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STATUS FOR DE SEKS FOKUSOMRÅDER 
 

 RELIGION SOM NORMSÆTTER 

Fokusområdet ”Religion som normsætter” vil bidrage til en dybere forståelse af religionens rolle i den 
historiske og aktuelle formning af kultur og samfund. Forskningen vil åbne for sammenligninger 
imellem jødedom, kristendom og islam på baggrund af eksegetiske, historiske og systematiske 
perspektiver. I den moderne sammenhæng vil fokusområdet belyse, hvorvidt religion længere kan 
fungere som normsætter. I relation til fx muslimsk fundamentalisme eller det såkaldte kristne højre i 
USA er fokusområdet yderst relevant i et samfundsmæssigt perspektiv.  

Forskningen koncentreres omkring udvalgte temaer, der bygger videre på eksisterende 
forskning inden for felter, hvor universitetet er stærkt eller besidder særlige kompetencer. Med basis i 
teologisk og religionsvidenskabelig forskning står temaerne endvidere i forbindelse med forskning på 
det humanistiske og det samfundsvidenskabelige område.  
  
Hvordan 
Aktiviteterne inden for fokusområdet er bygget op omkring tre temaer: 
1) Kampen om religiøse tekster i antikken,  
2) Bibeltekster, salmer og litteratur og  
3) Hellige tekster og retslige normer. 
 
Fokusområdet er organiseret med en koordinator for hver temagruppe og en overordnet koordinator for 
hele fokusområdet. Planen er, at temagrupperne afholder egne aktiviteter og enkelte fællesseminarer.  

Tema 1: Grundstammen i aktiviteterne udgøres af en forskergruppes månedlige seminarer og 
individuelle studier. Dertil kommer en række mindre symposier (2-3) dage, hvor projektet gæstes af 
udefrakommende, oftest udenlandske forskere. Endelig er der planlagt større internationale konferencer 
i januar 2007 og i 2009. På forskeruddannelsessiden samarbejdes der med Norfa-netværk om årlige 
ph.d.-kurser, ligesom der i projektets regi afholdes mindst et ph.d.-kursus.  

Tema 2: Der opbygges et samarbejde med danske og europæiske teologer, religionsforskere og 
litterater. Hvert semester afholdes seminarer. Flere projekter vil munde ud i selvstændige monografier 
og/eller større videnskabelige artikler. Derudover forventes temaets emner at blive frugtbargjort i 
undervisningen på kandidatuddannelsen. Hertil kommer løbende formidling gennem folkelige foredrag 
o.l.  Tema 2 vil stå for en international konference i 2008. 

Tema 3: Her vil indgå et samarbejde mellem danske og europæiske teologer, religionsforskere, 
jurister og politologer. Der er planlagt afholdelse af symposier, konferencer og studiedage. 
Forskningsprojektet afsluttes med en større konference. Forskningsresultaterne vil indgå løbende i 
undervisningen. Fokusområdets deltagere mødes regelmæssigt for at fremlægge forskningsresultater og 
kommende initiativer. Fokusområdets deltagere vil deltage i den offentlige debat. Herudover vil såvel 
bøger som artikler om emner med relation til fokusområdet blive publiceret.  
 
Status 
Der er afholdt et eksternt seminar om sammenhængen mellem fokusområdets overordnede emne og de 
tre temaer. Seks seniorforskere har bidraget med papers om ”Religion som normsætter”. Debatten på 
seminaret har afdækket et behov for at præcisere titerne på to af temaerne. Titlen på Tema 2 ændres til 
”Bibel og litteratur - reception og transformation”, og titlen på Tema 3 ændres til: ”Religion, politik og 
ret.” 
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Der er blevet oprettet en platform for udveksling af papers i AULA. En dansk og engelsk 
hjemmeside for fokusområdet vil foreligge pr. 1. oktober, mens den officielle igangsættelse af 
fokusområdet finder sted ved et åbent arrangement på Det Teologiske Fakultet d. 7. oktober.    
 Tema 1 har en dansksproget skriftserie, hvis fokus er formidling af forskningsresultater til et 
nordisk publikum. Der er også grundlagt en engelsksproget skriftserie med et internationalt fagkyndigt 
publikum som målgruppe. Endelig udarbejdes der i øjeblikket en strategi for, hvordan relevante 
delemner, begivenheder, publikationer o.l. omtales i den danske dag- og fagpresse. 

 TEORETISK NATURVIDENSKAB  

Fundamental naturvidenskabelig forskning er forudsætningen for al naturvidenskabelig og teknisk 
forskning. Det er dermed en forudsætning for de fremtidige satsninger inden for alle strategiske, 
tekniske og anvendelsesorienterede forskningsfelter (inkl. sundhedsvidenskaben), at teoretisk 
naturvidenskabelig forskning har stor styrke og høj kvalitet. Derfor er Teoretisk Naturvidenskab 
udvalgt som et særligt fokusområde for Aarhus Universitet. 
 Ved Aarhus Universitet har den teoretiske naturvidenskab en sådan styrke, at universitetet kan 
gøre sig gældende i eliten. Det Naturvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet har således senest 
opnået en placering som bedste nordiske fakultet og blandt Top15 i Europa i en ranking af 
naturvidenskabelige fakulteter foretaget af Times Higher Education. Etableringen af Teoretisk 
Naturvidenskab som et fokusområde vil medvirke til at sikre denne styrkeposition til gavn for hele 
landets forøgede forskningsindsats. 
 
Hvordan 
Fokusområdet, Teoretisk Naturvidenskab, er blevet underbygget med et Center for Teoretisk 
Naturvidenskab (CTN). Centret danner nu rammen for de øvrige aktiviteter på området, som kan 
inddeles i tre hovedområder: 

1. CTN-Graduate School 
2. CTN-Forskning 
3. CTN-Forum 

 
CTN-Graduate School vil fordele stipendiemidler til projekter af tværfaglig karakter og forestå 
afviklingen af interdisciplinære kurser. CTN-Graduate School vil endvidere kunne indgå som aktiv 
partner, hvis en eller flere forskningsgrupper ønsker at søge eksterne midler. 

CTN-forskning vil føre til en yderligere begunstigelse af den teoretiske forskning med særlig 
henblik på at styrke og udbrede tværvidenskabelige initiativer. Hovedvirkemidlet vil være ansættelse af 
post. doc.s i tværvidenskabelige projekter imellem to eller flere forskningsgrupper. 

CTN-forum vil stå for afholdelse af fælles arrangementer med et tværfagligt fokus (fx en 
foredragsrække, ”Lindhard Lectures” og mindre seminarer), der henvender sig til alle ansatte, 
studerende og tidligere studerende uanset, om de er direkte engagerede i tværdisciplinære aktiviteter 
eller ej. Der vil blive en social og politisk funktion for centret, idet det vil være med til at sikre 
profileringen af den teoretiske forskning i konkurrence med den mere eksperimentelt orienterede 
forskning.  

Centret er etableret med en centerleder, der støttes af en styregruppe. Centret har til formål at 
skabe et fælles identitetsskabende forum for grundvidenskabelig, teoretisk forskning inden for 
naturvidenskab – med en meget åben kontaktflade til de eksperimentelle grupper, der arbejder ud fra 
teoretiske problemstillinger, og til sundhedsvidenskab og samfundsvidenskab. Centret skal være 
rammen om et stærkt, internationalt orienteret gæsteforskerprogram med et tilhørende post.doc. 
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program. På lidt længere sigt skal det også omfatte fælles forskningsprojekter og fælles kursusaktivitet. 
Der findes en række gode erfaringer at bygge på blandt andet fra centre støttet af Danmarks 
Grundforskningsfond. 
 
Status 
CTN blev oprettet juni 2005. Inden for de tre hovedområder er centret allerede langt fremme med 
planlægningen af en række seminarer, og en uformel undersøgelse har tilvejebragt et overblik over 
eksisterende kontakter og tværvidenskabelige samarbejder. Derudover er centret også involveret i en 
konkret EU-ansøgning om et Marie Curie Training Site ligesom den første Lindhard Lecture er blevet 
afholdt.  

 VIDENSSAMFUNDET 

I det moderne samfund er viden en central kilde til økonomisk og anden værdiforøgelse og derfor også 
ud fra et samfundsmæssigt perspektiv en yderst relevant genstand for forskning. Forskningen retter sig 
mod en større forståelse af hvad viden er, og hvordan forskellige vidensformer og forskellig 
videnspraksis fungerer. Forskningen skal afdække og præcisere, hvordan viden virker gennem læring, 
brug og udvikling. Der vil blive lagt særlig vægt på den informationsteknologiske udviklings betydning 
for vidensproduktion og vidensdeling. En øget forståelse af hvad viden er, kan og bør være i et åbent og 
demokratisk samfund, vil samtidig bidrage til en større afklaring af universitetets egen rolle i 
udviklingen af videnssamfundet.  

Fokusområdet videreudvikler og integrerer eksisterende spidsforskning på en række af 
universitetets fagområder, især inden for filosofi og idéhistorie, informations- og medievidenskab samt 
antropologi, arkæologi og lingvistik.  
 
Hvordan 
Fokusområdet er inddelt i fire overordnede hovedtemaer: 

1. Hvad er videnssamfundet? 
2. Æstetiske praksisser og erfaringsformer i videnssamfundet 
3. Et elektronisk og teknologisk medieret samfund 
4. Vidensfelter og organisationer i videnssamfundet 
 

Arbejdet med fokusområdet er organiseret med en styregruppe, hvor der indgår en leder, stedfortræder 
og fire koordinatorer for de overordnede hovedtemaer. Det er planen, at der vil blive afholdt flere 
workshops i løbet af et semester og derudover en række konferencer med international deltagelse. 
Første konference planlægges afholdt i begyndelsen af 2006 og har arbejdstitlen ”Videnssamfundet 
som fænomen og begreb”.  

Fokusområdet skal motivere til og etablere betingelser for øget forskersamarbejde og 
tværfagligt samarbejde. Det er det Humanistiske Fakultets generelle hensigt, at give særlig prioritet til 
ph.d. ansøgninger, hvis projekttema befinder sig inden for fokusområderne. Der etableres et 
flerstrenget, internt IT-forum for fokusområdet, hvor nyhedsbreve, konferenceinformationer, opslag om 
gæsteforelæsninger, debatindlæg mv. placeres. Hertil kommer etablering af en hjemmeside. Der vil 
blive opfordret til udgivelse af peer-reviewede publikationer. I tillæg til publicerede artikler planlægges 
en bogserie, som fokuserer på forskellige tematikker forbundet med videnssamfundet. 
 
Status 
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Projektets interessenter indkaldes i september til et fællesmøde og til separate møder inden for de fire 
temablokke med henblik på yderligere præcisering af deltagerfelt og organisationsstruktur, muligheder 
for samkøring af delprojekter og planlægning af de første workshops og seminarer. En større 
konference med arbejdstitlen ”Videnssamfundet som fænomen og begreb” planlægges til begyndelsen 
af 2006. 

 GLOBALISERING 

Globalisering i bredeste forstand betyder udvidelse og intensivering af økonomiske, politiske, sociale, 
kulturelle og juridiske relationer på tværs af grænser. Globaliseringen er ulige, både når det gælder 
geografisk udbredelse og betydningen for de enkelte kulturer, sektorer og sagsområder. Globaliseringen 
drives frem af mange forskellige faktorer: økonomiske, teknologiske, sociale, politiske og andre 
forhold på mange niveauer spiller ind. Globaliseringen er både årsag og virkning – den er ikke en 
anonym maskine, stater og andre aktører blindt må indrette sig efter; men samtidig har de aktører, 
som fremmer globaliseringen, ikke nødvendigvis fuld kontrol over den.  

Globalisering indebærer bl.a. vækst i international handel, hurtigere international 
kommunikation, liberalisering af national lovgivning, øget migration og kulturel interaktion. 
Globaliseringen skaber kvalitative forandringer for verdens nationer og nye spilleregler for borgerne.  
Det er således af samfundsmæssig interesse, at globaliseringen analyseres på et solidt 
forskningsmæssigt grundlag med bidrag fra forskellige videnskaber med henblik på at besvare bl.a. 
følgende spørgsmål: Hvori består globaliseringen? Hvordan påvirkes det internationale samfund 
af globalisering, og hvilken rolle spiller europæisk integration i denne proces? Hvordan påvirkes det 
danske arbejdsmarked af globalisering? Hvordan påvirker globalisering menneskers livsstil og 
levevilkår, og hvordan forholder den enkelte borger sig til globalisering?  

Forskningen i globaliseringens muligheder og konsekvenser er ved Aarhus Universitet forankret 
i stærke og brede forskningsmiljøer. Globalisering som fokusområde forventes at fremme den 
tværvidenskabelige analyse på grundlag af et samarbejde mellem flere hovedområder. 
Fokusområdet er oprindeligt beskrevet i Det Samfundsvidenskabelige Fakultets projektbeskrivelse 
(http://www.sam.au.dk/pdf/pjecer/globalisering_aug04.pdf) og i et notat fra Det Humanistiske Fakultet. 

  
Hvordan 
Indsatsen på fokusområdet er bygget op omkring to søjler:  

1. En samfundsvidenskabelig søjle med temaerne det globale marked, europæisk integration, 
global ledelse, globalisering og velfærdsstaten samt regeringens rolle i internationale 
relationer. 

2. En humanistisk søjle med temaerne materiel kultur og identitetsdannelse: Globalisering i fortid 
og nutid, nationer, regioner og netværk på globale præmisser, æstetik og litteratur på 
globaliserede betingelser samt globalisering og lokalisering: Migration, identitet og 
hybridisering.  

 
På de deltagende fakulteter er der etableret en forskningsledelse, der i foråret 2005 indkaldte yderligere 
bidrag fra de relevante forskningsmiljøer. I efteråret 2005 afholdes interne workshops på grundlag af 
projektoplæg fra grupper af videnskabelige medarbejdere med henblik på at skabe grundlag for den 
endelige projektbeskrivelse. Aktiviteterne munder ud i afholdelsen af en konference, hvor bl.a. 
udvalgte projektforslag, der kommer til at udgøre fokusområdets kerne, præsenteres. Det er hensigten 
allerede ved udgangen af 2005 at udarbejde en oversigt over de forskningspublikationer, som projektet 
indtil da har givet anledning til.  
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Status  
Forskningsledelsen ser det som sin primære opgave for tiden at koncentrere projektet om centrale og 
gerne tværvidenskabelige temaer i tæt samarbejde med de deltagende forskere. Der er etableret et miljø 
for regelmæssige debat- og inspirationsmøder i de enkelte projektgrupper, et it-forum for alle deltagere 
inden for fokusområdet med elektroniske nyhedsbreve. Fokusområdet er allerede inkorporeret i en 
række undervisningsforløb. Det ses blandt andet i Det Humanistiske og Det Samfundsvidenskabelige 
Fakultets forslag til en kandidatuddannelse i International Studies og i Det Humanistiske Fakultets 
bachelorkursus i ”Historisk og Global Perspektivering”. 

 MOLEKYLÆR MEDICIN 

Den molekylære forståelse af cellers struktur og funktion har åbnet mulighed for en målrettet indsats 
for afdækning af årsager til sundhed og sygdom og hermed skabe nye muligheder for at kunne 
forebygge og behandle en række vigtige sygdomme. Forskning inden for området skal sikre den bedst 
mulige behandling af patienter, hvilket forudsætter en øget forståelse af sygdomsmekanismer, 
udvikling af ny følsom diagnostik og udvikling af bedre forebyggelse og behandling. Forskningen vil 
således både have samfundsmæssig betydning for folkesundheden og et erhvervsmæssigt sigte rettet 
mod farma- og biomedicoindustrien.  

En effektiv udnyttelse af mulighederne inden for den molekylære medicin kræver en 
multidisciplinær tilgang, der involverer alle leddene fra det basale biomedicinske laboratorium til 
klinisk, patientnær forskning. Indsatsen vil derfor sigte mod at øge samspillet mellem eksisterende 
grupper inden for universitetets stærke biomedicinske og kliniske sektorer samt molekylær/nano life-
science. Med basis i Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet vil indsatsen derudover involvere etiske, 
filosofiske, psykologiske og sociologiske aspekter, som universitetets øvrige fakulteter kan bidrage 
med. Aarhus Universitet vil således med udnyttelsen af allerede eksisterende styrkepositioner kunne 
tilbyde et internationalt konkurrencedygtigt miljø for forskning, uddannelse og udvikling inden for 
molekylær medicin. Målet er bl.a. at skabe en samlet ramme omkring en graduate school i molekylær 
medicin, der forbinder en række fagdiscipliner inden for sundheds- og naturvidenskab. 
 
Hvordan 
En arbejdsgruppe har foreslået, at indsatsen på fokusområdet organiseres omkring et antal 
interaktionsplatforme: 
 

1. Molekylære sygdomsårsager (ætiologi) 
2. Molekylære sygdomsmekanismer (patogenese) 
3. Molekylær sygdomsdiagnostik (diagnostik)  
4. Molekylær sygdomsintervention (forebyggelse/behandling) 

 
Interaktionsplatformene får ansvaret for etablering af en række aktiviteter, herunder hjemmeside, 
journal clubs og forskellige mødeaktiviteter. Derudover foreslås oprettet summerschools, 
seminarrækker og ph.d.-kurser. På tværs af interaktionsplatformene skal der dannes en række 
teknologi- og kompetencecentre i forbindelse med eksisterende forskergrupper, hvor investeringer i 
etablering og drift modsvares af en forpligtelse til tilgængelighed og rådgivning.  

Der nedsættes en styregruppe med deltagelse af dekanerne for Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultet (formand) og Det Naturvidenskabelige Fakultet. Repræsentanter for universitetets basale og 
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kliniske biomedicinske og molekylærbiologiske forskningsmiljøer samt en række eksterne medlemmer 
udpeges af dekanerne.  

Styregruppen vil kortlægge området og identificere relevante indsatsområder, virkemidler og 
deltagere blandt fakulteternes forskningsgrupper. På baggrund heraf og i tæt dialog med forsknings- og 
undervisningsmiljøerne udarbejdes en 5-årig handlingsplan, der omfatter uddannelser i molekylær 
medicin, interaktionsplatforme, teknologi- og kompetencecentre, faglige aktiviteter, tiltrækning af 
eksterne samarbejdspartnere og ressourcer samt succeskriterier og synliggørelse. 
 
Status 
Implementering af organisation og handlingsplan afventer drøftelse af oplægget fra arbejdsgruppen i 
relevante ledelsesfora og forskningsudvalg. Forslag til bachelor- og kandidatuddannelse er færdig i 
råskitse og ventes færdig til godkendelse i 2006. Desuden arbejdes der på at prioritere den nødvendige 
økonomi til satsningen. 

 NANOSCIENCE OG NANOTEKNOLOGI 

Der er en udbredt forventning om, at forskningen og udviklingen inden for nano-området har 
potentialet til at kunne medføre den næste industrielle revolution. Nanoscience og nanoteknologi vil 
med andre ord kunne påvirke alle aspekter af vores dagligdag (materialer, sundhed, fødevarer, 
elektronik mv.) og få omfattende samfundsmæssige konsekvenser.  

Nano-området har også politikernes bevågenhed og i regeringens teknologiske fremsynsrapport 
fremsættes et forslag om at oprette to nano-kraftcentre i Danmark. Med det Interdisciplinære 
Nanoscience Center, iNANO, der blev etableret i starten af 2002 har Aarhus Universitet etableret en 
styrkeposition på nano-området og har dermed også potentialet til i givet fald at kunne tiltrække et af 
regeringens nano-kraftcentre. iNANO fremstår allerede nationalt og internationalt som et stærkt 
tværfagligt nanoscience center. iNANO bygger på samarbejde med forskere fra fysik, kemi, 
molekylærbiologi, biologi og medicin. På kort tid har centret etableret en komplet uddannelse i 
nanoteknologi på såvel kandidat- som ph.d.-niveau, sidstnævnte i regi af en erhvervsrettet forskerskole, 
iNANOschool. 
 
Hvordan 
Forskningen inden for iNANO kan groft opdeles i en række interdisciplinære forskningsområder: 

1. Bionanoteknologi 
2. Nanomedicin 
3. Nanofood 
4. Molekylære nanostrukturer 
5. Funktionelle nanomaterialer 
6. Nanokatalyse (energi og miljø) 

 
Der er udpeget en leder og en styregruppe for fokusområdet. Planen er at bringe forskningen i 
nanoscience og nanoteknologi videre til anvendelse i decideret nanoteknologi. iNANOcentret forestiller 
sig en trinvis proces, hvoraf første skridt allerede er taget med planlægningen af et iNANOhus, hvor de 
tværvidenskabelige aktiviteter kan samles under eet tag. Målet er, at et rentrum står klart primo 2007 og 
at der i 2008 er et færdigt iNANOhus i Århus, hvor forsknings-, uddannelses- , industri- og 
innovationsaktiviteter er fuldt integreret.  

iNANOcentret arbejder hen imod i højere grad at kunne overføre den forskning, der foregår i 
centret til nanoteknologi i en proof-of-concept model. Samarbejde med virksomheder vil være en del af 
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denne proces. Denne udvikling af en iNANO-organisation med inddragelse af ingeniørmæssige 
kompetencer vil naturligt inddrage både Ingeniørhøjskolen i Århus og i Herning.  

I regeringens handlingsplan om nanoteknologi omtales to nano-kraftcentre på landsplan. 
Ambitionen er, at iNANO skal udnytte sit potentiale i kraft af en meget stærk profil på den 
internationale og nationale forskningsscene til at blive et af disse danske nano-kraftcentre. 

 
Status 
iNANO har været med til at starte bachelor- og kandidatuddannelser ved Det Naturvidenskabelige 
Fakultet, hvor det nu er nødvendigt at indføre adgangsbegrænsning på ca. 60 studerende pr. år fra 2005. 
Der er i øjeblikket 110 indskrevne studerende og 69 er tilbudt optagelse i 2005.  

Centret har tilknyttet en erhvervsrettet forskerskole med ca. 80 indskrevne ph.d.-projekter. 
Forskningen er her i betydeligt omfang inspireret af problemer, der er relevante for erhvervslivet. 
 


