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Endelig version 30.09.10 

 

Modelovervejelser i forbindelse med etableringen af 

Det Kulturvidenskabelige Fakultet 

 

I) Fire kriterielle udgangspunkter for modelovervejelserne 

De følgende konkrete forslag til organisering af det nye fakultet hviler på følgende overordnede 

kriterieovervejelser:  

1) Umiddelbart synes tre forskellige tilgangsvinkler at byde sig til med henblik på at foretage 

institutopdelinger: faglighed, metode eller anliggende/formål. Ved nærmere eftersyn viser to af 

de tre muligheder sig dog at være vanskelige at anvende. Dels er det kun DPU og til dels 

Teologi, der har et helt særligt, afgrænseligt formål. Dels giver metodedistinktioner ikke megen 

mening som organiseringsprincip, fordi langt de fleste fag anvender en bred vifte af de samme 

metoder. Det virker derfor uomgængeligt, at den kommende organisering nødvendigvis må tage 

udgangspunkt i fagligheder. Udgangspunktet for de følgende konkrete forslag er derfor, at fag, 

der skal bo under samme tag, skal have en vis faglig beslægtethed. 

 

2) Et andet overordnet diskussionspunkt er spørgsmålet om størrelsen på de decentrale enheder, 

herunder ikke mindst det størrelsesmæssige forhold mellem enhederne. Der gives tilsyneladende 

ikke nogen idealstørrelse for et institut, og modellerne arbejder derfor med meget forskellige 

størrelser. For så vidt størrelser eller forskelle på størrelser synes at kunne afføde problemer, vil 

dette blive markeret i forbindelse med analysen af de pågældende modellers fordele og ulemper. 

I diskussionen af størrelse synes der at gøre sig to overordnede, men delvist modsatrettede 

principper gældende. Store enheder vil som følge af den store fagvifte inden for Det 

Kulturvidenskabelige Fakultet (og ikke mindst gl. hum) skulle rumme en relativt stor faglig 

diversitet. Det indebærer naturligvis ikke, at der ikke kan fremføres faglige argumenter for store 

enheder. Symmetri alene er næppe et overbevisende argument. Ikke desto mindre er det klart, at 

man ved valg af mindre institutenheder i højere grad er forpligtet på at argumentere for faglig 

sammenhængskraft. Sagt på en anden måde så vil større enheder kunne rumme flere fagligheder 
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og dermed flere kombinationsmuligheder end mindre enheder. Man kan måske skelne mellem 

de to principper ved at tale om det første som et multi-kultiprincip og det andet som et 

integrationsprincip, hvis vi samtidig antager, at også multikulturalisme må bygge på forestillinger 

om sammenhængskraft. Umiddelbart gives der næppe fagimmanente argumenter for at etablere 

en organisation med ca. lige store enheder. Ud fra en organisatorisk og ledelsesmæssig 

betragtning gives der dog argumenter for at undgå alt for store størrelsesmæssige udsving. 

Selvom der erfaringsmæssigt ikke er en ganske entydig sammenhæng mellem størrelsesmæssig 

symmetri og en velfungerende organisation, vil symmetri ikke desto mindre kunne lette arbejdet 

med økonomi- og fordelingspolitiske, ledelsesmæssige og samarbejdsstrukturelle forhold, På 

denne baggrund tager de følgende modeller så vidt muligt udgangspunkt i det princip, at ingen 

enhed må være mere end dobbelt så stor som den mindste enhed – idet det dog ikke har været 

muligt at overholde princippet fuldstændigt i udviklingen af alle modellerne. Dog er det 

væsentligt at være opmærksom på, at størrelse er et alt for snævert et organiseringsprincip, 

eftersom en organisering primært med dette afsæt kan være ødelæggende for allerede 

identificerbare enheder, der er afhængige af at bidrage til viden og uddannelse rettet mod en 

bestemt sektor i samfundet (fx uddannelsessektoren).  

3) Et tredje diskussionspunkt har været spørgsmålet om fastholdelse af forskellige brands. 

Problemet drejer sig først og fremmest om ekstern tydelighed og synliggørelse både i forhold til at 

kunne foretage bench marking i forhold til andre sammenlignelige institutter og i relation til 

nuværende og potentielle samarbejdspartnere. Ekstern synlighed spiller utvivlsomt i tiltagende 

grad en rolle for alle nuværende enheder og må medtages i overvejelserne over, hvordan man 

gør det samlede fakultet til en både national og international slagkraftig organisation. Det 

handler således om at sigte mod en styrkelse af Det Kulturvidenskabelige Fakultet, der 

fastholder og udbygger de nuværende brands i omverdenens bevidsthed uden at nivellere 

forskelle unødigt. I kraft af deres særlige formål og deres roller som institutionelle aktører har 

DPU og Teologi lagt stor vægt på at opbygge stærke og markante brands, som det er afgørende 

vigtigt at opretholde. Imidlertid kan man også argumentere for, at gammel-HUM generelt og de 

enkelte fag fremstår som internationalt anerkendte mærkevarer, hvis synlighed bør fastholdes i 

en ny struktur. Således er gymnasiefagene naturligvis anerkendte institutionelle aktører på 

gymnasieområdet, ligesom en række andre fag og institutter (f.eks. information- og 

medievidenskab, filosofi og idehistorie) har opbygget stærke brand i forhold til aftagere og til 

samarbejdspartnere. Umiddelbart virker det mest logisk at lade organisation følge brand, idet 

der næsten uomgængeligt vil følge administrative vanskeligheder og prestigetab over for 
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omverdenen i kølvandet af at sønderrive båndene mellem enheder, der bidrager til samme 

brand. Der findes dog ikke en ubetvivlelig kausalforbindelse mellem brands og enheder 

Eftersom modeller, der blot fastholder en brandbåret organisation, uvægerligt vil skabe andre 

problemer – ikke mindst af integrationsmæssig karakter – gælder det om også at turde tænke 

løsningsmodeller, hvor de respektive brands ikke nødvendigvis er indlejret i en  traditionel 

organisatorisk enhed. Derfor er der nedenfor blevet udviklet en sådan model, der ligesom de 

øvrige analyseres med henblik på dens fordele og ulemper 

4) Siden de større omlægninger, som henholdsvis ’Gammel-HUM’ og DPU har været igennem for 

relativt nylig, er der blevet lavet et stort arbejde med henblik på at integrere de fag, som blev 

placeret på de respektive institutter. I respekt for dette bestræber modellerne sig i videst muligt 

omfang  påat undgå opsplitninger af de nuværende institutter. Det gælder også den model, 

hvori DPU’s institutter tænkes at indgå i en sammenhæng med institutter fra ’Gammel-HUM’, 

eftersom institutgrænserne også overholdes her. Princippet er utvivlsomt diskutabelt, og i visse 

af modellerne vil det muligvis give mest mening at flytte mindre enheder dele over på andre 

institutter. I disse tilfælde er mulighederne for eventuelle flytninger markeret. 

5) Alle modeller opererer med den antagelse, at det nuværende Institut for 

Erhvervskommunikation (ISEK) lokaliseret på det nye fakultet ASBSS flyttes til det 

Kulturvidenskabelige Fakultet.  

 

II) Fem modeller med variationsmuligheder 

Model 1: Status quo modellen (11 institutter + 1 center) 

Modellen er baseret på en fastholdelse af de nuværende enheder i deres nuværende form.. Det 

væsentligste rationale bag denne model er, at både HUM og DPU for nylig har været igennem store 

forandringsprocesser, mens TEO er tilstrækkelig stort til at kunne fortsætte som en selvstændig enhed. 

På denne baggrund må man påregne, at der allerede er foretaget en del rationaliseringer mv. I denne 

model er det ikke muligt at imødekomme størrelseskriteriet, idet de to mindste institutter fra ’Gammel-

HUM’ og centret på DPU ligesom i dag vil være mindre end halvt så store som de største institutter. 

For at imødekomme kriteriet mest muligt ville DPU i denne model skulle indgå som tre selvstændige 

institutter og et selvstændigt center. 
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a) AAL   35 VIP 

b) IFI   20 VIP 

c) IHO   45 VIP 

d) IMV   40 VIP 

e) IÆF   50 VIP 

f) NI   25 VIP 

g) SLK (+ ISEK)  90 VIP (uden ISEK: 40 VIP) 

h) TEO   45 VIP 

i) Læring   35 VIP  

j) Didaktik  55 VIP  

k) Pædagogik   55 VIP  

l) Center for Grundskoleforsk 20 VIP 

 

Forudsætninger: 

1) Konsekvensen af denne model er, at kompleksiteten forøges med hensyn til 

samarbejdsrelationer i forhold til det nuværende niveau, fordi endnu flere enheder skal bringes 

til at spille sammen. En etablering af et fællesniveau, der både har eksekutivkraft og sikrer, at 

der udvirkes modeller for tværgående samarbejde, er derfor af endnu større udfordring , end 

den vil være i forhold til de øvrige modeller. 

2) Af hensyn til størrelsesforholdet er DPU-institutterne tænkt som selvstændige enheder, og det 

er pointen, at disse institutter indgår på niveau med de øvrige institutter. Dog tager modellen 

ikke højde for, hvorledes de tværinstitutionelle forpligtelser inden for uddannelse på DPU 

organisatorisk skal varetages.   Desuden vil brandproblemet i denne model skulle løses med 

etableringen af en konstruktion, som kunne samle de tre tidligere DPU-institutter og DPU-

centret i en samlet tværgående enhed. Man kunne måske forestille sig, at denne tværgående 

samling kom til at udgør én ud af flere tværgående konstruktioner på fakultetsniveau. Hvis man 

bryder størrelseskriteriet helt og aldeles, kunne man alternativt forestille sig DPU som et samlet 

institut med tre afdelinger, hvorved modellen ville lande på 8 institutter (jf. model 5). 

3) Eftersom modellen ikke på det organisatoriske niveau giver noget svar på, hvorledes 

samarbejdet mellem de tre gamle hovedområder kan intensiveres, fordres det, at der bliver lavet 

klare aftaler om, hvordan denne udbygning skal finde sted. 
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Fordele Ulemper 

- Minimalt omlægningsarbejde og lavt 

ressourceforbrug med henblik på 

reorganisering 

- Medarbejdertilfredshed, fordi der ikke 

sættes gang i endnu en krævende 

omlægning 

- Studentertilfredshed, fordi afstanden til 

studienævnsmagten ikke øges yderligere 

- Mulighed for organisk fortsættelse af de 

administrative procedurer, der er 

opbygget på de nuværende institutter 

- Organisatorisk baseret sikring af 

brandsynlighed 

- Ledelsesmæssigt tung konstruktion, der 

implicerer mange ledere på fakultetsniveau 

- Ingen organisatorisk løsning på, hvordan 

samarbejdsrelationer skal finde sted 

- Ingen styrkelse af de faglige synergier, der 

opstår ved at bringe fag organisatorisk 

tættere på hinanden 

- Meget stor størrelsesmæssig forskel 

- Ingen administrativ rationaliseringsgevinst 

- Modellen bidrager ikke til at signalere nye 

visioner på det nye fakultet  

 

 

Model 2: AU-klonen eller college-modellen (4 institutter) 

Denne model udgør den anden ende af skalaen. College-modellen er den mest ambitiøse model, hvad 

strukturændringer angår. 1  Den tager sigte på at overholde størrelseskriteriet og at skabe den størst 

mulige overskuelighed mht. institutantal. Eftersom udgangspunktet er at lade det hidtidige DPU udgøre 

et enkelt institut, kommer denne enhed til at sætte rammen for de øvrige institutstørrelser, for så vidt 

vel at mærke man vil overholde størrelsesprincippet. Modellen får dels sine navne fra det forhold, at 

den i en vis udstrækning kommer til at kopiere inddelingen af AU i fire hovedområder, dels fra det 

forhold, at den kommer til at operere med meget store enheder med så stor en faglig spredning, at der 

bliver tale om en slags colleges. Hvis man ikke insisterer hårdt på størrelseskriteriet, kunne modellen 

muligvis tænkes i en alternativ version, idet TEO kunne udgøre en selvstændig enhed. Prisen for denne 

forskydning af modellen ville imidlertid dels være, at symmetrien ville gå fløjten, dels at 

religionsvidenskabs behov for at få lettere adgang til samarbejde med ’Gammel-HUM’-fag ikke ville 

blive imødekommet. 

 
                                                 
1 Vi er klar over, at betegnelsen college i Danmark anvendes af professionshøjskolerne. Vi bruger den her i en mere 

international betydning til at betegne en enhed, der omfatter flere institutter eller fagligheder.  
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Model 2a: 

 

a) AAL + IHO + TEO 125 VIP 

b) IÆF + IMV + NI + IFI 140 VIP 

c) SLK + ISEK    90 VIP 

d) DPU   160 VIP 

 

Kombinationen af fag kunne naturligvis tænkes anderledes, eftersom størrelseskriteriet giver rum for 

flere faglige kombinationsmuligheder. Modellen er lavet med udgangspunkt i eksisterende 

samarbejdsrelationer, men man kunne fx forestille sig, at den lille mobile enhed IFI på 20 mand blev 

placeret i college 1 snarere end college 2. Hvis TEO skulle forblive en selvstændig enhed, ville det 

under alle omstændigheder være mere nærliggende at foretage denne omplacering, så 

størrelsesforholdet mellem de colleges, der rummer institutter fra ’Gammel-HUM’ (plus ISEK), bliver 

nogenlunde egalt. 

 

Model 2b: 

a) AAL + IHO + IFI  105 VIP 

b) IMV + NI + IÆF  120 VIP 

c) SLK + ISEK    90 VIP 

d) TEO     45 VIP 

e) DPU   140 VIP 

 

Forudsætninger: 

1) Som i model 1 er det nødvendigt at gøre noget aktivt for at sørge for integrationen af de tre 

gamle fakultetsenheder, eftersom modellen ikke giver nogen løsning på dette problem i sig selv. 

2) Kombinationerne af institutter fra ’Gammel-HUM’ er lavet ud fra indmeldingerne om 

samarbejdsrelationer og altså under skyldig hensyntagen til de udmeldte ønsker. Man kunne 

naturligvis også forestille sig andre kombinationer i såvel model 2a som model 2b. En mulighed 

ville være at lade NI indgå i en enhed sammen med sproguddannelserne. I model 2a ville det 

bringe bestanden af fast-VIP op på 115 på det ene og sænke bestanden til 115 på det andet af 

de involverede institutter. Denne løsning ville formentlig også være lettest at forsvare 

taxonomisk (noget i stil med ’Historie, kultur og samfund, ’Medier og æstetik’, ’Sprog og kultur’ 

samt ’Uddannelsesvidenskab’). Det skal dog tilføjes, at løsningen går imod den strategiske 
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analyse af mulighedsrummet, der er udarbejdet på NI. En alternativ placering af IFI kunne som 

sagt også være en mulighed. Hvis IFI blev en del af det første institut, ville det blive på 145 

VIP, mens institut 2 ville blive reduceret til 120. Man kunne også tænke sig, at man i denne 

model justerede lidt i fagviften på de nuværende institutter. Fx burde lingvistik måske flyttes til 

sprogfagsinstituttet, og måske ville semiotik også passe bedre ind i sproginstituttet eller måske i 

en relation til filosofi? 

 

Fordele Ulemper 

- Mulighed for at etablere en markant 

fakultetsledelse baseret på et håndterligt 

team (1+3+4)  

- Klar overordnet struktur, der er let at 

sammenfatte i en diagrammatisk 

kommunikation 

- Mulighed for stor administrativ synergi på 

institutniveau (dog fortrinsvis i model 2a) 

- Mulighed for faglige synergier og nye 

fagkombinationer, fordi fag bringes i 

tættere organisatorisk kontakt 

- Styrkemæssig symmetri 

- Fastholdelse af brands – især DPU’s 

- Vanskeligere at administrere på 

institutniveau pga. den relativt store palet 

af ikke helt ensartede fagligheder, der vil 

blive samlet 

- Risiko for, at der blot installeres et ekstra 

organisatorisk lag, og at der ikke kommer 

nogen egentlig synergi mellem fagene på 

institutterne, fordi det faglige fællesskab 

strækkes til bristepunktet i små 

minifakulteter 

- Vanskeligheder med hensyn til 

synliggørelsen af enkeltfagene, fordi 

sektioner nødvendigvis må blive større 

end de nuværende fag, hvis 

institutniveauet bliver så stort 

- Geografiske udfordringer, idet modellen 

fordrer et stort arbejde med henblik på 

samlokalisering, herunder udviklingen af 

en DPU-platform i Århus 

 

 

Model 3: Integrationsmodellen (7 – måske 6 – institutter) 
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I spændet mellem model 1 og 2 er der en række muligheder for sammenlægninger baseret på varierende 

grader af faglig nærhed. Ingen af de følgende tre modeller er umiddelbart indlysende og må nok siges at 

afspejle det forhold, at det er vanskeligt – hvis ikke simpelthen umuligt – at opstille en taxonomi, der 

kan tilfredsstille alle behov. Den første af disse modeller tager sigte på at integrere de nuværende DPU-

institutter mest muligt i den nye struktur. I denne model er behovet for at opretholde DPU-brandet 

altså løsrevet fra den organisatoriske platform og må i givet fald løses ved at indføre en college- eller 

centerramme om de fagligheder, der bidrager til DPU-brandet. Det skal indrømmes, at der ikke gives 

stærke faglige argumenter for de sammenbindinger, der forsøgsvis er oplistet nedenfor. Vi antager, at 

der er tale om den mindst ringe konstruktion, som først og fremmest skal blot anskues som en 

illustration af modellens konstruktionsprincip. Der er endvidere skelet til størrelseskriteriet, som 

imidlertid ville være endnu bedre overholdt, hvis man valgte også at lægge TEO og IHO sammen, idet 

disse enheder til sammen ville danne et institut på 90 VIP. Foretog man denne sammenlægning, ville 

man også gøre en sammenlægning til et vilkår for alle. 

 

a) IFI + Pædagogik  85 

b) AAL + Læring + grundskole 90 

c) NI + Didaktik  80 

d) TEO   45 

e) SLK+ISEK  90 

f) IHO   45 

g) IÆF + IMV  90 

 

Forudsætninger: 

1) Sammenlægningen af de tre nuværende institutter med de tre udvalgte institutter fra ’gammel-

HUM’ er det umiddelbart bedste bud på, hvor den faglige synergi formentlig ville være størst på 

trods af lettere ulogiske forhold. Fx virker det ikke umiddelbart logisk, at der fx vil være 

antropologer på to institutter. Hvorvidt antropologer og pædagogiske psykologer nødvendigvis 

har meget at bruge hinanden til, er også uvist. 

2) Didaktik hører ikke nødvendigvis hjemme sammen med NI. Man kunne også forestille sig et 

samarbejde mellem DPU’s didaktikere og IMV, der imidlertid da formentlig måtte have 

tilbageført didaktikerne fra det nye universitetspædagogiske center. Hvis dette realiseres, var det 

mest nærliggende at lade IÆF være et selvstændigt institut med 50 VIP, fordi en samling af 

IMV, IÆF og DPU-didaktikken formentlig ville blive for stor en enhed til denne konstruktion. 
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En anden mulighed med en vis mening i kunne være at lade DPU-Læring indgå i et samspil 

med IMV. Denne konstruktion ville åbne for, at TEO kunne gå sammen med Antropologi – en 

konstruktion der så igen ville muliggøre småjusteringer af typen ’lingvistik på sproginstituttet’ og 

måske arkæologerne eller nogle af dem på IHO. 

3) Der skal arbejdes meget med at etablere den ekstra ramme, som er påkrævet for at skabe 

sammenhængskraft om de uddannelsesvendte aktiviteter, der i dag finder sted på DPU. Det skal 

klargøres, hvilke kompetencer et college (der i denne forbindelse ville være noget lidt andet end 

et college i model 2) har, konstruktionen skal være meget synlig på hjemmesider, mv. 

 

Fordele Ulemper 

- Gennemførelse af en egentlig fusion, hvor 

alle bolde kommer i spil, og hvor man 

derfor tvinges til at tænke integrative 

tanker. 

- En ledelsesmæssigt håndterlig størrelse, 

fordi der kun vil være 7 institutter, og 

institutlederne derfor kan deltage som en 

del af fakultetsledelsen 

- Mulighed for at skabe helt nye 

samarbejdsrelationer 

- Temmelig forceret faggifteri, der ikke er 

baseret på analyserne af 

samarbejdsrelationer, og som kan gøre det 

vanskeligt at etablere en egentlig synergi 

pga. den høje indrekompleksitet i visse af 

institutterne 

- Meget stor forskel på indrekompleksiteten 

i institutterne og derfor meget ulige 

strategiske muligheder 

- Geografisk vanskeligt at sikre 

forbindelserne mellem de Århus-baserede 

og de københavnerbaserede miljøer 

- Risiko for, at HUM-brandet fortoner sig, 

fordi det bliver udvisket, og så megen 

energi må sættes ind på at sikre DPU-

brandet 

- Opløsning af DPU-enheden vil næppe 

kunne undgå at besværliggøre den faglige 

synergi mellem de tre institutter, der bl.a. 

skal bære en fælles stor 

bacheloruddannelse, som netop er 

tilrettelagt for at dække hele det brede 
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uddannelsesvidenskabelige felt lige fra 

uddannelsespolitik og -økonomi til 

individuelle og sociale læreprocesser. 

- Meget stor medarbejderutilfredshed på 

DPU – og utvivlsomt også i stort set alle 

andre hjørner af det nye fakultet 

 

Model 4: ’Nærmeste nabo’-modellen (5-8 institutter) 

Denne model bestræber sig på at sammenlægge de institutter, der opfatter hinanden som den nærmeste 

nabo. Stærk faglig sammenhængskraft er således afgørende. Derimod er symmetri i størrelse ikke 

afgørende. Samtidig opererer modellen med forskellige grænser for, hvor lille et institut kan være. Hvis 

man samtidig indbygger et princip om, at intet institut må være mindre end ca. en tredjedel af det 

største, og et Institut for uddannelsesvidenskab vil udgøre 160 VIP, så bliver bundgrænsen ca. 50. Det 

indebærer, at mindst tre institutter, AAL, IFI og NI, vil skulle sammenlægges, fordi dekommer under 

denne grænse. Sænker man bundgrænsen bliver der naturligvis plads til flere institutter. Hvis man 

opererer med en bundgrænse på ca. 50 kombineret med nærmeste-nabo-princippet, kunne det nye 

fakultet se ud som nedenfor  

Model 4b (bundgrænse 50) 

a) AAL + TEO   80 VIP 

b) IHO+ IFI   65 VIP 

c) IMV + IÆF+NI   115 VIP 

d) SLK + ISEK   90 VIP 

e) DPU  160 VIP 

Det kan være vanskeligt at afgøre, hvem der er nærmeste nabo. Man vil eksempelvis også kunne 

argumentere for AAL + IFI og IHO + TEO. Hvis vi sænker bundgrænsen til 35, bliver behovet for 

sammenlægninger naturligvis mindre. I realiteten vil det kun være to institutter, som skal sammenlægges 

med andre, nemlig IFI og NI. Man kunne naturligvis vælge med et snuptag at sammenlægge dem med 

hinanden og se stort på princippet om nærmeste nabo. I så fald vil fakultetet se således ud:  

Model 4a (bundgrænse 35) 
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a) AAL    35 VIP 

b) IFI + NI   45 VIP 

c) IHO    45 VIP 

d) IMV    40 VIP 

e) IÆF    50 VIP 

f) SLK + ISEK   90 VIP 

g) TEO    45 VIP 

h) DPU  160 VIP 

 

Forudsætninger: 

1) Det forudsættes, at der opfindes midler til at hindre de potentielle forskelsskabende 

konsekvenser af at operere med så stor en differens i institutstørrelser. Også i denne model er 

det altafgørende, at der etableres et stærkt fakultetsniveau med kraft til at facilitere tværgående 

samarbejde. 

2) I det hele taget skal der gøres meget for at skabe den fornødne lim i organisationen, hvis 

Kulturvidenskab skal tage sig stærkt ud som samlet enhed. 

 

Fordele Ulemper 

- Relativt let at gennemføre, fordi den kun 

skaber en let ravage 

- DPU- og TEO-brand vil blive opretholdt 

uden videre, fordi de også i denne model 

vil være bundet til organisationen (om end 

det kun er 4a, der også løser 

religionsvidenskabens behov for at 

komme i tættere forbindelse med øvrige 

HUM-fag) 

- Vanskelig at få til at gå op, fordi der altid 

vil være nogen, der vil være naboløse, eller 

fordi der er forskel på, hvem man opfatter 

som nærmeste nabo. 

- Vanskeligt at argumentere for 

anvendelsen af en rent numerisk logik 

- Den store størrelsesmæssige difference 

kan gøre det vanskeligt at finde adækvate 

fordelingspolitiske nøgler 

- Skæv i forhold til, hvem den ’går ud over’, 

og ægger derfor formentlig til stor 
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modstand 

- Uklar taxonomi i model 4b 

 

 

Model 5: Deduktions- og dobbeltcampusmodellen (6-8 institutter) 

Navngivningen af denne model skyldes, at den forsøger at kombinere to grundprincipper. Dels 

forsøges institutstrukturen udledt af en overordnet faglig taxonomi med henblik på at nytænke 

faglighederne inden for det kulturvidenskabelige fakultet. Dels har den som sit udgangspunkt, at 

synergien skal skabes uden at skade fordelene ved den nuværende organisering. Konkret betyder det, at 

fordelene ved, at det nye fakultet nu kan operere i både Øst- og Vest-Danmark, forsøges bibeholdt ved 

at operere med en dobbeltcampus, der især fokuserer på DPU’s situation som en selvstændig enhed 

(institut eller college) i sin nuværende placering ved AU-Emdrup men også rummer muligheden for at 

flytte fagligheder fra Vest til Øst. Samtidig arbejder modellen med den forudsætning, at DPU’s Århus-

afdeling udbygges og får karakter af et brohoved, som vil kunne lette integrationen mellem institutterne 

i Øst og Vest. Modellen tager samtidig sigte på at muliggøre et større udbud af dele af det øvrige 

fakultets uddannelser i Øst-Danmark. Forskellige kombinationer kan tænkes alt efter, hvilken taxonomi 

man vælger at deducere institutstrukturen ud fra. Den følgende taxinomi tager sit afsæt i, at det nye 

kulturvidenskabelige fakultet givet dets nuværende sammensætning kan skanderes i en række 

fagområder eller forskningsmæssige hovedområder, der overordnet set handler om hvordan viden i et 

kulturvidenskabeligt perspektiv håndteres (genereres, kommunikeres, distribueres, medieres, reflekteres, 

begrundes, fortolkes og videreføres m.v.) med hensyn til fortid/fremtid, nutid/fremtid, 

transcendens/immanens og andre mulige distinktioner. I udgangspunktet falder denne opdeling altså 

ikke sammen med de eksisterende institutter, men disse kan fagligt og sagligt meningsfuldt grupperes i 

forhold hertil. Det drejer sig om følgende fagområder 

1. fagområde: Sprog, kommunikation og medier 

2. fagområde: Kunst og æstetik 

3. fagområde: Historie, arkæologi og antropologi 

4. fagområde: Filosofi, idéhistorie og teologi/religionsvidenskab 

5. fagområde: Uddannelse og pædagogik 

Et selvstændigt 6. fagområde kunne tænkes, hvis man tænker antropologi og religionsvidenskab som et 

selvstændigt sammenhørende fagområde.  
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Det følgende er et bud på, hvordan en institutopdeling i dette lys ville kunne tage sig ud afhængig af, 

om man opererer med 5 eller 6 fagområder: 

 

Model 5a: 5 institutter 

1) Institut for Sprog, medier og kommunikation (NI: 25 + SLK: 40 + IMV: 40)105 VIP 

(evt. + Lingvistik og Semiotik) 

2) Institut for Æstetiske fag (IÆF)      50 VIP 

3) Institut for Filosofi, Idehistorie og Teologi/Religion (IFI:20 VIP, TEO: 45)   65 VIP 

4) Institut for Historie, Områdestudier (IHO: 45) +Antropologi og Arkæologi  

(AA uden Lingvistik):      70 VIP  

5) Uddannelsesvidenskab (DPU)    160 VIP 

 

Model 5b: 6 institutter 

1) Institut for Sprog, medier og kommunikation    105 VIP 

(+ Lingvistik og Semiotik) 

2) Institut for Æstetiske fag (IÆF)      50 VIP 

3) Institut for Filosofi, Idehistorie og Teologi (IFI:20 VIP, TEO: 25)   45 VIP 

4) Institut for Antropologi, Arkæologi (35) og Religionsvidenskab (20)   55 VIP 

5) Institut for Historie, Områdestudier (IHO)     45 VIP 

6) Uddannelsesvidenskab (DPU)    160 VIP 

 

Forudsætninger: 

1) at  man ikke organiserer fakultets institutter i henhold til kvantitativ paritet i størrelse (VIP-

antal), men i henhold til fagområder og derfor må acceptere forskellige størrelser af respekt for 

faglig beslægtethed og sammenhæng mellem uddannelses- og forskningsmiljøer samt forskelle i 

brands og relationer til omverden  

2) At integrationen af de tre gamle enheder ikke sker  primært via nye institutdannelser, men 

organisatorisk via etablering af nye, tværfaglige forskningscentre og via samarbejde om 

uddannelser, herunder om dem, der udbydes både i AU-Emdrup og i AU-Århus. 



 14 

3) At brandproblemstillingen for DPU løses ved at bevare denne som en enhed, der indgår i den 

samlede organisation som et institut eller et college med 3 afdelinger. Hermed er det samtidig 

intentionen at sikre den mest mulige simpelhed i forbindelse med varetagelsen af den nye fælles 

bacheloruddannelse i uddannelsesvidenskab, som alle de nuværende DPU-institutter yder et 

bidrag til.  

 

Fordele Ulemper 

- En reduktion af det samlede antal 

institutter 

-  

- muligheder for en dobbeltcampus-strategi, 

der også indbefatter andre af fakultetets 

uddannelser og forskningsmiljøer 

-  

- respekterer det pædagogiske felt som et 

selvstændigt og uomtvisteligt 

kulturvidenskabeligt forsknings- og 

uddannelsesfelt, der har et tæt forhold til 

professionsverdenen og –uddannelserne 

-  

- vil have stor medarbejder-opbakning på 

DPU, da den undgår at åbne endnu en 

belastende reorganisering og 

forandringsproces med udsigt til 

forflytninger m.v. 

 

- En affødt nødvendighed af at bruge 

megen energi på at skabe integrative 

centre mv. 

- De nye taksonomier tager kun delvist 

højde for eksisterende opfattelser af 

samarbejdsrelationer og  

- Flytningen af fag fra Vest til Øst øger den 

geografiske udfordring 

- Store størrelsesforskelle, der kan give 

organisationsmæssige problemer 

- Kan skabe utilfredshed på Campus-Vest, 

som i langt højere grad påvirkes af 

organisatoriske forandringer end Campus-

Øst 
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3) Afsluttende overvejelser 

Man må desværre konkludere, at det på ingen måde er muligt at pege på en løsning, der med ét slag kan 

løse alle problemer. Dertil er reorganiseringen for multifaceteret og de nye partnere for uegale. Det 

synes hverken muligt at lave en taxonomi, der kan løse organiseringsproblemet deduktivt, eller at rejse 

en ganske indlysende konstruktion ad induktiv vej. Det grundlæggende valg synes derfor at stå mellem 

multikulti-princippet, der vil give institutter med en bred vifte af fagligheder, eller en mere eller mindre 

konsekvensrig anvendelse af det faglige integrationsprincip. Dertil kommer nødvendigheden af at 

forholde sig til en række tilstødende problemstillinger som fx.:  

1) Angående fakultetsledelse: Man kunne forestille sig, at de tre prodekaner fik dobbelte 

opgaver, således fx prodekan for humanistiske studier og uddannelse, prodekan for 

teologiske studier og forskning, prodekan for uddannelsesstudier, vidensdeling og 

myndighedsbetjening. En sådan tredeling ville (i hvert fald i overgangsfasen) sikre, at de 

gamle områders interesser bliver varetaget, med passer dog formentlig bedst på de 

modeller, der hælder til multikulti-princippet. Under alle omstændigheder skal der 

udvikles måder til at sikre en egentlig teamledelse, der utvivlsomt er påkrævet i et så 

stort fakultet. 

2) Angående samarbejdsrelationer: Det gælder om at lægge et columbusæg, der kan 

formidle mellem to typer af modsætninger. Dels skal etableres en formidling mellem de 

samarbejdsrelationer, der opstår nedefra via fagligt engagement, og de nødvendige 

strategiske tiltag, der kommer ovenfra. Dels skal der formidles mellem det nødvendige 

handlerum på det enkeltfaglige niveau og den lige så nødvendige sikring af det 

tværfaglige spillerum, der må sikres ved en eksekutivkraft i fællesniveauet. 

3) Vedr. studienævnsstruktur: Ved dannelse af meget store institutter er det langt fra 

sikkert, at SN-strukturen skal være kompatibel med institutstrukturen. En mulighed 

kunne være at operere med to niveauer – ét overordnet studienævn og et antal 

uddannelsesudvalg, sådan som det kendes fra NAT. 

4) Vedr. institutternes opgaver: I dette modelarbejde er det forudsat, at institutter er 

ansættelsessteder og hjemsted for uddannelser. Det gælder også de modeller, der ikke 

efterlader DPU uberørt. Det er ligeledes forudsat, at de nye institutenheder i vid 

udstrækning skal varetage de nuværende front office opgaver. 
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5) Vedr. fysisk planlægning: Samlokalisering vil komme til at spille en stor rolle, hvis man 

skal have synergieffekter ud af etableringen af nye institutenheder. Det er derfor vigtigt, 

at der relativt hurtigt lægges en plan for den fysiske placering af de nye institutenheder. I 

visse af modellerne spiller geografien faktisk ind som en mulig afgørende faktor, 

hvorvidt modellen er brugbar eller ej. 

 

Modelgruppen (Bente, Jens Erik, Anders, Peter, Jan, Niels) 

 


