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Det forløbne år har været et omvæltningernes år
for universiteterne i Danmark og for RUC. Dags-
ordenen året igennem har været præget af debat-
ten om de globale udfordringer til det danske
uddannelsessystem, den danske økonomi og det
danske samfund.

Vi står over for store udfordringer, som politi-
kere og befolkning forventer at vi lever op til.
Globaliseringsrådet formulerede udfordringerne til
det danske samfund således: ”Danmark skal have
en stærk konkurrencekraft, så vi fortsat hører til
blandt de rigeste lande i verden. Og en stærk sam-
menhængskraft, så vi fortsat har et trygt samfund
uden store skel. For at nå målene er der brug for
forandring og fornyelse af det danske samfund.”
En af de vigtigste aktører for denne forandring er
universiteterne.

RUC er klar
RUC er klar til denne udfordring. RUC er et inter-
nationalt universitet. RUC er gået i spidsen for at
åbne universitetet for udenlandske studerende – i
gensidig interesse. Det danske samfund har hårdt
brug for alle de kloge hoveder som vi kan lokke til
landet. I store dele af verden er der mangel på
uddannelsesmuligheder. Og de danske universite-
ter har svært ved at finde især de naturvidenska-
belige studerende, som vi har så hårdt brug for.

Derfor var det logisk og fremsynet af universi-
tetet at invitere betalende udenlandske studerende
til RUC. Politikerne har siden endda kvitteret for
denne fremsynethed med at lovgive på området,
så alle universiteter i fremtiden har fået en klar
opfordring til at følge denne vej.

Desværre var RUC for tidligt ude. Vi fik i
december 2005 besked på at der ikke endnu var
lovgivningsmæssigt grundlag for vores betalings-
politik, og vi måtte derfor betale alle uhjemlede
gebyrer tilbage. 

Det blev en dyr sag for RUC at være fremsynet.
17,5 mio. kr. er nu betalt tilbage, og universitetet
kom dermed ud af sidste års regnskab med en
negativ egenkapital.

RUC har ikke råd til at være fattig. Vi står over
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Rektors beretning

Rektor, dr.phil. Poul Holm



for store udfordringer, som politikere og befolk-
ning med rette forventer at vi lever op til. Vi er
derfor glade for det brede flertal i Folketinget, der
har sikret flere penge til forskningen – og forhå-
bentlig også til universitetsundervisningen. 

I al talen om forskning som det vi skal leve af i
fremtiden, må vi ikke miste blikket for at den
allervigtigste ydelse vi leverer, er højtuddannet
arbejdskraft. Vi uddanner fremtidens forskere,
ledere, specialister, gymnasielærere, IT-folk og for-
retningsfolk. Den centrale motor i videnssamfun-
det er overførselen af viden fra forskningen til
arbejdsmarkedet gennem den forskningsbaserede
undervisning.

Tidens krav
RUC har vist sig at være i stand til at ændre sig i
takt med tidens krav, men RUC er også et univer-
sitet, der har sine traditioner og særlige karakteri-
stika, som vi er stolte af. Vores pædagogiske model
er til at få øje på: basisstudier, problemorientering,
projektorganisering, tværfaglighed. Den model er
og har i universitetets 35-årige historie været et
centralt varemærke. 

Et andet varemærke er relevans: faglig rele-
vans, samfundsmæssig relevans. At studere på
RUC sker med et blik både for egen erkendelse,
udvikling og karriere, og på brugen af den nye
viden og kunnen i erhverv og samfund efter eksa-
men. Det klareste bevis på RUC’s nødvendighed
for det danske samfund er, at vores kandidater får
højtbetalte jobs. Og det viste en lang række stati-
stikker igennem det forløbne år.

Institutreformen
I 2006 fulgte forskerne samme RUC-model. Den 1.
september blev de 10 hidtil eksisterende institutter
nedlagt. Forskerne sagde farvel til gamle trygge
rammer og etablerede nye forskningsgrupper sam-
let i seks nye institutter. 

RUC’s seks nye institutter er:

• Institut for Miljø, Samfund og Rumlig
Forandring

• Institut for Kultur og Identitet
• Institut for Samfund og Globalisering
• Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning
• Institut for Natur, Systemer og Modeller
• Institut for Kommunikation, Virksomhed og

Informationsteknologier. 

Med udgangen af 2006 var den nye ledelse med
institutledere, prorektor og universitetsdirektør på
plads.

Ud af processen vil der komme ny energi.
Gamle vaner bliver udfordret, nye kolleger stiller
nye spørgsmål, ting vil blive gjort på andre måder.
Alt nyt er en udfordring – og sommetider en hård
proces – men det er også en chance for at gøre en
forskel ikke bare på hvad man tror og tænker,
men på hvem man er. In tranquillo mors – in fluctu
vita. I stilheden døden – i strømmen livet, som
RUC’s motto er. Parat til at bryde med vante tan-
kebaner og udfordre sig selv, som vi udfordrer
vores omverden.

Med vedtagelsen af den nye institutreform har
Roskilde Universitetscenter opfyldt sin ambition
om at udfolde RUC’s potentiale som en kompleks
videnorganisation, der står som et synligt og mar-
kant alternativ til de traditionelle universiteter. 

På forskningssiden giver organisationsreformen
størst mulig opbakning til forskningen og til at
øge universitetets konkurrencedygtighed i forhold
til ekstern finansiering. Organisationsreformen
giver mulighed for at videreudvikle RUC’s rolle
som en uundværlig videnleverandør til samfundet
og for at skabe endnu bedre dialog med private og
offentlige virksomheder. 

På uddannelsessiden sikrer den nye organisa-
tion, at vi videreudvikler RUC’s tværfaglige og
problemorienterede kvaliteter og udvikler nye
attraktive tværfaglige uddannelsestilbud, samtidig
med at vi kan konkurrere på det internationale
uddannelsesmarked.

Kvalitetssikring og bedre varedeklaration
Fra 2007 skal alle nye universitetsuddannelser
akkrediteres af uafhængige eksterne paneler med
udenlandsk deltagelse. 

For de studerende betyder det, at de i fremti-
den vil kunne vælge uddannelse og universitet ud
fra velbeskrevne mål- og kompetencebeskrivelser
og arbejdsmarkedsforventninger. Simpelthen en
bedre varedeklaration. For universitetet betyder
det at vi skal leve op til ekspertpanelernes krav, for
at fastholde retten til at udbyde uddannelsen. Det
er de barske realiteter, der venter lige om hjørnet.

Akkrediteringen er en stor udfordring for
RUC’s studier. Vi skal evne at overbevise uden-
landske bedømmere om, at vores unikke studiefor-
mer fører vore kandidater frem til ligeværdige eller
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bedre resultater end tilsvarende uddannelser ved
andre universiteter. Jeg er overbevist om at RUC’s
pædagogiske model vil stå skarpt og flot i evalue-
ringerne. 

Men vi agter ikke at lade det blive ved det
fromme håb. Derfor har den organisationsreform
vi indledte i 2006 et klart sigte mod kvalitetssik-
ring af alle aktiviteter ved universitetet.

Derfor skal vi indføre systematisk kvalitetssik-
ring i studierne, tværgående sammenlignelighed i
ydelser og krav, og vigtigst af alt systematisk feed-
back fra de studerende på kvaliteten af både kurser
og projektvejledning ved hjælp af netbaserede
evalueringsskemaer. 

Vi skal skabe mere RUC
Ved siden af kvalitetssikringen kommer opgaverne
med at udvikle helt nye uddannelser. 

Vi overvejer at etablere et nyt humanistisk-tek-
nisk basisstudium med fokus på de kreative fag-
områder som er i stærk vækst. 

Vi skal satse stærkt på en dialog med CVU-sek-
toren om efter- og videreuddannelse til skole-,
social- og sundhedssektoren. 

Udviklingskontrakten stiller opgaver som eli-
teuddannelser og nye toninger. 

Og så besluttede vi kort før nytår, at løfte kva-
liteten i vores engelsksprogede undervisning ved
at oprette et sprogkompetencecenter i det nye år. 

Der er masser at tage fat på. Vi skal skabe mere
RUC – fordi samfundet har brug for vores uddan-
nelser og forskning.

Og vi skal endnu videre. En ny stilling som
studiedekan skal oprettes for yderligere at styrke
hele RUC’s uddannelsestilbud fra basis- til ph.d.-
studium. Og vi etablerer en Graduate School i
2007 for at videreudvikle RUC’s mange forskersko-
ler.

Året der gik, har nu ikke kun budt på gode
nyheder for uddannelserne. Den nye eksamensbe-
kendtgørelse forbyder gruppeeksamen. Forbuddet
vil ikke umuliggøre gruppearbejdet, men klart
sætte forhindringer. Fordelen ved gruppeeksamen
er at samarbejde og arbejdsdeling belønnes – egen-
skaber som efterspørges i stor stil i erhvervslivet.
Bekendtgørelsen er et udtryk for politisk detailsty-
ring og mistillid. Vi har ikke kunnet få politikerne
til at lade gruppeeksamen bestå, så nu må vi leve
uden den. Vi må så bare arbejde endnu hårdere på
at styrke gruppearbejdet på RUC. 

Udsigten til flere penge
Det er vigtigt at de mange penge til universiteter-
ne bliver brugt rigtigt. Der er politisk fokus på
nogle få forskningsfelter, hvor RUC har stærke
forskningsmiljøer som miljø, velfærd, kommuni-
kation, livslang læring og sundhed. Men det er
vigtigt at pengene ikke kun går til de stærke
enkeltdiscipliner, der kan måle sig godt efter cita-
tionsanalyser og stjernetidsskrifter. 

Forskning er som fiskeri: nogle fisker med har-
pun og får en sjælden gang en stor og flot fisk.
Andre bruger not og fanger en hel stime sild –
hver gang. Vi har både brug for at satse på den
superspecialiserede forskning – vel vidende at risi-
koen for at den slår fejl er stor – og den brede til-
gang som giver sikker grund under fødderne. De
mange nye forskningsmidler skal gå til begge til-
gange. Vi skal udvælge enkelte satsninger og sti-
mulere den brede tilgang. Det er den brede tilgang
som skal efterlyses i forbindelse med samfundets
store opgaver, som fx: forebyggelse af sundheds-
og miljøproblemer. 

RUC står stærkt som forskningsinstitution.
Vore forskere er flittige: Dagbladet Børsen offent-
liggjorde den 22. september en rangliste over
forskningspublikationer ved de danske universite-
ter. Vore forskere scorer førstepladsen inden for
alle de fagområder, vi har på RUC: naturviden-
skab, samfundsvidenskab og humaniora. Det er
imponerende og må få de folk til at tie, der til
tider har betragtet RUC som et sted, hvor vi er
gode til uddannelse, men ikke til forskning. Lad
tallene tale. På RUC får vi simpelthen mere ud af
hver forskningskrone målt på antal publikationer
end på noget andet dansk universitet.

Internationalisering
Uden for universitetet står samfundet som sagt og
venter på vores kandidater, på vores viden og
vores medspil. Vi har som universitet samarbejds-
partnere over hele kloden, og nogle af partnerne
er så nære venner at vi satser på at blive bedre
sammen. 

RUC har i år forstærket sit allerede tætte sam-
arbejde med Ocean University i Qingdao, som er
et af de højest vurderede universiteter i Kina. 
Vi har udviklet tætte samarbejder med medlems-
universiteter i EU’s Networks of Excellence. Det er
spydspidssamarbejder inden for de forskningsom-
råder, hvor vi står særlig stærkt. Og vi har endda 
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den særlige glæde at være leder for et af disse
omdrejningspunkter for den fremtidige forsk-
ningsudvikling i Europa. 

Og på nært hold har vi indgået et forpligtende
samarbejde med Malmö Högskola om at påtage os
en rolle som motor for Øresundsuniversitetet.
Øresundsuniversitetet med 140.000 studerende
har utrolig store udviklingsmuligheder, men
endnu mangler den konkrete indløsning af løfter-
ne at finde sted. Vi vil tage teten med en række
konkrete initiativer inden for det næste år.

RUC – et tyngdepunkt i Region Sjælland
I Region Sjælland er forventningerne til os tårnhø-
je. RUC bliver betragtet som et tyngdepunkt i
fremtidens region. Vi er meget efterspurgte. Og vi
skal udfylde vores rolle, hvor vi er stærke, ved at
bygge aktive samarbejdsrelationer op, som er for-
ankrede i et stort antal faglige miljøer på RUC, og
som udvikles i samarbejde med en bred vifte af
samarbejdspartnere fra regionen.

Region Sjælland er dobbeltbegunstiget i fremti-
den. Vi nyder godt af hovedstadens mange
arbejdspladser, og de sjællandske købstæder tilby-
der attraktive boliger med gode pendlermulighe-
der. Det er et udgangspunkt som mange andre
regioner med rette kan misunde os. Men udviklin-
gen skal ikke kun foregå inde i hovedstaden og fri-
tiden ude i Sjælland – med lange transporttider og
familien som omkostning. Fremtiden skal bringe

mange ny vidensarbejdspladser til den sjællandske
region. Et fortsat og udbredt samarbejde mellem
RUC, det sjællandske erhvervsliv og regionen vil
være en nøgle til at åbne den dør til fremtiden. 

Vi er glade for vore tætte samarbejder med
erhvervslivet. Og vi påskønner de kontante udtryk
for den støtte vi får. I år har vi uddelt priser til stu-
derende fra Rockwool Fonden og BG Bank. Det er
blevet til priser for fremragende studieresultater og
som noget nyt støtte til rejselegater for vore inter-
nationale studerende. 

Nu må vi gerne opkræve gebyrer fra vore uden-
landske studerende – ja endda meget høje: mellem
50.000 og 100.000 kr. for et års studier. De uden-
landske studerende har ikke adgang til SU. De må
leve af støtte fra familien, ja sommetider en hel
landsby. Det er derfor en særlig glæde, at vi i år får
mulighed for at uddele rejselegater til netop
sådanne studerende, som på trods af hårde odds,
udviser fremragende indsats.

RUC’s sjæl
Ændringerne er sket hurtigt på RUC på det sidste,
og flere vil komme. I de forandringer der vil
komme, vil der være et klart udgangspunkt: kær-
lighed til RUC’s sjæl. RUC står for nysgerrighed,
problemorientering, udnyttelse af alle relevante
metoder til at belyse problemet, pædagogisk for-
nyelse og forpligtelse på at fortælle samfundet om
resultaterne. 
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1. januar
Forskningen i genetisk stabilitet og cancer styrkes.
Lene Juel Rasmussen er pr. 1. januar 2006 blevet
ansat som professor i Molekylær/Medicinal Bio-
logi ved Institut for Biologi og Kemi på Roskilde
Universitetscenter.

6. januar
RUC indgår samarbejdsaftale med Næstved
Kommune og Næstved Uddannelsesråd. Samar-
bejdsaftalen omfatter undersøgelse og understøt-
telse af udbuddet af efter- og videreuddannelse,
udnyttelse af videnskabelige ressourcer og styrkel-
se af Næstved Kommunes uddannelsesniveau. 

10. januar
Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøko-
nomi er vært ved konference om Velfærdskom-
missionens oplæg og behovet for nye velfærdsre-
former. 

Institut for Uddannelsesforskning har fra januar
2006 indledt et treårigt samarbejde med CVU-
Øresund om forskningstilknytning. Samarbejdet
vedrører kvalitetssikring, udvikling af forsknings-
basering af CVU’ets uddannelser og støtte til
videnscenterfunktioner/vidensdeling. 

13. januar
Adjunkt Rasmus Willig, Institut for Samfunds-
videnskab og Erhvervsøkonomi, forsvarer sin
ph.d.-afhandling: “Muligheden for kritik – meto-
dologiske studier”.

Lektor Oluf Danielsen, Institut for Kommuni-
kation, Journalistik og Datalogi, forsvarer sin dok-
torafhandling: “Atomkraften under pres. Dansk
debat om atomkraft 1974-85”.

19. januar
Helle Krogh Hansen forsvarede ph.d.-afhandlin-
gen: ”Ældreomsorg i et pædagogisk perspektiv”.

Lovende vækstpotentialer i den kommende
Region Sjælland. Det midlertidige vækstforum for
Region Sjælland afholder møde for at drøfte
udfordringerne og udviklingsmulighederne for
erhvervslivet i Region Sjælland. 

22. januar
Internationalt Performance Design-symposion
med deltagelse af forskere og kunstnere fra New
Zealand, USA, Chile, England, Estland, Tjekkiet,
Grækenland, Italien og Danmark. Symposiet
afholdes på det Danske Institut i Rom fra den 22.
til den 28. januar. I både dansk og international
sammenhæng er Performance Design et nyt fag-
område, der placerer sig centralt i et samfund,
hvor oplevelser og oplevelsesøkonomien vil spille
en større og større rolle.

Performance-design blev oprettet på RUC i
efteråret 2004 og har knap 100 studerende.

25. januar
Professor Lise Drewes Nielsen, Institut for Miljø,
Teknologi og Samfund på Roskilde Universitets-
center, blev første modtager af Hedorf’s Transport-
forskningspris 2006. Prisen er på 75.000 kr.  

27. januar
Ida Schultz forsvarer sin ph.d.-afhandling: “Bag
om nyhedskriterierne. En etnografisk feltanalyse
af nyhedsværdier i journalistisk praksis”.

1. februar
Jacob Torfing ansættes som professor i Politik og
Institutioner ved Institut for Samfundsvidenskab
og Erhvervsøkonomi på Roskilde Universitets-
center. Han er leder af Center for Demokratisk
Netværksstyring, som omfatter 23 forskere, og det
er bl.a. forskning i nye interaktive styringsformer
og deres bidrag til en effektiv og demokratisk sam-
fundsstyring, der styrkes med ansættelsen. Jacob
Torfing sidder desuden i Forskningsrådet for
Samfund og Erhverv, og er koordinator for Beskæf-
tigelsespolitisk Forskningsnetværk.

9

R
U

C
 

 
·

 
 

Å
R

S
B

E
R

E
T

N
I

N
G

 
2

0
0

6

RUC krønike 2006



Rektor ved Roskilde Universitetscenter, Henrik
Toft Jensen, er blevet udpeget til medlem af The
Irish Universities Quality Board pr. 1. februar
2006. Udpegningen sker for en 3-årig periode.

2. februar
Professor Hans-Åke Persson afholder tiltrædelses-
forelæsningen ”Det europeiska panoramat och
nödvendigheten av det lateral täkandet. – Eller
kan humanister läre sig täke runt hörnet?”.

RUC indgår samarbejde med Odsherreds
Gymnasium. 

3. februar
Lektor, cand.mag. Anders Østergaard afholder til-
trædelsesforelæsningen ”Forfatteren som pæda-
gog” i anledning af  udnævnelsen som adjungeret
professor ved RUC.

Grete Haaland Sund forsvarer sin ph.d.-afhandling
”Forskjellihet og mangfold – muligheter og be-
grensninger for individ og arbeidsplass?”.

20. februar
Indvielse af RUC’s Vejlednings- og Erhvervscenter,
som skal varetage fælles studie- og erhvervsvejled-
ning af RUC’s studerende og dimittender. Centret
vil også formidle praktikophold, studentersamar-
bejder med eksterne parter, studiejobs samt jobs
til nyuddannede. 

European University Association har valgt
Roskilde Universitetscenter til at lede et netværk,
der har til formål at fremme kreativiteten i de
videregående uddannelser. Netværket består af ni
universiteter og højere uddannelsesinstitutioner
fra Belgien, Finland, Ungarn, Italien, Portugal,
Sverige, Rumænien og Storbritannien. 

24. februar
Kristín Bjarnadóttir forsvarer sin ph.d.-afhandling:
”Mathematical Education in Iceland in a
Historical Context. Socio-Economic Demands and
Influences”. 

27. februar
Professor Peter Høilund forsvarer doktorafhandlin-
gen Social retfærdighed. Udkast til en retslære for
socialt arbejde for doktorgraden (dr.scient.soc.). 

RUC afholder Besøgsdage 27. februar, 1. marts og
2. marts med deltagelse af mere end 800 menne-
sker.

28. februar
Rektor Henrik Toft Jensen forlader rektorposten på
RUC efter 17 særdeles travle og givtige år på
Roskilde Universitetscenter. Han afløses af profes-
sor, dr.phil. Poul Holm, der tiltræder 1. marts.

1. marts
RUC’s nye rektor, professor, dr.phil. Poul Holm til-
træder.

Roskilde Universitetscenter afholder “Nat-dag på
RUC” - et arrangement, hvor de naturfaglige fag
på RUC inviterer lærere og elever ved gymnasier,
HF-kurser, tekniske skoler og andre interesserede
inden for til en dag fyldt med naturvidenskabelige
aktiviteter.

7. marts
Rektor Poul Holm udsender oplægget ”Vi har brug
for mere RUC” som indeholder forslag til organi-
sationsreform. Ambitionen er en organisering, der
gør RUC stærkere og mere konkurrencedygtigt. 

15. marts
National aktionsdag for ”En bedre uddannelse er
mulig”.



16. marts  
Fortsat god søgning til RUC med markant frem-
gang i førsteprioritetsansøgere på dansksprogede
uddannelser. Ved udløbet af ansøgningsfristen til
kvote 2 har RUC modtaget 1838 ansøgninger. Det
betyder en stigning på 6 pct. i ansøgertallet på
både humaniora og samfundsvidenskab og en til-
bagegang i ansøgertallet på naturvidenskab i for-
hold til 2005. Ca. hver anden ansøger har RUC
som førsteprioritet.

17. marts
RUC’s årlige Melodi Grand Prix afholdes. Vinder
blev bandet Stereotest med nummeret ”Du ved,
hva’ jeg vil ha’”.

22. marts
Cand.mag. Ana-Stanca Tabarasi forsvarer sin
ph.d.-afhandling: ”Der Landschaftsgarten als
Lebenmodell – Zur Symbolik der ”Gartenrevo-
lution” in Europa”.

28. marts
”Migrant kvinder i Danmark – som lus mellem to
negle?”. Roskilde Universitetscenter og Institut for
Menneskerettigheder afholder stor konference, der
sætter fokus på migrant kvinder.

30. marts
Rektor ved Universitetet i Oslo, matematikprofes-
sor Geir Ellingsrud, bliver nyt medlem af Roskilde
Universitetscenters bestyrelse. 

31. marts
Bent Nørby Bonde forsvarer sin ph.d.-afhandling
”Media and Communication in Conflict
Prevention and Peace-Building - Exploring
Strategies for International and UN-led Conflict
Transformation”.

18. april
Lektor Kirsten Mogensen, Institut for Kommuni-
kation, Journalistik og Datalogi er blevet medlem
af Dagbladsnævnet - beskikket af Statsminister
Anders Fogh Rasmussen efter indstilling fra
Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation. 

27. april
Studie- og Erhvervsvejledningen afholder overbyg-
ningsdag.

28. april
Professor Lene Juel Rasmussen afholder tiltrædel-
sesforelæsning: ”Fra molekyle til patient”. 
Lene Juel Rasmussen blev pr. 1. januar 2006 ansat
som professor i Molekylær/Medicinal Biologi ved
Roskilde Universitetscenter.

21 guider - Dressed for the future. Prorektor Inger
Jensen stod for overrækkelsen af diplomer til 21
nye turistførere ved translokationen den 28. april
på RUC. Årets hold repræsenterer arbejdssprogene:
engelsk, spansk, italiensk, tysk, kinesisk, koreansk,
japansk, polsk og finsk. De har gennemført den 1-
årige professionsorienterede diplomuddannelse.

USA’s ambassadør James Cain besøger RUC og
mødes med de RUC-studerende.

Sunniva Engelbrecht forsvarede ph.d.-afhandlin-
gen: “Motivation and burnout in Human Service
Work - The case of midwifery in Denmark”.

29. april
Lektor Anne Birgitte Richard modtager årets
KRAKA-pris for sin doktorafhandling ”Køn og kul-
tur. 1930’ernes og 1940’ernes kamp om køn, kul-
tur og modernitet læst gennem kvindernes tek-
ster”. 
Prisen blev uddelt på årskonferencen i Foreningen
for kønsforskning, som i år har temaet ”Køn, krop
og seksualitet i Europa”. 

2. maj
Studie- og Erhvervsvejledning afholder ”Snart kan-
didat”-møde i samarbejde med DM, GL, DJØF, MA
og AA.

3. maj
RUC’s bestyrelse godkender årsregnskabet for 2005.

Eva Silberschmidt Viala forsvarede ph.d.-afhand-
lingen: ”Fra par til førstegangsforældre - en under-
søgelse af familieliv i udvikling”.

5. maj
RUC deltager i Forskningens Døgn 5.- 6. maj med
mini-konference på RUC om Strukturreformen og
med en lang række aktiviteter på Stændertorvet i
Roskilde. RUC-forskere deltager endvidere i for-
skerdysten under Forskningens Døgn. 
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Studenterrådet afholder forårsfest som en endags-
festival med musik, gøgl, teater, politiske debatter
og sport. 

BG Bank og RUC indgår samarbejdsaftale.

15. maj
Med en donation på 300.000 kr. fra VILLUM
KANN RASMUSSEN FONDEN er RUC’s deltagelse i
Galathea III økonomisk sikret. Bevillingen mulig-
gør lektor Hans Ramløvs, Institut for Biologi og
Kemi, deltagelse i Galathea-ekspeditionen, hvor
han skal foretage en undersøgelse af antifrysepro-
teinsystemer hos antarktiske fisk med specielt
henblik på ”Antarktisk Sølvfisk Pleurogramma
antarcticum”.

23. maj
Vicedirektør ved Danmarks Fødevareforskning,
Hans Peter Jensen, der 1. december 2005 blev
udnævnt til adjungeret professor i kemi ved
Institut for Biologi og Kemi på Roskilde
Universitetscenter, afholder sin tiltrædelsesforelæs-
ning.

Kan voksenundervisning og folkeoplysning bidra-
ge til etnisk integration?
FOFU (Foreningen for forsknings- og udviklingsvirk-
somhed i folkeoplysning og voksenundervisning) kon-
ference med titlen ”Tegning til en fælles fremtid –
hvordan kan voksenundervisning og folkeoplys-
ning bidrage til etnisk integration?”. FOFU  har
sekretariat på RUC. 

31. maj 
2 RUC-studerende analyserer borgernes opfattelse
af Roskilde. Hvad er Roskildes kvaliteter – sam-
menlignet med byer i Sverige, Norge, Finland,
Tyskland og Portugal? 
Undersøgelsen sker i samarbejde med det europæ-
iske netværk MECINE, som består af 8 mellemsto-
re byer i Europa, hvoraf Roskilde er den eneste
danske by. 
Undersøgelsen hedder ”Quality Cities” – kvalitets
byer. 

Kultur- og Sprogmødestudier har succes på
arbejdsmarkedet. Siden år 2000 har Roskilde
Universitetscenter uddannet kandidater i Kultur-
og Sprogmødestudier til det danske og internationa-

le arbejdsmarked. En undersøgelse af beskæftigel-
sen blandt uddannelsens første kandidatårgange
viser, at arbejdsmarkedet har taget godt imod de
nye kandidater, til trods for at faget er nyt og
ukendt hos arbejdsgiverne: 84 % af uddannelsens
kandidater kommer således i arbejde inden for det
første halve år efter endt uddannelse. 

6. juni
Roskilde Universitetscenter opretter ny tværfaglig
uddannelse i ”Sundhedsfremme og Sundheds-
strategier”. Uddannelsen er udviklet i et tværfag-
ligt samarbejde mellem tre forskellige fagområder
– det samfundsvidenskabelige, det naturvidenska-
belige og det humanistiske område, repræsenteret
ved fagene Pædagogik, Psykologi og TEK-SAM
(Miljø, Teknologi og Samfund). 

9. juni
Professor Ib Poulsen, Institut for Sprog og Kultur
ved RUC, forsvarer sin doktorafhandling
”Radiomontagen og dens rødder. Et studie i den
danske radiomontage med vægt på dens radiofo-
niske genreforudsætninger”. 

14. juni
Center for Oplevelsesforskning og Masterud-
dannelse i Oplevelsesledelse ved RUC arrangerer
seminar om ”Innovation og Ledelse – Oplevelses-
økonomien i arbejde”. Arrangementet finder sted i
Politiken’s Hus i København.

16. juni
Bæredygtighed er det 21. århundredes nye store
fortælling. Det er hovedbudskabet i lektor Helge
Hvids doktorafhandling “Arbejde og bæredygtig-
hed”, som han forsvarede fredag den 16. juni på
Roskilde Universitetscenter. Afhandlingen under-
søger arbejdets centrale rolle i skabelsen af et
bæredygtigt samfund.

Forskere fra Institut for Biologi og Kemi på RUC
og Afdeling for Marin Økologi på DMU i Roskilde
modtager en bevilling på 2.1 mio. kr. fra Villum
Kann Rasmussen Fonden til deltagelse i Galathea
3-ekspeditionen. Gruppen skal indsamle bundprø-
ver og dyr og analysere indholdet af forurenende
stoffer. Desuden vil gruppen studere de enzymer,
der i dyrene er involveret i omsætning af de for-
urenende stoffer. 
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20. juni
Styrket EU-rådgivning i Region Sjælland. Den 20.
juni 2006 indgik Euro Info Center Storstrøm en
aftale med Roskilde-egnens Erhvervsudviklingsråd,
Holbæk-regionens Erhvervsråd og Roskilde
Universitetscenter om et tættere samarbejde om
EU-rådgivningen.

21. juni
RUC vedtager institutreformen og etablerer seks
nye institutter med op til 150 ansatte. De nye
institutter er:

• Institut for Miljø, Samfund og Rumlig
Forandring

• Institut for Kultur og Identitet
• Institut for Samfund og Globalisering
• Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning
• Institut for Natur, Systemer og Modeller
• Institut for Kommunikation, Virksomhed og

Informationsteknologier. 

22. juni
Der skal skabes flere praktikpladser, virksomheder-
ne skal vide mere om de studerendes kompetencer
og de studerende skal blive bedre til at vælge deres
fremtidige karriere.
Syddansk Universitet (SDU), Aalborg Universitet
(AAU) og Roskilde Universitetscenter (RUC) har
fået bevilget 2.4 mio. kr. til at intensivere samar-
bejdet mellem de studerende og erhvervslivet.
Pengene skal bruges til at sætte fokus på praktik i
små og mellemstore virksomheder (SMV).
Bevillingen er givet af Videnskabsministeriet.

23. juni
Carsten Bendixen forsvarede ph.d.-afhandlingen:
”Psykologiske teorier om intelligens og folkesko-
lens elevdifferentiering”.

Nelli Ø. Sørensen forsvarede ph.d.-afhandlingen:
”I virkeligheden udenfor”.

3. juli
Ansøgertallene viser, at RUC stort set har været i
stand til at fastholde sidste års ansøgertal. RUC
har i alt modtaget 3401 ansøgninger mod 3511 i
2005.  

Antallet af ansøgninger om optagelse på kandidat-
uddannelserne, som ikke foregår gennem KOT-
systemet, er vokset fra 242 i sommeren 2005 til
275 i sommeren 2006.

26. juli
Roskilde Universitetscenter er blevet udvalgt til at
være vært for en stor international miljøkonferen-
ce i 2009. Konferencen, The First World
Environmental History Convention, er den første
nogensinde af sin art – den har specielt fokus på
miljøhistorie: fortællingen om menneskets sam-
spil med miljøet og med naturens ressourcer.
Konferencen vil blive arrangeret og gennemført i
et tæt samarbejde mellem ICEHO og RUC.
ICEHO står for The International Consortium of
Environmental History Organizations. 

1. september
Professor Valery Forbes tiltræder som institutleder
for det nydannede Institut for Miljø, Samfund og
Rumlig Forandring. 

Lektor, cand.scient.soc. & ph.d. Lars Hulgård til-
træder som institutleder på det nydannede
Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning.

Gruppeeksamen på RUC er afskaffet på trods af pro-
tester fra RUC og andre uddannelsesinstitutioner.



4. september
Forhenværende generaldirektør for Danmarks
Radio Christian S. Nissen indtræder i Roskilde
Universitetscenters bestyrelse.

15. september
Professor ved Institut for Natur, Systemer og
Modeller Johnny Ottesen holder tiltrædelses-
forelæsning med titlen: Det Matematiske Mikroskop. 

I anledning af professor, dr.phil. Kirsten Simon-
sens 60 års fødselsdag afholder Institut for Miljø,
Samfund og Rumlig Forandring et seminar, hvor
bogen Rumlig praksis lanceres. Bogen er et fest-
skrift til Kirsten Simonsen.

22. september
Roskilde Universitetscenter afholder sin 34. års-
fest.

25. september
RUC deltager i Den Naturvidenskabelige Landsby
på Kongens Nytorv i forbindelse med Dansk
Naturvidenskabsfestival. Arrangementet løber hele
uge 39. 

27. september
Roskilde Universitetscenter afholder “Nat-dag på
RUC”, hvor de naturfaglige fag på RUC inviterer

lærere og elever ved gymnasier, HF-kurser, tekni-
ske skoler og andre interesserede inden for til en
dag fyldt med naturvidenskabelige aktiviteter.

5. oktober
Kina møder Danmark. Konference på RUC 5.-6.
oktober: ”Kvalitet i transnational uddannelse”.

11. oktober
Lektor Tinne Hoff Kjeldsen ved Institut for Natur,
Systemer og Modeller tildeles lektor Marie Løn-
gaards rejselegat på 120.000 kr. Tinne Hoff
Kjeldsen forsker inden for forskningsområdet ”Det
20. århundredes matematikhistorie”, hvor hun
betragtes som en af verdens førende forskere. 

26. oktober
Konferencen ”New Challenges and Oppertunities
for Local Development, Social Cohesion and
Innovation afholdes fra 26. – 28. oktober.
Konferencen er støttet af EU’s Interreg-program. 

27. oktober
Cand.mag. Dorthe Elle Ilsøe forsvarer sin ph.d.-
afhandling: ”Økologisk fødevareforbrug mellem
marked, hverdagsliv og visioner om en bæredygtig
madkultur”.
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1. november
Officiel indvielse af Institut for Samfund og
Globalisering på Roskilde Universitetscenter.
Samtidig tiltræder afdelingsleder ved Dansk
Institut for Internationale Studier, dr.scient.pol
Gorm Rye Olsen som institutleder ved instituttet.

3. november
Henrik Bulskov Styltsvig forsvarer sin ph.d.-
afhandling, der har titlen ”Ontology-based
Information Retrieval”. 

Karen Timmermann forsvarer sin ph.d.-afhand-
ling: “Role of bioturbation for the fate of oil
hydrocarbons in marine sediments”.

10. november
Postdoc Anders Ejrnæs forsvarer sin ph.d.-afhand-
ling, der har titlen: ”Fleksibilitet – mangfoldighed
eller segregering? En analyse af den etniske opde-
ling på det private danske arbejdsmarked”. 

15. november
Studie- og Erhvervsvejledningen afholder ”Snart
kandidat”-møde i samarbejde med DM, GL, DJØF,
MA og AA.

20. november
Bjarke K.V. Hansen forsvarer sin ph.d.-afhandling:
“Intramolecular hydrogen bonding. 
Spectrocopic and theoretical studies of vibrational
transitions in some hydroxy-ketones.”

1. december
Lektor, ph.d. Jørgen Ole Bærenholdt forsvarer sin
doktorafhandling: ”Coping with Distances –
Producing Nordic Atlantic Societies”.

Vicedirektør ved Danmarks Fødevareforskning og
tidligere rektor ved DTU, Hans Peter Jensen tiltræ-
der som institutleder på Institut for Natur,
Systemer og Modeller på Roskilde Universitets-
center.

Professor Ib Poulsen, Roskilde Universitetscenter,
tiltræder som institutleder på Institut for Kultur
og Identitet.

Lektor, ph.d. Lene Palsbro, Center for
Kommunikation på CBS, tiltræder som institutle-

der for det nydannede Institut for Kommunika-
tion, Virksomhed og Informationsteknologier. 

4. december
Pernille Bjørn forsvarer sin ph.d.-afhandling:
”Distant Collaborative Practice and Groupware
Adaptation”.

8. december
Cand.polit. Eva Schwencke forsvarer sin ph.d.-
afhandling: ”Bedre dialog og frirom i oppdrags-
prosjekter – Myndiggjørende utdanning for IT-stu-
denter”. 

12. december
Lektor, ph.d. Charlotte Højholt, Institut for
Psykologi og Uddannelsesforskning på Roskilde
Universitetscenter, har fået en bevilling på 2.6
mio. kr. til et forskningsprojekt, der skal belyse,
hvordan de forskellige professionelle indsatser kan
organiseres, så de styrker børns liv og læring på
tværs af børnenes liv. Projektet bærer titlen ”På
tværs af familiearbejde og inklusion i skolen”, og
bevillingen er givet af Forskningsrådet for Kultur
og Kommunikation.

14. december
Region Sjælland og RUC underskriver ny samar-
bejdsaftale. Den nye samarbejdsaftale er knyttet til
det ansvarsområde, som Region Sjælland vil have
i forhold til regional udvikling. Det handler bl.a.
om at udarbejde en regional udviklingsplan, som
skal beskrive en fremtidig udvikling for regionens
byer, landdistrikter og udkantsområder. 
Erik H. Rast forsvarer sin ph.d.-afhandling:
“Reference & Indexicality”.

19.december
Lektor Søren Laurentius Nielsen, Institut for Miljø,
Samfund og Rumlig Forandring på Roskilde Univer-
sitetscenter modtager en bevilling fra Forsknings-
rådet for Natur og Univers (FNU). Bevillingen er på
854.000 kr. og går til projektet ”Anthocyaniners
fysiologiske roller i planters blade”.

22. december
RUC opretter ny uddannelse i Informatik på RUC
med start 1. september 2007. Den nye uddannelse
lægger hovedvægten på modellering og anvendel-
ser af IT.
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29. december
Professor Henning Salling Olesen tiltræder som ny
prorektor på RUC den 2. januar 2007. Henning
Salling Olesen kommer fra et professorat i uddan-
nelsesforskning på Institut for Psykologi og
Uddannelsesforskning på RUC. Henning Salling
Olesen er en af Danmarks førende uddannelsesfor-
skere, og har opbygget en internationalt aner-
kendt forskergruppe. 
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Af International Chef Marianne Aarø-Hansen,
International Afdeling

RUC er godt med på internationaliseringsfronten,
og internationalisering af universitetets forsk-
nings- og uddannelsesaktiviteter er et højt priori-
teret strategisk område. 

De seneste tal viser, at RUC er det universitet i
Danmark der har flest internationale studerende
på bacheloruddannelser. Det skyldes den udvik-
ling der for nogle år siden blev sat i gang omkring
udbud af engelsksprogede uddannelser som tilbud
til både danske og udenlandske studerende, og
hvor alle tre bacheloruddannelser i dag – dvs. den
humanistiske, samfundsvidenskabelige og naturvi-
denskabelige – udbydes på engelsk. På kandidatni-
veau er RUC også konkurrencedygtig med 9
uddannelsesprogrammer på engelsk, og i 2005 og
2006 er disse tilbud i stigende grad blevet mar-
kedsført i udlandet ved deltagelse i udenlandske
uddannelsesmesser i f.eks. Kina. 

Udfordringen for optagelsen af internationale
studerende i 2006 var indførelsen af betalingsud-
dannelser pr. 1/9-2006 for ansøgere fra lande uden
for EU/EØS. Det betød et fald i ansøgninger i for-
hold til tidligere år på både bachelor- og kandidat-
uddannelserne, og stiller nye krav til de danske
universiteter til den internationale markedsføring
i forhold til at kunne konkurrere på det globale
uddannelsesmarked. RUC kunne i 2006 udbyde 5
statsstipendier til særligt kvalificerede kandidatan-
søgere fra 3. lande, og ved årsfesten 2006 blev der
uddelt 8 ”10.000 kr.-stipendier” sponseret af BG
Bank til dygtige internationale studerende på
RUC.

Sætter sit præg på hverdagen
Det internationale samarbejde præger i høj grad
hverdagen på RUC. I 2006 har RUC fortsat samar-
bejde med over 250 partnerinstitutioner, heraf
hovedparten inden for det europæiske uddannel-
sessamarbejde Socrates/Erasmus. Men der kommer
gradvis flere oversøiske partnere til i viften, og
målet er at udvide de muligheder i det kommende
år. Der er et udtalt ønske fra de studerendes side
om at få flere studiemuligheder i f.eks. USA,
Canada og Australien, men også Kina og
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Sydamerika begynder i stigende grad at komme på
listen over ønskedestinationer. RUC er samtidig
blevet en attraktiv destination for de oversøiske
studerende, hvor vi i 2006 har indskrevet eks. 39
amerikanske studerende. Generelt er RUC godt
med når det kommer til interesse for både at tage
på studieophold i udlandet, og udvekslingsstude-
rende, der vælger RUC som værtsuniversitet. I
2005/2006 tog 177 studerende på ophold i udlan-
det og 230 udenlandske studerende valgte at tage
til RUC.

I 2006 tog Rektorerne for Malmö Högskola og
RUC initiativ til at indlede et mere forpligtende
samarbejde, der skal omfatte samarbejde omkring
udbud af fællesuddannelser, forskningssamarbej-
de, og udveksling af lærere og undervisere over
Sundet. Initiativet skal søsættes i 2007 og vil styr-
ke universiteternes aktiviteter ikke blot i forhold
til Øresundsregionen, men også i forhold til inter-
nationale partnerskaber.

Erasmus Mundus
Siden 2004 har RUC deltaget i det prestigefyldte
EU-program Erasmus Mundus, hvor Kommunika-
tion er med i et masterprogram der hedder
CoMundus, European Master of Arts in Media,

Communication and Cultural Studies. Derudover
deltager RUC i GoNorth projektet under Erasmus
Mundus, der handler om at synliggøre uddannel-
sesmuligheder i de nordligste regioner i Europa for
3. lande studerende, herunder særligt det cirkum-
polare område.

RUC styrker det internationale
RUC besluttede i 2006 at etablere en International
Afdeling i regi af Fællesadministrationen med det
formål at udvikle, koordinere, understøtte og kva-
litetssikre institutternes og Fællesadministra-
tionens internationaliseringsaktiviteter. Den nye
internationale afdeling får som hovedopgave at
styrke både den indgående og udgående studen-
termobilitet, optagelse af internationale studeren-
de på hele uddannelser på RUC, international
markedsføring og initiativer der kan øge andelen
af international ekstern finansiering. International
Afdeling etableredes pr. 1. september 2006 og til-
førtes spidskompetencer fra institutterne som del
af organisationsændringen.
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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 ansvarlig over for videnskabsmi-
nisteren 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 med-
lemmer, 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
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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 institutleder 
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 studerendes indflydelse på uddannelse
og undervisning nedsætter rektor det nødvendige
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, 

• udarbejde forslag til studieordning og ændrin-
ger 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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Roskilde Universitetscenters
bestyrelse

Dorte Olesen, 
formand for RUC’s
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 
Bacher, Roskilde
Universitetscenter

Professor 
Jeppe Dyre,
Roskilde
Universitetscenter

Christian Nissen, 
foredragsholder og
rådgiver mm.
inden for bl. a.
medier, organisa-
tionsudvikling og
ledelse

Studerende 
Diana Kofod,
Roskilde
Universitetscenter

Studerende 
Nikoaj Bak Sørensen, 
Roskilde 
Universitets-
center

Foto: Agnete Schlichtkrull



Af Sune Kaspar Friis og Thomas Lejre
RUC’s Vejlednings- & Erhvervscenter

Roskilde Universitetscenter har sin egen job- og
cv-bank, der er eksklusivt rettet mod studerende
og nyuddannede fra RUC. Her kan man søge
blandt en lang række jobs, og man har mulighed
for at lægge sit CV ind, så potentielle arbejdsgive-
re kan søge på ens profil. Da job- og cv-banken
eksklusivt retter sig mod studerende og nyuddan-
nede fra RUC, slipper man for at skulle bladre
gennem jobs, som kræver adskillige års ledererfa-
ring, en uddannelse som hortonom, eller som på
anden måde ikke er relevante for studerende og
nyuddannede fra RUC. I lighed med andre CV-
banker er de personlige oplysninger ikke tilgænge-
lige for arbejdsgiverne, før man har accepteret en
konkret anmodning fra en arbejdsgiver, der er
interesseret i at kontakte en.

Man finder RUC’s Job- og CV-bank på Erhvervs-
vejledningens hjemmeside, www.ruc.dk/erhvervs-
vejledning, og i RUC’s Portalino (under studenter-
liv).

Et samarbejde mellem RUC og Moment
RUC’s Job- og CV-bank drives i et samarbejde mel-
lem RUC og rekrutteringsfirmaet Moment. Sam-
arbejdet giver en række fordele for RUC: Bl.a. for-
pligter Moment sig til at gøre opmærksom på
RUC’eres særlige kompetencer, når Moment løser
rekrutteringsopgaver for private og offentlige
arbejdsgivere. Derudover deltager Moment i den
generelle markedsføring af RUC’s Job- og CV-bank.

I RUC’s Job- og CV-bank kan arbejdsgivere
opslå jobs enten gratis eller mod betaling. Arbejds-
givere der betaler for jobopslaget får en række eks-
tra muligheder (PDF-annoncer, logo, links til egen
hjemmeside, eksponering på jobbankens forside
mv.). Indtægterne fra betalingsannoncerne tilfal-
der RUC og Moment. RUC anvender sin del af
indtægterne til at styrke erhvervsvejledningen på
RUC. Det har været vigtigt for RUC at opretholde
en gratisversion af jobbanken, så mindre velbe-
slåede arbejdsgivere fremover også vil benytte
RUC’s Job- og CV-bank.
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RUC’s Job- og CV-bank erstatter jobannonce-
ring via RUC’s postlister
Tidligere blev studiejobs ofte annonceret på postli-
sterne på de relevante fag. RUC’s Job- og CV-bank
vil efterhånden erstatte denne annonceringsform
– og der er allerede mange relevante opslag at
finde. Som jobsøgende studerende, er det derfor
en god idé at tjekke job- og cv-banken jævnligt,
frem for at sætte sin lid til, at informationen når
frem via postlisterne. Det er også muligt at oprette
en automatisk jobagent, der hver uge sender en
mail med relevante jobopslag (dog kun med betal-
te annoncer). 

Det akademiske arbejdsmarked er fleksibelt, og
de jobopslag der tidligere blev sendt ud på de
enkelte fags postlister, har ofte vist sig at være
relevante for studerende på andre af RUC’s fag,
som desværre ikke havde mulighed for at se job-
opslaget. Når jobopslagene samles i RUC’s Job- og
CV-bank, vil de være tilgængelige for alle RUC’s
studerende og nyuddannede. 

Ledigheden for nyuddannede er faldende
Den faldende ledighed i Danmark betyder, at der
nu er mere rift om de nyuddannede. Nyuddan-
nede akademikere kommer således hurtigere i
arbejde nu end for få år siden. I 2003 havde kun
59 pct. af sommerdimittenderne fået arbejde i
november måned. I 2006 er hele 73 pct. af de
nyuddannede fra sommeren 2006 kommet i arbej-
de i november måned. 

Generelt er nyuddannede på mange måder
attraktive at ansætte: Lønomkostningerne er min-
dre pga. den lavere startløn, sammenlignet med
medarbejdere, der har adskillige års anciennitet
med sig. Derudover er nyuddannede ofte meget
højt motiverede og besidder en mere opdateret
faglig viden. 

Læs mere om jobsøgning og det akademiske ar-
bejdsmarked på www.ruc.dk/erhvervsvejledning. 
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Doktorgrader
Ekstern lektor Simon Borchmann er tildelt den filoso-
fiske doktorgrad, dr.phil., for afhandlingen:
”Funktionel tekstteori og fiktivt fortællende tek-
ster med refleksiv funktion”. 

Afhandlingen blev forsvaret på Roskilde Uni-
versitetscenter den 25. november 2005.

Afhandlingen handler om, hvordan man i ana-
lysen af litterære tekster kan anvende sprogviden-
skabelige beskrivelsesapparater. Og den adskiller
sig fra andre behandlinger af emnet på to punkter.
For det første har den en læseorienteret tilgang.
For det andet tager den udgangspunkt i en særlig
type fortællende tekster, nemlig fortællende tek-
ster, der er konstrueret sådan, at forståelsesproces-
sen omfatter to modstridende forståelser af tek-
stens mening i forlængelse af hinanden. Sådanne
tekster kaldes i afhandlingen peripetiske tekster,
og det omfatter bl.a. en lang række vittigheder, en
del kriminalromaner og visse noveller. Simon Uffe
Borchmanns afhandling er først og fremmest kon-
centreret om peripetiske noveller.

Med afhandlingen argumenteres der for, at en
udtømmende beskrivelse af peripetiske noveller
fordrer en koordinering af den litterære og den
sproglige side af danskfaget. Og således er det
overordnede formål at bidrage til danskfagets did-
aktik.

Lektor Oluf Danielsen er tildelt den filosofiske dok-
torgrad, dr.phil., for afhandlingen: „Atomkraften
under pres. Dansk debat om atomkraft 1974-85“
Afhandlingen blev forsvaret på Roskilde Univer-
sitetscenter den 13. januar 2006.

Atomdebatten varede i knap 12 år og kan
karakteriseres som en af de længst varende medie-
storme. Den lagde sig først i marts 1985, hvor
Folketingets flertal besluttede, at atomkraft ikke
længere skulle indgå i energiplanlægningen i
Danmark.

Skelsættende var debattens omfattende risiko-
tænkning og oplevelsen af den teknisk-naturvi-
denskabelige ekspertises stærkt polariserede dis-
kussioner. Det sikre og overbevisende ekspertargu-
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ment fik et knæk. Det sørgede det lange opgør
mellem de involverede eksperter for. Ekspertop-
gøret var så omfattende, at deres hidtidige autori-
tet ikke siden er blevet genoprettet. 

Offentligheden spillede en central og afgøren-
de rolle. Debatten foregik for meget åbne døre på
møder, ved demonstrationer og ikke mindst i
medierne. Mængden af indlæg i den skrevne pres-
se var imponerende stor. Hertil kom diskussionen
i Folketinget. Så kraftig var presset fra offentlighe-
den på politikerne, at de besluttede, at afgørelsen
skulle lægges ud til folkeafstemning. Så vidt kom
det ikke, da det politiske flertal selv endte med et
nej. Offentligheden fungerede som det sted, hvor
en målsættende diskussion blev gennemført om et
forhold af fælles interesse, nemlig landets energi-
forsyning. Offentligheden nåede, mens debatten
fandt sted, tæt på den norm, som filosoffen og
samfundsforskeren Jürgen Habermas formulerede
som den borgerlige offentlighed, altså en målsæt-
ningsdiskuterende offentlighed.

Professor Peter Høilund er tildelt den samfundsvi-
denskabelige doktorgrad, dr.scient.soc., for af-
handlingen: ”Social retfærdighed. Udkast til en
retslære for socialt arbejde”.

Afhandlingen blev forsvaret på Roskilde Uni-
versitetscenter den 27. februar 2006.

Afhandlingen handler om problemer med at
anvende socialretten i praktisk socialt arbejde. I
analysen af dette problem forfølges tre spor. Det
drejer sig om det, der omtales som etikkens og
juraens autoritetstab, som har ført til, at begrebet
offentlig regulering i dag dækker en mangfoldig-
hed af reguleringsparadigmer, der alle gør krav på
autoritet i de sociale institutioner. Videre drejer
det sig om begrebet radikal polycentri, der bety-
der, at det ofte er privatlivets erfaringer, der udgør
det faglige beredskab, eller den forhåndenværende
viden. Endelig ændrede professionsforhold, der
har ført til ankomsten af nye samfundsvidenska-
belige uddannelser, som har andre faglige tilgange
end juristernes, samt til en ikke ubetydelig animo-
sitet mod retlig regulering hos sociale retsanven-
dere.

Antagelsen er, at socialretten ofte forstås og
fortolkes ud fra en moderne hierarkisk opfattelse
af retsordenen, hvor et mere retvisende billede er
en senmoderne opfattelse. I det senmoderne ligger
en antagelse om, at samfundets og de sociale insti-

tutioners hierarkiske forhold har ændret sig, såle-
des at velkendte forestillinger om retssikkerhed,
legalitet og gældende ret må revideres, genfortol-
kes eller forkastes. Endvidere at andre normer end
retlige er på spil. Dette fænomen betegnes norm-
pluralisme og angiver det forhold, at flere paradig-
matisk forskellige reguleringsformer kæmper om
reguleringsherredømmet i de sociale institutioner.
Navnlig projektet modernisering af den offentlige
sektor har sat gang i en udvikling, hvor retlig
regulering ikke uden videre er normer, der forplig-
ter de sociale institutioner. Juraen er i konkurren-
ce med navnlig økonomistyring og politisk regule-
ring. De forskellige former for regulering hviler på
forskellige faglige paradigmer, som har forskellige
succeskriterier.

I afhandlingen indgår et empirisk studie, som
peger i retning af, at borgernes etiske og retlige
autonomi ofte krænkes med den følge, at det er
vanskeligt i mødet med en social institution at
foretage valg og forme egen livshistorie og identi-
tet. 

Teoretisk bygger afhandlingen i høj grad på
den seneste udvikling indenfor Kritisk teori.  

Professor Ib Poulsen er tildelt den filosofiske doktor-
grad, dr.phil., for afhandlingen: ”Radiomontagen
og dens rødder. Et studie i den danske radiomon-
tage med vægt på dens radiofoniske genreforud-
sætninger”.

Afhandlingen blev forsvaret på Roskilde Uni-
versitetscenter den 9. juni 2006.

Nye teknologier i form af Internet, MP3 og
Podcast betyder, at radiomediet gennemgår store
forandringer i disse år. Nye programformer og
afsendere kommer til. Tidligere kom udfordringen
til radiomediet ikke mindst fra radiomontagen,
der i helt særlig grad har brudt nye veje og udfor-
sket fortælleformer. 

I afhandlingen giver professor Ib Poulsen den
første omfattende fremstilling af radiomontagens
historie. 

Ib Poulsen fremlægger en omfattende fremstil-
ling af den danske radiomontage, dens programhi-
storiske udgangspunkt og genremæssige forudsæt-
ninger. Bogen spænder helt fra de første spæde
forsøg i slutningen af 1920’erne til montagens
foreløbige højdepunkt i 1980-1990’erne.

Det er historien om, hvordan en af radioens
mest markante genrer er vokset frem. En genre,
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der har været betragtet som en radiofonisk spyd-
spids, og som har brudt nye veje og udforsket for-
tælleformer på tværs af den traditionelle skelnen
mellem fakta og fiktion. 

Disputatsen skaber ny viden i dansk medie-
forskning og mediehistorie, som også er et betyd-
ningsfuldt stykke dansk kulturhistorie. Den bidra-
ger til også det forskningsmæssige fundament
under danskfaget på universiteter og i de skoler,
hvor medieundervisningen i dag er en vigtig
dimension. 

Lektor Helge Hvid er tildelt den sociologiske doktor-
grad, dr.scient.soc., for afhandlingen: ”Arbejde og
bæredygtighed”.

Afhandlingen blev forsvaret på Roskilde Uni-
versitetscenter den 16. juni 2006.

Bæredygtighed er det 21. århundredes nye
store fortælling. Den giver håb om, at menneske-
heden kan overvinde etniske og religiøse konflik-
ter, fattigdom og ødelæggelsen af vores natur.
Bæredygtighedsfortællingen har igangsat en glo-
balt orienteret udvikling, der handler om at beva-
re og genskabe ressourcer - naturmæssige, sociale,
teknologiske og menneskelige. 

Afhandlingen undersøger arbejdets centrale
rolle i skabelsen af et bæredygtigt samfund.

• Kan det daglige arbejde gøres til en dynamisk
faktor i udviklingen mod bæredygtighed?

• Hvis ja, hvordan skal arbejdet så indrettes?
• Hvem kan medvirke til denne udvikling af

arbejdet mod bæredygtighed?

Afhandlingen viser, at bæredygtighedsorienteret
arbejde ikke er nogen fjern utopi. Vi har allerede
byggestenene i den viden, der er produceret i
arbejdslivets praktiske fællesskaber, og som er
gjort almene i managementvidenskaben og i
arbejdslivsforskningen. Men for at få byggestene-
ne til at passe sammen til et bæredygtigt globalt
samfund, skal der hentes hjælp fra den generelle
samfundsteori. 

Fra Marx, Durkheim, Weber, Habermas og
Arendt hentes anvisninger på, hvordan de forelig-
gende byggesten kan sættes sammen til et arbejde,
der ikke alene skaber velstand og vækst, men også
bæredygtighed. 

Igennem en aktuel samfundsanalyse afdækkes
de sociale og politiske muligheder for at skabe

bæredygtighed gennem et aktivt engagement fra
erhvervslivet, fagbevægelsen, sociale bevægelser
og politiske institutioner.

Æresdoktor
Professor Ahmed Djebbar er tildelt den filosofiske
æresdoktorgrad efter indstilling fra Institut for
Psykologi og Filosofi/Videnskabsteori.

Ahmed Djebbar er professor i matematikkens
historie ved Universite des Sciences et des Tech-
nologies de Lille og er herudover forsker inden for
samme område ved CNRS. Hans speciale er
Maghreb-områdets og det islamiske Spaniens ma-
tematik. Takket være hans forskning tales der om
en særlig Maghreb-skole inden for den arabiske
matematik. 

Ud over sin egen forskning på området har
han inspireret en hel generation af unge forskere i
Tunesien, Algeriet og Marokko til at udforske dette
emne. Men hans rolle som inspirator rækker end-
nu videre - han er også en af to hovedpersoner i
initiativet Commission Internationale d’Histoire des
Mathematiques en Afrique (A.M.U.C.H.M.A.). Hans
indsats og forskning har styrket den tredje verdens
videnskabelige selvbevidsthed og integreret den i
en samlet forståelse af menneskehedens videnska-
belige udvikling.

Fra et europæisk perspektiv er Ahmed Djebbars
arbejde særlig interessant ved at have udforsket
netop den del af den arabiske matematik som sær-
ligt inspirerede den fuldstændige ombygning af
matematikken, der fandt sted i senrenæssancen.
Ahmed Djebbar er født i Algeriet og studerede
matematik først i Alger, siden i Paris, hvor han
erhvervede, hvad der svarer til en ph.d.-grad i
1972. I 1990 erhvervede han endnu en ph.d.-grad
i Paris/Nantes, denne gang i matematikkens hi-
storie. I 1998 erhvervede han hvad der svarer til
en dr.phil.-grad ved Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales. 

Han er medlem af The International Com-
mission for the History of Mathematics, korre-
sponderende medlem af International Academy
for the History of Science, og redaktionsmedlem
af adskillige videnskabelige tidsskrifter. 

Han har publiceret et større antal bøger og et
endnu større antal videnskabelige artikler, hoved-
sagelig på fransk, men også på engelsk, arabisk og
spansk. Han har også arbejdet intenst med popu-
larisering. 
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Han har været uddannelsespolitisk aktiv i Algeriet,
i 1992 som uddannnelsespolitisk rådgiver for præ-
sidenten, og dernæst undervisningsminister i
perioden 1992-94. 

Ph.d.-grader

Humaniora
Cand.mag. Ana-Stanca Tabarasi: ”Der
Landschaftsgarten als Lebensmodell - Zur
Symbolik der „Gartenrevolution“ in Europa“.

M.sc. Arne Ronny Sannerud: “Læring på bygge-
plassen - utopi eller realitet? Et aksjonsforsknings-
prosjekt i byggbransjen“.

Cand.scient.adm. Bent Eisenreich:
”Adgangsbegrænsning- og regulering til de videre-
gående uddannelser”.

Cand.comm. Bent Nørby Bonde: “Media and
Communication in Conflict Prevention and
Peace-Building. Exploring strategies for
International and UN-led Conflict
Transformation“.

Cand.psych. Eva Silberschmidt Viala: „Fra par til
førstegangsforældre - en undersøgelse af familieliv
i udvikling“.

Cand.pæd. Helle Krogh Hansen: „Ældreomsorg i
et pædagogisk perspektiv“.

Cand.mag. Ida Schultz: „Bag om nyhedskriterier-
ne. En etnografisk feltanalyse af nyhedsværdier i
journalistisk praksis“.

Cand.agro. Jette Larsen: „Unges oplevelse af vek-
seluddannelsessystemet“.

Cand.scient. Klaus Frovin Jørgensen: „Kant’s
Schematism and the Foundations of
Mathematics“.

Cand.mag. Marlene Dyrløv Madsen: „Improving
Patient Safety: Safety Culture & Patient Safety
Ethics“.

Cand.mag. Steen Baagøe Nielsen: „Mænd og dag-
institutionsarbejdets modernisering“.
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Dipl.psych. Sunniva Engelbrecht: „Motivation and
Burnout in Human Service Work. The Case of
Midwifery in Denmark“.

Cand.psych. Tine Jensen: „Variations of the Fifth
Dimension. Competences - computers - subjectivi-
ties“.

Mag.art. Carsten Bendixen: “Psykologiske teorier
om intelligens og folkeskolens elevdifferentie-
ring“.

Grete Haalund Sund: „Forskjellighed og mangfold
- muligheter eller begrensninger for individ og
arbeidsplass?“

Cand.cur. Nelli Øvre Sørensen: „I virkeligheden
udenfor“.

Naturvidenskab
Cand.scient. Anne Lützen: „Compromised DNA
mismatch repair. Cell cycle responses to DNA
damage and functional consequences of hMSH2
mutations“.

Cand.scient. Annemette Palmquist: „Effect of bio-
transformation by marine deposit-feeders on the
fate and effects of PAHs in marine sediment
systems“.

Cand.scient. Birgitte S. M. Thuesen Olesen:
„Characterisation of an Antioxidative response
after oxidative stress induced by paraquat and
amyloid peptide on primary astrocytes“.

M.sc. Davide Martinenghi: „Advanced Techniques
for Efficient Data Integrity Checking“.

M.sc. Farahnaz Nour-Mohammadi: „Photostability
of the solar cell dye sensitizer N719 - Electro-
chemical synthesis of some arylsulfones and ami-
nobenzoquinones“.

M.sc. Kristín Bjarnadóttir: „Mathematical
Education in Iceland in a Historical Context.
Socio-Economic Demands and Influences“.

M.sc. Maria Josefina Figueroa Meza: „Democracy
and Environmental Integration in Decision-
Making - An Evaluation of Decisions for Large
Infrastructure Projects“.

Cand.techn.soc. Mia Husted: „Respekt og realite-
ter“.

Cand.scient. Morten Hjorth: „Responses of marine
plankton to pullutant stress - Integrated commu-
nity studies of structure and function“. 

Cand.scient. Rasmus Knappe: „Measures of
Semantic Similarity and Relatedness for Use in
Ontology-based Information Retrieval“.

Cand.mag. Sisse Finken: „Methods as technologies
for producing knowledge“.

Cand.scient. Stine Ohlendorff: „Polymorphisms in
the P2X7 Receptor“.

Cand.techn.soc. Anne Jensen: „Governing with
rationalities of mobility.

Cand.scient.soc. Lasse Kofoed: „Glokale nationa-
lismer - Globalisering, hverdagsliv og fortællinger
om dansk identitet“.



Samfundsvidenskab
Cand.scient.soc. Ann Morissens:  „Immigrants’
Socio-Economic Outcomes in Different Welfare
States, How do they fare?“

Cand.psych. Christel Arendt Nielsen: „Udvikling
og deltagelse i forandring på arbejdet - skitser til
en psykologisk diskussion af DUA og udvikling
igennem arbejdsplads forandringer“.

Cand.techn.soc. Ditte Tofteng: „Bevægelser mel-
lem arbejde og udstødning“.

Cand.polit. Inge Røpke: „Consumption and envi-
ronment - ecological economic perspectives“.

Cand.polyt. Ivan Nygaard: „Institutions -
Invented, Reinvented and Changed - a challenge
for development intervention“.

Cand.scient. Jens Peter Kragelund: „Donor, Dollars
and Development - Insights into the Impacts of
Danida’s Private Sector Development Programme
in Ghana“.

Cand.scient.pol. Jens Teilgaard Laugesen:
„Markedets århundrede - en analyse af markeds-
økonomien som socialt fænomen“.

Cand.techn.soc. Jesper Duer Pedersen: “The
Dichotomy of Prescription and Practise: Managing
Coastal Zones in an Imperfect World“.

Cand.scient.soc. Rasmus Willig: „Muligheder for
kritik - metodologiske studier“.

M.sc. Stinne Højer Mathiasen: „Development of
the local reality - An ethnographic study of rela-
tional work of southern ngos in Ayachcho, Peru“.

Cand.merc. Vinni Theresa Pietras-Jensen: „Sup-
plerende beretninger og frivillige eksterne ikke-
finansielle regnskaber - forståelse og forklaring“.

Priser 
Roskilde Festivalens Eliteforskerpris på 25.000 kr.
blev givet til professor Jacob Torfing, Institut for
Samfund og Globalisering ved RUC. Jacob Torfing
er leder af Center for Netværksstyring og er en
internationalt anerkendt forsker og en særdeles

populær underviser.
BG Bank har indstiftet et internationaliseringssti-
pendium. I år uddeles der 8 internationaliserings-
stipendier á 12.000 kr. Stipendierne uddeles til
fremragende udenlandske studerende ved RUC.
Stipendierne blev tildelt:

Stud.scient. Jingyan Feng, Kina – Miljøbiologi og
Molekylærbiologi.

Stud.scient. Rao Narasimha, Indien –
Molekylærbiologi og Kemi.

Stud.mag. Emmanuel Yeboua, Elfenbenskysten –
speciale om ”Uddannelse for alle: Hele verden i
skole inden 2015”.

Ph.d.-studerende Bjarki Valtysson, Island – ph.d.-
studerende ved ph.d.-programmet for
Kommunikation, Journalistik og Medier.

Stud.scient.adm. Hong Song, Kina – Forvaltning.

Stud.scient. Dolly N.M. Kazooka, Zambia –
Naturvidenskabelige Internationale Basisstudier.

Ph.d.-studerende Lina Konstantinou, Grækenland
– Kultur- og Sprogmødestudier.

Cand.mag. Vénéranda Karikurubu, Burundi –
Fransk og Historie.

RUC-fondens pris gik til overassistent, tillidskvin-
de for HK og næstformand i hovedsamarbejdsud-
valget Charlotte Levin. 

Rockwool-prisen gik til cand.scient. Tine
Skovgaard. Rockwool-prisen er på 25.000 kr.
Prisen gives til en kandidat ved RUC, som i specia-
let har demonstreret en faglig-original indsats på
højt niveau.

Som bedste vejleder på basisstudierne modtog
adjunkt ved psykologi Mikkel Bernt Hansen “Den
Gyldne Kaffekande”.
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Historien
RUC’s Videnskabsbutik har siden starten af 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
Fuldmægtig Sune Kaspar Friis er leder af Viden-
skabsbutikken, som siden december 2005 har
været en del af Uddannelses- og Forskningsafde-
lingen og indgår sammen med Studie- og Er-
hvervsvejledningen i RUC’s Vejlednings- og Er-
hvervscenter. Vejlednings- og Erhvervscentret varetager
den fælles studie- og erhvervsvejledning af RUC’s
studerende og dimittender og formidler desuden
praktikophold, studentersamarbejder med ekster-
ne parter, studiejobs samt jobs til nyuddannede.
Således udgør Vejlednings- og Erhvervscentret en
samlet fælles indgang for virksomheder og ekster-
ne samarbejdspartnere – se mere på:
www.ruc.dk/samarbejde. 

Vejlednings- og Erhvervscentret er bemandet med
tre AC-fuldmægtige, en TekTap’er, og et antal stu-
dentermedhjælpere og studenterstudievejledere.

Samarbejdet
Der arbejdes løbende på projektemner fra Viden-
skabsbutikken. Den periode som samarbejdet
strækker sig over varierer, idet nogle emner skrives

af basisstuderende på 2. år mens andre skrives af
overbygningsstuderende og derfor kan have læng-
ere varighed. 

I skrivende stund - marts 2007 - arbejder 36
grupper eller enkeltstuderende på projekter gen-
nem Videnskabsbutikken. I år 2006 opslog Viden-
skabsbutikken 112 projektemner. 

Gruppen/den enkelte studerende og rekviren-
ten modtager efter afsluttet samarbejde en e-sur-
vey indeholdende spørgsmål om kvaliteten af den
service Videnskabsbutikken leverer. 

Videnskabsbutikkens PR-arbejde
Videnskabsbutikken udgiver i samarbejde med
Videnskabsbutikkerne på DTU og KU’s samfunds-
faglige fakultet tidsskriftet Anvendt Viden. Tids-
skriftet udgives to gange årligt med artikler skrevet
af studerende, der har anvendt Videnskabsbutik-
kernes projektemner i deres projektarbejde. Der er
tale om interessante artikler, som har givet mange
henvendelser fra både privatpersoner og organisa-
tioner, som også er interesseret i at få tilsendt de
rapporter artiklerne er baseret på. Anvendt Viden
medvirker til at skabe øget opmærksomhed om de
muligheder Videnskabsbutikkerne kan tilbyde
såvel studerende som rekvirenter. 

Det er gratis at abonnere på Anvendt Viden og
det sker ved at sende en mail med navn og adresse
samt evt. organisation eller virksomhed til abon-
nement@anvendtviden.dk.

Videnskabsbutikkens hjemmeside er under
løbende udvikling og vi har udviklet en database
som rummer alle oplysninger om studerende,
rekvirenter, projekter og deres status.   

Personale
Udover Sune Kaspar Friis er der ansat to studenter-
medhjælpere i Videnskabsbutikken: Marie Chim-
wemwe Degnbol og Carsten Voigt Larsen – begge
10 timer om ugen.

Man kan læse mere om Videnskabsbutikken på:
www.ruc.dk/vb
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Videnskabsbutikken

Af Sune Kasper Friis, leder af Videnskabsbutikken





Praktik ved FPO er en frivillig ordning, som giver
de studerende mulighed for at afprøve deres aka-
demiske kvalifikationer i praksis. 

Praktikordningen er åbent for studerende fra 
alle uddannelser, der er bachelorer og indskrevet
ved en kandidatuddannelse.

FPO ligger centralt i bygning 01 og har åbent
10 timer om ugen. Her findes rapporter fra tidlige-
re praktikanter, og disse kan lånes eller kigges i.
Der findes også en praktikkoordinator, som kan
hjælpe med gode råd i forbindelse med søgning af
praktiksted eller skrivning af ansøgning. 

Ofte finder den studerende selv sit praktiksted,
men alle modtagne praktikopslag findes på FPO’s
hjemmeside. På hjemmesiden findes også gode
råd om søgning og diverse orientering til den stu-
derende og praktikstedet, samt tilmeldingsfrister
og seminardatoer. 

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. FPO
godkender praktikaftalen og sikrer at arbejdsopga-
verne har et relevant akademisk indhold. 

Nogle uddannelser på RUC har egen praktik-
ordning med specielle krav til den studerende.
Disse er: Internationale Udviklingsstudier, TekSam,
Kommunikation, Public Relations-toningen, samt
Journalistik, der som den eneste er obligatorisk.
Siden sidste år har Forvaltning fået en merit-
givende praktikordning.

Praktikseminarer
En dag om måneden samles alle praktikanter til et
seminar arrangeret af FPO. Ved seminaret udvek-
sles erfaringer fra de enkelte praktiksteder og der
holdes oplæg om relevante emner for praktikan-
terne. I 2006 blev der afholdt seminar om roller i
praktikken, organisationskultur, netværk, kompe-
tenceafklaring, konflikthåndtering og formidling.

I 2006 var fordelingen af praktiksteder under
FPO således:

Statsinstitutioner 17,3%
Kommuner 21,8%
Private virksomheder 28,6%
NGO mv. 32,3%

Antal praktikanter fra samtlige praktikordnin-
ger på RUC i 2006:

FPO 145
Forvaltning 20
TekSam 16
Internationale Udviklingsstudier 43
Kommunikation 52
Public relations 10
Journalistik 79

Samlet antal          365

Man kan læse mere om den fælles praktikordning
på: www.ruc.dk/fpo
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Den Fælles PraktikOrdning (FPO)

Af studieleder Jan Andersen og praktikkoordinator Robin Hjetland
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Institutter



Institut for Kommunikation, Virksomhed og
Informationsteknologier er et fagligt bredt insti-
tut, der forsker, underviser og formidler inden for
områderne kommunikation, journalistik, perfor-
mance-design, virksomhedsledelse, erhvervsøko-
nomi, datalogi og informatik. 

Forskning
På instituttet arbejdes der med samfundsvidenska-
belige, humanistiske og naturvidenskabelige til-
gange til aktuelle problemstillinger i private og
offentlige organisationer og i samfunds- og kultur-
liv – på regionalt, nationalt og globalt niveau.
Instituttets forskning udvikles inden for følgende
syv forskningsgrupper:

Brugerdreven IT-innovation 
Gruppen forsker i, hvordan organisationer leder,
designer, implementerer og bruger IT med henblik
på at understøtte brugerbehov og forretningsstra-
tegier. Med udgangspunkt i analyser af behov hos
brugere, kunder, virksomheder og andre interes-
senter arbejder forskerne på at udvikle teoretiske
begrebsdannelser, designprincipper og praksisori-
enterede modeller til effektdrevet IT-udvikling, IT-
medieret kommunikation og koordinering i kom-
plekse organisatoriske kontekster samt inden for
software procesforbedring og udbredelse, ibrugtag-
ning og evaluering af IT på individuelt og organi-
satorisk niveau.

Innovation i virksomheder og erhverv
Gruppen forsker i, hvilke muligheder, risici, driv-
kræfter og barrierer der er forbundet med de inno-
vationsprocesser, som virksomheder og organisa-
tioner er præget af i en hyperforanderlig globalise-
ret verden. Når samfund og markeder forandrer
sig, må både private virksomheder, offentlige orga-
nisationer og den frivillige sektor tilsvarende
innovere for at skabe værdi og kvalitet for deres
interessenter og for samfundet generelt. Forsk-
ningen fokuserer på virksomheders og organisatio-
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Institut for Kommunikation, Virksom-
hed og Informationsteknologier
(CBIT – Department of Communication, Business, and Information 
Technologies)



ners bruger- og medarbejderbaserede innovations-
processer samt innovative tiltag i forbindelse med
markedsadfærd, organisationsudvikling og inddra-
gelse af nye elementer i varer og serviceydelser,
herunder ikke mindst inden for den voksende
oplevelsesøkonomi. 

Kommunikationsformer og vidensproduktion
Forskergruppens faglige omdrejningspunkt er at
udvikle begreber og metoder til at gøre analyser og
udvikling af strategisk kommunikation mere dia-
logisk. Gruppen arbejder ud fra en bred forståelse
af strategisk kommunikation som reflekteret kom-
munikation, der kan bidrage til socialt innovative
samspil mellem forskellige aktører og deres
vidensformer i komplekse samfund. Forskningen
er især rettet mod at forstå, hvordan kommunika-
tionsformer og vidensformer spiller sammen
inden for netbaseret kommunikation, interkultu-
rel kommunikation, kønnet kommunikation,
sundhedskommunikation, fødevare-kommunika-
tion, risikokommunikation og forsknings-kommu-
nikation.

Kommunikation, Journalistik og Social Forandring
Ud fra en holistisk tilgang til studiet af medier og
kommunikation forsker gruppen i kommunikative
og sproglige praksisser og processer og deres inter-
aktion med hinanden og med en kompleks social
kontekst. Forskningen har særlig fokus på at forstå
medier som teknologiske og sociale systemer, at
fortolke kontinuiteter og forandringer i samfunds-
livet i et udviklingsperspektiv, at forstå, hvordan
design og struktur i en given organisation er deter-
minerende for resultatet af kommunikative indsat-
ser, og at belyse hvordan sprog, genrer og tekster i
specifikke kontekster bruges i skriveprocesser og
skriftlig kommunikation til at producere og forstå
specifik viden. 

Programmering, Logik og Intelligente Systemer
Gruppen forsker i grundlæggende datalogiske pro-
blemstillinger med henblik på at udvikle fleksible,
pålidelige og brugervenlige computersystemer, der
kan spille sammen med foranderlige kontekster.
Med udgangspunkt i forskning i vidensbaserede
systemer, intelligent interaktion med systemer,
logik, vidensrepræsentation, programmeringssprog
og programmeringsværktøjer arbejder gruppen
med at udvikle værktøjer, der muliggør intuitiv

interaktion med vidensbaserede systemer, med at
konstruere logikker og strukturer, der kan ræson-
nere over modeller over omverden og menneskeli-
ge aktiviteter i dynamiske situationer, og med at
udvikle metoder og programmeringssprog til pro-
duktion, analyse og transformation af software.

Virksomheder, forandring og ledelse
Forskningsgruppens formål er at studere den aktu-
elle forandring af private og offentlige virksomhe-
der og organisationer og deres relationer til det
omgivende samfund, og at analysere konsekvenser
af disse forandringer for ledelsen, medarbejderne
og samfundet i bredere forstand. Det er ambitio-
nen både at bidrage med empiriske studier af
aktuelle forandringsprocesser og deres konsekven-
ser og med mere grundlæggende teoretiske diskus-
sioner af forandringsprocesser i virksomhedernes
organisations- og ledelsesformer, virksomhedernes
samfundsmæssige rolle og samspillet mellem virk-
somheder, globalisering og institutionelle forhold. 

Visuel kultur og performance-design
Forskningsgruppen forsker i de erkendelses- og
oplevelsesmæssige muligheder i komplekse medie-
former inden for et kulturelt felt. Formålet er at
bidrage til forståelsen af de forskellige udtryksfor-
mers karakter og deres kontekstuelle forankring.
Gruppen undersøger såvel praktiske som teoretiske
problemstillinger i forbindelse med at designe,
realisere, analysere og vurdere forskellige typer af
kulturprodukter og oplevelser. Forskningsgruppen
fastholder en metodisk pluralisme, men er fælles
om at arbejde med centrale begreber som krop og
rum, kognition og kreativitet, smag og stil, følelser
og fantasi, fascination og formidling. 

Større faglige aktiviteter i 2006
International Symposium on Performance Design af-
holdt på Det Danske Institut i Rom 22.-28. januar
2006 arrangeret af professor Dorita Hannah,
Massey University, New Zealand og professor Olav
Harsløf, CBIT.

Ph.d.-kursus i FMKJ-regi: “Indholdsanalyse af medi-
er: nedslag i det metodiske”, Kalundborg, den 15.-
17. maj 2006, arrangeret af Kim Schrøder og
Louise Philips fra CBIT i samarbejde med Ib
Poulsen fra Institut for Kultur og Identitet, RUC.
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22.-26. august afholdtes på RUC den internationa-
le komponist og billed-workshop InterAct 2006
hvor 6 inviterede komponister/lydkunstnere og 6
billedkunstnere udforskede mulighederne i sam-
spillet mellem de to kunstformer under vejledning
af internationale kapaciteter, arrangeret af
Sekretariatet for Ny Kompositionsmusik, Museet
for Samtidskunst og Performance-design, CBIT.

International Workshop on Hybrid Logic 2006 (HyLo
2006), August 2006, Seattle, USA. LICS 2006
Workshop, arrangeret af Torben Braüner, CBIT.

COLING-ACL 2nd International Workshop on
Constraint Solving and Language Processing - CSLP
2006. July 2006, Sydney, Australia, arrangeret af
Henning Christiansen, CBIT. 

23.-25. november 2006 var CBIT vært for den nor-
diske konference for interkulturel komunikation:
”13th Nordic Network for Intercultural Communi-
cation” (NIC2006) med temaet “Questions of Power
in Intercultural Communication”, arrangeret af Iben
Jensen, CBIT.

Undervisning og uddannelse
Institut for Kommunikation, Virksomhed og
Informationsteknologier bidrager til undervisning
og vejledning på alle tre basisstudier og udbyder i
alt fem fag på overbygningsniveau:

• Kommunikation
• Journalistik
• Virksomhedsstudier
• Erhvervsøkonomi (HA)
• Datalogi
• Performance-design.

Instituttet udbyder derudover forskningsbaseret
efteruddannelse i form af tre masteruddannelser:

• Master i Professionel Kommunikation
• Master i Computer-mediated Communication
• Master i Oplevelsesledelse

Forskningsuddannelse
Instituttets forskeruddannelse er organiseret i tre
ph.d.-programmer, svarende til hver sit hovedom-
råde:

• Communication, Journalism, and Media
• Design and Management of Information

Technology
• Society, Business, and Globalisation

Medarbejdere

Videnskabeligt personale: 
11 professorer 
48 lektorer 
6 adjunkter 
5 studielektorer 
1 undervisningsadjunkt 
18 ph.d.-studerende 

Administrativt personale: 
2 ekspeditionssekretærer 
2 AC-fuldmægtige 
3 kontorfuldmægtige 
4 overassistenter 
1 assistent 
6 studievejledere 

Teknisk personale: 
1 sektionsleder 
2 konsulenter 
1 ingeniørassistent 
1 systemprogrammør 
1 systemadministrator 
2 edb-medarbejdere

Løst ansatte:
54 eksterne lektorer 
12 undervisningsassistenter.
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Mange IT-projekter fører ikke til de effekter, kunden
søger at opnå. Fra kundens synspunkt er sådanne
projekter hele eller delvise fiaskoer, men leverandø-
ren kan ikke desto mindre have opfyldt sin kontrakt
ved at levere den specificerede systemfunktionalitet.
Effektdrevet IT-udvikling – vores bud på en afhjælp-
ning af denne situation – supplerer funktionelle
systemspecifikationer med specifikationer af de effek-
ter, kunden ønsker at opnå, og målinger af, hvorvidt
disse effekter opnås i faktisk brug af systemet.
Formålet med at gøre måling af specificerede effekter
til en del af IT-projekter er at etablere og fastholde et
fokus på det mål, som IT-systemet er et middel til at
opnå, og at gøre den organisatoriske implemente-
ring af systemer til en integreret del af IT-projekter. Vi
forestiller os, at et fokus på ønskede effekter vil lette
kundens deltagelse i IT-projekter, og at leverandøren
vil kunne udvide sit forretningsområde til også at
inkludere organisatorisk udvikling.

Effektdrevet IT-udvikling er blevet afprøvet og
videreudviklet i forbindelse med et projekt om desig-
net af en del af en elektronisk patientjournal (EPJ), et
såkaldt klinisk-proces modul, til akut apopleksi på
Roskilde Amts Sygehus. Dette projekt indgår i et læn-
gerevarende samarbejde mellem EPJ-enheden i
Roskilde Amt (nu Region Sjælland), CSC Scandi-
health og RUC. Med hensyn til specifikationen af
effekter demonstrerer projektet, at effekter kan iden-
tificeres, formuleres og prioriteres i tæt samarbejde
med det kliniske personale og parallelt med konfigu-
reringen af IT-systemet. De prioriterede effekter ved-
rører primært klinikernes overblik over arbejdsopga-
ver og patienters tilstand og peger på et behov for at
opbygge et repertoire af velafprøvede måleteknikker,
der både omfatter standardiserede mål og mål, som
er specifikke for typen af arbejdsdomæne eller IT-
system. Med hensyn til måling af effekter demonstre-
rer projektet positive effekter af elektroniske journa-
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Effektdrevet IT-udvikling 
- Resultater fra klinisk-proces projektet
Af lektor Morten Hertzum og lektor Jesper Simonsen

Brug af det i projektet konfigurerede EPJ-modul
under den daglige tavlekonference (til venstre)
og lægens stuegang (ovenfor).



ler, frem for journaler på papir, for alle tre kliniske
aktiviteter, som der blev gennemført målinger for.
Ved de daglige tavlekonferencer, som såvel læger
som sygeplejersker og terapeuter deltager i, opleve-
de klinikerne reduceret mental workload for fem af
de seks parametre, der indgik i målingen af mental
workload. Specifikt oplevede lægerne en samlet
reduktion i mental workload under såvel tavlekonfe-
rencerne som deres daglige stuegang, og den
ansvarlige speciallæge oplevede øget klarhed om
prioriteringen af og ansvarsfordelingen for arbejdsop-
gaverne. Sygeplejerskerne oplevede, at antallet af
manglende informationer under vagtskiftene mellem
dag-, aften- og nattevagter var mindre med elektro-
niske journaler end med papirjournaler. Ligeledes var
der færre beskeder, sygeplejerskerne skulle huske at
give videre efter vagtskiftene, med elektroniske jour-
naler. Derudover oplevede alle deltagerne i vagtskif-
tene pånær den sygeplejerske, der fungerede som
gruppeleder, øget klarhed over status for planerne
for plejen og, marginalt, for den medicinske behand-
ling af patienterne.

Det er lovende, at effekter kunne specificeres
inden for de tidsmæssigt snævre rammer, som pro-
jektet gav, og at der kunne måles flere statistisk signi-
fikante forbedringer i løbet af en blot fem døgns
brugsperiode. De fem døgn var imidlertid for kort tid
til, at nye arbejdsgange blev fuldt indarbejdet. Der-
udover blev der observeret uforudsete, men ønskeli-
ge effekter i løbet af brugsperioden, specielt et skift
fra mundtlig overlevering til kollektiv læsning og for-
tolkning af patientjournalerne under tavlekonferencer
og vagtskifter. Det understreger, at IT-systemer inter-
agerer med organisatoriske ændringer, og at brugs-
effekter kun kan opnås gennem en integreret tilgang
til teknologisk og organisatorisk udvikling. Effekt-
drevet IT-udvikling har fokus på denne samlede pro-
ces ved at gøre specifikation og måling af brugseffek-
ter til et omdrejningspunkt i IT-projekter.
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I 2006 udklækkede Journalistikuddannelsen på RUC
sin anden ph.d.-kandidat. Fredag den 27. januar var
RUC omgivet af hvide snedynger, blå himmel og høj
sol. I Biografen i hus 40 forsvarede Ida Schultz ph.d.-
afhandlingen: “Bag om nyhedskriterierne. En etno-
grafisk feltanalyse af nyhedsværdier i journalistisk
praksis” for et skandinavisk bedømmelsesudvalg og
et publikum bestående af ansatte, studerende og
journalister. 

“Bag om nyhedskriterierne” trækker på sociolo-
gisk feltteori og etnografiske metoder i undersøgel-
sen af den journalistiske nyhedskultur. Hvilke idealer
har redaktører og journalister for deres arbejde?
Hvilke nyhedsværdier og medielogikker hersker der i
redaktionslokalerne? Hvilke rammer, muligheder og
betingelser for nyhedsarbejde er der i den journalisti-
ske praksis? Hvordan præger det udvælgelsen og
vinklingen af nyheder?

Ph.d.-afhandlingens unikke empiriske materiale er
blandt andet indsamlet ved tre måneders feltarbejde
på DR 1 TV Avisen og på TV 2 NYHEDERNE, samt
ved mindre observationsstudier på trykte medier, og
indbefatter en række interview med journalister,
redaktører og praktikanter fra andre danske nyheds-
medier. Udover observationer og interview, trækker
analyserne på et bredt empirisk materiale som
eksempelvis debatter i fagblade, statistisk om det
journalistiske arbejdsmarked mv. 

Teoretisk kombinerer afhandlingen Pierre
Bourdieus refleksive sociologi med journalistik-forsk-
ningens tradition for nyhedssociologi. Feltteorien
tematiserer journalistik i lyset af kulturproduktion og
magt. ‘Det journalistiske felt’ er et semi-autonomt
mikro-kosmos, der både fungerer efter interne kon-
kurrenceparametre, anerkendelsesprincipper og prak-
tikker, men samtidigt afspejler samfundets overord-
nede strukturer. Hvilke nyheder, medierne vælger at
bringe, og hvordan de bliver vinklet og bragt, hand-
ler i dette perspektiv især om symbolske positione-
ringskampe imellem journalister, imellem redaktører,
redaktioner og imellem medier.  

Et af afhandlingens hovedresultater er, at der bag de
fem formelle kriterier for udvælgelse af nyheder -
aktualitet, væsentlighed, sensation, konflikt og identi-
fikation - skjuler sig en social kamp om journalistisk
status og intern anerkendelse. Den daglige kamp om
positioner i nyhedsrummet peger på et sjette og
tavst nyhedskriterium, eksklusivitetskriteriet, der
beskriver det forhold at historier og vinkler til stadig-
hed måles på et solo-barometer. De konkrete, kvalita-
tive analyser af journalistisk praksis giver et indblik i
hverdagens journalistiske rutiner som presseovervåg-
ning og nyhedsudvælgelse. Men viser også, hvordan
journalister handler i den mindre synlige del af hver-
dagen, som når der skal findes en “nyhedskrog”, når
gamle historier dukker op igen ved at “bøtten bliver
vendt,” eller når tid, ressourcer eller praktiske proble-
mer overhaler de redaktionelle idealer. Afhandlingen
ser også mere historisk på de skiftende nyhedsværdi-
er, og analyserer de værdier, som journalister selv
definerer, når journalistikken hædrer sig selv. Ida
Schultz har konkret analyseret begrundelserne for
uddeling af Cavling-prisen gennem tiderne. Analysen
viser, hvordan idealet om den gode journalist har
ændret sig fra en formidlende rolle til en dagsorden-
sættende rolle frem til det afslørende ideal, der her-
sker i dag. 

Ph.d.-afhandlingen blev omskrevet og udgivet
som lærebogen “Bag Nyhederne - værdier, idealer
og praksis” på Samfundslitteratur i september 2006. 
Ida Schultz er i dag ansat som adjunkt ved Journa-
listikuddannelsen / CBIT. Ph.d.-stipendiet var finan-
sieret af det tværfaglige Modinet, Medier og Demo-
krati i Netværkssamfundet [www.modinet.dk], der
blev støttet af Forskningsrådet.
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Ph.d.-afhandling bag nyhederne 

Af adjunkt, ph.d. Ida Schultz
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Institut for Kultur og Identitet er blevet dannet
gennem en sammenlægning af det tidligere
Institut for Historie og Samfundsforhold,
Afdelingen for Filosofi og Videnskabsteori samt
Institut for Sprog og Kultur. Det nye institut
omfatter således fagene Dansk, Engelsk, Filosofi og
Videnskabsteori, Fransk, Historie, Tysk samt den
tværfaglige uddannelse Kultur- og Sprogmøde-
studier. Det nye institut huser endvidere det
humanistiske basisstudium.

Instituttet har en række indsatsområder som
forskningen er centreret om. Inden for det filosofi-
ske fagområde gælder det filosofi- og videnskabs-
historie, videnskabsteori og videnskabsfilosofi
samt etik og retsfilosofi. Hvad angår det historiske
fagområde, er det den kulturhistoriske forskning
der står stærkest, og fokus ligger især inden for tre
problemfelter: samfundets mangeartede brug af
historien, fortidens forestillingsverdener og magt-
forhold og sociale strukturer under skiftende
historiske vilkår. Desuden forskes der i marinhi-
storie. Med hensyn til det sproglige og kulturelle
fagområde ligger den forskningsmæssige indsats
navnlig inden for en systematisk beskrivelse og
analyse af sprogets, litteraturens, kulturens og
mediernes former, funktion og forandring i sam-
fundet samt med hvordan indsigt i sprog, littera-
tur, kultur, kulturmøde og medier kan formidles
og læres. Ud over den forskning, der finder sted
inden for de enkelte fagområder, er instituttets
forskning kendetegnet ved, at den i stigende grad
supplerer og videreudvikler en række tværgående
synsvinkler og tilgange.

Forskergrupper
Instituttets forskning er organiseret i 10 forsker-
grupper:

• Europæisk kultur: brud og erkendelse
• Funktionel grammatik og pragmatik
• Interkulturelle studier
• Kultur- og idéhistorie
• Medier og Kultur
• Social orden og identitet
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Institut for Kultur og Identitet

Department of Culture and Identity - CUID



• Sociolingvistik, samtaleanalyse, sprogpædago-
gik og sociokulturelle spørgsmål (SCALPS)

• Sprog og rationalitet
• Straf og etik
• Videnskabsstudier

Alle instituttets videnskabelige medarbejdere,
inklusive instituttets ph.d.-studerende, er tilknyt-
tet mindst én af disse forskergrupper. Nogle af
grupperne har eksisteret en række år, mens andre
er blevet skabt i forlængelse af instituttets etable-
ring i september 2006. Grupperne danner ramme
om forskernes fremlæggelse og drøftelse af egen
forskning, om gæsteforelæsninger af forskere fra
ind- og udland, temadage og seminarer, planlæg-
ning og afholdelse af konferencer, om udgivelses-
projekter og om udarbejdelse af ansøgninger til
større eksternt finansierede forskningsprojekter. I
2006 har forskere på instituttet i alt fået bevilget
ca. 5,7 mio. kr. til en række forskningsprojekter.

Konferencer, workshops og symposier
“Workshop on Mathematics in Islamic Societies
9th – 15th Centuries”
I forbindelse med tildelingen af æresdoktorgraden
til professor Ahmed Djebbar, Paris afholdtes denne
workshop af faggruppen for Filosofi og
Videnskabsteori, RUC 21. september 2006

”Kulturel oversættelse – kultur i oversættelse. Fra
filosoffen til shamanen”
Symposium i forbindelse med lektor, dr. phil.
Klaus Schultes 60-års fødselsdag afholdt af Kultur-
og Sprogmødestudier og Tysk, RUC, 29. september
2006    

”Kina møder Danmark. Kvalitet i transnational
uddannelse”
Konference om unge kineseres møde med det dan-
ske uddannelsessystem arrangeret af Kultur- og
Sprogmødestudier og Dansk som Andetsprog,
RUC, 5. – 6. oktober 2006
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”Dynamics of Reason”
En konference om Michael Friedmans filosofi
arrangeret af faggruppen for Filosofi og
Videnskabsteori, RUC og Learning Lab, Danmarks
Pædagogiske Universitet, Carlsberg Akademiet, 11.
– 12. december 2006

Seminarer og seminarrækker
Seminarrække for forskergrupperne Funktionel gram-
matik og Pragmatik og SCALPS
”Modalpartikler og spørgsmålstyper” ved professor
Elvira Krylova, Moskvas Universitet, 27. februar
2006

”Intercultural Communication in Academic
Settings: A Case of Tutorials in Britain” ved profes-
sor Masako K. Higara, Rikkyo Universitet, Tokyo,
10. marts 2006

“Hvad er et emne?” ved dr. phil. Simon
Borchmann, Aarhus Universitet, 7. april 2006

”Pragmatics and Translation” ved docent Hartmut
Haberland, RUC, 21. april 2006

“Funktionel Pragmatik. Mod en enhedsteori om
sprog, sprogbrug, sprogtilegnelse og sprogforan-
dring” ved sprogforsker Ole Nedergaard Thomsen,
RUC, 28. april 2006

”Det er ikke spor indviklet! Om hyperparadigmati-
ske strukturer i dansk sætningsformation” ved
ph.d.-stipendiat Tanya Christensen, RUC, 5. maj
2006

”Language alternation and language maintenan-
ce” ved ph.d.-stipendiat Lina Konstatinou, RUC,
19. maj 2006

“Pragmatics and the diversity of languages” ved
docent Hartmut Haberland, RUC, 2. juni 2006.

“Forensic Phonetics and Sociolinguistics” ved dr.
Paul Foulkes, University of York, 27. sept. 2006

“Om arbejdet i Danmarks Grundforskningsfonds
Center for Sociolingvistiske Sprogforandrings-
studier (DGCSS)” ved professor, dr. phil. Frans
Gregersen, Københavns Universitet, 10. nov. 2006

”Kasusanalyse med særligt fokus på tysk” ved
docent Hartmut Haberland og professor Lars
Heltoft, RUC, 24. nov. 2006

”Når Olav gør være sej” ved ph.d. Pia Quist,
Københavns Universitet, 1. dec. 2006

”Det mobile samtalerum, unges kommunika-
tions- og samværsformer via mobiltelefonen” ved
ph.d. Ditte Laursen, Syddansk Universitet, 15. dec.
2006

Seminarrække for forskergruppen Straf og etik
”Begrundelse for straf” ved professor Jesper
Ryberg, RUC, 21. april 2006

”Ytringsfrihed” ved post.doc. Morten E. J. Nielsen,
RUC, 28. april 2006

”Alf Ross – en kolos på lerfødder?” ved ph.d.-sti-
pendiat Jakob Holtermann, RUC, 5. maj 2006

”Retsfilosofien, retspositivismen og de faktiske for-
hold i jernindustrien” ved post.doc. Morten E. J.
Nielsen, 19. maj 2006

”Sport, doping og etik – en kritisk diskussion af
argumenter mod brug af doping” ved adjunkt,
ph.d. Thomas Søbirk Petersen, RUC, 15. sept.
2006



”Selv børn føler det – om grusomhed i tidlig
moderne politisk filosofi” ved adjunkt Adam
Diderichsen, RUC, 6. okt. 2006

”Sociale normers natur i et spilteoretisk perspek-
tiv” ved ph.d.-stipendiat Pelle Guldborg Hansen,
RUC, 3. nov. 2006

”Tager Abu Laban altid fejl? Om straffefilosofiens
nye paradigme: Restorative Justice” ved ph.d.-sti-
pendiat Jakob Holtermann, 24. nov. 2006

Seminar om fotografiets historie
Oplæg ved professor Søren Kjørup, RUC
Forskergruppen Medier og Kultur, 22. marts 2006

Seminarrækken ”Den gode litteratur”
”Findes der transnationale litteratur?” ved post.
doc., ph.d. Mads Rosendahl Thomsen, Aarhus
Universitet

”Global dannelse og verdenskunst? Ved lektor,
ph.d. Mikkel Bruun Zangenberg, Syddansk
Universitet

Forskergruppen Litteratur og Æstetik (ophørt pr. 1.
sept. 2006), 24. marts 2006

Seminar om historiefortælling 
og organisationsudvikling
Seminaret der var arrangeret af Center for historie-
fortælling, bød på oplæg fra tre personer med erfa-
ring inden for historiefortælling i praktisk organi-
sationsudvikling:

”To historier fra det virkelige liv. Historiefor-
tælling i fusionsprocesser og i krisekommunika-
tion” ved Jane Flarup, kommunikationsrådgiver
og forfatter

”Historiefortælling i forumteatrets arbejde med
organisationsudvikling” ved Peter Larsen, direktør,
Dansk Dialog Forum

”Historiefortælling som værktøj til værdiledel-
se – erfaringer fra praksis” ved Ralf Lodberg, kom-
munikationsrådgiver, Advice A/S
29. marts 2006

EASA Postgraduate Seminar
Seminarets tema var Australian Studies og havde
fire oplæg af henholdsvis professor Ien Ang,
University of Western Sydney, Libby Robin,

Australian National University, Prem Poddar,
Århus Universitet og Lars Jensen, RUC. Kultur- og
Sprogmødestudier, RUC, 11-12. sept. 2006

Tiltrædelser, udnævnelser og fratrædelser
Den 1. februar 2006 tiltrådte Hans-Åke Person
som professor i moderne historie og holdt d. 2.
februar sin tiltrædelsesforelæsning med titlen ”Det
europeiska panoramat och nödvändigheten av det
lateral tänkandet. – Eller kan humanister lära sig
se runt hörnet?” I december 2005 blev lektor,
cand.mag. Anders Østergaard udnævnt som
adjungeret professor i dansk litteratur og holdt d.
3. februar 2006 sin tiltrædelsesforelæsning
”Forfatteren som pædagog”. Den 1. september
2006 da Institut for Kultur og Identitet blev opret-
tet, blev lektor Henrik Jensen udnævnt som kon-
stitueret institutleder indtil 1. december, hvor pro-
fessor Ib Poulsen tiltrådte som institutleder. I for-
bindelse med overgangen til det nye institut fra-
trådte Karen Sonne Jacobsen som institutleder for
Institut for Sprog og Kultur, Tove Kruse for Institut
for Historie og Samfundsforhold samt Stig Andur
Pedersen som afdelingsleder for Afdeling for
Filosofi og Videnskabsteori. Den nuværende insti-
tutleder takker alle tre varmt for det store arbejde
de har gjort gennem de foregående år som ledere
af deres respektive enheder og Henrik Jensen for
det ikke ukomplicerede hverv som konstitueret
institutleder.

Forskeruddannelse og forskerskoler
Institut for Kultur og Identitet har tre forskerud-
dannelsesprogrammer. Europæiske Kulturstudier har
som overordnet tema: modernisering og tradition
i bred forstand og lægger op til at knytte kulturens
æstetiske, symbolske og bevidsthedsmæssige
udtryk sammen med samfundsmæssige forhold.
Sprogvidenskabelige Studier dækker tre hovedområ-
der: funktionel grammatik og pragmatik, socio-
lingvistik og sprogsociologi samt kulturlingvistik
og samarbejder med den større forskerskole
Forskerskole Øst. Videnskabsstudier omfatter viden-
skabshistorie, videnskabsfilosofi og videnskabsso-
ciologi og videnskabsformidling. En række af RUC
institutter er repræsenteret i programmet som
også er en del af den landsdækkende forskerskole i
filosofi (PHIS) med hjemsted på instiuttet.
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Akademisk engelsk og dansk som andetsprog
Efteruddannelse af RUC’s ansatte i akademisk
engelsk, både VIP og TAP, er blevet en højt priori-
teret aktivitet ved instituttet. Også fra studerende
der er optaget på engelsksprogede programmer,
har der vist sig et behov for undervisning i akade-
misk engelsk. Men i takt med internationaliserin-
gen af universitetet er der ligeledes et øget behov
for undervisning i dansk som andetsprog for stu-
derende. Aktiviteterne varetages nu af fire ansatte,
en studielektor og tre adjunkter. Med Akademisk
Råds beslutning i efteråret 2006 om at indstille til
rektoratet at RUC opretter et center for sproglige
og interkulturelle kompetencer, RU Language and
Intercultural Communication Services (LICS), er
der taget et meget væsentligt skridt i styrkelsen af
RUC som et internationalt universitet, og det for-
ventes at centret er fuldt funktionsdueligt pr. 1.
september 2007.     

Doktorgrader og ph.d.-grader
Disputatser
Ib Poulsen: Radiomontagen og dens rødder. Et stu-
die i den danske radiomontage med vægt på dens
radiofoniske genreforudsætninger

Ph.d.-afhandlinger
Klaus Frovin Jørgensen: Kant’s Schematism and
the Foundations of Mathematics 

Lars Jørgensen: Hvad sagde vi! … om ”De Andre”
– den udlændingepolitiske debat i Folketinget
1961 – 1999 

Marlene Dyrløv Madsen: Improving Patient
Safety: Safety Culture & Patient Safety Ethics 

Erik Rast: Reference and Indexicality

Ana-Stanca Tabarasi: Der Landschaftgarten als
Lebensmodell. Zur Symbolik der ”Gartenrevolu-
tion” in Europa

Uddannelser
På uddannelsesområdet har en helt dominerende
opgave i 2006 været udfærdigelsen af nye studie-
ordninger inden for størstedelen af instituttets
uddannelsesportefølje i forlængelse af den uddan-
nelsesreform der blev vedtaget med ikrafttræden
pr. 1. sept. 2006 på bachelorniveau og 1. sept.
2008 for kandidatniveau.

Medarbejdere (pr. 31.12.2006)
Professorer: 11
Docenter:  1
Lektorer: 33
Lektorvikarer: 1
Adjunkter:  9
Ph.d.-stipendiater: 38
Post.doc.stipendiater:  2
Videnskabelige medarbejdere:  2
Studielektorer: 1
Studieadjunkter: 3
TAP: 23
TEK-TAP: 2
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Patientsikkerhed, herunder forebyggelsen af fejl og
utilsigtede hændelser, samt initiativer til udvikling af
sikkerhedskultur til at sikre patienter fra skade er ble-
vet et centralt anliggende i kvalitetssikringsarbejdet i
sundhedsvæsenet både nationalt og internationalt.
Emnet rejser adskillige udfordrende spørgsmål af
både systemisk, organisatorisk, kulturelt og etisk rele-
vans, som denne afhandling belyser ud fra forskellige
faglige tilgange. Hovedfokus i afhandlingen er forsk-
ning inden for sikkerhedskultur, idet jeg gennem
empiriske og teoretiske studier forsøger at afdække
fænomenet, adressere problemerne, og foreslå
potentielle løsninger til at forbedre patientsikkerhe-
den gennem promoveringen af sikkerhedskultur og
etik. Patientsikkerhed belyses fra forskellige perspekti-
ver, herunder sygehusorganisationens og særligt
sygehuspersonalets perspektiver og erfaringer, samt
patienternes holdninger til utilsigtede hændelser.

Afhandlingen indeholder ni artikler/rapporter og
et appendiks. Artikel 1 beskriver resultaterne af læger
og sygeplejerskers holdninger til rapportering og
håndtering af utilsigtede hændelser. Artikel 2 er en
”oversigts” artikel af den internationale litteratur om
evaluering af sikkerhedskultur på sygehuse. Rapport
3 opsummerer resultaterne af et interventionsstudie
som introducerer et rapporteringssystem og bruger
et sikkerhedskultur spørgeskema til at måle effekten
af interventionen på tre danske sygehuse. Artikel 4
viser signifikante, konsistente og i nogle tilfælde

afgørende forskelle på sikkerhedskultur faktorer på
tværs af de afsnit/afdelinger, som indgår i undersø-
gelsen. Rapport 5 undersøger sammenhængen mel-
lem sikkerhedskultur, arbejdsmiljø og patientsikker-
hed via et sikkerhedskulturspørgeskema og inter-
views med medarbejdere og ledelse i fire hospitalsaf-
delinger. Artikel 6 omhandler patienters holdninger
og respons på utilsigtede hændelser sammenlignet
med læger og sygeplejerskers holdninger til de
samme spørgsmål. Signifikante forskelle blev fundet.
Artikel 7, 8 og 9 belyser etiske spørgsmål med det
formål at demonstrere, at patientsikkerhed er mere
end blot implementeringen af de ”rette systemer”
og, at kultur hænger sammen med etik. Artikel 7
undersøger ”undskyldningens natur” og dens interne
logik i relation til sundhedsvæsenet. Artikel 8 følger
op med en række rekommandationer for forskellige
anerkendende handlinger over for patienter udsat for
patientskade; fra at anerkende skaden til at udtrykke
beklagelse og undskylde. Artikel 9 argumenterer for
udviklingen af en Patientsikkerheds Etik, der skal
overkomme nogle af de barrierer, som andre strate-
gier endnu ikke har kunnet magte. Appendikset er et
testet og statistisk valideret PatientSikkerhedsKultur-
Spørgeskema til brug på danske sygehuse. Til sidst,
opsummeres de vigtigste resultater og konklusioner
fra de inkluderede artikler/rapporter og der foreslås
fremtidige forskningsperspektiver baseret på resulta-
terne af ph.d.-afhandlingen.
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Improving Patient Safety: 
Safety Culture & Patient Safety Ethics
Af projektkoordinator, ph.d. Marlene Dyrløv Madsen, e-mail: mdyrloev@ruc.dk
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Arbejdet med ph.d-afhandlingen Hvad sagde vi! ...om
”De Andre” - den udlændingepolitiske debat i
Folketinget 1961 – 1999 blev gennemført på et sti-
pendium fra Institut for Historie og afsluttet under
ansættelse på Roskilde Universitetsbibliotek. Den
tager afsæt i folketingsdebatterne om udlændinge
og de politiske aktørers holdninger undersøges.

Indtil midten af 1970’erne var åbne grænser en
borgerlig politisk mærkesag. Man så ikke væsentlige
problemer ved øget indvandring. Venstrefløjen var
grundlæggende tilhængere af stramt reguleret ind-
vandring. Ved indgangen til 1980’erne var positio-
nerne byttet rundt. De borgerlige partier var nu til-
bageholdende over for indvandrere/asylsøgere og
venstrefløjen så opholdstilladelse som en del af
Danmarks internationale forpligtigelser.
Integrationsbegrebet forandrede sig også: Fra
1970’ernes formuleringer om tilbud over 1980’ernes
betoning af ligebehandling til 1990’ernes forsøg på at
nedbryde kulturbarrierer gennem økonomisk og soci-
al forskelsbehandling. 

Udlændingespørgsmålet blev tidligt set som en
konflikt mellem Eliten og Folket. Først gennem et bil-
lede af storkapitalen, der ville splitte arbejderklassens
enhed gennem import af arbejdskraft. Siden som et
Overdanmark ude af trit med den almindelige dansker.
Elitens adfærd truede Folkets sammenhængskraft.
Folket havde ændret sig fra at være en klassebeteg-
nelse til at være en primordial fællesskabsbetegnelse.

I afhandlingen peges på, at især venstrefløjen
havde problemer med spørgsmålet om danskhed.
Ofte kom det til en nedgørelse af dansk kultur som
indholdsløs. Men også de borgerlige partier var i et
dilemma. På den ene side beklagede de, at dansk
kultur var truet af en slap udlændingepolitik. På den
anden side afviste de, at den nationale sammen-
hængskraft var truet af udvidet EU samarbejde. Her
overfor havde en voksende højrepopulisme fortrinlige
vækstbetingelser, og det lykkedes i stort omfang at
patentere modstanden mod såvel indre som ydre
fjender af nationen, staten og folket. Når kultur blev
et centralt tema, blev det en underliggende præmis,
at udlændingespørgsmålet handlede om kulturinva-
sion som en organisk helhed, og ikke om enkeltper-
soner med hver deres individuelle motiver til at
migrere.

Efter folketingsvalget 2001 tegnede sig en ny
parlamentarisk situation. Et nyt samarbejde er etable-
ret og markante stramninger på udlændingeområdet
gennemført. Opposition er der knapt nok tale om.
De etniske minoriteter er uforvarende blevet inddra-
get i et spil om politisk magt, som skader integra-
tionspolitikken.
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Hvad sagde vi!
Af cand.mag, ph.d. Lars Jørgensen
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Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring,
oprettet i 2006, varetager forskning og uddannelse
inden for en lang række områder relateret til inter-
aktionerne mellem mennesket og dets miljømæs-
sige, samfundsmæssige og rumlige betingelser.
Instituttet anlægger en holistisk vinkel på løsnin-
gen af komplekse miljømæssige og samfundsmæs-
sige problemer. Dets styrke er at kombinere tradi-
tionelle fagområder og dermed kunne tilbyde nye
perspektiver og løsninger på disse problemer.
Instituttets arbejdsområde er tilsigtet bredt, idet
det udforsker den miljømæssige og menneskelige
dynamik over et bredt udvalg af tidslige (fortid,
nutid og fremtid) og rumlige (lokale, regionale og
globale) skalaer.

Forskning
Forskningen i instituttet er organiseret i en række
tematiske områder i en struktur som opfordrer til
tværfagligt og fleksibelt samarbejde. Nuværende
fokusområder omfatter populations- og økosy-
stemøkologi, miljøplanlægning og -regulering,
mobilitet, turisme og transport, regional planlæg-
ning og udvikling, bystudier, bæredygtigt
arbejdsliv, landskabsforskning, miljøhistorie, kul-
turel identitet, bæredygtig fødevareproduktion
og vedvarende energi i følgende forskningsgrup-
per:

• Bæredygtigt Arbejdsliv
• Energi, Klima og Miljø
• Miljødynamik
• Miljøplanlægning - Innovation, Regulering og

Kapacitetsopbygning
• Miljø, Ressourcer og Regioner
• Rum, Sted, Mobilitet og By
• Sundhed, Miljø, Hverdagsliv og Fødevarer.

Det har høj prioritet for instituttet at styrke sam-
arbejdsrelationerne med offentlige og private aktø-
rer og vi tilskynder kraftigt til samarbejde med
partnere i industrien, sektorforskningsinstitutio-
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Institut for Miljø, Samfund 
og Rumlig Forandring
Department of Environment, Society and Spatial Change (ENSPAC)



ner, regionale institutioner, NGO’er og internatio-
nale institutioner.

Uddannelser
Instituttet udbyder bachelor- og kandidatuddan-
nelser i: Geografi, Miljøbiolog, TekSam samt Sund-
hedsfremme og Sundhedsstrategier, såvel som speci-
aliserede kombinationer af disse uddannelser. 

Instituttet udbyder også et internationalt Master
of Science program i Technological and Socio-
Economic Planning: Environmental Policy and the
Global Challenge – International, Regional and Local
Perspectives.

Desuden tilbydes: En masteruddannelse i
Kulturplanlægning og en diplomuddannelse for
Turistførere.

Instituttet er vært for den nationale forskerskole
GESS (Graduate School of Environmental Stress
Studies) og forskeruddannelsesprogrammerne i
Teknologi & Samfund og MiljøVidenskab, ligesom
instituttet er partner i forskerskolen Business,
Society and Globalization og forskerskolen Livslang
Læring.

Instituttets faciliteter omfatter et kvartærtids
argon-daterings laboratorium, finansieret af en 12
mio. kr. bevilling fra VILLUM KANN RASMUSSEN
fonden, den eneste af sin slags i Danmark, en
moderne GIS-facilitet inklusive et omfattende
arkiv over både moderne og historiske rumlige
data, et kortlaboratorium, et pollenanalyselabora-
torium, analytiske laboratorier udstyret bl.a. til
elementar-, næringsstof- og HPLC-analyser, klima-
rum og et jordanalyselaboratorium. Instituttet har
også adgang til RUCs to feltstationer, beliggende
ved Isefjorden.

Doktorgrader
Lektor, ph.d. Helge Hvid forsvarede sin doktoraf-
handling ‘Arbejde og bæredygtighed’ 16. juni 2006

Resumé af afhandlingen:
Bæredygtighed er det 21. århundredes nye store
fortælling. Den giver håb om at menneskeheden
kan overvinde etniske og religiøse konflikter, fat-
tigdom og ødelæggelsen af vores natur. Bæredyg-
tighedsfortællingen har igangsat en globalt orien-

teret udvikling, der handler om at bevare og gen-
skabe ressourcer - naturmæssige, sociale, teknolo-
giske og menneskelige. Bogen indplacerer arbej-
dets uomgængelige rolle i skabelsen af et bæredyg-
tigt samfund ved at undersøge:

• Om det daglige arbejde kan gøres til en dyna-
misk faktor i udviklingen mod bæredygtighed

• Hvordan arbejdet skal indrettes i så fald
• Hvem der kan medvirke til denne udvikling af

arbejdet mod bæredygtighed.

Bogen påviser, at bæredygtighedsorienteret arbej-
de ikke er nogen fjern utopi. Vi har allerede byg-
gestenene i den viden, der er produceret i arbejds-
livets praktiske fællesskaber, og som er gjort alme-
ne i managementvidenskaben og i arbejdslivs-
forskningen. Men for at få byggestenene til at
passe sammen til et bæredygtigt globalt samfund,
skal der hentes hjælp fra den generelle samfunds-
teori. Fra Marx, Durkheim, Weber, Habermas og
Arendt henter bogen anvisninger på, hvordan de
foreliggende byggesten kan sættes sammen til et
arbejde, der ikke alene skaber velstand og vækst,
men også bæredygtighed. 

Igennem en aktuel samfundsanalyse afdækkes
de sociale og politiske muligheder for at skabe
bæredygtighed gennem et aktivt engagement fra
erhvervslivet, fagbevægelsen, sociale bevægelser
og politiske institutioner.

Læs bogen, hvis du interesserer dig for, hvor-
dan ledelse, medarbejdere, arbejdsmarkedets orga-
nisationer og arbejdsvidenskab kan bidrage til en
positiv samfundsudvikling, til det fælles bedste.
Bogen tilbyder tankevækkende læsning om arbej-
dets positive og negative betydning i den moder-
ne samfundsudvikling. Studerende på videregåen-
de uddannelser kan læse bogen som en indføring i
arbejdslivsforskningens centrale teorier og gen-
standsfelter.
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Coping with Distances 
- Producing Nordic Atlantic Societies

Af lektor, ph.d., dr.phil. Jørgen Ole Bærenholdt, e-mail: job@ruc.dk

Mennesker håndterer afstande og producerer derved samfund. Samfund må hele
tiden produceres, genproduceres og forandres, og det sker gennem håndterin-
gen af afstande, som både er fysiske, sociale og kulturelle. Overfor fremherskende
diskussioner, hvor samfund og mobilitet gøres til hinandens modsætninger, stilles
den opfattelse at samfund skabes gennem mobile praksisser. Afhandlingen ønsker
således at forstå, hvordan samfund bliver til ’nedefra’ gennem menneskers forbin-
delser med hinanden og med materielle omgivelser og ting.

Afhandlingen handler om de nordisk atlantiske samfund, Nord-Norge,
Færøerne, Island og Grønland, i både fortid og nutid. Selvom disse områder ofte
fremstår som marginale og perifere, peger afhandlingen på, hvordan der her er
skabt overraskende moderne og rige samfund i løbet af det 20. århundrede.
Dette er sket igennem mangfoldige former for innovation, netværk og dannelse
af identitet, hvor mobilitet og økonomiske, politiske og kulturelle forbindelser har
været afgørende.

Afhandlingen tog afsæt i en teoretisk diskussion af begreberne samfund,
coping, territorialitet, mobilitet, bonding og bridging. Den indeholder historiske
studier og samtidig mere nutidige eksempler og analyser, som har deres bag-
grund i forfatterens eget feltarbejde, men også de mange studier som er gen-
nemført i forbindelse med det internationale UNESCO Circumpolar Coping
Processes Project, Universitetet i Tromsø (uit.no/ccpp) og projektet Globalization
from Below (uit.no/gfb). Den udkommer i 2007 på forlaget Berghahn Books
(Oxford).

(Doktorafhandlingen blev forsvaret 1. december 2006)





Ph.d.-grader
Inge Røpke: “Consumption and Environment”,
17. marts 2006. 

Maria Figueroa: “Democracy and Environmental
Integration in Decision-Making: An Evaluation of
Decisions for large Infrastructure Projects”, 11.
maj 2006.

Lasse Koefoed: ”Glokale nationalismer”, 8. sep-
tember 2006.

Anne Jensen: “Governing with rationalities of
mobility - a study of Institution Building and
Governmentality in European Transport Policy”,
14. september 2006.

Johnny Dyreborg: ”Mellem papiret og virkelighe-
den – Institutionalisering af sikkerhed i bygge-
branchen”, 6. oktober 2006.

Gregor Levin: ”Dynamics of Danish Agricultural
Landscapes and the Role of Organic Farming”, 12.
oktober 2006.

Dorthe Elle Ilsøe: ”Økologisk fødevareforbrug mel-
lem marked, hverdagsliv og visioner om en bære-
dygtig madkultur”, 27. oktober 2006.

Karen Timmermann: ”Role of bioturbation for the
fate of oil hydrocarbons in marine sediments”, 3.
november 2006.

Eva Schwencke: ”Bedre dialog og frirom i opp-
dragsprosjekter - Myndiggjørende utdanning for
IT-studenter - et aktionsforskningsprojekt”, 8.
december 2006.

Større aktiviteter og konferencer
21. – 24. september var forskningsgruppen Rum,
Sted og Mobilitet arrangør af den 6. European
Urban and Regional Studies konference. Konfe-
rencetemaerne var ”Boundaries and connections
in a changing Europe” og ”Health and well-being
in Europe’s cities and regions”. Blandt hovedtaler-
ne var professor Orvar Löfgren, Lunds Universitet,
Sverige og professor Peter Jackson, University of
Sheffield, Great Britain. 

I perioden 20. – 24. november afholdt instituttet
et ph.d. kursus i GIS med særlig henblik på miljø-
modellering. Kurset blev annonceret inden for
rammerne af GESS forskerskolen og udviklet speci-
elt til denne målgruppe med fokus på modellering
af analysemetoder, herunder agentbaseret model-
lering.

Henover efteråret 2006 blev der afholdt en semi-
narrække på ENSPAC om bæredygtighed. Kulmi-
nationen på seminarrækken var en international
konference med titlen ’A New Sustainability
Agenda’, som blev afholdt 11. december. Vandana
Shiva var inviteret til konferencen som key-note
speaker. Hun holdt et meget inspirerende oplæg
om ’Climate, Biodiversity and sustainable living
conditions’. 

Omkring 100 forskere og studerende deltog i
konferencen, hvor 18 arbejdspapirer om bæredyg-
tighed blev præsenteret. En antologi med oplæg-
gene er under udarbejdelse

Vandana Shiva har opbygget den indiske orga-
nisation: Research Foundation NAVDANYA. Hun
er forsker og deltager i projekter sammen med
indiske bønder. Hun sammenknytter både i teori
og i praksis relationen mellem globalisering, kli-
matrussel, biodiversitet og livsbetingelser for fatti-
ge mennesker i udviklingslandene.

Der blev – uformelt – initieret forskningssamar-
bejde mellem ENSPAC og NAVDANYA.

Medarbejdere
VIP: 46,92
TAP: 24,15
Ph.d.ere: 9
Eksternt finansieret: 17 (VIP)
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Fotosyntesen er forudsætningen for alt liv på jorden.
I fotosyntesen omdanner planterne uorganisk kulstof
i form af CO2 til biomasse, som danner fødegrundla-
get for dyr og mennesker. Fotosyntesen har også et
meget vigtigt affaldsprodukt nemlig ilt. Al ilt i jor-
dens atmosfære er dannet ved planternes fotosynte-
se gennem millioner af år, så uden fotosyntese ville
livet på jorden se meget anderledes ud, end vi ken-
der det. At omdanne uorganisk kulstof til biomasse
kræver energi. Den nødvendige energi får planterne
fra solens lys, som opfanges af de klorofyl-molekyler,
som sidder i plantecellernes grønkorn. Det er let at
indse at det er et problem hvis planterne får for lidt
lys. Så har de ikke energi nok til at udføre fotosynte-
se. Derimod er det nok ikke så kendt, at for meget
lys også kan være et problem for planterne. Foto-
syntesen har en maksimal hastighed, og planterne
kan således komme til at absorbere mere lys, end de
kan omsætte.

Lysenergi, der ikke kan omsættes i fotosyntesen,
kan medføre dannelsen af frie radikaler – molekyler,
der indeholder uparrede elektroner, og som derfor er
meget reaktive. Frie radikaler kan ødelægge vigtige
molekyler og strukturer i cellen. Heldigvis indeholder
planternes celler en række forskellige forsvarsmeka-
nismer, som dels beskytter imod dannelsen af frie
radikaler, dels kan uskadeliggøre dem, hvis de dan-
nes. Hvis der alligevel dannes tilstrækkeligt mange
frie radikaler, kan de medføre skade på plantecellens
fotosyntese-strukturer, hvilket medfører en nedsat
effektivitet af fotosyntesen. Dette er kendt som
fotoinhibering. I laboratoriet kan man let inducere
fotoinhibering hos planter, men det er et åbent
spørgsmål, hvilken betydning fotoinhibering har i
naturen, hvor planterne jo vokser under vekslende
lysforhold. Vi er således i tvivl om hvorvidt fotoinhi-
bering er et fænomen, der har økologisk betydning,
eller om det er et laboratoriefænomen, som ikke har
den store betydning i naturen.

Dette har været undersøgt af forskere fra ENSPAC
i samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet i et
treårigt forskningsprojekt, som netop er afsluttet.
Projektet var finansieret af Carlsbergfondet.

I vores forsøg har vi arbejdet med vand- og
sumpplanter, da de giver nogle fordele i forhold til at
undersøge betydningen af fotoinhibering. For at
kunne leve i vand har vandplanterne måttet tilpasse
sig et miljø, der er radikalt anderledes end miljøet på
land. For eksempel er tilgængeligheden af uorganisk
kulstof meget lav i vand fordi CO2 diffunderer
10.000 gange langsommere i vand end i luft. Selv
om vandplanterne har tilpasninger til at optimere
CO2-optagelsen, er uorganisk kulstof dog ofte den
begrænsende faktor for vandplanternes fotosyntese
og vækst. Vandplanter på lavt vand vil altså vokse i
en situation, hvor deres fotosynteserate begrænses af
CO2-tilgængeligheden, men hvor de absorberer
praktisk taget lige så meget lys som landplanterne.
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Lys og planter
Af lektor Søren Laurentius Nielsen, e-mail: nielsen@ruc.dk
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Det burde betyde at den andel af det absorberede
lys, som kan bruges i fotosyntesen, er lavere end for
landplanter, og man må derfor antage, at vandplan-
ter i højere grad og i længere perioder er fotoinhibe-
rede. Dette forværres af, at vandplanternes miljø ofte
er overmættet med ilt på grund af deres egen foto-
syntese, og ilt forstærker dannelsen af frie radikaler.
Skal man finde fotoinhibering i naturlige miljøer, må
det altså være en god idé at starte med vandplanter.

Vores resultater synes at vise, at fotoinhibering
ikke spiller den store rolle i naturen, og altså ikke er
nogen betydende økologisk faktor. Selv planterne i
de kulstoffattige midt- og vestjyske søer var ikke
fotoinhiberede på en sommerdag med høj sol. Det
er selvfølgelig ikke det samme som at fotoinhibering

ikke forekommer i naturen, men vi har ikke været i
stand til at påvise det. Derimod har vi lært en masse
om fotosyntese og især om de forsvarsmekanismer
mod fotoinhibering som planterne har. Da vi ikke
kunne påvise fotoinhibering i naturen, koncentrerede
vi os om at undersøge de forsvarsmekanismer, som
gør at der ikke forekommer fotoinhibering og især
om de forskellige mekanismers relative betydning
hos forskellige plantearter under forskellige forhold.
Herunder blev vi meget interesserede i den rolle en
gruppe røde farvestoffer ved navn anthocyaniner
spiller, og arbejdet med dem fortsætter i et nyt pro-
jekt – men det er en anden historie, som der måske
bliver lejlighed til at fortælle senere.
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I det såkaldte VIPS-projekt (www.wips-projekt.dk) har
en gruppe forskere ved RUC i de sidste tre år stude-
ret det psykiske arbejdsmiljø i vidensintensivt infor-
mationsarbejde. VIPS-projektet har sat sig for at
undersøge, hvilke udfordringer der rejser sig, når
virksomhederne ønsker at gøre noget for at forbedre
arbejdsmiljøet.

VIPS-projektet er et stort samarbejdsprojekt
finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden, hvor der
deltager forskere fra DTU, Det Nationale Forsknings-
center for Arbejdsmiljø, Team Arbejdsliv og RUC.
Herfra har forskere fra Institut for Miljø, Samfund og
Rumlig Forandring og forskere fra Institut for Kom-
munikation, Virksomhed og Informationsteknologi
studeret forholdene i det vidensintensive arbejde
med informationer. I projektet indgår et større og et
mindre pengeinstitut, en stor IT-virksomhed og en
relativt stor konsulentvirksomhed. Ved projektets
start blev kvaliteten af det psykiske arbejdsmiljø vur-
deret af forskerne ved hjælp af et spørgeskema og
ved hjælp af interviews. Forskerne fremlagde resulta-
terne for virksomhederne. Her blev resultaterne for-
tolket blandt ledere og medarbejdere, og virksomhe-
derne lavede en handlingsplan for udvikling af det
psykiske arbejdsmiljø. Forskerne fulgte tilblivelsen og
implementeringen af handlingsplanen, og her ved
projektets udgang registrerer vi igen kvaliteten af det
psykiske arbejdsmiljø.

De ansatte i projektets virksomheder tilhører den
mere ’privilegerede’ del af lønmodtagerne. Lønnen
er forholdsvis høj. Lokalerne er lyse og venlige. Der
spares ikke på kontorindretning, teknologi, kunst,
frugtordninger, kantinefaciliteter, sportsfaciliteter eller
personalearrangementer. Omgangstonen er venlig
og omsorgsfuld. Men alligevel er der en fornemmel-
se af, at det psykiske arbejdsmiljø kunne blive bedre.
Nogle går ned med stress, og mange angiver at de
er stressede i deres dagligdag. Det er et alvorligt pro-
blem for dem, det går ud over. Det er et alvorligt
problem for dem, det kunne gå ud over. Og det er
et alvorligt problem for virksomhedens videre udvik-
ling. De virksomheder, der har været med i projektet,

oplever meget stærkt, at det er svært at skaffe kvalifi-
ceret arbejdskraft. Derfor er arbejdsmiljøet blevet en
vigtig konkurrenceparameter virksomhederne imel-
lem. Disse højtlønnede vidensarbejdere går ikke kun
efter den bedste løn. Arbejdsmiljøet er også en vigtig
parameter i deres valg af arbejdsplads. Virksomheder,
der falder agterud i konkurrencen om det gode
arbejdsmiljø, laver dårlig business.

Når medarbejdere og ledere beskriver deres
arbejdsmiljø, lægger de vægt på, at der er travlt.
Men det er nu heller ikke så galt, for det skyldes jo,
at tingene lykkes, kunderne kommer, verden efter-
spørger de ydelser, der leveres. Travlhed er et tegn
på succes, og travlhed er noget, der ikke rigtig kan
gøres noget ved. Man kan ikke bare ansætte nogle
flere, for det er svært at få fat i kvalificerede medar-
bejdere, og oplæring tager tid.

Til gengæld har alle, ifølge medarbejdere og
ledere, stor indflydelse på tilrettelæggelsen af deres
eget arbejde. De kan komme og gå, som de vil.
Mange kan arbejde hjemme. De kan tilrettelægge
arbejdet selv. De kan få råd og støtte, når de har
behov for det, og de kan selv prioritere.

Derfor er stress, i virksomhedernes egen opfattel-
se, først og fremmest et resultat af dårlig arbejdstil-
rettelæggelse og dårlig ledelse. Den enkelte skal blive
bedre til at bruge sin selvbestemmelse til at priorite-
re, planlægge, færdiggøre og søge støtte. Ledelsen
skal blive bedre til at være opmærksom på personer,
der udviser tendens til stress.

VIPS-projektets spørgeskemaresultater udfordrer
imidlertid til en vis grad virksomhedernes egen opfat-
telse af deres psykiske arbejdsmiljø. Når man i spørge-
skemaet spørger mere konkret ind til travlhed, støtte,
indflydelse og rolleklarhed, så får man et lidt andet
billede, end det medarbejdere og ledere selv tegner:

Spørgeskemaundersøgelsen viser, at de kvantitati-
ve krav er høje. Her er der god overensstemmelse
mellem den almindelige snak og det medarbejderne
svarer i spørgeskemaundersøgelsen. Med det spørge-
skema-redskab vi har valgt (COPSOQ udviklet på
NFA), kan man sammenligne spørgeskemaresultater-
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Krav, kontrol og rytmer i det
vidensintensive informationsarbejde
Af lektor, dr.scient.soc. Helge Hvid, e-mail: hh@ruc.dk 
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ne fra den enkelte virksomhed med gennemsnittet
for det danske arbejdsmarked. Landsgennemsnittet
får tildelt en faktor 50 på en skala fra 0 til 100. På
vore virksomheder ligger de kvantitative krav mellem
65 og 75 – altså betydelig højere end landsgennem-
snittet.  

Når vi kommer til indflydelse, ser det imidlertid
noget anderledes ud. Medarbejdere og ledere siger,
at hos os bestemmer vi, hver og en, i høj grad selv.
Der er ingen chef, der kommer og fortæller, hvad
den enkelte skal gøre. Den enkelte er ansvarlig for at
løse sine opgaver. Men når man så spørger mere
præcist ind til, hvor meget indflydelse medarbejder-
ne har på, hvad de laver på deres arbejde, hvordan
arbejdet tilrettelægges, om de har indflydelse på
mængden af arbejde, og hvem de arbejder sammen
med – så falder disse veluddannede, ansvarsbevidste
og tilsyneladende selvstyrende medarbejdere for-

holdsvis dårlig ud. Virksomhedernes indekstal på ind-
flydelse ligger således mellem 40 og 50.

I lighed med den standardiserede og rutinepræ-
gede del af industrien er kravene i disse informa-
tionsbearbejdende virksomheder, at der arbejdes
meget, og indflydelsen er (forholdsvis) begrænset. I
vores virksomheder er det ikke samlebåndet, der ska-
ber disse arbejdsforhold. Det er derimod forhold som
projektstyringssystemer, kundeorientering, kvalitets-
styring, sikkerhedssystemer, og de deraf afledte
dokumentationskrav, der skaber stor travlhed og for-
holdsvis lille indflydelse. Den flade struktur og for-
ventninger om, at den enkelte klarer sig selv, gør
blot problemerne værre, for dermed har den enkelte
ikke noget værn mod de mange og kaotiske krav. 

Den løsning, der falder lige for, er at give den
enkelte bedre kompetence til at klare den belastende
arbejdssituation, og opfordre mellemlederne til at
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være mere opmærksomme på medarbejdere, der har
vanskeligt ved at klare arbejdsforholdene. Men det er
meget svært for den enkelte, der står alene over for
store og uforudsigelige arbejdsmængder, at forsvare
sig. Der er i høj grad behov for udvikling af et værn
mod for høje krav og for lille indflydelse, som ikke
kun baserer sig på den enkeltes evne til at håndtere
sin arbejdssituation.

I industrien forsøgte man at begrænse proble-
merne med høje krav og lille indflydelse ved at lave
regler og aftaler: der var jobbeskrivelser, faggrænser,
arbejdsnormer, akkorder osv. Dette værn er ikke sær-
lig velegnet i det vidensintensive informationsarbej-
de, fordi arbejdsopgaverne her ikke har den samme
forudsigelighed, som de havde i industrien. I de
vidensintensive informationsvirksomheder må tinge-
ne gøres mindre formaliserede. Her må der indarbej-
des vaner, mødesteder og mødetider, jobbeskrivelser,
forudsigelighed og rolleklarhed mellem mennesker,
der har forskellige opgaver og kompetencer. Det vil
være umuligt og uønskeligt at overføre industriens
styrede repetition til det vidensintensive informa-
tionsarbejde, men det er nødvendigt at skabe rytmer
i dette arbejde, som for mange opleves som kaos.
Rytmer i tid og sted. Rytmiske samarbejdsrelationer
på arbejdspladsen, og rytmiske relationer til kunder
og eksterne samarbejdspartnere. Rytmer, som alle
skal respektere, som alle skal tilrettelægge deres
arbejdsopgaver i forhold til, men som den enkelte
kan improvisere over. 

Det klassiske industriarbejde var (og er) præget af
en styret repetition. I det moderne vidensintensive
informationsarbejde er der en tendens til at indføre
en ustruktureret opgaveorientering. Der er behov for
at udvikle noget derimellem: et rytmisk arbejde, hvor
den enkeltes arbejde ikke er fastlagt på forhånd og
styret ovenfra, men hvor den enkelte skal tilpasse sit
arbejde den fælles, allestedsnærværende rytme.
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Den 1. september 2006 blev institutterne Kemi/Bi-
ologi og Matematik/Fysik fusioneret til Institut for
Natur, Systemer og Modeller. 

Det nye institut, NSM, er etableret for at kryd-
se disciplingrænser og derigennem fremme mulig-
hederne for videnskabelig nytænkning og produk-
tion. Globalt er der en tendens til, at nye områder
som ”structural biologi” og ”complexity”, baseret
på vekselvirkning mellem monodisciplinære mil-
jøer, er skudt op. Vekselvirkningen mellem
kemi/biologi og matematik/fysik vil derfor være
en del af denne trend.

Forskningsområderne på de to tidligere insti-
tutter og nu på det samlede institut NSM, har
været præget af de undervisningsområder, der er
blevet udbudt.

Kemi og Biologi
For fagområderne Kemi og Biologi er det undervis-
ningsområderne molekylærbiologi, medicinalbio-
logi, kemi og indtil 1/9 2006 miljøbiologi. 

Forskningsstrategien inden for kemi og biologi
har været fokuseret om et lille antal forsknings-
områder, der har vist sig frugtbare ved at under-
støtte tværfaglig forskning relateret til disse fag.
Denne tværfaglighed har også haft afsmittende
effekt på de studerendes projektvalg, der ofte har
elementer fra to fagområder. Der udføres ligeledes
et stort antal integrerede specialer og ph.d. projek-
ter med vejledere fra de forskellige fagområder.

Mange af de studerende har gennem deres pro-
jektarbejde tæt forskningstilknytning og publice-
rer i denne forbindelse internationalt.

Fokusområderne inden for kemi og biologi er
• Systembiologi
• Funktionelle Biomaterialer
• Økologi og miljøkemi (indtil 1/9 2006)

Inden for hvert af disse fokusområder findes for-
skellige kernefelter og kernegrupper, hvor der i
2006 specielt kan fremhæves forskningsgrupperne:
Eukaryot Cellebiologi, Funktionelle Biomaterialer
og Molekylær og Generel Fysiologi.
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Eukaryot Cellebiologi
Forskningsgruppen Eukaryot Cellebiologi blev
dannet i efteråret 2006 og består af syv gruppele-
dere:

Lene Juel Rasmussen (professor, forskningsleder)
Birgitte Munch Petersen (professor)
Ole Andersen (professor)
Henning Bjerregaard (lektor)
Ole Vang (lektor)
Louise T. Dalgaard (lektor)
Cathy Mitchelmore (adjunkt).

De syv gruppeledere, som udgør forskergruppen
Eukaryot Cellebiologi, har opbygget deres egne
undergrupper, som udfører forskning inden for
både basal molekylær biologi og biokemi, moleky-
lærbiologisk sygdomsforskning samt højere orga-
nismers påvirkning af det ydre miljø. Disse forsk-
ningsområder er præget af en rivende udvikling,
og deres indbyrdes grænser er i konstant bevægel-
se. Derfor ønsker forskergruppens medlemmer at
danne grundlag for implementeringen af moleky-
lærbiologiske koncepter og metoder på andre
forskningsområder, f.eks. inden for human syg-
domsforskning. En sådan forskning må anses for
fundamental i forbindelse med uddannelsen af
molekylær- og medicinalbiologer, og derfor be-
tragter gruppen det for essentielt i denne forbin-
delse at kunne fortsætte og udbygge forskning og
undervisning i vigtige humane sygdomme.

Funktionelle Biomaterialer
Materialevidenskab har haft enorm succes med at
beskrive relationer mellem kemisk struktur og fysi-
ske egenskaber og hermed banet vejen til den
funktionelle materialevidenskab, der sigter på,
udover at kontrollere de fysiske egenskaber at ind-
lejre en bestemt egenskab i materialet. Som ek-
sempel kan nævnes materialer med kontrollerede
katalytiske, transportmæssige eller aggregerings-
egenskaber. Et særlig lovende område er funktio-
nelle biomaterialer, dvs systemer, hvor den ønske-
de funktion opnås ved anvendelse af biomoleky-
ler, evt. sammen med syntetiske materialer.

Gruppens indgang til dette spænder fra funk-
tionelle biomaterialer til funktionelle biomoleky-
ler.  

Gruppens arbejde sigter mod at forstå nogle af
de underliggende processer for funktionen af

funktionelle biomolekyler og biomaterialer for
derigennem at kunne forbedre og optimere struk-
turen og fremstillingen af disse. Som et eksempel
kan nævnes virkningen af bedøvelsesmidler, over-
flademodificering, funktionalisering af enzymer,
fremstilling af aerogeler eller den biologiske virk-
ning af molekyler, der udviser tautomeri.

Gruppens forskning er tværdisciplinær og
fokuserer på:

• Analyse og karakterisering 
• Overfladeegenskaber og overflademodificering
• Strukturopklaring
• Syntese 
• Teori og simulering 
• Molekylær mekanisme 
• Dynamik
• Økologi og toksikologi 

Gruppens virke spænder fra det overvejende
grundfaglige, hvor fokus er på de molekylære
strukturer, mekanismer og dynamikker, til det
anvendelsesorienterede, hvor det forudgående
anvendes som et rationelt værktøj i et anvendelse-
sorienteret regi.  

Gruppen består af 9 fastansatte videnskabelige
medarbejdere med baggrund i kemiske discipliner,
1 professor, 1 adjungeret professor, 3 seniorforske-
re, 4 laboranter, 1 sekretær, 10 post docs og ph.d.-
studerende samt ca. 20 specialestuderende.
Gruppens medlemmer har bidraget til 27 peer
reviewed publikationer foruden bøger og formid-
lende artikler. Gruppen har et omfattende samar-
bejde med dansk medicinalindustri og udenland-
ske universiteter (USA, England, Polen, Slovenien,
Belarus, Rusland, Australien, Canada, Vietnam,
Kina og Japan) og indenlandske universiteter.

Forskningsgruppens eksperimentelle aktiviteter
er organiseret i 5 områder: 

GCMS/LCMS, NMR, Vibrationsspektroskopi og
Termodynamik og reologi samt syntese og isole-
ring af biomaterialer.

Gruppen forsker i kontrol af bakteriers cellecyklus:
DNA replikation, DNA segregation og celledeling
hos bakterier og i dyrs forsvar mod abiotisk stress
fokuseret på funktioner af antifryseproteiner. 
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Særligt studeres forskellene i antifryseproteiner
hos fisk og hos insekter, der henholdsvis skal
kunne underafkøles i havet omkring polerne eller
tåle indfrysning om vinteren i arktisk og tempere-
ret klima. Identifikation af nye og mere aktive
antifryseproteiner søges kommercialiseret til brug i
køle-, fødevare- og medicinalindustrien.

Bakteriers cellecyklus studeres i bakterier med
et eller flere kromosomer, ved studier af DNA-pro-
tein interaktioner og ved anvendelse af bl.a. flow
cytometri, fluorescensmikroskopi og real time
PCR. Resultaterne fra studier af DNA replikation
udnyttes i forsøg på udvikling af nye antibiotika
mod methicillin resistente Staphylococcus aureus og
andre bakterier, der er vanskelige at behandle. 

Studier af DNA replikation hos bakterier har
bidraget med hypoteser til studier hos højere orga-
nismer, inklusive mennesker, og bidraget til forstå-
elsen af cellecyklus kontrol i disse organismer. 

Gruppen ledes af professor Anders Løbner-
Olesen og rummer 4 faste videnskabeligt ansatte,
2 laboratorieteknikere, 4 postdocs og 2 ph.d.-stu-
derende.

Matematik og Fysik
Forskningsgruppen IMFUFA (Indsatsområdet for
Studiet af Matematik og Fysik samt deres Funk-
tioner i Undervisning, Forskning og Anvendelser),
står for en bestemt tilgang til fagene matematik og
fysik, hvor disse både dyrkes internt - som rene
videnskaber i sædvanlig forstand – og i forhold til
deres placering og rolle i omverdenen, som fag der
gøres til genstand for undervisning, fag der anven-
des til eksterne formål uden for deres egne ram-
mer, og fag med særlige videnskabshistoriske, filo-
sofiske og sociologiske karakteristika. Man kan
sige at tilgangen har tre dimensioner, i (inden for)
fagene, med fagene, og om fagene, hvori også
indgår de to fags didaktik. Det er selve integratio-
nen af disse tre dimensioner der er pointen med
IMFUFA.

Siden IMFUFAs oprettelse, først som institut i
1978, siden som forskningsgruppe i NSM, er der
sket en systematisk strategisk satsning på at udvik-
le en række forskningsmæssige tyngdepunkter, der
har samlet store dele af IMFUFAs forskning:
Amorfe og bløde stoffers struktur og dynamik, der
danner rammen om den teoretiske og eksperimen-
telle forskning i fysik, og som rummer grundforsk-
ningscentret ”Glas og Tid” (oprettet i 2005);

Matematisk modellering og dens grundvidenskabelige
forudsætninger (navnlig i tilknytning til modelle-
ring af biologiske systemer), der dels danner ram-
men om forskningen i og med matematik, dels
om en del af virksomheden der handler om mate-
matik og fysik; Matematikkens og fysikkens didaktik,
der danner rammen om hovedparten af forsknin-
gen om matematik og fysik, vedrørende såvel
disse fags didaktik som deres videnskabsteori og
historie. 

Det er centralt at der er mange tværgående for-
bindelser mellem de tre tyngdepunkter – fx spiller
matematiske modeller en central rolle i dem alle –
og de fleste af IMFUFAs matematikere og fysikere
har et ben i mere end én lejr. Til billedet hører til-
lige, at IMFUFA på alle tre tyngdepunkter i mange
år har ligget i fronten når det gælder grundlæggel-
sen og opbygningen af en sådan forskningsvirk-
somhed i Danmark. Tyngdepunkterne har siden
vist sig at blive forskningsmæssige vækstområder
også ved andre institutioner i landet. 

Data om IMFUFA
Forskningsgruppen rummer 10 matematikere og 9
fysikere (dog kun svarende til 7,8 årsværk) samt
TAP’ere. Hertil kommer 10 ph.d-studerende og 2
postdocs samt eksterne lektorer. Kandidaterne i
matematik og/eller fysik kan groft set deles i tre
beskæftigelsesgrupper: Ca. 1/3 går til forskning via
ph.d.-studier (ofte erhvervet ved andre universite-
ter), ca. 1/3 til gymnasieskolen, ca. 1/3 til diverse
andre job, bl.a. inden for formidling, anvendelse,
administration, ledelse i erhvervslivet m.m. 

Ny uddannelse
Inden for uddannelsesområdet er der oprettet en
ny uddannelse: Medicinalbiologi.

Medicinalbiologi er et nyt fag på RUC, der
dækker over den del af biologien, der omhandler
de biologiske og cellulære mekanismer bag den
menneskelige organismes sundhed og sygdom.

Studiet blev godkendt af Videnskabsministeriet
i forsommeren 2005, og den endelige studieord-
ning, efter uddannelsesreformens nye regler, blev
godkendt 1. september 2006. 

Allerede 1. februar 2006 startede 32 studerende
på bachelormodulet i Medicinalbiologi, og de før-
ste tofags bachelorer blev færdige i juli og fortsatte
studierne på 1. kandidat modul i efteråret. Hoved-
parten af disse studerende kombinerer med mole-
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kylærbiologi og må forventes at blive kandidater
med toningen Biomedicin.

Undervisningen blev i 2006 varetaget af mole-
kylærbiologerne på NSM i samarbejde med ekster-
ne lektorer fra Statens Seruminstitut og regionens
sygehuse, primært Roskilde Amtssygehus. 

Medicinalbiologistudiet er en stor succes i for-
hold til STÅ-produktion og i forhold til de stude-
rendes tilfredshed med undervisningens indhold
og kontakten til sygehusverdenen, både via kur-
suslærere og via muligheden for at skrive projekt
med vejleder-team bestående af en RUC-vejleder
og en læge.

Medarbejdere ved NSM 2006

1 institutleder
11 professorer, heraf 2 m.s.o.    
1 docent
24 lektorer
1 adjunkt
15 eksterne lektorer
12 eksternt finansierede VIP
42 ph.d.-studerende
3 AC-fuldmægtige
23 TAP heraf 15 TEK-TAP
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De fleste bakterier bærer deres genetiske information
på et cirkulært kromosom, som fordobles (replikeres)
før hver celledeling. Denne replikation starter fra en
unik DNA sekvens kaldet oriC.

I alle normale celler replikeres kromosomet en og
kun en gang per cellecyklus, og replikationsinitierin-
gen er derfor den proces i cellen, der er underlagt
den strengeste kontrol. 

I bakterien E. coli er det initiator proteinet DnaA,
som varetager initieringsprocessen. I normale celler
vil DnaA proteinet akkumuleres igennem cellens liv,
og først når så meget DnaA er dannet, at dette kan
danne et såkaldt initieringskompleks på oriC, vil repli-
kationsprocessen gå i gang.

Den form af DnaA protei-
net, der er aktiv for initiering,
er bundet til det lavmolekylære
stof ATP, og kun ATP-bundet
DnaA protein kan udløse initie-
ringsprocessen. 

DnaA proteinet kan imidler-
tid også binde ADP (der min-
der om ATP), og i denne form
er proteinet ikke aktivt. Det har

vist sig, at når ATP-bundet DnaA har startet replika-
tions processen, bliver dette omdannet til den ADP-
bundne og ikke aktive form. Omdannelsen medieres
af et andet protein, Hda (Homolog til DnaA), og er
medvirkende til, at kromosomet replikeres en og kun
en gang per cellecyklus.

Celler, der mangler Hda er væksthæmmede, de
replikerer kromosomet flere gange, og cellerne inde-
holder forhøjet DNA mængde (se figur). Dette viser,
at det er den kontrollerede tilførsel af det aktive ATP
bundne DnaA protein til oriC, der kontrollerer kro-
mosom syntesen.

Det har nu vist sig, at aktivt ATP bundet DnaA
protein regulerer processer ud over kromosom repli-
kation. Blandt andet indvirker det negativt på DnaA
proteinets egen syntese (autoregulering), lige som
det styrer biosyntesen af DNA’s byggesten kaldet
dNTP’er.

Dette placerer Hda proteinet centralt i cellecyklus
kontrollen. Hda medieret hydrolyse af DnaA-ATP kan
dels justere mængden og aktiviteten af DnaA tilgæn-
gelig for initiering, og dels øge syntesen af dNTP’er
til at matche det forbrug, der finder sted når et nyt
kromosom skal dannes. Den centrale rolle Hda udfyl-
der, gør proteinet til et yderst attraktivt mål for nye
antibiotika.

Et switch mellem ATP og ADP bundet initiator
protein kendes også i gærceller (ORC), og peger på
en mulig universal mekanisme til kontrol af kromo-
som replikation i alle celler, uanset oprindelse.
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Et nukleotid skift i kontrollen 
af bakteriers cellecyklus

Af professor Anders Løbner-Olesen, e-mail: lobner@ruc.dk
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Tag to gennemsigtige gummislanger af forskellig ela-
sticitet og sæt dem sammen så der dannes en ring
(se figur 1). Før ringen lukkes, fyldes der vand i slan-
gerne (kom evt. et par dråber farvet olie i, så man
kan se strømningen). Klem nu rytmisk på det bløde
rør og se, hvad der sker.

Væsken skvulper ikke bare lidt frem og tilbage,
som de fleste ville tro. Den begynder at cirkulere i
ringen. Fænomenet har været kendt i århundreder,
men ingen kunne forklare, hvordan væsken kan
strømme rundt i et kredsløb, når der ikke er en ven-
til, som forhindrer det i at løbe tilbage igen i pauser-
ne imellem kompressionerne. 

Når man giver en person hjertemassage ved at
presse brystkassen hårdt sammen i rytmiske tryk,
udfører man principielt det samme “eksperiment”.
Her er virkningen bare livsvigtig. Derfor er det vigtigt
at vide, hvad der sker. Forsøg udført af basis- og
matematikstuderende har vist, at væsken faktisk kan
bringes til både at stoppe og skifte retning i gummi-
slangesystemet. Omsat til hjertepatienten betyder
det, at man kan slå ham/hende ihjel, når man yder
førstehjælp, eller lidt mere nuanceret, man kan stu-
dere optimeringen af hjertemassage.

Man ser samme fænomen, hvis man tager en
gummislange som forbinder to vandkar (se figur 2).

Når man her klemmer gummislangen rytmisk sam-
men, vil vandet netto begynde at strømme den ene
vej indtil gravitationen udbalancerer den kraft der-
skabes. Resultatet er, at vandstanden i det ene kar
står højere end i det andet (se figur 3). Ændres pum-
pefrekvensen så varieres højdeforskellen tilsvarende
og ved visse frekvenser skifter den eleverede vand-
højde fra det ene kar til det andet. Der sker lignende
skift hvis pumpestedet flyttes langs slangen eller
sammentrykningen af slangen sker mere voldsomt.
Dette slange-karsystem udviser en væsentlig forskel i
forhold til det ringformede slangesystem omtalt
ovenfor. Skiftet fra eleveret vandhøjde fra det ene kar
til det andet kan ske på to fundamentalt forskellige
måder: Via et resonanspunkt eller via en glat over-
gang kaldet et kontinuitetspunkt.

Over de sidste 10 år har jeg udviklet matematiske
modeller, som simulerer og delvist forklarer ventilløse
pumpemekanismer (se f.eks. Box 1). Når pumpefre-
kvensen øges i det ringformede system ændres strøm-
ningshastigheden, men ved en bestemt frekvens
(f.eks. tre pumpetryk pr. sekund) standser strømnin-
gen og væsken bevæger sig derefter den anden vej
rundt. Hvis man øger frekvensen yderligere (til f.eks.
fem tryk pr. sekund) vender strømningen igen. 
Dette fænomen viser sig også ved yderligere voksende
frekvenser. Fænomenet er overraskende, for det kan
ikke forstås som et lineært respons eller ud fra en sim-
pel ikke-lineær teori. Klappeløs strømning er en univer-
sal skalainvarianteffekt, der skyldes at modstand mod
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Matematik er livsvigtig
- Matematisk model af gummislanger og væske giver vigtig
viden om biomedicinske systemer

Af professor, ph.d. Johnny Ottesen, e-mail: johnny@ruc.dk

Figur 1
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væskestrømning i elastiske slangesystemer (samt at
eftergivelighed af slangen og træghed mod accelera-
tion af væsken) er ikke-lineær og radiusafhængig, og
at radius afhænger af trykket, der jo varierer i tid og
rum. Kompleksitetsrigdommen i fænomenet overra-
sker selv garvede hydrodynamikere og byder stadig på
uløste problemer. 

Fænomenet klapløs strømning er vigtig i mange
forsknings- og anvendelsesmæssige sammenhænge: I
3.-4. uge af fostertilværelsen pumper vort hjerte blod,
men det har endnu ikke udviklet hjerteklapperne, dvs.
ventilerne. Mere dramatisk er den type ”klapløs
pumpning”, som finder sted når man giver hjerte-
massage. Her er opdagelsen i bogstavelig forstand
livsvigtig for den viser, at den frembragte pumpning
af blodet kan afhænge helt af frekvensen, der masse-
res med. Gøres det forkert, vil blodet standse helt op
– eller forsøge at løbe den forkerte vej i årerne.

Klapløs strømning har også betydning for de små
blodkar i øjet. Frekvensspektret fra direkte observatio-
ner af kapillærradius i øjet indeholder mange fre-
kvenser, hvoraf visse frekvenser statistisk set er signifi-
kant tilstede for raske individer, mens disse er fravæ-
rende for personer med diabetes endda allerede i en
meget tidlig fase af sygdommen. Dette er benyttet til
tidlig diabetes-diagnosetisering gennem non-invasive
målinger på kapillærer i øjet og rejser spørgsmålet
om oscillationernes betydning.

Fænomenet klapløs strømning optræder også,
når musklerne benyttes. Muskler trækker sig sammen
når de stimuleres, hvorved de mange små blodårer
der løber gennem den aktive muskel sammentrykkes.
Dette svarer til væskestrømning i en elastisk slange

der sammentrykkes. 
Den menneskelige vejrtrækning foregår ved at

man periodisk sænker diafragm-musklen i mellem-
gulvet, hvorved et periodisk undertryk henholdsvist
overtryk i brystregionen (og modsat i mellemgulvet)
etableres. Dette giver en direkte kobling mellem
blodkredsløb og respiration, da respirationen leder
til et variable udefrakommende tryk på blodårerne i
regionen. Effekten af koblingen kan undersøges ved
at modellere og analysere, hvordan trykændringerne
i brystkassen mekanisk påvirker blodets cirkulation.
Dette har ikke alene stor betydning i forbindelse
med arbejds- og idrætsmæssige præstationer, men
åbner som nævnt ovenfor desuden direkte for en
modelbaseret undersøgelse af, hvordan personer
med hjertestop på den mest hensigtsmæssige måde
bør udsættes for hjertemassage.

Endelig har fænomenet stor betydning i forbin-
delse med mikro- og nanopumper. På lille skala kan
man ikke konstruere konventionelle pumpemekanis-
mer, men da det ofte er partikler med ladning eller
spin, der skal ledes gennem en kanal, kan princippet
benyttes ved at påtvinge nanokanalen et eksternt
elektrisk eller magnetisk felt. Herved fremkommer en
klapløs pumpemekanisme der kan benyttes til at
regulere strømninger på mikro- og nanoskala.

En sidste men hypotetisk anvendelse har med
verdenshavene at gøre. Månens periodiske bane om
jorden udsætter vandet i verdenshavene for en perio-
disk gravitationel påvirkning. Det er meget tænkeligt,
at der herved fremkommer en klapløs pumpemeka-
nisme der, foruden at skabe tidevandseffekter, er
med til at styre strømningen i verdenshavene.
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Instituttet blev etableret d. 1. september 2006 som
et led i RUC’s samlede reformproces. Indtil da var
de to fagområder psykologi og uddannelsesforsk-
ning organisatorisk placeret på hvert sit institut.
En stor del af 2006 var målrettet udvikling af insti-
tuttets samlede profil og kapacitet. 

Instituttet er bredt funderet i sin tilgang til
psykologi og uddannelsesforskning. Instituttet
bestræber sig på at udvikle en national og interna-
tional førerposition inden for især to felter: det
socialpsykologiske felt, der knytter sig til relatio-
nen individ/samfund og hverdagslivets socialpsy-
kologi og til feltet livslang læring, der omfatter
samspillet mellem menneskers livshistoriske lære-
processer og forskellige læringsmiljøer i deres sam-
fundsmæssige kontekst. Instituttet varetager forsk-
ning, uddannelse, formidling samt omfattende
ekstern virksomhed med henblik på videndeling
og kompetenceudvikling. Instituttet prioriterer
tværfagligt samarbejde og interdisciplinære tilgan-
ge i overensstemmelse med RUCs overordnede
målsætninger. Instituttet har en omfattende inter-
national kontaktflade til førende forskningsmiljø-
er i udlandet. Instituttet værdsætter et frugtbart
samspil mellem eksternt finansieret forskning,
instituttets prioriterede forskningsområder og
uddannelserne. 

Uddannelser
Instituttet udbyder de to overbygningsuddannel-
ser i Psykologi og i Pædagogik og Uddannelses-
studier. Instituttet udbyder desuden uddannelsen
Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier i samar-
bejde med Institut for Miljø, Samfund og Rumlig
Forandring. Endvidere har instituttet masterud-
dannelserne Master i Voksenuddannelse (MVO) og
Master i Organisationspsykologi (MPO). Endvidere
har PAES værtskabet og ansvaret for Roskilde
Universitetscenters pædagogiske efteruddannelse
(UniPæd). 

Forskningsprofil
Instituttets forskning i psykologi søger at registrere
og afdække psykologisk relevante forandringer i

Institut for Psykologi 
og Uddannelsesforskning
Department of Psychology and Educational Studies (PAES)
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hverdagslivet og forstå dem i deres historiske
udviklingsdynamik. Der sigtes desuden mod at
udvikle viden, metoder og arbejdsformer, der kan
medvirke til at udvikle menneskers selvforståelse
og indflydelse i deres hverdagsliv. Forsknings-
indsatsen retter sig primært mod tre livsområder,
men går også på tværs af disse. De tre områder er:
familie- og børneliv, læringsforløb og institutions-
liv samt organisations- og arbejdsliv. 

Instituttets forskning i pædagogik og uddan-
nelse er orienteret mod at belyse læreprocesser i et
livslangt perspektiv med særligt fokus på arbejde
og professioner, uddannelse og institutioner samt
livsløb og hverdagsliv. Sigtet er at udvikle nuance-
rede forståelser af samspillet mellem menneskers
vilkår for læring og de subjektive processer, der er
involveret i læreprocesser, samt at bidrage til ud-
viklingen af bedre læringsmiljøer. Arbejde med
metodologi og metodeudvikling er prioriteret med
hovedvægt på områderne livshistorie og subjekti-
vitet, kultur og feltanalyse samt aktionsforskning.

Mellem humaniora og samfundsvidenskab
Forskningen ved instituttet befinder sig i skærings-
feltet mellem humaniora og samfundsvidenskab.
Problemorienteringen og forpligtelsen på praksis-
nær forskning nødvendiggør et samarbejde på
tværs af de traditionelle discipliner i psykologi og
pædagogik, ligesom der inddrages discipliner fra

antropologi, biologi, filosofi, historie og sociologi.
Instituttet karakteriseres ved en kritisk udvikling
af viden, der er orienteret mod at afdække betin-
gelserne for øget velfærd, velstand og social bære-
dygtighed i samfundet. Forskningen er baseret på
forskningsgrupper og forskningsprojekter og læg-
ger op til en fleksibel udnyttelse af forskernes
kapacitet i tværgående samarbejder. Der er aktuelt
fem forskningsgrupper og to centre ved instituttet.
Forskningsorganiseringen tager sigte på udnyttelse
af synergieffekter mellem instituttets fag, men
respekterer også fagenes forskellige omverdensbe-
tingelser og traditioner. Forskningsgrupperne har
det første år brugt tid på dialog på tværs af de to
faggrupper. Et konkret resultat af denne dialog er,
at instituttets børne-, ungdoms- og familieforskere
mod slutningen af 2006 indledte et forpligtende
samarbejde i det nye Center for Barndoms-, Ung-
doms- og Familieforskning. Det andet center er det
nyetablerede Center for Socialt Entreprenørskab, der
via forskning og uddannelse bidrager til kompe-
tenceudvikling især i den tredje sektor. 
Instituttets fem forskningsgrupper er:



• Læring, organisation og arbejde (Peter Olsén,
forskningsgruppeleder)

• Childhood, Family, Identity and Ethnicity in
Radical Modernity (Lasse Dencik, forsknings-
gruppeleder)

• Subjekt, teknologi og social praksis (Charlotte
Højholdt, forskningsgruppeleder)

• Køn, krop, arbejde og læring (Kirsten Grønbæk
Hansen, forskningsgruppeleder)

• Livslang læring (Anders Siig Andersen, forsk-
ningsgruppeleder)

Ph.d.-programmer
De to faggrupper psykologi og uddannelsesforsk-
ning har begge et RUC anerkendt ph.d.-program.
Programmet på Psykologi hedder ”Socialpsykologi
i en radikaliseret modernitet” og deltager i Dansk
Forskerskole i Psykologi, som organisatorisk aktuelt
er placeret på Københavns Universitet
(http://www.psyforskerskole.dk). 

Den psykologiske faggruppe retter primært
forskningsindsatsen mod tre livsområder: Familie-
og børneliv, Læringsforløb og institutionsliv og
Organisations- og arbejdsliv. Hertil kommer temaer,
som går på tværs af sådanne opdelinger af hver-
dagslivet fx etnicitet, køn og subjektivitetens rela-
tion til teknik. 

Uddannelsesforskning har Forskerskolen i
Livslang Læring. Dette ph.d.-program er nu på sin

anden 5-årige bevilling fra 2005-2010 fra Forsker-
UddannelsesUdvalget i Forskningsstyrelsen. For-
skerskolens aktiviteter og fremtidsplaner vurderes
løbende af et Advisory Board. Forskerskolen har
en tværvidenskabelig forskningstilgang, som til
stadighed udvikles teoretisk og metodologisk. Der
lægges stor vægt på at integrere de studerende i
det eksisterende forskningsmiljø gennem net-
værksdannelser og konkrete planlægningsopgaver.
I 2006 har forskerskolen etableret et samarbejde
med Pædagogik ved Institut for Medier, Erken-
delse og Formidling ved Københavns Universitet
samt TekSam ved Roskilde Universitetscenter om
gennemførslen af fælles forskerskoleaktiviteter og
vejledningsdrøftelser. Endelig deltager forskersko-
len i den nationale koordinering af ph.d.-uddan-
nelse inden for pædagogik og uddannelsesforsk-
ning og har ansvar for vedligeholdelsen af den
fælles netportal: www.educational-research.dk.

Ph.d.-grader tildelt i 2006
Helle Krogh Hansen forsvarede 19.01.06 afhand-
lingen: ”Ældreomsorg i et pædagogisk perspektiv”.

Grete H. Sund forsvarede 03.02.06 afhandlingen:
”Forskjellighet og mangfold - muligheter og beg-
rensninger for individ og arbeidsplass?”.

Sunniva Engelbrecht forsvarede 28.04.06 afhand-
lingen: “Motivation and burnout in Human
Service Work - The case of midwifery in
Denmark”.

Eva Silberschmidt Viala forsvarede 04.05.06
afhandlingen: ”Fra par til førstegangsforældre - en
undersøgelse af familieliv i udvikling”.

Carsten Bendixen forsvarede 23.06.06 afhandlin-
gen: ”Psykologiske teorier om intelligens og folke-
skolens elevdifferentiering”.

Nelli Ø. Sørensen forsvarede 23.06.06 afhandlin-
gen: ”I virkeligheden udenfor”.

Særlige og større aktiviteter ved PAES
Ph.d.-temaseminar: ”Tendenser og udfordringer i
ungdomsuddannelser og ungdomsforskning”, 8.-
9. marts. Seminarets formål var at åbne for en kri-
tisk refleksion af den måde, vi forstår unge og
ungdomsuddannelse teoretisk og empirisk. Fore-



læsninger ved interne og eksterne forskere samt
præsentation af ph.d.-projekter.

Åbent arrangement: Børn og unge i det multietni-
ske samfund, 4. april. 

Besøg af forskere fra Centrum för Kulturstudier
ved Göteborg Universitet. Temaeftermiddag
omkring børn i det multietniske samfund ved
Center i Barndoms- og Ungdomsforskning og
Forskerskolen i Livslang Læring.

Fagligt arrangement i anledning af udgivelse af
antologien ”BØRNS STEDER”, 7. april. Forfattere af
antologien præsenterer kortere oplæg. Arrangeret
af Center i Barndoms- og Ungdomsforskning. 

Seminar med Professor Tara Fenwick, Alberta
Universitet, Canada ved Forskerskolen i Livslang
Læring, 16. maj. Tara Fenwick is Director of the
Work and Learning Network for Research and
Policy and coordinator of Adult Education degree
programs in Alberta. ”Learning as Grounding and
Flying: Knowledge, skill and transformation in
changing work contexts”.

Internationalt forskningsseminar og ph.d.-kursus
12. – 14. juni om “Social psychology in a radicali-
zed modernity: In search of new research approa-
ches to social relationships and everyday life”.

Seminariet tiltrak et meget stort antal deltagere
fra adskillige universitetsinstitutioner både i
Danmark og andre lande. Plenarforelæsningerne
af hhv. Prof. Rom Harré om Positioning theory
and grammatical aspects of the self og Prof.
Kenneth Gergen om Toward relational being fyld-
te RUCs Aula til sidste plads.

Konference: ”Children’s Welfare in Ageing Europe
– Challenges and Opportunities”, 16. - 17. juni.
The conference was based upon the work of COST
A19 Children´s Welfare – a European research net-
work starting in 2001. The aim of the conference
was to bring together researchers in the field of
childhood studies to discuss and debate the outco-
me of the COST A19 in the concept of another
relevant research in the field. 110 deltagere.

Open Seminar: Research Methodology Round
Table: Why “Psycho- Societal Research”?, 16. juni.

Seminar with international researchers, organized
by The Life History Project in collaboration with
The Graduate School in Lifelong Learning.

VIII. International Summer School in Lifelong
Learning, 1. – 11. august. Tema: “Learning,
Democracy and Social Change”. 30 internationale
deltagere.

Konference: VET & Culture. 23. – 26. august. 
Instituttet arrangerede den internationale konfe-
rence om ”Divergence and convergence in educa-
tion and work” som led i forskernetværket ’VET &
Culture’ samt ESREA netværket ’Work & Lear-
ning’. Konferencen blev afholdt i samarbejde med
DPU og med støtte fra Undervisningsministeriet
og havde 60 deltagere fra 11 forskellige lande. De
51 skriftlige bidrag (papers) og fire plenumoplæg
på konferencen kan ses på hjemmesiden
http://www.peda.net/veraja/uta/vetculture/confe-
rences/copenhagen

I forlængelse af konferencen redigerer Vibe
Aarkrog, DPU, og Christian Helms Jørgensen,
PAES, en engelsk antologi med 20 udvalgte bidrag
fra konferencen, som udkommer på Peter Lang
medio 2007. 

Ph.d.-temaseminar: Arbejde, køn og hverdagsliv,
19. – 20. september. Forelæsninger ved professor
Kurt Aagaard Nielsen om arbejdets sociale oriente-
ring, professor Thomas Leithäuser om hverdagsbe-
vidsthed og interne oplægsholdere.

International gæsteforelæsning 30. september
Thinking with the body: artistic perception and
critical reflection. Forelæsning ved Reader Lynn
Froggett, Psychosocial Welfare, University of
Central Lancashire.

Konference: ”Overgange fra skole til erhvervsud-
dannelse fra erhvervsuddannelse til arbejde”, 2.
november. Afholdt i Odense Kongrescenter, arran-
geret af Forsker–Praktiker Netværket for Erhvervs-
uddannelserne. 89 deltagere.

Årstræf ved Forskerskolen i Livslang Læring, 16.
november. Fokus på forskeruddannelse som kvali-
fikation og meritering.
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Seminar: A Closer Look. 23. – 24. november 2006.
CEBUF arrangerede i samarbejde med Det Nordi-
ske Netværk for Visuelle Studier konferencen: 
A Closer Look: Knowing through Images.

Konferencen henvendte sig til en bred tværfag-
lig kreds af forskere og forskerstuderende i de
skandinaviske og baltiske lande, og der deltog ca.
50 fra Estland, Rusland, Island, Norge, Sverige,
Finland og Danmark. 20 papers og visuelle oplæg i
form af diasshows, powerpoint, fotografier, film i
en række emnespecifikke workshops. Konferen-
cens keynote speakers inkluderede Elizabet
Edwards, University of the Arts London, Cecilia
Parsberg, svensk visuel kunstner og dokumentar-
filmskaber, Paul Sweetman, University of
Southampton.

Medarbejdere

Videnskabelige medarbejdere:
9 professorer, heraf 2 med særlige opgaver, 1 vikar  
incl. 1 på orlov
1 professor emeritus
33 lektorer, heraf 1 vikar, incl. 4 på orlov
22 eksterne lektorer, heraf 11 lektorer tilknyttet
MPO
8 adjunkter
1 undervisningsadjunkt
3 undervisningsassistenter
6 forskningsassistenter
24 ph.d.-studerende, heraf 13 stipendiater og 11
samfinansierede b)
96 fastansatte VIP incl. ph.d.-studerende (stipen-
diater + samfinansierede) a)
10 løstansatte VIP

a) eksklusiv 1 professor emeritus.
b) endvidere er der 26 ikke finansierede indskrev-
ne ph.d.-studerende.

TAP-medarbejdere: 
2 AC-TAP
11 HK og TEK-TAP
1 pædagogisk konsulent
TAP: 14 ialt
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Hvordan og hvornår lærer mennesker? Hvornår er
undervisning nødvendig? Hvordan hænger læring
sammen med sociale, kulturelle og historiske for-
hold? 

Dette er blot eksempler på spørgsmål, som den
pædagogiske psykologi handler om - men der er for-
skel på, hvordan vi forstår det. I de senere år er disci-
plinens traditionelle fokus på menneskers indlærings-
processer og -vanskeligheder blevet udfordret, og
forholdet mellem hverdagsliv, uddannelsessystem og
konkret pædagogisk praksis kommet i fokus.

I 2002 fik det pædagogisk-psykologiske netværk
PIFF (Person, Intervention, Fællesskabsformer – i
Forandring) en netværksbevilling fra det daværende
Humanistiske Forskningsråd. Netværket bestod på
det tidspunkt af universitetsansatte pædagogiske psy-
kologer på Aalborg Universitet, Aarhus Universitet,
Københavns Universitet og Roskilde Universitets-
center - og da Danmarks Lærerhøjskole blev til
Danmarks pædagogiske Universitet, kom der også
deltagere derfra. Bevillingshaver og koordinator var
Birgitte Elle, RUC. Netværket samarbejdede med
internationale kolleger fra Australien, England,
Tyskland og USA om disciplinens udfordringer. 

I 2006 udkommer så antologien: Pædagogisk psy-

kologi – positioner og perspektiver (Elle, B., K. Nielsen
& M. Nissen (red.), Roskilde Universitetsforlag), der
med afsæt i disse udfordringer og med bidrag fra
netværkets deltagere forsøger at medvirke til refor-
mulering og kvalificering af pædagogisk psykologis
teoretiske og praktiske område. Da det pædagogisk-
psykologiske genstandsfelt er en størrelse, der ikke
længere giver sig selv, rummer antologien søgende,
undrende og kritiske perspektiver på måderne, hvor-
på psykiske aspekter og subjektivitet skabes og gen-
skabes i pædagogiske praksisser, og hvordan der teo-
retisk tænkes herom. Der er således refleksioner over,
hvordan pædagogisk psykologi bidrager til forandrin-
ger i menneskers liv, og hvad disse forandringer
betyder for de involverede og de større sammen-
hænge, vi er del af. I disse diskussioner gentænkes
pædagogisk psykologi i lyset af den tvivl om moder-
nitetens kritiske projekt, der har præget diskussioner-
ne inden for og uden for psykologien i mange år. Set
i det lys, står pædagogisk psykologi i samme oriente-
ringsfase, som kendetegner store dele af humaniora
og samfundsvidenskab, men søger især at finde
plads til individet, personen, subjektet, som ikke på
samme selvfølgelige måde som tidligere kan danne
udgangspunkt for analyserne. 
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Person, intervention,
fællesskabsformer – i forandring

Af professor Birgitte Elle, e-mail:belle@ruc.dk
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Ældreomsorg er en stor samfundsopgave, der som
hovedregel varetages af kortuddannede kvinder.
Deres arbejde er krævende, modsætningsfyldt og
fysisk såvel som psykisk belastende, men generelt set
føler de megen arbejdsglæde. Ph.d.-projektet ”Æl-
dreomsorg i et pædagogisk perspektiv” har under-
søgt, hvordan disse kvinder forstår omsorgsarbejdet
og sig selv som omsorgsudøvere, herunder hvordan
og under hvilke vilkår de håndterer arbejdets krav. På
denne baggrund udpeger forskningen nogle bæren-
de ideer, motiver, vilkår og muligheder, som diskute-
res i relation til muligheder og perspektiver for læring
i det moderne, lønnede omsorgsarbejde.  

I projektet har forskellige grupper af omsorgsud-
øvere set en film om ældreomsorg og er blevet
spurgt: ”Hvad tænker I, når I ser dette?” Svarene og
gruppernes spontane diskussioner blev optaget på
video og udgør forskningens empiriske materiale.
Denne model har jeg kaldt for SOPHOS (Second
Order Phenomenological Observation Scheme).
Materialet gav mulighed for at indkredse og diskute-
re nogle væsentlige temaer i ældreomsorg og at
udpege læringspotentialer, som findes subjektivt,
individuelt og kollektivt hos omsorgsudøvere og som
en del af deres konfliktfyldte arbejds- og livsvilkår.
Tolkningerne er stærkt inspireret af Ricœur’s kritiske
hermeneutik, og karakteristisk for projektets teori er,
at den er ideologikritisk, psykodynamisk i en inter-
subjektiv forståelse og optaget af eksistensens grund-
betingelser. 

Ph.d. afhandlingen præsenterer teorien bag SOP-
HOS og en række af de fremanalyserede temaer. Det
første handler om faglig identitet og anerkendelse.
Dette belyses ud fra en tekst, hvori nogle kvinder
meget engageret taler om at blive omtalt som hjem-
mehjælper, selv om man er uddannet social- og
sundhedshjælper eller -assistent. Fortolkningen hand-
ler om status, hierarkier og paradigmer i ældreom-
sorg, og i forlængelse heraf diskuteres spørgsmålet
om faglig identitet i perspektiv af kvinde- og husmo-
derroller. Et andet fremanalyseret tema handler om
empati, angst og ambivalens. Dette præsenteres ud
fra en gruppe kvinders spontane diskussion af, hvor-

når man bør bruge handsker i berøring med gamle
mennesker. Fortolkningen viser kvindernes vilje til
empati men i lige så høj grad den angst og ambiva-
lens, der ligger i deres sprog og argumenter. Mødet
med den gamle og døende krop skaber angst, og
måske er de komplicerede følelser, der opstår i
mødet med forfald og død, en trussel mod omsorgs-
udøveres selvbillede og projekt, som – godt hjulpet
af vores kulturs kantianske etik og en symbolkvinde-
lig socialisation - går ud på at tåle alle mennesker og
alt vanskeligt arbejde. 

Empirien var spækket med udsagn om at give,
modtage og give lov. Disse udsagn er blevet samlet i
et tema med betegnelsen gaveudveksling i en
omsorgsrelation, dvs. at give gaver i bogstavelig og i
metaforisk forstand, herunder at give lov. Centralt
står spørgsmålet om magtrelationer, men ’gavegiv-
ning’ ses i høj grad som udtryk for positiv gensidig-
hed og anerkendelse. Det påpeges, at ’gaver’ står i
et spændingsforhold til professionaliseringsbestræ-
belser inden for omsorgsarbejde, men at problema-
tikken ikke dermed må tabuiseres. Ved at studere
fænomenet ’gaver’ kan man nemlig få øje på vigtige
drivkræfter og kritiske potentialer. 

Andre diskussioner og udsagn blev tematiseret
som idealer og idyllisering i omsorgsarbejde. En kontro-
versiel tolkning inden for dette tema foreslår, at de
tendenser til idyllisering, herunder barnliggørelse,
man kan finde i kommunikation fx med og om svært
demente mennesker, forstås som omsorgsudøveres
(ubevidste) forsøg på at modvirke objektgørelse. I
det barnlige finder omsorgsudøvere (også ubevidst)
livserfaringer og sproglige udtryk, som be(griber)
deres egne følelser og demensomsorgens barske
sociale realitet. Barnliggørelse er selvsagt uaccepta-
belt, men kun gennem fordomsfri forståelse af dybe-
religgende følelser kan man motivere en ændret
adfærd. I forlængelse heraf påpeger afhandlingen, at
markedssprog, juridiske sprog og videnskabelige
sprog har berettigelse men er utilstrækkelige, og at
der bør udvikles et omsorgssprog, som er professio-
nelt samtidig med, at det kan be(gribe) og udtrykke
følelser og solidaritet.
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Ældreomsorg i et pædagogisk
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Projektet har spurgt til læringspotentialer, -pro-
blemer og –muligheder med udgangspunkt i
omsorgspersoners forståelser, følelser og motiver.
Svaret var, at læringen bør være eksemplarisk i en
moderniseret ”Oskar Negt-version”, hvor læringste-
maer skal være:

• formuleret af omsorgsudøverne selv og vedrøre
deres dagligdag

• kendetegnet ved psykisk energi og subjektiv
betydning for de lærende

• række ud over de umiddelbare interesser, angå
mere almene samfundsmæssige forhold, og have
betydning for bevidstgørelse og frigørelse.

Argumentet er, at læringspotentialer findes i dialek-
tikken mellem lærende subjekter og læringens
omstændigheder (vilkår og pædagogik). Indholdet i
eksemplarisk læring kan man af gode grunde ikke
fastsætte uden for en konkret læringssituation, men
projektet giver empirisk baserede eksempler: fx pro-
blemer relateret til spørgsmål om faglig identitet og
anerkendelse, omsorgsarbejdets historie, angst og
ambivalens, det symbolmandlige versus symbolkvin-
delige i omsorgens professionalisering, eksistentiel
ensomhed, solidaritet, bufferrolle, forholdet til krop,
aldring, sygdom og død.

Så emotionelt stærke temaer rejser spørgsmålet
om, hvad læring er, og hvad man skal lære. Svaret
er, summarisk udtrykt, at omsorgsudøvere skal tilby-
des hjælp til at udvikle sig gennem angstfri (så vidt
dette er muligt) artikulation af handlemotiver. Deres
fortællinger fra eget liv skal bringes ind i læringsrum-
met uden at blive vurderet ud fra normer om sam-
menhæng og kontrol men derimod ud fra subjekter-
nes evne til at reflektere, til at skabe læring ud af
livets tildragelser og ud fra evne til moralsk kontekst-
fornemmelse. Omsorgsudøvere skal støttes i person-
lig udvikling, uden at man kommer til at forstærke
problemerne i form af subjektiv overbelastning.
Uddannelser og arbejdssteder skal tage følelser alvor-
ligt, men ikke sentimentalisere følelser. Det er vigtigt
at afdække og italesætte stadig flere af livets områ-
der, men det er også vigtigt at lære, hvornår noget
’snakkes ihjel’. I forlængelse heraf påpeger jeg, med
henvisning til Thomas Ziehe, at det er nødvendigt at
magte nærhed og distance, det kendte versus det
fremmede, og jeg konkluderer, at det er vigtigt at
turde erkende de ambivalenser, som mærkes i læring
og arbejde inden for omsorg. Dette er særlig vigtigt i

omsorg og omsorgsarbejde, som jo berører de
udøvende i omfattende forstand, idet det vedrører
deres arbejde (den sociale tryghed og position), det
aktiverer grundlæggende subjektive behov og drifter
(det psykodynamiske aspekt), og det minder om, at
ensomhed, smerte og død er allestedsnærværende
(det eksistentielle grundvilkår).

Det pædagogiske ideal er, at omsorgsudøvere
lærer at håndtere det moderne, lønnede omsorgsar-
bejdes modsatrettede logikker og krav som en mulig-
hed for selvudvikling, at de lærer at udforske og
udfordre systemet, og at de individuelt og kollektivt
har forandringskraft. 
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Året 2006 var kendetegnet af store, organisatoriske
forandringer. RUC fik ny rektor, og de eksisterende
10 institutter blev sammenlagt til 6. 

Det institut for Samfund og Globalisering, vi
står med ved udgangen af 2006, består hovedsage-
lig af medarbejdere fra Forvaltningsuddannelsen
(tidligere Institut for Samfundsvidenskab og
Erhvervsøkonomi), medarbejdere fra Interna-
tionale Udviklingsstudier (tidligere Institut for
Geografi og Internationale Udviklingsstudier), og
det nu nedlagte Center for Ligestillingsforskning.

Institutreformen
Institutleder, professor Bent Greve ønskede i janu-
ar 2006 at træde tilbage fra lederposten for
Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervs-
økonomi. Professor Peter Bogason blev efter en
kort konstitution valgt af medarbejderne til at
lede instituttet under den klare forudsætning, at
han ikke ønskede at fortsætte som institutleder,
når RUC’s forventede nye profil var etableret efter
rektorskiftet og de organisatoriske konsekvensæn-
dringer var gennemført. 

1. september blev RUC’s 10 institutter sam-
menlagt til 6. Peter Bogason fortsatte som konsti-
tueret institutleder indtil dr.scient.pol. Gorm Rye
Olsen tiltrådte institutlederposten den 1. novem-
ber. Sekretariatsleder Susanne Kennan fratrådte til
en anden stilling uden for universiteterne den 1.
maj, og cand.scient.adm. Mette Sonne Brendstrup
tiltrådte posten pr. 1. august.

På ledelsesplan har arbejdet hen imod den nye
organisation for RUC overskygget alt andet arbej-
de. Konsistorium blev afløst af Akademisk Råd den
1. februar. Den nye rektor tiltrådte 1. marts og
offentliggjorde straks en principplan for en ny
organisation for RUC baseret på forskningsgrupper
i stedet for uddannelser. Det var herefter bl.a.
institutledernes opgave at forhandle muligheds-
rummet for en konkret fremtidig organisation på
VIP-siden. Rektoratet stod for TAP-personalets
fremtidige fordeling. Overordnet fungerede
Akademisk Råd og Hovedsamarbejdsudvalget som
platforme for en række principdiskussioner og
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konkret rådgivning for rektor. Oven i dette interne
arbejde kom Videnskabsministerens initiativ for at
sammenlægge universiteter og sektorforskningsin-
stitutter. Det kom til at tage megen tid på ledelses-
plan, omend resultatet for RUC’s vedkommende
blev status quo. 

Forvaltningsuddannelsen
Forvaltningsuddannelsen og den tilknyttede forsk-
ning er forblevet en af hjørnestenene i det nye
institut. Til trods for organisatorisk usikkerhed har
medarbejderne fortsat det gode arbejde i forskning
og undervisning. VIP-medarbejderne fik således i
maj 2006 fire bevillinger fra Forskningsrådet for
Samfund og Erhverv på næsten 5,5 mill. ialt.
Organisatorisk delte forskningsgruppen om
”Velfærdsstat og velfærdssamfund” sig i to, nemlig
i henholdsvis ”Social retfærdighed og magt” og
”Velfærd, civilsamfund og globalisering”. 

På undervisningssiden blev det besluttet at
stoppe optaget af internationale studerende, indtil
de økonomiske rammer for uddannelsen blev
afklaret. Samtidig indledtes et reorganiseringsar-
bejde med henblik på at få tre studieledere i stedet
for een, således at den faglige del af arbejdsbyrden
kunne fordeles på flere personer. Danmarks
Evalueringsinstitut har indledt en evaluering af
sociologiuddannelsen, hvor Socialvidenskab er

blevet inddraget til trods for sit noget bredere
sigte. MPP-uddannelsen optog 1. februar et nyt
hold på 27 studerende.

Internationale Udviklingsstudier
En anden hjørnesten i det nye store institut er
Internationale Udviklingsstudier, som frem til de
nye institutdannelser havde professor Henrik
Secher Marcussen som institutleder under det tid-
ligere Institut for Geografi og Internationale
Udviklingsstudier. Selv om restruktureringen af
universitetet herunder forberedelsen af de nye
institutter har krævet megen energi og en betyde-
lig arbejdsindsats, har Internationale Udviklings-
studier gennem 2006 opretholdt sin position som
et attraktivt sted for både forskning og undervis-
ning. Således har kandidatuddannelsen i Interna-
tionale Udviklingsstudier fortsat kunnet registrere
en konstant, høj søgning, som ved semesterstart
den 1. september androg omkring 120 nye stude-
rende. Samtidig udgør Forskerskolen i Interna-
tionale Udviklingsstudier en faglig kerneaktivitet,
som med sine ca. 25 indskrevne forskerstuderen-
de, sine intensive forskeruddannelseskurser, gæste-
professorer samt internationale gæsteforskerstude-
rende fremstår som et dynamisk lærings- og forsk-
ningssted.    



Nye forskergrupper
Med sammenlægningen under Institut for Sam-
fund og Globalisering er der inden for Udviklings-
studier igangsat en nyorientering af forskningen,
som på én og samme gang forsøger at udnytte
nogle af de forskningsmæssige spidskompetencer,
som har karakteriseret Udviklingsstudier under
den tidligere struktur. Samtidig med denne nyori-
enteringsproces inviteres der bredt til nye forsk-
ningsmæssige samarbejder og tværgående organi-
sationsformer under den nye institutdannelse.
Som udgangspunkt for denne proces har Udvik-
lingsstudiers medarbejdere etableret to forsknings-
grupperinger, henholdsvis forskningsgruppen
inden for ”Development Challenges: Globaliza-
tion and Local Complexities” og ”Politics and
Culture in the Developing World”.

I 2006 har Udviklingsstudier modtaget ekster-
ne bevillinger til forskningsprojekter på i alt 5,2
mill. kr., fra henholdsvis Forskningsrådet for Er-
hverv og Samfund, Det Faglige Udvalg for Udvik-
lingsforskning under Udenrigsministeriet/Danida

samt Forskeruddannelsesudvalget. Sidstnævnte
har med en bevilling til Forskerskolen i Interna-
tionale Udviklingsstudier gjort det muligt at afhol-
de intensive forskeruddannelseskurser med inter-
national deltagelse, invitere udenlandske gæste-
professorer til kortere ophold samt stipendier til
finansiering af udenlandske ph.d.-studerendes
ophold ved Forskerskolen, som regel af 1 seme-
sters varighed.

Samling af personalet
Det nye institut startede pr. 1. september. Det
skete uden afklaring af TAP-stabens forhold og
med låste budgetforhold. Groft sagt måtte man
føle sig frem til en arbejdsform baseret på de over-
førte elementer af de to gamle institutter. Lokaler-
ne var de samme, hvilket indebar, at de to dele af
det nye institut lå fysisk adskilt fra hinanden. Stu-
dieledelsen og studieadministrationen forblev den
samme igennem efterårssemesteret. Center for
Ligestilling fortsatte arbejdet med en afvikling,
idet de overførte medarbejdere indtrådte i norma-
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le universitetsstillinger. Det blev indledt en semi-
narrække for VIP-erne med henblik på en afkla-
ring af, hvilke kompetencer og ønsker til fremti-
den der var m.h.t. forskningsorganiseringen.

Den 1. november tiltrådte Gorm Rye Olsen
som ny institutleder for det samlede institut. Den
første store udfordring var at få lavet et budget
2007 for hele instituttet. Det lykkedes på trods af,
at der fra centralt hold var blevet pålagt en 7%
besparelse. Diskussionerne om dannelse af nye
forskningsgrupper fortsatte frem til den 8. decem-
ber, hvor der blev afholdt et stort fælles institutse-
minar for såvel VIP- som TAP- personale. VIP-grup-
pen enedes om at fortsætte drøftelserne af forsk-
ningsgrupperne igennem foråret 2007. TAP-grup-
pen lavede en opsamling på efterårets drøftelser af
organisering og opgavefordeling indenfor gruppen.
Seminaret afsluttedes med fælles middag. 

Global Studies
Endelig blev der nedsat en arbejdsgruppe beståen-
de af repræsentanter fra de store miljøer på insti-

tuttet med henblik på at udvikle et forslag til en
ny uddannelsesretning i ”Global Studies”. For-
målet med en sådan ny uddannelsesspecialisering
er for det første at give instituttets studerende et
nyt tilbud. For det andet er formålet med en
uddannelse i Global Studies at profilere instituttet
på sin tværfaglige forskning og understrege denne
forsknings komparative fordel. Endelig for det
tredje skal samarbejdet om denne ny uddannelse
tjene til at styrke instituttets indre sammenhængs-
kraft.

Ved uddelingen af midler fra FSE i december
opnåede Institut for Samfund og Globalisering i
alt 2,1 mill. kr. fordelt på to projekter.
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Demokratisk og effektiv netværksstyring
Center for Demokratisk Netværksstyring blev etable-
ret med støtte fra en netop afsluttet bevilling på 3
mio. kr. fra det samfundsvidenskabelige forsknings-
råd. Centret har siden 2003 forsket i etableringen af
styringsnetværk, deres udvikling og funktionsmåde,
og de forskellige måder hvorpå de kan metastyres.
Fokus har især været på styringsnetværks bidrag til
en effektiv og demokratisk samfundsstyring. Centret
søger med denne fokusering at bygge bro mellem
politisk teori og offentlige administrationsstudier, der
især i den Angelsaksiske del af forskningsverdenen
ofte er adskilte.

Centret har med afsæt i forskellige postliberale
demokratiteorier udviklet en række systematiske fore-
stillinger om styringsnetværks demokratiske potentia-
ler, og har desuden defineret en række krav til sty-
ringsnetværks demokratiske forandring. På samme
måde har vi arbejdet med effektivitetsbegrebet med
henblik på at udvikle en adækvat forståelse af effekti-
vitet i forhold til interaktive styringsprocesser. Målet
er at udvikle operationelle standarder, som gør det
muligt at måle, vurdere og forbedre styringsnetværks
bidrag til en effektiv og demokratisk samfundssty-
ring.

Forskningen har foreløbig ført til publikationen af
fem særnumre af internationale forskningstidsskrifter,
samt en mindre bogserie udgivet af det engelske for-
lag Palgrave-Macmillan. Vores tre bøger søger at
sætte en international forskningsdagsorden for det,
som vi definerer som anden generations styringsnet-
værksforskning. Hvor den første generation analysere-
de den stigende anvendelse af styringsnetværk inden
for forskellige politikområder; forskellen på at styre
ved hjælp af hierarki, marked og netværk; samt deres
bidrag til en effektiv samfundsstyring, så rejser den
nye anden generation en række presserende spørgs-
mål om styringsnetværks dynamiske udvikling, betin-
gelserne for succes og fiasko, mulighederne for
metastyring og de demokratiske problemer og
potentialer.
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Netværksstyring af det komplekse 
og fragmenterede samfund
- et netop afsluttet forskningsprojekt ved ISG

Af professor Jacob Torfing, e-mail: jtor@ruc.dk 
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Projektet har søgt at afdække, hvorledes konflikter
om retten til jord indgår som et centralt motiv i afri-
kansk lokalpolitik. Studiet er foretaget i det nordlige
Ghana. Her gælder det som i store dele af Afrika, at
der både er en konkurrence om hvilke regler (lovgiv-
ning, sædvaner, etc.) der er gældende i praksis, og
en konkurrence om, hvilke myndighedsinstitutioner
(chiefs, kommunalforvaltningen, domstole, Land
Commission, etc.), der har kompetencen til at træffe
afgørelse i forskellige sager. 

Forskningsprojektet handler om, hvorledes for-
skellige grupper søger at legitimere krav på jord i det
moderne Ghana. Det er tydeligt, at ’fortiden’ er en
helt central ressource i enhver legitimering. Kan man
påberåbe sig hævd over tid, står man stærkt. Det er
imidlertid tydeligt, at der er flere ’fortider’ på spil på
samme tid. 

Med øget værdi af ressourcerne og øget konkur-
rence om dem, søger de forskellige parthavere, at
sikre sig øget kontrol. De klassiske teorier forudsiger,
at når der opstår knaphed, vil der opstå institutionel
klarhed; staten vil skabe klarere og mere gennem-
skuelige ejendomsregler, der gradvis vil resultere i
større sikkerhed og vished. Disse teorier hviler på en
antagelse om at staten eksisterer og centraliserer.
Forskningsresultaterne fra det nordlige Ghana, og fra
andre steder i Afrika, udfordrer ikke desto mindre
disse antagelser. Når det institutionelle landskab er

broget, kan øget konkurrence føre til, at ’nye’, og
’gamle’ institutioner dukker op for at gøre krav på de
nye ressourcer. Det betyder ikke større klarhed. Vi er
vidne til en form for statsdannelse på lokal-niveau.
De forskellige institutioner søger hver for sig at blive
til den egentlige myndighed på området. Og med
områdets vigtighed – ejendomsret berører alle og de
fleste aspekter af samfundslivet i Ghana – bliver de
sejrrige institutioner til grundpiller i staten fremover.
I løbet af forskningsprojektet har jeg arbejdet på en
bog, som nu er i den lange udgivelses-pipeline.
Derudover er en række artikler og kapitler publiceret
forskellige steder. 
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Hvem ejer Bolgatanga? 
Lokalpolitik og ejendoms-dynamikker i Afrika

Af professor Christian Lund, e-mail: clund@ruc.dk
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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. Biblioteket
indgår i det samlede nationale og internationale
bibliotekssamarbejde og driver forsknings- og
udviklingsarbejde inden for sine fag- og funktions-
områder. Biblioteket er officielt EU-dokumenta-
tionscenter og FN depotbibliotek.

Fysisk og elektronisk materiale
Bibliotekets aktivitet målt i antal udlån af ”tradi-
tionelle” materialer - bøger, rapporter, bånd – faldt
markant efter at have stagneret de senere år.
Faldet - der var på knap 11 % - er udtryk for et
skift i benyttelsesmønsteret hos bibliotekets bruge-
re, væk fra papirbårne dokumenter til e-dokumen-
ter. Stigningen i benyttelsen af e-dokumenter –
målt i antal downloads – er på ca. 35% i 2006.
Den stigende benyttelse af e-dokumenter stimule-
rer det virtuelle aspekt af bibliotekets virke, herun-
der betjeningen af brugerne uden for det fysiske
bibliotek. Dette sker ved forskellige webservices og
ved virtuel vejledning, hvor brugerne betjenes
over nettet, som om de var på det fysiske biblio-
tek, men reelt kan befinde sig hvor som helst på
kloden. Selv om meget nu er muligt ved fjernkom-
munikation, besluttede biblioteket alligevel at
udvide åbningstiderne med 10 t. om ugen fra slut-
ningen af 2006, således at der nu er åbent mandag
til fredag fra 8 -19.

Biblioteket har fuldtekst adgang til mere end
13.000 elektroniske tidsskrifter og næsten 20.000
elektroniske bøger. Det er desværre endnu ikke
muligt at lave én samlet søgeflade til alle bibliote-
kets ressourcer, hvad enten de måtte være i papir-
form eller i elektronisk udgave, men RUb har
siden sommeren 2006 etableret muligheder for
såvel samsøgning af et meget stort antal bibliogra-
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Roskilde Universitetsbibliotek



fiske databaser på tværs af fagområder og udgivere
som for en længe efterspurgt decideret artikelsøg-
ningsfacilitet, hvor der søges både i udenlandske
tidsskrifter og i udenlandske bøger og med direkte
link til den fulde tekst, når biblioteket har licens
til en sådan. Der kan således i en og samme søge-
boks foretages en samtidig (parallel) søgning i
flere (udvalgte) bibliografiske databaser efter eget
valg. 

Selvbetjening og personlig betjening
I løbet af første kvartal blev skranken ombygget og
automatiseret. Der opsattes 3 udlånsautomater og
2 afleveringsautomater. I tilknytning til automa-
terne er der etableret selvbetjening ved afhentning
af reserverede materialer. Herefter fremstår skran-
keområdet som en smuk og funktionel enhed,
perfekt indpasset i biblioteksarkitekturens hovedli-
nier og farver. Statistikken viser at cirka halvdelen
af udlånene og afleveringerne nu sker via automa-
terne. I løbet af det kommende år forventes trans-
aktionerne i forbindelse med selvbetjening at stige
til omkring 85% i forbindelse med en modernise-
ring af bibliotekets edb-system.

Tværinstitutionelt samarbejde
Samarbejdet med det lokale folkebibliotek –
Roskilde Bibliotekerne – blev stærkt intensiveret i
det forløbne år. I fællesskab gennemførtes en ud-
dannelse af 18 medarbejdere i projektledelse. Sam-
arbejdskredsen blev - på det kulturelle område -
udvidet med Museet for Samtidskunst; dette nye
omfattende samarbejde har fået navnet mel-
lem_rummet. Det er meningen, at mellem_rum-
met skal udvide og udfordre grænserne for, hvad
man kan opleve på et bibliotek og skabe nye for-
bindelser på tværs af rum og bruger. I løbet af
efteråeret havde RUb 4 spektakulære installatio-
ner; heriblandt en større udstilling/event, som
etableredes i et samarbejde med studerende på
studiet Performance-design. Det er meningen at
dette tværinstitutionelle samarbejde skal formidle
4-5 udstillinger/events om året. 

RUb er også medlem af det såkaldte "Biblio-

teksnetværk Storkøbenhavn", som består af en
række folkebiblioteker samt forskningsbiblioteker-
ne Københavns Universitetsbibliotek og CBS
Biblioteket. Flere undersøgelser har vist, at folke-
bibliotekerne i de store uddannelsesbyer i stigende
grad også betjener studerende fra både mellemlan-
ge og lange videregående uddannelser og biblio-
teksnetværket er oprettet med henblik på at kort-
lægge og forbedre betjeningen af studerende over
gymnasialt niveau på - og på tværs af - de enkelte
biblioteker i samarbejdet. Det er et mål at udarbej-
de forslag til implementering af nye arbejdsgange
i bibliotekerne, der kan føre til en en mere ratio-
nel udnyttelse af ressourcerne i begge biblioteks-
sektorer.

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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I efteråret 2005 tog en af de større politiske sager i
nyere tid langsomt form. Først som en kulturpolitisk,
siden som en integrations- og indvandrepolitisk og til
sidst som en udenrigspolitisk sag. Jyllandspostens
berømte tegninger blev bragt d. 30. september. Det
kulturpolitiske udgangspunkt – illustrationen af en
bog om profeten Muhammed – var fra starten blan-
det sammen med to spørgsmål: 1. Skal hensyntagen
til religiøse følelser sætte nye grænser for ytringsfri-
heden? 2. Er det integrationspolitisk klogt at politise-
re religiøse spørgsmål? 

En række religiøse organisationer protesterede
straks, og sagen fik hurtigt sin egen dynamik, da
statsministeren afviste at mødes med en række mus-
limske ambassadører. I december tog et hold imamer
til Cairo for at få teologiske og verdslige myndighe-
der til at tvinge den danske regering til at undsige
og undskylde Jyllandsposten. Det lykkedes glimrende
at tænde den muslimske, folkelige vrede med en
blanding af fejlinformation og løgn, og i februar
2006 tog anderledes tunge teologiske kræfter over:
Al-Qaradawi, fra Det muslimske Broderskab og
hovedmanden bag den mest besøgte, islamistiske
website: Islamonline anbefalede en boycot af danske
varer. Flag, ambassader og sind blev sat i brand. Det
danske politiske landskab blev for en tid omkalfatret:
Ytringsfrihedsfundamentalister med statsministeren i
spidsen stod over for multikulturalister med tidligere
udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen i spidsen. 

Kravet om ’hensyntagen til religiøse følelser’ har
altid været skalkeskjul for et krav om anderledes tro-
endes og ateisters selvcensur og startskud til en gli-
debane af indrømmelser over for politisk korrekthed,
som er ytringsfrihedens og også den akademiske fri-
heds død. (Jeg arbejdede ved konfliktens start på en
større artikel om den hensygnende akademiske sam-
fundskritik og fornuftskritikkens elendighed). Jeg del-
tog i den offentlige debat i alle de store aviser og i
TV med 5 kronikker, en række kommentarer og inter-
views med et ’fundamentalistisk’ forsvar for ytringsfri-
heden og for statsministerens radikale linje i netop
dette spørgsmål. 

Det er næsten glemt nu, men et flertal af
’meningsdannere’ og et stort antal juridiske professo-
rer mente, at det var hysterisk at tale om, at ytrings-
friheden var truet. Mange mente, at Jyllandsposten
og fundamentalisterne blot sparkede til en forfulgt
minoritet. Uffe Ellemann sammenfattede fint det
multikulturalistiske standpunkt: ”Vi skal ikke lægge
bånd på ytringsfriheden. Vi skal lægge bånd på os
selv og anvendelsen af denne frihed”. Byretten i
Århus frifandt Jyllandsposten. 

Denne vigtige kulturkamp om minoriteters rettig-
heder (både de kritiskes og de kritiseredes) aktualise-
rede stadig mere bestemte spørgsmål: Hvad er
ytringsfrihed? Er den ikke beregnet til at blive vendt
mod magten? Hvorfor findes der et krav om en sær-
lig hensyntagen til religiøse følelser? Disse spørgsmål
førte til to artikler i tidsskriftet Social Kritik i april og
juni. ”Om skrivefrækheden” og ”Shari’a og satire”
om den nødvendigvis uhøflige ytringsfrihed og det
tiltagende pres fra alle typer af religiøse magter og
grupper på ytringsfriheden. Den amerikanske retsteo-
retiker Ronald Dworkins analyser af de begrænsnin-
ger, politisk korrekthed lægger på den (akademiske)
ytringsfrihed, og specifikt hans analyse af ”Retten til
latterliggørelse” fastholder den hårde tone fra den
offentlige debat i denne mere akademiske undersø-
gelse. 

Og hele tiden pressede en undersøgelse af forhol-
det mellem den muslimske Shari’as rets- og moral-
kompleks og menneskerettigheder sig på, godt hjul-
pet af aktuelle krav om at indføre Shari’a i familieret-
ten i udvalgte muslimske (ghetto)områder. I første
omgang blev det til en undersøgelse af de mere for-
melle islamiske forsøg på at samarbejde de to sæt
regler og retsforståelser, som f.eks. i Cairo-deklaratio-
nen fra 1990, og en række liberale islamiske fortolk-
ninger af Shari’a - artiklen ”Pli, demokrati og den
nødvendige blasfemi” fra december i tidsskriftet
Kritik. Her arbejder jeg videre i det spor, den ameri-
kanske retsforsker Ann Elisabeth Mayer har anlagt:
Detaillerede, konkrete konfrontationer mellem islami-
ske retslærdes udsagn og de menneskeretlige regler. 
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Kulturkamp og mediestorm
Muhammed-krisen som deltagelse og forskningsproces

Af Nils Bredsdorff
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Jeg analyserer de liberale islamister, som mange knyt-
ter store forventninger til. Indtil nu tyder intet på, at
der er noget grundlag forventningerne. Tværtimod
fremtræder stadig tydeligere en grundlæggende
modsætning mellem den religiøse dogmatik og
menneskerettighederne, mellem ukrænkelige religiø-
se følelser og retten til kritik. Den næste artikel vil
udkomme i foråret. I Cairo er en ung blogger netop

dømt 4 års fængsel for at have trådt de religiøse
følelser for nær. I Paris forsøger islamiske organisatio-
ner at få dømt bladet Charlie Hebdo for bl.a. at have
bragt Muhammedtegningerne.
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Fakta om RUC
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Organisation



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. Overbygningsuddannel-
serne kan opstilles i 3 hovedgrupper: 

• bacheloruddannelser 
• tofags kombintionsuddannelser  
• 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
• Historie
• Kommunikation
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RUC’s uddannelser
Opbygning og struktur



• Journalistik
• Informatik
• Psykologi
• Filosofi og Videnskabsteori
• Pædagogik og Uddannelsesstudier
• Internationale Udviklingsstudier
• Socialvidenskab
• Offentlig Administration
• Forvaltning
• EU-studies
• Virksomhedsstudier
• Virksomhedsledelse
• 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 indenfor:

• Bioinformatik
• Biomedicin
• Bystudier
• Digital Forvaltning 
• Europæiske Studier
• Flersprogethed og Dansk som Andetsprog 
• Geoinformatik
• Interaktive Medier
• Kulturmiljø
• Landskabsøkologisk Planlægning
• Medicinalkemi
• Migration, Udvikling og Identitet
• Miljøkemi og Økotoksikologi
• Molekylær Bio- og Nanoteknologi
• Museumsformidling
• Naturvidenskab og Virksomhedsledelse
• Public Relations (PR)
• Turisme

Et-fags-kandidatuddannelserne
I modsætning til kombinationsuddannelserne
læses der et fag i de såkaldte etfagskandidatuddan-
nelser. Her kan læses Forvaltningsuddannelsen
eller Teknologisk Samfundsvidenskabelig Plan-
lægningsuddannelse.

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
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Basis

– Humanistisk

– Naturvidenskabelig

– Samfundsviden-

skabelig

Alle uddannelser på

RUC starter med et 2-

årigt 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) 106

Matematik 12

Psykologi 84

Master i Oplevelsesledelse 38   

Kultur- og sprogmødestudier 23 
Turistføreruddannelsen 31
 Master i Computer-Mediated 

   Communication (MCC) 28

Master i Professionel 
Kommunikation (MPK) 73

Master i Organisationspsykologi 75

Master of Public Policy (MPP) 63

Humanistisk Basisstudium 31Andre 60

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 05/06
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Studentertal 1972 – 2006

Studenterfordeling på deltidsuddannelserne 
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Studerende fordelt på fag 
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Antal afsluttede eksaminer
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Indtægter fordelt på udvalgte områder

Udgifter fordelt på udvalgte områder

Uddannelse 37%
(215.9 mio. kr.)

Ialt 100%
(583,2 mio. kr.)

Forskning 26%
(153,4 mio. kr.)

Eksternt finansieret 
forskning 12%
(71,1 mio. kr.)

Øvrige formål 6%
(37 mio. kr.)

Driftstilskud 13%
(76,2 mio. kr.)

Andre indtægter 5%
(29,6 mio. kr.)

Uddannelse 33%
(196,1 mio. kr.)

Forskning 31%
(185,6 mio. kr.)

Formidling 5%
(30,9 mio. kr.)

Bygningsdrift 21  %
(125,5 mio. kr.)

Ialt 100%
(595 mio. kr.)

Generel ledelse og adm. 10%
(56,9 mio. kr.)
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89,9

42%

9%

36%

10% 2%

VIP ordinær virksomhed

D-VIP ordinær virksomhed

VIP ekstern finansiering

D-VIP ekstern finansiering  1%

TAP ekstern finansiering

TAP ordinær virksomhed

Antal akademiske og administrative medarbejdere

Medarbejdernes fordeling på ordinær virksomhed og ekstern finansiering

Note: Medarbejdertallene er opgjort som årsværk. I løbet af 2006 har der været organisationsændringer, og det er
derfor ikke muligt at vise antal årsværk for 2006 fordelt på de enkelte institutter.



Projektets titel 

Undersøgelser af osmolalitet, ionbalance og
kompatible osmolytter hos bjørnedyr

Produktionsforhold hos Laminaria hyperborea
(Kelp) og tilhørende epifytiske makroalger i
Kelp-skovene ud for Norges atlanterhavskyst

Organiske forureninger og toksiske metaller i
det marine miljø med fokus på havne, interna-
tionale skibsruter og pristine områder

Undersøgelser af antifryseproteinsystemer hos
antarktiske fisk med specielt henblik på
Antarktisk Sølvfisk, Pleurgramma antarcticum

Betydningen af signalvejen for den cellulære
effekt af potentielle sundhedsfremmende natur-
stoffer

The development and refining of habitat
suitability criteria for use in habitat modelling
within a European Union context

Arbejdsmiljøhensyn ved offentlige indkøb

Udviklings- og forskningsprojekt med focus på
dilemmaer og perspektiver ved konfliktmæg-
lingsmetoden.

Makroøkonomisk metodologi - i et samfunds-
videnskabeligt perspektiv

Børns deltagelse i natur

Karakterisering af molekylære defekter i protei-
ner fundet hos HNPCC individer med henblik
på forbedret diagnosticering og behandling af
kræftsygdommen

Finansieringskilde

Carlsbergfondet

Carlsbergfondet

VILLUM KANN RASMUSSEN
FONDEN

VILLUM KANN RASMUSSEN
FONDEN

Else og Mogens Wedell-
Wedellsborgs Fond

DHI Institut for Vand og Miljø

Landsorganisationen i 
Danmark (LO)

Døgnplejeformidlingen for 
Børn og Unge i Nordsjælland

Carlsbergfondet

SL's og BUPL's Udviklingsfond

Direktør Jacob Madsen og 
Hustru Olga Madsens Fond

Samlet bevilling

Kr. 150.000

Kr. 100.000

Kr.  2.100.000

Kr. 300.000

Kr. 40.000

Kr. 480.000

Kr. 136.650

Kr. 100.000

Kr. 50.000

Kr. 150.000

Kr. 20.000
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Oversigt over danske 
privatfinansierede projekter 2006
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Yderligere informationer om Roskilde Universi-
tetscenter kan fås ved henvendelse til:
Roskilde Universitetscenter
Kommunikationsenheden
Postbox 260
DK-4000 Roskilde

Telefon: 46 74 20 79 
Fax: 46 74 30 09
E-mail: plk@ruc.dk.
http://www.ruc.dk

Materiale om RUC
Roskilde Universitetscenters årsberetinger.
Institutternes årsberetninger.
Studieguide - indeholder samlet beskrivelse af
samtlige RUC‘s uddannelser mm. Årlig.
Deltiduddannelser på RUC.
Roskilde University Denmark - engelsksproget 
introduktion til RUC.
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. 

Institut for Kommunikation, Virksomhed og
Informationsteknologier (CBIT)
Fagrække: Kommunikation, Journalistik,
Informatik, Virksomhedsstudier,
Virksomhedsledelse, Erhvervsøkonomi (HA),
Datalogi, Performance-design, Master i
Professionel Kommunikation, Master i Computer-
mediated Communication og Master i
Oplevelsesledelse.
Sekretariat: Bygning 43.3 
Sekretariatsleder: Anne Rhein-Knudsen
Telefon: 4674 3830, e-mail: rhein@ruc.dk
Institutleder: Lektor Lene Palsbro
Telefon: 4674 3200, e-mail: palsbro@ruc.dk 

Institut for Natur, Systemer og Modeller (NSM)
Fagrække: Almen Biologi, Fysik, Kemi, Matematik,
Medicinalbiologi, Molekylærbiologi, 
Matematik (Åbent Universitet) Master i
Matematisk Modellering.
Sekretariat: Bygning 27
Sekretariatsleder: Anette Bergmann
Telefon: 4674 3156, e-mail: aber@ruc.dk
Institutleder: Dr.scient. Hans Peter Jensen  
Telefon: 4674 3274, e-mail: hpj@ruc.dk

Institut for Kultur og Identitet (CUID)
Fagrække: Dansk, Engelsk, Filosofi, Fransk,
Historie, Kultur- og Sprogmødestudier, Tysk,
Dansk som andetsprog (danskkurser) og Kultur- og
sprogmødestudier (Åbent Universitet).
Sekretariat: Bygning 3
Sekretariatsleder: Annette Petersen
Telefon: 4674 2559, e-mail: annettep@ruc.dk
Institutleder: Professor Ib Poulsen
Telefon: 4674 2584, e-mail: ibpo@ruc.dk 

Mere at vide
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Institut Samfund og Globalisering (ISG)
Fagrække: EU-studies, Internationale
Udviklingsstudier, Forvaltning, Offentlig
Administration, Socialvidenskab og Master i
Public Policy (MPP) 
Sekretariat: Bygning 25
Sekretariatsleder: Mette Sonne Brendstrup: 
Telefon: 4674 2452, e-mail: mettesb@ruc.dk
Institutleder: Dr.scient.pol. Gorm Rye Olsen
Telefon: 4674 3262, e-mail: gormrye@ruc.dk

Institut for Miljø, Samfund og Rumlig
Forandring (ENSPAC)
Fagrække: Geografi, Miljøbiologi,
Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier, TekSam,
Turistføreruddannelsen (Diplomuddannelse) og
Mastermodul i Kulturplanlægning 
Sekretariat: Hus 11.2
Kontaktsekretær: Anne Klysner
Telefon: 4674 2120 E-mail: enspac@ruc.dk 
Institutleder: Professor Valery Forbes  
Telefon: 4674 2723 E-mail: vforbes@ruc.dk 

Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning
(PAES)
Fagrække: Psykologi, Pædagogik og
Uddannelsesstudier, Sundhedsfremme og
Sundhedsstrategier, 
Master i Organisationspsykologi og Master i
Voksenuddannelse.
Sekretariat: P10
Sekretariatsleder: Alex Nebsager
Telefon:  4674 3026, E-mail: nebsager@ruc.dk
Institutleder: Lektor Lars Hulgård
Telefon: 4674 2439, e-mail: hulg@ruc.dk



Roskilde Universitetscenter

Universitetsvej 1
Postboks 260
DK-4000 Roskilde

Tlf: 4674 2081
Fax: 4674 3009
E-mail: plk@ruc.dk
www.ruc.dk

ISSN: 0900-2588




