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Forskning

Forskningsbaseret undervisning4

Ifølge universitetsloven skal undervisning og forskning foregå i 
et ligeværdigt samspil. 

De danske universiteter har dog historisk generelt haft en 
selvforståelse af, at de netop har udbudt en uddannelse, der 
har været forskningsbaseret.

Traditionen om forskningsbaseret uddannelse kan spores 
helt tilbage til det antikke Grækenland, men i sin nuværende 
form er det udviklet af Wilhelm von Humboldt m.fl., da de 
oprettede universitetet i Berlin omkring 1810.

Humboldt formede sine tanker om universitetet på baggrund 
af forskernes ønsker om at opnå universitets-privilegier 
funderet på videnskabelig kvalitet frem for nedarvede eller 
elitære privilegier.  Idealet for Humboldt var en forestilling 
om, at studier og forskning bør være en søgen efter ny 
erkendelse. Denne erkendelsesproces kunne fortolkes som 
en form for dannelse, som ikke kun var for den enkelte, men 
skulle gælde (ud)dannelsen af hele nationen. 

Denne uddannelses primære form blev seminaret, hvor 
tanken var at forskere og studerende skulle fremlægge egen 
forskning for hinanden til fælles diskussion – hermed var den 
forskningsbaserede undervisning og undervisningsbaserede 
forskning en realitet. 

Denne pjece beskriver, hvordan forskningsbaseret 
undervisning kan implementeres i kombinationen af 
undervisning og forskning for at styrke læringssituationen 

og fremme nye forskningsmæssige indsigter, samtidig med 
at det rejser hidtil uforudsete forskningsspørgsmål. Forsøg 
med forskningsbaseret undervisning har vist, at omhyggelig 
undervisningsplanlægning kan skabe synergi mellem 
forskningsbaseret undervisning og undervisningsbaseret 
forskning. 

I denne pjece præsenterer Institut for Tværkulturelle 
og Regionale Studier (ToRS) ti gode historier om 
forskningsbaseret undervisning og undervisningsbaseret 
forskning til inspiration for undervisere og studerende. Det 
er hensigten, at inspirationen skal føre til konkrete undervis-
ningsprojekter, som både studerende og forskere har gavn af. 
Projekter med forskningsbaseret undervisning er en del af 
hverdagen på ToRS.

De ti historier er alle virkelige eksempler på 
forskningsbaserede undervisning fra ToRS’ egen verden.

I nd ledn ing

1 Jf. Bekendtgørelse af lov om universiteter (universitetsloven) af 25. juni 2010 § 2, formål: ’Universitetet har til opgave at drive 
forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder.’

2 Jf. pp. 206f. i Rasmussen, P. (1995). ”Fra dispution til supervision. Universitetspædagogik i historisk perspektiv”, Dansk pædagogisk 
tidsskrift, vol. 1995, no. 4: pp. 204-216.

3 Jf. Siggaard Jensen, H. (2001). "Forskningsbaseret undervisning - undervisningsbaseret forskning", Uddannelse, vol. 34, no. 3: pp. 
19-21.

4 Jf. Poulsen, Søren Bolvig og Morelli, Nicola (2010). ”From Research-Based Teaching to Teaching-Based Research and Back”, VBN-
publikation, Aalborg Universitet.



Læsestoffet til kurset var først og fremmest de endnu utrykte 
manuskripter fra symposiet samt metodologisk og eksempla-
risk baggrundslitteratur.  

Undervisingsformen var tænkt som et seminar, hvor hvert ure-
digeret kapitel til antologien blev gennemgået og udsat for en 
kritik, som de studerende og undervisere sammen fandt frem 
til. Kritikken forholdt sig både til metodologiske, empiriske 
og teoretiske aspekter. Kritikken blev så videreformidlet til 
forfatterne, som så forholdt sig til kritikken inden den ende-
lige publikation. De studerende medvirkede også til korrek-
turlæsning i et vist omfang og fik på den måde indsigt i store 
dele af den forskningsmæssige publikationsproces.

Forskningsbaggrund 

Baggrunden for undervisningsforløbet var et videnskabeligt 
symposium med titlen Religionsdemografi i det 21. århundrede. 
Tørre tal om troen.  

Symposiet havde som overordnet formål at gøre status over et 
ganske bredt empirisk felt samt at fremlægge en række ana-
lyser, som ikke var gennemført i Danmark tidligere. Det var 
endvidere formålet, at seminaret såvel som den efterfølgende 
publikation skulle stimulere til en bredere offentlig dialog og 
interdisciplinær forskning i spørgsmålet om, hvordan man 
opgør antallet af tilhængere, medlemmer og/eller udøvere i de 
religiøse bevægelser og organisationer i Danmark.

Der fandtes ikke en egentlig ’Religionsdemografi’ i Danmark 
og det var derfor ambitionen at påbegynde en egentlig forsk-
ning inden for dette felt. Spørgsmålet om, hvordan man måler 
religiøst tilhørsforhold, er i høj grad et interdisciplinært forsk-
ningsområde, som berører områder som statistik, etnografi, 
religionssociologi, teologi, demografi, kulturgeografi m.m. 
Symposiets foredragsholdere var derfor også et interdiscipli-
nært seminar som afspejlede ovennævnte fagtraditioner. 

Undervisningsbeskrivelse 

Indhold: Kurset handlede om religionsdemografi især i Dan-
mark, og drejede sig således om de metodiske problemer, som 
er forbundet med at etablere en vis form for pålidelighed, 
hvad angår opgørelser over antallet af tilhængere af forskellige 
religioner og forudsigelser om gruppernes kvantitative udvik-
ling og sammensætning. Desuden diskuterede studerende og 
undervisere med udgangspunkt i empirien, hvordan afgræns-
ningen af den religiøse gruppe kan være et problem i sig selv. 

Tør re  ta l  om t roen

Forfatter: Adjunkt, ph.d. Brian Arly Jacobsen, Afdeling for Reli-

gionshistorie.

Titel: Tørre tal om troen. Religionsdemografi i det 21.  

århundrede.

Ansvarlige: Professor dr. phil. Margit Warburg og Brian Arly 

Jacobsen.
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Pædagogisk og fagligt udbytte

Tilrettelæggelse af forløbet: Kurset forudsætter i dette tilfælde et 
almindeligt undervisningsforløb på 14 uger x 2 timer. Udar-
bejde et kompendium med foreløbige manuskriptbidrag (husk 
at indhente tilladelse til dette fra bidragydere) samt relevant 
baggrundslitteratur.  

Fagligt udbytte: Gennemarbejde manuskriptbidrag til antologi 
på baggrund af et symposium i samarbejde med studerende. 
Studerende får indsigt i forsknings- og redigeringsprocessen 
’hands on’. Denne type forskningsbaserede undervisning giver 
underviserne tid til både at undervise ud fra konkrete forsk-
ningseksempler i proces samt kritisk gennemgå et videnskabe-
ligt manuskript til udgivelse.  

Resultat 

Resultatet af symposiet, de undersøgelser som foredragshol-
derne iværksatte og samarbejde om ’redigering’ af antologien i 
undervisningen blev publiceret i antologien Tørre tal om troen. 
Religionsdemografi i det 21. århundrede redigeret af Margit 
Warburg og Brian A. Jacobsen, Univers 2007.

 



Forskningsbaggrund 

Moderne persisk litteratur er som al litteratur bærer af særlige 
verdenssyn og værdisystemer (ideologier, menneskesyn, mm.). 
Disse kan analyseres frem ved hjælp af tekstnære og metodebe-
vidste analyser, hvor teksters struktur, fortælleforhold, miljø- 
og personbeskrivelser bidrager til og muliggør en fremstilling 
af samme teksters verdens- og menneskesyn. Som reference 
kan henvises til Claus V. Pedersen, World view in prerevolutio-
nary Iran, literary analysis of five Iranian authors in the context 
of the history of ideas, Harrassowitz 2002

Undervisningsbeskrivelse 

Indhold: Seks moderne persiske noveller blev oversat ud fra en 
nærlæsning og en analyse med baggrund i ovenstående refe-
rence. I fokus var selve oversættelsen som et tolkende redskab: 
Hvorledes oversætte den persiske tekst til et dansk, der kan 
gengive de enkelte ord, sætninger, afsnit samt helheden i en 
form, der er tro mod såvel originaltekstens kulturelle og ideo-
logiske indhold og et ideomatisk, mundret dansk?

Læsestof: Seks persiske noveller (her gengivet med de danske 
titler): 

•	 Mohammad ’Ali Jamâlzâde – Mollâ Qorbân-’Alis hjerte-
knuser

•	 Sâdeq Hedâyat – Hâji Morâd
•	 Bozorg ’Alavi – Manden fra Gilân
•	 Simin Dâneshvar – Hvem er der at hilse på?
•	 Hushang Golshiri – Den uskyldsrene
•	 Shahriyâr Mandanipur – Hvis hun nu ikke har en kiste

Undervisningsform: To semestres holddiskussioner af de seks 
novellers oversættelse og indhold, hvor studerende og under-
viser var på lige fod og havde lige ansvar for oversættelsesfor-
løbet.

Moder ne  pe r s i sk  l i t t e ra tu r

Pædagogisk og fagligt udbytte

Da de studerende var direkte inddraget i oversættelsen og der-
med i undervisningsforløbet, var forberedelses- og deltagelses-
aktivitet helt i top. Og så lærte underviseren en hel del ved at 
have et helt hold som sparringspartner i både oversættelses- og 
analysearbejdet. De studerende kom langt dybere ned i tek-
sterne end ved almindelige forelæsninger, tekstgennemgange 
mm., og fik også et meget bedre indblik i og forståelse for den 
persiske tekst, lingvistisk såvel som kulturelt.

Resultat

En kollektiv oversættelse af de seks noveller, udkommet i 
2010, Fortællinger fra Iran, Kopi-service, Det humanistiske 
Fakultet, Københavns Universitet (Claus V. Pedersen red.)

Forfatter: Lektor, ph.d. Claus V. Pedersen, Persisk.

Titel: Moderne persisk litteratur (med oversættelse).

Ansvarlig: Claus V. Pedersen.

Institut for Tværkulturel le og Regionale Studier 7
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er der et opfølgende forløb, som bearbejder materialet fra 
udgravningen.

Dette undervisningsforløb er ment som en hjælp til at forbe-
rede de studerende til deres liv som arkæologer, da det praktisk 
taget er umuligt at lære at udgrave, før man prøver det selv. 
Samtidig bliver de studerende introduceret til alle aspekter 
vedrørende en udgravning, da de selv får lov til at efterbe-
handle og konkludere på det data, de har indsamlet i løbet af 
feltskolen.

Undervisningsbeskrivelse 

Indhold: Undervisningsforløbet består af tre elementer: først 
har man faget Arkæologisk teori, teknik og metode, som giver en 

Forskningsbaggrund 

Formålet med undervisningsforløbet er at introducere den stu-
derende for de teorier og teknikker, de kan komme i kontakt 
med, når de kommer på udgravning. Feltskolen sørger for, at 
teorien og teknikkerne bliver afprøvet i praksis, og slutteligt 

Fe l t sko le  -  
P rak t i sk  a rkæo log i

Forfatter: Stud. mag. Maria Næsborg (Nærorientalsk  

Arkæologi). 

Titel: Arkæologisk teori, teknik og metode – Feltskole –  

Praktisk arkæologi.

Ansvarlige: Professor (mso), ph.d. Alan Walmsley, ph.d.- 

stipendiat Louise Blanke, ekstern lektor Jessica Kaiser og 

adjunkt, ph.d. Stephen McPhillips.



grundlæggende introduktion til arkæologiske metoder såvel 
som feltarbejde (udgravninger og surveys) samt laboratorie-
arbejde (oldsagsbeskrivelse og analyse, klassifikation og date-
ring). Desuden gives en introduktion til arkæologisk teori og 
videnskabshistorie. I faget indgår også særlige forberedelser til 
instituttets feltskole i Jarash, Jordan.

På feltskolen får man mulighed for at afprøve de teknik-
ker, man har lært i undervisningen, ved at deltage i en rigtig 
udgravning. I særlige tilfælde kan man endda selv få udgrav-
ningsansvaret for et område.  Når man kommer hjem, har 
man faget Praktisk arkæologi, som bygger videre på de stude-
rendes praktiske erfaring på udgravningen, hvor de studerende 
har afprøvet de metoder og teknikker, som er gennemgået, 
såsom udgravnings- og rekognosceringsteknikker, tegning, 
opmåling og registrering. Med udgangspunkt i feltskolen 
efterbehandler man de data, der er indsamlet. Det kan for 
eksempel være digitalisering og systematisering af fotografier 
eller rentegning af plantegninger på computeren. 

Læsestof:   
Som grundbog læses Renfrew & Bahn: Archaeology, suppleret 
med anden litteratur.

Undervisningsform:  
Teori, teknik og metode – holdundervisning. 
Feltskole – man bliver inddelt i hold af ca. 4, der udgraver 
under en supervisor. 
Praktisk arkæologi – holdundervisning, kombineret med min-
dre grupper til det praktiske arbejde. 

Pædagogisk og fagligt udbytte

Fagligt udbytte: Være med hele vejen i en udgravningsproces. 
De studerende får mulighed for at afprøve ”drømmen” om en 
udgravning og bliver sat under fysisk og psykisk pres, så som 
varmen og det hårde fysiske arbejde, og kan på den måde fin-
de ud af, om det reelt er noget man vil arbejde med i det lange 
løb. Noget som man faktisk ikke kan finde ud af på anden vis. 

Ligeledes får man et indblik i, hvor meget arbejde der er både 
før og efter en udgravning.

Resultat 

Resultatet af forløbet er en grundlæggende indsigt i fagets 
praktiske udførelse, i processen ’undervisning til praksis til 
undervisning’ og i hvordan forskningsbaseret viden bliver til i 
en arkæologisk kontekst.

Institut for Tværkulturel le og Regionale Studier 9
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situeret, og foregår i den kontekst, hvori den efterfølgende skal 
bruges. Ekspertisen frembringes langt hen ad vejen gennem 
deltagelse.

Fagligt udbytte: En praksis i behandlingen af kileskrifttekster, 
både som fysiske objekter og som primærkilder til videnskabe-
lig publikationer. 

Resultat 

Resultatet af kurset bliver en forskningsartikel, hvori de stu-
derende og underviseren sammen publicerer fire hidtil ube-
arbejdede tekster i et internationalt tidsskrift. Der arbejdes 
på en elektronisk engelsksproget præsentation af forløbets 
procedurer og erfaringer henvendt til kolleger og fremtidige 
studerende.

Forskningsbaggrund 

Undervisningsforløbet udspringer af et konkret behov for 1) at 
træne de overbygningsstuderende i Assyriologi i fagets hånd-
værksmæssige og praktiske dimension med at dokumentere 
(foto, tegning, computer), konservere (brænding, afsaltning, 
rensning, rekonstruktion), redigere og publicere primærkilder 
fra bunden; 2) at dokumentere, bevare og publicere nogle af 
de mange kileskrifttekster, der konstant er i omløb i danske 
privatsamlinger og som er i fare for at forsvinde eller gå til 
grunde; 3) at gennemgå, genopstille og vedligeholde institut-
tets egen tavlesamling under tidssvarende forhold.

Undervisningsbeskrivelse 

Indhold: Oplæring i brug af materialer og redskaber, lys, foto-
grafisk teknik, tegning i blyant og tusch, computerbehandling, 
brug af computersoftware, basale konserveringsteknikker, 
efterbehandling, restaurering og opbevaring. 

Læsestoffet: kun meget lidt er skrevet om emnet, men der er 
opbygget en lokal ekspertise på området i København siden 
1950erne. En række af de oparbejdede erfaringer og proce-
durer vil blive publiceret af de studerende i elektronisk form, 
henvendt til både udenlandske fagkolleger og til fremtidige 
studerende i lignende forløb.

Undervisingsformen: kurset fungerer som et lærings- og prak-
sisfællesskab mellem studerende og underviser, med tidsplan 
og mål defineret af underviseren. Timerne inkluderede i dette 
tilfælde arbejde i instituttets materialesamling, ved compute-
ren, ved tegnebordet og besøg på Nationalmuseet og Bruun 
Rasmussens Auktionshus.

Pædagogisk og fagligt udbytte

Pædagogisk udbytte: De studerende indgår ligeværdigt i et 
forskningsfællesskab med et defineret mål (oplæring i prakti-
ske færdigheder, dokumentation, publikation). Læringen er 

Akkad i sk  ep ig ra f i

Forfatter: Lektor, ph.d. Gojko Johansen Barjamovic,  

Assyriologi.

Titel: Akkadisk epigrafi.

Ansvarlig: Gojko Johansen Barjamovic.

Kopi af semsumerisk kileskrifttavle fra instituttets samling, tegnet af 
Troels Arbøll og Rune Rattenborg som en del af epigrafiseminaret. 
Teksten er dateret til 6. måned 2064 f.v.t. og vedrører ordren om at 
fremstille en forgyldt trone til måneguden Nana i byen Ur i det nuvæ-
rende Sydirak.



Forskningsbaggrund 

Kurset er blevet til på baggrund af behovet for en gennemgang 
af enkelte uudgivne tekster, i form af kileskrifttavler af tørret 
eller brændt ler, som befinder sig i Carsten Niebuhr Afdelin-
gens samlinger. Oversættelse, analyse og tolkning af kileskrift-
tekster danner traditionelt det primære arbejdsområde for 
assyriologer, men den rent praktiske konservering og editio 
princeps af tavler er ikke som udgangspunkt en del af grund-
uddannelsen.

Undervisningsbeskrivelse 

Indhold: Kurset sigter på at give de studerende en praktisk og 
håndværksmæssig erfaring med behandlingen af kileskrifttek-
ster, som der ellers sjældent gives mulighed for på grundud-
dannelsen. I praksis består kurset af et løst projektforløb med 
introduktion til konservering, fotografering, tegning, oversæt-
telse, tolkning og endelig publikation af kileskrifttekster, med 
udstrakt grad af selvstændigt arbejde.

Læsestof: Udover almene standardværker om grammatik og 
tegnbrug anvendes desuden forskellige forskningsdatabaser, 
særligt Cuneiform Digital Library Initiative (CDLI) ved Uni-
versity of California Los Angeles (UCLA) og Max-Planck-
Institut für Wissenschaftsgeschichte i Berlin (www.cdli.ucla.
edu). 

Undervisingsform: Kurset består af korte introduktioner til 
håndtering og konservering af kileskrifttavler, herunder bræn-
ding og eventuel desalinisering af leret. Desuden opøves foto-
grafering og tegning af tavler, samt læsning og oversættelse. 
De deltagende studerende har endvidere været i kontakt med 
auktionshuset Bruun Rasmussen i forbindelse med vurdering 
og fotografering af et par kileskrifttavler indleveret af en privat 
samler. Analyse og tolkning af teksterne foregår i stor udstræk-
ning som selvstændigt arbejde ved siden af de studerendes 

Ep ig ra f i ku r sus
se t  f ra  en  s tuderendes  pe r spek t i v

Forfatter: Stud. mag. Rune Rattenborg (Assyriologi)

Titel: Epigrafikursus (Konservering, registrering og tolkning af 

kileskrifttavler)

Ansvarlig: Gojko Johansen Barjamovic 
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skemalagte studier, med jævnlig vejledning af underviseren. 
Udarbejdelse af en videnskabelig publikation med foto, teg-
ninger, oversættelse og behandling af teksterne i deres umid-
delbare historiske kontekst vil ske i tæt samarbejde mellem 
underviseren og de involverede studerende.

Pædagogisk og fagligt udbytte

Tilrettelæggelse af forløbet: Da kurset ikke har været en del af 
den ordinære studieplan på kandidatstudiet i Assyriologi, 
har den praktiske tilrettelæggelse i høj grad været afhængig af 
løbende aftaler og overholdelse af deadlines underviser og stu-
derende imellem. Overordnet set har forløbet i første omgang 
fokuseret på dokumentation og indledende oversættelse af to 
kileskrifttekster i Carsten Niebuhr Afdelingens samling, med 
tilføjelse af yderligere to eksemplarer beset hos Bruun Ras-
mussen Auktioner (efteråret 2010). Tegning, oversættelse og 
analyse blev afsluttet med udgangen af forårssemestret 2011 
og endelig publikation af teksterne færdiggjort i begyndelsen 
af efterårssemestret 2011.

Fagligt udbytte: Fagligt bibringer kurset de studerende en 
lang række meget praktiske kompetencer, som der sjældent 
kan afses tid til i det ordinære studie. Her tænkes først og 
fremmest på håndteringen af kileskrifttavler som egentlige 
arkæologiske artefakter og de krav, der stilles til konservering, 
opbevaringsforhold og lignende. Desuden oparbejdes en viden 
og teknisk kunnen i forhold til dokumentation af tekster, altså 
foto- og tegneteknik, samt hvilke krav der stilles til denne 
form for dokumentation i videnskabeligt arbejde. På et mere 
overordnet plan opøves de studerendes evner til at anvende 
forskningsbaserede databaser og søgefunktioner i arbejdet med 
at finde historiske og filologiske referencer og paralleller til de 
undersøgte tekster. Endelig får de studerende mulighed for at 
anvende deres praktiske og teoretiske erfaringer i udarbejdel-
sen af en videnskabelig publikation af de behandlede tekster.

Resultat

En artikel – potentielt set måske to – er ved redaktionens 
afslutning under udarbejdelse.
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Undervisningsbeskrivelse  

Undervisningen har konsekvent taget udgangspunkt i mine 
egne artikler og bogkapitler (bl.a. i manuskriptform) om 
penanerne og bearbejdede udgaver af de kilder, jeg har ind-
samlet. Jeg har således delt mine foreløbige resultater med 
mine studerende og fra undervisningsgang til undervisnings-
gang korrigeret og udviklet mine resultater i overensstemmelse 
med vores diskussioner. Feltoptegnelser, film og fotografier er 
løbende blevet inddraget. Et museumsbesøg er det også ble-
vet til: Gennemgang af parallelt eksempel i Nationalmuseets 
etnografiske samling (sydamerikanske indianere, mit andet 
aktuelle forskningsfelt).

Forskningsbaggrund 

Jeg har gennem de sidste fem år været på feltarbejde i Sarawak 
otte gange, hvor jeg som den første religionshistoriker har 
studeret penanernes religion. Der er altså tale om fokuseret 
grundforskning, hvor min primære interesse har været myto-
logi og divination. Alle mine data er nye og originale.

Re l ig ion  b landt  jægere  og 
samle re

Forfatter: Lektor, ph.d. Mikael Rothstein, Afdeling for  

Religionshistorie.

Titel: Religion blandt jægere og samlere: Eksempler fra Penan, 

Sarawak, malaysisk Borneo.

Ansvarlig: Mikael Rothstein.

Mikael på besøg i Ba Puak, en midlertidig boplads. Hytten kaldes en lamin. Kvinden i baggrunden hedder Pere, manden hedder Eliong. Eftermid-
dagen blev brug på at lære sprog; Mikael lærte ord på penanernes sprog, penanerne lærte at skrive efter et simpelt fonetisk princip. Foto: Henrik 
Egede-Lassen



Undervisingsform

Der har været tale om holdundervisning, hvor jeg som 
udgangspunkt har ført ordet, men hvor de studerende løbende 
har bidraget. De er bevidst og systematisk blevet inddraget i 
forskningsprocessen. Nye kilder er blevet distribueret fra gang 
til gang og nye temaer gennemgået.

Pædagogisk og fagligt udbytte 

De studerende faglige udbytte har, vurderer jeg, været meget 
højt. Jeg har undervist om det, der interesserer mig mest, 
noget, jeg ved mere om end nogen anden, et emne, der har 
umiskendelig værdi for religionshistorisk forskning som sådan 
– og så har de haft mulighed for at være med i mit tankear-
bejde. Bedre tror jeg ikke det bliver, med mindre de stude-
rende da tager med på feltarbejde (sådan som det var tilfældet 
i 2008, hvor jeg (uden kompensation!) havde fire studerende 
med - resultatet var fire BA-opgaver med højeste karakter, og 
sidenhen en OB-opgave og et speciale, ligeledes fagligt i top). 
Rent pædagogisk forekommer det mig ideelt at skulle frem-
lægge det stof, man i forvejen er dybest nede i, især når holdet, 
som i dette tilfælde, havde en ideel størrelse (nemlig ca. ti del-
tagere) og var glade for at bidrage.

Tilrettelæggelse af forløbet

Tilrettelæggelsen af forløbet gav næsten sig selv, for jeg under-
viste i takt med progressionen i min forskning hjemme ved 
skrivebordet, i museumskældre eller på Danmarks Naturhisto-
riske Museum. Der forelå således ikke en forkromet plan fra 
starten, men de studerende blev inviteret med i en arbejdspro-
ces, som viste sig attraktiv for dem. Jeg havde dog sørget for 
at tilrettelægge materiale, så det var umiddelbart tilgængeligt; 
f.eks. 50 siders mytetekster, som jeg havde forsynet med religi-
onshistoriske og zoologiske kommentarer og noter. De havde 
ikke fungeret uden. På samme måde havde jeg forberedt en 
del etnografisk baggrundslitteratur, som blev distribueret.

Fagligt udbytte

Det faglige udbytte var stort, netop fordi der var tale om 
undervisning i symbiose med forskning, ikke kun for de stu-
derende, men også for mig: Ved at fremlægge og problemati-
sere mine resultater fik jeg lejlighed til at gentænke og revidere 
dem.

Fugle spiller en helt central rolle i penanernes religion. Mikael bruger 
derfor meget energi på at tale om fugle. Her i samarbejde med Paya, 
som har hjulpet på alle hans rejser.  Foto: Henrik Egede-Lassen
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Resultat

Udover de gode akademiske resultater på studentersiden, har 
forløbet givet næring til mit arbejde med en bog om penaner-
nes religion, en stor artikel om divination hos penanerne og 
mine forberedelser til to ekspeditioner, som fandt sted i hen-
holdsvis 2011 og 2012. 
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lov til at rejse med Mikael på hans andet feltarbejde hos pena-
nerne for at blive klogere på feltarbejde som metode og samle 
empiri til vores bacheloropgaver. Da jeg efterfølgende skulle 
vælge mit propædeutik-sprog, besluttede jeg at rejse tilbage til 
Borneo for at lære penanernes sprog og studere deres optagelse 
af kristendommen efter mødet med kristne missionærer.  

Undervisningsbeskrivelse 

Indhold: Da der er meget få ikke-penaner, der taler penanernes 
sprog, måtte jeg lære sproget gennem feltarbejde. En canadisk 
lingvist har udarbejdet en provisorisk ordbog over sproget, der 
var en stor støtte i arbejdet med at lære dette meget fremmed-
artede sprog. Det lykkedes mig at få fat i et eksemplar af Det 
Nye Testamente på penan, den eneste skriftlige kilde på dette 
sprog. Naturligvis fordi det var missionærerne, der omsatte 

Forskningsbaggrund 

Baggrunden for undervisningsforløbet var Mikael Rothsteins 
forskning i penanernes religion. Mikael havde under et besøg 
hos det regnskovslevende jæger-samlerfolk penan på det 
nordlige Borneo erfaret, at penanernes religion var nærmest 
ubeskrevet. Den sparsomme litteratur, der fandtes om emnet, 
påstod at penanerne ikke havde religion, eller at de blot dyr-
kede en udvandet form af deres langhuslevende naboers ani-
misme. Jeg og tre andre studerende på Religionsvidenskab fik 

P ropædeut ik  som
fe l ta rbe jde

Forfatter: Cand. mag. Carsten Callesen (Religion (BA) og  

Tværkultur (KA)).

Titel: Propædeutik som feltarbejde.

Ansvarlig: Mikael Rothstein.

Paya og Carsten Callesen. Foto: Henrik Egede-Lassen



sproget til skrift. Med Det Nye Testamente på penan og dansk 
og ordbogen som hjælp, kunne jeg lave små oversættelsesøvel-
ser med stor hjælp fra ivrige unge penaner, der læste med over 
min skulder. 

Læsestof: Feltarbejde er ikke en obligatorisk del af religions-
videnskabsstudiet, og derfor involverede min planlægning af 
feltarbejdet læsning af en del antropologisk metode, bl.a. på 
kurset ’Antropologisk metode’ på Center for Komparative 
Kulturstudier. I det hele taget tog min uddannelse en mere 
antropologisk drejning også litteraturmæssigt.

Undervisningsform: Grundlaget for mit selvstudie af penaner-
nes sprog blev lagt på den første rejse med Mikael Rothstein. 
Der var altså tale om en slags mesterlære, hvor jeg ved at assi-
stere Mikael i hans indsamling af myter og fortællinger drog 
vigtige erfaringer om feltarbejdet og penanernes kultur. Den 
egentlige propædeutik-eksamen var en skriftlig opgave, hvor 
jeg oversatte interviews og passager fra Det Nye Testamente. 
Den forskningsbaserede undervisning er siden forsat i form af 
jævnlige udvekslinger af erfaringer fra felten og litteratur mel-
lem Mikael og mig.  

Pædagogisk og fagligt udbytte

Tilrettelæggelse af forløbet bestod først og fremmest i at 
ansøge studienævnet om forhåndsgodkendelse af dette lidt 
uortodokse propædeutik-studie. Da denne var i hus, skulle 
feltarbejdet planlægges. Jeg fik Rejselegatet for Humanistiske 
Studerende, men måtte finansiere en del af rejsen selv. 

Fagligt udbytte: Det faglige udbytte af mit propædeutik-studie 
har været stort og mangfoldigt. Først og fremmest har det 
gjort mit studie sjovt, fordi jeg har arbejdet med levende 
empiri og undersøgt problemer, der ikke tidligere har været 
undersøgt, hos dette folk. Jeg har således, på det niveau det nu 
er muligt på bachelor og kandidatuddannelsen, haft følelsen af 
at forske, når jeg skrev eksamensopgaver. Arbejdet med egen 
empiri har givet mig en følelse af relevans, jeg til tider kunne 
savne, når jeg skrev opgaver tidligere. Meget få studerer pena-
nernes kultur, hvilket har betydet, at både Mikael Rothstein 
og andre både herhjemme og internationalt har været interes-
serede i mit arbejde. Jeg har forsat studiet af penanernes kultur 
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på overbygningen ’Tværkulturelle Studier’ og fulgt op med at 
skrive speciale om konflikter mellem multinationale selskaber 
og indfødte folk, et emne, der udsprang af mine erfaringer 
med penanernes kampe med tømmer– og plantageselskaber i 
regnskoven.

Resultat 

Et spændende og levende studieforløb, hvor jeg udover nogle 
store oplevelser på fire rejser til Borneo, og et spændende sam-
arbejde med Mikael Rothstein, har fået indblik i, hvad det vil 
sige at forske. Min tilegnelse af penanernes sprog samt regio-
nale erfaringer gav mig desuden undervejs muligheden for at 
lede et mindre bistandsprojekt hos penanerne. Alle sammen 
erfaringer, der har vist sig at være værdifulde på det arbejds-
marked, der ventede efter specialet.  

Carsten Callesen arbejder nu som CSR Manager hos Albatros 
Travels.
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til at give den enkelte et internationalt udsyn og endelig som 
dannelsesredskab.

Undervisningsbeskrivelse 

Indhold: Med henblik på eksamen på kandidatniveau i Tvær-
fagligt Tema udforskede kurset den indflydelse, globalisering 
har på forståelsen af koncepter så som individualisering, 
relationen mellem individ, samfund, nationalstat og det trans-
nationale, samt de processer, der styrker den rolle, fænomener 
som “civilisation” og “kultur” spiller i dannelsen af nye moder-
niteter. I en globaliseret verden, hvor globale processer, struk-

Forskningsbaggrund 

Jeg arbejder med undervisning i moral i skolerne i Japan, og i 
den forbindelse slog det mig, at globalisering og individuali-
sering ville være gode indgange til at forstå emnet. Moralun-
dervisning bruges dels til at styrke den nationale identitet, dels 

Tvær fag l ig t  t ema 
-  As i ens tud ie r

Forfatter: Lektor, ph.d. Marie Roesgaard, Japanstudier.

Titel: Tværfagligt Tema, kandidat-niveau, Asienstudier.

Ansvarlig: Professor, ph.d. Jørgen Delman, Kinastudier og 

Marie Roesgaard.

Kebab i Japan. Foto: Marie H. Roesgaard



turer og institutioner påvirker relationer mellem individer, 
samfund og stater, ville vi undersøge hvordan teorier om oven-
stående kan udvide vores forståelse af individets rolle i sociale, 
politiske, kulturelle, institutionelle og økonomiske processer i 
Asien, primært Japan og Kina. 

Læsestof: Tekster af asiens- og globaliseringsforskere som 
Roland Robertson, Ulrich Beck, Elisabeth Beck-Gernsheim, 
Samuel Huntington, Arjun Appadurai, Anthony Appiah Kwa-
me, Peter Cave, Mette Halskov Hansen, Rune Svarverud m.fl. 
(liste kan udleveres ved henvendelse til kursusansvarlige).

Undervisingsform: To undervisere til de fleste sessioner, hvilket 
medførte en del diskussion, både mellem undervisere og mel-
lem studerende. Løbende studenteroplæg, som sammen med 
en kort hjemmeopgave udgjorde eksamen.

Pædagogisk og fagligt udbytte

Tilrettelæggelse af forløbet: Jeg har arbejdet med denne form 
flere gange før og finder, at det pædagogisk giver en god 
udfordring og mulighed for refleksion over egen praksis at 
undervise og planlægge som team. Det, at underviserne er et 
team, virkede inspirerende på studenteroplæggene, der for de 
flestes vedkommende også foregik som team-oplæg.

Fagligt udbytte: Jeg var imponeret over, hvor meget de stu-
derende kunne nå at læse og reflektere over, lige fra konkret 
indhold til de forskellige teksters meritter i forhold til niveau 
og kursets mål. De studerende viste tydelige fremskridt med 
hensyn til teoretiske diskussioner og applikation af teori på 
deres asiatiske empiri. De var tydeligvis i forvejen mest vant til 
skriftligt arbejde i denne henseende, så den mundtlige præsen-
tation og diskussion gav dem en større sikkerhed i mundtligt 
arbejde med tunge teoretiske spørgsmål. Desuden fik de erfa-
ring i team-præsentation, herunder hensyntagen til hinandens 
styrker og overvejelser om præsentationsformer.

For mit eget vedkommende var det faglige udbytte også stort, 
idet det gav mig mulighed for at diskutere materiale relevant 
for min forskning i en større kreds bestående af både stude-
rende og en kollega. Dette var meget nyttigt i forhold til at 

McDonald's med japansk tegneseriefigur. Foto: Marie H. Roesgaard
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afklare brugbarhed af teorier i relation til mit materiale, og i 
den forstand er der nok så meget tale om ”undervisningsba-
seret forskning” som forskningsbaseret undervisning i dette 
tilfælde. Jeg er siden gået videre og har i maj 2011 publiceret 
et kapitel i en antologi om globalisering, risiko og moral-
undervisning i Japan.

Resultat 

(Se også ’Fagligt udbytte’) En flok studerende, der bestod 
eksamen, flere af dem er nu i gang med speciale. En artikel der 
inddrager flere af de teoretiske problemstillinger, vi arbejdede 
med. Endnu et kursus fra min side, hvor jeg i høj grad ind-
drog materiale, der angik min forskning direkte på et teoretisk 
niveau. Erfaringen med dette kursus er dog, at det ikke virker 
på samme måde, når det er BA-niveau, som ved KA-niveau.
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Undervisningsbeskrivelse 

Formålet med undervisningen i russisk er dobbelt: Dels det 
konkrete behov for at bringe de studerende frem til det færdig-
hedsniveau, der forventes af kandidater i Russisk, og som er 
en forudsætning for at kunne anvende russisksprogede kilder 
af enhver art i studiet af kultur, samfund, historie, litteratur 
mv.; dels at bibringe forståelse for sprogstruktur og sprogbrug 
generelt. Vi har erfaring for – og det er vores overbevisning – 
at de to formål støtter hinanden i betydeligt omfang.

Indhold: Undervisningen koordineres mellem alle deltagende 
lærere (bl.a. med henblik på at sikre entydighed i begrebsap-

Forskningsbaggrund 

Sprogundervisningen i russisk baserer sig på en omfattende 
forskning, dels i sprog generelt (hvad er et sprog, hvordan 
lagres det i bevidstheden, hvordan indlæres det?), dels i russisk 
specielt.

Fo r skn ingsbase re t  sp rog-
underv i sn ing  i  ru s s i sk

Forfatter: Professor dr. phil. Jens Nørgård-Sørensen, Russisk.

Titel: Forskningsbaseret sprogundervisning i russisk.

Ansvarlig: Jens Nørgård-Sørensen, øvrige deltagere: Elena 

Lorentzen, Mads B. Eskildsen, Claus Mathisen og Rolf-Dieter 

Lützen.



parat og teoretisk udgangspunkt) og veksler mellem praktiske 
øvelser i sprogfærdighed og teoretiske elementer med inddra-
gelse af den nyeste forskning i f.eks. sprogets lydsystem, gram-
matik og pragmatik (herunder genre og stilistik). 

Læsestof: Undervisningsmaterialerne sammensættes og produ-
ceres i vidt omfang af lærerne selv og revideres løbende med 
henblik på at inddrage den nyeste forskning i det russiske 
sprog, sprogpædagogik mv.

Undervisningsform: Praktiske øvelser (herunder sproglaborato-
rieøvelser) samt teoretisk gennemgang med diskussion. Ofte 
kombineres de to undervisningsformer, f.eks. når man på de 
lave-re trin forklarer sprogstrukturen i forbindelse med prak-
tisk sprogtræning, eller når de studerende på mere avancerede 
trin analyserer og diskuterer tekster fra russiske medier m.v. 
som led i undervisningen i mundtlig og skriftlig sprogfærdig-
hed.

Pædagogisk og fagligt udbytte

Tilrettelæggelse af forløbet: Forudsætter løbende koordination 
og arbejde med materialer – detaljerne kan vi ikke komme ind 
på her.

Fagligt udbytte: Såvel sprogfærdighed som indsigt i sproget 
(dets struktur, genrer og sprogbrug i forskellige kontekster 
mv.)

Resultat 

Det forhold, at sprogundervisningen på alle niveauer er forsk-
ningsbaseret, bidrager til at gøre de studerende i stand til selv 
at arbejde videre med deres sprogbeherskelse og sprogforstå-
else ud fra en indgående indsigt i, hvad et sprog er, og hvordan 
dets samfundsmæssige funktioner etableres og forandrer sig.

Denne side fra en “ABC” trykt i Moskva i 1694, viser bogstavet ∏ [Pe]
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Pædagogisk og fagligt udbytte 

Det faglige udbytte har derfor været højt: jeg har prøvet at 
blive integreret i et reelt, virkeligt forskningsprojekt og har 
derfor fået smag for forskningen. Derudover har jeg også dan-
net et netværk i forhold til udarbejdelse af problemstillinger 
og undersøgelser. Endvidere har min integration i dette sam-
arbejde også været udslagsgivende for, at jeg senere kørte en 
studenterdrevet studiekreds i kvantitativ metode. 

Resultat 

At jeg på denne måde blev inddraget i forskningen, har derfor 
haft en vigtig betydning for mig både i forhold til vinklingen 
af min faglige dannelse. Selvom forløbet ikke har haft karakter 
af et sædvanligt kursus og som sådan ikke har ført til læsning 
af et bestemt pensum eller produktion af et sædvanligt eksa-
mensprodukt, har integrationen af uddannelse og projekt-
oriente-ring været særdeles udbytterig. Mit forløb kan derfor 
tjene som eksempel på, hvordan integration af studerende i 
forskningen kan være tjenstlig, både for de studerende og for 
forskningen.

E t  fo r skn ings fo r løb  se t 
f r a  s tudente r s ide 
-  kvant i t a t i v  soc io log i

Forskningsbaggrund

I begyndelsen af 2009 kontaktede jeg Peter B. Andersen, 
lektor på Afdeling for Religionshistorie. Peter havde tidligere 
holdt et par korte oplæg i min undervisning om kvantitativ 
sociologi, og ved årsskiftets julefrokost havde jeg tilbudt at 
give en hånd med i de rent mekaniske processer i Peters kvan-
titative forskning. Peter valgte at tage mig med som talknuser i 
sit bidrag til den danske værdiundersøgelse. Gennem dette fik 
jeg derfor en række erfaringer med at arbejde med forskelligt 
statistisk software – SPSS og DiGRAM, primært – samt en 
erfaring med at gennemføre kvantitative undersøgelser. 

Undervisningsbeskrivelse

Mit samarbejde med Peter havde i mindre grad form af en 
klassisk undervisning og i højere grad som en vejlederrelation. 
Ud fra nogle arbejdsopgaver i form af deskriptiv statistik med 
videre kom jeg ind i at arbejde med statistikken. Dette har så 
senere ført til, at jeg selvstændigt kom til at arbejde med for-
skellige religionssociologiske problemstillinger, bl.a. i forhol-
det mellem geografisk stratifikation og religiøsitet i Danmark. 

Derudover har mit samarbejde med Peter også ført til at jeg – 
sammen med ham – blev tilknyttet den danske forskergruppe 
omkring den europæiske værdiundersøgelse. Jeg kom hermed 
også med i forfattergruppen til den kommende antologi om 
Danmark i europæisk perspektiv. 

Forfatter: Stud. mag. Andreas Baumann (Religion).

Titel: Et forskningsforløb set fra studenterside.

Ansvarlig: Lektor, ph.d. Peter B. Andersen og Andreas  

Baumann.
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