
Roskilde
University

Årsberetning 2008

Knudsen, Per Lau

Publication date:
2009

Citation for published version (APA):
Knudsen, P. L. (red.) (2009). Årsberetning 2008. Roskilde Universitet. Årsberetning. Roskilde Universitet Bind
2008 http://hdl.handle.net/1800/5196

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

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

Download date: 22. May. 2023

http://hdl.handle.net/1800/5196


Å R S B E R E T N I N G

R
O

S
K

I
L

D
E

 
U

N
I

V
E

R
S

I
T

E
T

2 0 0 8





Å R S B E R E T N I N G

R
O

S
K

I
L

D
E

 
U

N
I

V
E

R
S

I
T

E
T

2 0 0 8



ROSKILDE UNIVERSITET4



I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Rektors årsberetning · 6
RUC krønike · 14
HUMTEK · 26
Internationalisering · 28
RUC’s bestyrelse · 31
RUC’s styrelse · 32
Doktorgrader, ph.d.-grader og priser · 34
Videnskabsbutikken · 40
Den fælles praktikordning · 43
Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier (CBIT) · 45
Institut for Kultur og Identitet (CUID) · 55
Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring (ENSPAC) · 69
Institut for Natur, Systemer og Modeller (NSM) · 85
Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning (PAES) · 95
Institut for Samfund og Globalisering (ISG) · 109
Roskilde Universitetsbibliotek · 117

Organisation · 126
RUC’s uddannelser - opbygning og struktur · 127
Studiernes opbygning · 129
Studentertal 1972 – 2006 · 130
Antal optagne · 130
Afsluttede eksaminer · 131
Studentertal · 131
Studerende fordelt på fag · 132
Afsluttende eksaminer · 133
Personaletal · 133
Indtægter · 134

Udgifter · 134
Mere at vide · 135

ÅRSBERETNING 2008



2008 var på mange måder et fornyelsens år på
RUC: på navnefronten afkortede RUC sit man-
geårige navn Roskilde Universitetscenter til slet
og ret Roskilde Universitet, men beholdt sin for-
kortelse RUC, som er et godt og velkendt brand.
RUC fik ny formand for bestyrelsen: Christian S.
Nissen afløste Dorte Olesen, der i april havde
meddelt, at hun ønskede at fratræde posten.
Og RUC fik et nyt 4. basisstudium  - det huma-
nistisk-teknologiske, der allerede fra 1. år havde
et meget flot optag på 125 studerende.

Budgetreduktion
Året startede dramatisk med en omfattende
budgetreduktion som følge af uforudset ned-
gang i indtægterne. Det tilspidsede en i forve-
jen udtalt utilfredshed med den ledelsesstruk-
tur, som universitetsloven havde etableret.
Men det gav også anledning til at grundlægge
en ny ledelseskultur gennem et intenst samar-
bejde med medarbejder- og studenterrepræ-
sentanter. Det lykkedes gennem frivillige fra-
trædelsesordninger, omflytning af opgaver og
en sanering af alle budgetter, at undgå egent-
lige afskedigelser. Det var en meget positiv
erfaring, at det lykkedes at bringe et samspil i
stand mellem to naturligt forskellige perspek-
tiver - bestyrelsens fokus på økonomisk konso-
lidering og medarbejdernes omhu for kvalitet
og arbejdsvilkår.

Der er ingen tvivl om, at nedskæringerne gør

ondt og kan være svære at forstå, når man
samtidig kan læse om de mange millioner, der
tilføres universiteterne. Men skjult bag de
positive meldinger er en løbende reduktion af
det reelle bevillingsniveau som godt og vel
opvejer forbedringerne. Særlig for de humani-
stiske og samfundsvidenskabelige uddannel-
ser er forholdene nu på bristepunktet. Man
kan uden tvivl se den faldende STÅ-produktion,
som gav anledning til budgetkrisen som et
resultat af manglende undervisningsressour-
cer. Vi risikerer dermed at ende i en ond spiral.

For små forskningsbevillinger
Det er lykkedes at få rejst en politisk diskus-
sion om taxametrene for disse uddannelser.
Nu må vi se om den igangsatte undersøgelse
bliver fulgt op med handling. Vi har sammen
med de andre universiteter, gennem Danske
Universiteter, gjort folketingets partier
opmærksomme på, at det er vigtigt, at der er
balance mellem investeringer i universiteter-
nes forskning og uddannelse. Som det er nu,
går de store bevillinger til et udvalgt antal
områder, mens andre dele af universiteterne
oplever stagnation. RUC og et par andre uni-
versiteter har af historiske grunde en meget
lille forskningsbevilling i forhold til andre, sam-
tidig med at vi har et efterhånden ganske stort
undervisningsvolumen. Også det har vi rejst
politisk – sammen med CBS og Ålborg
Universitet, som har samme problem.
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Det er lykkedes at gøre politikerne opmærk-
somme på problemet, men om det vil udløse
den udligning, der faktisk er argumenter for,
må tiden vise.

De forringede ressourcer til undervisning led-
sages af et bevillingssystem, som gennem flere
år har ført flere forskningsmidler over til stra-
tegiske programmer og andre konkurrenceba-
serede finansieringsformer. Der er ikke noget
galt i faglig konkurrence om at lave den bedste
forskning, og ej heller i, at der kan formuleres
samfundsmæssige opgaver til forskningen.
Men når det præger bevillingssystemet så
meget som det gør i dag, og når ressourcesi-
tuationen i øvrigt er vanskelig, betyder det, at
en meget stor del af universitetets forskere har
opmærksomheden primært rettet mod de til-
lægsopgaver, som for nogle giver ansættelse,
og for andre gør det muligt at forske koncen-
treret. Det er en udvikling, som undergraver
universitetets adelsmærke, den forskningsba-
serede uddannelse. Og det truer universiteter-
nes uafhængighed og troværdighed i samfun-
det omkring os. Den ophedede diskussion om
udhulingen af forskningsfriheden handler i høj
grad om bevillingssystemer og prioriteringer.

Det afgørende kendetegn ved et universitet er,
at det er et samfundsmæssigt helle, et sted,
hvor forskere – efter at de er udvalgt i en skrap
konkurrence med andre kandidater – opnår det

privilegium, at de frit kan forfølge deres
spørgsmål for at nå ny erkendelse. Det er et
kriterium, der er grundlæggende på alle ver-
dens fremmeste universiteter, og bør også
være det på de danske.

Forskningsfrihed er et privilegium – til gen-
gæld kan samfundet kræve, at vi deler vores
erkendelser med studerende, interessenter,
samfundet. Forskningsfrihed og videndeling er
de to sider af den akademiske guldmedalje.
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Derfor har RUC sammen med de øvrige danske
universiteter argumenteret stærkt for en for-
øgelse af ikke-øremærkede basismidler.

Bevillinger til samlede indsatser
Når det gælder om at udvikle bæredygtig
energiforsyning, at fremme kreativitet og
innovation i samfundet, eller at finde
Danmarks rolle i en stadig mere globaliseret
verden, er spørgsmålene og udfordringerne
større, end hvad den enkelte forsker hver især
kan levere. Her er der brug for store samlede
indsatser. Der er brug for at koordinere og prio-
ritere – og individuelle forskere må investere
deres forskningsfrihed i en dialog med univer-
sitetsledelserne og universitetets omverden
om hvilke forskningsspørgsmål, der er vigtigst.

Her har RUC satset på at etablere forsknings-
grupper som den faglige organisering af en
fælles indsats. Trods problemerne ved et mere
strategisk styret bevillingssystem kan RUC alli-
gevel glæde sig over store bevillinger fra kon-
kurrencebaserede programmer, der tilfaldt uni-
versitetet i året der gik.
Her skal blot nævnes nogle af de største:

• Fra programkomiteen for Kreativitet,
Innovation, Nye produktionsformer og
Oplevelsesøkonomi fik et samarbejde mel-
lem RUC og CBS bevilget 13 mio. kr. til forsk-
ning i virtuelle verdener og brugerdreven
innovation.

• Forskningsrådet for Kultur og
Kommunikation tildelte Center for Cultural
and Linguistic Practices in the International
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University (CALPIU) 7 mio. kr. til forskning i
bl.a. kulturelle og sproglige forskelle i inter-
nationale studiemiljøer.

• Derudover tildelte Servicestyrelsen et kon-
sortium bestående af PAES, Psykiatrisk
Center, Bispebjerg, Statens Institut for
Folkesundhed og Center for
Rusmiddelforskning 6 mio. kr. til forskning i
unges motivations- og forandringsproces-
ser m.m.

Udover at styrke forskningsmiljøerne vil disse
projekter alt andet lige også få en positiv ind-
virkning på den forskningsbaserede undervis-
ning.

Men forudsætningen er, at man har tid og en
vis ressourcemæssig bevægelsesmulighed.

Fri forskning og tværfaglighed
Den evaluering af universitetsloven, som skal
finde sted i det kommende år, må ske på basis
af en anerkendelse af den frie forsknings pla-
cering både i og uden for samfundet, og en
erkendelse af de ægte dilemmaer, som univer-
siteterne står over for.

Et godt eksempel på, hvordan universitetets
frihed til faglig udvikling opfanger fremtidens
udfordringer, er det nye designvidenskabelige
basisstudium, som åbnedes på RUC i 2008 –
og som til trods for den generelle tilbagegang
i søgningen på landsplan fik fuldt hus. Det er
et studium som skal fokusere på, hvordan ny
teknologi i den bredeste forstand – menne-
skers formning af vores omverden, byer, arte-
fakter, tekniske systemer – omdefinerer og
omformer processer og produkter i et valg af

elementer med vidt forskellig oprindelse og
sammenhæng. Det globaliserede samfund er
paradoksalt nok kendetegnet ved, at vi desig-
ner alt, men også ved at modstand mod forny-
else får ny kraft. Universitetets opgave er at
være både kulturformidler og innoverende
kraft. Dette studium er udviklet som resultat
af at forskere fra vidt forskellige discipliner har
opfanget og i fællesskab fokuseret på nye ten-
denser i det omgivende samfund. Det føjer
samtidig en ny dimension til det projektorga-
niserede studiums kvaliteter: At det konstrukti-
ve og problemløsende aspekt som næsten
altid indgår i projektarbejdet kan adressere de
mange typer af formning af vores omgivelser –
genstande, systemer, ja hele byer – som er en
vigtig side af videnanvendelse.

Det er karakteristisk for dette og for andre af
RUC’s innovative faglige aktiviteter at de byg-
ger på tværfaglige samarbejder, og herunder
ofte inddrager forskere som ikke ”plejer” at
beskæftige sig med den pågældende problem-
stilling. Det skaber nye spændende perspekti-
ver på områderne og – viser det sig – størst
vækst i viden. Det viste rapporten ’Tænk på
Tværs i Forskning og Uddannelse’ fra
Danmarks Erhvervsforsknings Akademi (DEA)
og Forum for Business Education (FBE).
Rapporten sammenligner forskellige uddan-
nelsesinstitutioners formåen inden for tværdi-
sciplinaritet, og RUC udgør sammen med IT-
universitetet toppen af de danske universiteter
inden for dette område.

Et andet godt eksempel er udviklingen af det
brede felt som undertiden kaldes oplevelses-
økonomi, undertiden turisme, undertiden krea-
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tiv industri. Her har folk der ”plejer” at beskæf-
tige sig med økonomi og erhverv allieret sig
med folk, der beskæftiger sig med landskaber
og natur, og andre der plejer at beskæftige sig
med kulturelle institutioner og historie.

Som udløber af dette er samarbejdet med de
regionale museer i 2008 blevet konsolideret, vi
har fået forskningsbevillinger, startet en
masteruddannelse i kulturplanlægning og en
del andre aktiviteter. Regeringens center for
kultur- og oplevelsesøkonomi blev - efter et
stort forarbejde fra bl.a. RUC’s side og i kraft af
det gode kultur- og forskningsmiljø i Roskilde,
samt flere stærke institutioner i området - pla-
ceret på RUC’s campus i CAT’s bygninger.

Samarbejde med professionshøjskoler
En række initiativer fortjener at blive fremhæ-
vet i denne årsberetning. RUC har gennem
flere år haft et samarbejde med centre for
videregående uddannelser, senere professions-
højskolerne. Særlig naturligvis med den lokale
professionshøjskole University College
Sjælland (UCSJ) – men vi har også været det
universitet i landet, som mest omfattende har
tematiseret velfærdsprofessionernes arbejds-
områder og professionsuddannelserne i vores
forskning. I 2008 blev der indgået formelle
samarbejdsaftaler med UCSJ og University
College Capital (UCC) og den største jyske pro-
fessionshøjskole VIA, og en tilsvarende aftale
blev forberedt med Professionshøjskolen
Metropol. Det er aftaler som skal være paraply
over en fortsættelse af de mange samarbejder,
der bl.a. omfatter forsknings- og udviklingspro-
jekter, ph.d.-studier for mange ansatte ved pro-
fessionshøjskolerne, forskningsværksteder og

andre former for kompetenceudvikling – men
der blev også i 2008 taget alvorlige skridt til at
skabe aftaler, der kan sikre professionsbachelo-
rerne adgang til kandidatuddannelser på RUC.

På den nationale scene skal nævnes en større
konference om ”Fremtidens fagbevægelse: nye
udfordringer – nye svar”. Fagbevæglesens top
og forskere mødtes på RUC til en debat om
fagbevægelsens rolle i samfundet. Formålet
med konferencen var dels at formulere et bud
på, hvordan fagbevægelsen bør udvikle sig i de
kommende år for både at holde på medlem-
merne og samtidig sikre sig samfundsindfly-
delse, dels at komme med bud på, hvordan
fagbevægelsens traditionelle sociale oriente-
ring bevares i et kapitaliseret og asocialt sam-
fund, hvor øget ulighed, utilfredshed og stress
er rammevilkår for mange.

Internationale samarbejder
RUC har altid satset stærkt på internationalt
udblik. Universitetet er kendt i udlandet og har
et netværk, der er et langt større universitet
værdigt. I løbet af 2008 har vi lavet en særlig
satsning på samarbejde med kinesiske kolle-
ger. Kina bliver af mange grunde et videnska-
beligt og kulturelt mekka i fremtiden, og er
måske den mest interessante scene for globa-
liseringens virkninger på godt og ondt. I 2008
var jeg formand for en arbejdsgruppe under
Danske Universiteter, som udviklede grundla-
get for det Sino-Danish Centre for Research
and Education, som også regeringen er meget
opsat på, og som siden er godt på vej til at
blive en realitet. RUC har tildelt titlen
Honorary Academic Fellow til professor Chun-
Li Bai, der er Executive Vicepresident for
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Chinese Academy of Science (CAS), som vil
være omdrejningspunktet for den styrkede
danske samarbejdsindsats i Kina.

RUC findes allerede i Kina, hvor en række af
vores forskningsgrupper samarbejder inden
for emner som marine drugs, energiplanlæg-
ning, miljøgifte, livslang læring og kulturstudi-
er – områder hvor vi kan lære og hvor vi måske
også kan yde relevant partnerskab. Jeg har selv
gennem flere år været gæsteprofessor på East

China Normal University i Shanghai. RUC har
indgået aftaler med dette universitet og med
Zhejiang Universitet, et af Kinas topuniversite-
ter, om uddannelsesforskning og om et spæn-
dende samarbejde om energi og miljø, som
også forventes at spille sammen med regiona-
le erhvervspotentialer i alternativ energitekno-
logi. At være bindeled mellem den globale
udvikling og det nære samfund omkring os
må være et af et universitets fornemme opga-
ver. Det internationale udblik er også af betyd-
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ning i regionen omkring os. Det har materiali-
seret sig gennem et stærkt øget samspil mel-
lem RUC og regionens institutioner og virk-
somheder.

RUCinnovation
Vækstforum Sjælland er i denne sammen-
hæng en uundværlig partner for RUC. Vi har i
år med støtte fra Vækstforum Sjælland etable-
ret RUCinnovation, som over de næste tre år
skal fremme innovation i regionens virksomhe-
der og institutioner. RUCinnovation skal åbne
døren til RUC’s faglige ressourcer for regionen
og den skal hjælpe forskerne med at finde de
spændende forsknings- og udviklingsopgaver i
regionens dagligliv. I et stærkt specialiseret
samfund går det ikke af sig selv – universitetet
har pr. definition blikket rettet mod en interna-
tional forskningsdiskussion, men mange af
dem vil gennem denne portal til omverdenen
få adgang til nye samarbejdspartnere og ny
viden.

Øresundsuniversitetet
Som en del af Øresundsregionen spiller RUC
en aktiv rolle i de samarbejder, der foregår i
regi af Øresundsuniversitetet og hvor RUC ind-
gik som den danske part i formandskabet ved
årsskiftet.

Særligt skal fremhæves samarbejdet med
Malmö Högskola, som både på institutionsni-
veau og fagligt niveau også i 2008 har været
meget frugtbart. RUC og Malmö Högskola
udvidede således samarbejdet ved i fællesskab
at udbyde The Öresund Master Programme of
European Studies, som er en fortsættelse og
udvikling af det fælles bachelorprogram:

International Programmes og European
Studies.

Året 2008 sluttede helt anderledes end det
begyndte. Den fællesskabets ånd som blev
sluppet ud af flasken i budgetkrisen ved årets
begyndelse har bredt sig. Vi kunne konstatere
den ønskede konsolidering af økonomien,
lægge et nyt – meget stramt - budget, og i fæl-
lesskab tage hul på en række nye udfordringer
i 2009.
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4. januar
Olaf Westermann forsvarer sin ph.d.-afhand-
ling: “Poverty, Access and Payment for
Watershed Hydrological Services.”

8. januar
Forskningsrådet for Natur og Univers har bevil-
liget 3.366.000 kr. til en nærmere undersøgel-
se af kromosom replikationen (fordoblingen) i
bakterier. Bevillingen er givet til professor
Anders Løbner-Olesen, Institut for Natur,
Systemer og Modeller.

11. januar
Thomas B. Christensen, Institut for Miljø,
Samfund og Rumlig Forandring forsvarer sin
ph.d.-afhandling og påviser, at danske underle-
verandører af miljøteknologi til biler har store
potentialer. Udnyttelsen af potentialerne kræ-
ver en fokuseret innovations- og erhvervspoli-
tik, som kan anvendes til at fremme udviklin-
gen af miljøteknologier.

16. januar
Et nyt center for kultur og oplevelsesøkonomi
placeres i Roskilde, og forventes i drift fra som-
meren 2008. Center for Kultur og Oplevelses-
økonomi skal styrke vilkårene for vækst ved at
fremme samspillet mellem kulturliv og er-
hvervsliv. Halvdelen af de i alt 50 mio. kr., der er
afsat til centret, går til konkrete samarbejdspro-
jekter. Roskilde har vundet placeringen bl.a. i
kraft af sit kulturmiljø med eksempelvis Roskilde
Festivalen og Roskildes museer og takket være

stærke institutioner som Teknologisk Institut,
Forskerparken CAT, Erhvervssamarbejde
Sjælland og Roskilde Universitetscenter.

Stig Jensen forsvarer sin ph.d.-afhandling:
”From Conflict to Unsustainable Consensus”.

21. januar
Roskilde Universitetscenter og professionshøj-
skolen Sjælland, University College Sjælland,
har indgået en strategisk samarbejdsaftale for
at fremtidssikre forskning, udvikling og videre-
gående uddannelser i Region Sjælland.
Aftalen løber frem til 2012.

24. januar
Professor, dr.phil., ph.d. Vincent F. Hendricks er
blandt de i alt syv forskere, der modtager
Danmarks mest prestigefyldte forskningspris,
EliteForsk-prisen på en million kroner. Ved
samme lejlighed fik ph.d.-studerende John
Conallin ved RUC tildelt et EliteForsk-rejsesti-
pendum på 250.000 kr.

25. januar
Kim Furbo Rewitz forsvarer sin afhandling
”Cytochrome P450s in the Halloween Family
that Mediate - Synthesis of Steroids
Controlling Development in Arthropods”.

29. januar
Programkomiteen for Kreativitet, Innovation,
Nye produktionsformer og Oplevelsesøkonomi,
KINO under Det Strategiske Forskningsråd  har
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bevilget 13 mio. kr. til forskning i virtuelle ver-
dener og brugerdreven innovation ved Roskilde
Universitetscenter og Copenhagen Business
School.

Konferencen ”Fremtidens fagbevægelse: nye
udfordringer – nye svar” afholdes på RUC, hvor
fagbevægelsens top og forskere mødes til
debat om fagbevægelsens rolle i samfundet.

31. januar
RUC deltager i uddannelsesmessen
”Uddannelse uden grænser” i Forum i
København, som slår dørene op fra den 31.
januar til den 2. februar.

1. februar
Lektor, ph.d. Anders Siig Andersen tiltræder
som ny institutleder på Institut for Psykologi
og Uddannelsesforskning ved Roskilde
Universitetscenter (RUC). Han afløser lektor
Lars Hulgård, der fratræder efter eget ønske.

Bente Kristiansen forsvarer sin ph.d.-afhand-
ling: ”Forskningsbaseret viden i massemedier-
ne - et bidrag til demokratiet?”.

5. februar
Sissel Østrem forsvarer sin ph.d.-afhandling:
”En umulig utdanning til et umulig yrke? Om
allmennlærerutdanning og yrkesutøvelse”.

12. februar
Vækstforum Sjælland har bevilliget 1 mio. kr. til
et nyt samarbejde mellem videregående
uddannelsesinstitutioner i Region Sjælland om
uddannelsesudvikling. Målet er at skabe øget
fleksibilitet og udvikling i det videregående
uddannelsessystem i regionen. I projektets sty-
regruppe sidder udover rektor Poul Holm, rek-
tor Ulla Koch fra University College Sjælland
og direktør Preben Knorrenborg fra Selandia.

KRØNIKE



13. februar
Center for Arbejdsmiljø & Arbejdsliv ved
Institut for Miljø, Samfund og Rumlig
Forandring udbyder fra september 2008 en ny
uddannelse i Arbejdslivsstudier.

14. februar
RUC er vært for NowPas-konference om vand-
miljø og laks som Institut for Miljø, Samfund
og Rumlig Forandring (ENSPAC) på Roskilde
Universitetscenter (RUC) afholder på
Søminestationen ved Holbæk. Her vil deltager-
ne blandt andet blive introduceret til, hvordan
man i Danmark har arbejdet med genopret-
ning af små åer og vandløb.

21. februar
For første gang siden universitetets start i 1972
etablerer Roskilde Universitetscenter (RUC) et
nyt fjerde basisstudium, et humanistisk teknolo-
gisk basisstudium med fokus på design og tek-
nologianvendelse i et humanistisk perspektiv.

Basisstudiet sætter fokus på design og tekno-
logi med mennesket i centrum, og imødekom-
mer et stigende behov i samfundet for en ny
type kompetencer. Studiet starter 1. september.

22. februar
Cand.mag. Tekla Canger forsvarer sin ph.d.-
afhandling med titlen ”Mellem minoritet og
majoritet – et ikke-sted”.

25. februar
RUC deltager i et innovationskonsortium støt-
tet af Forsknings- og Innovationsstyrelsen med
3,4 mio. kr.

Lektor Hans Ramløv og professor Anders
Løbner-Olesen, Institut for Natur, Systemer og
Modeller har modtaget 3,4 mio. kr. til deltagel-
se i innovationskonsortiet “NanoBionic
Freezing Point Depressing Surfaces”.
Konsortiets samlede budget er på ca. 30 mil. kr.
over en fire års periode. De øvrige deltagere er
Dansk Teknologisk Institut, iNano (Århus
Universitet), Gram køleteknik, Vestas Vindkraft,
Nilan samt et tysk malingsfirma Mankiewicz
Gebr. & Co. der producerer maling til flyindu-
strien og et italiensk køleteknikfirma LU-VE
S.p.A. Innovationskonsortiets formål er at kon-
struere frysepunktssænkende overflader.

RUC afholder besøgsdag for interesserede i
RUCs uddannelser.

27. februar
Samarbejdet mellem Malmö Högskola og RUC
udvides - efteråret 2008 starter The Öresund
Master Programme of European Studies!
Efter et par års frugtbare diskussioner og for-
beredelser er masteruddannelsen The Öresund
Master Programme of European Studies nu
godkendt på Malmö Högskola. Uddannelsen er
udviklet i fællesskab af lærere ved Malmö
Högskola og RUC.

RUC afholder besøgsdag for interesserede i
RUCs uddannelser.

Ivar Lund forsvarer sin ph.d.-afhandling: “The
impact of dietary fatty acids in common sole
larval (Solea solea L) nutrition.”

28. februar
RUCs bestyrelse vedtager en række korrektio-
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ner til 2008 budgettet, der indebærer, at de 32
stillingsnedlæggelser (svarende til 31,5 års-
værk) i den vedtagne spareplan nu kan gen-
nemføres på en sådan måde, at egentlige
afskedigelser kan begrænses til 5 personer.

RUC afholder besøgsdag for interesserede i
RUCs uddannelser.

5. marts
Roskilde Universitetscenter afholder ”Nat-dag
på RUC”, hvor de naturfaglige fag inviterer
lærere og elever ved gymnasier, hf-kurser, tek-
niske skoler og andre interesserede indenfor
til en dag fyldt med naturvidenskabelige akti-
viteter.

7. marts
Prorektor på RUC Henning Salling Olesen er
blevet udpeget som formand for en task force,
der skal komme med et oplæg til etablering af
et dansk universitet i Kina. VTU har offentlig-
gjort en samlet Kina-strategi, der bl.a.
omhandler udredningsarbejdet vedrørende
etablering af et dansk-kinesisk universitet i
Kina.

26. marts
Første cand.scient i biomedicin dimmiterer fra
RUC med et speciale, der påviste, at varianter i
ABCG1-genet er associeret med øget risiko for
iskæmisk hjertesygdom.

27. marts
Nyt innovationskonsortie mellem Roskilde
Universitetscenter (RUC) og CSC Scandihealth,
Danske Bank, PBS og DELTA sætter fokus på
sourcing som innovationsredskab.

Innovationskonsortiet SourceIT vil arbejde med
innovation, hvor IT indgår med betydelig vægt
på produkt og/eller processiden. I disse innova-
tionsprocesser er IT-viden en central præmis.

Professor Lars Hulgård, Institut for Psykologi
og Uddannelsesforskning, holder tiltrædelses-
forelæsning med titlen: ”Socialt entreprenør-
skab – mellem civilsamfund og management”.

28. marts
Peter Danholt forsvarer sin ph.d.-afhandling:
”Interacting Bodies: Posthuman Enactments of
the Problem of Diabetes”.

2. april
Sisse Malene Frydendal Grøn tildeles ph.d.-gra-
den for afhandlingen:”Sikkerhedskultur og
arbejdspraksis hos lastvognschauffører - en
fortælling om frihed og tanketorsk”.

Hans Peter Hansen tildeles ph.d.-graden for
afhandlingen:”Demokrati & Naturforvaltning -
En kritisk sociologisk-historisk analyse af natio-
nalparkudviklingen i Danmark”.

Rasmus Brauner Godiksen tildeles ph.d.-gra-
den for afhandlingen:”Simulations of
Recrystallization in Metals”.

8. april
Roskilde Universitetscenter (RUC) er i top, når
det gælder tværdisciplinaritet. Det viser rap-
porten ”Tænk på Tværs i Forskning og Uddan-
nelse” fra Danmarks Erhvervsforsknings
Akademi (DEA) og Forum for Business
Education (FBE).

ÅRSBERETNING 2008 17KRØNIKE





25. april
Festsymposium for ligestillingsforsker, lektor
Karen Sjørup i anledning af hendes 60 års fød-
selsdag.

28. april
Roskilde Universitetscenter inviterer i samar-
bejde med IDEA, Det Danske Iværksætteraka-
demi, til et temaseminar, der skal rette søgely-
set mod det entrepreneurielle universitet.

29. april
Institut for Miljø, Samfund og Rumlig
Forandring (ENSPAC) huser et 3-årigt F&U pro-
jekt, der har fået bevilling til et forprojekt på 1,1
mio.kr. fra Vækstforum, Region Sjælland.
Projektet involverer forskere fra RUC, DTU,
Statens byggeforskningsinstitut (SBI-AAU) og
konsulenter fra Teknologisk Institut, SYD-TEK
og PP Consult. Projektet har nu fået en hjem-
meside om miljø- og klimarigtigt byggeri i
Region Sjælland (www.klimabyggeri.dk).

23 studerende afslutter den 1-årige diplomud-
dannelse som turistførere.

30. april
RUC afholder besøgsdag for interesserede i
RUCs uddannelser.

7. maj
Roskilde Universitetscenter og Malmö
Högskola indgår en 3-årig samarbejdsaftale.
De to universiteter har gennem de sidste fire
år samarbejdet om bacheloruddannelsen
Europæiske Studier, hvilket har ført til, at de nu
udbyder den fælles kandidatuddannelse Öre-
sund Master of European Studies. RUC og

Malmö Högskola har i fællesskab besluttet at
udvide samarbejdet med henblik på en øget
videns- og erfaringsudveksling mellem de to
institutioner.

Thomas Werge forsvarer sin ph.d.-afhandling:
”The neutralising anti-RAS Y13-259 antibody:
Cloning & recombinant use”.

15. maj
Bestyrelsen for Roskilde Universitetscenter har
valgt Christian S. Nissen som ny formand.
Christian S. Nissen har siden 2006 været eks-
ternt medlem af bestyrelsen på RUC.
Ud over formandskabet for RUC’s bestyrelse er
han næstformand i Care Danmark, medlem af
Board of Directors, CARE International
(Geneve) og af bestyrelsen for Det Danske
Filminstitut. Han er desuden forfatter/redaktør
af en række artikler og bøger om international
politik, offentlig administration, ledelse og
medier.
Christian S. Nissen afløser Dorte Olesen som
formand for bestyrelsen, efter at Dorte Olesen
i april meddelte, at hun ønskede at fratræde
formandsposten.

23. maj
Jan Lilliendahl Larsen forsvarer sin ph.d.-
afhandling: “Politisk Urbanitet. Projekter, pla-
ner, protester og Supertanker på Krøyers
Plads”.

4. juni
Peer Henrik Hansen forsvarer sin ph.d.-afhand-
ling: ”Da yankee’erne kom til Danmark - Fra
Verdenskrig til Kold Krig”.
10. juni
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RUC deltager i nyt europæisk samarbejde mel-
lem forskere og virksomheder, der sætter fokus
og fart på udviklingen af vedvarende energi og
miljøteknologi i Region Sjælland.
10. -11. juni mødes regionens vidensressourcer
om fremtidens samarbejdsmuligheder til
matchmaking events, der vil introducere for-
skere og virksomheder til hinandens idéer, pro-
jekter og behov. Projektet er en del af det euro-
pæiske netværk I-techpartner.

11. juni
Informationsmøde om masteruddannelsen i
Kulturplanlægning.

Rasmus Alex Wendt tildeles ph.d.-graden for
afhandlingen:”TRIPs in India - An analysis of
the impact of global governance on political
processes in India and the wider institutional
settings for the pharmaceutical industry”.

Lone Weilby tildeles ph.d.-graden for afhand-
lingen:”Phase equilibrium of the Polypropylene
oxide - water system”.

18. juni
Allan Westerling forsvarer sin ph.d.-afhand-
ling:”Individualisering, familieliv og fælles-
skab”.

20. juni
Professor, ph.d. Laurids S. Lauridsen forsvarer
sin doktordisputats ”State, Institutions and
Industrial Development. Industrial deepening
and upgrading policies in Taiwan and Thailand
compared“.

Signe Mette Jensen forsvarer sin ph.d.-afhand-

ling:”Om unges identiteter og fællesskaber i
og udenfor skolen – i forstaden og i byen”.

25. juni
Roskilde Universitetscenter og tre sjællandske
museer - Vikingeskibsmuseet, Roskilde
Museum og Museerne.dk Vordingborg - går
sammen om en fælles forsknings-, undervis-
nings-, og formidlingssatsning. Projektets
ambitiøse sigte er, med vid og bid, at placere
fortællingen om to betydningsfulde historiske
havne og magtcentre på Sjælland i den natio-
nale og internationale bevidsthed.

27. juni
Cand. mag. Gisli Magnússon forsvarer sin dok-
torafhandling: “Esoterische und okkultistische
Modernität bei R.M. Rilke”.

30. juli
RUC er fortsat et populært uddannelsesvalg
og kan byde velkommen til 1359 nye studeren-
de.
Roskilde Universitetscenter kan konstatere et
fald på 2% i optagelsestallet, mens antallet af
optagne på universiteterne på landsplan er fal-
det med 12%.
RUCs nye humanistisk-teknologiske basisstu-
dium, HUM-TEK, kommer med et optag på 125
flot fra start.

7. august
Roskilde Universitetscenters rektor Poul Holm
meddeler, at han med udgangen af september
forlader rektorstillingen for at tiltræde en stil-
ling som akademisk direktør og professor ved
Trinity College Dublin i Irland.
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13. august
Verdens sværvægtere i kunstigt liv deltager i
konferencen Roskilde Sunrise på Roskilde
Universitetscenter. Hvor langt er vi fra at have
designede organismer, som ikke findes i natu-
ren? 

Roskilde Universitetscenter (RUC) og
Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland
(Beskæftigelsesregionen) indgår et forpligten-
de samarbejde. Formålet er at styrke og forma-
lisere vores mange relationer, og som vidensin-
stitutioner på Universitetsvej i Trekroner
ønsker RUC og Beskæftigelsesregionen i et
gensidigt og målrettet samarbejde at sikre en
optimal sammenhæng mellem uddannelse og
arbejdsmarked.

16. august
Professor Chun-Li Bai tildeles titlen Honorary
Academic Fellow ved Roskilde Universitetscenter.

Det skete ved en ceremoni i Kina, hvor RUC-
rektor Poul Holm besøgte landet sammen med
Sjællands regionsrådsformand Kristian
Ebbensgaard (V), som led i regionens samar-
bejdsaftale med Zheijiang-provinsen.

26. august
Tine A. Knudsen  tildeles ph.d.-graden for
afhandlingen:”An experimental study of pla-
stic deformation of materials”.

Sevasti Chatzopoulou  tildeles ph.d.-graden for
afhandlingen:”Factors of Europeanisation -
Common Agricultural Policy - Denmark-Greece
compared”.

28. august
Lektor, cand.polyt. Per Homann Jespersen,
Institut for Miljø, Samfund og Rumlig
Forandring (ENSPAC), RUC, udpeges som med-
lem af Metroselskabets bestyrelse.
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Per Homann Jespersen er tilknyttet FLUX –
Center for Transportforskning ved Institut for
Miljø, Samfund og Rumlig Forandring (ENSAC)
på Roskilde Universitetscenter.

29. august
I anledning af tidligere prorektor, lektor Karen
Sonne Jakobsens 60 års fødselsdag, afholder
Institut for Kultur og Identitet (CUID) på RUC
et videnskabeligt symposium.

Martine Buser forsvarer sin ph.d.-afhandling:
“An analysis of contemporary control constella-
tions and work organisation”.

1. september
Forskere fra Institut for Miljø, Samfund og
Rumlig Forandring deltager  i clean-tech konfe-

rencen ”Copenmind” under temaet ”Water -
protecting it while taking advantage of it”.

Lektor ved Institut for Samfund og
Globalisering på Roskilde Universitetscenter,
cand.jur., ph.d. Lisbet Christoffersen er
udnævnt til adjungeret professor i kirke- og
religionsret ved Københavns Universitets teo-
logiske fakultet. Udnævnelsen gælder for en
femårig periode fra den 1. september 2008.

Professor, dr.techn., ph.d., cand.scient. Michael
Pedersen tiltræder som ny institutleder ved
Institut for Natur, Systemer og Modeller
(NSM).

2. september
Jesper Visti Hansen tildes ph.d.-graden for



afhandlingen:”Bypolitik og velfærdsstat -
Politikker over for “belastede” byområder i
Danmark og Frankrig”.

8. september
Tre forskere fra RUC deltager i Danmarks første
grønne tænketank CONCITO, der blandt andet
vil sætte fokus på klimaproblemer og løsnin-
ger af disse.
Initiativtager og formand for CONCITOs besty-
relse er det tidligere radikale folketingsmed-
lem Martin Lidegaard, der er uddannet
cand.comm. fra RUC.

Cand.scient.soc. Nina Blom Andersen forsvarer
sin ph.d.-afhandling: ”Risici og ramthed”.

17. september
RUC´ere bag Cevea - en ny centrum-venstre
tænketank. Formålet er blandt andet at styrke
den brede og kvalificerede samfundsdebat.
Direktør for Cevea, Jens Jonatan Steen, er for-
valtningsuddannet fra RUC og tidligere aktiv i
Frit Forum på RUC.

19. september
RUC holder årsfest. Den traditionsrige Årsfest
på RUC, der er nummer 36 i rækken, var samti-
dig et farvel til rektor Poul Holm, der forlader
RUC til fordel for Dublin, hvor han per 1. okto-
ber tiltræder stillingen som akademisk direktør
på Trinity College.

24. september
RUC afholder “Nat-dag på RUC” - et arrange-
ment, hvor de naturfaglige fag inviterer lære-
re og elever ved gymnasier, hf-kurser, tekniske
skoler og andre interesserede indenfor til en

dag fyldt med naturvidenskabelige aktivite-
ter.

2. oktober
Workshop om networking - IDEA house RUC
inviterer til workshop om networking.

9. oktober
Omkring 150 unge fra Region Sjælland lagde
vejen forbi RUC d. 9. oktober, hvor RUC åbnede
dørene til Studiepraktik 2008.

Jens Peter Thomsen forsvarer sin ph.d.-afhand-
ling: ”Social differentiering og kulturel praksis
på danske universitetsuddannelser”.

10. oktober
Ligestillingsforsker lektor Karen Sjørup, Institut
for Samfund og Globalisering på RUC, udpeget
til regeringens lønkommission som ekspert-
medlem.

Vækstforum Sjælland har bevilget 850.000 kr.
til RUCs deltagelse i innovationskonkurrencen
Venture Cup over de næste 3 år. Vækstforum
Sjælland arbejder for økonomisk vækst i regio-
nen og består af repræsentanter fra områdets
erhvervsliv, kommuner og uddannelsesinstitu-
tioner.

21. oktober
Roskilde Universitetscenter er to dage i okto-
ber stedet, hvor man kan møde en lang række
innovative europæiske bud på energi- og mil-
jøløsninger. Netværket bag dette møde, I-tech-
Forum, hedder I-techpartner, der er et interna-
tionalt innovationsnetværk. På I-tech-Forum
sættes der fokus på vedvarende energi. Bag I-
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techpartner står bl.a. RUC, RISØ-DTU og en
lang række europæiske universiteter og vækst-
miljøer.

6. november
Konference i St. Auditorium om ”Social Innova-
tion og Samfundsforandring”.

17. november
Hendes Majestæt Dronningen tildeler ridder-
korset af Dannebrogordenen til professor Lars
Dencik, Institut for Psykologi og Uddannel-
sesforskning og  professor, cand.scient. Poul
Erik Hansen, Institut for Natur, Systemer og
Modeller.

18. november
Roskilde Universitetscenter skifter navn til slet
og ret Roskilde Universitet. Roskilde Universitet
beholder forkortelsen RUC, som er universite-
tets brand, og som det omtales i daglig tale.

Finanskrisen, hvad ved vi egentlig? RUC afhol-
der høring om den aktuelle finanskrise set i et
økonomisk, politisk og historisk perspektiv og
hvor 6 forskere stiller skarpt på de seneste tre
måneders begivenheder på de finansielle mar-
keder.

20. november
Mette Lykke Nielsen forsvarer sin ph.d.-afhand-
ling: ”Far, mor og ingeniør. Tilblivelser af hver-
dagsliv mellem arbejds- og familieliv”.

21. november
Servicestyrelsen har givet en bevilling på 6 mil-
lioner kr. til et konsortium, der består af
Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning,

RUC, og Psykiatrisk Center, Bispebjerg, Statens
Institut for Folkesundhed og Center for
Rusmiddelforskning i Århus.
Projektet skal udvikle begrebsforståelser af
unges motivations- og forandringsprocesser -
og belyse hvordan positive forandringsproces-
ser kan forløbe, faciliteres og fastholdes for
unge med sociale problemer.

25. november
Center for Cultural and Linguistic Practices in
the International University (CALPIU) under
Institut for Kultur og Identitet modtager en
bevilling på 7 mio.kr. fra Forskningsrådet for
Kultur og Kommunikation. Det nye center skal
bl.a. forske i kulturelle og sproglige forskelle i
internationale studiemiljøer.

Studievejledningen afholder : “Snart kandidat
dag”.

26. november
Paschalia Konstantinou tildeles ph.d.-graden
på baggrund af afhandlingen: ”Language
alternation in the family and the mother ton-
gue class - A study af interactional practives of
Greek background residents in Sweden”.

Magnus Nilsson tildeles ph.d.-graden på bag-
grund af afhandlingen:”Arbejdet i hjemmeple-
jen - Et etnometodologisk studie af IT-støttet
samarbejde i den københavnske hjemmepleje”.

2. december
Forskere fra Institut for Miljø, Samfund og
Rumlig Forandring (ENSPAC) modtager en
bevilling på 2.6 mio. til forskning i nanotekno-
logi.
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4. december
Professor Lars Hulgård, Center for Socialt
Entrepreneurskab, Roskilde Universitet (RUC),
er paneldeltager i international konference om
social innovation. Nobelpristager, bankdirektør
og manden bag mikrolånet, dr. Muhammad
Yunus, er konferencens hovednavn.

5. december
Bjarki Valtysson forsvarer sin ph.d.-afhandling:
”Access Culture:The Remixable Culture of
Prosumers and the Cultural Policy of the
European Union”.

15. december
Center for Socialt Entreprenørskab på Roskilde
Universitet udgiver sin første årsrapport med
titlen: ”Socialt Entreprenørskab – den første
årsrapport fra Center for Socialt
Entreprenørskab – et aktuelt signalement”.

Studerende fra det nyoprettede humanistisk-
tekniske basisstudium (Hum-Tek) på RUC vin-
der det regionale Venture Cup og løb af med
førsteprisen på 25.000 kr.
Vinderprojektet ”Tagbrainstorm” er et brain-
stormingværktøj til virksomheder. Der er tale
om en ide baseret på et projektarbejde, hvor
der blev arbejdet med et stemmestyret værk-
tøj til at skabe idemæssige associationer.
Værktøjet er udviklet af en projektgruppe på
Hum-Tek bestående af 7 personer.

Center for Cultural and Linguistic Practices in
the International University (CALPIU) afholder
international konference den 15. – 17. december
2008 under titlen “CALPIU’08 – Transnational
Student Mobility”.

18. december
Fariba Parsa tildeles ph.d.-graden på baggrund
af afhandlingen:”Islamic fundamentalists and
Islamic reformatists”.

19. december
Naturgeograf lektor Eva Bøgh, Institut for
Miljø, Samfund og Rumlig Forandring 
(ENSPAC) modtager en bevilling  på  5 mio. kro-
ner til teknisk videnskabelig forskning i van-
dressourcerne på Sjælland nu og i fremtiden.
Projektet skal bl.a. måle temperaturen i vand-
løb på Sjælland for at finde ud af, hvor vandet
kommer fra og hvordan vi bedst udnytter
vores arealer. Bevillingen er givet af Det Frie
Forskningsråd (DFF).

22. december
Roskilde Universitets bestyrelse konsituerer
lektor, ph.d. & dr. scient. soc. Jørgen Ole
Bærenholdt til stillingen som prorektor.
Jørgen Ole Bærenholdt er 49 år og har været
ansat på RUC siden 1986. Han har samtidig
været knyttet til Universitetet i Tromsø som
professor i samfundsplanlægning og kulturfor-
ståelse.
Jørgen Ole Bærenholdt tiltræder som prorektor
på RUC den 15. januar 2009 – foreløbig for en
periode på 6 måneder.
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For første gang siden universitetets start i 1972
har Roskilde Universitet etableret et nyt basis-
studium. Det humanistisk-teknologiske basis-
studium, humtek, er tværfagligt og har fokus
på design og teknologianvendelse.

Basisstudiet optog de første ca. 125 studerende
til den første studiestart i september 2008.

Humtek udgør de første to år af en ny treårig,
humanistisk-teknologisk bacheloruddannelse.
På tredjeåret læser de studerende et semester
på hvert af to kombinationsfag. De studerende
kan kombinere et teknisk fag, f.eks. informatik
eller det nye fag plan, by og proces, med et
humanistisk fag, f.eks. kommunikation eller
performance-design. Efter endt bachelorud-
dannelse vil det, lige som på RUCs andre
bacheloruddannelser, være muligt at fortsætte
med en kandidatuddannelse.

Lektor i datalogi på RUCs Institut for Kommuni-
kation, Virksomhed og Informationsteknologier
(CBIT) Niels Jørgensen er studieleder på det
nye basisstudium. Han siger: ”Filosofien bag
humtek er, at løsninger af komplekse design-
problemer kræver en tværvidenskabelig til-
gang, hvor teorier inden for både det humanvi-
denskabelige og teknologiske område inddra-
ges i en kreativ og metodisk designproces.”

Fire dimensioner
Det humanistisk-teknologiske basisstudium
indeholder overordnet fire faglige dimensioner:

• Design og konstruktion
• Teknologiske systemer og artefakter
• Subjektivitet, teknologi og samfund
• Videnskabsteori og metode 

De studerende skal beskæftige sig med dimen-
sionerne i kurserne og projekterne. I løbet af
de to år på basisstudiet stilles der stadig større
krav til at de studerende anlægger et helheds-
syn, hvor alle studiets fire dimensioner indgår.

I workshops arbejder de studerende med at
bruge designmetoder i praksis. Workshops
varer i to uger, hvor al anden undervisning er
aflyst. Der kan vælges mellem workshops i fx
kreativ programmering, visuel retorik, byplan-
lægning, og meget andet.

Tværfaglig integration
Den tværfaglige integration af teknologi og
humanvidenskab giver de studerende mulig-
hed for at anlægge en bred vinkel på et
designproblem, blandt andet med arbejds-
spørgsmål som: Hvilken opgave skal designet
løse, og hvordan opleves situationen af besø-
gende, beboere, publikum? Hvilken kulturel
sammenhæng skal designet fungere i? Hvad
er de tekniske muligheder og begrænsninger?
På den måde inddrages både tekniske og fx
kulturelle, subjektive, æstetiske og etiske
aspekter - altså design, der sætter mennesket i
centrum.

H U M T E K  
–  N Y T  B A S I S S T U D I U M  P Å  R U C
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Jobmuligheder
Basisstudiet er med til at imødekomme det
private erhvervslivs behov for medarbejdere,
der kan bidrage i teknologiske udviklingspro-
cesser, fordi de både har kompetence inden for
IT og inden for kreative, æstetiske og perfor-
mance-orienterede områder. Inden for såvel
private som offentlige virksomheder er der
også behov for brede teknologiske kompeten-
cer, som kan bidrage til virksomhedernes
udvikling af organisation, ledelse m.v., og for
mennesker som kan anvende de nye medietek-
nologier, f.eks. til tredimensionel visualisering, i
design- og formidlingsopgaver.

På grund af den store efterspørgsel efter netop
bachelorer og kandidater med humanistisk-
teknologiske profiler forventes det fra RUCs
side, at der vil være gode jobmuligheder for
studerende fra humtek.

Læs mere om det nye basisstudium på
http://www.ruc.dk/humtek.

HUMTEK
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RUC er godt med på internationaliseringsfron-
ten, og internationalisering af universitetets
forsknings- og uddannelsesaktiviteter er et
højt prioriteret strategisk område.

I 2008 underskrev Malmö Högskola og RUC en
strategisk institutionsaftale for dermed at
knytte institutionerne tættere sammen gen-
nem fælles uddannelses-, forsknings- og udvik-
lingsaktiviteter. Malmö Högskola og RUC for-
venter at kunne styrke hinanden på baggrund
af de synergieffekter, et samarbejde på tværs
af Øresund vil skabe med fokus på at udnytte
hinandens potentialer og øge mobiliteten. Der
er overlappende discipliner og komplimente-
rende spidskompetencer på de to universiteter,
som begge universiteter har defineret som
strategisk vigtige. Samarbejdet fik i 2008 til-
delt en Interreg IVA bevilling, der kan under-
støtte denne udviklingsproces. Bevillingen
finansierer ud over konkrete aktiviteter en pro-
jektleder, der arbejder på begge sider af sun-
det.

Samarbejde med Kina
Samarbejde i Kina er fortsat i fokus på RUC,
hvor der i løbet af 2008 blev vedtaget en RUC
Kina strategi og afsat en Kina strategisk pulje i
budget 2009 til at understøtte og fokusere
indsatsen. RUC prioriterer indsatsen i forhold
til en række kernepartnere, som der er indgået
samarbejdsaftaler med. Partnerne er alle

blandt de førende institutioner i Kina.
Aftalerne er både til gavn for uddannelse og
forskning på RUC, men forsøger også at skabe
nye platforme for regionens virksomheder i
forhold til konkrete projekter. Region Sjælland
har taget initiativ til samarbejde med Zhejiang
provinsen, der er en af Kina’s hurtigst udvik-
lende provinser. RUC deltog i to Region
Sjælland delegationer til Zhejiang og indgik i
den forbindelse en spændende aftale inden for
flere fagområder med Zhejiang University.
Samarbejdet omfatter både udveksling af stu-
derende og ph.d. studerende, men også ønsker
om forskningssamarbejde.

Flere nye oversøiske partnere
Så det internationale samarbejde præger i høj
grad hverdagen på RUC. I 2008 har RUC sam-
arbejde med mere end 280 partnerinstitutio-
ner, heraf hovedparten inden for det europæ-
iske uddannelsessamarbejde
Socrates/Erasmus. Men i løbet af 2008 kom
der flere nye oversøiske partnere til i viften, og
målet er at udvide de muligheder i det kom-
mende år. Der er et udtalt ønske fra de stude-
rendes side om at få flere studiemuligheder i
f.eks. USA, Canada og Australien, men også
Kina og Sydamerika begynder i stigende grad
at komme på listen over ønskedestinationer.
Generelt er RUC godt med, både når det kom-
mer til de studerendes interesse for at tage på
studieophold i udlandet, og når udvekslings-

I N T E R N A T I O N A L I S E R I N G
Af International Chef Marianne Aarø-Hansen,
International Afdeling
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studerende vælger RUC som værtsuniversitet –
dog er der en generel national tendens til fal-
dende udgående mobilitet. I 2007/2008 tog
171 studerende på ophold i udlandet og 182
udenlandske studerende valgte at tage til RUC.

Markedsføring
På markedsføringsfronten var 2008 et travlt år,
hvor RUC deltog på internationale uddannel-
sesmesser i Kina, Polen og Bulgarien og øgede
annonceringen i udenlandske tidsskrifter.
Resultaterne af den styrkede indsats skal
måles ved det kommende optag for 2009, men
foreløbige interessetilkendegivelser og målin-
ger tyder på, at RUC har fået fat i nogle nye
målgrupper. RUC’s internationale markedsfø-
ringsstrategi fokuserer på diversitet i optaget
af udenlandske studerende og på landegrup-
per, hvor RUC har en økonomisk konkurrence-
mæssig fordel, det vil sige, at tiltrække ansøge-
re fra lande som ikke skal betale studieafgift
for at læse i Danmark. RUC kunne endvidere i

2008 udbyde 10 statsstipendier, som er ”fri-
pladsstipendier” til særligt kvalificerede kandi-
datansøgere fra 3. lande til dækning af beta-
ling af studieafgift og opholdsudgifter.

Flere internationale uddannelser 
RUC’s muligheder for at tiltrække dygtige og
motiverede udenlandske studerende stiger
også i takt med at RUC’s udbud af engelsk-
sprogede uddannelser øges. RUC er i forvejen
det universitet i Danmark, der har flest inter-
nationale studerende på bacheloruddannelser
som følge af at RUC udbyder udbyder både det
humanistiske, samfundsvidenskabelige og
naturvidenskabelige basisstudium på engelsk.
På kandidatniveau er RUC også konkurrence-
dygtige med 14 kombinationsprogrammer på
engelsk og 4 helhedsuddannelser. Den nye
engelsksprogede kandidatuddannelse i
Virksomhedsstudier var topscorer med hensyn
til tiltrækning af internationale studerende for
optaget 2008/09.

INTERNATIONALISERING
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Bestyrelsen
Bestyrelsen er øverste myndighed for universi-
tetet og fastlægger retningslinjer for dets
organisation, langsigtede virksomhed og
udvikling. Bestyrelsen ansætter rektor og
ansætter efter indstilling fra rektor universite-
tets øvrige øverste ledelse. Bestyrelsen er
ansvarlig for universitetets virke over for viden-
skabsministeren.

Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen sammensættes af udefrakommen-
de medlemmer og af medlemmer, der repræ-
senterer universitetets videnskabelige perso-
nale, det teknisk-administrative personale og
de studerende. Bestyrelsen sammensættes
således, at flertallet af medlemmerne er ude-
frakommende. Bestyrelsen vælger en formand
blandt de medlemmer, der er udefrakommen-
de. De udefrakommende medlemmer udpeges
for en periode på 4 år.

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

Rektor
Universitetets daglige ledelse varetages af rek-
tor inden for de rammer, som bestyrelsen har
fastsat. Institutledere og studieledere vareta-
ger deres opgaver efter bemyndigelse fra rek-
tor. 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 forde-

ling af bevillinger.
• udtale sig til rektor om centrale strategiske

forsknings- og uddannelsesområder og pla-
ner for videnudveksling.

• indstille til rektor om sammensætning af
sagkyndige udvalg, der skal bedømme ansø-
gere til videnskabelige stillinger.

• tildele ph.d.- og doktorgraden.

Akademisk råd kan udtale sig om alle akademi-
ske forhold af væsentlig betydning for univer-
sitetets virksomhed og har pligt til at drøfte de
akademiske forhold, som rektor forelægger.

Sammensætning af Akademisk råd
Akademisk råd sammensættes af rektor (født
formand)og af medlemmer, der repræsenterer
det videnskabelige personale og de studeren-
de. Repræsentanter for det videnskabelige per-
sonale og for de studerende vælges af og
blandt henholdsvis det videnskabelige perso-
nale og de studerende.

Institutter og institutleder 
Institutlederen varetager instituttets daglige
ledelse, herunder planlægning og fordeling af

R U C ’ S  S T Y R E L S E



arbejdsopgaver. Institutlederen kan pålægge
medarbejdere at løse bestemte opgaver.
Institutlederen sikrer kvalitet og sammen-
hæng i instituttets forskning og undervisning
og skal med inddragelse af studienævn og stu-
dieleder følge op på evaluering af uddannelse
og undervisning.

Studienævn og studieleder 
For at sikre studerendes indflydelse på uddan-
nelse og undervisning nedsætter rektor det
nødvendige antal studienævn. Hvert studie-
nævn består af et lige stort antal repræsentan-
ter for det videnskabelige personale og de stu-
derende, som vælges af og blandt henholdsvis
det videnskabelige personale og de studeren-
de. 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 tilrette-
læggelse af undervisning og af prøver og
anden bedømmelse, der indgår i eksamen.
Studienævnet har til opgave at sikre tilrette-
læggelse, gennemførelse og udvikling af
uddannelse og undervisning, herunder

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

• at udarbejde forslag til studieordning og
ændringer heri,

• at godkende plan for tilrettelæggelse af
undervisning og af prøver og anden bedøm-
melse, der indgår i eksamen,

• at behandle ansøgninger om merit og om
dispensationer,

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

Cand.mag. Gisli Magnússon er tildelt den filo-
sofiske doktorgrad, dr.phil., for afhandlingen
”Esoterische und okkultistische Modernität bei
R.M. Rilke”.
Afhandlingen blev forsvaret den 27. juni 2008
på Roskilde Universitetscenter.

Rainer Maria Rilkes værk har længe haft kano-
nisk status i tysk litteratur. Men på trods af at
Rilke har givet anledning til en voluminøs forsk-
ningslitteratur, er der stadig sider af hans værk,
der er vidtgående ubelyste. I de første årtier
efter Rilkes død opstod der en lang række
fortolkninger, der præsenterede Rilke som en
profetisk skikkelse, hvis digte i højere grad var
genstand for ærefrygt end nøgtern analyse.
Denne ukritiske omgang med Rilke har ført til
en række forsøg på at afmystificere og affor-
trylle hans digteriske værk, en tendens, som
stadig præger den traditionelle Rilkeforskning.

Fordi Rilke ikke – uden at gøre vold mod hans
værk – kan fortolkes ud fra et traditionelt reli-
giøst verdensbillede, har man fortolket ham
som en antimetafysisk modernist. Afhand-
lingen Dichtung als Erfahrungsmetaphysik.
Esoterische und okkultistische Modernität bei
R. M. Rilke argumenterer for, at der eksisterer
en tredje vej, der kommer til udtryk i alternati-
ve strømninger som okkultisme, esoterisme og

spiritisme; strømninger, der er blevet neglige-
ret af den eksisterende Rilkefilologi.

Fremdragelsen af de i forskningen negligerede
spirituelle strømninger kaster et nyt lys på en
række af Rilkeforskningens gåder. Hermed
implicerer Gisli Magnusson ikke, at den eksi-
sterende Rilkeforskning ikke har ydet væsentli-
ge bidrag, men at den – på grund af  – har
overset væsentlige kulturelle diskurser. Når
man tager den arkæologiske opgave på sig,
det er at afdække disse diskursers kulturelle
præsens, kommer epokens historiske frem-
medhed til at træde tydeligere frem. I mange
tilfælde var det, man troede var en poetisk
fremmedhed i Rilkes værk i virkeligheden
udtryk for digterens reception af spirituelle
grundforestillinger.

Professor Laurids S. Lauridsen er tildelt den
sociologiske doktorgrad, dr.scient.soc., for
afhandlingen ”State, Institutions and Industrial
Development. Industrial deepening and upgra-
ding policies in Taiwan and Thailand compared”.
Afhandlingen blev forsvaret den 20. juni 2008
på Roskilde Universitetscenter.
Hvilken rolle har staten spillet i skiftet fra lav- til
højteknologisk industriproduktion i to af Asiens
hurtigst voksende økonomier? Og hvorfor? 

Det er de centrale spørgsmål som Laurids S.
Lauridsen besvarer i sin disputats. Hvad sker

D O K T O R G R A D E R ,  
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der, når udviklingslandene ikke længere kan
klare sig ved blot at udnytte de eksisterende
fordele, som de har i form af billig arbejdskraft
eller naturressourcer? Mange middelindkomst-
lande befinder sig i en ”sandwich” situation,
hvor deres industrier skal konkurrere med nye
lavlønslande samtidig med, at de skal klare
konkurrencen fra teknologisk mere avancerede
producenter i rigere lande.

Derfor er disse middelindkomstlande nødt til
at udskifte simple og arbejdsintensive former
for produktion med mere komplekse, mere
sammenhængende og mere produktive for-
mer for industri. Kun herigennem kan de
undgå at falde bagud i den benhårde interna-
tionale konkurrence eller måske ligefrem ind-
hente den rige verden.

Nogle mener, at denne proces roligt kan over-
lades til markedet og det frie initiativ. Andre
sætter deres lid til, at den kan hjælpes på vej,
hvis lokale producenter indgår i tæt samarbej-
de med transnationale selskaber eller uden-
landske opkøbere. De rige landes egen historie
viser, at staten indtog en central rolle i tilsva-
rende forandringsprocesser under deres øko-
nomiske opstigen. Derfor kan det ikke undre, at
staten i mange middelindkomstlande forsøger
at udvikle politikker og institutioner, der kan
fremme deres industrielle opgradering.
Laurids S. Lauridsen undersøger statens evne
og vilje til at fremme den industrielle opgrade-
ring i Taiwan og Thailand. Hvis man ser bort
fra, at Thailand var epicentret for den finansiel-
le krise i Asien i 1997-98, har begge lande over
flere årtier haft høje og stabile økonomiske
vækstrater. På trods af de pæne vækstrater har

Thailand haft problemer med at gennemføre
de mange politikker, som skulle forvandle den
lokale industri hen imod en mere produktiv og
kompleks produktion. Derimod er det i en til-
svarende situation lykkedes for staten på
Taiwan at gennemføre politikker og forvandle
landet til en højteknologisk økonomi.
Hovedkonklusionen i afhandlingen er i al sin
enkelthed, at denne forskel mellem Thailand
og Taiwan kan forklares ud fra forskelle i sta-
tens natur, i statens relationer til det private
erhvervsliv og i de bagvedliggende politiske
forhold.

Professor Jesper Jespersen er tildelt den
administrationsvidenskabelige doktorgrad,
dr.scient.adm., for afhandlingen ”Makroøko-
nomisk metodologi i et samfundsvidenskabeligt
perspektiv”. Afhandlingen blev forsvaret den 9.
november 2007 på Roskilde Universitetscenter.

Afhandlingens hovedtema er videnskabsteori.
Sigtet er at analysere sammenhængen mellem
metodevalg og samfundsvidenskabelige resul-
tater. Dette gøres inden for rammen af den
makroøkonomiske disciplin.

• John Maynard Keynes står som inspirator
for realistisk makroøkonomisk teori. Han
begrundede i sit hovedværk The General
Theory of Employment, Interest and Money
fra 1936, hvorfor makroøkonomiske analy-
ser bør være realistiske for at have relevans
for den økonomiske politiske rådgivning.
Han kritiserede den daværende neoklassi-
ske ligevægtsteori for at benytte en ideali-
seret model af det markedsøkonomiske
system uden empirisk forankring.
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• Keynes blev herved i videnskabsteoretisk
forstand fortaler for den metodologi, der i
dag betegnes Kritisk Realisme. Herigennem
begrundes det, hvorfor de makroøkonomi-
ske sammenhænge, kausale mekanismer,
kun kan beskrives gennem én samlet analy-
se, idet the economy as a whole is different
from the sum of its parts. Metodisk indivi-
dualisme kan derfor lede en makroøkono-
misk analyse på vildspor, hvorved man risi-
kerer at begå en atomistisk fejlslutning.

• Kritisk realisme er også det videnskabsteo-
retiske grundlag for post-keynesiansk
makroøkonomisk teori, hvilket skal ses i
modsætning til generel ligevægtsteori. I
afhandlingen udvikles der en metodologi,
der skal sikre, at de anvendte modeller
gives en empirisk forankring, der sikrer, at
de afdækkede kausale kan understøttes af
den makroøkonomiske udvikling igennem
historisk tid.

• Karakteren af det makroøkonomiske gen-
standsfelt bliver således (med)bestemmen-
de for valget af den videnskabelige metode,
som med fordel kan lægges til grund for en
realistisk analyse, der fordrer reference til
den observerede virkelighed. Dette krav kan
søges opfyldt med inspiration fra bl.a. Karl
Popper’s krav om empirisk afprøvning (veri-
fikation) som en forudsætning for opnåelse
af videnskabelige resultater inden for sam-
fundsvidenskaberne.

• I afhandlingen gives en række eksempler
på, hvorledes den anvendte metode har
været bestemmende for den makroøkono-
miske rådgivning vedrørende bl.a. beskæfti-
gelse, offentlige budgetter og bæredygtig
udvikling.



Ph.d.-grader

Humaniora
Cand.mag. Tekla Canger: ”Mellem minoritet og
majoritet - et ikke-sted - Minoriserede unges
biografiske fortællinger om uddannelse, nor-
malitet og andethed.”

Cand.polit Sissel Østrem: ”En umulig utdan-
ning til et umulig yrke? Om allmennlærerut-
danning og yrkesutøvelse.”

Cand.mag. et. Pæd.Psych. Ole Michael Spaten:
”Børns selvopfattelsesudvikling – en længde-
snitsundersøgelse med forskellige børnegrup-
per i Danmark”.

Cand.mag. Signe Mette Jensen: ”Mellem Rum -
Om unges identiteter og fællesskaber i og
uden for skolen - i forstaden, på landet og i
byen.”

Cand.mag. Allan Westerling: Individualisering,
familieliv og fællesskab - En socialpsykologisk
analyse af hverdagslivets sociale netværk i en
refleksiv modernitet.”

Cand.mag. Peer Henrik Hansen: ”Da yankee’er-
ne kom til Danmark - Fra Verdenskrig til Kold
Krig - den amerikanske efterretningstjeneste
og Danmark 1943-1946.”

Cand.mag. Iben Cathrine Vyff: ”Øst, Vest - hvil-
ken fremtid er bedst? - Danskere på rejse i USA
og Sovjetunionen i 1950erne.”

Cand.comm. Bente Kristiansen: ”Forskningsba-
seret viden i massemedierne - et bidrag til

demokratiet? En analyse af PISA 2003 i den
trykte dagspresse.”

Cand.comm. Pernille Almlund: ”Miljøkommu-
nikation i virksomheder - praksis i kontekstens
blinde plet.”

Cand.scient.soc. Nina Blom Andersen: ”Risici og
Ramthed - vedtagelser, performance og defini-
tionsmagt.” (Forsvar i dag den 11. september)

Samfundsvidenskab
Cand.mag. Karen Holm Olsen: “Climate Policy
in Practice - Articles on the Clean Development
Mechanism and Institutional Capacity
Development in Uganda.”

Mag.art. Helene Maria Kyed: “State Recogni-
tion of Traditional Authority - Authority,
Citizenship and State-formation in Rural Post-
war Mozambique.”

Cand.scient.pol. Stig Eduard Breitenstein Jensen:
“From Conflict to Unsustainable Consensus -
The Actors in Fight for Biodiversity and Survival.”

Cand.merc. Anne Hatting: ”Akkreditering og
klinisk praksis - En STS-analyse af forandring.”

M.sc. Amanda Hammer: ””The Day of Burning”
- Land, Authority and Belonging in Zimbabwe’s
Agrarian Margins in the 1990’s”.

Cand.scient.soc. Rasmus Alex Wendt: “TRIPs in
India - An analysis of the impact of global
governance on political processes in India and
the wider institutional settings for the
pharmaceutical industry”.
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Cand.scient.soc. Mikkel Funder: “Tomorrow’s
people - Power, Participation and Community
Based Natural Resource Management in
Southern Thailand.”

Cand.mag. Sisse Malene Frydendal Grøn:
”Sikkerhedskultur og arbejdspraksis hos last-
vognschauffører - en fortælling om frihed og
tanketorsk.”

Cand.techn.soc. Hans Peter Hansen:
”Demokrati & Naturforvaltning - En kritisk
sociologisk-historisk analyse af nationalpark-
udviklingen i Danmark.”

Cand.techn.soc. Thomas Budde Christensen:
“Environmental innovation in the automotive
industry”.

Cand.scient. Jan Lilliendahl Larsen: ”Politisk
urbanitet - Projekter, planer, protester og
Supertanker på Krøyers Plads.”

Cand.soc. Olaf Westermann: “Poverty, Access
and Payment for Watershed Hydrological
Services - A social feasibility study with case in
Tiquipaya Watershed Bolivia.”

M.Sc. Sevasti Chatzopoulou: “Factors of
Europeanisation - Common Agricultural Policy
- Denmark-Greece compared.”

Mag.art. Jesper Visti Hansen: ”Bypolitik og vel-
færdsstat - Politikker over for ”belastede”
byområder i Danmark og Frankrig.”

M.Sc. Martine Buser: “Technology at work - An
analysis of contemporary control constella-
tions and work organisation.”

Naturvidenskab
Cand.polyt Martin Heine Alm: “Impregnation
and Surface Modification of Polymers in Liquid
and Supercritical Carbon Dioxide.”

M.Sc. Pengchao Si: “Nano Structured Chemical
Sensors Based on Polythiophene and its
Derivatives”.

Cand.scient. Søren Rasmus Beyer Langkilde:
“Two novel foods - a gene modified potato and
mutated rice - tested in animal models.
Development and validation of scientific
methods for safety and benefit assessment of
whole foods.”

Cand.scient. Kim Furbo Rewitz: “Cytochrome
P450s in the Halloween Family Mediate
Synthesis of Steroids Controlling Development
in Arthropods.”

Cand.scient. Rasmus Brauner Godiksen:
“Simulations of Recrystallization in Metals.”

Cand.scient. Thomas Werge: “The neutralising
anti-RAS Y13-259 antibody: - Cloning & recom-
binant use.”

Cand.polyt Lone Weilby: “Phase equilibrium of
the Polypropylene oxide - water system.”

Cand.scient. Ivar Lund: “The Impact of Dietary
fatty acids in common sole larval (Solea solea
L.) nutrition.”

Cand.scient. Louise Kjeldgaard Poulsen:
“Degradation and vertical flux of copepod
fecal pellets.”
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Cand.mag. Peter Danholt: “Interacting Bodies:
Posthuman Enactments of the Problem of
Diabetes - Relating Science, Technology and
Society-studies, User-Centered Design and
Diabetes Practices.”

M.Asc. Alexandre Alapetite: “On speech recog-
nition during anaesthesia.”

Cand.scient. Kim Steen Henriksen: “A Logic
Programming Based Approach to Applying
Abstract Interpretation to Embedded
Software.”

Cand.scient. Tine A. Knudsen: “An experimental
study of plastic deformation of materials.”

Priser

CATs Innovationspris på 50.000 kr. blev tildelt
professor Peter Westh, Institut for Natur,
Systemer og Modeller.

Roskilde Festivalens Eliteforskerpris på 25.000

kr. blev tildelt professor Vincent F. Hendricks,
Institut for Kultur og Identitet.

Danske Banks Studenterpris på 17.000 kr. blev
tildelt pædagogik-/kommunikationsstuderen-
de Anne Dalvad.

Rockwool Legatet blev tildelt cand. scient
Marlene Danner Dalgaard. Rockwool-legatet er
på 25.000 kr. og gives til en kandidat ved RUC,
som i specialet har demonstreret en faglig-ori-
ginal indsats på højt niveau.

RUC-fondens pris på 5.000 blev tildelt de
ansattes festudvalg bestående af Connie
Særkjær, Charlotte Levin, Ulla Svanlund, Lars
Ebbesen og Per Knudsen.

Den gyldne kaffekande (årets vejleder): Lektor
Mihail Larsen, Filosofi, Institut for Kultur og
Identitet (CUID).

Den gyldne tekande (årets studiesekretær):
Studiesekretær Bettina Baastrup, Det Samfunds-
videnskabelige Basisstudium (SamBas).

DOKTORGRADER
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Historien
RUC’s Videnskabsbutik har siden starten af
1988 arbejdet ud fra den bærende idé, som
opstod med de hollandske videnskabsbutik-
kers etablering i 1970’erne: - en styrkelse af den
samfundsrelevante forskning for ressourcesva-
ge grupper. Det sker gennem formidling af
emner fra grupper uden for universitetsverde-
nen til studerende, som kan have interesse i at
inddrage en praktisk problemstilling i projekt-
arbejdet. Arbejdet er omkostningsfrit for rekvi-
renten, men en række kriterier skal være
opfyldt, før et emne kan formidles til studeren-
de. Rekvirenten skal mangle økonomiske res-
sourcer, emnet skal være af almen samfunds-
mæssig interesse, opgaven må ikke have et
kommercielt sigte, og resultatet af samarbej-
det med de studerende skal være offentligt til-
gængeligt. Samtidig forventes det naturligvis,
at rekvirenten går aktivt ind i processen ved
deltagelse i møder med de studerende etc.

Om videnskabsbutikken
Videnskabsbutikken er en del af
RUCinnovation. RUCinnovation blev etableret 1.
november 2008 og er en del af Uddannelses-
og Forskningsafdelingen. RUCinnovation er en
ny platform for innovative samarbejder mel-
lem RUCs forskere og studenter på den ene
side og virksomheder, institutioner og organi-
sationer på den anden side. Således udgør
RUCinnovation en samlet fælles indgang for

virksomheder og eksterne samarbejdspartnere
– se mere på: www.ruc.dk/rucinnovation .

Samarbejdet
Der arbejdes løbende på projektemner fra
Videnskabsbutikken. Den periode som samar-
bejdet strækker sig over varierer, idet nogle
emner skrives af basisstuderende på 2. år
mens andre skrives af overbygningsstuderen-
de og derfor kan have længere varighed. I
2008 opslog Videnskabsbutikken 101 projekt-
emner.

Videnskabsbutikkens pr-arbejde
Videnskabsbutikken udgiver i samarbejde med
Videnskabsbutikkerne på DTU og KU’s sam-
fundsfaglige fakultet tidsskriftet Anvendt
Viden. Tidsskriftet udgives to gange årligt med
artikler skrevet af studerende, der har anvendt
Videnskabsbutikkernes projektemner i deres
projektarbejde. Der er tale om interessante
artikler, som har givet mange henvendelser fra
både privatpersoner og organisationer, som
også er interesseret i at få tilsendt de rappor-
ter 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 virksom-
hed til abonnement@anvendtviden.dk.

V I D E N S K A B S B U T I K K E N
Af AC-fuldmægtig Sune Kaspar Testrup-Friis, leder af Videnskabsbutikken
www.ruc.dk/vb
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Videnskabsbutikkens hjemmeside er under
løbende udvikling og vi har udviklet en databa-
se som rummer alle oplysninger om studeren-
de, rekvirenter, projekter og deres status.

Personale
Udover Sune Kaspar Testrup-Friis er der ansat
to studentermedhjælpere i
Videnskabsbutikken: Pia Alslund og Eline
Vermedal Høgh.

VIDENSKABSBUTIKKEN
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Mange studerende vælger at tage et praktik-
ophold som en del af deres videregående
uddannelse. Som praktikant får du afprøvet
dine faglige kundskaber og dine personlige
kompetencer på en relevant arbejdsplads. Du
får samtidig mulighed for at prøve kræfter
med nye og spændende opgaver med grundig
sparring undervejs. Udover læring og udvikling
er praktik i flere tilfælde genvej til en stilling i
virksomheden – enten som studentermed-
hjælp eller fastansat. Der er altså rigtig mange
gode grunde til at tage i praktik.

Den Fælles Praktikordning – der ligesom
Videnskabsbutikken er en del af
RUCinnovation – er et tilbud til alle bachelor-
studerende. Vælger man at gå i praktik gen-
nem ordningen står vi til rådighed med gode
råd og vejledning – både før, under og efter
praktikopholdet. Derudover består et praktik-
forløb hos os af 4 praktikunderbyggende semi-
nardage, hvor der undervises i relevante tek-
nikker inden for bl.a. konflikthåndtering, for-
handlingsteknik, formidling og kompetenceaf-
klaring. Da Den Fælles Praktikordning er ikke-
meritgivende og dermed ikke har nogen speci-
fik fagtilknytning er fokus læring, generel aka-
demisk kompetenceudvikling og forholdet
mellem universitetet og erhvervslivet.

I 2008 gennemførte 65 studerende et praktik-
forløb inden for rammerne af Den Fælles

Praktikordning. Af disse var 49 i praktik i
Danmark (herunder 44 i privat regi og 5 i
offentligt) og 16 i udlandet (herunder 5 i privat
regi og 11 i offentligt).

Den Fælles Praktikordning – og alle andre ikke-
meritgivende ordninger – skal være afviklet
ved udgangen af forårssemesteret 2009. Fra
efterårssemesteret 2009 er det op til de enkel-
te fag om – og i så fald hvordan – de tilveje-
bringer muligheden for meritgivende praktik.

D E N  F Æ L L E S  P R A K T I K O R D N I N G
Af AC-fuldmægtig Maj Parker Wagner, leder af Den Fælles Praktikordning

PRAKTIKORDNING
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Institut for Kommunikation, Virksomhed og
Informationsteknologier (CBIT) er et innovativt
og interdisciplinært universitetsmiljø, der kom-
binerer naturvidenskab, samfundsvidenskab
og humaniora til at studere samspillet mellem
kommunikation, virksomheder og informa-
tionsteknologi i teori og praksis.

CBIT leverer forskning, uddannelse og formid-
ling inden for journalistik, kommunikation,
performance-design, erhvervsøkonomi, virk-
somhedsledelse samt datalogi og informatik.
Instituttet ser det som sin opgave at bidrage
med ny viden, som omsætter videnskabelig
analyse til brugbare værktøjer til strategisk og
praktisk håndtering af udviklings- og foran-
dringsprocesser i samfundet og dets virksom-
heder, kulturinstitutioner, mediehuse, offentli-
ge organisationer og ngo’er.

Forskningsprofil
Design, innovation og forandring i et globalise-
ret vidensamfund er gennemgående temaer i
CBITs forskningsgrupper, hvor aktørperspekti-
vet og praksisorienteringen indtager en central
plads. Således er mange af instituttets forskere
optagede af at analysere, skabe, forme og for-
midle forskellige praksisformer, der involverer
brugere, medarbejdere, målgrupper, publikum-
mer eller andre former for aktører.

CBITs forskningsgrupper er:

• Brugerdrevet IT-innovation
Gruppen forsker ud fra brugerinddragelse i
design og udvikling af nye IT-systemer, her-
under effekt-drevet IT-udvikling, computer-
medieret kommunikation og koordination i

komplekse organisatoriske sammenhænge,
software procesforbedring og spredning og
ibrugtagning af IT.

• Innovation i virksomheder og erhverv
Gruppen forsker i virksomhedsudvikling i en
hyperforanderlig verden, herunder innova-
tions- og forandringsledelse, oplevelsesøko-
nomi og oplevelsesledelse, entreprenørskab,
regional udvikling og erhverv samt praksis-
ser i innovation og organisationsudvikling.

• Kommunikationsformer og vidensproduk-
tion
Gruppens sigte er at revidere og nytænke
begreber og metoder omkring forskellige
vidensprocesser og design af kommunika-
tionsprocesser i praksis, herunder aktør-ori-
enteret kvalitativ metodeudvikling, dialo-
gisk forskningskommunikation og netme-
dieret vidensdesign.

• Kommunikation, journalistik og social
forandring
Gruppen forsker i politiske, kulturelle, insti-
tutionelle og organisatoriske aspekter af
kommunikation og interesserer sig for alle
sider af kommunikation fra en teksts tilbliv-
else til dens afkodning hos publikum.
Specifikt forskes der i journalistik, tekst og
genre og strategisk udviklingskommunika-
tion.

• Programmering, logik og intelligente
systemer
Gruppen forsker i grundlag, værktøjer og
programmeringssprog i forbindelse med
udvikling af computersystemer, med særlig
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vægt på vidensbaserede systemer og intel-
ligent interaktion med systemer, logik og
vidensrepræsentation samt analyse- og
transformationsprogrammer.

• Virksomheder, forandring og ledelse
Gruppen forsker i ledelses- og forandrings-
processer i virksomheder, herunder temaer
om virksomheder i balance, nye organisa-
tions- og ledelsesformer, forandringer i virk-
somhedernes samfundsmæssige rolle samt
samspillet mellem virksomheder, globalise-
ring og institutionelle forhold.

• Visuel kultur og performance-design
Gruppen forsker i erkendelses- og oplevelses-
mæssige muligheder i komplekse mediefor-
mer inden for flere kulturelle felter, hvor fokus

er på udtryksformernes karakter og deres kon-
tekstuelle forankring. Gruppens forskning
relaterer sig til design, analyse og vurdering af
kulturprodukter og oplevelser. Derudover del-
tager mange forskere i forskningscentre, hvor
der samarbejdes om specifikke forskningste-
maer og forskningsformål på tværs af forsk-
ningsgrupper, institutter og universiteter.

Forskeruddannelse
Instituttet har organiseret sig med tre forsker-
uddannelsesprogrammer, svarende til hver sit
hovedområde:

• Communication, Journalism, and
Performance Design 

• Design and Management of Information
Technology 



• Business and Management
Herudover varetager CBIT ledelsen af den
nationale Forskerskole i Medier,
Kommunikation og Journalistik (FMKJ).

Forskeruddannelse er et af CBITs prioriterings-
områder. Vi har som mål at øge antallet af
ph.d.-studerende, så vi i omfang og antal har
et volumen af ph.d.-studerende som svarer til
fagenes studentertal og bemanding. De tre
forskningsuddannelsesprogrammer indgår i
en fælles ph.d.-skole, som foruden drift og
videreudvikling af de tre eksisterende pro-
grammer også sigter mod at udvikle det tvær-
faglige samarbejde på tværs af instituttet og
med de nationale forskningsskoler, som pro-
grammerne indgår i.

Tildelte ph.d.-grader i 2008
Alexandre Philippe Bernard Alapetite: “On
speech recognition during anaesthesia.”

Nina Blom Andersen: ”Risici og ramthed - ved-
tagelser, performance og definitionsmagt. Et
studie af kommunikationsprocesser mellem
myndigheder, borgere og medier i forbindelse
med ulykken på N.P. Johnsens Fyrværkerifabrik
i Kolding i 2004 samt orkan og højvandsvarslet
i Skive i 2005.”

Peter Danholt: “Interacting Bodies: Posthuman
Enactments of the Problem of Diabetes. Relating
Science, Technology and Society-studies, User-
Centered Design and Diabetes Practices.”

Kim Steen Henriksen: “A Logic Programming
Based Approach to Applying Abstract
Interpretation to Embedded Software.”

Bente Kristiansen: ”Forskningsbaseret viden i
massemedierne – et bidrag til demokratiet? En
analyse af PISA 2003 i den trykte dagspresse.”

Magnus Nilsson: ”Arbejdet i hjemmeplejen. Et
etnometodologisk studie af it-støttet samar-
bejde i den københavnske hjemmepleje.”

Bjarki Valtysson: “Access Culture – The
Remixable Culture of Prosumers and the
Cultural Policy of the European Union.”

Større faglige aktiviteter i 2008
Instituttet har bl.a. haft følgende større aktivi-
teter:

Cultural Production and Experience Strategies,
Design, and Everyday Life 
13.-14. november var CBIT og Center for oplevel-
sesforskning vært for en forskningskonference
med forelæsninger af David Hesmondhalgh,
UK, Kevin Hetherington, UK, Mark Banks, UK og
Gerhard Schulze, Tyskland. Omkring 20 papers
blev præsenteret. Der var fokus på de sam-
fundssociologiske og kulturøkonomiske aspek-
ter af oplevelse. Temaerne for konferencen var
oplevelsesøkonomi og kultur, hvorledes ople-
velser designes og oplevelser i dagliglivet.

Det Danske Ledelsesakademis Årskonference
(DDLA) 
DDLA afholder hvert år en konference med
fokus på tendenser i ledelsesforskning og -
praksis. I år var CBIT v/ Anita Mac, Ada Scopola
og Jon Sundbo konferencearrangører, og kon-
ferencen blev afholdt i København 8. til 9.
december med temaet: Brudflader og paradok-
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ser i ledelsesudfordringen. DDLA er et møde-
sted for dansk ledelsesforskning og -praksis og
der deltog ca. 120 ledelsesfolk, som var i dialog
med hinanden om aktuelle udfordringer.
Mange udfordringer blev adresseret, og et gen-
nemgående tema var, at ledelsesarbejdet kon-
stant foregår i samspil med medarbejdere, bru-
gere, kunder, politikere og offentlighed, og der-
for er det centrale kompetencekrav til ledelse at
kunne opbygge og udbygge samarbejdsrelatio-
ner. Innovation er et eksempel på et af ‘de
store’ ledelsestemaer. Værtskabet for DDLA-
konferencen går på skift mellem de danske uni-
versiteter og foruden den årlige konference
udgør DDLA et netværk for ledelsesinteressere-
de.

Journalistik fejrede 10 års fødselsdag
Det startede med et hold på små 15 studeren-
de i 1998. I dag begynder 50 studerende pr.
semester på Journalistik, og indtil videre har
mere end 300 studerende afsluttet en seks år
lang kandidatuddannelse i Journalistik. Alt
dette og meget mere samlede undervisere,
studerende, tidligere studerende og inviterede
gæster for at fejre i august, da Journalistik
fyldte 10 år. Dagen bød på taler fra bl.a. RUC’s
bestyrelsesformand, Christian S. Nissen, og en
livlig paneldebat mellem redaktører fra såvel
aviser som tv. Festforelæsningen blev holdt af
professor i Medieledelse ved CBS, Anker Brink
Lund.

Undervisning og uddannelse
Institut for Kommunikation, Virksomhed og
Informationsteknologier uddanner ledere, eks-
perter og forskere inden for kommunikation,
journalistik, performance-design, datalogi,

informatik, erhvervsøkonomi og virksomheds-
ledelse.

Instituttet bidrager med undervisning og vej-
ledning på alle RUCs fire basisstudier, herun-
der også det nystartede Humanistisk-teknolo-
giske basisstudie, som er tilknyttet instituttet.
Derudover har CBIT i 2008 udbudt i alt otte
fag på overbygningsniveau:

Kommunikation
Journalistik
Performance-design
Virksomhedsstudier
Erhvervsøkonomi (HA)
Virksomhedsledelse (cand.soc.)
Informatik
Datalogi

Instituttet har derudover i 2008 udbudt forsk-
ningsbaseret efteruddannelse i form af tre
Masteruddannelser:

Master i Professionel Kommunikation
Master i Oplevelsesledelse
Master i Ikt og Læring (i samarbejde med
Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, DPU
og CBS)

Desuden er der i 2008 foregået et større udvik-
lings- og akkrediteringsarbejde omkring etab-
leringen af Master i Projektledelse og Projekt-
forbedring, som startede op med et hold på 17
kursister i januar 2009.
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Personale

Videnskabeligt personale       
11 professorer
43 lektorer
4 adjunkter
7 studielektorer
2 studieadjunkter
26 ph.d.’ere

Teknisk-administrativt personale
7 AC-TAP (incl. institutleder)
3 TEK-TAP
10 kontor-TAP

CBIT
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Et større EU-finansieret forsknings- og sam-
arbejdsprojekt i regi af Center for Oplevelses-
forskning (COF) blev afsluttet i 2008.
Projektets strukturelle rammer bestod i et
samarbejde mellem Center for Oplevelses-
forsknings partnere på RUC (dvs. CBIT plus
ENSPAC) og Center for Leisure Management
Research på Center for Erhverv og
Uddannelse Lolland-Falster (CELF).

Projektet dannede rammen om en række for-
skelligartede forskningsprojekter alle med
relation til oplevelsesøkonomiske og -sam-
fundsmæssige problemstillinger. På CBIT
afsluttedes to projekter. Det ene projekt:
”Innovation og iværksættelse indenfor ople-
velse (herunder leisure og turisme)” udfor-
skede hvordan oplevelsesvirksomheder inno-
verer; karakteristika ved iværksætterkulturen
og iværksættergraden i oplevelsesbrancher;
hvordan innovation i oplevelsesproduktion
kan opfattes teoretisk; og hvordan innovation
og iværksætteri i oplevelse kan fremmes.
Yderligere information om dette projekt kan
fås ved henvendelse til professor Jon Sundbo
(sundbo@ruc.dk).

Det andet af de afsluttede projekter
”Oplevelsesøkonomien som regional og lokal
strategi for samfundsudvikling” undersøgte
betydningen af oplevelsesøkonomien for
lokale og regionale strategier for ’stedsudvik-

ling’ og sådanne strategiers indflydelse på
udvikling udenfor storby konteksten.
Forskellige strategier, deres baggrund og
deres betydning for lokal og regional økono-
misk udvikling blev belyst. Projektet belyste
hvordan oplevelsesøkonomien kan benyttes i
en udviklingsproces, men viste også, at en
sådan udvikling ikke er ligefrem, men bl.a.
kræver langsigtede strategier, der involverer
mange aktører, og som fokuserer på det
stedsspecifikke m.m. For yderligere informa-
tion om dette projekt kan post.doc. Flemming
Sørensen (flemmiso@ruc.dk) kontaktes.

Rapporter, der er et resultat af de beskrevne
og andre projekter, kan downloades fra COF’s
hjemmeside (cof.ruc.dk). Her kan der ligele-
des hentes andre publikationer så som en
oplevelsesøkonomisk case-samling, der lige-
ledes er et resultat af det afsluttede EU-
finansierede projekt.

Det skal bemærkes, at COF fortsat består som
et dynamisk samarbejde mellem CBIT og
ENSPAC ved Roskilde Universitet samt Center
for Leisure Management Research på CELF.
Informationer om nye såvel som gamle pro-
jekter findes på COF’s hjemmeside
(cof.ruc.dk).

Innovation og oplevelsesøkonomisk udvikling

Af professor Jon Sundbo og post.doc Flemming Sørensen
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Indholdsmæssigt befinder projektet sig i
krydsfeltet mellem datalogi og matematisk
logik. I tidslogikker kan man repræsentere og
ræsonnere om tidsmæssig information. I
løbet af de sidste 30 år er sådanne logikker
blevet af grundlæggende vigtighed for data-
logien og informationsteknologien.
Imidlertid er der mange problemer, som stan-
dard tidslogik ikke har tilstrækkelig udtryks-
kraft til at håndtere.

Hybrid tidslogik, der er tidslogik hvor ud-
trykskraften er forstærket, så man kan refere-
re til konkrete tidspunkter, kan håndtere
mange sådanne krævende problemer, for
eksempel at formulere en serie af udsagn, om
hvad der sker på bestemte tidspunkter.
Ydermere har hybrid logik den fordel at være
afgørlig, dvs. at man kan være sikker på at en
computerimplementering altid stopper med
et svar.
HyLoMOL projekts mål har været at udvikle
ræsonneringsmetoder for hybrid logik med
særlig fokus på kombinationen af hybrid
logik med andre logikker, for eksempel kon-
struktiv (dvs. beregnelig) logik. Disse kombi-
nerede logikker har hver deres anvendelses-
område, hvis for eksempel hybrid tidslogik
kombineres med konstruktiv logik fås en
logik, der har stærk udtrykskraft til at ræson-
nere konstruktivt om tidsmæssig informa-
tion.

Projektet tog en overraskende vending da det
i 2005 lykkedes at løse et logisk problem, der
havde været åbent siden 1998, noget der
siden hen gav anledning til en række opføl-
gende publikationer fra andre internationale
forskere.

Projektet inkluderede organisation af to
workshops (i Seattle og Dublin) og resultere-
de i et større antal publikationer, herunder 11
artikler i tidsskrifter på Forsknings- og
Innovationsstyrelsens autoriserede liste af
datalogiske tidsskrifter. Et opfølgende projekt
bliver 2009-2011 støttet af Forskningsrådet
for Natur og Univers med 534.600 kr.

Ud over Torben Braüner deltog Thomas
Bolander og Jørgen Villadsen (begge DTU) i
HyLoMOL projektet og det involverede sam-
arbejde med Patrick Blackburn (INRIA,
Frankrigs nationale organisation for forsk-
ning i datalogi) samt Valeria de Paiva (PARC,
Palo Alto Research Center, USA). Projektet
blev 2005-2008 støttet med 300.000 kr. fra
Forskningsrådet for Natur og Univers.

Se HyLoMOLs hjemmeside for mere informa-
tion: http://hylomol.ruc.dk

CBIT

Hybrid Logic Meets Other Logics (HyLoMOL)

Af lektor Torben Braüner, PLIS forskningsgruppen
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Institut for Kultur og Identitet omfatter fagene
Dansk, Engelsk, Filosofi og Videnskabsteori,
Fransk, Historie, Kultur- og Sprogmødestudier
samt Tysk. Endvidere huser instituttet Det
Humanistiske Basisstudium.

Forskningen på instituttet er centreret om en
række indsatsområder. Inden for det filosofiske
fagområde gælder det filosofi- og videnskabs-
historie, videnskabsteori og videnskabsfilosofi,
logik og erkendelsesteori samt etik og retsfilo-
sofi. Hvad angår det historiske fagområde, er
det den kulturhistoriske forskning der står
stærkest, og fokus ligger især inden for tre pro-
blemfelter: samfundets mangeartede brug af
historien, fortidens forestillingsverdener og
magtforhold og sociale strukturer under skift-
ende historiske vilkår. Med hensyn til det
sproglige, litterære og kulturelle fagområde
ligger den forskningsmæssige indsats navnlig
inden for en systematisk beskrivelse og analy-
se af sprogets, litteraturens, kulturens og
mediernes former, funktion og forandring i
samfundet samt hvordan indsigt i sprog, litte-
ratur, kultur, kulturmøde og medier kan for-
midles og læres. Ud over den forskning der fin-
der 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 for-
skergrupper:

Europæisk kultur: brud og erkendelse
Funktionel grammatik og pragmatik

Interkulturelle studier
Kultur- og idéhistorie
Medier og kultur
Social orden og identitet
Sociolingvistik, samtaleanalyse,
Sprogpædagogik og sociokulturelle Spørgsmål
(SCALPS)
Sprog og rationalitet
Straf og etik
Videnskabsstudier

Alle instituttets videnskabelige medarbejdere,
inklusive instituttets ph.d.-studerende, er til-
knyttet mindst én af disse forskergrupper.
Nogle af grupperne har eksisteret en række år,
mens andre er blevet skabt i forlængelse af
instituttets etablering 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, planlægning
og afholdelse af konferencer, om udgivelses-
projekter og om udarbejdelse af ansøgninger
til større eksternt finansierede forskningspro-
jekter.

Konferencer, workshops og symposier

Religiøse minoriteter i Mellemøsten
Arrangeret af Kultur- og Sprogmødestudier
v/Lise Paulsen Galal
Roskilde Universitetscenter, 31. januar 2008

Filosofisk Semester Symposium
Arr. af faggruppen for Filosofi og
Videnskabsteori, 1. februar 2008
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Videnskabeligt symposium i anledning af
docent Hartmut Haberlands 60 års fødsels-
dag, fredag den 8. februar 2008.

Forskningssymposium ”Omkring 1968”
Arrangeret af professor Anette Warring
Roskilde Universitetscenter, 15. maj 2008.

Conceptualism in Current Latin America
Arr. af Roskilde Universitetscenter, Center for
Torturofre og CBS, 20.-23. maj.

Artificial environments
Arr. af Forskerskolen PHIS, 5.-6. juni 2008.

Type: Ways of knowing the field: International
conference on the history of fieldwork,
cartography and scientific exploration
Arr. af Forskerskolen PHIS, 13.-15. august 2008.

Symposium om sprog, sprogindlæring og
sprogpolitik
Arr. i anledning af lektor og studieleder Karen
Sonne Jakobsens 60 års fødselsdag, 29. august
2008.

UNIK-Symposium -  Identities: Relations &
Horizons
Arr. af UNIK Project Group ”the World in
Denmark – Denmark in the World og
Interkulturelle Studier, 30. oktober 2008.

Cultural and linguistic practices in the interna-
tional university
Arr. af CALPIU v/professor Bent Preisler, 15.-17.
december 2008.

Seminarer og gæsteforelæsninger

Seminarer for forskergruppen Europæisk kul-
tur: brud og erkendelse
”Selvbiografi og roman – den selvbiografiske
genres rekonstruktion belyst ud fra udvalgte
værker i tysk litteratur efter 1975” v/ekstern lek-
tor Flemming Finn Hansen, fredag den 6. juni.

Seminarer for forskergrupperne Funktionel
grammatik og Pragmatik og SCALPS
”Ph.d.-værksted” v/ ph.d.-studerende Janus
Mortensen og Sarita Monjane Henriksen, fre-
dag den 29. februar.

”LICS (Language and Intercultural
Communication Services) v/Lotte Sjøstedt,
fredag den 9. maj.

Hong Kong “test drive” oplæg af CALPIU-
repræsentanter, der skulle deltage i den inter-
nationale Hong Kong-konference “Language
issues in English-medium Universities: A
Global Concern, fredag den 6. juni.

”Language choise: Economic considerations”,
v/professor Florian Coulmas, onsdag den 3.
december.

”Grammatikalisering av konstruksjoner” v/pro-
fessor John Ole Askedal, samt ”Main issues for
a functional description of Scandinavian word
order: Coded content, paradigmatic organisa-
tion, structural change and syntactic varia-
tion”, v/professor Lars Heltoft, fredag den 12.
december.

ROSKILDE UNIVERSITET58



Seminarer for forskergruppen Interkulturelle
studier
“Rortys filosofi” v/ Anita Holm, 4. januar.

“On her current research” v/Serena Maurer,
den 20. februar.

“Cultural Studies og Postcolonial Studies”, v/
Lars Jensen, den 11. marts.

“Identity and the Danish cartoons”, v/Christine
Aigius, Salford University, den 24. april.

Terminology in post-colonial literary studies,
v/Sofia Biscaia, 21. maj.

“The role of the interpreter in intercultural
research interviews”, v/professor Karen Risager,
torsdag den 18. september.

”Food and Empire” v/Kirsten Holst Petersen,
onsdag den 19. november.

”Kropslokaliteter eller hvordan man skal for-
holde sig til unge praktiserende muslimske
kvinders fysikalitet i Danmark”, v/ph.d.-stude-
rende Monique Hocke, onsdag den 10. decem-
ber.

Workshop: ”Writing newspaper articles about
our research”, v/journalist Pernille Bramming,
onsdag den 10. december.

Seminarer for forskergruppen Kultur- og
Idéhistorie
“Public Sphere. On the Substance of a Basic
European Concept” v/Hagen Schulz-Forberg fra
Århus Universitet, 27. marts.

“Investigation Textual Influence between
Medieval Authors: A Vocabulary Method”
v/ph.d.-stipendiat Tyler Sergent, 7. april.

”Forårsekskursion” i samarbejde med reforma-
tionshistorisk netværk, 16. maj.

”Mystik – mellem filosofi, religion og viden-
skab”
Arr. af Magnus Riisager og Aksel Haaning, for-
skergruppen for Kultur og Idéhistorie i samar-
bejde med PHIS, forskerskolen for Filosofi, 28.
november.

Seminarer for forskergruppen Medier og
Kultur
“Public Sphere. On the Substance of a Basic
European Concept” v/Hagen Schulz-Forberg fra
Århus Universitet, 27. marts 2008.

Seminarer for forskergruppen Social orden og
identitet
Seminar på Søminen den 6.-7. marts, hvor
synopser for de enkelte artikler blev fremlagt
og diskuteret, ligesom retningslinier for det
videre arbejde blev lagt fast. 15. oktober var der
deadline for første udkast til artiklerne til
antologien, som blev diskuteret på seminarer
afholdt den 27. oktober, 10. november, 24.
november og 8. december 2008.

“Public Sphere. On the Substance of a Basic
European Concept” v/Hagen Schulz-Forberg fra
Århus Universitet, 27. marts 2008.
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Seminarer for forskergruppen Sprog og ratio-
nalitet

”Dialektisk medborgerskab” v/Niels Møller
Nielsen, 3. oktober.

Seminarer for forskergruppen Straf og etik
“On the Advocacy of Forgiveness after Mass
Atrocities” v. Thomas Brudholm, Dansk Institut
for Internationale Studier, torsdag den 28. feb-
ruar.

“Principper for strafudmåling. En gennemgang
af den nyere udvikling i Norden” v. Vagn Greve,
Professor emeritus i strafferet, Københavns
Universitet, Torsdag den 8. maj.

“Retsfilosofiens nye forskningsfelter” v. Henrik
Palmer Olsen, professor i retslære, Københavns
Universitet; onsdag den 17. september.

“Danmark som strategisk aktør - men uden
strategisk kultur?” v. Ole Kværnø, chef for
Institut for Strategi på Forsvarsakademiet; ons-
dag 1. oktober.

“Tre er en for mange - Den internationale
straffedomstol og sandhedskommissioner” v.
Jakob v. H. Holtermann, ph.d.-studerende, Afd.
for Filosofi og Videnskabsteori, RUC og med-
lem af Forskningsgruppen for Straf og Etik
samme sted, onsdag den 12. november.

”Den internationale straffedomstol – hvorfor
det måske alligevel kunne blive en god ide”



v/ ph.d.-studerende Jakob v. H. Holtermann, 19.
november.

“I straffeattestens skygge - I hvilken udstræk-
ning bør en arbejdsgiver have mulighed for, at
indhente oplysninger fra en jobansøgers straf-
feattest?” v. Thomas Søbirk Petersen, lektor v.
Afd. for Filosofi og Videnskabsteori, RUC og
medlem af Forskningsgruppen for Straf og Etik
samme sted, onsdag den 26. november.

Gæsteforelæsninger
Professor Yuriko Kite, leder af det internationa-
le Center på Kansai-Universitetet I Osaka
(Japan). Blev inviteret til RUC i anledning af en
ny aftale mellem Kansai-Universitetet og RUC
om studenterudveksling. Professor Kite er
sprogforsker og har arbejdet med flersproget-
hed. Hun er professor på Institut for
Fremmedsprogspædagogik og –Forskning og
tilknyttet Forskningscenter for Human Activity
Theory (CHAT), fredag den 14. marts.

L’écriture pensée: une phrase de Valéry, gæste-
forelæsning ved kulturskribent, filosof Jean-
Michel Rey. Arr. af forskergruppen Europæiske
Kulturstudier: Brud og Erkendelse, torsdag den
13. november..

Fratrædelser og ansættelser
Lektor, fil.kand. Håkan Arvidsson gik på efterløn
den 1. oktober 2008. I den anledning afholdtes
afskedsforelæsning den 31. oktober ”Lärdomar
och erfarenheter i mötet med Danmark”.

Professor Søren Schou gik på pension den 31.
december 2008. I den anledning afholdtes der
afskedsforelæsning den 11. december

”Kunsteren på varieté. Johannes V. Jensens
”Springeren” fra det første systemskifte (1901).

Sekretariatsleder Annette Petersen gik på
efterløn den 31. januar.

Cand.comm. Anya Strøm blev ansat som sekre-
tariatsleder den 1. februar.

Eksterne bevillinger og priser
Lektor Claus Bundgård Christensen har sam-
men med Peter Scharff Smith (Center for
Menneskerettigheder) og Niels Bo Poulsen
(Center for Militærhistorie, Forsvarsakademiet)
modtaget 2 millioner kr. fra Forsknings- og
Innovationsstyrelsen til projektet: En  analyse
af Waffen-SS med særligt fokus på mandskab
og officerer i et social- og mentalitetshistorisk
lys, samt på Waffen-SS i efterkrigstidens erin-
dringskultur.

Forsknings- og Innovationsstyrelsen har bevil-
get 7 mill. kr. til CALPIU - bevillingshaver
Professor Bent Preisler.

Professor Jesper Ryberg har modtaget en net-
værksbevilling på ca. 400.000 kr. til konferen-
cer og seminarer i perioden 2009-2010.

Professor Vincent F. Hendricks modtog til årsfe-
sten Roskilde Festivalens Eliteforsker-pris.

Professor Vincent F. Hendricks (37) er blandt
kun i alt syv forskere, der har modtaget
Danmarks mest prestigefyldte forskningspris
EliteForsk-prisen på en million kroner.

Professor Vincent F. Hendricks har modtaget
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en bevilling på 54.000 kr. fra Forskningsrådet
for Natur og Univers (FNU) i forbindelse med
Roskilde Science Sunrise Conference 2008.

Forskeruddannelse og forskerskoler
Institut for Kultur og Identitet har en ph.d.-
skole Kultur, Sprog og Filosofi og fire forskerud-
dannelsesprogrammer.

Europæiske Kulturstudier har som overordnet
tema modernisering og tradition i bred for-
stand, og knytter kulturens æstetiske, symbol-
ske og bevidsthedsmæssige udtryk sammen
med samfundsmæssige forhold.

Interkulturelle Studier fokuserer på kulturelle
praksisser og kulturelle identiteter overalt i
verden med  særligt henblik på kulturmøder
og kulturel kompleksitet i et globalt og lokalt
magtperspektiv.

Sprogvidenskabelige Studier dækker tre hoved-
områder: funktionel grammatik og pragmatik,
sociolingvistik og sprogsociologi samt kultur-
lingvistik og samarbejder med den større for-
skerskole Forskerskole Øst.

Videnskabsstudier & Straf og Etik der omfatter
videnskabshistorie, videnskabsfilosofi og
videnskabssociologi og videnskabsformidling.
En række RUC institutter er repræsenteret i
programmet, som også er en del af den lands-
dækkende forskerskole i filosofi (PHIS) med
hjemsted på instituttet.

Akademisk engelsk og dansk som
andetsprog
Efteruddannelse af RUC’s ansatte i akademisk
engelsk, både VIP og TAP, er blevet en højt prio-
riteret aktivitet ved instituttet. Også fra stude-
rende, der er optaget på engelsksprogede pro-
grammer, har der vist sig et behov for under-
visning i akademisk engelsk. Men i takt med
internationaliseringen af universitetet er der
ligeledes et øget behov for undervisning i
dansk som andetsprog for studerende.
Aktiviteterne varetages inden for rammerne af
RUC’s center for sproglige og interkulturelle
kompetencer, RU Language and Intercultural
Communication Services (LICS), oprettet i
2006. I centret er der ansat fire studielektorer,
samt en adjunkt med forskningsforpligtelse,
og samlet set repræsenterer LICS en væsentlig
styrkelse af de akademiske kompetencer, der
skal understøtte RUC som et internationalt
universitet.

Ph.d.-grader
Iben Vyff, “Øst, Vest – hvilken fremtid er bedst?
Danskere på vej i USA og Sovjetunionen i
1950erne”, 1. februar 2008.

Peer Henrik Hansen ”Da yankee´erne kom til
Danmark – Fra Verdenskrig til Kold Krig – den
amerikanske efterretningstjeneste og
Danmark 1943-1946”, afholdt den 4. juni 2008.

Lina Konstantinou ” Language alternation in
the family and the mother tongue class - 
A study of interactional practices of Greek
background residents in Sweden”, afholdt den
29. oktober 2008.
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Uddannelser
På uddannelsesområdet har en væsentlig
opgave været at få udarbejdet akkrediterings-
rapporter for kandidatuddannelserne i Filosofi
og Kultur- og Sprogmødestudier i forbindelse
med den gennemførte pilotfase i 2008. Begge
uddannelser opnåede akkreditering og i de
kommende år vil en række af instituttets øvri-
ge uddannelser skulle gennemgå en tilsvaren-
de akkrediteringsproces.

Instituttets ansatte (pr. 31. 12. 2008)
Professorer: 9
Docenter: 1
Lektorer: 34
Lektorvikarer: 1
Adjunkter: 10
Ph.d.-stipendiater: 18
Post.doc.stipendiater: 2
Videnskabelige medarbejdere: 2
Studielektorer: 4
TAP  28
TEK-TAP  1
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Rainer Maria Rilkes værk har længe haft
kanonisk status i tysk litteratur. Men på trods
af at Rilke har givet anledning til en volumi-
nøs forskningslitteratur, er der stadig sider af
hans værk, der er vidtgående ubelyste. I de
første årtier efter Rilkes død opstod der en
lang række fortolkninger, der præsenterede
Rilke som en profetisk skikkelse, hvis digte i
højere grad var genstand for ærefrygt end
nøgtern analyse. Denne ukritiske omgang
med Rilke har ført til en række forsøg på at
afmystificere og affortrylle hans digteriske
værk, en tendens, som stadig præger den tra-
ditionelle Rilkeforskning. Fordi Rilke ikke –
uden at gøre vold mod hans værk – kan for-
tolkes ud fra et traditionelt religiøst verdens-
billede, har man fortolket ham som en anti-
metafysisk modernist. Afhandlingen
Dichtung als Erfahrungsmetaphysik.
Esoterische und okkultistische Modernität
bei R. M. Rilke argumenterer for, at der eksi-
sterer en tredje vej, der kommer til udtryk i
alternative strømninger som okkultisme, eso-
terisme og spiritisme; strømninger, der er
blevet negligeret af den eksisterende
Rilkefilologi. De alternative strømninger
adskiller sig fra præmoderne religion og nihi-
listisk/naturalistisk/ateistisk modernisme på
to måder: For det første assimilerer de sæku-
lariseringselementer (fx evolution), uden
samtidig at give køb på forestillingen om en
højere kosmisk orden. For det andet repræ-

senterer de en erfaringsmetafysik, der både
adskiller sig fra præmoderne ontologisk
metafysik (traditionel religion) og den ateisti-
ske modernitets fuldstændige fravær af
metafysik. I stedet for – som den traditionelle
religion – at postulere et ontologisk metafy-
sisk værenshierarki, fokuserer erfaringsmeta-
fysikken på den metafysik, der kan rummes i
den menneskelige erfaring.

Rilkeforskningens manglende kendskab til de
alternative spirituelle strømninger har ført til
en lang række misforståelser. Disse diskurser
nød en almen popularitet, som mange
moderne akademikere i dag har svært ved at
forestille sig. Den forsker, der ikke kender de
grundlæggende værker inden for de nævnte
diskurser, vil fejlfortolke alle sækulariserings-
elementer hos Rilke som ateistisk moderni-
tet, selvom disse i virkeligheden er esoteriske
spirituelle elementer.

Det er forfatterens håb, at fremdragelsen af
de i forskningen negligerede spirituelle
strømninger kaster et nyt lys på en række af
Rilkeforskningens gåder. Hermed implicerer
forfatteren ikke, at den eksisterende
Rilkeforskning ikke har ydet væsentlige
bidrag, men at den – pga. paradigmeblindhed
– har overset væsentlige kulturelle diskurser.
Når man tager den arkæologiske opgave på
sig, det er at afdække disse diskursers kultu-

Disputats af Gísli Magnússon:
Dichtung als Erfahrungsmetaphysik
Esoterische und okkultistische Modernität bei Rainer Maria Rilke



relle præsens, kommer epokens historiske
fremmedhed til at træde tydeligere frem. I
mange tilfælde var det, man troede var en
poetisk gådefuldhed i Rilkes værk i virkelig-
heden udtryk for digterens reception af spiri-
tuelle grundforestillinger. Undersøgelsen af
denne kulturelle dynamik har ikke fundet
sted i Rilkeforskningen i samme omfang før,
og forfatteren mener derved at have foreta-
get et originalt bidrag til den eksisterende
Rilkeforskning. Afhandlingen udkommer på
det tyske forlag Könighausen & Neumann.
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Med ph.d.-afhandlingen ”Da Yankee’erne
kom til Danmark” blev der i 2008 sat fokus
på det dansk-amerikanske forhold og efter-
retningstjenesternes virke under og efter
Anden Verdenskrig.

I 1946 indgik den danske militære efterret-
ningstjeneste i al hemmelighed en samar-
bejdsaftale med sin amerikanske kolleger.

Aftalen omhandlede del en organisation som
skulle operere og spionere bag Jerntæppet og
dels et elektronisk overvågningssamarbejde,
som via radarer og andre installationer for-
skellige steder i Danmark skulle overvåge og
aflytte telefon-, radio- og telegrafkommuni-
kation samt troppebevægelser og skibstrafik i
Østersøen, de østeuropæiske lande samt
Sovjetunionen. Aftalen var i sig selv opsigts-
vækkende og blev først kendt mange år efter
den kolde krigs afslutning. Aftalen var del af
en større dansk-amerikansk forståelse og til-
nærmelse, som etableredes i den første efter-
krigstid og som var blevet påbegyndt i
Stockholm under krigen. Såvel danske politi-
kere som modstands- og efterretningsfolk
forstod efter krigens afslutning, at
Storbritannien havde udspillet sin rolle som
global koloniherre og stormagt. Skulle
Danmark sikres økonomisk og militært,
kunne det kun gøres ved et større ameri-
kansk engagement.

Afhandlingen og den let omskrevne bogver-
sion affødte en del omtale i medierne i form
af en række avisartikler, radioudsendelser,
nyhedsindslag og tv-programmer. Som det
blev påpeget af bedømmelsesudvalget, leve-
rer den vigtig, ny viden om besættelsestiden,
overgangsperioden mellem krig og fred samt
perioden under den tidlige kolde krig. Den
udfordrer desuden den traditionelle politiske
og diplomatiske historieforskning herhjem-
me ved at inddrage en manglende dimension
i de fleste danske studier på området:

efterretningsdimensionen. Afhandlingens
vigtigste konklusion er, at det efterret-
ningsmæssige samarbejde mellem den
danske og amerikanske efterretningstje-
neste kan ses som et udtryk for, hvordan
Danmark på det efterretningsmæssige
område tog et utvetydigt og tidligt skridt
mod de vestlige allierede og samtidig
erkendte, at Sovjetunionen var den ny
fjende på et tidspunkt, hvor den officielle
danske politik endnu var mere forsigtig og
brobyggende overfor nationerne bag
Jerntæppet. Selv om Danmark officielt var
neutral indtil 1949, havde man allerede
taget stilling i 1946.
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Da yankee’erne kom til Danmark 
Fra Verdenskrig til Kold Krig – den amerikanske efterretningstjeneste
og Danmark 1943-1946

Af Peer Henrik Hansen
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Institut for Miljø, Samfund og Rumlig
Forandring varetager forskning og uddannelse
inden for en lang række områder relateret til
interaktioner mellem mennesket og dets mil-
jømæssige, samfundsmæssige og rumlige
betingelser. Instituttet anlægger en holistisk
vinkel på løsningen af komplekse miljømæssi-
ge og samfundsmæssige problemer. Dets styr-
ke er at kombinere traditionelle fagområder og
dermed kunne tilbyde nye perspektiver og løs-
ninger på disse problemer. Instituttets arbejds-
område 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 glo-
bale) skalaer.

Forskning
Forskningen i instituttet er organiseret i en
række tematiske områder i en struktur, som
opfordrer til tværfagligt og fleksibelt samar-
bejde. Nuværende fokusområder omfatter
populations- og økosystemøkologi, miljøplan-
lægning og -regulering, mobilitet, turisme og
transport, regional planlægning og udvikling,
bystudier, bæredygtigt arbejdsliv, landskabs-
forskning, miljøhistorie, kulturel identitet,
bæredygtig fødevareproduktion og vedvarende
energi i følgende forskningsgrupper i 2008:

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

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

Det har høj prioritet for instituttet at styrke
samarbejdsrelationerne med offentlige og pri-
vate aktører og vi tilskynder kraftigt til samar-
bejde med partnere i industrien, regionale
institutioner, NGO’er og internationale institu-
tioner.

Uddannelser
Instituttet udbyder bachelor- og kandidatud-
dannelser i: Geografi, Miljøbiologi, TekSam,
Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier, samt
Arbejdslivstudier såvel som specialiserede kom-
binationer af disse uddannelser. Fra 1. septem-
ber 2009 udbydes også uddannelsen: Plan, By
& Proces.

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, en diplomud-
dannelse for Turistførere, samt en masterud-
dannelse i Kulturplanlægning (MKP).

Instituttets ph.d.-skole i Miljø- og
Samfundsvidenskab har to forskeruddannel-
sesprogrammer:
Det nationale program GESS (Graduate
Programme of Environmental Stress Studies) og
programmet i Samfund, Rum og Teknologi
(SST). Instituttet er partner i forskeruddannel-
sesprogrammerne Velfærd og Forskellighed og
forskerskolen Livslang Læring.

Instituttets faciliteter omfatter et kvartærtids
argon-daterings laboratorium, finansieret af en
12 mio. kr. bevilling fra VILLUM KANN RASMUS-
SEN fonden, den eneste af sin slags i Danmark,
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en moderne GIS-facilitet inklusive et omfatten-
de arkiv over både moderne og historiske rum-
lige data, et kortlaboratorium, et pollenanalyse-
laboratorium, analytiske laboratorier udstyret
bl.a. til elementar-, næringsstof- og HPLC-analy-
ser, klimarum og et jordanalyselaboratorium.
Instituttet har også adgang til RUCs to feltsta-
tioner, beliggende ved Isefjorden.

Ph.d-grader i 2008
Olaf Westermann: “Poverty, Access and
Payment for Watershed Hydrological Services.”
4. januar 2008

Thomas Budde Christensen: “Environmental
innovation in the automotive industry.”
11. januar 2008

Stig Eduard Breitenstein Jensen: “From Conflict
to Unsustainable Consensus - the Actors in
Fight for Biodiversity and Survival.”
16. januar 2008

Jan Lilliendahl Larsen: “Politisk Urbanitet.
Projekter, planer, protester og Supertanker på
Krøyers Plads”
23. maj 2008

Martine Buser: “An analysis of contemporary
control constellations and work organisation”
29. august 2008.

Eliteforsker rejsestipendie 
I januar 2008 fik ph.d.-studerende John
Conallin tildelt et eliteforsker rejse-stipendie
fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen på
250.000 kr.

Større aktiviteter inden for uddannelse
I 2008 er der startet to nye uddannelser på
ENSPAC. Det drejer sig om:
• En masteruddannelse i Kulturplanlægning
• En kandidatuddannelse i Arbejdsliv

Desuden har der været arbejdet intensivt på
planlægning af en ny uddannelse: Plan, By &
Proces, som starter med at optage studerende
pr. 1. september 2009.

Om uddannelsen Plan, By & Proces

Ambitioner om skabe liv og social mangfoldig-
hed i byerne, et øget fokus på både strategiske
planer og demokratiske planprocesser, revitali-
sering af marginaliserede by- og landområder
samt markante ændringer i mobilitets- og
bosætningsmønstre har skabt behov for en ny
type planlæggere, der behersker både kritisk
analyse og kreativt design af planer og plan-
processer. Samtidig har flere undersøgelser
vist, at der de kommende år bliver mangel på
planlæggere med strategiske, tværfaglige og
procesmæssige kompetencer i både kommu-
ner, konsulentfirmaer og NGO’ere,

Formålet med kombinationsfaget Plan, By &
Proces er, at de studerende skal opnå viden om
samfundsvidenskabelige planlægningspara-
digmer og disses anvendelse i praksis samt de
komplekse sociale, politiske, kulturelle, økono-
miske og teknologiske dynamikker, der påvirker
vilkårene for planlægning. Ambitionen er at
udvikle en ny type tværfaglige planlæggere,
der kombinerer kreativitet, procesforståelse og
helhedsorientering ( f.eks. sociale, kulturelle,
rumlige og æstetiske elementer) i et mobilt og
mangfoldigt samfund.
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De studerende skal opnå indsigt i de lovgiv-
ningsmæssige rammer for planlægningen og
beherske centrale design- og samfundsviden-
skabelige metoder og planfaglige redskaber -
herunder metoder til aktiv borgerinddragelse
og kreativ visionsudvikling.

Arbejdslivsstudier er et problemorienteret
tværfagligt studium, baseret på arbejdslivs-
forskningen på RUC. Faget gennemføres i et
samarbejde mellem TekSam, Virksomhedsstu-
dier, Psykologi & Pædagogik og Internationale
Udviklingsstudier. Arbejdslivsstudier giver den
studerende indsigt i arbejdslivets sociale, kul-
turelle og sundhedsmæssige problemstillinger
og giver den studerende en teoretisk og meto-
disk forståelse af, hvordan disse problemer kan
begribes og bearbejdes, såvel videnskabeligt
som praktisk.

Med dette fag udfordres fremtidens håndte-
ring af arbejdsmiljøet. Det kan ikke forventes,
at arbejdsmiljøproblemstillinger i fremtiden vil
blive opfattet som et afgrænset felt, håndteret
af en afgrænset arbejdsmiljøprofession.
Arbejdsmiljøproblemstillinger vil i fremtiden
blive håndteret i tæt sammenhæng med ledel-
se, organisationsudvikling, teknologiudvikling,
organisationskultur, Corporate Social
Responsibility (CSR) m.v.

Masteruddannelsen i Kulturplanlægning (MPK)

er et efteruddannelsestilbud til ansatte i den
offentlige sektor, specielt planlæggere, kultur-
og socialarbejdere, men også ansatte i turist-
foreninger, konsulenter og private erhvervs-
drivende er uddannelsens målgruppe.
Kulturplanlægning og oplevelser spiller en sta-

dig mere central rolle i samfundsudviklingen.
Der tales om en transformation til et samfund,
hvor kreative erhverv, kultur og oplevelser spil-
ler en hovedrolle. I økonomisk forstand sam-
menfattes denne transformation i den udbred-
te brug af begrebet ‘oplevelsesøkonomi’, som
rummer en række udfordringer i forhold til
vante forestillinger om kultur og om hvordan
erhvervsvirksomheder innoverer og skaber,
organiserer og lokaliserer sig, markedsfører sig
og ledes.

Elementer i uddannelsen er: Kulturplanlæg-
ningens genstandsfelt - Oplevelsesøkonomi,
kulturmiljø, byudvikling, kultursektoren og
fysisk planlægning. Befolkningens mangfoldi-
ge kulturer - livsformer, hverdagsliv og levede
kulturelle identiteter. Kulturplanlægningens
metoder, kriterier og værdier - æstetik, land-
skab, historie, etik og by- og regional udvikling.

Større aktiviteter inden for forskning
’Klimaforandringers indflydelse på vandløbs-

økologiske forhold’

Projektet fokuserer på udvikling af et integre-
ret modelværktøj, der forbinder regionale
beregninger af vandets kredsløb med udvalgte
bio-indikatorer for danske vandløb.

Metoden tager udgangspunkt i en kombineret
anvendelse af hydrologisk og habitat-hydrau-
lisk modellering for at give mulighed for at
kvantificere indflydelsen af klimavariationer,
arealanvendelse og grundvandsindvinding på
de økologiske forhold i danske vandløb.
Optimale forhold vil blive identificeret for dan-
ske vandløb og følsomheden overfor vandfø-
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ring, temperatur og ilt-niveau vil blive bestemt
ved hjælp af præferenceværdier, der inkorpore-
res i habitatmodellen. Habitatmodellen kobles
til en hydrologisk model, der leverer informa-
tion om vandføringens størrelse. Afvigelser
mellem reference forhold og aktuelle vandløbs-
forhold indikerer den økologiske kvalitet af
vandløbet.

Modelværktøjet vil tillade udarbejdelse af øko-
logisk baserede kriterier for vandføringens og
grundvandsindvindingens størrelse under hen-
syntagen til variationer forårsaget af klimaæn-
dringer.

Projektet er finansieret af Forskningsrådet for
Teknologi og Produktion (2.3 mill. kr.) i perioden
2007-2010. For mere information se: www.eco-
hydrology.ruc.dk

Regionale innovationer 

ENSPAC har, imellem en lang række øvrige ini-
tiativer i 2008, rettet en særlig indsats mod
regional innovation i ’klimatilpasning’, ’miljøtu-
risme’ og ’biobrændsler’. Projekterne er støttet
af Vækstforum Sjælland v. Region Sjælland.

Klimaforandringer og Innovation i Byggeriet i

Region Sjælland (KIBS)

Fremtidens boligmasse og byggeri vil stå over
for tiltag inden for klimatilpasning, CO2-reduk-
tion og energibesparelser som følge af politi-
ske reaktioner på klimaforandringerne, finans-
krise, og affolkning. Byggesektoren står for ca.
40 % af samfundets energiforbrug til bygnin-
gernes opvarmning, belysning og ventilation.
Flere storme, mere nedbør og flere varme og
fugtige somre stiller nye krav til byggeteknik,

energiforbrug, ventilation og fugtstyring af
vores boliger. Byggesektoren er konjunkturføl-
som og kan bruges tilsvarende politisk til at
afbøde arbejdsløshed. Regionen Sjællands
attraktion som bosætnings- og arbejdsområde
vil i stigende grad afhænge af muligheden for
at udvikle attraktive by- og boligområder med
kreative udformninger af miljø-, sundheds- og
energirigtige boligløsninger.

Projektet involverede i første fase forskere fra
RUC, DTU, Statens byggeforskningsinstitut og
konsulenter fra Teknologisk Institut, SYD-TEK
og PP Consult. Sammen med en reference-
gruppe fra hele spekteret af byggepolitiske
aktører i sektoren, gav det en bred viden i lav-
energi byggeri mm., klimakrav til bygninger, og
politiske udfordringer.

I dag er RUC i 2. fase af projektet med et fokus
på at generere forskningsbaseret viden om det
kreative samspil mellem kommunal politik og
planlægning, kommunale forvaltninger og pri-
vate entreprenører i regionen. Nærmere
bestemt der, hvor der opstår en innovationsef-
fekt på byggekæder, miljø- og energigevinster
og danner sig nye forestillinger om at bo.
Projektet bidrager til udformning af perspek-
tiver for en samlet regional satsning på
miljøbyggeri og klimarenovering. Se:
www.klimabyggeri.dk

Den Lærerige Miljøoplevelse

Dansk turisme, også i Region Sjælland, står
som bekendt i et vadested med faldende
udenlandske besøgstal og et image som noget
lav-innovativ. Sektoren er på udkig efter nye
oplevelser ud over højsæsonen og på jagt efter
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at tilbyde attraktioner til de rejsende.
Med de store udfordringer i at få ændret nega-
tive klima-, sundheds- og miljøpåvirkninger fra
produktion, transport og forbrug er der brug
for, at vi globalt får udvekslet viden og erfaring
om de meget komplekse sociale, politiske og
teknologiske sider af bæredygtig innovation.
Projektets idé er at fremme dansk kvalitets hel-
årsturisme gennem at satse på en dansk
udgave af oplevelsesorienteret miljøturisme,
og ikke kun at reducere turismens negative

miljøeffekter. Men i at aktivere oplevelsessiden
af turismen ved at udvikle en form for lærerige
miljøoplevelser, der taler til fornuft, erfaring,
kultur, dialog og sansning til de mange forskel-
lige målgrupper.

Projektet har derfor kastet sig ud i kortlæg-
ning, værtsskabs-dialog, guided efteruddan-
nelse og afprøvning af miljøturisme i regionen.
Projektet dækker i vid udstrækning hele føde-
kæden: Repræsentanter fra miljøattraktioner,
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guider, markedsføring, tekniske besøg og
udenlandske turoperatører, miljøinnovations-
forskning og ferieturisme i regionen. Forsk-
ningen består i høj grad i at koble undersøgel-
se af miljøinnovationers geo-rumlige udform-
ning med forskning i oplevelser og læringsop-
fattelser.

Projektet har i 2008 foreløbig kortlagt små 50
potentielle miljøattraktioner, været i dialog
med entreprenante miljøfolk om evt. værtskab
for besøg, gennemført markedsføring af dansk
miljøturisme på 2 incoming bureauers marke-
der, samt udviklet indhold af VisitDenmarks
Inspirations site: Det grønne Danmark
(www.visitdenmark.com). Desuden er der
udformet en række faglige studieture for jour-
nalister, fagpersoner, ngo´ere mm. i hele regio-
nen på udvalgte temaområder.

Udviklingsinitiativer inden for biobrændsel og

biobrændstoffer i Region Sjælland

Hovedformålet med projektet er at fremme en
hensigtsmæssig udnyttelse af bioressourcer til
energiformål i Region Sjælland, samt at vurde-
re forskellige typer anvendelse i forhold til tek-
niske, økonomiske og miljømæssige aspekter
af biobrændstof og biobrændsel produktionen.
Projektet er bygget op omkring en kortlæg-
ning af biomasseholdige restprodukter fra
landbrug, skovbrug, industri og vandmiljø i
Regionen. På denne baggrund analyseres
udviklingsmuligheder for anvendelsen af bio-
masse til biobrændsel og biobrændstof.

Udviklingsmulighederne handler dels om
ændret anvendelse på bestående anlæg, og
dels om etablering af nye udviklingsprojekter.

Det endelige output fra projektet udgøres af
en række tekniske delrapporter samt pre-
feasibility studier af en række udviklingspro-
jekter. Projektet udføres i samarbejde med for-
skere på RISØ, Grønt Center og  RUC, og
finansieres af Vækstforum Sjælland.

Forskning i klimaforandringer

Forskning i klimaforandringer på ENSPAC udfø-
res med et tværvidenskabeligt perspektiv af
både natur- og samfundsvidenskabelige for-
skere med fokus på såvel klimaforandringernes
effekt på natur og samfund som på hvordan
disse effekter kan mindskes indenfor en bred
vifte af sektorer og hvordan sektorerne kan
bidrage til at mindske klimaforandringerne.
Projekteksempler er ’Klimaforandringers ind-
flydelse på vandløbsøkologiske forhold’ og
’Klimaforandringer og innovation i byggeriet’.
Alle klimarelaterede projekter er beskrevet på:
http://ruc.dk/enspac/climat/

Personale 2008
VIP: 48
TAP: 25
Ph.d-ere: 42 
Eksternt finansieret: 16 (VIP & TAP)
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The project is organised as one main project
targeting the theoretical and methodological
aspects and two separate sub projects:
- Mobility, inconstancy and community in

bus driver’s jobs and
- The boundless work. Volatile work relations

in care giving for handicapped persons.
The project is inspired by Richard Sennett
and his use of the concept flexible specialisa-
tion in the book Corrosion of Character (1998),
where he introduces a new perspective on
the relation between flexibility and social
order. According to Sennett, the constant
changes in organisation principles create
waves of restructuring of production and
work.

Our aim is to follow Sennett’s arguments in a
Danish context by developing concepts that –
inspired by Sennett – can include new
aspects of flexibility such as workers’ subjec-
tive perceptions and experiences in relation
to the transformation of flexible work. Like
this the objective is not only to characterize
the effects on social life and socialization but
equally to portray how ‘those affected reflect
upon their affectedness’.

The project focuses on subjective adjust-
ments to flexibility in working life, or, in
other words, on how social learning in man-

aging and opposing flexible and volatile rela-
tions in working life is developed.

In the project, the focus is on the working life
of ‘work with people’ based on the assump-
tion that volatility and boundlessness have a
special mode of expression in the work envi-
ronment in this type of work, among bus
drivers and work assistants  in the care sector.

Within the framework of the project, a range
of research questions are formulated as guid-
ing points in the research process. These
questions are: Are there form of resistance
against volatility and boundlessness at the
subjective level? Is it possible to set limits to
volatility and boundlessness? How are quali-
ty and professional pride developed in the
professions? Is it possible to be in a state of
constant change and, at the same time,
maintain respectful relations to one’s clients?
Are social considerations already an aspect of
the job’s professionalism? This article prima-
rily focuses on the theoretical and conceptual
discussions of the research project.

We have in the project combined different
methods in a triangulation approach. Firstly
the method of triangulation consists of a sur-
vey aiming to expose “how bus drivers and
care assistants experience flexible and
volatile relations in work” understood as
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externally generated ruptures in the working
conditions. Thereafter a discourse analysis is
carried out based on interpretation of various
qualitative interviews (individual and focus
groups) with bus drivers and care assistants.
The objective of this analysis is to expose
how uncertainties created by society are
causing volatility and boundlessness in
working life.

These two empirically based analyses consti-
tute, together with the theoretical conceptu-
alisation, the foundation for the third part of
the triangulation: an action research
approach. This action research approach has
consisted of a series of workshops: two future
workshops and two research workshops (par-
allel for each group) followed by two net-
work conferences, where the two groups in
common presented and discussed their
strategies for overcoming fluid and volatile
working conditions with a broader audience
of professionals. We consider the triangula-
tion method used in the project as a premise
for defining flexibility as an experience cate-
gory that can be discussed, acknowledged
and transformed.

The triangulation methodology has meant
that we have included a wide number of
actors in the project: 170 survey respondents,
80 respondents in personal interviews (indi-
vidual and focus groups), 50 persons in the
workshop activities.

The project has already been presented at
several conferences and has produced series
of articles and a book (about care assistant’s

work). During 2009 the project will result in
a joint book from the whole project and a ph.
d. thesis (about bus driver’s work).
The project is financed by The Danish
Working Environment Research Fund.
Following Researchers are involved in the
project: Lise Drewes Nielsen, Kurt Aagaard
Nielsen, Katrine Hartmann-Petersen (ph.d.
student) and Eva Munk-Madsen (senior
researcher). Period 2005-2009.
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Most people know about the rainforests and
most have heard about their importance for
the climate and turn-over of essential com-
pounds such as oxygen, carbon dioxide and
nutrients. Finally, most would acknowledge
the importance of rainforests because they -
due to their high productivity and large
amount of habitats – play a significant role
for biological diversity. Few people know, in
contrast, that the Sea harbors ecosystems
that are very like rainforests – the so called
kelp forests. The term kelp covers a group of
large, perennial brown macroalgae (sea-
weeds). The species differ quite a lot in mor-
phology, but common to all kelp species is
that the individuals are rather large (the
biggest species may reach about 60 m in
length), that they form very dense popula-
tions with a high biomass (10-15 kg fresh
weight per m2) and that they produce vast
amounts of organic matter (10-25 kg fresh
weight per m2 per year), which form the
basis for a rich and diverse fauna.

Kelp forests are typically found on wave-
exposed rocky shores along coastlines with
relatively cold water. Major kelp forests are
therefore found in the northern Pacific and
Atlantic, along the southern coasts of Chile,
South Africa, Australia and New Zealand. We
have no kelp forests in Denmark, but kelp is
widely distributed along the coasts of
Norway, Faroe Islands, Iceland and

Greenland. Despite the wide distribution of
kelp forests and their importance as nursery
grounds for many economically important
species (e.g. lobsters, crabs, scallops and
many important commercial fish species) we
know little about their structure and func-
tioning. Much more knowledge about the
population dynamics, productivity and food-
chain relations in kelp forests is needed in
order to be able to manage these systems in
a proper and sustainable way.

Researchers from ENSPAC have over the last
four years, together with colleagues from
Norway, Germany and USA, participated in a
project aiming at quantifying species diversi-
ty and productivity in the Norwegian kelp
forests. Kelp forests in Norway cover an area
of approximately 5000 km2 stretching from
Stavanger in the south to the Russian border
in the north. The standing biomass of Kelp in
Norway is estimated to be ca. 50 million tons,
while the annual production of kelp is about
100 million tons. The Norwegian kelp forests
are mainly made up by the species Laminaria
hyperborea, which looks very much like a
tree. The alga is anchored to the ground by a
”foot” which fixes its position on the rocky
surface. The “foot” extends into a vertical,
unbranched “stem” of 2-3 m which bears the
”crown”, or canopy, on top. The canopy is
made up of one single, big leaf with an area
of 1-2 m2. The leaf is shed during winter, but a
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new leaf is subsequently produced reaching
full size in late spring. Most of these individu-
als live for 10-12 years although Kelp plants
may be as old as 20 years. The population is
divided into two groups; tall adult “canopy”
individuals with a density of 10-15 per m2,
and small, “sub-canopy” individuals at densi-
ties of 100-150 per m2 that are found
beneath the large individuals. The small “sub-
canopy” individuals may live for 5-6 years
without growing much and are just waiting
for some of the tall ones to die so they can
get space to start growing.

Our studies in Norway have shown that the
species diversity in the kelp forest is very
high and that the kelp plants provide suit-
able habitat for large numbers of animals –
one single kelp plant can be inhabited by
more than 50,000 invertebrate animals. The
abundant invertebrate fauna supports a rich
population of fish in the kelp forest. It is para-
doxical however, that almost none of the ani-
mals in the forest eat fresh kelp. Here we
have one of the most productive ecosystems
on earth, and nobody seems to eat it. Only
few invertebrates eat live kelp so the main
part of the production (ca. 98-99%) is decom-
posed by bacteria. These bacteria constitute
the major food of various single-celled ani-
mals, the protozoans. Protozoans are them-
selves eaten by a wide range of multicellular
animals that are subsequently eaten by fish-
es and other larger animals. However, for
each level in the food-chain, much energy is
lost due to respiration. The longer the food-
chain, the less energy (and matter) can there-
fore be harvested at the top of the chain

where humans most often find their desired
food items. Researchers have long been puz-
zled by the relatively long and inefficient
food-chains in the kelp forests – how can
such systems support a rich and diverse
fauna?

If one takes a closer look within the kelp for-
est, it becomes clear however, that kelp is not
the only plant type present. The big kelp
plants increase the surface area on which
other organisms can attach, and the ”stems”
of the kelps are often covered by a dense turf
of smaller algae (typically red algae). These
algae are completely different from kelp;
they are much smaller (few cm), may poten-
tially grow much faster and have a much
higher food quality (more protein rich etc.)
than kelp. We have used stable isotopes and
stomach content analyses to investigate
food-chain relations in the kelp forest, and
these studies have revealed that at least
some smaller animals (e.g. small crustaceans
that provide food for juvenile fishes) live on a
diet rich in these red algae. The question is
therefore – is the production of this “under-
story” vegetation great enough to support
the large numbers of animals that we find in
the kelp forest?  

We have been among the first to quantify
the amount and productivity of attached
algae in the under-story vegetation. Our
studies show however, that the kelp canopy –
just as the crowns of rainforest trees – cap-
tures most of the incoming light. Only 1-2%
of the incoming light penetrates through the
canopy and reaches the under-story vegeta-
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tion. The under-story vegetation suffers from
severe light limitation, leading to a very low
net production. The relatively large amount
of algae in the under-story must have been
built up over rather long time scales (e.g. 5-6
years) which indicates that the productivity
is very small and only of marginal impor-
tance as a source of energy and matter. The
presence of under-story vegetation can
therefore hardly explain the rich fauna in the
kelp forest, and future studies must show if
the kelp forest food-chains are shorter and/or
are more efficient than previously assumed.

Many of the world’s kelp forests are presently
under severe pressure. Kelp is harvested for
industrial use in many places, and pollution
(eutrophication) and global warming puts
additional pressure on these ecosystems.
Kelp forests are also threatened by over-graz-
ing. Sea urchins are one of the few animals
that – although only when being forced by
hunger – eat live kelp. Sea urchins normally
prefer smaller, more edible algae with higher
nutritional quality, but many kelp areas have
experienced a series of mass eruptions of sea
urchins over the last 40-50 years. Sea urchins
may appear in extremely high densities dur-
ing such mass eruptions (>50 per m2), will
rapidly consume all preferred algae and sub-
sequently start eating live kelp.

Mass eruptions of sea urchins may remove
kelp completely from vast areas, leaving
what ecologists call “barren ground”. Such
incidents have occurred along the west and
east coasts of North- America and in north-
ern Norway, where it is estimated that about

2000 km2 kelp forest have been lost to sea
urchins over the last 35 years. Mass eruptions
of sea urchins and the subsequent loss of
Kelp forests in NW-America have been
explained by the eradication of the sea otter
that eats adult sea urchins. The North
American sea otter was almost hunted to
extinction during the last century, and the
number of sea urchins subsequently explod-
ed, while at the same time vast areas of Kelp
forests disappeared. Loss of sea otters fol-
lowed by mass eruptions of sea urchins and
loss of kelp forests have also been observed
in the Barents Sea. Sea otters have not been
hunted by humans in the Barents Sea, but
here the population decline has been attrib-
uted to killer whales which switched food
preferences because their former food items
(whales and seals) were driven to extinction
by humans.

Sea otters have never been present in the
northern Atlantic and can therefore not
explain variations in sea urchin populations.
Researchers have instead tried to explain sea
urchin mass eruptions with a marked decline
in the northern Atlantic fish stocks. Most fish
species prey on the free-swimming larval-
stage of sea urchins, and quite a number of
larger predatory fishes eat the juvenile stages
of sea urchins. Reduced predation from fish
may therefore increase sea urchin recruit-
ment and thus affect the population dynam-
ics of urchins considerably. An alternative
theory is that a rare coincidence of climatic
and hydrological factors now and then pro-
vides optimal conditions for sea urchin
reproduction and early survival leading to a
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massive recruitment that is much greater
than normal. Such mass eruptions would in
most cases lead to a situation where the pop-
ulation in question would overgraze its food
item and subsequently starve to death – the
population size would soon be back to nor-
mal. Sea urchins can, however, live for a very
long time almost without any food – the ani-
mals just stop growing and do not reproduce.
Sea urchins can live for several years under
such conditions, and mass eruptions can
therefore eliminate kelp forests and prevent
their regrowth for a long time. If mass erup-
tions of sea urchins and subsequent loss of
kelp forests are driven by unusual combina-
tions of climate and hydrology, then it is like-
ly that such events have occurred several
times over historic time-scales and that they
will happen again.

The loss of kelp forests has serious conse-
quences for the entire ecosystem - biodiversi-
ty and the numbers of animals decrease con-
siderably, nursery grounds become lost, eco-
nomically important species disappear - and
all these changes affect those living off
coastal ecosystems. Researchers from
ENSPAC will participate in a new project
(RESTORE), which aims to investigate the fac-
tors that control the balance between kelp
and sea urchins, and thus the loss of kelp
forests in Norway. The project intend further
to assess the potential of kelp forests to
reestablish themselves if grazing by sea
urchins are being restricted. The project start-
ed in spring 2008 and will include large-scale
field experiments around North Cape, where
the kelp forests are presently absent, and

around the island of Vega, which is situated
just on the southern edge of the area of kelp
destruction.
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Institut for Natur, Systemer og Modeller huser
de naturvidenskabelige grundfag fysik, kemi,
matematik og biologi - i et molekylært og
medicinalt perspektiv -. Fagene er udgangs-
punkt for instituttets forskning, undervisning
og formidling og de dyrkes enkeltfagligt, tvær-
fagligt, anvendelsesorienteret og i formidlings-
sammenhæng. Instituttets virke er afhængigt
af en stor og varieret apparaturpark, af et
omfattende forbrug af materialer i den ekspe-
rimentelle forskning og undervisning og af
mange hænder til de avancerede og langvari-
ge delprocesser i forskningen. Instituttet har
gode forudsætninger for at intensivere orien-
teringen mod tværfaglige projekter af grund-
faglig og anvendelsesorienteret karakter og
opnå ekstern støtte til forskningen.

På NSM har der på det sidste været brugt
megen energi på at øge rekrutteringen til
naturvidenskab. RUC har, som alle andre steder
med naturvidenskab, oplevet fald i ansøgertal-
let, som nok kan forklares i gymnasiereform og
ændrede adgangskrav, men som ikke desto
mindre er et reelt samfundsmæssigt problem.
Der er simpelthen for få mennesker med tek-
nisk-naturvidenskabelige uddannelser til at
dække behovene og sikre den fortsatte tekno-
logiske udvikling i fremtiden. Som et nyt tiltag
har NSM, sammen med de andre institutter på
RUC med naturvidenskab, indgået en strate-
gisk aftale med HTX-gymnasierne på Vest-
egnen og i Sjællandsregionen, om at de natur-
videnskabelige uddannelser på RUC skal være
den naturlige fortsættelse af gymnasieuddan-
nelsen. Der vil blive arrangeret forskellige bro-
bygningsaktiviteter, ligesom der vil blive etab-
leret efteruddannelsesaktiviteter for lærerne

ved HTX. NSM håber, at vi ved at målrette
vores rekrutteringsaktiviteter mod HTX i en
periode kan bruge vores ressourcer bedre.

Men forskningen kører heldigvis som altid i
højt gear på NSM. Der publiceres meget og i
højt ansete tidsskrifter.

Forskning 
På instituttet er forskningen organiseret i
forskningsgrupper og den drives inden for en
række tyngdepunkter, idet de enkelte forskere i
flere tilfælde deltager i flere af disse emneom-
råder:

• Amorfe og bløde stoffers struktur og dyna-
mik, som de blandt andet undersøges i
grundforskningscentret ”Glas og Tid” er et
højt prioriteret fokusområde.

• Funktionelle biomaterialer baseret på
naturstoffer og biokalorimetri med dertil
knyttede eksperimentelle teknikker og teo-
retiske metoder danner det fokuserede
udgangspunkt for den kemiske forskning

• Matematiske modeller og deres grundfagli-
ge forudsætninger har fokus på modelle-
ring af udvalgte biologiske fænomener og
faststoffysiske systemer.

• Cellers og hele organismers fysiologi stude-
res såvel grundfagligt som anvendelsesori-
enteret, bl.a. med henblik på udvikling af
nye typer af antibiotika og på antifryse pro-
teiners medicotekniske og industrielle
anvendelse.

• En anden del af instituttets biologiske
forskning er tæt knyttet til molekylære
mekanismer for udvikling og bekæmpelse
af sygdomme, som f.eks. i studiet af mito-
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chondrie-sygdomme, cancer, Alzheimer og
diabetes.

• Matematikkens og de naturvidenskabelige
fags didaktik, der hidtil har været centreret
om matematikkens, fysikkens og kemiens
didaktik.

Forskeruddannelsesprogrammer
Instituttet huser følgende programmer:
• Soft and biomolecular matter
• Matematisk modellering og dens grundvi-

denskabelige forudsætninger
• Mitochondriernes rolle i sundhed og syg-

dom 
• Basic and Clinical Microbiology 
• De naturvidenskabelige fags didaktik
og er part i flere programmer, der huses ved
andre universiteter.

Seminarer, særlige arrangementer m.v.
I løbet af året er der afholdt godt 25 IMFUFA-
seminarer med eksterne og interne foredrags-
holdere om emner inden for matematik, fysik
og naturvidenskab generelt eller emner af
relevans for universitetsundervisning, herun-
der den årlige “Modeldag” og et par works-
hops.

Ved “Nat-dag”en på RUC  deltog adskillige af
instituttets forskere som foredragsholdere for
primært gymnasieklasser.

I efteråret var specialestuderende på fore-
dragsbesøg om egne projekter på omegnens
gymnasier.

Hen mod årsskiftet var der 252 studerende på
nat-bas og 336 studerende, der studerede et

eller to af instituttets fag efter de to første år.
Heraf valgte lige omkring halvdelen at kombi-
nere et af instituttets fag med et fag fra et
andet institut.

Personale 2008 (herunder Nat-Bas)
39 VIP (incl. 1 institutleder) 
13 eksterne lektorer og undervisningsassisten-
ter og 1 studenterunderviser
20 eksternt finansierede VIP (forskning)
48 ph.d.-studerende
3 AC-TAP
10 kontor-tap, heraf 1 eksternt finansieret
3 edb-medarbejdere (PROSA)   
19 Tek-tap, heraf 1 ansat med løntilskud, 1 i flex-
job, 3 eksternt finansieret, 1 elev (værksted)
5 studentermedhjælpere (heraf 4 eksternt
finansieret)

1 professor emeritus
3 lektor emeritus
1 lektor emerita
5 adjungerede professorer
4 æresdoktorer
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Intet kan få pulsen op som et godt, gammel-
dags overraskelsesangreb. Det var også tilfæl-
det, da tidsskriftet Nature Physics skulle tage
stilling til dansk forskning i stivnede væsker.

Forestil dig en mand i hvid kittel. Hans fingre
ryster, og hans pupiller bliver større, mens
han nærmer sig en fastspændt kolbe.
Pludselig kaster han sig frem og med en
jagende bevægelse sender han en 100 gra-
ders frost ned i kolben.

Angrebet kommer så pludseligt, at alkoholen
i bunden af kolben ikke når at fryse til is. I
stedet bliver den til en sej masse, næsten
som en klump lim, der ligger størknet på
bunden og ikke kan røre sig ud af stedet.
Mænd og kvinder i hvide kitler – forskere –
har indtil nu konkluderet, at sådan et overra-
skelsesangreb med ekstrem kulde gjorde
væsker så stive, at de overhovedet kke kunne
bevæge sig. I hvert fald i princippet, dvs når
først væsken var kommet helt i ligevægt ved
den lave temperatur. Det har været et ”fak-
tum” i mange år.

Men det passer ikke. Et hold danske forskere
har fundet ud af, at molekylerne inde i den
seje væske altid vil kunne bevæge sig en lille-
bitte smule, så væsken reelt stadig flyder
uanset hvor kold den bliver. Det sker så lang-
somt, at øjet ikke har en chance for at opfatte

det. Selv hvis man hjælper væsken på vej,
ville det tage 30 år at hælde den ud af kolben.
Men den kan stadig bevæge sig.

Opdagelsen er så vild blandt fysikere, at den
er offentliggjort på forsiden af det ansete
tidsskrift Nature Physics.

Det er blandt andet to ph.d.-studerende, Tina
Hecksher og Albena Nielsen, fra Roskilde
Universitet (RUC), som står bag undersøgel-
sen af de seje væsker i såkaldt glastilstand.
Gruppen er vejledt af Jeppe Dyre, professor
på Institut for Natur, Systemer og Modeller,
RUC.

»Undersøgelsen viser, at der ikke er nogen
grund til at tro, at seje væsker og glas holder
op med at flyde ved bestemte temperaturer.
Det ødelægger en matematisk formel fra
1925, der er meget benyttet, og det betyder, at
man må kassere en række førende teorier på
området. Det er nok derfor, undersøgelsen
endte på forsiden af Nature Physics,” spekule-
rer Jeppe Dyre, leder af grundforskningscen-
tret ”Glas og Tid”.

Forskerne giver ikke noget bud på, hvordan
verden inden for seje væsker så hænger sam-
men. De konstaterer bare, at det gamle ver-
densbillede ikke holder.
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Nu er der nok nogen, som tænker ’nå, og
hvad så’? Og de har faktisk en pointe, for der
er ikke så meget mere i det. Forskernes arbej-
de er nemlig grundforskning. Grundforsk-
ning betyder groft sagt, at forskerne arbejder
på at finde ny erkendelser, som ofte umiddel-
bart ikke kan bruges til noget, men som
måske kan ændre verden på længere sigt.

Jeppe Dyre mener selv, at hans område er det
tætteste man kommer på praktisk anvende-
lig grundforskning. I dette tilfælde kan forsk-
ningen med tiden få stor praktisk betydning,
fordi teorierne om glas og seje væskers flyde-
evne bliver brugt, når man laver f.eks. glas,
plastik, batterier og optiske fibre til internet-
tet. Og teorierne har stor betydning for, hvor
længe materialerne holder.

Men det er ikke til at sige præcis hvad konse-
kvensen vil være, eller hvor og hvornår vi vil
mærke den. Måske vil den komme Danmark
til gavn, måske vil i stedet Kina tjene på
denne grundforskning, måske andre lande.
Måske om 20 år, måske aldrig. Men kan
resultaterne udnyttes praktisk, så kommer de
med tiden alle til gode.

At forskningen ikke kan omsættes til produk-
ter lige her og nu generer dog ikke Jeppe
Dyre, som i det daglige føler sig drevet af en
nysgerrighed efter, hvor hurtigt seje væsker
egentlig flyder, lige før de bliver til glas. Han
peger på, at vi aldrig havde haft radio og tv,
hvis ikke Maxwell havde lavet sine fire lig-
ninger i 1872, som danner grundlaget for
elektromagnetismen. Og at folk tilsvarende
for hundrede år siden må have haft svært ved

at sige præcist, hvordan vi skulle have gavn
af den spirende viden om atomernes opbyg-
ning og det periodiske system.

Jeppe Dyre skruer et skævt smil på.

»Jeg siger altid, at der ikke er noget så prak-
tisk som en god teori. Men jeg har da også
opdaget, at det er sværere at forklare vores
forskning for menigmand, end jeg troede, da
vores Grundforskningscenter åbnede i 2005,«
fortæller Jeppe Dyre.
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Hvad har en bille at gøre med flødeis, om
man kan lave mere energieffektive frysere
eller om man kan undgå at is sætter sig fast
på flyvinger eller Storebæltsbroen?

Dyr, der lever i polare, alpine og temperere
egne har udviklet forskellige tilpasninger, der
gør dem i stand til at overleve lave tempera-
turer. Nogle af tilpasningerne er adfærds-
mæssige, men en række vekselvarme dyr har
udviklet fysiologiske og biokemiske tilpasnin-
ger. En del insekter tåler endog meget lave
temperaturer, helt ned til under -50°C.
Herhjemme findes også mange kuldetoleran-
te dyr. Som eksempler kan nævnes den spids-
snudede frø og billearten Rhagium mordax.
Den spidssnudede frø er frysetolerant og
tåler, at ca. 65% af kropsvæsken omdannes til
is, hvilket sker ved en temperatur på ca. -4°C.
Billen og dens larver er fryseundvigende og
tåler dermed ikke isdannelse i vævene, men
findes underafkølede ved temperaturer ned
til ca. -15°C. Ved denne temperatur skulle
kropsvæsken være frosset idet dens fryse-
punkt er ca. -1°C. En vigtig årsag til at billen
ikke fryser er, at der i blodet findes nogle pro-
teiner, kaldet antifryseproteiner. De har den
egenskab, at de kan genkende iskrystaller og
binde sig til dem således, at krystallerne ikke
vokser. Proteinerne blev første gang beskre-
vet hos antarktiske fisk, hvor de er hovedårsa-
gen til at fiskene kan leve i -1,9°C koldt iskry-

stalfyldt vand, selv om deres blods fryse-
punkt er -1°C. Siden opdagelsen af antifryse-
proteinerne i slutningen af 1960’erne, er de
fundet i forskellige organismer såsom bakte-
rier, planter, rundorme og insekter.

Rhagium mordax, som vi arbejder med på
NSM, syntetiserer de hidtil kendte mest akti-
ve antifryseproteiner; de kan hindre en iskry-
stals vækst over et temperaturinterval på 8-
9°C. I løbet af de sidste år, har vi klarlagt
strukturen af antifryseproteinerne, fundet
generne og overført dem til bakterier. Vi kan i
dag syntetisere store mængder af proteinet
samt mutere generne for at undersøge de
enkelte dele af proteinets betydning for dets
antifryseaktivitet. Disse opdagelser har ført
til, at RUC har indsendt en patentansøgning
på generne samt til en række industrielle
samarbejder og bevillinger.

I øjeblikket deltager vi i et såkaldt innova-
tionskonsortium sammen med bl.a. Dansk
Teknologisk Institut og en række danske og
udenlandske firmaer, for at  prøve at skabe
isafvisende overflader. Isafvisende overflader
vil være af stor betydning i vindmølle- og fly-
industrien, hvor tilisning af vinger, med her-
affølgende tids- og energiforbrug samt sik-
kerhedsproblemer, er vigtige. Det er sikkert
velkendt, at Storebæltsbroen om vinteren af
og til må lukke p.g.a. nedfaldende is og også
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her vil en isafvisende maling derfor være af
stor betydning.

Køber man en liter flødeis og stiller den på
bordet, men får ikke det hele spist, lægger de
fleste det tiloversblevne i fryseren, for så, når
de tager isen op igen, at opdage, at den nu er
fuld af store knasende krystaller. Dette fæno-
men kaldes rekrystallisation. For at undgå
dette tilsætter isfabrikanterne store mæng-
der stabilisatorer og fedt. Det har imidlertid
vist sig, at tilsætter man blot en lille smule
antifryseprotein fra insekter, udebliver rekry-
stallisationen næsten fuldstændigt. Ved til-
sætning af antifryseproteiner til isen kan
man derfor undgå en stor del af fedtet, opnå
en blødere smagsoplevelse og lave en is, der
ikke er så ømfindtlig overfor de temperatur-
svingninger, der optræder under transport af
isen.

Undersøgelserne af kuldetolerante vekselvar-
me dyr giver os således en grundvidenskabe-
lig indsigt i organismers fysiologiske tilpas-
ninger til kulde, proteiners struktur og funk-
tion, iskrystallers dannelse samt evolution af
både dyr og proteingrupper. Men ikke nok
med det, vi får også en viden, der kan anven-
des i forskellige sammenhænge, hvor den
kan medvirke til at nedsætte forbruget af
energi og dermed CO2 udslippet, effektivisere
brugen af vindmøller, således at disse kan
placeres, hvor det blæser mest og hvor der er
meget brug for energien f.eks. på nordlige
breddegrader. Yderligere kan antifryseprotei-
ner anvendes i forskellige fødevarer, hvilket
både gør dem til bedre næringsmidler og let-
tere at transportere, hvilket igen nedsætter
energiforbruget og CO2 udslippet.
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Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning
blev etableret 1. september 2006 som led i
RUC’s samlede reformproces. Instituttets mål-
sætning er at matche nationale og internatio-
nale forskningsmiljøer inden for især to områ-
der: socialpsykologi, der knytter sig til relationen
individ/samfund og menneskers hverdagsliv;
og livslang læring, der omfatter samspillet mel-
lem menneskers livshistoriske læreprocesser og
forskellige læringsmiljøer i deres samfunds-
mæssige kontekst. Forskningen inden for
begge områder bevæger sig i grænselandet
mellem samfundsvidenskab og humaniora.

På uddannelsesområdet bidrager instituttet til
de humanistiske basisstudier og de humanisti-
ske teknologiske basisstudier, bachelor- og
kandidatuddannelserne i Psykologi, Pædagogik
og Uddannelsesstudier, Sundhedsfremme og
Sundhedsstrategier samt Arbejdslivsstudier,
masteruddannelserne i Organisationspsyko-
logi, Socialt Entreprenørskab og Voksenuddan-
nelse samt forskeruddannelse indenfor hver-
dagslivets socialpsykologi og livslang læring.

På forskningsområdet arbejdes med en række
faglige tyngdepunkter, som er delvist overlap-
pende mellem Psykologi og Uddannelsesforsk-
ning. Det drejer sig om:

• Arbejdsliv, teknologi, subjektivitet og læring
Forskning i psykisk arbejdsmiljø, forholdet
mellem teknologi og mennesker, læring i
arbejdslivet, erhvervsrettet uddannelse og
samspillet mellem arbejdsliv og hverdags-
liv.

• Børns og unges liv i familie og institutioner
Forskning i familieliv, børns hverdagsliv, fæl-

lesskaber og institutioner samt køn, etnici-
tet og teknologibrug på tværs af disse sam-
menhænge.

• Social innovation og socialt entreprenørskab
Forskning i hvordan social forandring spiller
sammen med læring og innovation, innova-
tive ledelsesformer og innovation i samfun-
dets sociale sektor.

• Sundhedsbegreber, sundhedsfremme og
sundhedsstrategier
Forskning i psykosociale betingelser for
sundhed og sygdom, i vidensperspektiver, i
professioner og brugere samt i strategier
og interventionsformer

• Uddannelse og samarbejde mellem profes-
sioner
Forskning i professionsarbejde, professions-
uddannelse og samarbejde mellem profes-
sioner

• Universitetspædagogik
Forskning i universitetspædagogik, projekt-
arbejde, gruppeprocesser, studentercentre-
ret og studenterstyret undervisning, didak-
tik samt udvikling af netværksbaseret
undervisning og læring.

Instituttet vægter desuden fire tværgående
tematiske områder i forskningen: Didaktik,
Livshistorie, Etnicitet og Kulturmøder samt Køn.

Forskningsmæssige udfordringer
Instituttet har i 2008 arbejdet for en styrkelse
af de eksisterende forskningsmæssige tyngde-
punkter og tværgående tematiske områder.
Der er blevet etableret en række forsknings-
grupper og skabt et fælles grundlag for og
enighed om forskningsgruppernes basale
opgaver samt principper for forskningsfrihed.
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Der er hermed lagt et godt grundlag for forsk-
ningsgruppernes videre arbejde.

Instituttet har gjort en række forberedende
arbejder i forhold til nye forskningsmæssige
indsatsområder – som søges ført ud i livet i
2009. Det drejer sig bl.a. om etablering af et
egentligt forskningscenter i relation til sund-
hedsområdet med inddragelse af forskere fra
forskellige institutter på RUC samt forskere
udefra - og om etablering af et nyt forsknings-
center med fokus på professionsuddannelser
og professionsudvikling.

Der er ligeledes taget initiativ til udvikling af
forskning i uddannelse og kompetenceudvik-
ling, der er baseret på nye informations- og
kommunikationsteknologier. En vigtig organi-
satorisk udfordring i 2009 vil være at skabe
bedre muligheder for, at forskerne kan tilrette-
lægge sammenhængende perioder, hvor de
kan koncentrere sig om forskning og publice-
ring – ikke mindst set i lyset af forventninger-
ne om at universiteternes økonomi i stigende
grad vil blive baseret på forskningspublicerin-
gens omfang og karakter.

Uddannelsesmæssige udfordringer
Instituttets uddannelser er inde i en positiv
udvikling med fastholdelse af stabilt studen-
tertal – samt øget aktivitet på en række nye
uddannelser, som vi samarbejder med andre
institutter om – særligt overbygningsuddan-
nelserne i Sundhedsfremme og Arbejdsliv.
Instituttet har en omfattende aktivitet på
masteruddannelserne.

På uddannelsesområdet har instituttet enga-

geret sig i diskussionen af en kommende
uddannelsesreform på RUC – en indsats der vil
blive af endnu større betydning i 2009.

Der er brug for en videreudvikling af RUC’s
uddannelsesmæssige styrkesider med problem-
orienteret projektarbejde, tværfaglighed, valg-
muligheder og gode studiemiljøer, og der er
behov for at udvikle uddannelsernes faglige
kvalitet og forskningsforankring. Den største
risiko ved reformarbejdet er at potentielle
kommende studerende ikke længere vil kunne
genkende RUC som RUC, og at de derfor væl-
ger andre uddannelsesmuligheder.

Instituttet vil desuden satse på udvikling af
nye masteruddannelser inden for områder,
hvor vi besidder klare forskningsfaglige styrke-
sider. Endelig vil instituttet samarbejde med
professionshøjskolerne om kvalitetsudvikling
af professionsuddannelser samt om etablering
af nye typer af læreruddannelse, der udnytter
synergimulighederne i de faglige og pædago-
giske styrkesider.

Overordnede udfordringer
2008 var et turbulent år, hvor mange medar-
bejdere engagerede sig kritisk og konstruktivt i
RUC’s økonomiske situation med sigte på at
kunne bidrage til at løse problemerne. 2008
var et år, der begyndte med fyringsvarsler, men
hvor et stærkt samarbejde internt i institutter-
ne og ligeledes mellem administrationen og
institutterne, gjorde det muligt at afbøde de
værste konsekvenser af RUC’s underskudspro-
blemer. Udgangen var relativt lykkelig, men
processen har tæret på ressourcerne hos både
TAP’ere og VIP’ere.
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Med vedtagelsen af budgettet for 2009 er der
kommet styr på den basale økonomi. RUC
bevæger sig samlet set fra en situation med
røde tal til en situation med sorte tal på bund-
linjen. Det kan skabe grundlag for den nødven-
dige ro og koncentration om universitetets
hovedopgaver: uddannelse, forskning og for-
midling.

Samtidig står RUC fortsat med nogle alvorlige
problemer. De hænger dels sammen med den
begrænsede søgning til NAT-området, dels
med den successive nedskæring af uddannel-
sesbevillingerne. Især de store HUM- og SAM-
fag, som udgør kernen i instituttets virksom-
hed, får stadigt vanskeligere ved at stille de
nødvendige vejlederressourcer til rådighed for
uddannelserne. Dette udgør en særlig trussel
mod RUC’s uddannelsesmodel, fordi det pro-
blemorienterede og forskningsbaserede pro-
jektarbejde er relativt mere ressourcekrævende
end kursusundervisning. I instituttet vil vi
arbejde målrettet på at bevare uddannelses-
kvaliteten og samtidig på at sikre, at ressource-
situationen ikke bliver yderligere forringet.

Ph.d.-grader
Sissel Østrem forsvarede den 5. februar
afhandlingen: ”En umulig utdanning til et
umulig yrke? Om allmennlærerutdanning og
yrkesutøvelse”.

Tekla Canger forsvarede den 22. februar
afhandlingen: ”Mellem minoritet og majoritet
– et ikke-sted”.

Allan Westerling forsvarede den 18. juni
afhandlingen: ”Individualisering, familieliv og
fællesskab”.

Signe Mette Jensen forsvarede den 20. juni
afhandlingen: ”Om unges identiteter og fæl-
lesskaber i og udenfor skolen – i forstaden og i
byen”.

Jens Peter Thomsen forsvarede den 9. oktober
afhandlingen: ”Social differentiering og kultu-
rel praksis på danske universitetsuddannelser”.

Mette Lykke Nielsen forsvarede den 20.
november afhandlingen: ”Far, mor og ingeniør.
Tilblivelser af hverdagsliv mellem arbejds- og
familieliv”.
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Særlige og større aktiviteter
Konferencen ”Fremtidens fagbevægelse: Nye
udfordringer – nye svar”. 29. januar.

Tiltrædelsesforelæsning ved professor Lars
Hulgård: ”Socialt entreprenørskab – mellem
civilstand og management”. 27. marts.

Konferencen ”Udviklingshæmmede børns og
unges hverdagsliv. Blikke og forestillinger –
identitet og konstruktioner”. 27. maj.

Konference ”Nye veje – nye muligheder. Socialt
entreprenørskab og social økonomi”. 5. novem-
ber.

Konferencen ”Frafald og Fastholdelse i
Erhvervsuddannelserne”. 13. november.

Personale 2008
Fastansatte VIP inkl. ph.d.-studerende (stipen-
diater + samfinansierede): 100 (eksklusiv 1 pro-
fessor emeritus)
Løstansatte VIP: 8
Tap: 17 (heraf en pædagogisk konsulent og 

3 AC-TAP)
Løstansatte TAP: 2

Videnskabelige medarbejdere:
Professorer: 9 (Heraf 3 med særlige opgaver,
inkl. 2 på orlov)
Professor emeritus: 1
Lektorer: 35 (Heraf 1 institutleder samt 4 lek-
torer på orlov)
Eksterne lektorer: 31 (Heraf 15 tilknyttet MPO)
Adjunkter: 3
Undervisningsadjunkter: 1
Undervisningsassistenter: 2
Videnskabelige medarbejdere: 4
Ph.d.-studerende: 19 (endvidere 32 indskrev-
ne ph.d.-studerende uden stipendie)
Post.doc.: 3
Gæsteforskere: 1

TAP-medarbejdere 
AC-TAP: 3  Heraf 1 sekretariatsleder 
HK og TEK-TAP: 16  Heraf 1 timelønnet, 1 på
orlov og 1 på flex
Pædagogisk konsulent: 1
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Når børn er halvandet år gamle, kender de
cirka 200 ord. Men når de fylder seks år, har
de fleste opbygget et ordforråd på omkring
14.000 ord. Det svarer til, at børn i gennem-
snit lærer ti nye ord hver eneste dag i deres
tidlige barndom. Hvordan bærer børn sig
egentlig ad med denne formidable præsta-
tion?

Man kunne tro, at børn lærer nye ord på den
måde, som munken Augustin foreslog allere-
de for to årtusinder siden: Voksne holder en
genstand frem og siger dens navn, hvorefter
børn kobler genstanden sammen med det
nye ord. Men det er faktisk langt fra altid, at
voksne gør dette, når de siger et nyt ord. Børn
regner alligevel ud, hvad den voksne mener
og lærer ordet. Altså må børn selv have nogle
principper, de bruger til at komme frem til,
hvad nye ord betyder. Det er disse principper,
som et netop afsluttet forskningsprojekt har
prøvet at forstå igennem en række undersø-
gelser af børns ordtilegnelse. Undersøgel-
serne blev støttet af Carlsbergfondet.

Tidligere forskning har vist, at børn blandt
andet bruger en slags udelukkelsesprincip,
når de lærer nye navneord. Når den der taler,
bruger et nyt ord, går børn ud fra, at ordet må
henvise til en ukendt genstand. Hvis de
omkring sig ser en hel række kendte genstan-
de, udelukker barnet derfor, at ordet henviser

til en af disse. Barnet kigger sig så omkring
for at finde en ukendt genstand, som barnet
altså ikke allerede kender navnet på. Dette
princip kan man observere, når man sætter
børn i den følgende klassiske legesituation.

Den klassiske legesituation består i, at man
viser børn i førskolealderen en kendt gen-
stand og en ukendt genstand. Det kunne for
eksempel være en ske og en te-si. De fleste
småbørn kender navnet på en ske, men ikke
på en te-si. Nu beder den voksne så simpelt-
hen barnet om at pege på te-sien. I denne
situation vil langt de fleste børn vælge at
pege på den ukendte genstand – selvom de
aldrig før har hørt ordet te-si. Ideen er, at de
antager, at dét, at skeen allerede har én
betegnelse, udelukker, at den kunne have
endnu en betegnelse. Derfor gætter de på, at
betegnelsen te-si netop hører til te-sien.

Dette udelukkelsesprincip vil ikke virke for
børnene hver gang. Børn skal jo før eller siden
lære, at en genstand kan have flere betegnel-
ser. For eksempel kan en ske også kaldes
overbegrebet bestik, eller en del af en ske kan
kaldes et skaft. Men udelukkelsesprincippet
vil for det meste lede børnene frem til et godt
første gæt.

Imidlertid har anden tidligere forskning vist,
at et sådant udelukkelsesprincip slet ikke er
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nødvendigt for at forklare børns ordtilegnel-
se. Ifølge det socialpragmatiske synspunkt
ligger nøglen til ords betydning derimod i
den kommunikative kontekst. Når voksne
taler, kigger de f. eks. på den genstand, de
refererer til, eller de overholder andre princip-
per om, hvordan mennesker kommunikerer.
Børn bliver tidligt i stand til at aflæse og
ræsonnere om andre menneskers intention
om at referere til en bestemt genstand. Dette
hjælper siden hen til at lede dem frem til nye
ords betydninger. Ifølge dette synspunkt har
børn ingen forudfattede antagelser om, at
ord kun kan have én betydning og at nye ord
udelukker hinanden.

De to forklaringer på børns evne til at lære
ord uden eksplicit instruktion kunne ikke
være mere forskellige.
Udelukkelsesprincippet handler om børns
egen umiddelbare forventning om, hvordan
ord og kategorier fungerer, hvorimod det
socialpragmatiske synspunkt handler om
børns forståelse af andre mennesker. Hvilket
af synspunkterne, der bedst forklarer ordind-
læring, er vigtigt for vores teoretiske forståel-
se af sproglig udvikling. På sigt har en skel-
nen mellem de to synspunkter også praktisk
betydning: sprogindlæringen hos børn, der
har forskellige former for autisme, er stærkt
forsinket. Da børn med autisme har forskelli-
ge problemer med at aflæse andres intentio-
ner kan vi bedre hjælpe dem til at lære sprog,
hvis vi kender de underliggende principper
for sprogtilegnelse.

Et problem med den ovennævnte klassiske
legesituation er, at den ikke kan skelne mel-

lem de to forklaringer. De to forklaringer for-
udsiger nemlig begge, at børn skulle vælge
den ukendte genstand. Ifølge udelukkelses-
princippet fordi børn ræsonnerer, at de alle-
rede kender ordet for skeen, så derfor må det
nye ord referere til te-sien. Ifølge det social-
pragmatiske synspunkt fordi børn ræsonne-
rer, at den voksne aldrig ville bruge et ukendt
ord om en genstand, som både barnet og den
voksne allerede kender, så derfor må det nye
ord referere til den for barnet ukendte gen-
stand.

Hovedformålet med det nuværende projekt
var at skelne mellem de to synspunkter ved
at sætte børn i sprogindlæringssituationer,
hvor de socialpragmatiske signaler var i kon-
flikt med antagelsen om gensidig udelukkel-
se. Metoden var en videreudvikling af den
klassiske legesituation.

I det første sæt af undersøgelser videreudvik-
lede vi den klassiske situation ved at tilføje et
klart socialpragmatisk signal om, hvilken
genstand den voksne mente. I vores første
undersøgelse pegede den voksne direkte på
den kendte genstand, skeen, mens hun bad
om te-sien. Ifølge det socialpragmatiske syns-
punkt burde børn vælge den kendte gen-
stand, som den voksne pegede på, og blot
antage at det var endnu et ord for skeen, for
eksempel et overbegreb.
Udelukkelsessynspunktet derimod leverer
den stik modsatte og overraskende forudsi-
gelse: Børn burde ignorere at den voksne
pegede på den kendte genstand, fordi de vid-
ste, at den allerede havde én betegnelse, og i
stedet vælge den ukendte genstand. Et forsøg
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med 12 tre- og fireårige børn viste, at børn i
88% af tilfældene valgte den ukendte gen-
stand. I et kontrolforsøg uden ord med 12
andre børn checkede vi, om børn var i stand
til at registrere den voksnes pragmatiske
pegesignal. Her valgte børnene i 0% af tilfæl-
dene den ukendte genstand og i stedet den
kendte. I en parallel undersøgelse med 36
børn kiggede den voksne på den kendte gen-
stand i stedet for at pege; et andet klart prag-
matisk signal om hvilken genstand hun
mente. Igen fandt vi det samme mønster.
Børn var altså fuldt ud i stand til at aflæse de
pragmatiske signaler som pegen og kiggen,
men ignorerede dem nærmest totalt til fordel
for princippet om gensidig udelukkelse.

I det andet sæt af undersøgelser ville vi gerne
finde ud af, om børn også bruger udelukkel-
sesprincippet til at lære betegnelser for dele
af genstande. I stedet for at vise børn to sepa-
rate hele genstande, som i eksemplet med
skeen og te-sien, viste vi dem i stedet én
samlet genstand, hvor hele genstanden var
kendt, men hvor en del af den derimod var
ukendt. For eksempel viste vi børn en hat og
prøvede at lære dem det nye ord hatteskygge.
Når vi sagde dette nye ord til børnene, skulle
de antage, at når nu hele genstanden allerede
havde en kendt betegnelse, nemlig hat, så var
det udelukket, at ordet hatteskygge kunne
betyde hele hatten. Derfor burde de regne ud,
at det nye ord måtte være navnet på en del af
genstanden, altså hatteskyggen.

Vores resultater viste, at børnene i to ud af
tre tilfælde lærte den nye betegnelse. Dette
kunne de vise os ved bagefter at pege på hat-

teskyggen, når vi bad dem om det.
Resultaterne viste yderligere, at selv børn
helt ned til 2 1/2-års alderen brugte
udelukkelsesprincippet til at lære betegnelser
for dele af genstande.

Nu tilføjede vi så den krølle, at den voksne
pegede på den ukendte del med en helt natur-
lig gestus. Det vil sige, at den voksne for
eksempel fulgte konturerne af hatteskyggen
med sin pegefinger imens hun gentagne
gange sagde, at det var en hatteskygge. Ifølge
det socialpragmatiske synspunkt skulle børn
simpelthen aflæse den voksnes intention ved
at notere sig, hvor hun pegede hen. Men det
gjorde barnet imidlertid kun sjældent. Det
var kun, når hele genstanden var kendt for
barnet, som for eksempel en hat, at barnet
lærte ordet hatteskygge, for der kunne barnet
stadig bruge udelukkelsesmetoden. Men når
vi viste barnet en ukendt hel genstand, som
for eksempel en te-si og pegede på selve den
del, der indeholder teen, ja så lærte barnet
sjældent det nye ord for si-delen. I stedet
antog barnet, at det nye ord refererede til hele
genstanden. Men hvorfor skulle barnet i den
situation ikke lære delen, når nu den voksne
pegede klart på delen og endda fulgte dens
konturer med pegefingeren gentagne gange.
Det kan kun skyldes, at barnet kræver tilste-
deværelsen af udelukkelsesprincippet i form
af en kendt hel genstand, for at regne sig frem
til at delbetegnelsen refererer til netop delen
frem for hele genstanden.

Vi kan altså konkludere ud fra de to sæt af
undersøgelser, at udelukkelsesprincippet er
af afgørende betydning i børns ordtilegnelse.
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Derved har dette forskningsprojekt givet os
ny viden om, hvordan børn opbygger deres
ordforråd hurtigt og effektivt ved at benytte
sig af principper som udelukkelsesprincippet
om, hvad nye ord sandsynligvis betyder.

Hvis du vil vide mere:

Hansen, M. B., & Markman, E. M. (2009).
Children’s use of mutual exclusivity to learn
labels for parts of objects. Developmental
Psychology, 45, 592-596.

Jaswal, V. K., & Hansen, M. B. (2006). Learning
words: Children disregard some pragmatic
information that conflicts with mutual exclu-
sivity. Developmental Science, 9, 158-165.



Forskning i børn og barndom er blevet
veletableret igennem de sidste 20-30 år. Både
internationalt og herhjemme har feltet
etableret sig som et bredt og tværvidenska-
beligt felt. I den omtalte periode har en række
nye videnskabelige tilgange fra bl.a. sociologi,
antropologi og historie føjet sig til de psykol-
ogiske og pædagogiske tilgange, der igennem
det 20. århundrede var enerådende. I de fleste
forskningsstudier er der dog en tendens til, at
visse børnegrupper falder udenfor. Eksem-
pelvis børn, der er kategoriserede som
udviklingshæmmede. Dermed er der fare for,
at den nye børne- og barndomsforskning
uforvarende kommer til at reproducere den
eksklusion af bestemte børnegrupper, som
kendetegner børnenes liv i den sociale virke-
lighed.

Med studiet af ”(udviklingshæmmede) børns
hverdagsliv” er der imidlertid sat fokus på
netop en af de grupper børn, der tendentielt
falder udenfor de fleste børne- og barndoms-
studier. Det sker dels for at belyse de omtalte
børns liv ud fra indsigter som de nye tvær-
faglige tilgange kan bidrage med, - bl.a.
anskues børnene i studiet som sociale aktø-
rer, der selv bidrager til at skabe deres hver-
dag. Dels sker det for at bidrage med et andet
perspektiv og en anden interesse end den
forskning, der hidtil har interesseret sig for
denne børnegruppe; nemlig den naturviden-

skabelig-medicinske forskning eller den spe-
cialpædagogisk-kompenserende forskning,
der hidtil har været ret enerådende i feltet.
Derved bidrager studiet til at skabe et mere
dækkende og hverdagsnært billede af børne-
ne, deres hverdagsliv og barndom.

Den metodologiske del af projektet har bestå-
et i at finde nogle plausible løsninger på,
hvordan studiet skulle tilrettelægges og gri-
bes an. Som nævnt findes der ikke nogen vel-
konsolideret tradition for, hvordan man
udforsker hverdagen og hverdagslivet blandt
disse børn. Hvilke empiriske metoder ville
være velegnede? Hvordan skulle projektet
komme i kontakt med børnene? Hvordan
skulle studiet gribe arbejdet an forsknings-
etisk? Ville studiet kunne bryde med forti-
dens og kulturens overvejende negative bille-
der af mennesker med udviklingshæmning?
Mange af disse spørgsmål blev løst ved at til-
rettelægge og designe den empiriske del på
samme måde, som man ville gøre i ethvert
andet studium af børn og deres hverdag.
Man kan derfor sige, at studiet har forsøgt at
sætte ”det udviklingshæmmede” i parentes
(jf. titlen). Lige bortset fra da børneinforman-
terne skulle findes. Da udviklingshæmning
ikke er en stringent kategori eller diagnose,
valgte studiet at fokusere på børn med
Downs Syndrom. En velafgrænset gruppe
som i dag via fosterdiagnostik søges identifi-
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ceret med henblik på abort. Men bortset her-
fra har studiet hverken ønsket at fokusere
eller eksponere det særlige, børnenes vanske-
ligheder eller de ting børnene ikke kunne
med samme selvfølgelighed som andre børn.
Omvendt har studiet heller ikke forsøgt at
ignorere børnenes vanskeligheder.

Den teoretiske og historiske del af projektet
har fremdraget, hvordan børnene har været
betragtet og behandlet tidligere. Hvordan
videnskaben har bidraget til ”at opfinde”,
konstruere, kategorisere og ekskludere børne-
ne fra andre børn. Hvordan børnene indtil
sidst i det 20. århundrede blev institutionali-
seret under særforsorgen, så snart de blev
identificeret og diagnosticeret. Hvordan sær-
lige diagnoser og kategoriseringer har
ændret sig gennem tiden, - eksempelvis fra
galskab til mongoloid idioti til Downs syn-
drom.

Den empiriske del har gennem ugelange felt-
studier fulgt 4 børn fra morgen til aften
(hverdagen er hele dagen – udstrakt i tid og
rum). På den måde er børnene blevet fulgt
hen over dagen på de hverdagsarenaer, hvor
de lever deres hverdagsliv: om morgenen
hjemme, - med handicapbussen til specialin-
stitution eller i specialskole, - i eftermiddags-
timerne i fritidsinstitution, - om aftenen
hjem igen eller i ”aflastningsfamilie”, - eller
til fritidsaktiviteter. Gennem dagen har der
været lagt vægt på at observere, hvad børne-
ne gjorde med kroppen, hvad de sagde, hvad
de legede, hvilke aktiviteter de tog initiativ
til, hvad de kommunikerede, - samt hvordan
omgivelserne reagerede på børnene. Blev

børnenes initiativer set og hørt? Blev de for-
stået eller misforstået? 

På denne baggrund har studiet frembragt en
række ”tykke” og detaljerede beskrivelser af
børnenes hverdag. Beskrivelserne viser, at
børnenes hverdag på et overordnet plan lig-
ner de fleste andre børns hverdag. Hvor
udviklingshæmmede børns hverdag gennem
de sidste 50 år har gennemgået en udvikling
fra eksklusion i totalinstitutioner til en hver-
dag på mange institutionaliserede hverdags-
arenaer, dér har de øvrige børns hverdag
udviklet sig fra at være lav-institutionaliseret
til at blive høj-institutionaliseret. Men der er
kun tale om en strukturel lighed. For børnene
lever i to adskilte kredsløb. Der er blevet etab-
leret to parallelle barndomme, hvor børn, der
er udviklingshæmmede, stadig er adskilt fra
børn, der ikke er udviklingshæmmede.

Desuden viser studiet, at børnenes sociale
netværk og børnenes venskabsrelationer er
spinkle og sårbare. Børnene har kun få ven-
ner og venskabsrelationer, og de er tendenti-
elt afhængige af om forældre og professio-
nelle hjælper og støtter dem i kontakten og
samværet med andre. Studiet peger på beho-
vet for at få skabt et mere positivt billede af
børnene, med vægt på det de kan og gør.
Ligesom det peger på behovet for at støtte
børnene i at fastholde og udvikle deres spink-
le netværk og sociale relationer. Endelig
peges der på at forandre de fysiske special-
miljøer i retninger, der bryder med eksklusio-
nen, og som udfordrer børnenes evner og
talenter.
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Året 2008 var kun år 2 for det nye store og
sammenlagte institut. I løbet af efteråret lyk-
kedes det endelig at få samlet hele ISG, da det
tidligere Internationale Udviklingsstudier flyt-
tede fra lokalerne midt på campus ned til
husene 22.2, 23.1 og 23.2. I forbindelse med
denne flytning blev det desuden besluttet, at
hele ISG administrationen flyttede til nye loka-
ler. Siden midt på sommeren har den samlede
institut- og studieadministration derfor været
lokaliseret i hus 24.2. Ved denne omflytning
lykkedes det desuden at skaffe plads til et ISG
studenterhus, som fylder en del af 24.1. Og
med en velkomstfest i september for de nye
overbygningsstuderende blev der sat yderlige-
re fokus på studentermiljøet. Ud over det posi-
tive i, at instituttet nu er fysisk samlet, er der
mindst to andre ekstragevinster. Dels har
mange ansatte nu fået udsigt til søen og dels,
opleves det som positivt af såvel ansatte som
studenter, at ISG- studerende endelig har fået
deres eget hus.

Global Studies
På undervisningssiden er det værd at fremhæ-
ve, at vi 1. september startede første semesters
undervisning på ISG’s helt nye uddannelse
’Global Studies’. Som navnet antyder, foregår al
undervisning på engelsk. Første undervisnings-
forløb var alene udbudt på kandidatniveau.
Bachelorundervisningen startede 1. februar
2009. Vi er meget stolte over, at dette initiativ
er lykkedes for os. Uden at få tilført så meget
som en eneste ekstra krone har vi været i
stand til at strikke en ny uddannelse sammen,
som har to unikke kendetegn. For det første
findes der ikke på andre danske universiteter
et tilsvarende tilbud. For det andet er Global

Studies i ordets bogstaveligste forstand en
tværfaglig uddannelse.

Uddannelsen er bygget op omkring tre obliga-
toriske moduler. Første model hedder Global
Politics. Det forsøger at dykke ned i de grund-
læggende magtpolitiske ændringer, der sker i
det internationale system som følge af globali-
seringen. Andet modul fokuserer både på
Globaliseringen og det internationale civilsam-
fund og på globale ikke-statslige aktører og
bevægelser. Modulet ser blandt andet på en
lang række af de nye og betydningsfulde inter-
nationale sociale bevægelser, som ikke er bun-
det til staterne og som ofte er i direkte opposi-
tion til staterne. Fundamentalistiske religiøse
bevægelser, terrorgrupper, befrielsesbevægel-
ser m.v. er vigtige emner for undervisningen.
Men også mere fredelige fænomener som glo-
bale miljøorganisationer og bistands- og nød-
hjælpsorganisationer underkastes en nærmere
drøftelse. Endelig beskæftiger tredje modul sig
med den globale politiske økonomi for udveks-
ling af såvel ’goods som bads’. Globaliseringen
omfatter nemlig ikke kun en enorm handel
med ’goods’ altså varer og tjenesteydelser.
Globaliseringen har også en skyggeside nem-
lig handlen med ’bads’ som narko, kvinder,
våben osv.

Med etablering af uddannelsen Global Studies
føler vi, at ISG og dermed RUC har fået et til-
bud, som tiltaler mange unge studerende, som
har en glødende interesse for og engagement i
verdens mere eller mindre skæve gang - uden
for Danmark. Med et begrænset reklamebud-
get betragter vi det som tilfredsstillende, at
knap 40 studenter deltog i det første kursus-
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udbud i Global Politics. Vi anser det som en
bekræftelse på vores vurdering, at der er en
betydelig studenterinteresse for de emner, der
er indeholdt i Global Studies.

Forskningsstrategi og rekruttering
Da ISG er en dynamisk organisation, står vi
løbende med den udfordring, der følger af, at
enkelte af vore medarbejdere søger nye græs-
gange. Udskiftningen af personale afspejler, at
vi inden for samfundsvidenskaberne står over
for en helt ny situation i disse år. Der er således
langt mere cirkulation af personale fra det ene
universitet og institut til det andet. Det bety-
der, at ISG har været nødt til at revidere sin
eksisterende plan for rekruttering af nye med-
arbejdere.

Institutlederens første udkast til opdateret
rekrutteringsplan førte til et ønske om tilpas-
ning af den foreliggende strategi for forsknin-
gen på ISG. Derfor havde vi igennem efteråret
en række drøftelser af en ny forskningsstrategi.
Lige inden årets udgang blev der opnået en
betydelig grad af konsensus om en revideret
forskningsstrategi for årene 2009 til og med
2012. Ideen er, at forskningsstrategien sammen
med undervisningsbehovene danner grundla-
get for instituttets rekrutteringsplan.

Den netop vedtagne forskningsstrategiplan
2009-2012 rummer fire store satsningsområ-
der. Første tema hedder ’Changing Societies:
Citizenship, participation, civil society and wel-
fare’. Det lægger betydelig vægt på at udforske
nye deltagelsesformer, borgerens aktive delta-
gelse i samfundslivet i såvel højtudviklede
samfund som i fattige lande. På grund af sit

brede geografiske fokus sammenfletter dette
tema dele af de to gamle institutter, der nu
udgør ISG, tættere sammen. Andet tema har
overskrifen ’Politics, governance and democracy’.
Her står offentlig styring i høj grad i centrum
for forskningen, ligesom den hastige foran-
dring af offentlig politik og offentlig forvalt-
ning er vigtig.

Tredje tema er endnu et forsøg på at binde
dele af de to oprindelige institutter sammen.
Under overskriften ’Globalization, regionaliza-
tion and local responses’ sætter forskningen
her fokus på regionalisering i såvel EU-sam-
menhænge samt ikke mindst i en asiatisk kon-
tekst. Samspillet mellem globalisering og
regionalisering står centralt for forskningen
ligesom ambitionen om at sammenligne
udviklingen på tværs af de to geografiske
områder forventes at producere ny viden og ny
indsigt. Fjerde tema i den nye forskningsstrate-
gi hedder ’Global/local development challen-
ges’. Her forskes der i såvel lokale som globale
betingelser for udvikling i den fattige del af
verden.

Instituttets otte til ti forskningsgrupper er
under stadig udvikling og suppleres med tvær-
gående nationale og internationale centre og
netværk:
• Center for Demokratisk netværksstyring
• CINEFOGO, Network of Excellence
• CIDeS – Center for international develop-

ment studies
• CIPACI – Centre for international studies in

citizenship, democratic participation and
civil society

• Indian ocean network
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Forskeruddannelse
Ph.d.-skolen ”Samfund og Globalisering” er
organiseret i to forskeruddannelsesprogram-
mer:
• International Development Studies v/ pro-

fessor Christian Lund
• Governance, Welfare and Citzenship v/ pro-

fessor Eva Sørensen

Uddannelse
Til RUC’s undervisning bidrager instituttet
med følgende aktiviteter:

55% af undervisning og vejledning på det sam-
fundsvidenskabelige basisstudie

Kombinationsfag:
• Internationale udviklingsstudier
• Global studies (engelsk sproget)
• Offentlig administration, herunder EU-

studies (engelsk sproget)
• Socialvidenskab

Kandidatuddannelser:
Scient.adm. (lang forvaltning) samt den engel-
ske udgave Master in Public Administration
(MPA)
Global studies

Toning
Bystudier

Masteruddannelse på deltid, etårig:
Master of Public Policy

Personale ultimo 2008
1 institutleder

1 sekretariatsleder

Videnskabeligt personale
10 professorer
2 professor MSO
34 lektorer
1 studielektor
7 adjunkter
2 post doc
29 ph.d.
55 eksterne lektorer og undervisningsassisten-
ter

2 emeritus
1 adjungeret professor

Teknisk-administrativt personale på tværs af
faggrupper
2 edb-drift og administration
4 institut, projekt og ph.d. administration

9 studieadministration, fag og uddannelser
5 studie- og praktikvejledere, fag og uddannel-
ser

11 studieadministration, sam-basis
2 studievejledere, sam-basis

3 eksternt finansieret til projektadministration
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Arbejdsmarkedet præges i disse år af hastige
forandringer, der skyldes globalisering, intro-
duktion af ny informationsteknologi og
migration. I bogen ”Integration eller isola-
tion?” præsenteres en undersøgelse af, hvor-
dan udviklingen påvirker etniske minorite-
ters position på arbejdsmarkedet og deltagel-
se i samfundslivet. Krav om fleksibilitet,
udflytning af produktionsvirksomheder til
lande med lavere løn og outsourcing af servi-
ceydelser til eksterne leverandører har med-
ført, at indvandrere i stigende grad er blevet
beskæftiget i servicesektoren. Samspillet
mellem på den ene side strukturelle vilkår på
arbejdsmarkedet og på den anden side socia-
le processer skaber en ond cirkel af segrege-
ring. Udviklingen mod øget kundefokusering,
krav om fleksibilitet og outsourcing begræn-
ser indvandreres jobmuligheder til den min-
dre attraktive del af servicesektoren med lave
lønninger, fx rengøring. Indvandreres stærke
netværk til venner og familie kan skaffe dem
adgang til arbejdsmarkedet, men kun til et
lille og ikke særligt attraktivt hjørne, hvor
jobbene er usikre og arbejdet er monotont og
isoleret. Rekruttering gennem stærke net-
værk øger indvandreres beskæftigelse i virk-
somheder, hvor der forvejen er mange ind-
vandrere og hvor karrieremulighederne er
begrænsede..

Det er et paradoks, at beskæftigelse bliver
betragtet som et middel til at integrere etni-
ske minoriteter i samfundet, samtidig med at
de virksomheder, der ansætter mange etni-
ske minoriteter, og de afdelinger, som etniske
minoriteter fortrinsvis er beskæftiget i, er
kendetegnet ved enkeltmandsarbejde, der
netop ikke fører til øget deltagelse i sociale
netværk med majoritetsmedborgere. I den
danske integrationsdebat fremhæves indvan-
dreres beskæftigelsesgrad som målestok for
integration. Undersøgelsen viser, at den type
job, som indvandrere bliver integreret i, ikke
bidrager væsentligt til integration i det øvri-
ge samfundsliv. Koncentrationen af indvan-
drere i arbejdsmarkedets randområder kan
også betyde hurtig afskedigelse, når arbejds-
løsheden stiger som følge af den igangvæ-
rende finanskrise.

Anders Ejrnæs’ ”Integration eller Isolation?
Etniske minoriteter på arbejdsmarkedet”. Nyt
fra samfundsvidenskaberne.
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Health is often assumed to be the key factor
in why African economies falter in spite of
decades of development aid. In a book entit-
led Population Politics and Development:
From the Policies to the Clinics (New York and
London: Palgrave MacMillan, 2008), I use an
ethnography of policy to explain how global
discourses like the overpopulation ‘problem’
get interpreted as they travel from interna-
tional conferences to policies and clinics in
the Third World.

My book is based on two years of interviews
in Swahili and a survey in Tanzania between
1995 and 2004. I do not adjudicate ‘success’ or
‘failure’ of family planning policies, but
demonstrate the politics of translating a glo-
bal discourse into the everyday lives of poli-
cymakers, clinic workers, and local women
and men.

The Donor View
African population policies are implemented
through donor-funded family planning pro-
grams that promote modern contraceptives
to solve problems of overpopulation.
Tanzania was one of the first countries to
offer birth control in 1959, yet has been one
of the last to declare a national population
policy in 1992. The shift in Tanzania’s stance
on population was strongly driven by its
donors, who also set the tone for the imple-

mentation of solutions to its population ‘pro-
blem’.

The Local View
But family planning from the Tanzanian
perspective focuses on having children, not
on avoiding them. The most important thing
a contraceptive can do is to enable one to
have healthy, well provided for children.

Tanzania has experienced dropping fertility
rates over the past decades. This is because in
the contemporary socioeconomic setting,
each potential pregnancy must be reckoned
with the existing children. The auspicious
timing of many children, like the 7 or 8 on
average as in the past, is now very difficult to
achieve. At the same time, we have also seen
a decline in reproductive health care due to a
population policy limited to family planning
provision (instead of broader reproductive
health) and a public health system that res-
ponds better to global health priorities than
local health needs.

The book concludes that reproductive health
in many African communities today is best
understood as remaining healthy enough to
reproduce, not as solving Western-prioritized
problems of ‘overpopulation.’

115

Population Politics and Development 

By associate professor Lisa Ann Richey

ISG





R
O

S
K

ILD
E

 U
N

IV
E

R
S

IT
E

T
S

B
IB

LIO
T

E
K

( R U B )





Roskilde Universitetsbiblioteks primære formål
er at give lærere og studerende ved Roskilde
Universitet adgang til den information og de
informationsbærende materialer, der er nød-
vendige for forskning og undervisning samt at
sikre information om og adgang til univer-
sitetets lærer- og studenterforskning. Som
offentligt forskningsbibliotek stiller biblioteket
desuden sine samlinger til rådighed for
eksterne brugere, herunder regionale forsk-
nings- og undervisningsinstitutioner, erhvervs-
liv og borgere. Biblioteket indgår i det samlede
nationale og internationale bibliotekssamar-
bejde og driver forsknings- og udviklingsarbej-
de inden for sine fag- og funktionsområder.
Biblioteket er officielt EU-dokumentationscen-
ter og FN depotbibliotek.

Økonomi
Den meget stramme økonomiske situation på
universitetet i 2008 havde også konsekvenser
for bibliotekets budget. Besparelser betød, at 4
stillinger ikke kunne besættes ved ledighed. En
række aktiviteter måtte udskydes eller helt
bortfalde - bl.a. måtte det omfattende digi-
taliseringsprojekt i forbindelse med RUC-his-
torisk samling midlertidigt afbrydes

Det fysiske bibliotek
De gennemgribende ændringer i brugermøn-
strene på biblioteket gør det nødvendigt at
gentænke det fysiske bibliotek, som i sin
nuværende skikkelse har eksisteret i 7 år. En
nedsat projektgruppe har fået til opgave at
komme med forslag til omflytninger/nyindret-
ning af biblioteket. Det er en vanskelig opgave,
fordi diverse tiltag både skal tage hensyn til
det funktionelle og skal være opmærksom på

æstetiske konsekvenser i det store, smukke
biblioteksrum . Overordnede brugerønsker
omfatter bl.a. flere gruppearbejdspladser, stil-
learbejdspladser samt spisearealer.

Open Access 
Det bliver i stigende grad vigtigt for RUC at
øge synligheden og måle effekten af  univer-
sitetets forskningsresultater. Men også  under-
visningsmateriale, forskningsformidlende
dokumenter og foredrag samt bidrag til den
offentlige debat har stor betydning som
branding af universitetet og den enkelte
forsker/underviser.

RUC underskrev i 2006 ”Berlin Declaration on
Open Access to Knowledge in the Sciences and
Humanities”, som bl.a. anbefaler fri og åben
adgang til offentlig betalt forskning og i 2008
har også Danske Universiteter  tilsluttet sig
”Guidelines for Open Access” (udarbejdet af
European Research Council), hvis ophavsretten
håndteres efter gældende dansk lov.

Med henblik på at optimere selvarkivering af
publikationer og digitale objekter er der i
august 2008 vedtaget en digitaliserings- og
arkiveringspolitik på RUC, som imødekommer
de ovennævnte anbefalinger.

Det har været et udviklingsmål for Roskilde
Universitetsbibliotek at få udarbejdet en digi-
taliserings- og arkiveringspolitik på univer-
sitetet. Biblioteket driver RUCs forskningsdata-
base, RUCFORSK, som indeholder registrerin-
gen af forsknings-, formidlings- og undervis-
ningspublikationer og –aktiviteter på univer-
sitetet. Biblioteket driver også RUCs digitale
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arkiv (RUDAR), som tidligere primært har været
benyttet til at lagre studenteropgaver i elek-
tronisk form, men som indenfor det sidste år
er blevet udvidet kraftigt med en lang række
publikationer af universitetets forskere og
undervisere. Dette er bl.a. sket med baggrund i
deltagelse i DEFF-projektet ”Offentlig adgang
til dansk forskning: initiativer for dansk Open
Access selvarkivering i universiteternes forsk-
ningsdatabaser”, hvis formål bl.a. er:

• at gøre forskerne opmærksomme på deres
rettigheder

• at gøre det lettere for forskerne at få infor-
mation om deres rettigheder og fordele ved
OA-selvarkivering

• at ændre tekniske løsninger i forsk-
ningsarkiverne, som gør det lettere for
forskerne at uploade deres publikationer

• at opdatere allerede registrerede poster
med fuldtekster

Roskildesamarbejdet
Første runde i samarbejdet mellem RUb og
Roskilde Bibliotekerne sluttede med udgangen
af 2007, hvorefter samarbejdets mission og
vision 2008-2011 har været drøftet. Om missio-
nen hedder det, at samarbejdet skal give en
bedre biblioteksbetjening til studerende ved
RUC og til Trekronerområdets brugere gennem
fælles indsats og kompetenceudvikling for
RUb og RB. Det hedder videre om missionen, at
samarbejdet på langt sigt kan føre frem mod
integration af de involverede biblioteker. Om
visionen hedder det, at samarbejdet er kernen
i en sømløs betjening af de studerende på de
videregående uddannelser på regionalt plan;
at man vil formidle kulturelle oplevelser og at

man vil skabe en fælles kompetenceudvikling
for bibliotekernes personale.

I januar 2008 fik projektledere fra de to bib-
lioteker til opgave at udvikle projektideer
indenfor samarbejdets vision. I efteråret 2008
forelå der 5 færdige projektforslag, som nu
søsættes i et omfang og en rækkefølge, der er
afpasset ressourcerne. I første omgang for-
ventes det, at projekt om biblioteksbetjening
af børnefamilier i Trekronerkvarteret og projekt
om fælles brugergrænseflade og intensiveret
kørselsordning mellem bibliotekerne realis-
eres.

Peronale
5 lektorer
19 AC-TAP’ere
15 HK-TAP’ere
4 TEK-TAP’ere

Se bibliotekets øvrige nøgletal på
www.rub.ruc.dk
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Den nuværende universitetslov og 1992-loven
svækkede mulighederne for forsvar mod
indre og ydre pres, ved først at give insti-
tutbestyreren forøgede beføjelser og dernæst
øge det ydre pres på universitetet gennem
eksterne bestyrelser og ansatte ledere på alle
niveauer.1 Paradoksalt nok er universitetet
blevet pålagt en skærpet pligt til at værne
om den forskningsfrihed, som samme lov for-
ringede forsvaret for. Det udtrykker en
grundlæggende ambivalens og usikkerhed
over for hvad forskningsfriheden er.

Forskningsfriheden ses ofte begrundet
alment i den (John Stuart Millske) nytte-
argumentation for ytringsfriheden, at intet
må forhindre tanker og ideer i at blive vendt i
offentligheden, fordi man ikke på forhånd
kan afgøre, hvilke af dem, der på ideernes
marked vil vise sig at være en vinder for hele
samfundet. Nyttevirkningen af forskningen
er størst, hvis alle ideer og påstande under-
søges. Enhver restriktion eller censur vil
risikere at gøre samfundet dummere og fat-
tigere. Man kan med rette hævde at argu-
mentet er utilstrækkeligt.2 Hvor meget dum-
mere bliver samfundet af at forbyde
børnepornografi? Er det rigtigt, at styret eller
censureret forskning – f.eks. fra tænketanke
eller private institutter med enerådige direk-
tører - systematisk er dårligere end fri forskn-
ing? Institut für Sozialforschung in mente. En

lang række nobelpristagere  har arbejdet i
internationale koncerners eller sektorforsk-
ningsinstitutters ’grundforskningsafdelinger’.
Men det er også en kendsgerning at betyd-
ningsfuld forskning i tilsyneladende usæl-
gelige produkter ikke fremmes og indtil nu
hersker – trods de nævnte indvendinger - den
opfattelse, at fri forskning giver mest pote.3

Forskningsfriheden ses ofte som en parallel
til ytringsfriheden og derfor så at sige
beskyttet af den. Men det skaber imidlertid
også problemer for forskningsfriheden er
både mere omfattende og mere restriktiv end
den kendte menneskeret. Ytringsfriheden
giver alle, også forskere, en ret til at ytre
enhver mening – indenfor straffelovens ram-
mer. Imidlertid understreger Dworkin den
særlige situation for universitetsansatte ved
at fastslå, at ytringsfriheden ikke beskytter
den ansatte i en almindelig privat eller
offentlig virksomhed mod at blive fyret, hvis
han bagtaler virksomhedens produkter. Han
kan bagtale og kritisere produkterne som fri
(fyret) borger, men har ikke nogen ret til at
gøre det som ansat. Anderledes med univer-
sitetsansatte. De har en udvidet ret til beskyt-
telse i forbindelse med akademiske og viden-
skabelige emner, dvs. både en ret og en faglig
forpligtelse til kritik af forskningsemner, af
universitet og forskningsledelse.
Forskningsfriheden og -retten indeholder
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således en pligt til at ytre sig om fejlagtige
opfattelser hos kolleger, som ytringsfriheden
ikke indeholder, jvf den megen henvisning til
at man ikke behøver at bruge retten til at
satirisere religiøse symboler. Friheden er
knyttet til forpligtelsen til at bruge den. For
at understrege ambivalensen kan univer-
siteterne vælge at begrænse ytringsfriheden
– gennem multikulturalistiske eller kønspoli-
tiske - speech codes, på måder som er
utænkelige uden for murerne og som
krænker forskningsfriheden..

Der kan gives andre begrundelser for forsk-
ningsfriheden, men ikke mindst kan der,
som udarbejdet af Dworkin, være tale om en
selvstændig demokratiteoretisk begrundelse
for forskningsfriheden/den akademiske fri-
hed. Friheden er ideelt set forudsætningen
for, at universiteterne kan stille krav til
forskerne om på trods af alle politiske og kul-
turelle hensyn at søge sandheden. Og denne
institutionaliserede garanti for kritik er en
slags surdej i den demokratiskes proces.
Forskningen skal altså ikke som i den
nuværende universitetslovs formulering
”bidrage til at fremme vækst, velfærd og
udvikling i samfundet”, men bidrage med kri-
tisk, systematisk vurdering af vækst, velfærd
og udvikling. Dworkin hævder, at forsknings-

friheden og universitetsautonomien er et
centralt element i dannelsen af borgeren og
udviklingen af en ’civic culture’ - og derfor
må den forsvares. Måske er det her i etab-
leringen af en feedback mekanisme, en
selvrefleksions eller kritisk vidensrevision, at
det mest afgørende argument for betydnin-
gen af at (gen)skabe sikringen af forsknings-
friheden, ligger.

I den norske betænkning om forskningsfri-
hed nævnes tre centrale begrundelser for fri-
heden. 1. ”kompetence i fri utfoldelse er den
beste oppskrift vi i dag kender for udvikling
af ny kunnskap”. 2. ”Enkeltforskere og forsker-
grupper vil fra tid til annen gøre feil …men
kombinasjonen av fagfellers kritiske etter-
prøvning og institutionaliserte mekanismer
for tilsyn og sanksjon er den beste mekanis-
men vi kenner” 3. Det forventes at forskerne
er med i den offentlige debat.: ” … også for
deltagelse  i allmen samfunnsdebat er uav-
hengighet meget vigtigt som integritetsbe-
skyttende fundament”. Universiteterne skal
bidrage til at ”videreutvikle og befeste en
vitenskapelig tenkemåte som et almennin-
tellektuelt fundament for en oplyst sivilisa-
sjon…”4
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1 Jf. Nils Bredsdorff, Universiteternes styrelse, ledelsernes  styrkelse og forskningens frihed, Skriftserie fra
Roskilde Universitetsbibliotek nr 51, 2008, og sammes Genindfør universiteternes selvstyre i Social Kritik
nr.116 december 2008 s.4-19

2 Det gør bl.a den amerikanske retsteoretiker Ronald Dworkin, i We need a new interpretation of academic
freedom i Menand (ed.) The future of academic freedom, University of Chicago Press, 1996  s. 181-198, som
har inspireret disse linier, her s. 185 f.

3 Se f.eks.The Economist 13.sept 2008, s 15 Shooting down cancer eller NOU 2006:19 Akademisk frihet,
Individuelle rettigheter og institusjonelle styringsbehov s 20.

4 NOU 2006:19 Akademisk frihet, op. cit kapitel 3 Frihetens begrundelse og begrænsninger 17-18
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På Roskilde Universitet starter alle uddannel-
serne med et basisstudium.

Basisstudierne
Roskilde Universitet udbyder 4 basisstudieret-
ninger:
– et samfundsvidenskabeligt basisstudium,

der udbydes både på dansk og engelsk.
– et naturvidenskabeligt basisstudium, der

udbydes både på dansk og engelsk.
– et humanistisk basisstudium, der udbydes

både på dansk og engelsk.
– et humanistisk-teknologisk basisstudium

(Hum-Tek), der udbydes på dansk.

Basisstudierne introducerer de studerende til
de respektive hovedområders teorier og meto-
der.

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

– bacheloruddannelser
– tofags kombinationsuddannelser
– et-fags kandidatuddannelser.

Bacheloruddannelserne
Bacheloruddannelserne består af et basisstu-
dium 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 35 fag:

• Almen biologi
• Arbejdslivsstudier
• Dansk
• Datalogi
• Engelsk
• Erhvervsøkonomi/HA
• EU-studies
• Filosofi og Videnskabsteori
• Forvaltning
• Fransk
• Fysik
• Geografi
• Globale Studier
• Historie
• Informatik
• Int. Udviklingsstudier
• Journalistik
• Kemi
• Kommunikation
• Kultur- og Sprogmødestudier
• Matematik
• Medicinalbiologi
• Miljøbiologi
• Miljøplanlægning (Tek-Sam)
• Molekylærbiologi
• Off. Administration
• Performance-design
• Plan, by og proces
• Psykologi
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• Pædagogik og Uddannelsesstudier
• Socialvidenskab
• Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier
• Tysk
• Virksomhedsledelse
• Virksomhedsstudier

Inden for kombinationsuddannelserne er der
tilrettelagt særlige studier indenfor:

• Bioinformatik
• Biomedicin
• Bystudier
• Flersprogethed og Dansk som Andetsprog
• Geoinformatik
• Interaktive Medier
• Kulturmiljø
• Landskabsøkologisk Planlægning
• Medicinalkemi
• Migration, Udvikling og Identitet
• Miljørisikovurdering
• Miljøkemi og Økotoksikologi
• Molekylær Bioteknologi
• Museumsformidling
• Naturvidenskab og Virksomhedsledelse
• Public Relations (PR)
• Turisme

Et-fags-kandidatuddannelserne
I modsætning til kombinationsuddannelserne
læses der ét fag i de såkaldte etfags-kandidat-
uddannelser. Her kan læses Forvaltningsud-
dannelsen eller Teknologisk Samfundsviden-
skabelig Planlægningsuddannelse.

Ph.d.-uddannelserne
En ph.d.-uddannelse er en forskeruddannelse,
der typisk læses efter en bestået kandidatud-

dannelse. Uddannelsen tager efter kandidat-
graden 3 år og varer samlet 8 år.

Deltidsuddannelser
Som åbne universitetsstudier udbyder RUC
Matematik og Psykologi. Som diplomuddan-
nelse tilbydes Turistføreruddannelsen.

Som masteruddannelser udbydes følgende:

• Master i Organisationspsykologi (MPO)
• Master i Voksenuddannelse (MVO)
• Master i Professionel Kommunikation (MPK)
• Master of Public Policy (MPP)
• Master i Matematisk Modellering (MMM)
• Master i IKT og Læring (MIL)
• Master i Oplevelsesledelse (MOL)
• Master i Kulturplanlægning (MKP)
• Master i Socialt Entrepenørskab (MSE)
• Master i Projektledelse og Procesforbedring

(MPRO)*
* Master som fleksibelt forløb
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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, naturvi-
denskab eller sam-
fundsvidenskab.

2 år

Et basisstudium er ikke
i sig selv en afsluttet
uddannelse, men
grundlaget for et over-
bygningsstudium.

Bachelor

Bacheloruddannelse

En bacheloruddannelse
består af et basisstu-
dium på 2 år + et over-
bygningsforløb på 1 år
(2 moduler). De to mo-
duler kan være fra
samme fag eller fra 2
forskellige fag.

3 år

B.A.
B.Sc.
HA

To-fagskandidat

Kombinations-
uddannelse

En to-fagskandidatud-
dannelse består af et
basisstudium på 2 år +
et overbygningsforløb,
hvor to fag hver på 1 1/2
år (3 moduler) kombi-
neres.

Et praktikmodul på 1/2
år er frivilligt og er ikke
medregnet i den nor-
merede studietid.
Journalistik har dog 1
års obligatorisk praktik.

5 år

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

Et-fagskandidat

- Forvaltning
- Tek-Sam
- Globale Studier
- Virksomhedsledelse

En et-fagskandidatud-
dannelse består af et
basisstudium på 2 år +
et overbygningsforløb
på 3 år (6 moduler).
Kun Forvaltning og Tek-
Sam kan læses som et-
fagskandidatuddan-
nelser.

Et praktikmodul på 1/2
år er frivilligt og er ikke
medregnet i den nor-
merede 
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.

S T U D I E R N E S  O P B Y G N I N G
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Studentertal 1972 - 2008

Antal optagne 2008

ROSKILDE UNIVERSITET130

SAM-BAS

DeltidsuddannelserPh.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 06/07 07/08

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1.prioritet
Optagne



131

Afsluttende eksaminer 2008

Studentertal 2008

Bachelor B.A. (408)

Bachelor B.Sc. (77)

Bachelor BSc (357)

Cand.mag. (320)

Cand.scient. (70)

Cand.scient.adm. (143)

Cand.scient.soc. (219)

Cand.techn.soc. (49)

Magister grader (164) Ph.d (38)

Deltidsuddannelse (618)

HUMBAS (1120)

HUMTEKBAS (100)
NATBAS (201)

SAMBAS (1096)

Overbygningsuddannelser (5566)

Ph.d (256)
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Arbejdslivsstudier
Tysk

Fransk
Informatik

Biologi

Miljøbiologi

Fysik
Virksomhedsledelse

Matematik
Medicinalbiologi

HA

Global

Kemi
EU

Performance-design

Engelsk
Sundhedsfremme

Molekylærbiologi
Datalogi

Pædagogik

Filosofi
Geografi

Kultur- og Sprogmødestudier

TekSam

Forvaltning

Socialvidenskab

Psykologi

Offentlig Administration
Historie

Dansk

Journalistik

Virksomhedstudier

Int. Udviklingsstudier

Kommunikation
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Studerende fordelt på fag 2008
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Fordeling på deltidsuddannelserne 2008

Master i Oplevelsesledelse (88)

Master i Professionel 
Kommunikation, MPK (130)

Master i Organisationspsykologi (150)Master of Public Policy (32)

Master i Voksenuddannelse (118)

Psykologi (40)

Turistføreruddannelsen (50)

Master i Social Entreprenørskab, MSE (63) Matematik (11)
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Indtægter fordelt på udvalgte områder

Udgifter fordelt på udvalgte områder

Uddannelse
(280,9 mio. kr.)

Andre indtægter
(38,7 mio. kr.)

Forskning
(300,8 mio. kr.)

Ialt 100%
(658,9 mio. kr.)

Kilde: Årsrapport 2008 (Tabel 2.1)

Øvrige (Bibliotek m.m.)
(40,1 mio. kr.)

Uddannelse
(205,7 mio. kr.)

Bygningsdrift
(130,5 mio. kr.)

Forskning
(213,2 mio. kr.)

Ialt 100%
(639,2 mio. kr.)

Kilde: Årsrapport 2008 (Note 3)

Generel ledelse,
administration og service

(61,8 mio. kr.)

Formidling og vidensudveksling
(40,1 mio. kr.)



Yderligere informationer om Roskilde
Universitet kan fås ved henvendelse til:

Roskilde Universitet
Kommunikationsenheden
Postbox 260
DK-4000 Roskilde
Telefon: 46 74 20 79
Fax: 46 74 30 00
E-mail: plk@ruc.dk.
www.ruc.dk

Materiale om RUC
Roskilde Universitetscenters årsberetninger.
Institutternes årsberetninger.
Studieguide - indeholder samlet beskrivelse af
samtlige RUC‘s uddannelser mm. Årlig.
Deltiduddannelser på RUC.
Roskilde University Denmark - engelsksproget
introduktion til RUC.
Principles of Education & Research.
RUCFAKTA - kort dansk/engelsk faktuel intro-
duktion til RUC.

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

Institut for Kommunikation, Virksomhed og
Informationsteknologier (CBIT)
Fagrække: Kommunikation, Journalistik,
Informatik, Virksomhedsstudier, Virksomheds-
ledelse, Erhvervsøkonomi (HA), Datalogi,
Performancedesign,
Master i Professionel Kommunikation,
Master i IKT og læring, Master i
Oplevelsesledelse og Master i Projektledelse og
Projektforbedring.
Sekretariat: Bygning 43.3
Sekretariatsleder:Mette Sejstrup
Telefon: 4674 3830, e-mail: seistrup@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, Molekylær-
biologi, Matematik (Åbent Universitet),
Master i Matematisk Modellering.
Sekretariat: Bygning 27
Sekretariatsleder:Merete Rasmussen
Telefon: 4674 3176, e-mail: mrasmus@ruc.dk
Konstitueret institutleder: Lektor Bent C.
Jørgensen
Telefon: 4674 2280, e-mail: bcj@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).
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Sekretariat: Bygning 3
Sekretariatsleder: Anya Strøm
Telefon: 4674 2559, e-mail: anyas@ruc.dk
Institutleder: (Konst.) Lektor Karen Sonne
Jakobsen
Telefon: 4674 2584, e-mail: karens@ruc.dk

Institut for Samfund og Globalisering (ISG)
Fagrække: EU-studies, Globale Studier,
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, Sundheds-
fremme og Sundhedsstrategier, TekSam,
Arbejdslivsstudier, 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 Uddannelsesforsk-
ning (PAES)
Fagrække: Psykologi, Pædagogik og
Uddannelsesstudier, Sundhedsfremme og
sundhedsstrategier, Master i Organisa-
tionspsykologi, Master i Voksenuddannelse og
Master i Socialt Entreprenørskab.
Sekretariat: P10
Sekretariatsleder: Hermod Ringgaard
Telefon: 4674 3026, e-mail: hermod@ruc.dk
Institutleder: Anders Siig Andersen
Telefon: 4674 2439, e-mail: siig@ruc.dk

Roskilde Universitetsbibliotek (Rub)
Postboks 258
Universitetsvej 1
4000 Roskilde
Sekretariat
Afdelingsleder
Anne Wierling Nielsen
Telefon: 4674 2232, e-mail: annennie@ruc.dk
Overbibliotekar Niels Senius Clausen
Telefon: 4674 2235, e-mail: nsc@ruc.dk
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