
 

 
·

 
 

Å
R

S
B

E
R

E
T

N
I

N
G

 
2

0
0

5

Basis

– Humanistisk

– Naturvidenskabelig

– Samfundsviden-

skabelig

Alle uddannelser på

RUC starter med et 2-

årig basisstudium.

Basisstudiet er en

bred indføring i

enten humaniora,

naturvidenskab eller

samfundsvidenskab.

2 år

Et basisstudium er

ikke i sig selv en

afsluttet uddannelse,

men grundlaget for

et overbygningsstu-

dium.

Bachelor

Bacheloruddannelse

En bacheloruddan-

nelse består af et

basisstudium på 2 år

+ et overbygningsfor-

løb på 1 år (2 modu-

ler). De to moduler

kan være fra samme

fag eller fra 2 forskel-

lige fag.

3 år

B.A.

B.Sc.

HA

To-fagskandidat

Kombinations-

uddannelse

En to-fagskandidat-

uddannelse består af

et basisstudium på 2

år + et overbygnings-

forløb, hvor to fag

hver på 1 1/2 år (3

moduler) kombine-

res.

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-fagskandidat-

uddannelse består af

et basisstudium på 2

år + et overbygnings-

forløb på 3 år 

(6 moduler). Kun

Forvaltning og Tek-

Sam kan læses som

et-fagskandidat-

uddannelser. 

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) 115

Matematik 21

Psykologi 78

Master i Oplevelsesledelse 32   

Kultur- og sprogmødestudier 22 

Turistføreruddannelsen (åben uddannelse) 33
 

Master i Computer-Mediated 
   Communication (MCC) 30

Master i Professionel 
Kommunikation (MPK) 74

Master i Organisationspsykologi 71

Master of Public Policy (MPP) 81

Humanistisk Basisstudium 47

SAM-BAS

Deltidsuddannelser Ph.D.Overbygningsuddannelser

NAT-BASHUM-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

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

Studentertal 1972 – 2005

Studenterfordeling på deltidsuddannelserne 



1995

112

116

109

124

131

111

122

128

137 137

123 123

127

142

133

154

180

118

138

141

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Optagne

1. prioritet

180

175

170

165

160

155

150

145

140

135

130

125

120

115

110

105

100

Indeks over optagne og 1. prioriteter (1995 = 100)

Indgående studerende

Udgående studerende

International Studentermobilitet 1995-2005 Antal studerende til og fra RUCInternational Studentermobilitet 1995-2005 Antal studerende til og fra RUC
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Biologi
Dansk

Datalogi
Engelsk

Filosofi & Videnskabsteori
Forvaltning

Fransk
Fysik

Geografi
HA

Historie
Internationale Udviklingsstudier

Journalistik
Kemi

Kommunikation
Kultur- og Sprogmødestudier

Matematik
Medicinal Biologi

Miljøbiologi
Molekylærbiologi

Offentlig administration
Performance-design

Psykologi
Pædagogik og Uddannelsesstudier

Socialvidenskab
Tek-Sam

Tysk
Virksomhedsstudier

0 200 400 600 800 1000 1200

Studerende fordelt på fag 



163

R
U

C
 

 
·

 
 

Å
R

S
B

E
R

E
T

N
I

N
G

 
2

0
0

5

Antal afsluttede eksaminer
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Indtægter fordelt på udvalgte områder

Udgifter fordelt på udvalgte områder

Uddannelse 36%
(204.075 mio. kr.)

Ialt 100%
(564.555 mio. kr.)

Forskning 28%
(158.592 mio. kr.)

Eksternt finansieret 
forskning 11%
(62.018 mio. kr.)

Øvrige formål 7%
(37.218 mio. kr.)

Driftstilskud 14%
(77.186 mio. kr.)

Andre indtægter 5%
(25.466 mio. kr.)

Uddannelse 31%
(179.443 mio. kr.)

Forskning 34%
(192.922 mio. kr.)

Formidling 5%
(62.018 mio. kr.)

Bygningsdrift 23%
(130.299 mio. kr.)

Ialt 100%
(572.726 mio. kr.)

Generel ledelse og adm. 7%
(42.010 mio. kr.)



Antal akademiske og administrative medarbejdere 



Oversigt over privat- og 
samfinansierede projekter 2005
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Projektets titel Finansieringskilde Samlet bevilling

1. Institut for Biologi og Kemi

Identifikation af protein tyrosin phos- Kræftens bekæmpelse Kr. 1.600.800
phataser, som kontrollerer IGF-1 (insulin-
like growth factor 1) signalering
(Overflyttet til KU 1.4.05)

Karakterisering af molekylære defekter i Dansk Kræftforsknings Fond Kr. 165.000
proteiner fundet hos Hereditary Nonpoly-
posis Colorectal cancer (HNPCC) individer

Identification of Alzheimer Disease- Novo Nordisk Fonden Kr. 195.000
Associated Genes

Funktionel undersøgelse af HOF, en nyligt Carlsbergfondet Kr. 128.000
beskrevet transkriptionsfaktor i hjernen

Stereoselektivitet for bedøvelsesmidler Carlsbergfondet Kr. 1.005.823

Analyse af cellemorforlogi og Carlsbergfondet Kr. 121.529
proteinlokalisering

Bestemmelse af DNA marker frekvenser og Carlsbergfondet Kr. 314.000
mRNA niveauer ved forskning i de mole-
kylære mekanismer for cellecyklus kontrol, 
genom evolution, DNA repair samt 
hjernens udvikling

Betydningen af NF-kB og Aktsignalvejene Osborne Clarke Kr. 30.000
for den cellulære effekt af potentielle (Fonden af 1870)
sundhedsfremmende naturstoffer

FLUOstar Optima til brug på Institut for Direktør Ib Henriksens Fond Kr. 200.000
Biologi og Kemi

3. Institut for Geografi og Internationale Udviklingsstudier

Indholdsmæssig og strukturel nyudvikling Fagbevægelsens Kr. 280.000
af diplomuddannelsen "Den Globale Linie" Kompetencecenter



167

R
U

C
 

 
·

 
 

Å
R

S
B

E
R

E
T

N
I

N
G

 
2

0
0

5

4. Institut for Miljø, Teknologi og Samfund (Tek-Sam)

Samarbejdssamtale om HK's Kongrestema HK Danmark Kr. 180.000

Forskningsprojekt om fleksibilitet, FOA Kr. 251.000
flygtighed og arbejdsmiljøproblemer 
i handicaphjælpearbejdet

Mentor på tværs Revalideringscenteret, Kr. 180.000
Reva Trollesbro

8. Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi

Undersøgelse af iværksættere med ind- CEPOS Kr. 70.725
vandrerbaggrund - mellem Stat og Marked

Følgeforskning i relation til Projekt Landsorganisationen i DK Kr. 400.939
"Nye værdier i arbejdslivet"

Samarbejdsaftale om undersøgelse af Fagligt Fælles Forbund Kr. 390.005
ligestilling og fair repræsentation i 3F 
- Fagligt Fælles Forbund

VELUX Visiting Professor Programme Villum Kann Rasmussen Kr. 100.000

9. Institut for Psykologi og Filosofi/Videnskabsteori

Børns ordtilegnelse Carlsbergfondet Kr. 96.000

10. Institut for Uddannelsesforskning

Ph.d.-stipendiat CeBUF Kr. 1.457.766

Samarb. om undersøgelser af årsager i LO Kr. 400.000
virksomhederne til manglen på praktik-
pladser inden for erhvervsuddannelserne

"Renovationsbranchen i Øresundsregionen" Fagligt Internationalt Kr. 150.000
Center for Uddannelse

Hverdagslivet efter ophold i en støttebolig SL' og BUPL's Udviklings- Kr. 185.000
og Forskningsfond

Forskningsprojekt "DSR-Tillidsrepræsen- Dansk Sygeplejeråd Kr. 1.250.000
tanter i et forandret sundhedsfelt"

CELI. Center for Ligestillingsforskning

Minoritetskvinder - vold og opholdstilladelse Oak Foundation Denmark Kr. 138.375

Ligestilling i Øresundsregionen Øresundskomiteen Kr. 199.752



Yderligere informationer om Roskilde
Universitetscenter kan fås ved henvendelse til:

Roskilde Universitetscenter
Kommunikationsenheden
Postbox 260
DK-4000 Roskilde

Tlf. 46 74 20 79 
Fax: 46 74 30 09
E-mail: plk@ruc.dk.
http://www.ruc.dk

Materiale om RUC
Roskilde Universitetscenters årsberetninger.
Institutternes årsberetninger.
Studieguide - indeholder samlet beskrivelse af
RUC‘s uddannelser mm. Årlig.
Deltiduddannelser på RUC.
Roskilde University Denmark - engelsksproget intro-
duktion 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, 46742475.
Institutleder: Eigil Præstgaard, tlf. 46742433.

Institut for studiet af Matematik og Fysik samt
deres funktioner i undervisning, forskning og
anvendelser (IMFUFA)
Undervisning i Matematik og Fysik samt De
Naturvidenskabelige Basisstudier.
Sekretariat: Bygning 27, 46742263.
Institutleder: Johnny Ottesen, tlf. 46742278.

Institut for Geografi og Internationale
Udviklingsstudier 
Undervisning i Geografi og Internationale
Udviklingsstudier samt De Samfunds- og
Naturvidenskabelige Basisstudier.
Sekretariat: Hus 21.2, tlf. 46742535.
Institutleder: Henrik Secher Marcussen, 4674
2322.

Institut for Miljø, Teknologi og Samfund
Undervisning inden for den Teknologisk-
Samfundsvidenskabelige Planlægningsuddannelse
og De Samfunds- og Naturvidenskabelige basisstu-
dier.
Sekretariat: Hus 11.2., 46742120.
Institutleder: Henning Schroll 46742093.

Institut for Historie og Samfundsforhold
Undervisning i Historie og De Humanistiske og
Samfundsvidenskabelige Basisstudier. 
Sekretariat: Hus 03.2.1., 46742172.
Institutleder: Tove Kruse, tlf. 46742395.

Mere at vide

168

R
U

C
 

 
·

 
 

Å
R

S
B

E
R

E
T

N
I

N
G

 
2

0
0

5



169

R
U

C
 

 
·

 
 

Å
R

S
B

E
R

E
T

N
I

N
G

 
2

0
0

5

Institut for Sprog og Kultur
Undervisning i Dansk, Engelsk, Fransk og Tysk
samt Internationale Udviklingsstudier og De
Humanistiske Basisstudier.
Sekretariat: Hus 03.2.4, 46742559.
Institutleder: Karen Sonne Jakobsen, tlf.
46742313.

Institut for Kommunikation, Journalistik og
Datalogi 
Undervisning på Kommunikation, Journalistik,
Datalogi og de tre basisstudieretninger.
Sekretariat: Hus 43.3, 46743814.
Institutleder: Niels Christian Juul, hus 42.3, tlf.
4674 3860.

Institut for Samfundsvidenskab og
Erhvervsøkonomi
Undervisning på Forvaltningsuddannelserne, HA,
Virksomhedsstudier og De
Samfundsvidenskabelige Basisstudier.
Sekretariat: Hus 23.2, 46742175.
Institutleder: Peter Bogason, tlf. 46743262.

Institut for Psykologi og for
Filosofi/Videnskabsteori
Undervisning på Psykologi og
Filosofi/Videnskabsteori og de tre basisstudieret-
ninger.
Sekretariat: P9, 46742751.
Institutleder: Birgitte Elle, tlf. 46742902.

Institut for Uddannelsesforskning
Undervisning på Voksenpædagogik og De
Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Basis-
studier.
Sekretariat: P10, 46742669.
Institutleder: Søren Otto Dupont, tlf. 46742852.

Center for Ligestillingsforskning (CeLi)
CeLi udfører forskning, undervisning, udviklings-
opgaver og formidling i ligestilling af kvinder 
og mænd.
Sekretariat: CAT-bygningen, tlf. 46742984
Centerleder: Lektor, cand.scient.soc. Karen Sjørup,
tlf. 46742987


