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Manglende medarbejderindflydelse 
er et stigende problem på de danske 
universiteter. Aktuelt har ledelsen 
på Aalborg Universitet tilsidesat 
principperne i samarbejdsaftalen. 

I januar 2021 mødte tillidsrepræ-
sentanterne på Samfundsvidenskab 
og Humaniora på Aalborg Uni-
versitet ind til nyheden om, at der 
skulle ske en sammenlægning af 
de to fakulteter. På AAU’s hjem-
meside kan man se, at bestyrelsen 
har truffet denne beslutning efter 
indstilling fra direktionen med det 
formål at samle ”de humanistiske 
og samfundsvidenskabelige kræfter 
i ét nyt og slagkraftigt hovedområde 
med navnet Det Humanistiske og 
Samfundsvidenskabelige Fakultet”.  
Det lyder besnærende med et nyt og 
slagkraftigt fakultet, hvor de dygtige 
forskere og studerende får gavn af 
hinanden. 

Læser man længere ned i nyhe-
den, kan man dog se, at det også 
handler om bedre ressourceudnyt-
telse, og at ”styrkelsen” ikke må ske 
på bekostning af de øvrige fakul-
teter, og selvom målet ikke er at 
afskedige medarbejdere, vil man i 
løbet af 2021 se på behovet for ”per-
sonaletilpasninger”. Dette til trods 
for at der så sent som i 2019 var en 
fyringsrunde på AAU. 

Det er ikke nogen nyhed, at 
STÅ-taksten på både Humaniora 
og Samfundsvidenskab er så lav, 
at uddannelserne er underfinan-
sierede, og det er heller ikke nogen 
nyhed, at de våde områder er langt 

bedre til at tiltrække eksterne 
midler. Er det så ikke fornuftigt, at 
man handler rettidigt og foretager 
relevante tilpasninger? Jo, naturlig-
vis, og det er ledelsens prærogativ at 
bestemme, hvordan uddannelserne 
skal organiseres. Det ændrer bare 
ikke på, at det også handler om de 
ansattes forhold, når man rykker 
rundt på brikkerne.  

Konstante ændringer og frygt for 
afskedigelse er ikke befordrende for 
lysten og overskuddet til at give lidt 
ekstra i undervisningen eller til at 
kaste sig ud i nye forskningsprojek-
ter. Ændringer kan ikke foretages i 
et regneark. Det skader kvaliteten 
af beslutningerne, når man ikke 
inddrager dem, der har den prak-
sisnære indsigt i faglige og organi-
satoriske forhold; medarbejderne i 
almindelighed, samarbejdssystemet, 
de akademiske råd osv. Medindfly-
delse er ikke bare ordentlig opførsel, 

men også klogt, fordi det skaber et 
mere alsidigt og informeret beslut-
ningsgrundlag. Ikke når brikkerne 
er lagt, men i selve processen, 
faktisk så hurtigt som muligt, og 
inden beslutningerne tages. Det er 
det, som både samarbejdsaftalen og 
universitetsloven foreskriver.

Som ansat på AU under den store 
fusion i 2011 husker jeg, hvordan 
medarbejderne blev ”inddraget” ved 
løbende at blive præsenteret for de 
præcis samme PowerPoints med det 
præcis samme indhold. Det skabte 
frustration og utryghed blandt med-
arbejderne, hvilket måske også førte 
til en skepsis over for de ”admini-
strative stordriftsfordele”, der skulle 
komme som følge af fusionen. En 
”inddragende proces” blev noget, vi 
som medarbejdere ikke ønskede at 
deltage i, fordi det aldrig betød reel 
medindflydelse. Når ledelsen ikke 
klart og præcist kan forklare hvad, 
hvordan og hvorfor, og når medar-
bejderne ikke er inddraget i proces-
sen, bliver det svært at legitimere 
ændringen og få den implementeret 
hurtigt, konstruktivt og effektivt. 

Den aktuelle mangel på rettidig 
og helhjertet inddragelse på AAU er 
ikke enestående, men dog i sær-
klasse destruktiv og komplet under-
gravende for ledelsens legitimitet og 
beslutningskvalitet. Universiteter-
nes ansatte ledere har kun legiti-
mitet i kraft af det grundlag og den 
opbakning, de kan skaffe sig hos 
medarbejderne.  

 
Medindflydelse er 
ikke bare ordent-
lig opførsel, men 

også klogt, fordi det 
skaber et mere 

alsidigt og informeret 
beslutningsgrundlag.

Mere medarbejderinddragelse  
i forandringsprocesser

lektor, cand.jur., ph.d. 
Caroline Adolphsen, for-
mand for Djøfs sektorud-
valg for universiteter og 
forskning
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8 0.000 akademikere i staten kan 
se frem til en generel lønstigning 
på 4,42 pct. over de næste tre 

år som følge af OK21-aftalen, der blev 
indgået den 6. februar.

Overenskomsten indeholder også 
en række forbedringer for akademisk 
ansatte på universiteterne. 

Lektorerne får oven i lønstigningen 
på 4,42 pct. en stigning i det generelle 
tillæg for lektorer, der svarer til 2.405 kr. 
årligt, så det kommer op på 100.612 kr. 
per år. For lektorer og seniorforskere, 
der bliver inkluderet i det nye forfrem-
melsesprogram til professor på universi-
teterne, er der aftalt et tillæg på 50.081 kr. 
årligt, som ydes ud over lektortillægget. 
Midlerne til det ekstra tillæg kommer fra 
besparelsen ved, at stillingen som profes-
sor MSO blev nedlagt ved årsskiftet.

Olav W. Bertelsen, sektorformand for 
DM Viden, siger, at han er bekymret for, 
om forfremmelsesprogrammet til profes-
sor, og dermed det ekstra tillæg, kommer 
i anvendelse i tilstrækkeligt omfang.

“Det er afgørende, at universitetsledel-
serne holder op med at smøle og får sat 
gang i brugen af forfremmelsesprogram-
met, nu hvor vi faktisk har betalt med 
overenskomstpenge”, siger han. 

Han tilføjer, at det ekstra tillæg heller 
ikke må blive en barriere, når de lokale 
ledelser tager stilling til, hvem der får lov til 
at komme ind i forfremmelsesprogrammet.

DM’s formand, Camilla Gregersen, 
der har været delegationsleder og ledt 
forhandlingerne på universitetsområdet 
på vegne af samtlige AC-organisationer, 
har arbejdet benhårdt for også at få et 
løft til den brede gruppe af lektorer, 
seniorforskere, projektseniorforskere og 
seniorrådgivere.

“Det er helt på sin plads med et løft 
til lektorgruppen. Det er noget, vi i DM 
har kæmpet for gennem flere overens-
komstperioder”, siger hun og tilføjer, at 
lektorlønnen ikke har været prangende, 

når man tænker på den lange karriere-
vej og ansvaret, der er forbundet med 
stillingen. 

Det bekræfter en stor lønanalyse, 
som DM har foretaget af udviklingen i 
lektorlønnen sammenlignet med andre 
grupper med tilsvarende uddannelses-
niveau, ansvarsområde m.m. Analysen 
viser, at lektorerne halter bagefter på 
livsindkomsten.

Bedre barselsregler 
Det er i forliget også sikret, at tidsbe-
grænset ansatte, som i overenskomsten 
har en ret til forlængelse af deres ansæt-
telse ved barsel og adoption, får forbedret 
ret til løn under forløbet. 

Hidtil har det været sådan, at hvis 
deres tidsbegrænsede ansættelse udløb 
under barsels- og adoptionsfravær, 
mistede de retten til løn under en del af 
fraværet og skulle efterfølgende genan-
sættes i deres stilling.

Fremover forbliver ansatte, der er på 
barsel, uafbrudt i ansættelsen med løn 
under hele barsels- og adoptionsfraværet 
og den efterfølgende forlængelse, uanset 
hvornår barslen ligger.

Camilla Gregersen kalder det en åben-
lys urimelighed, der nu er blevet fjernet.

“Det er ingen hemmelighed, at kar-
rierevejene på universiteterne er meget 
udfordrende for unge forskere. De forbed-
rede barselsregler bidrager positivt til at 
øge ligestillingen i karrieremulighederne, 
så både yngre kvinder og mænd får bedre 
muligheder for at gøre forskningskarriere, 
også når de får børn, og det er jeg stolt af, 
at vi har landet”, siger hun.

Timelønnede kommer 
på overenskomst
Endelig er det lykkedes at sikre, at 
undervisningsassistenterne på uni-
versitetsområdet, der hidtil kun har 
været dækket af timelønscirkulæret, i 
forbindelse med OK21 bliver dækket af 

en aftale. DM får dermed ret til at for-
handle og indgå aftaler om deres løn- og 
arbejdsvilkår. 

“Det er noget, vi har kæmpet for i 20 
år, så det er en stor principiel sejr. Vi er 
ikke i mål på vilkårssiden, men at få selve 
forhandlingsretten er jo forudsætning 
for, at man ved senere overenskomster 
kan stille krav og forslag på området, 
så resultatet her ved OK21 er et meget 
vigtigt og principielt skridt”, siger DM-
formanden.

Overenskomstaftalen indeholder også 
konkrete forbedringer for gruppen, idet 
de nu får samme vilkår som eksterne 
lektorer.

Det gælder fx muligheden for at aftale 
tillæg ud over timelønnen, bedre vilkår i 
forbindelse med barsel og adoption, løn 
under sygdom og samme muligheder 
for frihed til pasning af sygt barn ved 
barnets anden sygedag, som gælder for 
øvrige overenskomstansatte. Endvidere 
omfattes de af samme afskedigelsesregler 
og opsigelsesvarsler som øvrige overens-
komstansatte.

Olav W. Bertelsen kalder det et afgø-
rende og vigtigt skridt, men både han og 
Camilla Gregersen påpeger, at det er pro-
blematisk, at undervisningsassistenterne 
fortsat ikke optjener pension af lønnen.

Olav W. Bertelsen siger, at mange 
undervisningsassistenter har under-
visningen som deres primære eller en 
vigtig indtægtskilde, så de udhuler deres 
pensionsindbetalinger, når lønnen ikke 
er pensionsdækket.

“Det er det første vigtige resultat i 20 år, 
men vi har stadig lang vej foran os i for-
hold til at skabe ordentlige vilkår for den 
her gruppe”, siger Olav W. Bertelsen.

Han tilføjer, at der også skal arbejdes 
med at forbedre forholdene lokalt på det 
enkelte institut, ved at det fx varsles i god 
tid, hvor mange timer undervisningsas-
sistenterne kan forvente at få det kom-
mende semester. 

Forbedrede vilkår for 
tidsbegrænset ansatte
Overenskomstaftalen for 80.000 akademikere i staten byder på flere forbedringer for de ansatte på 
universiteterne, herunder et større lektortillæg og bedre barselsregler for grupper af tidsbegrænset 
ansatte. Og så bliver undervisningsassistenter efter 20 års kamp dækket af en overenskomst. 

OVERENSKOMST  Af Claus Baggersgaard – cbl@dm.dk



Indstil din kollega til DM’s Forskningspris

Coronakrisen har vist, at forskning 
er afgørende, hvis vi som samfund 
skal overkomme de store udfor
dringer, vi møder. Samtidig viser 
coronakrisen, at vi ikke kender den 
viden og de løsninger, som vi kan 
få brug for i fremtiden.

Det er derfor vigtigt, at vi fast
holder og udvikler en stærk og 
dynamisk forskning, og at vi 
støtter de forskere, der med nys
gerrighed og dygtighed driver 
forskningen og samfundet videre.

Igen i år hylder DM den frem
ragende forsknings ind sats og 
uddeler to forskningspriser på 
hver 50.000 kr.

Én pris uddeles til en forsker inden 
for natur videnskab og teknologi, 
og én pris til en forsker inden for 
samfundsvidenskab og humaniora. 
Priserne bliver uddelt først og 
fremmest som en anerkendelse af 
en fremragende forskningsindsats.

Desuden tæller det også, at man 
har formidlet sin forskning til  
den brede offentlighed og har 
arbejdet utraditionelt og på tværs 
af discipliner. 

For at en forsker kan komme i 
betragtning til en af de to forsk
ningspriser, skal vedkommende 
indstilles – og det har vi brug for 
din hjælp til.

Fortjener  
din forskerkollega  

anerkendelse  
 og 50.000 kr.?

Du kan  
indstille din kollega her:

dm.dk/forskningspriser

Og du kan indstille  
til og med søndag 18. april

DM_ann_Forskerforum_210x297_Final.indd   1 01/03/2021   14.08
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INNOVATIONSFONDEN  Af Lasse Højsgaard – lah@dm.dk

S agen om Carlsbergfondets for-
mand, Flemming Besenbachers, 
kritik af tre AU-forskere bliver 

ved med at ulme. En række medarbej-
dere mener ikke, at AU-ledelsen har 
været tydelig nok med at tage afstand 
fra Besenbacher og bakke forskerne op.

“Vi savner, at ledelsen viser, at 
den tager god videnskabelig praksis 
alvorligt – ikke bare med floskler – og 
først og fremmest savner vi, at ledelsen 
afviser indblanding fra donorer”.

Sådan siger Henrik Balslev, profes-
sor ved Institut for Biologi. Efter et 
personalemøde på instituttet valgte 

26 forskere at underskrive et brev, der 
udtrykte “dyb bekymring” over ledel-
sens håndtering af sagen.

Sagen tager udgangspunkt i en artikel 
i Nature med to AU-forskere blandt for-
fatterne, en artikel, som måtte trækkes 
tilbage på grund af en fejl. Tre forskere 
ved Institut for Fysik havde påpeget 
fejlen, og sagen førte også til kritik fra 
Praksisudvalget på AU. Men det skabte 
irritation hos Flemming Besenbacher, 
der i en mailkorrespondance med AU 
NAT-dekan Kristian Pedersen blandt 
andet omtalte de tre kritikere som 
“redeskidere”, mens dekanen på sin side 

Innovationsfonden
havde ikke styr på 
habilitetsspørgsmål
Sagen om mulige inhabilitetsproblemer for Inno-
vationsfondens tidligere næstformand Flemming 
Besenbacher har fået Uddannelses- og Forsk-
ningsstyrelsen til at udtale kraftig kritik af fonden.

MEDARBEJDERE KRÆVER  
LEDELSESOPBAKNING TIL FORSKERNE,  
SOM BESENBACHER KALDTE

Medarbejdere savner mere tydelig opbakning til tre forskere, 
som af Carlsbergfondets formand blev kaldt “redeskidere”.

Særbehandling, manglende gennemsigtighed, 
manglende håndtering af habilitetsspørgsmål. 
Kritikpunkterne står i kø i tilsynsudtalelse om Inno-

vationsfonden, som Uddannelses- og Forskningsstyrelsen er 
kommet med.

Baggrunden er sagen om fondens tidligere næstformand 
Flemming Besenbachers mulige inhabilitet i behandling af 
flere ansøgninger. Styrelsen blev gjort opmærksom på proble-
met af to tidligere medarbejdere i juni 2020.

Og der var noget at komme efter, fastslår tilsynsudtalelsen. 
Særlig hård kritik er der over for hastebehandlingen af 

Covid-19-relaterede projektansøgninger, i særdeleshed i 
forhold til projektet Influenz-er, som fik en bevilling på 19,1 
mio. kroner uden at blive bedømt på de krav, øvrige ansø-
gere skulle bedømmes på, bl.a. peer review og interview. 
Ansøgerne bag projektet blev under behandlingen kontaktet 
af fondens sekretariat, der hjalp dem med at forbedre den 
allerede indsendte ansøgning. Det kalder styrelsen “positiv 
forskelsbehandling” og “særdeles kritisabelt”.

Hastebehandlingen blev varetaget af et særligt nedsat 
Covid-udvalg, som fik overladt “betydelige kompetencer”. 
Styrelsen kritiserer manglende gennemsigtighed omkring 
dette.

Besenbacher pressede på
I en artikel i Berlingske er det beskrevet, hvordan Flemming 
Besenbacher selv henviste Influenz-er-ansøgeren til Innova-
tionsfonden og under behandlingen var meget aktiv for at 
presse bevillingen igennem trods en sekretariatsmedarbej-
ders advarsler om forskelsbehandling.

Over for Berlingske beklagede Besenbacher, hvis han har 
virket affejende, men henviser til, at der var tale om “en helt 

skrev, at han havde lyst til at “tape deres 
mund med gaffatape”.

Siden har både Kristian Pedersen og 
Flemming Besenbacher undskyldt deres 
ordvalg, og Besenbacher har erkendt, at 
det var en fejl at blande sig. Fremover 
vil han erklære sig inhabil vedrørende 
forskningsansøgninger fra AU NAT. 

“Pengene er vigtigere 
end sandheden”
Over for Berlingske, som afslørede mail-
korrespondancen, har Besenbacher dog 
også fastholdt sin kritik af de tre forskere, 
som han mener handlede “ukollegialt”.

Den detalje er blevet noteret på AU. 
Flere kilder, som Forskerforum har talt 
med, peger på, at Besenbachers kritik 
har fået lov til at stå og blafre i vinden, 
og dermed hænger der stadig en smule 
tvivl ved de tre forskere, der gik i rette 
med Nature-artiklen.

Rektor Brian Bech Nielsen har i en 
udtalelse til medarbejderne på AU skre-
vet, at han har påtalt over for dekanen, 
at hans udtalelser var uacceptable, at 
der skal værnes om både forsknings-
integritet og godt arbejdsmiljø, og at 
Besenbacher ikke har haft nogen indfly-
delse på sagen.

“REDESKIDERE”
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ekstraordinær situation (…) vi betrådte nyt land, og alt var 
usikkert og uafprøvet”.

Spørgsmålet om Flemming Besenbachers inhabilitets-
forhold til denne og to andre fondsansøgninger bliver også 
gennemgået af styrelsen. Kort fortalt finder styrelsen ikke, at 
Besenbacher var inhabil i forhold til bevillingen til Influenz-
er og projektet AntiCovid givet til to forskere ved Interdisci-
plinary Nanoscience Center, AU, hvor Besenbacher stadig er 
ansat som professor.

I forhold til en tredje bevilling givet til Danish Natio-
nal Centre on Research in Digital Technologies (DIREC) 
er sagen mere speget. For i en tillægsansøgning optræder 
selskabet Aarhus Vand A/S som partner – et selskab, Besen-
bacher er bestyrelsesformand for. Om dette skriver styrelsen: 

“Styrelsen finder imidlertid ikke, at Innovationsfonden i 
tilstrækkelig grad har begrundet, hvordan [daværende næst-
formand] kunne fortsætte med at behandle tillægsansøg-
ningen, efter at Aarhus Vand A/S blev tilknyttet. (…) Dette 
finder styrelsen kritisabelt”.

Professor: Ikke renset 
Flemming Besenbacher skriver i en kortfattet kommentar til 
Forskerforum, at han glæder sig over afgørelsen:

“Jeg er selvfølgelig meget glad for, at styrelsen bekræfter, at 
jeg ikke har været inhabil i nogen af de tre sager i Innovati-
onsfonden”. 

Men Michael Gøtze, professor i forvaltningsret ved KU, 
mener ikke, Besenbacher bliver renset for inhabilitet i forhold 
til DIREC-bevillingen.

“Den diplomatisk fremsatte kritik her må forstås sådan, at 
der kunne være et inhabilitetsproblem i forhold til fondens 
egne retningslinjer. Styrelsen siger dog ikke direkte, at der 
er inhabilitet, men at der mangler en god forklaring”, kon-
staterer han over for Forskerforum. 

Helt overordnet kritiserer styrelsen, at Innovationsfonden 
ikke systematisk afklarer og dokumenterer habilitetsproble-
mer i forhold til hver enkelt ansøgning.

Det er noget, man vil rette op på, lyder det fra Innovations-
fonden.

“Der skal være styr på processer og sagsgange, og de 
punkter, tilsynsmyndigheden påpeger, skal der rettes op på, 
og det arbejde er i fuld gang”, lyder den officielle udtalelse fra 
bestyrelsesformand Tina Fanø, der ikke har ønsket at svare 
på opfølgende spørgsmål fra Forskerforum.

Flere partier har efter tilsynsafgørelsen kaldt uddannelses- 
og forskningsministeren i samråd om sagen. 

Men de udmeldinger er ikke mar-
kante nok, mener en del af medarbej-
derne.

“Vi har på et møde spurgt dekanen, 
om ledelsen ville give en direkte und-
skyldning til de tre forskere. Det ville 
man ikke, var svaret. Om Besenbacher 
sagde dekanen bare, at de har talt med 
ham”, siger Henrik Balslev.

Han mener, at det i medarbejdernes 
øjne kan se ud, som om ledelsen hellere 
vil lægge låg på sagen end tage et åbent 
opgør med Carlsbergfondets formand.

“Vi føler os dårligt tilpas, når pengene 
og det, at AU ikke må komme i avisen, 
er vigtigere end sandheden”, siger han.

Medarbejderne på Biologi vil nu 
forfatte et nyt klagebrev til deres til-
lidsrepræsentanter og repræsentanter i 
AU’s bestyrelse.

Rektor: Skulle have 
reageret tidligere
Forskerforum har fremlagt kritik-
ken for rektor Brian Bech Nielsen, der 
skriftligt svarer, blandt andet på hvor-
for han ikke mere tydeligt har bakket 
op om de tre fysikforskere.

“De tre kritikeres bestræbelser på 
at afklare, om der er udvist ansvarlig 

forskningspraksis, er bestemt anerken-
delsesværdigt. Men ledelsesansvaret 
omfatter begge medarbejdergrupper 
– både de tre kritikere og dem, der kri-
tiseres, hvilket indebærer en forpligtelse 
til at balancere udmeldinger i en sag, der 
endnu ikke er afsluttet”, skriver han.

Hvorfor har AU-ledelsen ikke mere 

eksplicit taget afstand fra Flemming 
Besenbacher?

“Forsøget på indblandingen er blevet 
afvist. Men for at ingen skal være i 
tvivl: Jeg tager afstand fra Besenbachers 
ageren i denne sag. Eksterne instanser 
og fonde har ikke haft – og skal ikke 
have – indflydelse på den slags sager 
på AU. Når det er sagt, tager jeg ikke 
afstand fra personen Flemming Besen-
bacher. Jeg har kendt Flemming i 40 år, 
og han er en af mine nære venner”.

Er der – set i bakspejlet – noget, ledel-
sen burde have gjort anderledes?

“Jeg mener, at den lokale ledelse 
har håndteret selve sagen om forsk-
ningspraksis rettidigt og efter bogen. 
Desværre opstod der undervejs en 
konflikt mellem to grupper, som måske 
kunne være blevet dæmpet ved at invol-
vere en konfliktmægler på et tidligere 
tidspunkt. For mit eget vedkommende 
besvarede jeg ikke Flemming Besen-
bachers mails, netop fordi han på ingen 
måde skulle have indflydelse på sagen. 
For helt at undgå enhver mistanke 
herom burde jeg – set i bakspejlet – 
have gjort dette klart i et skriftligt svar, 
allerede da jeg modtog den første mail. 
Det er min lære fremadrettet”. 

Flemming Besenbacher
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R egeringen satser på, at forsk-
ningen kan levere løsningerne, 
der skal gøre Danmark i stand 

til at reducere udledningen af drivhus-
gasser med 70 pct. i 2030.

Alligevel beskærer regeringen 
løbende forskningen på miljø- og 
fødevareområdet på Aarhus Universitet 
(AU) med to procent om året inden for 
det, som kaldes myndighedsbetjening. 

Siden 2009 er bevillingerne til 
myndighedsområdet på AU blevet 
reduceret med 2 pct. årligt svarende til 
en samlet besparelse på ca. 150 mio. kr., 
og nedskæringerne fortsætter ufor-
trødent de kommende år. Bevillingen 
fra Miljøministeriet og Ministeriet for 
Fødevarer, Landbrug og Fiskeri falder 
således fra 348 mio. kr. i 2021 til 322 
mio. kr. i 2024 svarende til 7,6 pct. Det 
betyder, at miljø- og fødevareinstitut-
terne på TECH-fakultetet på AU skal 

finde besparelser for ca. 34 mio. kr. med 
effekt fra 2022.

Dekanen har ikke ønsket at sætte 
tal på, hvor mange der står til at 
miste deres arbejde, men han har dog 
erkendt, at det på nogle institutter 
uundgåeligt vil føre til, at man må sige 
farvel til medarbejdere.

Ifølge Forskerforums oplysninger 
drejer det sig om 50-70 stillinger, der 
skal nedlægges, og det forventes ikke 
at kunne klares ved afværgeforanstalt-
ninger som frivillige fratrædelser eller 
mulighed for at gå på nedsat tid.

Et paradoks
Rektor Brian Bech Nielsen kalder det 
i en nyhed på au.dk for et paradoks, at 
AU besidder meget stor ekspertise og 
viden på miljø- og jordbrugsområdet, 
forskningen nyder stor international 
respekt og anerkendelse, og forskerne 

er eftertragtede i forhold til at servicere 
myndighederne, men samtidig er 
området økonomisk tabsgivende.

”Politikerne har nu i en lang årrække 
valgt at spare på området, samtidig 
med at der bliver efterspurgt stadig 
flere opgaver fra ministeriernes side. 
Nu er vi desværre nødt til at finde en 
holdbar økonomisk model, så myn-
dighedsområdet kan hvile i sig selv”, 
udtaler AU-rektoren.

AU har en kontrakt med to mini-
sterier om at levere, hvad der kaldes 
forskningsbaseret myndighedsbetje-
ning og -rådgivning, der skal sikre, at 
myndighederne har den rette viden at 
støtte sig til, inden de træffer beslut-
ninger. Blandt andet leverer forskerne 
faglig viden i forbindelse med lov-
forberedende arbejde, de udarbejder 
udredninger og evalueringer, udfører 
overvågnings-, data- og kortlægnings-
opgaver, fastlægger gødningsnormer og 
foretager miljøtilstandsvurderinger. 

Det er eksempelvis Aarhus-forskerne, 
der udarbejder NOVANA-rapporterne 
om kvælstof og fosforudledningen til 
det danske vandmiljø, og de beregner 
også de danske emissionstal for udled-
ningen af drivhusgasser, der skal ind-
rapporteres til FN. Desuden bedriver 
de anvendt forskning, der skal forbedre 
miljøet, finansieret via nationale og 
internationale forskningsprogrammer 
samt private fonde.

Eksempelvis arbejder de på at erstatte 
soja med græsprotein i dyrefoder for at 
sænke mængden af importeret soja, der 
ofte medfører fældning af regnskov, og 
for at mindske udledningen af drivhus-
gassen metan, som køerne sender ud i 
atmosfæren, når de bøvser og prutter. 
Da vi i Danmark har en halv million 

AU Foulum er beliggende øst for Viborg og huser store dele af uni-
versitetets forskning i jordbrug. Forskningsemnerne omfatter husdyr, 
planter, økologi, bioenergi, miljø, klima, jord, genetik og teknologi.

MYNDIGHEDSBETJENING  Af Claus Baggersgaard – cbl@dm.dk – Foto: Jørgen Weber, AU 

Toprocentsbesparelserne stoppede på universiteterne i 2019, men inden for et enkelt område 
fortsætter nedskæringerne ufortrødent. Miljø- og fødevareforskningen bliver fortsat beskåret, 
hvilket betyder, at Aarhus Universitet skal spare 34 mio. kr. og må nedlægge 50-70 stillinger.

Regeringen satser på grøn 
omstilling, men sparer millioner 
på miljøforskningen på AU



Forskerforum Nr. 341 Marts 2021 9

malkekøer, der hver producerer mel-
lem 250 og 500 liter metangas dagligt, 
vil det have en betydelig effekt, hvis 
mængden kan begrænses ved at ændre 
foderet. 16 procent af klimagasserne, 
vi udleder i Danmark, stammer fra 
jordbrug, og heraf står kvægbruget for 
de 40 procent.

Forskningen risikerer at implodere 
Anders Branth Pedersen, seniorfor-
sker på Institut for Miljøvidenskab og 
tillidsrepræsentant (TR), fortæller, at 
instituttet er i verdensklasse inden for 
forskningsfeltet. Senest lå AU inden 
for miljøområdet placeret som nr. 26 
ud af 1.500 universiteter på en rangliste 
over de bedste i verden, og en interna-
tional evaluering af instituttet fra 2019 
betegnede på flere områder instituttets 
forskning som verdensledende.

Alligevel skal instituttet skære 7½ 
mio. kr. af de samlede personaleudgif-
ter på ca. 75 mio. kr.

”Det er et meget stort beløb, så jeg 
har svært ved at se, at det kan ende 
med andet end personalereduktioner. 
Regeringen vil gerne have grøn omstil-
ling, men der følger ikke de nødvendige 
midler med”, siger Anders Branth 
Pedersen.

Johannes Ravn Jørgensen, lektor 
ved Institut for Agroøkologi og TR, 
frygter, at besparelserne vil gå ud over 
kvaliteten af forskningen ved institut-
tet. Landbrugsforskningen på AU var 
placeret som nummer 15 i verden på 
den internationalt anerkendte Shanghai 
ranking sidste år, men det bliver van-
skeligt at bevare den placering, hvis de 
store besparelser medfører afskedigelser 
eller frivillige fratrædelser.

”Der er stor fare for, at forsknings-
området imploderer, hvis vi skal tage 
afsked med forskere med livslang 
ekspertise og engagement. De mange 
års nedskæringer gør, at kun få yngre 
forskere står klar til at tage over. Det er 
et yderst kompliceret område, hvor der 
forskes i at finde bæredygtige løsninger 
i samspillet mellem planter, jord, dyr, 
miljø, klima og mennesker, samtidig 
med at der kræves en indsigt i en kom-
pleks lovgivning. Man kan ikke med 
kort varsel gå ud og rekruttere nye for-
skere med samme indsigt, hvis ønsket 
opstår, så det bliver en stor udfordring 
i forhold til et kommende generations-
skifte”, siger Johannes Ravn Jørgensen.

Grænsen er nået 
Også Jens Bøgestrand, TR og aka-
demisk medarbejder på Institut for 
Bioscience, hvor de bl.a. rådgiver 
ministeriet i forhold til vandmiljøet, er 
pessimistisk.  

”Der er en kæmpe efterspørgsel 
fra Miljøstyrelsen efter rådgivning i 
forbindelse med politisk prioriterede 
emner som naturkvalitet, vandmiljø og 
landbrug. Områder, hvor vi netop kan 
bidrage med et godt fagligt grundlag 
for den politiske proces. Jeg kan ikke se, 
hvordan vi skulle kunne undvære folk 
til at løfte den opgave, men samtidig 
bliver der bare færre og færre midler til 
både at rådgive ministeriet og opbygge 
og vedligeholde det nødvendige videns-
grundlag”, siger han

Steen Henrik Møller, seniorforsker 
på Institut for Husdyrvidenskab og TR, 
påpeger, at resten af universitetssekto-
ren var underlagt omprioriteringsbidra-
get, der skar to procent af bevillingen, 
i fire år, mens myndighedsbetjeningen 
har været udsat for tilsvarende bespa-
relser 12 år i træk.

Det er lykkedes at kompensere for 
besparelserne ved løbende effektivi-
seringer, optjening af basismidler og 
ved at tiltrække flere eksterne forsk-
ningsmidler. Det kan imidlertid ikke 
fortsætte, fordi det ofte er et krav fra 
bevillingsgiveren, at universitetet 
medfinansierer de eksterne forsk-
ningsprojekter, og disse dækker ikke 
følgeomkostninger, som ikke direkte 
kan henføres til det konkrete projekt, 
fuldt ud. Det kan være fællesudgifter til 
husleje, staldfaciliteter, administration 
osv. De udgifter hænger universitetet 
på, og det dræner basismidlerne. 

”Vi er blevet rundbarberet i mange 
år nu, og grænsen for, hvor mange 
basis- og eksterne midler vi kan skaffe, 
er nået, så det er en umulig situation”, 
siger Steen Henrik Møller.

I et interview med AU’s medie, 
Omnibus, udtaler TECH-dekan Eskild 
Holm Nielsen, at fakultetet vil lægge 
pres på for at få stoppet toprocentsbe-
sparelserne, når kontrakten på myndig-
hedsområdet skal genforhandles med 
ministerierne. Ellers frygter han, at der 
vil ske en underminering af den forsk-
ningsbaserede myndighedsbetjening.

SDU 
AFSKEDIGER 
23
23 medarbejdere er den 2. marts 
blevet varslet afskediget på 
Syddansk Universitet fordelt på 
12 ansatte på Det Humanistiske 
Fakultet og 11 på Det Tekniske 
Fakultet.

Det sker som led i en stor ny 
sparerunde på SDU, hvor der også 
tidligere blandt andet er blevet 
nedlagt 26 stillinger i Central-
administrationen. Her sagde 15 
medarbejdere ja til frivillig fratræ-
delse, mens 11 stillinger ikke bliver 
genbesat eller på anden måde 
nedlægges.

I alt skal der spares 40 mio. kr. 
på tre områder (Humaniora, TEK 
og Fællesområdet) i år og næste 
år yderligere samlet 50 mio. kr.

En væsentlig forklaring på den 
dårlige økonomi er dimensione-
ringen af uddannelser, som især 
rammer Humaniora hårdt. 

I 2014 besluttede Folketinget at 
indføre et loft over antallet af stu-
diepladser på uddannelser med, 
hvad der beskrives som markant 
og systematisk overledighed, 
men modellen er blevet kritiseret 
for at være tilbageskuende, da 
den delvis bygger på historiske 
ledighedstal i stedet for at for-
søge at fremskrive arbejdsmarke-
dets behov for nyuddannede.

Ifølge Alexandra Holsting, 
fællestillidsrepræsentant og 
lektor ved Institut for Sprog og 
Kommunikation på SDU, har Det 
Humanistiske Fakultet siden 2015 
været igennem en række nedskæ-
ringer, og flere stillinger er blevet 
fjernet, når en medarbejder er 
stoppet. Lige nu er det usikkert, 
om de 12 opsagte medarbejderes 
arbejdsopgaver skal videregives 
eller falder bort.

Personalet er efterhånden 
bekymret for, hvordan bespa-
relserne kommer til at påvirke 
uddannelserne. ”Besparelserne 
går helt bestemt ud over uddan-
nelserne. De små uddannelser 
kan jo ikke løbe rundt økonomisk 
af sig selv, og når pladserne på 
de store uddannelser så bliver 
beskåret, forsvinder muligheden 
for økonomisk balance ad den vej. 
Det er helt sikkert en bekymring, 
hvor længe man kan bevare et 
fagudbud med en forsvarlig 
bredde”, siger Alexandra Holsting 
til Akademikerbladet.
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YTRINGSFRIHED  Af Claus Baggersgaard – cbl@dm.dk

TRUSLER  
får forskere til at tie
Forskere fortæller, at hadbeskeder og trusler får dem til at 
afholde sig fra at formidle deres faglige viden i medierne.

Hadefulde beskeder og grove 
trusler får forskere til at sige nej 
tak til at medvirke, når journa-

lister ringer for at få dem til at dele deres 
ekspertviden med offentligheden.

Særligt forskere, der beskæftiger sig 
med religion og tro, ligestilling, køn, 
seksualitet, flygtninge, integration, 
migration og vacciner, bliver lagt for had 
på de sociale medier eller modtager trus-
selsbreve. Ja, sågar forskning i moder-
mælk kan bringe sindene i kog, og som 
noget nyt er særligt forskere, der udtaler 
sig i forbindelse med coronapandemien, 
hårdt ramt af hadbeskeder.

Adskillige forskere, som Forskerfo-
rum har været i kontakt med, bekræf-
ter, at de modtager trusler, men de 
ønsker ikke at stå frem med navn, af 
frygt for at det vil få chikanerierne til at 
blive værre, og fordi de ikke ønsker at 
give deres plageånder den opmærksom-
hed, som er formålet med truslerne.

Rune Hartmann, professor ved Insti-
tut for Molekylærbiologi og Genetik 
på Aarhus Universitet, betingede sig 
også først at være anonym for at ville 
fortælle om de hadefulde beskeder, han 
har modtaget efter at have udtalt sig om 
coronavacciner. Han har efterfølgende 
i samråd med universitetets chefjurist 
valgt at politianmelde truslerne og har 
derfor valgt at tale åbent om det. 

KÆRE PÆDOFILBESKYTTENDE
OG LANDSFORRÆDERISKE
FALSKE JØDE, PARASIT
OG SOCIALBEDRAGER

I ER ÅRSAGEN TIL,
AT JEG EFTERHÅNDEN
HÅBER PÅ, AT VI FÅR EN
BORGERKRIG,
SÅ VI KAN UDRYDDE JER
OG JERES AFKOM

I en af beskederne lyder det blandt 
andet: 

“Kære pædofilbeskyttende og lands-
forræderiske falske jøde, parasit og 
socialbedrager.

Du er som aktivt medlem af en 
besættelsesmagt et juridisk fuldkom-
men legitimt mål for enhver rigtig 
dansker og patriot jf. International lov. 
Det sidste er ikke en trussel, men en 
orientering om den situation, du gen-
nem dit landsskadelige virke har bragt 
dig selv i”.

Har taget forholdsregler
Rune Hartmann fortæller, at det langt-
fra er første gang, han modtager e-mails 
med trusler fra vaccinemodstandere. 
Han har også modtaget et rekom-
manderet brev, hvor han altså skulle 
kvittere for modtagelsen, og han er også 
blevet ringet op af en person, der bl.a. 
beskyldte ham for at være hjernevasket.

“Truslerne er et forsøg på at påvirke 
os som forskere. Det er for at lukke 
munden på os. Det er mit indtryk, at 
stort set alle mine kolleger modtager 
trusler”, siger Rune Hartmann. 

Han tilføjer, at truslerne på intet 
tidspunkt har påvirket hans lyst til at 
formidle sin viden, men han deltager 
aldrig i diskussioner på de sociale 
medier.

Han understreger, at det er legitimt, 
at folk er bekymrede for eventuelle 
bivirkninger ved vacciner, men det er 
ikke i orden at påstå, at vacciner ikke 
virker, eller at beskylde forskerne for 
at lyve og sprede falsk information, 

for gjorde forskerne det, ville de bryde 
loven.

“Debatten skal være ordentlig. Vi 
truer ikke hinanden, vi taler pænt, og 
vi underbygger konkrete påstande med 
fakta. Det, at du som privatperson har 
en holdning, berettiger ikke til, at du 
har en stemme i den videnskabelige 
debat. Jeg kan ikke se, at de fremlæg-
ger faglige argumenter mod vacciner, 
så der er tale om rendyrkede trusler”, 
siger han og tilføjer, at det i sidste ende 
handler om liv og død, om folk bliver 
vaccineret eller ej.

Louise Hauptmann, chefjurist på AU, 
bekræfter, at de på AU har kendskab til 
forskere, som har modtaget mails med 
slet skjulte eller mere direkte trusler, 
men de foretager ikke en systematisk 
opsamling, så de kender derfor ikke 
omfanget af sager. 

Hun skriver, at barren er høj, i 
forhold til hvornår trusler bliver en 
straffesag, men det er dermed ikke sagt, 
at forskerne ikke oplever ubehagelig-
heder – grænsende til noget, som kan 
beskrives som trusler. 

“Der er en rå tone på de sociale 
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medier, og den har flere forskere ople-
vet. Der er eksempler på, at forskning 
i B12-vitamin i modermælk vækker 
stærke følelser, det samme gør forsk-
ning i køn og ligestilling – og aktuelt 
har flere af vores forskere i corona-
relaterede projekter fået ubehagelige 
henvendelser”, skriver hun. 

Kønsforskere lægges for had
Michael Nebeling Petersen og Mons 
Bissenbakker, der begge er lektorer ved 
Center for køn, seksualitet og forskel-
lighed på Københavns Universitet, mod-
tager også begge med jævne mellemrum 
truende beskeder eller hadbeskeder.

Michael Nebeling Petersen forsker i 
spørgsmål om identitet, køn, race og 
nationalt tilhørsforhold.

Han er overbevist om, at det er 
emnerne, som gør ham udsat. 

“Køn, seksualitet og race er en farlig 
blanding, og så er jeg åben om, at jeg 
selv er homoseksuel. Det boner virkelig 
ud, når jeg har skrevet det fx i en kro-
nik. Vreden mod mig har været større, 
når jeg har været åben om, at jeg er 
en homoseksuel mand”, siger Michael 
Nebeling Petersen.

Når han har udtalt sig, har han flere 
gange efterfølgende modtaget en del 
hadbeskeder per e-mail og på sociale 
medier fra både anonyme “trolde” og 
navngivne personer, der har skrevet 
ting som “du er klam”, “landsforræder”, 
“skattekronerne bør ikke gå til forsk-
ning som din” og “du kan ikke forske i 
køn, når du er bøsse”. Flere har beskyldt 
ham for at bedrive mandefjendsk forsk-
ning, og en har klaget til rektor for at få 
ham fyret.

Desuden florerer der indlæg med 
en truende tone, hvor han bliver kaldt 
landsforræder, på bloggen Uriasposten, 

der er redigeret og skrevet af historiker 
Kim Møller, der betegner sig selv som 
nationalkonservativ og "klart højreori-
enteret". 

Michael Nebeling Petersen fortæller, 
at truslerne gør, at han er holdt op med 
at udtale sig især om race, racisme og 
integration, fordi han altid får proble-
mer ud af det, og fordi integration lig-
ger i kanten af hans forskningsområde.

“En del journalister ringer i forbin-
delse med debatten om integration og 
racisme, men det emne har jeg ikke 
lyst til at udtale mig om længere. Jeg 
undgår nok også at udtale mig om, 
hvordan racisme påvirker samfun-
det i dag, selvom jeg forsker i det. Så 
hadbeskederne og tonen påvirker helt 
sikkert min lyst til at formidle populært 
videnskabeligt. Jeg synes, det er hårdt 
og brutalt, og jeg er faktisk en af de 
mere hårdføre, når jeg sammenligner 
mig med mine kolleger”, siger han.

Michael Nebeling Petersen under-
streger, at han ikke er bange, men det 
påvirker ham, og det skal være virke-
lig vigtigt, for at han vælger at udtale 
sig i en artikel om identitetspolitiske 
spørgsmål. 

“Det har den effekt, som de, der truer, 
ønsker. Mit videnskabelige fokus er nok 
blevet smallere, og jeg formidler langt 
mindre for at undgå ballade”, siger han. 

Religion og køn trigger 
Der findes ingen statistik over, hvor 
mange forskere der rammes af trusler, 
men Institut for Menneskerettigheder 
har gennemført en undersøgelse af 
hadefulde ytringer på Facebook, hvor 
man analyserede 3.000 statistisk tilfæl-
digt indsamlede kommentarer fra DR 
Nyheders og TV2 Nyheders Facebook-
sider. 15 % af kommentarerne viste sig 
at være hadefulde.

40 % af de hadefulde kommentarer 
forekom i forbindelse med opslag om 
religion og tro, 34 % i forbindelse med 
flygtninge og 29 % ved nyhedsopslag 
om ligestilling.

“Der er nogle emner, der særligt 
trigger en hadefuld retorik, og det 
er klart, at forskere, der udtaler sig i 
forbindelse med emner af den type, vil 
blive hårdt ramt. Det handler meget 
om værdi- og identitetspolitik og om 
køn og ligestilling. Der er ikke plads 
til nuancer og til en reel samtale på 
de sociale medier”, siger Lumi Zuleta, 

der er specialkonsulent ved Institut for 
Menneskerettigheder.

Hun tilføjer, at undersøgelser viser, at 
tonen og debatformen i stor stil får de 
18-29-årige og kvinderne til at afholde 
sig fra at deltage.

“Jeg forstår godt, hvis der er forskere, 
som siger, at de ikke vil bruge deres tid 
og energi på at formidle deres forsk-
ning, fordi det er meget opslidende at 
skulle håndtere personangreb”, siger 
Lumi Zuleta.

Stigende polarisering 
Vincent F. Hendricks, professor i for-
mel filosofi ved Københavns Universitet 
og grundlægger og leder af Center for 
Information og Boblestudier, fortæller, 
at det sker, at han selv modtager trusler. 
For nylig henvendte en fra Stram Kurs 
sig til ham flere gange og skrev bl.a.: “Vi 
ved, hvor du bor”, men han har også 
prøvet det, der var langt værre.

“Jeg fik for år tilbage tilsendt en 
patron med posten med en besked, 
hvori der stod, at “en død neger er en 
god neger”, fortæller Vincent Hend-
ricks.

Han tilføjer, at forskningen ved 
Center for Information og Boblestudier 
bl.a. viser, at et hurtigere informations-
flow i samfundet er med til at puste til 
ilden, og at folk i stigende grad allierer 
sig med dem, de selv er enige med.

Konsekvensen er, hvad forskerne kal-
der affektiv polarisering, altså at indivi-
der udviser stærkt negative følelser over 
for politiske modstandere og ikke er 
villige til at interagere med dem. 

“Der er forskningsområder, som er 
letantændelige, fordi de har at gøre med 
identitetspolitik, eller fordi forskningen 
handler om noget tæt på folks hverdag 
som fx nedlukningen af samfundet. De 
emner er sprængfarlige”, siger Vincent 
Hendricks. 

DE BLIVER SGU
PLØKKET
NED DE FUCKING
M U S L I M E R
HVIS DE BARE
SÅ MEGET SOM
N Æ R M E R  S I G >
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DO IT IN ENGLISH,
BUT DO IT RIGHT!
Amerikansk ph.d. med alsidig samfundsviden-
skabelig baggrund tilbyder oversættelse fra dansk 
til engelsk og redigering/finpudsning af dine 
engelske tekster. Også omskrivning af alle slags 
manuskripter.

Bøger, ph.d. afhandlinger, artikler, rapporter, 
ERC proposals, projektbeskrivelser, webtekster, 
ansøgninger, TORs, summaries mm.

Hurtig service, højeste kvalitet, rimelige priser. 
Mangler du kvalificeret modspil? Vil du have en 
‘reader from Hell?’ Kontakt mig.

Mange kan oversætte.
Jeg kan skrive.

Steven Sampson
stevensampson@hotmail.com
tlf. 2074 1264

“ TRUSLER KAN VÆRE 
FORBLØFFENDE  
AVANCEREDE”

T anya Karoli Christensen, lektor ved Institut for Nordi-
ske Studier og Sprogvidenskab på KU, er projektleder 
for forskningsprojektet “Truslers sprog og genre”, der 

er støttet af Carlsbergfondet.
Det er kendt, at hensigten med trusler er at skræmme 

modtageren, men den internationale forskning ved endnu 
kun meget lidt om de sproglige træk i trusler, som afsenderne 
bruger til at opnå den ønskede effekt, og det forsøger projek-
tet at råde bod på. 

Tanya Karoli Christensen fortæller, at de har opret-
tet en database bestående af autentiske, dansksprogede 
trusler. Ca. en tredjedel af databasens indhold, nemlig 170 

TRUSSEL

Den, som på en måde, 
der er egnet til hos 
nogen at fremkalde 
alvorlig frygt for eget 
eller andres liv, helbred 
eller velfærd, truer med 
at foretage en strafbar 
handling, straffes med 
bøde eller fængsel indtil 
2 år.
Straffelovens § 266

trusselsbeskeder, ligger allerede offentligt tilgængelige, mens 
to tredjedele er fortrolige og kun må bruges til forskning. 
Truslerne er indsamlet dels fra de to bøger “Jeg er bevæbnet 
og har tømmermænd. Udvalgte trusselsbreve fra Rigspolitiets 
arkiv” og “Jeg tager bomben med når jeg går. Udvalgte trus-
selsbreve m.m. fra Rigspolitiets arkiv”, dels ved at gennemgå 
domme i retssager og fra omtaler i medierne.

De foretager kvalitative analyser af de sproglige og retoriske 
træk af hver enkelt trusselsbesked og vurderer også, hvem 
der er ansvarlig for den skadelige handling, der trues med, og 
hvilken type skadelig handling det drejer sig om.

Grundlæggende kan en trussel være direkte eller indirekte. 
“Vi slår dig ihjel” eller “vi kommer og voldtager dig” er 

eksempler på direkte trusler, hvor det er tydeligt, at afsender 
tager ansvar for udførelsen af en eksplicit udtrykt skadelig 
handling. Indirekte trusler kan udformes på mange måder, 
men vil ofte henvise til afsenders mulighed for eller evne til at 
udføre skaden eller simpelthen fungere som en nedtælling til 
noget underforstået dårligt.

“Bare vent”, “se dig over skulderen” og “vi ved, hvor du bor” 
er nogle af de mest brugte indirekte trusler. 

“Det er en udbredt skræmmeteknik, fordi det gør offeret 
mere utrygt, at det er overladt til fantasien, hvad der vil ske, 
og gerningsmanden kan samtidig benægte, at det var ment 
som en trussel”, siger Tanya Karoli Christensen.

Hun tilføjer, at der er en myriade af forskellige måder at 
true på, og nogle er meget detaljerede. En beskriver eksempel-
vis i detaljer, hvordan han vil stikke en kæp med søm på op 
i offerets anus, men der er også masser af eksempler på langt 
mere avancerede måder at skrive på, som de, der truer, benyt-
ter for at undgå at inkriminere sig selv, forklarer hun.

Et eksempel er en ægte trussel mod en dansk muslim på de 
sociale medier: 

“I er årsagen til, at jeg efterhånden håber på, at vi får en 
borgerkrig, så vi kan udrydde jer og jeres afkom”, skriver 
gerningsmanden.

“Her distancerer afsender sig fra ansvaret ved at præsentere 
det både som et håb og som noget, der vil blive udført af et 
ukendt “vi” i forbindelse med en hypotetisk borgerkrig. For-
men ændrer ikke på, at det er en rigtig nederdrægtig trussel, 
og der er også sket domfældelse i sager om indirekte trusler, 
da det afhænger af konteksten, hvori de bliver fremsat”, siger 
Tanya Karoli Christensen. 
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AAU-rektor tromler 
fakultetsfusion 
igennem uden at  
høre medarbejderne
Med 28 timers varsel blev medarbejderrepræsentanterne indkaldt 
til møde om ledelsens plan om at sammenlægge to fakulteter. Et 
brud på samarbejdsaftalen, siger tillidsrepræsentanterne.

frivillige fratrædelser, som følge af den 
store organisationsændring. 

Men der var slet ikke tale om en 
drøftelse, men om en orientering, for 
beslutningen var allerede truffet, og 
dagen efter – onsdag den 6. januar – 
skulle AAU’s bestyrelse godkende sam-
menlægningen. Først to dage senere 
blev medarbejderrepræsentanterne på 
de to berørte fakulteter orienteret på et 
møde i de lokale samarbejdsudvalg.

Frederik Hertel, fællestillidsrepræ-
sentant for det videnskabelige personale 
og lektor ved SAMF, siger, at medarbej-
derne er chokerede over, hvad de opfat-
ter som en tophemmelig proces, hvor 
beslutningerne blev truffet af en lille 
lukket gruppe bestående af rektoratet 
og dekanerne. Ifølge hans oplysninger 
vidste ikke engang institutlederne, hvad 
der var under opsejling. 

“En del kolleger føler sig svigtet, 
narret og ført bag lyset. En del er ret 
vrede”, sigen han. 

Han peger på, at det står i både uni-
versitetsloven og samarbejdsaftalen på 
AAU, at ledelsen skal sikre, at medar-
bejdere og studerende bliver hørt.

“Ledere på alle niveauer skal sikre, 
at der sker reel, effektiv inddragelse 
af medarbejdere og studerende i 

væsentlige beslutninger og processer”, 
står der i AAU’s egne vedtægter.

“Når mødeindkaldelser og essentielt 
materiale om forandringsprocesserne 
udsendes 28 timer før møder i HSU, må vi 
som tillidsrepræsentanter konstatere, at vi 
ikke er blevet inddraget rettidigt i beslut-
ningsprocessen”, siger Frederik Hertel.

DM: Det er en overtrædelse 
af samarbejdsaftalen 
Han bliver bakket op af forhandlings-
konsulent i DM Charlotte Fog-Nielsen, 
der har gennemgået forløbet.

“Det er min umiddelbare vurdering, 
at informationen fra ledelsens side ikke 
er givet på et tidspunkt, der gav medar-
bejdersiden mulighed for at forberede 
sig på en kvalificeret – og ligeværdig 
– drøftelse, ligesom medarbejdersidens 
synspunkter som en naturlig konse-
kvens heraf ikke har kunnet indgå 
i ledelsens overvejelser og endelige 
beslutningsgrundlag”, skriver hun i et 
notat om sagen.

Hun henviser til en bestemmelse i 
samarbejdsaftalen, hvori der står, at 
“Information skal gives så tidligt og 
med et så passende indhold, at der kan 
gennemføres en grundig drøftelse i 
samarbejdsudvalget, således at med-
arbejdernes synspunkter og forslag 
kan indgå i grundlaget for ledelsens 
endelige beslutning”.

C irka 28 timer. Det var alt, rektor 
Per Michael Johansen gav 
medarbejderrepræsentanterne 

til at forberede sig før et møde i Aalborg 
Universitets Samarbejdsudvalg (HSU), 
hvor de skulle diskutere rektors plan 
om at sammenlægge Det Humanistiske 
Fakultet (HUM) og Det Samfundsvi-
denskabelige Fakultet (SAMF) i et nyt 
kæmpe SSH Fakultet. På dagsordenen 
var også håndteringen af de forventede 
personaletilpasninger i de to fakultets-
sekretariater, altså afskedigelser eller 

Rektor Per Michael Johansen kritiseres for ikke 
at inddrage medarbejderne i vigtige beslutninger. >
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Konsekvensen kan blive apati og mang-
lende engagement, hvilket er gift for en 
vidensinstitution som et universitet”, 
siger Frederik Hertel. 

Ripper op i fyringssår
Han tilføjer, at det havde medvirket til at 
kvalitetssikre beslutningen, hvis medar-
bejderne var blevet hørt. For eksempel 
undrer det, at Institut for Kultur og Glo-
bale Studier blev nedlagt for to år siden 
med begrundelsen, at SAMF og HUM 
skulle have tydeligere selvstændige profi-
ler, og nu sammenlægges fakulteterne i 
tværfaglighedens navn.

“Gode forsknings- og studiemil-
jøer har lidt under den beslutning, og 
tværfaglighed kan godt opnås uden 
store organisatoriske ændringer”, siger 
Frederik Hertel.

Han tilføjer, at stemningen er lige 
så trykket, som den var i forbindelse 
med den historisk store fyringsrunde i 
2019, hvor cirka 107 medarbejdere blev 
afskediget. 

Dengang kritiserede tillidsrepræ-
sentanterne også ledelsen for ikke 
at have inddraget dem ordentligt i 
beslutningerne. Medlemmerne af 
samarbejdsudvalget var eksempelvis 
ikke informeret i forvejen, da de på et 

Bestemmelsen bygger på et EU-direk-
tiv fra 2002, som pålægger medlems-
landene at fastsætte bestemmelser om 
arbejdstagernes ret til information og 
høring. 

Ifølge direktivet skal de ansatte 
have tid til indhentning af yderligere 
oplysninger, gennemførelse af møder 
med “bagland” og kolleger fra andre 
personalegrupper og indhentning af 
ekstern bistand.

“Det er skingrende problematisk, at 
medarbejderne ikke har haft en eneste 
mulighed for at komme til orde i den 
her proces. Reglerne er jo til for at sikre, 
at der ikke er oplysninger, som ledel-
sen har overset, så den kan træffe en 
kvalificeret beslutning”, siger Charlotte 
Fog-Nielsen. 

Deltog i strategiarbejde  
under falske forudsætninger
Også medarbejderrepræsentanterne i 
de akademiske råd på HUM og SAMF 
har sendt en fælles erklæring til rektor, 
hvori de blandt andet skriver, at det er 
deres erfaring, at rektoratet og deka-
nerne tilbageholder vigtig information i 
væsentlige strategiske sager, og at de må 
kende præmisserne, hvis de skal kunne 
rådgive kvalificeret.

Medarbejderne blev sidste år inviteret 
til at deltage i udviklingen af en ny stra-
tegi, da den nuværende udløber i 2021, 
men de fik intet at vide om, at strategi-
processen i virkeligheden handlede om, 
at ledelsen gik med overvejelser om at 
fusionere de to fakulteter. 

De akademiske råd diskuterede også 
i efteråret tværvidenskabeligt samar-
bejde med rektor, uden at han nævnte 
de igangværende planer. Sammenlæg-
ningen blev heller ikke nævnt med et 
ord på de møder, der har været holdt 
med forpersonerne for de fem akademi-
ske råd i forbindelse med evalueringen 
af AAU’s budgetmodel. 

“Medarbejderne føler sig voldsomt 
under- og misinformeret, og delta-
gerne i sidste års strategiproces føler 
sig reelt holdt for nar – for de har, helt 
uden kendskab til ledelsens tophem-
melige plan, deltaget i møderækker om 
strategi. Det giver grobund for masser 
af spekulationer, modstand, mistil-
lid og frustration over ledelsen blandt 
medarbejderne, hvilket er et meget 
dårligt udgangspunkt for at gennem-
føre en stor organisationsændring. 

møde blev orienteret om lukningen af 
syv uddannelser i København. Mødet 
blev indkaldt med en dags varsel, og 
der stod ikke noget om planerne i det 
skriftlige materiale.

Per Michael Johansen erkendte 
efterfølgende, at kommunikationen fra 
ledelsens side kunne have været bedre, 
men han mente, at reglerne i samar-
bejdsaftalen var blevet overholdt.

Det står allerede klart, at der i forbin-
delse med fusionen af HUM og SAMF 
kommer til at ske personaletilpasninger 
i administrationen, når de to fakultets-
sekretariater bliver smeltet sammen til 
et, men ifølge Frederik Hertel er flere og 
flere blandt det videnskabelige perso-
nale også bekymrede for deres egen 
ansættelsessikkerhed. 

“Rektor har godt nok sagt, at det 
ikke er en spareøvelse, men han afviser 
heller ikke at lukke uddannelser, og det 
ved vi godt kan betyde fyringer. Kol-
leger frygter, at fusionen er første skridt 
mod at nedlægge flere HUM-uddannel-
ser”, siger Frederik Hertel. 

Også Charlotte Fog-Nielsen oplever, at 
medlemmerne er nervøse for at miste jobbet. 

“Jeg ved, at der er udbredt nervøsitet 
specielt på HUM. Tysk og flere engelsk-
sprogede uddannelser er allerede blevet 
lukket, så de frygter, at fusionen kun er 
begyndelsen”, siger hun.

VIP-bestyrelsesmedlem:  
Vi havde en åben drøftelse 
Antje Gimmler, professor, leder af 



MANGEL PÅ 
MEDBESTEMMELSE

•  25 procent af forskerne på landets uni-
versiteter stoler ikke på udmeldinger, 
der kommer fra ledelsen, og 44 pro-
cent føler ikke, at de bliver involveret i 
beslutninger om forandringer på deres 
arbejdsplads, viser en rundspørge fore-
taget af DM blandt de beskæftigede 
medlemmer i 2019.

•  En international evaluering af 
universitetsloven i 2009 konklu-
derede, at medbestemmelsen for 
medarbejdere og studerende ikke 
svarer til universiteternes ånd og de 
demokratiske traditioner i Danmark, 
og at deres medindflydelse burde 
sikres bedre. Det førte til, at det blev 
indføjet i lovens § 10, at “Bestyrelsen 
sikrer, at der er medbestemmelse og 
medinddragelse af medarbejdere og 
studerende i væsentlige beslutninger”, 
men samtidig blev den enstrengede 
ledelsesstruktur bevaret.

DE SENESTE SAGER 

•  På RUC klagede de ansatte i april 2020 
over, at ledelsen havde besluttet sig for 
en studiereform, der skulle erstatte de 
selvvalgte kombiuddannelser, der er 
RUC’s varemærke, med mere traditio-
nelle kandidatuddannelser. Der havde 
været en høring blandt institutterne, 
og sagen var blevet diskuteret i diverse 
råd og udvalg, men de centrale beslut-
ninger stod reelt ikke til diskussion, lød 
det fra de ansatte.

•  På Syddansk Universitet vandt en 
ledelseskritisk medarbejderliste i 2019 
valget til bestyrelsen med over 70 
procent af stemmerne. Medarbejderre-
præsentanterne fortalte, at ledelsesbe-
slutninger kommer dumpende ned fra 
oven, uden at de kender grundlaget, 
eller de har været diskuteret. Ofte er 
punkter på dagsordenen lukkede, og 
de bliver pålagt tavshedspligt, så de 
ikke kan inddrage deres kolleger.

•  På Det Humanistiske Fakultet på 
Københavns Universitet manglede det 
centrale afsnit om fagsammenlægnin-
ger i udkastet til en ny målplan, som 
medarbejderrepræsentanterne blev 
præsenteret for på et møde i samar-
bejdsudvalget i 2019. Det fik de stude-
rende til at blokere ledelsesgangen i 38 
dage, indtil dekanen gav sig og slettede 
afsnittet om fagsammenlægninger.

løfter rektor dog noget af sløret for pro-
cessen frem mod fusionen i 2022. 

Rektor skriver blandt andet, at der 
er nedsat en styregruppe bestående af 
ham selv, prorektor Inger Askehave, 
dekan Rasmus Antoft (SAMF), dekan 
Henrik Halkier (HUM), dekan Mogens 
Rysholt Poulsen (ENG) og universitets-
direktør Søren Lind Christiansen, som 
har det overordnede ansvar for etable-
ringen af det nye SSH-fakultet.

Styregruppen skal etablere arbejds-
grupper med repræsentanter for både 
medarbejdere og ledelse, som får til 
opgave at vurdere, om de forskellige 
fagområder “skal udvikles yderligere 
eller have en anden tyngde”. Arbejds-
gruppernes analyse skal efterfølgende 
drøftes i styregruppen.

“Men jeg kan ikke afvise, at analysen 
også vil føre til, at forskningsområder eller 
uddannelser nedlægges. Det er planen, 
at der vil være en afklaring på dette frem 
mod sommeren”, skriver Per Michael 
Johansen på aau.dk og fortsætter:

“Jeg er naturligvis klar over, at en 
udmelding som denne kan skabe 
utryghed blandt medarbejderne. Målet 
for sammenlægningen er ikke afskedi-
gelser, men at alt bliver status quo, er 
heller ikke sandsynligt. Det kan under 
sammenlægningsprocessen vise sig, at 
nogle faglige områder har for mange 
ressourcer, mens andre har for få, lige-
som der kan opstå nye opgaver, mens 
andre kan falde bort”. Han forventer, at 
et eventuelt behov for personaletilpas-
ninger vil være afklaret i efteråret 2021.

Frederik Hertel siger, at medarbej-
derne burde have været inddraget, 
inden beslutningen om sammenlæg-
ningen blev truffet, og der er også 

utilfredshed med, at styregruppen 
udelukkende består af medlemmer fra 
ledelsen. I det mindste håber han, at 
resten af processen frem mod fusionen 
bliver transparent og inkluderende med 
en klar procesplan, som seriøst forhol-
der sig til de involverede parters viden 
og de forskellige synspunkter. 

Center for Anvendt Filosofi og besty-
relsesmedlem valgt af de videnskabe-
lige medarbejdere, skriver i en mail til 
Forskerforum, at hun lige efter nytår 
blev informeret om et ekstraordinært 
bestyrelsesmøde og også fik sendt bilag, 
som præsenterede sammenlægning af 
SAMF og HUM. Inden mødet diskute-
rede medarbejder- og studenterrepræ-
sentanterne i bestyrelsen sagen og blev 
enige om, at en sammenlægning kunne 
være en mulighed. 

“På selve bestyrelsesmødet var der 
en åben drøftelse, dvs. at medarbejder-
repræsentanterne har fremlagt deres 
synspunkter. Det er fx vigtigt for os, at 
de økonomiske rammebetingelser for 
SSH Fakultetet understøtter de ambi-
tioner, der er forbundet med det nye 
fakultet”, skriver hun.

Ifølge Antje Gimmler var holdningen 
hos de øvrige bestyrelsesmedlemmer, at 
det var bedre at træffe en hurtig beslut-
ning og give medarbejderne mulighed 
for indflydelse i den kommende proces 
med sammenlægningen i 2021 end at 
diskutere og drøfte sagen inden beslut-
ningen i en længere periode. Argu-
mentet var, at det ville skabe meget 
usikkerhed og rygter. 

“Jeg har fuld forståelse for, at medar-
bejderne og særligt de kollegiale orga-
ner ønsker at blive inddraget ikke kun 
i realiseringen af beslutningen, men før 
man har truffet beslutningen. Det har 
man ikke valgt at gøre fra direktionens 
side for at undgå uro og usikkerhed. 
Jeg kunne have forestillet mig en mere 
inkluderende proces, selvfølgelig. Men 
jeg kan også se problemerne i det, nem-
lig som sagt stor usikkerhed og rygter. 
Derfor har vi, medarbejderrepræsen-
tanterne i bestyrelsen, valgt at stemme 
for det”, skriver hun.

Rektor vil ikke afvise  
at nedlægge uddannelser 
Rektor Per Michael Johansen medde-
ler gennem sin presserådgiver, at han 
ikke ønsker at medvirke i et interview, 
da han foretrækker at tage dialogen 
direkte med tillidsrepræsentanterne. 
Det er allerede sket i HSU den 5. 
februar, hvor der ifølge presserådgive-
ren var en god og konstruktiv dialog.

I en nyhed på AAU’s hjemmeside 
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MÅNEDENS FOTO  Af Lasse Højsgaard – lah@dm.dk –Foto: Nature/DTU Space, Mount Visual/Daniel Schmelling

D et er ikke ofte, vi kan fortælle om danskere, 
hvis forskning er blevet forsidehistorie i et af 
verdens mest anerkendte tidsskrifter. Nu er 

det lykkedes for en dansk forskergruppe, ikke bare én 
gang, men to gange inden for godt et år.

I januar 2020 blev forsiden af Science prydet af et bil-
lede af et såkaldt røntgenglimt, som tordenskyer udsen-
der. Bag artiklen stod et forskerhold fra DTU Space, der 
studerer tordenfænomener ved hjælp af måleapparatet 
ASIM, der er placeret på Den Internationale Rumstation 
(ISS).

Nu er gruppen så forsidestof igen. Denne gang er det 
Nature, der i januar bragte gruppens artikel om blå lyn, 
der i modsætning til almindelige lyn bevæger sig opad 
fra tordenskyen.

Og hvis man skulle være i tvivl – jo, det gør en forskel, 
om man er på forsiden eller “bare” inde i bladet.

“Det gør det. For det skaber en masse interesse. Var vi 
kommet med som almindelig artikel, ville det være fint 
for folk, der ved, at Nature måske er toptidsskriftet. Men 
forsiden giver enormt mere eksponering. Så det er fanta-
stisk for projektet og dem, der har slidt og slæbt med det. 
Det har vi det vældig godt med”, siger Torsten Neubert, 
chefkonsulent og videnskabelig leder af ASIM-projektet.

At blive publiceret i tidsskrifter som Nature og Science 
er lidt som et videnskabeligt ridderslag. Men for at 
komme på forsiden kræves der mere end videnskabelig 
excellence. Der skal være et godt billede.

“De tager jo kun billeder på, der sælger bladet. Så hvis 
ikke vi kunne illustrere, hvad vi laver, på en god måde, 
var vi ikke kommet på forsiden. Jeg stod også for Ørsted-
projektet (dansk satellit opsendt i 1999, der målte Jordens 
magnetfelt, red.), og det var meget sværere at forklare for 
folk. Det her med lyn er let at visualisere, og det griber 
folk med det samme”.

Forskergruppen har været bevidst om, at det visuelle 
aspekt spiller en vigtig rolle, og at det er værd at bruge 
ekstra ressourcer på. Billedet, som pryder forsiden af 
Nature, er blevet til i samarbejde med en grafisk virk-
somhed, som DTU Space har hyret til opgaven. Der er 
ikke tale om et fotografi, men 
et billede skabt ud fra de 
fotos og informationer, 
Torsten Neubert kunne 
levere.

“Vi har fotograferet 
lynene, men der ser man dem 
fra oven, og det virker ikke så 
godt visuelt. Derfor har vi valgt 
at få lavet billedet, så man ser 
det mere fra siden. Vi er meget 
bevidste om, at gode illustrationer 
fremmer vores muligheder, og så 
synes vi også, at vi skylder samfundet 
at forklare, hvad forskningspengene 
bliver brugt på. Det er sådan noget, 
NASA er vældig god til, og det synes 
jeg, man må tage sig tid til som en del af 
opgaven”. 



LYNENE FRA  
DTU TAGER FORSIDEN  

IGEN!
Der skal et godt billede til at komme på forsiden af et 

toptidsskrift – det har de lært på DTU Space.
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OPEN ACCESS  Af William Leerbeck Meyer

E n ny aftale med verdens største 
tidsskriftsforlag, Elsevier, der 
bl.a. udgiver Cell og The Lan-

cet, giver danske forskere en unik ny 
mulighed. Hvor det hidtil typisk har 
kostet et større gebyr at få forskning 
udgivet “Open Access”, det vil sige frit 
tilgængeligt for alle, vil det fremover 
være gratis i en lang række tidsskrifter 
fra Elsevier.

Aftalen er forhandlet af Det Konge-
lige Bibliotek på vegne af de danske 
universiteter, og den gratis Open Access 
gælder for alle tidsskrifter fra Elsevier, 
som universiteterne abonnerer på.

“I mange forskningsmiljøer har det 
været svært at finde finansieringen til 
at betale for gebyrer til Open Access-
frikøb. Nu kan forskerne i højere grad 
frit vælge, hvor de vil udgive, uden at 
de skal bekymre sig om ekstra udgif-
ter. Det bliver spændende at se, om 
det påvirker, hvor forskerne får deres 

artikler publiceret”, siger vicedirektør 
for Det Kongelige Bibliotek Kira Stine 
Hansen.

Før betalte universiteterne først for at 
få adgang til tidsskrifterne og derefter 
for at publicere forskningen med Open 
Access i de selvsamme tidsskrifter, 
som de allerede abonnerede på. Denne 
forretningsmodel, der i industrien er 
kendt under navnet “double dipping”, 
gør aftalen med Elsevier altså op med. 
Afgifter til udgivelse er nu inkluderet i 
abonnementsprisen.

Andre lande har forsøgt at få en 
lignende aftale uden held. Tyskland 
har for eksempel helt opsagt sin aftale 
med Elsevier, fordi de ikke kunne nå til 
enighed om Open Access.

Sverige og Norge forlod i første 
omgang også forhandlingsbordet, men 
efter en periode uden en aftale med 
Elsevier fik de en aftale, der minder om 
den danske. Dog med et loft over, hvor 

Danmark  
indgår unik  
aftale med  
forlagsgigant
Danske forskere kan fremover gratis få deres forskning  
udgivet som Open Access, det vil sige frit tilgængeligt for  
alle, i en række toptidsskrifter fra forlaget Elsevier.



Forskerforum Nr. 341 Marts 2021 19

HOVEDPUNKTER  
I AFTALEN MED ELSEVIER

•  Aftalen gælder fra 2021 til 2024 og 
giver fuld og uændret læseadgang til 
Elseviers tidsskrifter.

•  Permanent adgang til 75 procent af 
Elseviers portefølje, så institutioner 
selv kan udvælge den del, der vurderes 
mest værdifuld, også efter kontraktens 
udløb.

•  Umiddelbar og gratis Open Access-
publicering til forlagets endelige 
version med en cc-by licens i den 
licensbelagte Elsevier-portefølje, når 
forfatteren er corresponding author-
affilieret med en institution, der er 
omfattet af aftalen.

•  Ca. 600 Gold Open Access-tidsskrifter 
hos Elsevier og en liste med ca. 170 
licensbelagte titler er ikke inkluderet i 
aftalen. Se listen over, hvilke tidsskrif-
ter der er inkluderet, på Det Kongelige 
Biblioteks hjemmeside (https://www.
kb.dk/om-os/licens/nationalt-licens-
konsortium/elsevier-aftale-2021-24/
tidsskrifter-i-aftalen/tidsskrifter-i-
aftalen.pdf).

Kilde: Det Kongelige Bibliotek

mange artikler de kan få udgivet med 
Open Access uden ekstra gebyrer, hvil-
ket der ikke er i den danske aftale.

“Allerede et par dage efter at vi havde 
offentliggjort aftalen, havde vi forhand-
lere fra andre lande i røret, der ville 
høre, hvordan vi havde grebet for-
handlingen an. Det lover godt for, at vi 
internationalt sikrer samspil om at blive 
ved med at rykke forhandlingerne, hver 
gang en af os har en forhandling åben”, 
fortæller Kira Stine Hansen.

Corona presser forlag
De danske universiteter havde givet et 
tydeligt mandat til forhandlerne fra Det 
Kongelige Bibliotek. Hvis de ikke fik en 
række krav igennem, så var de klar til 
at forlade forhandlingerne.

De ville bl.a. ikke acceptere nye 
prisstigninger – i de gamle aftaler er 
priserne på tidsskriftsabonnemen-
terne steget årligt. De ville heller ikke 
acceptere, at Elsevier ejer forsknings-
publikationerne, som universiteterne 
selv betaler for. Og de ville af med 
embargoperioder og merbetaling for 
Open Access.

Faktisk havde universiteter og 
biblioteker allerede forberedt sig på en 
situation, hvor de var nødt til at gå fra 
forhandlingerne uden en aftale.

“Vi var klar til en manuel løsning, 
hvor vi ville håndholde den enkelte 
forsker og servicere med at finde de 
artikler, som vedkommende skulle 
bruge”, siger Kira Stine Hansen.

Hun mener, at det tydelige mandat og 
paratheden til at gå fra bordet var med 
til at sikre aftalen. Men det var ikke den 
eneste faktor.

“For det første har coronakrisen vist, 
hvor vigtigt det er, at forskning er frit 
tilgængelig med det samme. For det 
andet er universiteterne efterhånden så 
pressede på penge, at det ikke er hold-
bart, at priserne bliver ved med at stige 
for at øge forlagenes markante profit-
margin. Og for det tredje har vi nu set 
flere lande gå fra forhandlingsbordet 
uden en aftale, og det er selvfølgelig 
ikke holdbart for forlagene, hvis den 
tendens fortsætter”, fortæller Kira Stine 
Hansen.

Hurtig publicering afgørende
Sebastian Frische, lektor ved Aarhus 
Universitets afdeling for biomedicin, 
mener også, at coronakrisen har vist, 

hvor vigtigt det er, at forskning kan 
blive udgivet som Open Access, så snart 
det udkommer.

“Tidsskrifterne spiller uden tvivl en 
stor rolle for os som forskere. De er 
adgangsvejen til at få vores forskning 
læst, anerkendt og verificeret. Derfor 
har det også vist sig at være helt uhold-
bart under corona, at det kan gå så 
langsomt med at få forskning publiceret 
og frit tilgængelig for alle”, siger han.

At det er frit tilgængeligt for alle, er 
vigtigt, mener han.

“Open Access betyder noget for mig, 
når jeg skal udgive en artikel. Dels fordi 
jeg tror, at det i det lange løb kan blive 
for dyrt med den nuværende model. 
Dels fordi der er dele af verden, hvor 
man ikke har råd til at abonnere på 
tidsskrifter, og de skal selvfølgelig også 
have mulighed for at læse den nyeste 
forskning”, fortæller Sebastian Frische.

Det har dog hidtil ikke været helt 
uden problemer at få forskning udgivet 
i tidsskrifter, der tilbyder Open Access.

“Nogle af de billige Open Access-
tidsskrifter mangler en ordentlig peer-
review. Og så er det trods alt vigtigt for 
mig, at min forskning bliver udgivet i 
de mest relevante tidsskrifter, 
hvor jeg ved, at de rigtige 
læsere er”, siger Sebastian 
Frische.

Tidsskrifterne fra Elsevier, 
der nu får fri udgivelse med 
Open Access, er velrenom-
merede tidsskrifter med 
peer-review, men nogle små 
tidsskriftsforlag og tidsskrif-
ter med Open Access har fået 
ry for at være ligeglade med 
kvaliteten af deres artikler, så 
længe de tjener på at udgive 
dem. Du kan bl.a. se en liste 
over nogle af dem på bealls-
list.net.

Næste skridt for de danske 
forhandlere er at få en lig-
nende aftale med de andre 
store tidsskriftsforlag. På 
sigt er det også planen at få 
en fast aftale om de såkaldte 
“gyldne tidsskrifter”. Det vil 
sige de tidsskrifter, som er 
gratis at læse for alle, men til 
gengæld kræver et udgi-
velsesgebyr. De tidsskrifter 
er ikke en del af den nye aftale med 
Elsevier. 
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FORSKNINGSFRIHED  Af Claus Baggersgaard – cbl@dm.dk – Foto: Hans Uwe Petersen

F orskere, myndigheder, organisa-
tioner og virksomheder får nu et 
sæt spilleregler, så de ved, hvad 

der forventes af dem, når de samarbej-
der om eller finansierer forskning på 
universiteterne.

Det er universiteternes samarbejdsor-
ganisation, Danske Universiteter, som 
sammen med Uddannelses- og Forsk-
ningsministeriet har formuleret det nye 
principprogram for forskningsbaseret 
samarbejde og rådgivning.

Det sker blandt andet som konse-
kvens af sagen om rapporten om okse-
køds miljøpåvirkning, der var betalt af 
landbruget og udarbejdet af forskere fra 
Aarhus Universitet. 

Forskerne konkluderede, at kaffe, øl 
og slik er værre for klimaet end okse-
kød, men det viste sig, at interesseorga-
nisationen Landbrug & Fødevarer og 
Danish Crown havde været dybt invol-
veret i projektet. En medarbejder fra 
Landbrug & Fødevarer var projektleder, 
og landbrugsfolkene havde skrevet rap-
portens forord, indledning og et afsnit 
om projektet og havde indflydelse på 
pressemeddelelsen med nyheden om, at 

det ikke er så dårligt for miljøet at spise 
oksekød, som mange tror. De fik også 
skiftet forsidefotoet af råt kød ud med 
en burger og fik titlen ændret. 

Henrik Wegener, som er rektor på 
Københavns Universitet og formand for 
det udvalg, som har udarbejdet princip-
perne, udtaler, at det har været helt 
centralt i arbejdet at sikre forskningens 
troværdighed og uvildighed:

“Når vores viden sættes i spil i samar-
bejde med parter uden for universitetet, 
er der et ekstra behov for at tegne spil-
lereglerne tydeligt op. Det handler om 
at sikre, at der er tillid til den uvildige 
forskning, vi skaber på universitetet. 
Den tillid er afgørende for os – og dette 
arbejde sigter netop på at skabe klarhed 
om rollefordelingen for at værne om 
forskningens uafhængighed”.

Et fremskridt, hvis det efterleves 
Heine Andersen, professor emeritus 
ved Sociologisk Institut på Køben-
havns Universitet og forfatter til bogen 
“Forskningsfrihed”, har afsløret, at 
der i årevis fandt et udbredt brug af 
ulovlige tavshedsklausuler sted i flere 

ministerier. Forskere, der arbejdede 
med myndighedsbetjening, måtte 
skrive under på, at de ikke måtte udtale 
sig om deres resultater, før ministeriet 
ønskede det, og de måtte heller ikke 
fortælle offentligt, at de var blevet 
pålagt tavshedspligt.

Han kalder de nye retningslinjer for 
“et meget godt dokument” og roser 
udvalget for at have været lydhørt over 
for ændringsforslag.

“Meget af det, der står, burde i virke-
ligheden være selvindlysende set med 
forskerbriller, men det har det ikke 
været. Hvis aktørerne, herunder politi-
kere og embedsmænd, læser retnings-
linjerne og efterlever dem, vil det være 
et fremskridt”, siger Heine Andersen. 

Han er særligt tilfreds med, at man 
for første gang i Danmark beskriver i 
detaljer, hvad forskningsfrihed er, og 
hvad armslængdeprincippet indebærer. 

I universitetsloven står der blot, at 
universitetet har forskningsfrihed, 
uden at det bliver konkretiseret. I 
retningslinjerne defineres forsknings-
frihed som “den enkelte forskers ret 
til frit at definere forskningsmæssige 

Eksperter om nye  
regler for sponsoreret forskning: 

En forbedring, 
men løser ikke det 
virkelige problem

Eksperter roser Danske Universiteters nye retningslinjer for forskningsbaseret samarbejde 
og rådgivning, men det løser ikke det grundlæggende problem, at universiteterne er 

blevet for afhængige af midler fra eksterne interessenter.



 
 

Forskerforum Nr. 341 Marts 2021 21

problemstillinger, vælge og udvikle 
teorier, indsamle empiriske data og 
anvende relevante metoder samt frem-
lægge hypoteser, resultater og ræsonne-
menter offentligt”. 

“Det er hårrejsende at opleve politi-
kere sige, at forskningsfrihed er lig med 
metodefrihed”, siger Heine Andersen.

Mulighed for hemmeligholdelse 
og udsættelse
Han vurderer dog, at retningslinjerne 
ikke er lige i øjet, da de tillader mere 
elastik i forhold til at gradbøje forsk-
ningsfriheden, end han bryder sig om.

Eksempelvis får virksomheder, der 
rekvirerer forskning, hvor de betaler 
de fulde omkostninger, mulighed for 
i særlige tilfælde at aftale fortrolighed 
om forskningsresultaterne ved projek-
tets start. Det skal begrundes, inden 
forskerne påbegynder arbejdet, og det 
er altså ikke muligt senere i projektet 
at kræve resultaterne hemmeligholdt, 
fordi de ikke falder ud som forventet 
eller ønsket.

Når forskerne leverer myndigheds-
betjening, dvs. udarbejder rapporter 
eller rådgiver offentlige myndighe-
der, tillader retningslinjerne også, 
at der i begrænset omfang aftales 
udsættelse af offentliggørelsen af 
resultaterne, så myndigheden kan nå 
at forberede sig.

Det mener Heine Andersen giver 
mulighed for misbrug, fordi ministeriet 
får et forspring i forhold til oppositio-
nen og offentligheden.

Samtidig står det også i retnings-
linjerne, at forskerne er underlagt 

forvaltningslovens bestemmelser og 
derfor kun kan pålægges tavshedspligt, 
når det er nødvendigt af hensyn til 
bestemte offentlige eller private interes-
ser. Det kan være statens sikkerhed, 
eller hvis der er tale om personføl-
somme oplysninger.

Det har været praksis, at forskerne 
gik stille med dørene, indtil der var 
enighed med ministeriet om at offent-
liggøre en rapport, men ifølge Heine 
Andersen kan forskere ikke pålægges 
en sådan tavshedspligt. 

“Hvis en forsker har været ude at 
tjekke nitratindholdet i Mariager Fjord, 
må vedkommende godt efterfølgende 
gå ud i medierne og sige, at indholdet er 
usædvanligt højt”, siger han.

Eksterne midler er for dominerende 
Morten Rosenmeier, juraprofessor og 
formand for Akademikernes Udvalg til 
Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde, 
UBVA, skriver i en pressemeddelelse, 
at anbefalinger ikke alene løser proble-
merne med forskningsfriheden, da de 
bunder i strukturelle forhold omkring 
forskningen i Danmark. 

Cirka halvdelen af forskningen her-
hjemme er i dag finansieret af virk-
somheder og fonde, men de eksternt 
finansierede forskningsprojekter binder 
også en stor del af universiteternes 
egne midler, da de eksterne bevillings-
givere ofte kræver medfinansiering 
fra universiteternes side, og fordi de 
eksterne bevillingsgivere ikke vil betale 
for universiteternes afledte udgifter ved 
forskningsprojekter til administrative 
opgaver, husleje, varme, el og vedlige-
hold af forskningsudstyr. 

40 pct. af finanslovsbevillingen, som 
universiteterne skulle have brugt til 
deres egne forskningssatsninger, bliver 
dermed i stedet bundet til de eksternt 
finansierede forskningsprojekter.

“Den øgede eksterne finansiering 
af dansk forskning har været et gode. 
Men balancen er rykket til skade for 
forskningsfriheden. Sikring af ytrings-
friheden er afgørende. Men det er nu 
mindst lige så afgørende at sikre, at der 
reelt er mulighed for at forske i områ-
der, der ikke er udpeget af erhvervslivet. 
Fra politisk side kræver det et fokus, 
der rækker videre end til vejlednin-
ger og principper. Hvis vi fortsat skal 
have forskningsfrihed, må politikerne 
lovgivningsmæssigt sikre, at der også 
fremover er penge til fri forskning, der 
ikke er påvirket af ekstern finansie-
ring”, skriver Morten Rosenmeier.

UBVA anbefaler, at man lovgivnings-
mæssigt sikrer, at eksternt finansierede 
forskningsprojekter i fremtiden er fuldt 
finansierede og dermed også dækker de 
udgifter, der er forbundet med driften 
af projekterne. 



22 Forskerforum Nr. 341 Marts 2021

P h.d.-studerende Marius Hogrä-
fer er i øjeblikket på udlands-
ophold ved Carnegie Mellon 

University i Pittsburgh. Et virtuelt 
udlandsophold. Han sidder nemlig 
dagligt ved sin computer i Aarhus, hvor 
han er ansat. Men da coronasituatio-
nen gjorde det umuligt at gennemføre 
det forskningsophold, som han havde 
planlagt, fik han lov til at erstatte det 
med en virtuel løsning.

“Mit projekt handler om datavisua-
lisering, og det er noget, forskerne i 
Pittsburgh har stor ekspertise i, så det 
var meget vigtigt for mig at gennemføre 
mit ophold hos dem”, fortæller Marius 
Hogräfer, der er tysk og kandidat fra 
Technische Universität Dresden.

Han håber også, at deltagelsen i det 
virtuelle fællesskab kan skabe en form 
for netværk med forskerne i Pittsburgh.

“Jeg deltager i gruppemøder og semi-
narer, og så forsøger jeg også at afholde 
nogle møder med de enkelte kolleger, 
hvor jeg hører om, hvad de arbejder 
med. Det er jo den slags samtaler, der 
ville være kommet naturligt, hvis jeg 
havde været derovre. Så på den måde 
kræver det, at jeg er lidt mere opsø-
gende. Men de arbejder jo også hjem-
mefra, så på den måde er jeg jo ikke 
uden for fællesskabet”, siger han.

Foreløbig er Marius Hogräfer relativt 
godt tilfreds med det virtuelle ophold, 
der kommer til at vare omkring tre 
måneder. I den periode er han fritaget 

for sine forpligtelser på AU, men han 
har dog valgt stadig at deltage i institut-
møderne på Institut for Datalogi.

“Ikke noget at tabe”
Det virtuelle Pittsburgh-ophold er god-
kendt som miljøskifte af ph.d.-skolen 
på AU NAT, der selv har opfordret de 
ph.d.-studerende til at finde på den 
slags alternative løsninger.

“Vi har drøftet, hvad vi kan gøre for i 
det mindste at få en eller anden form for 
berøring med andre miljøer. Og så har 
vi skrevet og spurgt de ph.d.-studerende, 
hvordan det kan gøres, og der kom 
så blandt andet forslaget fra Marius”, 
fortæller David Lundbek Egholm, der er 
leder af ph.d.-skolen på AU NAT.

Han fortæller, at man i øjeblikket udvi-
ser meget stor fleksibilitet for alle alterna-
tive løsninger omkring miljøskiftet.

“Det er klart, at opholdet ved en 
anden institution er en vigtig del af 
uddannelsen, som vi prioriterer højt. 
Men i den her situation er der ligesom 
ikke noget at tabe. Man skal gøre, hvad 
man kan for at komme ud, men når 
der ikke er andre veje, kan man lave et 
virtuelt forløb. Nogle har valgt at vente 
og håber, at de kan nå det, og andre har 
løst det ved at forkorte deres ophold”.

Mulighed efter corona
AU NAT har ikke defineret nogle klare 
krav eller rammer for et virtuelt miljø-
skifte, selv om David Lundbek Egholm 

erkender, at omfanget af kontakt kan 
være et issue.

“Man kan naturligvis godt frygte, at 
et virtuelt ophold mere bliver et spørgs-
mål om en interessetilkendegivelse end 
reel interaktion, der forpligter værter 
og den studerende. Men det er svært at 
lægge rammer, for det afhænger også af 
fag og arbejdskulturer. Det vigtigste er, 
at man træder ind i en forskergruppe 
og deltager i de virtuelle aktiviteter”.

Udlandsophold bliver af og til nævnt 
som en barriere for ph.d.-studerende, 
der har svært ved at flytte på grund 
af familiære eller andre årsager. Det 
nævnes også ofte i forbindelse med lige-
stillingsdiskussioner, fordi det særlig 
for kvinder med små børn kan være 
udfordrede. Og David Lundbek Egholm 
kan godt se det virtuelle udlandsophold 
som et alternativ, der vil kunne bruges 
på den anden side af coronaen.

“Jo, der kan måske være noget at lære 
fremadrettet. Der er nogle forhindrin-
ger, der kan gøre det svært for vores 
ph.d.-studerende at rejse ud, og så kan 
det her være noget, der kan spilles ind, 

Der behøver ikke 
at være så langt 
til et dagligt 
forskningsfælles-
skab på Carnegie 
Mellon University i 
Pittsburgh, når fæl-
lesskabet alligevel 
er virtuelt.FORSKER I  

PITTSBURGH 
– SIDDER I AARHUS
Flere universiteter foreslår virtuelt udlandsophold som alternativ 
til det obligatoriske miljøskifte for ph.d.-studerende. Løsningen 
åbner også perspektiver på den anden side af coronaen.

CORONA  Af Lasse Højsgaard – lah@dm.dk – Foto: Ritzau Scanpix/Gene J. Puskar
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“Vi har svært ved at se, hvordan man 
kan putte noget meningsfuldt ind i 
sådan et ophold. Vi kan sagtens se, at 
man kan have gavn af et tæt samar-
bejde med en udenlandsk institution. 
Og vi kunne også godt lade, som om det 
var et miljøskifte. Men jeg synes, at vi 
skal kalde tingene det, de er”, siger Lise 
Arleth, der er prodekan for forskning 
og ph.d.-skoleleder.

Hun mener godt, man kan etablere 
et formelt netværk gennem online-
samarbejdet. Men man får ikke den 
læring, der ligger i at være i et fremmed 
forskningsmiljø.

“Det er især de der kaffemaskine-
snakke, at man går i laboratorierne 
sammen og ser, hvordan rigtig meget 
fungerer anderledes, som man får noget 
ud af. Og det tror jeg ikke kan kompen-
seres”.

På KU Science er man i stedet rund-
håndet med dispensationerne.

“Lige nu får vi mange ansøgninger 
fra ph.d.-studerende, der skal aflevere 
i august, som gerne vil have dispensa-
tion for udlandsophold. Der er vi mere 

fleksible, end vi ellers ville være. Men 
dem, der har halvandet år eller længere 
igen, opfordrer vi til at få det passet ind 
og måske tænke i kortere ophold, men 
også tænke i danske institutioner”. 

Lise Arleth tror dog ikke, at de færre 
udlandsophold vil give udslag i ph.d.-
afhandlinger af lavere kvalitet.

“Nej. De faglige ting kan man i meget 
høj grad få dækket af et tæt samar-
bejde, uanset om vi kalder det virtu-
elt udlandsophold eller ej. Det, man 
mangler, er den inspiration, man får 
ved at komme ud et nyt sted. Så man 
kan ikke se det på kvaliteten, men de 
går måske ikke helt så inspirerede ud af 
projektet”. 

for eksempel i kombination med nogle 
kortvarige ophold. Men det bedste er at 
komme ud og rejse”.

“Kræver, at man lægger 
sig ekstra i selen”
Ph.d.-studerende opfordres også til 
virtuelle alternativer for miljøskiftet på 
CBS og SDU.

“Ja, vi anbefaler det bredt på hele 
SDU. Der er rigtig mange, der spørger 
til det, og vi har ph.d.-studerende, der 
allerede er i gang. Det er alt fra, at man 
deltager i onlineseminarer og møder 
i de udenlandske organisationer, til at 
man tilrettelægger møderække med 
den forsker, man skulle have været 
hos”, fortæller Kristin B. Munksgaard, 
ph.d.-skoleleder på Det Samfundsvi-
denskabelige Fakultet på SDU.

Hun mener, at det er for tidligt at 
vurdere kvaliteten af de løsninger, de 
ph.d.-studerende har fundet.

“Vi har endnu ikke fået nogle tilbage-
meldinger. Min personlige holdning er, 
at det kræver, at man lægger sig ekstra 
i selen, for at man får den her kontakt 
med de andre forskere. Det er en anden 
måde at begå sig på, når man skal møde 
folk online, end når man kommer hen 
og giver hånd og siger pænt goddag. 
Men måske er nutidens ph.d.-studerende 
bedre digitalt rustet til at gøre det på den 
her måde end vi andre”, siger hun.

Skepsis på KU
Det er dog ikke alle steder, man anbefa-
ler virtuelt udlandsophold. KU Science 
gør ikke.

PRODEKAN:  
DROP LOVKRAV OM 
UDLANDSOPHOLD

At danske ph.d.-studerende skal rykke 
teltpælene op og bruge en del af deres 
forløb på et andet universitet – helst 
i udlandet – er ikke noget, universite-
terne har fundet på. Det er et lovkrav 
skrevet ind i ph.d.-bekendtgørelsen.

Men tiden er løbet fra et så rigidt krav 
om udlandsophold. Det mener Lise Arleth, 
prodekan for forskning ved KU Science og 
leder af ph.d.-skolen samme sted.

“Jeg synes, kravet om miljøskiftet er 
et levn fra en anden tid. Det er kraftigt 
betonet i bekendtgørelsen, men jeg 
synes, man her i 2021 med rette kan 
diskutere, hvor relevant det er. Det er 
naturligvis superrelevant, at man sam-
arbejder med andre, men i dag er det jo 
normalt, at man har møder på Skype og 
Zoom, og så kan man måske supple-
rende rejse ned og have nogle enkelte 
dage med sine samarbejdspartnere. Så 
det er en del af bekendtgørelsen, man 
godt kunne korrigere”, siger Lise Arleth.

Hun peger på, at der i dag er nogle 
helt andre muligheder for at have inter-
nationale samarbejder, selv om man 
ikke opholder sig på den pågældende 
institution.

“Da jeg var ph.d.-studerende for 
25 år siden, foregik kommunikationen 
på telefon, og man skrev og aftalte et 
tidspunkt, man skulle tale sammen på. I 
dag er samarbejdsmulighederne blevet 
meget større og nemmere”.

Samtidig kan værdien af miljøskiftet 
være ret skiftende, oplever Lise Arleth.

“Jeg synes ikke, udlandsopholdet 
fungerer rigtig optimalt, som vi har det 
i dag. Det er ikke altid, at der kommer 
tilstrækkeligt udbytte af det. Mange 
gange er det simpelt hen for kort tid”, 
siger hun.
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T rods gode hensigter og en stor 
indsats lykkedes det ikke at 
lære de studerende lige så meget 

under coronanedlukningerne som før. 
Det fortæller en undersøgelse af online-
undervisningen på ni videregående 
uddannelsesinstitutioner, herunder fire 
universiteter, i foråret 2020.

Undersøgelsen, som bygger på sur-
veys og interview blandt studerende og 
undervisere, konstaterer blandt andet, 
at de studerende oplever, at de har 
deltaget i færre aktiviteter, at undervis-
ningen fungerer dårligere, og at de har 
lært mindre.

Underviserne har generelt en mere 
positiv tilgang til onlineundervisningen 
end de studerende, men også her er 
oplevelsen, at undervisningen funge-
rer dårligere og desuden kræver mere 
forberedelsestid.

Helt overordnet konkluderes det i 
undersøgelsen, at nødundervisnin-
gen er lykkedes, men at det har haft 
konsekvenser: “Mest markant er faldet i 
aktivitetsniveau og læringsudbytte, som 
de studerende oplever, og faldet i kvali-
teten af nogle undervisningsaktiviteter, 
som underviserne oplever. Nødunder-
visningen har udfordret undervisernes 
glæde ved at undervise, idet næsten 7 
ud af 10 undervisere har oplevet mindre 
glæde ved at undervise under nedluk-
ningen”. 

Kernen er “umulig at erstatte online”
Når undervisningen blev “oplevet” 
som dårligere, kan vi også godt regne 
med, at den var det, siger professor Ane 
Qvortrup fra SDU, der er en af rappor-
tens to forfattere.

“Mit udgangspunkt er, at det har 
underviserne godt styr på. Hvis det 
opleves som dårligere, er det også dårli-
gere. Det vil variere fra fag til fag. Men 

Studerende har lært mindre under pandemien

En undersøgelse af den 
virtuelle undervisning på 
videregående uddannelser 
viser nedslående resultater 
om læringen og glæden 
ved at undervise.

Grafikken viser undervisernes vurdering – på henholdsvis universiteter og professionshøjskoler  
– af ændringen i brugen af undervisningsaktiviteter under nødundervisningen. 

Kilde: Erfaringer og oplevelser med onlineundervisning på 9 videregående  
uddannelsesinstitutioner i foråret 2020 (jan. 2021).

CORONAUNDERVISNINGSAKTIVITETER

når udbyttet af for eksempel studenter-
diskussioner og 1-1-dialoger vurderes til 
at ligge så meget dårligere end normalt, 
så er der en udfordring”, siger hun.

Hun fremhæver to forhold, som 
mange undervisere oplever som proble-
matiske i onlinesammenhæng. Det ene 
er den læring, der ligger i selve dialogen 
med de studerende, som bare ikke har 
den samme dynamik og kvalitet på et 
Zoom-møde som ved fysisk tilstedevæ-
relse. Det andet er øvelser med forsøg, 
som har et stort element af håndværks-
mæssig kunnen. Og det får de stude-
rende selvsagt ikke øvet ved at sidde og 
kigge på underviseren.

“Der er virkelig gjort en kæmpe ind-
sats, men kernen i de aktiviteter er bare 
umulig at erstatte online”, siger Ane 
Qvortrup.

Hun fremhæver dog, at nødunder-
visningen trods alt er gået bedre, end 
mange havde frygtet.

“Jeg har også gennemført den under-
søgelse på grundskolen og gymnasiet, 
og sammenlignet med dem var under-
viserne mere skeptiske over for, om 
det overhovedet kunne lade sig gøre at 
omtænke uddannelsen til onlinefor-
men. Så alene det, at det lykkedes at 

komme i mål med så mange aktiviteter, 
er positivt”.

“Flipped classroom” skal flippes igen
De fleste håber formentlig, at erfarin-
gerne fra coronanedlukningerne er 
noget, vi ikke får direkte brug for igen. 
Men Ane Qvortrup mener alligevel, at 
erfaringerne har givet os nyttig viden, 
vi kan bruge fremover. 

“Vi skal tage med, hvad vi kan bruge 
teknologien til, men også de negative 
erfaringer. For eksempel har vi jo talt 
meget om “flipped classroom”, hvor 
man lægger et underviseroplæg ud 
digitalt og så har fysisk gruppearbejde 
på den baggrund. Men jeg har talt 
med flere undervisere, der oplever, at 
den omvendte model faktisk er bedre. 
Gruppearbejdet fungerede godt, selvom 
folk ikke sad sammen, mens oplæg-
get var afhængigt af det fysiske møde. 
For det at aflæse reaktioner, fornemme 
stemningen og være fleksibel i forhold 
til det er helt afgørende for et undervi-
seroplæg. At vi er blevet mere bevidste 
om værdien af det fysiske rum over for 
de digitale muligheder, det synes jeg er 
rigtig vigtig lærdom”. 

LÆRING  Af Lasse Højsgaard – lah@dm.dk
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Undersøgelsen af onlineundervisning under corona-
nedlukningen er generelt ikke opløftende læsning set 
ud fra et læringsmæssigt synspunkt. Men der er gode 

historier og fremskridt, der trods alt er kommet ud af den 
intensive brug af virtuelle undervisningsmetoder.

En af dem kommer fra Hans Ulrik Rosengaard, adjunkt i 
medier og litteratur ved RUC. Han peger på brugen af fælles 
dokumenter i forbindelse med gruppearbejde som et frem-
skridt, der har styrket læringen. Funktionaliteten er i sig 
selv ikke ny, men det, at gruppearbejdet har været nødt til at 
foregå virtuelt, har fået de studerende til at tage værktøjet til 
sig. Og det har givet ham som vejleder nogle indsigter, han 
ikke har haft før.

“I det traditionelle setup vil man som vejleder bare blive 
præsenteret for en tekst, gruppen har skrevet. Men man ved 
ikke, hvordan den tekst er blevet til, og derfor kan man ikke 
hjælpe de studerende, der har nogle specifikke problemer. 
Men i de delte dokumenter kan jeg se, hvordan de kommen-
terer hinandens bidrag – alt fra ros til at nogle ikke forstår, 
hvad der er blevet skrevet”, fortæller han.

Ud fra studerendes interne skriftlige dialog kan Hans 
Ulrik Rosengaard vurdere, hvor han skal sætte ind med sin 
vejledning. 

“For eksempel behøver jeg måske ikke at kommentere 
noget, hvis jeg kan se, at de allerede forhandler om det med 
hinanden. Eller hvis det er noget, de har svært ved at for-
handle, kan jeg gå ind og sige: Det her er faktisk et grundlæg-
gende problem, der skal håndteres”.

Viden om arbejdsfordeling forpligter
Med mere indsigt følger imidlertid også forpligtelser til at 
tage nogle samtaler, man måske hellere havde været foruden.

“På RUC diskuterer man altid, hvordan arbejdsmængden i 
gruppen er fordelt. Og hvis jeg kan se, at de sidste fire doku-
menter kommer fra den samme studerende, så er jeg forplig-
tet til at spørge gruppen: Hvordan fungerer samarbejdet, for 
jeg kan se, at Julie laver det hele? Før kunne vi lade det være, 

for officielt vidste vi det ikke. Men når vi får den viden, er det 
min påstand, at vi er forpligtede til at adressere det”.

Hans Ulrik Rosengaard fortæller, hvordan det kan være 
helt fascinerende at sidde og følge med i, hvordan cursoren 
bevæger sig i dokumentet, mens de studerende sidder og 
arbejder. Omvendt skal man passe på, at man ikke kommer 
til at bruge for meget tid på at følge med i gruppens skriftlige 
arbejdsproces.

“Det, at man er til stede i dokumentet på samme tid, 
rummer en fare for, at man næsten kan ende som et ekstra 
gruppemedlem, hvis man ikke passer på. Og rent pædagogisk 
skal man være opmærksom på, at man skal prioritere sine 
kommentarer. Man må holde det nede og lægge sig fast på, at 
man har et vist antal kommentarer at skyde med”.

Sociale mangler i gruppen har faglig betydning
For selve gruppen har onlinearbejdet med et fælles doku-
ment både gode og dårlige sider, som Hans Ulrik Rosengaard 
ser det. Det, at diskussionerne foregår skriftligt, kan gøre, 
at argumenterne bliver skarpere og mere gennemtænkte. 
Omvendt går det selvfølgelig ud over det sociale element i 
gruppearbejdet, når man ikke mødes fysisk, og det har også 
en faglig konsekvens, mener han.

“Når man laver produkter sammen, betyder det noget, at 
man har tillid til hinanden. Hvis man for eksempel er nødt 
til at sige til en medstuderende: Det her, du har skrevet, fun-
gerer ikke så godt. Det kan man nogle gange bedre, når man 
har dannet nogle sociale relationer, så vedkommende ved, at 
det ikke er sagt af ond vilje”.

Men når undervisningen engang bliver normaliseret, er 
brugen af fælles dokumenter en af de ting, han håber, vil 
fortsætte. Det samme gælder til dels onlinevejledermøder.

“Hvis de studerende er blevet i tvivl om noget og gerne vil 
have et lille møde, så er det jo også lettere for mig, hvis vi kan 
klare det på Teams. Vi skal jo sørge for, at krisen ikke er helt 
spildt, og se på, om der er nogle ting, vi kan tage med på den 
anden side”. 

Hans Ulrik Rosengaard kan følge med i studentergruppens arbejde med  
fælles dokumenter, hvilket gør, at han kan give mere målrettet vejledning.

Onlinegruppearbejde 
giver større indsigt 
til vejleder
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G ennemførelsen af universitets-
loven i 2003 er kulminationen 
på flere års markedsgørelse af 

uddannelser og forskning, der føl-
ger det managementrationale, som i 
1980’erne blev lagt til grund for moder-
niseringen af den offentlige sektor. 
Kvalitet blev ophøjet til dét centrale 
organiseringsprincip for den offentlige 
sektor, og der blev kreeret et interes-
sant og tankevækkende sammenfald 
mellem kvalitet og standarder. Det førte 
til, at såkaldte kvalitetsstandarder skulle 
implementeres overalt. 

I dag måles og vægtes uddannelses-
kvalitet bl.a. ved hjælp af Læringsbaro-
metrets “hårde” og “bløde” indikatorer, 
der muliggør, at dele af universitetets 
bevillinger reguleres af barometrets 
udfald. Det betyder, at de studerende 
gøres til forbrugere af uddannelses-
ydelser, som universiteterne bliver 
leverandører af (se Forskerforum nr. 
340). Det betyder også, at det, der måles 
gennem Læringsbarometret, er “kunde-
tilfredshed” – en kundetilfredshed, der 
reguleres via et pædagogisk-psykologisk 
perspektiv på det attråværdige mantra: 
“teaching for understanding”, der ligele-
des udstikker fremtiden for universite-
ter i det 21. århundrede. 

Universiteter i det 21. århundrede 

skal som bekendt uddanne studerende 
med relevante kompetencer. For tiden 
er relevanskriteriet orienteret efter, om 
uddannelserne skaber erhvervsaktive, 
produktive og fremtidsrobuste borgere. 
Overalt synes der at herske konsensus, 
nærmest borgfred, for der er næppe 
mange – hverken politikere, uddan-
nelsesinstitutioner eller undervisere 
– der ønsker at bidrage til at formgive 
et uddannelsessystem, der ikke udru-
ster kommende generationer med de 
kompetencer, der er nødvendige for at 
kunne stå distancen i det 21. århund-
rede. Spørgsmålet er blot, hvad det er, 
der skal til for at kunne stå distancen. 

Fører det svært  
forståelige til mistrivsel?
Formålet med at “producere” og tage en 
universitetsuddannelse er således blevet 
transformeret til en fremtids(for)sik-
ring imod et ikkearbejdsliv og dermed 
et muligt selvforsørgelsestab. Universi-
teterne bliver systematisk målt på, om 
det lykkes dem at afsætte de studerende 
på arbejdsmarkedet. 

Gennem uddannelsesreformer pres-
ses de studerende igennem masseud-
dannelsessystemet hurtigst muligt og 
så gnidningsfrit som muligt. Det er her, 
at “teaching for understanding” melder 

Trivselsuniversitetets
uforsonlige kamp mod
det uforståelige

Målinger af den studerendes trivsel sætter sig i stigende grad igennem 
som uddannelseskvalitet. Nærmest umærkeligt synes der at være opstået 
et strategisk sammenfald mellem en øget interesse i at gøre de studerende 
erhvervsrettede på rekordtid og at sikre deres ret til trivsel og let forståelig 
undervisning, inden de atter lukkes ud i “den virkelige verden”.

KRONIK   Af Tine Fristrup og Steen Nepper Larsen fra Forskningsenheden i Samtids-
diagnostik ved DPU, Aarhus Universitet – Foto: Jens Astrup/Ritzau Scanpix

sin ankomst, for når vi underviser med 
det formål, at de studerende skal forstå 
– så ligger det ligefor, at vi vender det 
om og gør “forståelse” til dén indikator, 
vi skal tilrettelægge undervisningen 
med henblik på at realisere. 

Kritiske spørgsmål trænger sig på, 
for når vi skal have tilfredse kunder 
i butikken, så skal vi åbenbart gøre 
denne forståelsesproces til et forståe-
ligt anliggende, hvilket betyder, at vi 
må begrænse udfordringerne, så vi er 
sikre på, at de studerende ikke kommer 
til at føle, at de ikke kan forstå det, de 
undervises i. 

Som undervisere bliver vi i sti-
gende grad bedømt på, om vi formår 
at udlægge vores forskning, så den 
bliver umiddelbart forståelig for de 
studerende. Uddannelseskvalitet bliver 
derfor gjort identisk med universitets-
lærernes evner til at lykkes med at gøre 
forskningsformidlingen forståelig – for 
hvis ikke den gøres forståelig, så vil de 
studerende heller ikke opleve trivsel. 
Kvalitet i uddannelse kobles hermed 
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Trivselsuniversitetets
uforsonlige kamp mod
det uforståelige

direkte til de studerendes trivsel, der 
begrundes i, om vi kan performe  
“teaching for understanding”. Mistriv-
sel kan kobles direkte til misforståelse 
og måles gennem trivselsmålinger som 
indikatorer på uddannelseskvalitet. 
Psykologiske kriterier kommer til at 
overtrumfe og irettesætte faglige og 
videnskabelige ditto.

Når Læringsbarometrets 
indikatorer bliver til attraktorer
Universitetslærere testes således for, om 
de er i stand til at gøre Læringsbarome-
trets indikatorer til attraktorer i tilrette-
læggelsen af undervisningen, således at 
den studentercentrerede undervisning 
i forlængelse af Bolognaprocessen 
understøtter de studerendes learning 
outcomes. 

Læringsbarometret etablerer således 
gennem indikatorer et læringsde-
sign, som den studerende skal finde 
attraktivt for så internt på universi-
tetet at kunne påvirke udviklingen af 
undervisningen i retning af at kunne 

understøtte en politisk bestemt udvik-
ling af den studerendes kompetencer 
rettet mod at gøre sig employable, dvs. 
både “trivelig” og arbejdsduelig. Uni-
versiteternes undervisningsudvikling 
går altså vejen over den studerendes 
selvforhold for således at kunne gøre 
indikatorer til attraktorer, så vi stille og 
roligt – flankeret af de universitetspæ-
dagogiske centre – kan skabe “align-
ment” og et positivt “match” mellem 
studentercentrerede undervisningsfor-
mer og “learning outcomes”. 

Vendingen mod læringsudbyttet ser 
vi overalt i uddannelsessektoren, og 
på universiteterne indfinder det sig 
nu som en styring af de studerendes 
selvstyring gennem udviklingen af 
et arbejdsdueligt læringsdesign, hvor 
trivselsmålinger skal fremtidssikre 
designets orientering mod arbejdslivet. 
Når der spørges til, om man har oplevet 
at føle sig ensom på studiet eller følt sig 
stresset – kan man vel kun svare: “Ja, 
selvfølgelig har jeg det!” Underforstået 
hvem har ikke det? – det har vi alle. 

Det kan konstateres, at Forsknings-
ministeriet har fået en faible for at gøre 
den studerendes selvforhold til afsæt for 
at formulere uddannelsespolitiske tiltag 
og fintune forvaltningsprocedurer. Men 
det bør betænkes, at trivselsevaluerin-
ger og målinger indsamler data, der er 
renset for de erfaringer, som ikke lige 
passer ind i læringsdesignet. Læringsba-
rometret ønsker at synliggøre; men det 
skaber blindhed.

Hvordan det er at være studerende 
på en uddannelse, som skal forhastes 
igennem for hurtigst muligt at komme 
ud på arbejdsmarkedet og blive selvfor-
sørgende, er ikke i sig selv interessant 
i systemøjemed. Ej heller om livtaget 
med vanskeligt stof kunne sætte sig 
dybere spor i livet og tanken end letfor-
døjelig og forståelig tyggemad. 

Dansk Magisterforenings studerende 
og en række andre studenterorgani-
sationer holdt konference om trivsel 

blandt studerende d. 9. oktober 2017 i 
Fællessalen på Christiansborg.

 Hvordan det er 
at være studerende 
på en uddannelse, 
som skal forhastes 
igennem for hurtigst 
muligt at komme ud 
på arbejdsmarkedet 
og blive selvforsør-
gende, er ikke i sig 
selv interessant i sy-
stemøjemed. Ej hel-
ler om livtaget med 
vanskeligt stof kun-
ne sætte sig dybere 
spor i livet og tanken 
end letfordøjelig og 
forståelig tyggemad. 
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NAVNE 

RUC HENTER NY DEKAN FRA KU

Andreas de Neergaard er fra 
den 1. februar blevet dekan på 
Institut for Mennesker og Tek-
nologi på Roskilde Universitet. 

Som dekan kommer Andreas 
de Neergaard til at varetage 
instituttets daglige ledelse og 

være ansvarlig for kvalitet og sammenhæng i 
instituttets forskning og undervisning. Han vil 
referere direkte til rektor Hanne Leth Andersen. 
Han afløser Anders Siig Andersen, som har 
været institutleder og siden dekan de seneste 
12 år. Sammen med de tre øvrige dekaner og 
rektoratet kommer Andreas de Neergaard til at 
udgøre den øverste ledelse af RUC.

Andreas de Neergaard kommer fra en stilling 
som professor og prodekan for uddannelse 
ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på 
Københavns Universitet. Han har en ph.d.-grad 
i agroøkologi fra Den Kongelige Veterinær- og 
Landbohøjskole. 

"Jeg glæder mig utroligt meget til at starte 
på RUC. Jeg er dybt engageret i problembase-
ret, feltbaseret og tværfaglig uddannelse, som 
jeg har arbejdet meget med, så RUC og jeg 
er på mange måder et oplagt match", udtaler 
Andreas de Neergaard.

KIRSTEN BUSCH NIELSEN 
FORTSÆTTER SOM DEKAN  
PÅ HUM-KU

Efter ca. otte måneder som 
konstitueret dekan for Det 
Humanistiske Fakultet på 
Københavns Universitet er 
Kirsten Busch Nielsen blevet 
ansat fast i stillingen for de 
kommende fem år.

Rektor Henrik C. Wegener begrunder bl.a. 
ansættelsen med, at hun igennem en årrække 
har formået at samle folk om gode og holdbare 
løsninger i mangfoldige universitetsmiljøer. 

Selvom coronarestriktionerne har gjort det 
vanskeligt praktisk at komme rundt til fagmiljø-
erne på fakultetet, har Kirsten Busch Nielsen som 
konstitueret leder blandt andet indgået nye afta-
ler om fakultetets strategi, arbejdstidsnormer og 
samarbejde mellem ledelse og studerende.

Hun har tidligere være med til at løse politisk 
udfordrende opgaver. Som formand for Køben-
havns Universitets Personalepolitiske Udvalg 
spillede hun bl.a. en central rolle i revisionen af 
retningslinjerne for krænkende adfærd, der for-
inden havde medført en heftig debat i medierne.

Kirsten Busch Nielsen har en fortid på Det 
Teologiske Fakultet på KU, hvor hun blev ansat i 
1995 som adjunkt og senere lektor og professor 
i dogmatik med økumenisk teologi. Hun var 
dekan på Teologi fra 2013, indtil hun blev konsti-
tueret som dekan på Humaniora. 

NOVO NORDISK FONDEN  
SKIFTER DIREKTØR 

Mads Krogsgaard Thomsen, koncerndirektør 
for Forskning og Udvikling i Novo Nordisk A/S, 
tiltræder som administrerende direktør i Novo 
Nordisk Fonden den 1. marts 2021. Han afløser 

Birgitte Nauntofte, der har 
været fondens administrerende 
direktør siden 2009.

Novo Nordisk Fonden har 
gennemgået en markant udvik-
ling i de sidste ti år. Ved Birgitte 
Nauntoftes tiltrædelse i 2009 

var der tre ansatte, og fonden uddelte ca. 200 
mio. kr. årligt. Ved udgangen af 2020 var der 211 
ansatte, og fonden uddelte ca. 5,5 mia. kr.

De første forberedelser til direktørskif-
tet i Novo Nordisk Fonden blev indledt helt 
tilbage i begyndelsen af 2020, hvor Lars Rebien 
Sørensen og Birgitte Nauntofte aftalte, at tiden 
var ved at være inde til et skifte på direktør-
posten. Birgitte Nauntofte ønskede efter 12 
år som direktør at få mulighed for at kunne 
påtage sig andre opgaver i den sidste del af sin 
erhvervskarriere. Tidspunktet passer godt med, 
at fonden er på et trin i sin udvikling, hvor det 
er naturligt med et skifte, inden man går i gang 
med at forberede arbejdet til den næste 5-årige 
strategiperiode.

Birgitte Nauntofte bliver i fonden marts 
måned ud for at sikre en grundig overdragelse 
til Mads Krogsgaard Thomsen, og i en periode 
herefter vil hun fortsat stå til rådighed for 
ledelsen. Hun er endvidere indtrådt som besty-
relsesmedlem i LIFE og BII, som Novo Nordisk 
Fonden etablerede som selvstændige fonde i 
december 2020.

Mads Krogsgaard Thomsen startede som 
ph.d.-studerende på Den Kgl. Veterinær- og 
Landbohøjskole, hvorefter han arbejdede tre 
år som forsker på LEO Pharma. For 30 år siden 
flyttede han til Novo Nordisk, hvor han ledte 
først væksthormon- og siden diabetesforsk-
ningen. Han blev forskningsdirektør i 1995 og 
koncerndirektør med ansvar for Forskning og 
Udvikling i 2000 og har igennem tiden stået 
bag udviklingen af 20 lægemidler. Han er tidli-
gere præsident for Akademiet for de Tekniske 
Videnskaber og formand for bestyrelsen på 
Københavns Universitet, hvor han også er 
adjungeret professor i farmakologi.

ESKE WILLERSLEV FÅR 
INTERNATIONAL FORSKNINGSPRIS

Professor Eske Willerslev har 
modtaget Olav Thon Stiftelsens 
internationale forskningspris 
for sit mangeårige bidrag 
til forskning i menneskelig 
evolution. 

Den norske pris er på fem 
millioner norske kroner. Prisvinderen udvælges 
i international konkurrence, og Eske Willerslev 
modtager prisen for sin fremragende og origi-
nale forskning, der i flere henseender har rykket 
ved vores forståelse af menneskets geneti-
ske ophav og ikke mindst den evolutionære 
oprindelse af en række hjernesygdomme. Hans 
forskning har også kastet betydelige bidrag af 
sig til fag som blandt andet medicin, økologi, 
arkæologi og miljøvidenskab.

“Jeg er megastolt over at modtage den her 
pris. Man skal tænke på, at jeg har konkurreret 
med stærke og dygtige forskere fra hele verden, 
så at blive udtrukket af den bunke – det er 
fantastisk, og det er en kæmpe ære og anerken-
delse af centrets arbejde”, udtaler han.

Eske Willerslev har siden starten i 2010 
ledet Center for Geogenetik, der blev til med 
støtte fra Danmarks Grundforskningsfond og 
Lundbeckfonden. I 2019 flyttede centret til det 
nyetablerede Globe Institute på Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet på KU. Kombinationen 
af et moderne fakultet med mange tværfaglige 
profiler er en stor fornøjelse at arbejde med, 
fortæller Eske Willerslev, der i dag også er 
tilknyttet University of Cambridge i England.

Hans blik for at samarbejde med andre 
fagområder var også afgørende ved tildelin-
gen af Olav Thon Stiftelsens internationale 
forskningspris. Prisen blev stiftet i 2013 af den 
i dag 97-årige forretningsmand Olav Thon, 
og det skrives i begrundelsen, at den danske 
topforsker netop også har markeret sig ved at 
etablere nye tværfaglige forskningsfelter.

Overrækkelsen skulle have fundet sted i år 
ved en stor gallamiddag, men er blevet udskudt 
til næste år grundet corona.

NY INSTITUTLEDER PÅ SDU

Jens Troelsen, professor i 
active living, er den 1. marts 
tiltrådt stillingen som insti-
tutleder for Institut for Idræt 
og Biomekanik, Det Sund-
hedsvidenskabelige Fakultet, 
Syddansk Universitet.

Jens Troelsen er 50 år, cand.scient. i idræt og 
historie (1999) og har en ph.d. i sundhedsviden-
skab (2004). Han har tidligere haft ansættelse 
som postdoc, adjunkt og lektor på Institut for 
Idræt og Biomekanik og har siden 2013 fungeret 
som forskningsleder for forskningsenheden 
Active Living. Et nyetableret forskningsområde, 
der skal bringe mere bevægelse ind i hverda-
gen, og som har sat præg på flere byudviklings-
områder og senest har været med til at tegne 
udformningen af det nye byggeri ved SDU’s 
campus i Odense, Nyt SUND og Nyt OUH.

Instituttet er ranglistet som det 7.-bedste 
institut af sin art, beskæftiger over 180 forskere 
og undervisere og har ca. 1.400 studerende.

PRESTIGEFYLDT LEGAT  
TIL AARHUS-BIOLOG

Jens-Christian Svenning, pro-
fessor ved Institut for Biologi 
på Aarhus Universitet, har 
modtaget Villum Kann Rasmus-
sens Årslegat på 5 mio. kr. for sit 
markante bidrag til teknisk og 
naturvidenskabelig forskning.

VILLUM FONDENs bestyrelse udpeger 
modtageren efter indstilling fra en sagkyndig 
komité, som indhenter en udtalelse om den 
enkelte kandidat fra internationale eksperter på 
det pågældende forskningsområde.

VILLUM FONDEN begrunder udpegelsen 
med, at Jens-Christian Svenning har en usæd-
vanlig bred og dyb viden om biologi. Den omfat-
ter dyr og planter på artsniveau; de økologiske 
samspil mellem levende organismer og deres 
omgivelser; i mange forskellige økosystemer; og 
det hele både i fortiden og i nutiden. Han forsker 
i at beskrive de forventede klimaændringers 
betydning for livet på Jorden i fremtiden.
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Jens-Christian Svennings forskningscenter 
forsker i dynamikker i biodiversitet og økosyste-
mer over det meste af verden. Her kombinerer 
man viden fra feltarbejde med data fra satellit-
ter og store databaser og beregner sammen-
hænge og konsekvenser i statistiske modeller.

I arbejdet kombinerer man ren grundforsk-
ning med anvendelsesorienteret forskning, der 
prøver at løse biodiversitetskrisen. Det gælder 
blandt andet udvikling af metoder til effektiv 
overvågning af naturen ved hjælp af satellitter.

ÅRSLEGAT TIL  
ENERGIFORSKER FRA DTU

VILLUM FONDEN har i anled-
ning af sit 50-års jubilæum 
uddelt to årslegater på 5 mio. 
kr. hver. Legatet er navngivet 
efter fonden stifter, Villum 
Kann Rasmussen.

Professor Ib Chorkendorff 
fra Danmarks Tekniske Universitet har modta-
get et årslegat for sin forskning i katalysatorer, 
som kan hjælpe verden til en fossilfri energifor-
syning. 

Ib Chorkendorff står i spidsen for forsknings-
centret “The VILLUM Center for the Science of 
Sustainable Fuels and Chemicals” (V-SUSTAIN) 
på DTU. Her forskes i katalysatorer, som kan 
bruges til at løse nogle af de allersværeste 
udfordringer ved et klimaneutralt samfund.

Forskningen i katalysatorer er væsentlig 
for den grønne omstilling. Katalysatorer vil 
blandt andet kunne bruges til at lagre elektrisk 
energi fra vindmøller i et kunstigt brændstof, så 
energien er tilgængelig, når behovet er der. De 
vil også kunne bruges til at fremstille plastik og 
maling uden brug af fossile brændstoffer, og de 
vil kunne bruges til at fremstille kvælstofgødning 
til fødevareproduktionen mere energieffektivt.

Årslegatet bliver normalt uddelt på Villum Kann 
Rasmussens (1909-93) fødselsdag den 23. januar, 
men i 2021 skete markeringen den 22. januar.

MINISTERIET BEVILGER 
150 MIO. KR. TIL GRØN 
FORSKNINGSINFRASTRUKTUR

Uddannelses- og Forskningsministeriet har 
bevilget 150 mio. kr. til indkøb og bygning af 
nyt udstyr, testfaciliteter og forsøgsanlæg til 
forskningen i forbindelse med den grønne 
omstilling. Det sker som led i Dansk Road-
map for Forskningsinfrastruktur 2020, der er 
Danmarks nationale strategi for forskningsinfra-
strukturområdet.

Ni projekter, der blandt andet kan bidrage 
til et grønnere landbrug ved hjælp af observa-
torier på landbrugsjorde og i skove, er blevet 
udvalgt. Andre forslag kan understøtte udvik-
ling af fremtidens nye energimaterialer, blandt 
andet til brug i batterier og solceller, eller 
gøre os bedre rustet til at modvirke klima- og 
miljøforandringer, fx ved måling af luftkvalitet 
og overvågning af ændringer i luft, is, vand og 
hav i Grønland.

Der er i alt afsat godt 320 millioner kroner i 
2020-2023 i Puljen til Forskningsinfrastruktur.

De ni projekter er: 
DNES – Danish National Election Study på 

Københavns Universitet, der modtager: 
2.690.000 kr.
GIOS – Greenland Integrated Observing 
System, Aarhus Universitet, 36.600.000 kr.
ReWet – Wetland observatories for rewet-
ting of drained peatlands, Aarhus Universitet, 
12.242.022 kr.
SINCRYS – Single Crystal X-ray Diffraction 
Side-station at DanMAX, Aarhus Universitet, 
25.000.000 kr.
SHARE – Survey of Health, Ageing and  
Retirement in Europe – DK, Syddansk Universi-
tet, 4.867.488 kr.
ACTRIS – Research infrastructure for Observa-
tion of Aerosol, Clouds and Trace gasses, Aarhus 
Universitet, 16.713.027 kr.
DaSSCo – Danish Distributed System of 
Scientific Collections, Københavns Universitet, 
29.575.000 kr.
E-MAT – National Infrastructure Laboratory for 
Functional Energy Materials, Danmarks Tekni-
ske Universitet, 33.000.000 kr.
E-RIHS – Danish Research Infrastructure for 
Heritage Science, Københavns Universitet, 
1.146.316 kr.

KU SKAL HUSE NY 
FORSKNINGSENHED 

Børne- og Undervisningsministeriet har taget ini-
tiativ til at få oprettet en ny forskningsenhed, der 
skal styrke og udvide den kvantitative forskning 
på børne- og undervisningsområdet. Enheden 
vil også få en rådgivende funktion i forhold til 
ministeriets eget analyse- og vidensarbejde.

Forskningsenheden placeres på Københavns 
Universitet i et samarbejde mellem Økonomisk 
Institut, Sociologisk Institut og Copenhagen 
Center for Social Data Science. Københavns 
Universitet er valgt ud fra en samlet vurdering 
af ansøgerne.

Der er afsat 7,5 millioner kroner i alt i 
perioden 2021-2024 til etablering og drift af 
forskningsenheden, der forventes etableret i 
efteråret 2021.

TO AU-FORSKERE FÅR LEGAT  
FOR AT OPGIVE DYREFORSØG

Lektorerne Lene Baad-
Hansen, Institut for Odon-
tologi og Oral Sundhed, 
Aarhus Universitet, og 
Karthika Rajeeve, Institut 
for Biomedicin på Aarhus 
Universitet, har begge 

modtaget et legat fra Frøknerne Anna og 
Dagny Hjerrilds Fond. Legatet på 100.000 kr. til 
hver får de for ikke at bruge forsøgsdyr i deres 
forskning.

Lene Baad-Hansen forsker i smerter i mund 
og ansigt, hvilket typisk opleves som intenst 
og er forbundet med stort ubehag og forringet 
livskvalitet hos patienterne. Til trods for at der 
er en lang tradition for at anvende dyreforsøg i 
smerteforskning, har Lene Baad-Hansen aldrig 
benyttet sig af dyremodeller i sine forsknings-
projekter. I stedet har hun i stor udstrækning 
gjort brug af humane eksperimentelle modeller 
for smertetilstande, og hendes data er derfor 
baseret på raske og frivillige forsøgspersoner.

Karthika Rajeeve er biomediciner og under-
søger sygdomsmekanismer og patogene inter-
aktioner, fx bakterielle infektioner. I stedet for 
at anvende rotter og mus i sin forskning bruger 
Karthika Rajeeve den revolutionerende tek-
nologi “organdyrkning” og 3-d-vævsmodeller, 
som fysiologisk minder mere om de patogene 
interaktioner, der foregår i menneskeligt væv, 
end patogene interaktioner i dyremodeller.

NY LEDER FOR DEN 
NATURVIDENSKABELIGE LÆRING

Jan Alexis Nielsen, lektor 
ved Institut for Naturfagenes 
Didaktik på Det Natur- og 
Biovidenskabelige Fakultet på 
Københavns Universitet, er den 
1. februar tiltrådt som institutle-
der samme sted.

Jan Alexis Nielsen blev i 2011 ph.d. i natur-
fagsdidaktik på Syddansk Universitet og blev 
herefter ansat på Institut for Naturfagenes 
Didaktik på Københavns Universitet – først som 
videnskabelig assistent og senere som postdoc. 
Helt central var naturligvis forskningen, men 
sideløbende voksede hans interesse for ledelse 
af både forskningsprojekter og medarbej-
dere, og i 2015 blev Jan Alexis Nielsen leder 
for instituttets nyoprettede forskningsgruppe 
Evaluering og læring i naturfaglig undervisning. 
Fra 2016 til 2019 var han leder af Sektion for 
naturfags- og matematikdidaktisk forskning og 
undervisning, der med fem forskningsgrupper 
er den største sektion på instituttet.

Siden 2019 har Jan Alexis Nielsen været 
studieleder for kandidat- og erhvervskandidat-
uddannelsen inden for den såkaldte STEM-
undervisning. De nye uddannelser henvender 
sig til naturfagslærerne i grundskolen og er 
udviklet i et samarbejde mellem fem universite-
ter og seks professionshøjskoler.

Ved siden af forskning og ledelse har Jan 
Alexis Nielsen varetaget undervisning og vej-
ledning af studerende, ligesom han ofte holder 
oplæg for politikere, myndigheder og undervi-
sere på alle niveauer i uddannelsessystemet. 

Han afløser professor Hanne Andersen, som 
efter fem år på posten som institutleder vender 
tilbage til forskningen, hvor hun vil fokusere 
på videnskabens vilkår og udvikling i det 21. 
århundrede.

RUC OPRETTER NYT  
ARKTISK FORSKNINGSCENTER 

Roskilde Universitet har i tæt 
samarbejde med Ilisimatusarfik 
(Grønlands Universitet) opret-
tet det tværfaglige forsknings-
center Center for Arktiske 
Studier. 

Formålet er at udvikle 
samfundsrelevant, tværfaglig og problemori-
enteret forskning, der kan bidrage til læring og 
kompetenceudvikling, som allerede er godt i 
gang i det grønlandske samfund.

Leder af Center for Arktiske Studier er 
professor John Andersen fra Plan, By og 
Proces på Institut for Mennesker og Tekno-
logi på RUC. Han har tidligere arbejdet med 
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aktionsforskning i forhold til socialt arbejde 
sammen med forskere fra Ilisimatusarfik.

John Andersen har sammen med adjunkt 
Mette Apollo Rasmussen fra Institut for Sam-
fundsvidenskab og Erhverv taget initiativ til 
forskningscentret.

På nuværende tidspunkt er tre institutter på 
Roskilde Universitet involveret i forskningscentret 
med omkring 20 forskere, som arbejder inden for 
forskningsområdet. Centret har et tværfagligt 
fokus og fordeler sig bredt blandt andet inden for 
erhvervsøkonomi/ledelse, planlægning, social-
politik, social entreprenørskab, sikkerhedspolitik, 
klimaforandringer, sundhedsfremme, lærings-
forskning, sprogstudier og kommunikation.

INTERNATIONAL  
TOPFORSKER SKIFTER TIL KU 

27 år efter at han forlod 
Danmark til fordel for Stanford 
University i Californien, er den 
internationalt anerkendte 
topforsker Jesper Svejstrup 
vendt hjem.

Det er et Novo Nordisk 
Foundation Laureate Research Grant på 50 mio. 
kr., der giver ham muligheden for at arbejde i et 
forskningsmiljø i verdensklasse som professor 
og forskningsleder på Institut for Cellulær og 
Molekylær Medicin ved Københavns Universitet. 
Han har også modtaget 15 mio. kr. fra Danmarks 
Grundforskningsfond til at etablere og holde det 
omkostningstunge laboratorium på KU kørende.

De syvårige Laureate Research Grant-bevil-
linger gives til fremragende internationale for-
skere, som ønsker at etablere en forskergruppe 
i Danmark. Topforskerens ankomst skal styrke 
dansk forskning på både kort og langt sigt og 
bidrage til at gøre Danmark til et internationalt 
omdrejningspunkt for forskning inden for 
biomedicin og bioteknologi.

Siden 2012 har Novo Nordisk Fonden gen-
nem programmet uddelt i alt 655 mio. kr. fordelt 
på 16 bevillinger.

Jesper Svejstrups forskning drejer sig om 
at kortlægge og forstå, hvordan DNA’et i vores 
gener bliver aflæst og omsat til RNA og derefter 
til proteiner. Når generne bliver aflæst af den 
molekylære maskine, der kaldes for RNA poly-
merase II (RNAPII), er det essentielt, at arvemas-
sen forbliver stabil, for hvis den ikke er det, kan 
der gå hårdknude i hele det genetiske apparat.

Jesper Svejstrups forskningsgruppe arbejder 
specifikt på at forstå forbindelsen mellem de 
proteinfaktorer, der regulerer RNAPII og aflæs-
ningen af gener, og de proteiner, som holder 
arvemassen stabil under hele processen.

FIRE NYE INSTITUTLEDERE  
PÅ AU-FAKULTET 

Fakultetet Technical 
Sciences på Aarhus 
Universitet har ansat 
fire nye institutledere, 
der er tiltrådt den 1. 
marts. De har alle erfa-
ring med både ledelse, 
forskning, uddannelse 

og erhvervssamarbejde.

De fire nye institutledere til ingeniørområ-
det er:
Lars Ditlev Mørck Ottosen, institutleder for 
Institut for Bio- og Kemiteknologi. Han har hidtil 
været professor og konstitueret institutleder 
ved samme institut. 
Mikael Bergholz Knudsen, institutleder for 
Institut for Elektro- og Computerteknologi. Han 
har hidtil været ingeniørdocent og konstitueret 
institutleder ved samme institut. 
Anders Brandt, institutleder for Institut for Meka-
nik og Produktion. Han har hidtil været professor 
og vice-sektionsleder ved Institut for Mekanik og 
Elektronik på Syddansk Universitet (SDU).
Mikkel K. Kragh, institutleder for Institut for 
Byggeri og Bygningsdesign. Han har en fortid 
som professor og sektionsleder ved Institut for 
Teknologi og Innovation på Syddansk Universi-
tet (SDU).

NICOLE SCHMITT ÅRETS 
UNDERVISER PÅ KU

Professor MSO Nicole Schmitt 
har modtaget årets under-
visningspris fra Københavns 
Universitet, fordi hun gennem 
gode og letgenkendelige 
sammenligninger gør svært 
medicinsk stof nemt at forstå 

for de studerende. Hendes studerende mener 
desuden, at hun under coronakrisen har for-
mået at gøre sin digitale undervisning lige så 
spændende og engagerende som den fysiske i 
undervisningslokalet.

Undervisningsprisen – også kaldet Årets 
Harald – er opkaldt efter matematikeren Harald 
Bohr. Med prisen følger en porcelænsugle og 
25.000 kroner.

NYT GRUNDFORSKNINGSCENTER 
PÅ AAU

Danmarks Grundforsknings-
fond har bevilget 68,5 mio. kr. 
til det nye grundforsknings-
center Center for Molecular 
Prediction of Inflammatory 
Bowel Disease (PREDICT) på 
Det Sundhedsvidenskabelige 

Fakultet ved AAU.
Patienter med kroniske tarmsygdomme 

oplever meget varierende sygdomsfor-
løb, så det er forskernes mål at skabe den 
nødvendige grundlæggende forståelse for, 
hvordan sygdommene opstår og forløber. 
Den viden er nemlig forudsætningen for, at 
man kan forebygge, udvikle ny medicin og 
skræddersy en behandling, der passer til 
den enkelte.

Professor Tine Jess bliver leder af det nye 
grundforskningscenter, der er placeret på AAU’s 
campus i København. Ud over et meget stærkt 
videnskabeligt miljø omkring Aalborg Universi-
tet og Aalborg Universitetshospital, hvor der er 
en mangeårig tradition for at forske i mave- og 
tarmsygdomme, deltager også forskere fra 
Statens Serum Institut, Region Hovedstadens 
Psykiatri og Københavns Universitet.

Også internationalt ønsker forskere blandt 
andet fra Harvard Medical School, Mount Sinai 

NY, University of California, Cambridge, Impe-
rial College og Sorbonne at være med i det nye 
forskningssamarbejde.

KU-SAMF ANSÆTTER CHEF FOR 
UDVIKLING OG KOMMUNIKATION 

Rune Heiberg Hansen er den 
1. februar tiltrådt som chef for 
udvikling og kommunikation 
på Det Samfundsvidenskabe-
lige Fakultet på Københavns 
Universitet.

Rune Heiberg Hansen bliver 
ansvarlig for fakultetets opsøgende arbejde 
i forhold til fonde og udvikling af planer for 
forskningsansøgninger inden for SAMF’s strate-
giske satsningsområder, fakultetets satsning på 
efter- og videreuddannelse, vidensudveksling 
med omverdenen samt intern og ekstern kom-
munikation.

Hans første opgave bliver at opbygge en ny 
afdeling for forskning, udvikling og kommuni-
kation i fakultetssekretariatet. 

Rune Heiberg Hansen kommer til SAMF fra 
en stilling i DAMVAD Analytics, hvor han var 
ansvarlig for forretningsudvikling inden for 
uddannelsessektoren. Før det var Rune Heiberg 
Hansen områdechef for Danmarks Akkredi-
teringsinstitution. Han har også arbejdet på 
Aarhus Universitet og for Danske Universiteter, 
og så har han i en årrække markeret sig i den 
uddannelsespolitiske debat. Rune Heiberg 
Hansen er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus 
Universitet.

126 MIO. KR. TIL 19 
FORSKERTALENTER

VILLUM NFONDEN har uddelt i alt 126 millioner 
kroner til 19 talentfulde yngre forskere inden for 
teknisk og naturvidenskabelig forskning.

Formålet med Villum Young Investigator-
programmet er at give danske og uden-
landske forskningstalenter mulighed for 
at forfølge deres ideer og opbygge egne 
forskergrupper på danske universiteter. Bevil-
lingerne er på mellem seks og otte millioner 
kroner.

De 19 forskere er:
Shweta Agarwala, Aarhus Universitet, Institut 
for Elektro- og Computerteknologi – 6 millioner 
kroner.
Mie Andersen, Aarhus Universitet, Institut for 
Fysik og Astronomi – 8 millioner kroner.
Tina Santl-Temkiv, Aarhus Universitet, Institut 
for Biologi – 6 millioner kroner.
Kasper Vita Kristensen, Aarhus Universitet, 
Institut for Bio- og Kemiteknologi – 6 millioner 
kroner.

NAVNE 
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Astri Bjørnetun Haugen, Danmarks Tekniske 
Universitet, DTU Energi – 6 millioner kroner.
Janus Eriksen, Danmarks Tekniske Universitet, 
DTU Kemi – 8 millioner kroner.
Mikkel Heuck, Danmarks Tekniske Universitet, 
DTU Fotonik – 6 millioner kroner.
Ivana Konvalinka, Danmarks Tekniske Univer-
sitet, DTU Compute – 6 millioner kroner.
Alexander Michel, Danmarks Tekniske Univer-
sitet, DTU Byg – 6 millioner kroner.
Eva Rotenberg, Danmarks Tekniske Universi-
tet, DTU Compute – 6 millioner kroner.
Felix Trier, Danmarks Tekniske Universitet, DTU 
Energi – 8 millioner kroner
Fei Ding, Syddansk Universitet, Mads Clausen 
Instituttet – 6 millioner kroner.
Michele Fabris, Syddansk Universitet, SDU 
Biotechnology – 8 millioner kroner.
Ahmad Rafsanjani, Syddansk Universitet, 
Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet – 6 mil-
lioner kroner.
Stephanie Horion, Københavns Universitet, 
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning – 
6 millioner kroner.
Morten Kjærgaard, Københavns Universitet, 
Niels Bohr Institutet – 8 millioner kroner.
Laura Mancinska, Københavns Universitet, 
Institut for Matematiske Fag – 6 millioner 
kroner.
Charlotte Mason, Københavns Universitet, 
Niels Bohr Institutet – 8 millioner kroner.
Roberta Sinatra, IT-Universitetet – 6 millioner 
kroner. 

Fonden havde modtaget 161 ansøgninger 
om at komme med i programmet. 

ITU-PROJEKT SKAL UNDERSØGE 
POLITIETS BRUG AF BIG DATA

IT-Universitetet vil i de kom-
mende tre år stå i spidsen for 
et omfattende internationalt 
forskningsprojekt, som skal 
undersøge politiets brug af 
bl.a. big data til efterforskning 
og forebyggende politiarbejde. 

Formålet er at afdække de menneskelige og 
samfundsmæssige følger af politiets stigende 
brug af teknologiske løsninger som ansigts-
genkendelse, kameraovervågning, big data og 
andre digitale værktøjer.

Projektet hedder CUPP (Critical Under-
standing of Predictive Policing) og vil blive 
realiseret med en bevilling fra NordForsk på 1 
million euro. Ud over IT-Universitetet deltager 
de it-professionelles fagforening, PROSA, samt 
universiteter og forskningscentre i Estland, 
Letland, Norge og Storbritannien.

Ifølge Vasilis Galis, lektor ved Center for 
Digital Velfærd på ITU og projektleder for CUPP, 
er forskernes interesse i Danmark rettet mod 
politiets it-system POL-INTEL, som er udviklet af 
det amerikanske firma Palantir. Systemet sam-
kører information fra eksempelvis politirappor-
ter og anmeldelser af kriminalitet fra politiets 
egne databaser med eksterne kilder. Systemet 
er ved hjælp af kunstig intelligens og data 
fra sociale medier bygget til at komme med 
forudsigelser om, hvem der har størst sandsyn-
lighed for at begå kriminalitet – et eksempel på 
såkaldt intelligence-led policing.

Ud over selve forskningen vil projektet 

bestå af en række arrangementer, som vil blive 
organiseret af PROSA. Arrangementerne har til 
formål at inddrage helt almindelige civile bor-
gere, som også kan blive opdateret og hente 
viden på forskningsprojektets hjemmeside.

75 MIO. KR. TIL  
HJERNEFORSKNING PÅ AU

Lundbeckfonden har bevilget 
75 mio. kr. til hjerneforsknings-
centret DANDRITE på Aarhus 
Universitet. Pengene udbetales 
i perioden frem til 2028 og skal 
primært bruges til at rekruttere 
fem nye DANDRITE-gruppele-

dere med individuelle forskningsprogrammer 
inden for neurovidenskab.

Ambitionen er at skabe et neurovidenska-
beligt miljø med spændende internationale 
forskerprofiler.

Lundbeckfonden har allerede støttet 
DANDRITE (Danish Research Institute of Trans-
lational Neuroscience) med i alt 120 mio. kr., 
fra centret blev etableret i 2013 til 2020, og nu 
følger altså yderligere 75 mio. kr.

Professor Poul Nissen, centerdirektør for 
DANDRITE, siger, at bevillingen giver mulig-
hed for fortsat at udvikle og introducere nye 
metoder inden for dansk neurovidenskab og 
rekruttere nye talenter.

OTTE NYE MEDLEMMER  
AF DET UNGE AKADEMI 

Det Unge Akademi, der er en selvstændig 
enhed under Det Kongelige Danske Videnska-
bernes Selskab, har optaget otte nye medlem-
mer. 

Det Unge Akademi blev oprettet i 2011 som 
et videnskabeligt forum for unge, talentfulde 
forskere.

Med de nye optagede har akademiet nu 
medlemmer fra yderligere to universiteter – 
CBS og Aalborg Universitet – og får udvidet 
den faglige repræsentation med medlemmer 
inden for blandt andet medicin og forhistorisk 
arkæologi.

De nye medlemmer er:
Christoph Houman Ellersgaard, Department 
of Organization, Copenhagen Business School
Louise Kruse Jensen, Institut for Veterinær- og 
Husdyrvidenskab, Københavns Universitet
Mathias Wullum Nielsen, Institut for Sociologi, 
Københavns Universitet
Nicolai Jacob Wewer Albrechtsen, NNF 
Center for Protein Research, Københavns 
Universitet, og Klinisk Biokemisk Afdeling, 
Rigshospitalet
Niels Christian Hansen, Aarhus Institute of 
Advanced Studies og Center for Music in the 
Brain, Aarhus Universitet
Rune Busk Damgaard, Institut for Bioteknologi 

og Biomedicin, Danmarks Tekniske Universitet
Stine Linding Andersen, Klinisk Institut, 

Aalborg Universitet, og Klinisk Biokemisk Afde-
ling, Aalborg Universitetshospital

Trine Kellberg Nielsen, Institut for Kultur 
og Samfund, Aarhus Universitet, og Moesgaard 
Museum

STARTPAKKE TIL  
FEM YNGRE FORSKERE

Novo Nordisk Fonden har 
uddelt 24,4 mio. kr. fordelt på 
fem bevillinger gennem sit 
nye Start Package-program. I 
programmet kan danske forsk-
ningsinstitutioner søge om 
midler til at etablere en forsker-

gruppe omkring en nyrekrutteret forsker samt 
til bl.a. flytning og etablering af laboratorie.

“Med startpakkerne ønsker vi at øge danske 
forskningsinstitutioners konkurrenceevne i 
forhold til at tiltrække talenter og topforskere. 
Startpakker er et internationalt anerkendt 
instrument til at tiltrække de stærkeste forskere. 
Det er vigtigt, at danske forskningsinstitutio-
ner også har dette redskab til rådighed i den 
internationale konkurrence om de bedste 
hjerner. Dette vil bringe nye forskningsområder 
til Danmark og fremme kvaliteten og internatio-
naliseringen af eksisterende forskningsmiljøer i 
Danmark”, siger Lene Oddershede, Senior Vice 
President, Novo Nordisk Fonden.

De fem startpakkebevillinger er primært givet 
til rekruttering af yngre forskertalenter, der alle 
har opnået imponerende resultater ved nogle af 
verdens bedste universiteter i bl.a. USA og Schweiz. 

De fem bevillingsmodtagere er:
Lektor Jichen Zhu modtager en bevilling på 
3,2 mio. kr. og flytter fra Drexel University, USA, 
til IT-Universitetet i København.
Professor Vivek Shende modtager en bevil-
ling på 6 mio. kr. og flytter fra University of Cali-
fornia, Berkeley, USA, til Institut for Matematik 
og Datalogi, Syddansk Universitet.
Lektor Daniel Teichmann modtager en bevil-
ling på 6 mio. kr. og flytter fra RWTH Aachen 
University, Tyskland, til Mærsk Mc-Kinney Møller 
Instituttet, Syddansk Universitet.
Lektor Zsolt István modtager en bevilling på 
knap 3,2 mio. kr. og flytter fra Madrid Institute 
for Advanced Study, Spanien, til IT-Universitetet 
i København.
Lektor Dmitriy Traytel modtager en bevilling 
på knap 6 mio. kr. og flytter fra ETH Zürich, 
Schweiz, til Datalogisk Institut, Københavns 
Universitet.

De fem forskeres bevillinger løber alle over 
fire år og er de første, der er uddelt igennem 
Start Package-programmet. Novo Nordisk Fon-
den har afsat i alt 140 mio. kr. til programmet. 
Fonden er åben for ansøgninger året rundt, og 
bevillinger uddeles fire gange årligt.

Har du en navnenyhed, som du tænker 
er relevant, så send den til redaktionen 
på cbl@dm.dk. Vi kan ikke love, at alle 
kommer med, og forbeholder os ret til at 
redigere teksten.
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V i kigger i disse år ind i en fremtid, hvor mange men-
neskelige jobfunktioner ser ud til at kunne blive 
varetaget af robotter og kunstig intelligens. Toge og 

busser kan køre af sig selv, vinduer kan pudses af robotter 
med sugekopper, og selv agent 007 med license to kill er i dag 
erstattet af dræberdroner, der efterlader færre smadrede biler 
og knuste pigehjerter.

Men videnskaben er vel trods alt ikke så dum, at den opfin-
der robotter, der kan erstatte forskerne selv?

Jo, det er den. På University of Liverpool har nogle forskere 
på instituttet for kemi været så dumme, at de har opfundet en 
robot, der kan udføre kemiske forsøg i laboratoriet. En stor, 
firkantet boks på omkring 400 kg udstyret med en meget 
bevægelig gribearm, der kan rulle rundt og betjene laborato-
riets maskiner.

Robotten kommer egentlig fra en bilfabrik, men forskerne 
har omprogrammeret den til kemisk laboratoriearbejde og 
udstyret den med så meget kunstig intelligens, at den kan 
udføre eksperimenter uden menneskeligt input.

Prisen for selve robotten har været i omegnen af en mil-
lion kroner, og dertil kommer tre års udviklingsarbejde. 
Men sikke en medarbejder, de har fået for pengene. Den 
arbejder 21½ time i døgnet, kun afbrudt af en pause, hvor 
den genoplader batterierne. I forbindelse med et studie af 
bedre fotokatalysatorer til brintproduktion udførte robotten 
688 eksperimenter over otte dage. Arbejdet bestod i at lave 
opløsninger, eksponere dem for lys og analysere resultatet i 
en gaskromatograf. Studiet blev i øvrigt publiceret i Nature.

“Dette er ikke bare en maskine i laboratoriet. Det er et nyt 
medlem af vores team udstyret med superkræfter, og det 
frigør tid for menneskeforskerne til at tænke kreativt”, lyder 
det fra professor Andrew Cooper, leder af forskningscenteret 
Materials Innovation Factory, på instituttets hjemmeside.

Han vurderer, at robotten på en uge kan udføre lige så 

mange eksperimenter, som en ph.d.-studerende vil kunne nå 
i løbet af hele ph.d.-projektet.

Eller som ph.d.-studerende Benjamin Burger, som har 
været med til at udvikle robotten, konstaterer: “Den keder 
sig ikke, den bliver ikke træt, og den arbejder hele tiden uden 
behov for ferier”.

Dette har ikke mindst vist sit værd under de aktuelle 
coronalockdown, som i perioder har tømt laboratorierne på 
britiske universiteter på samme måde som i Danmark. 

Andrew Cooper og folkene omkring projektet har i øvrigt 
dannet et spinoffselskab, der på et tidspunkt forventer at 
kunne producere og sælge kemikerrobotten.

Så … måske er det på tide at skifte branche. 

Af Lasse Højsgaard – lah@dm.dk – Foto: University of Liverpool

Flittig og lockdownsikker forsker
På universitetet i Liverpool har de udviklet lidt af 
en mønstermedarbejder: En kemiker i form af en 
robot, der på en uge kan udføre lige så mange 
eksperimenter som i et helt ph.d.-projekt. Og så 
arbejder den også under coronapandemien.  

Den blev egentlig 
bygget til at 

producere biler, 
men efter grundig 

oplæring er 
robotten blevet en 

særdeles produktiv 
kemiker.


