
1

Et perspektivistisk blik på
videnskabelig uenighed              

og demokrati
Hugo F. Alrøe

International Centre for Research in Organic Food Systems

Foredrag på årsmødet for Nationalkomiteen for videnskabsfilosofi og –historie, Niels Bohr Instituttet, 30. jan. 2009

Det er ikke vigtigt at det netop er økologi jeg arbejder med, men det er vigtigt at det 
er et forskning på et område der ofte har alternative synsvinkler i forhold til de 
dominerende, synsvinkler der har stået svagt i konkurrencen, så at sige.

Jeg vil først give eksempler på hvad det er for et område jeg arbejder på, og så
komme ind på det mere videnskabsfilosofiske



Jordbrug

Bæredygtig udvikling

Miljø

Klimaforandring
Komplekse

problemstill
inger

Mere eller mindre

‘varme’ emner
Økologi

Direkte 
samfundsinteresser

Den ramme jeg kommer fra og arbejder indenfor med, bl.a. videnskabsfilosofi og etik. Det 
er afgørende at det er et komplekst område, og ikke et simpelt som fx højenergifysik ;-)
Det er klart at disse problemstillinger kalder på en tværvidenskabelig indsats, og også at vi 
forstår “videnskab” bredt og ikke snævert naturvidenskabeligt.



Videnskabelige
perspektiver og

Generelle kommunikative 
diskurser

discip  pliner

“Dårlig videnskab”

Brug af (meget)

forskellige
ekspertiser

Fokus

Magt

Jeg vil starte med at give et par eksempler på vores tværfaglige projekter, for at give et 
indtryk af den type forskning vi står med – hvilke problemer vi slås med og hvordan vi 
forsøger at håndtere dem. 

Mit fokus vil her være på forskning og ikke direkte på generelle diskurser, selv om disse 
selvfølgelig har en betydning, eller på dårlig videnskab, svindel, magt osv.

Videnskabelig ekspertise er et rigtigt interessant emne i dag. Medierne og politikerne bruger 
stadig den videnskabelige ekspertises autoritet i deres eget øjemed, men fremstiller samtidig 
eksperter som smagsdommere. Striden om videnskabelig ekspertise er en strid ikke bare i 
samfundet, men også i videnskaben. 



Eksempel 1: Naturkvalitet

Hvad forstår 
(naturhistoriske) biologer og 
(økologiske) biologer ved 
naturkvalitet?

Hvad er god natur?

Hvordan forsker man i 
naturkvalitet?

(Rapport fra vidensyntese, 2001)

En vidensyntese går i korthed ud på at samle, analysere og diskutere den viden, der findes 
om et uafklaret og ofte omstridt emne, i forhold til de væsentligste synspunkter. 
Synspunkterne er repræsenteret af eksperter med forskellige baggrunde og opfattelser, og et 
væsentligt formål med en vidensyntese er at skabe en fælles forståelse med henblik på
fremtidig forskning og udvikling af økologisk jordbrug. Vidensyntesen bygger oftest på
både videnskabelig viden og praktiske erfaringer. 



Kontrolleret, ordnet,
kulturformet natur

Uberørt, oprindelig
naturformet natur

Økologens gode natur

Landmandens gode natur Naturhistorikerens gode natur

Økosystemisk
naturbegreb

Distinktive
naturbegreber

Nær og frugtbar natur, 
gensidig gavn

Naturen er 
ikke os

Naturen 
som fælle

På vores første møde i vidensyntesen om naturkvalitet blev det klart at der var forskellige 
opfattelser eller betydnigner af natur i spil, selv om det mest var biologisk orientede 
forskere der var til stede. 

Så blot indenfor den biologisk orienterede forskning var der en forskellighed som allerede 
fra starten gav anledning til mangel på gensidig forståelse og uenighed om 
forskningsprioriteringer, hvad der skal forskes i og hvordan.



Videnskabelig artikel om naturkvalitet:
Gennemfører en analyse af hensyn og interesser ud fra tre 
perspektiver på natur: Culturalist, Naturalist og Ecologist
Foreslår (nye) kriterier for naturkvalitet ud fra Ecologist view

(Tybirk, Alrøe and Frederiksen, J Agr Env Eth 17: 249-274, 2004)

Forskningsprojekt med fire faglige perspektiver:
• naturhistorisk biologisk perspektiv (WP 3)
• økologisk jord-biologisk perspektiv (WP 4)
• geografisk arealanvendelses-perspektiv (WP 2)
• sociologisk naturoplevelses-perspektiv (WP 5)

Hvordan håndteres denne forskellighed i projektet?
Tværfaglige forskningsemner (cross-cuttings) mellem forskellige 
WP/perspektiver ud fra fælles studieområder og data.

(http://www.foejo.dk/forskning/foejoii/iii5.html, http://orgprints.org/3921)

Opfølgninger på vidensyntesen om naturkvalitet

A

B

Artiklen var vanskelig og kompleks at gennemføre, men lykkedes dog med at vise et 
eksempel på en multi-perspektivisk analyse og give plads til de ‘underlegne’ perspektiver.
Forskningsprojektet gav mange interessante resultater, men lykkedes aldrig med at integrere 
indsigterne fra de forskellige discipliner i en tværfaglig, multidisciplinær indsigt. 
Barriererne var for det første at de forskellige perspektiver ikke observerede det samme 
objekt, på trods af fælles studieområder og ‘cross-cuttings’, og at der ikke var en fælles 
platform til at integrere de forskellige objekter der blev undersøgt. Og for det andet at de 
forskellige kernefaglige perspektiver, stadig, havde hver deres mere eller mindre eksplicit 
indarbejdede teoretiske og filosofiske forståelse af naturkvalitet. (Noe, Alrøe and Langvad, 
2008).



Eksempel 2: 
Bæredygtighed Tre perspektiver på globalisering 

og bæredygtig udvikling:

Udvikling og effektivitet 
er ikke løsninger men 
årsager til sociale og 
økologiske problemer. 

Handel handler ikke 
primært om økonomi: 
– det er en strid om 
hvorvidt ressourcer 
tages som varer eller 
som fælles goder 
– og dermed en strid om 
økologisk retfærdighed.

Globalisering og 
bæredygtig udvikling er 
primært de riges agenda, 
og underminerer lokale 
systemer til bæredygtig 
udnyttelse af økologiske 
fælleder.

Det økonomiske system 
afhænger af et skrøbeligt 
økologisk system med 
grænser for vækst. 

Globalisering er ikke et 
problem hvis den 
økonomiske politik  tager 
hensyn til tre ligeværdige 
problemer:
– effektiv allokering
– retfærdig distribution 
– bæredygtig skala

Den bæredygtige skala 
afhænger af 
økosystemets evne til at 
absorbere affald og 
regenerere ressourcer.

Globalisering er ikke et 
problem, tværtimod: 
– globalisering giver nye 
muligheder for de frie 
markedskræfter.

Bæredygtig udvikling 
måles som vækst i 
samfundets samlede 
økonomiske kapital. 

Denne enkelhed er 
baseret på en antagelse 
om substituerbarhed:
– alle naturlige 
ressourcer og miljøgoder 
kan erstattes med 
producerede goder
– og alt kan derfor 
regnes på samme 
enhed.

3.  Vækst og 
økologisk 
uretfærdighed

2.   Grænser for 
vækst

1.  Vækst uden 
grænser

(Byrne, Glover and Alrøe 2006, s. 54)
CABI Publishing, 2006
(Based on international
knowledge synthesis)

I 2004 – 2005 er der gennemført en international vidensyntese om økologisk jordbrug i 
globalt perspektiv. Projektets formål har bl.a. været at bestemme i hvilket omfang og under 
hvilke forhold økologisk jordbrug kan begrænse lokale og globale miljøeffekter og bidrage 
til at forbedre fattige bønders vilkår inden for rammerne af globale fødevarekæder og 
stigende urbanisering. Vidensyntesens resultater er udgivet som en bog af det britiske forlag 
CABI. En omtale af bogen kan findes via www.foejo.dk.

Det blev hurtigt klart at der var tre ret forskellige perspektiver på de to centrale begrever i 
vidensyntesen: globalisering og bæredygtig udvikling.



Hvordan kan økologisk jordbrug møde udfordringerne?
– ud fra de tre perspektiver på globalisering og bæredygtig udvikling 

(Halberg, Alrøe and Kristensen, 2006: Synthesis, p. 346)

Provide local food systems 
that promote ecological 
justice; institutional support 
for their further development

Provide a more sustainable 
strategy to development of 
local agriculture in low-
income countries

Through institutional 
protection of vital local 
primary production systems 
and markets

How can non-certified 
organic agriculture offer 
a solution?

Provide means to promote 
ecological justice in non-
localized food systems; 
create alliance with fair trade

Provide means to promote 
sustainability in non-
localized food systems with 
global trade

Provide alternative products 
in the market and increase 
consumer choices 

How can certified 
organic agriculture offer 
a solution?

Include ecological justice in 
the organic certification 
standards to resist ill effects 
of e.g. distant trade, 
corporate involvement and 
large-scale cash-cropping

Enforce principles of 
ecology and sustainability in 
the organic certification 
standards to resist ill effects 
of market pressures

Develop globally recognized 
principles and regionally 
adapted standards; create a 
space for organic agriculture 
in free trade institutions, e.g. 
the ‘green box’ in WTO

How may certified 
organic agriculture meet 
the challenges of 
globalization?

Ecological justice, fairness 
with regard to the common 
environment

Sustainable scale, finite 
ecosphere, functional 
integrity

Free trade, internalizing 
external costs

Characteristic concepts

Political ecologyEcological economicsNeo-classical and 
environmental economics

Relevant discipline

Individuals and local 
communities

Ecological system limitsMarket solutionsFocus

3. Growth and 
ecological injustice

2. Growth within limits1. Growth without 
borders

Denne forskellighed i perspektiver på og tilgang til globalisering og bæredygtighed har vi 
forsøgt at håndtere i vidensyntesen ved at bruge alle tre perspektiver parallelt, og se på
hvilke udfordringer og hvilke løsninger de hver især fremviser.

(Det er ikke meningen at I skal læse dette, det skal blot illustrere hvordan forskelligheden 
blev håndteret.



Andre omkring økologi og bæredygtighed 

Økologisk og andre syn på dyrevelfærd

Forskellige faglige syn på jordkvalitet

Regulering af økologisk drift

Multifunktionelt jordbrug

functional integrity vs
resource sufficiency

naturlig adfærd vs klinisk sundhed,
fokus på produktionssystemet

specific soil attributes vs 
quality in terms of productivity, 
environment and human health

hvad er økologi, og hvad driver det?
marked vs meningsfyldt alternativ vs protest

funktionel differentiering som forudsætning og barriere 
for multifunktionalitet,
hegemonisk fagligt perspektiv

Mange andre eksempler kunne nævnes:

Mange andre ekspempler kunne nævnes hvor vi har identificeret og forsøgt at håndtere 
modstridende perspektiver.

Det er vigtigt at pointere at disse eksempler ikke skal vise at vi har løst problemet, men 
blot pege på en forskellighed som i mange andre tilfælde ikke bliver håndteret, og som 
vi blot er begyndt på at søge at løse.

Vi er alle vegne omgivet af en heterogenitet af perspektiver som vi er nødt til at håndtere –
som videnskab og som samfund

Det er også vigtigt at pointere at dette ikke blot er et spørgsmål om interesser og ‘sociale 
værdier’, som vi forskere skal beskytte os imod 
– vi står midt i det. Perspektiverne rækker på tværs af det nomative og det empiriske, på
tværs af forskning, værdier og sociale relationer.



I hvert eksempel kan man fokusere på værdier

Decide on 
values to be 
employed   
in …

Reveal the values
embedded in …

identification of problems
design of methods and 
experiments
model assumptions

use of concepts
– Sustainability
– Food quality
– Soil quality
– Nature quality
– Animal welfare
– Farm well-being
– Rural development
– Human well-being

Men værdierne er dybt indlejrede i den forskningsmæssige praksis

Denne figur er baseret på en skelnen mellem ‘emic’ og ‘etic’ – eller i Bohrs sprogbrug, 
mellem deltagerens indefra ståsted og iagttagerens udefra ståsted. 

Der er ikke blot tale om værdier der kan håndteres separat – værdierne er dybt indlejrede i 
det videnskabelige perspektiv og den forskningsmæssige praksis.



Generelle problemer med tværfaglig forskning 
(og brug af forskning i den demokratiske debat og beslutningstagning)

• Der er en fundamental og nogle steder stigende 
heterogenitet i videnskabelige perspektiver

• Perspektiverne er oftest hver især værdifulde og ikke-
reducerbare til andre perspektiver

• Grundlæggende begreber forstås forskelligt i forskellige 
perspektiver

• Der er strid om logikker, problemformuleringer og 
agendaer i tværfagligt arbejde 

• Hegemoni - det dominerende perspektiv transformerer 
tværfaglige processer og kommunikation i dets eget 
billede

Vi mangler redskaber til at håndtere denne heterogenitet
5 forslag

En pointe her er at problemerne i tværfagligt arbejde også gælder for andre situationer, i 
medier og politisk beslutningstagen, hvor videnskabelig viden bruges på tværs af flere 
discipliner og perspektiver.

Der er stigende heterogenitet på grund af stigende kompleksitet i videnskabens ’opgaver’ og 
funktionel differentiering i videnskaben
Dette sker trods af integration og samordning på andre områder, som jeg bestemt 
anerkender, men som ikke løser problemet her.

Hegemoni: de dominerende perspektivers overherredømme – her bruges nogle gange også
argumentationsformen om at vi er forskellige, men det er os der er mest objektive / mest 
videnskabelige, osv. 



Fokus
Afgrænsning
Aspekter
Fænomener

Redskaber
Begreber
Logik
Eksempler
Spørgsmål

Videnskabeligt perspektiv Iagttagelsesfelt

En videnskabelig disciplin er et uddifferentieret og forfinet 
iagttagelsesperspektiv på et felt

1

1. forslag: Et perspektivistisk syn på videnskab

Den teoretiske og praktiske baggrund for dette er bl.a. beskrevet i Noe, Alrøe and Langvad 
(2008) Sociologia Ruralis.

Eventuelt nævne:
Videnskabelige discipliner kan være ‘ontologisk bestemte’, baseret på forskelle i 

emneområde (som, fundamentalt, forskellen på fysiske, biologisk/semiotiske og 
intellektuelt/selv-refleksive områder), eller ‘selvorganiserende discipliner’ der er et 
resultat af den stadigt foregående funktionelle uddifferentiering af videnskaberne.



Forskellige typer af videnskabelig uenighed, 
ekspertise og læring 

– indenfor og på tværs af videnskabelige perspektiver

Reintegration in 
form of second 
order polyocular 
communication

Contextualised 
communicational 
knowledge, 
reflexive expertise

Perspectival 
disagreement

4. Second order 
perspective

“Learning the 
language”, 
hegemony,
boundary work 

Acontextual 
communicational 
knowledge, 
interactional expertise

“Alien”
disagreement,
unexplained 
different beliefs

3. Between 
same-order 
perspectives

Functional 
differentiation,
scientific 
revolution

Heterodox 
knowledge

Revolutionary 
disagreement, 
unexplained 
digressions

2. On the frame 
of the 
perspective 

Socializing,
reproducing and 
refining, 
normal science

Orthodox 
knowledge, 
common 
belief 

Embodied 
and tacit 
knowledge, 
contributory 
expertise

Conservational 
disagreement

1. Within a 
perspective

Type of learning 
process 

Type of knowledge and 
expertise

Type of 
disagreement

(en foreløbig skitse)
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2 forslag: En perspektivistisk typologi for videnskabelig uenighed

Argumentationsrække:
1) En perspektivistisk opfattelse af videnskab betyder at 
2) experts can disagree in different ways, within and across perspectives, (dette dias)
3) it is necessary to take the cognitive context into consideration when expertise is used 

outside its field 
4) integrated use of different scientific expertises can only be meaningfully done in a 

separate, second order perspective (which we call polyocular communication) that 
operates with contextual knowledge in a multidimensional space of understanding

5) man kan overveje om hvorvidt man kan kortlægge det ‘landskab’ af komplementaritet 
der ligger i denne heterogenitet af videnskabelige perspektiver

Harry Collins m.fl. skelner mellem contributory expertise, som man har når man selv er 
medlem af en disciplin eller en ‘skole’ og interactional expertise, som man kan opnå
ved at lære sproget og, med stor møje, sætte sig ind i et felt. Et perspektivistisk syn på
videnskab giver anledning til også at tale om reflexive expertise.



3
Kriterier for god forskning

- med fokus på det enkelte forskningsperspektiv

Relevance
Value inquiry
Participation
Transparency

Reflexive 
objectivity
Communicating the 
cognitive context
– observational
– intentional
– societal

3 forslag: To sammenhængende kriterier for god forskning – her med fokus på det enkelte forskningsperspektiv og dets refleksive proces. 

Når forskningsperspektivets viden og ekspertise skal bruges uden for den kontekst den udspringer af, er det essentielt at få kommunikeret 
denne kognitive kontekst med. At være objektiv er ikke at være kontekst-fri, men at være klar og åben omkring konteksten – med Bohrs 
ord at kommunikere utvetydigt. Dette er her udtrykt i begrebet refleksiv objektivitet

Denne forståelse af god forskning er indoptaget i forståelsen af forskning i mit forskningsmiljø, og der er en del publikationer på det.
(Bl.a.:
Alrøe,H.F. and Kristensen,E.S. (2002) Towards a systemic research methodology in agriculture: Rethinking the role of values in science. 
Agriculture and Human Values 19:3-23.
Baars,T. (2002) Reconciling scientific approaches for organic farming research. Ph.D. thesis, Waageningen Agricultural University and 
Research Centre: Louis Bolk Institute.
Pasquali,M. (2003) Molecular tools for Fusarium oxysporum identification. Ph.D. thesis, Università degli studi di Torino: Agrinnova.
Schjønning,P., Elmholt,S., and Christensen,B.T. (eds.) (2004) Managing soil quality: challenges in modern agriculture. Wallingford, UK: 
CABI Publishing. )

Eventuelt noget mere fra følgende:
The two stances, the actor and the observer stance, and the related two groups of activities (below) are connected with two key críteria for 
doing good science.
Actor stance: Engage; Interact; Experiment; Intervene; Communicate with other actors
Observer stance: Disengage; Observe; Abstract; Reflect; Communicate with other scientific observers

The first concerns the criteria of relevance. Important elements are 
•value inquiry – that is, both sociological inquiry into the values actually at play in the system and philosphical inquiry into their relations
and the relations to other values and theories
•participation – that is, letting the actors’ values influence the research process
•and transparency – making clear the role of values for the choices made in the research process and for the scientific results.

The second concerns the criteria of reflexive objectivity, which implies that the communication of science must include the cognitive 
context. The cognitive context comprises the societal, intentional and observational context. The societal context is the group or social 
system that the term “relevance” refers to, that is, those or that which the research is supposed to be relevant for (e.g., society, farmers, the 
third world, the market, the employer, the sponsor, or the scientific community). The intentional context consists of the goals and values 
that guide research, including what is taken as relevant problematic situations. The observational context includes the actual distinctions, 
delimitations, models, and technological constructions that are employed in research. That is, the means that are needed to perform 
research and obtain observations. This includes the experimental design and the meaning of the concepts used.

Communicating the cognitive context may reveal social support, embodied values and key assumptions, blind spots, areas of ignorance and 
uncertainty, etc.



Observations of disciplinary perspectives

Polyocular communication        

Food
production

Yield

Agronomy  

Nature

Biodiversity

Biology  
Culture

Interactions

Sociology  

Market

Commodities

Economy  

Other farms

Dairies

Consultants 

Fodder companies
Labour market

Breeds

Soil

Buildings

Cows 

Workers Machines

Family

Knowledge Slaughterhouses
Micro organisms

Seeds

Research

Machine pool

Friends

Consumers 

Magazines 

Values

Computers

Feed schedule

Subsidies Legislations 

Norms

Environmental problems 
Local infrastructure 

Managers

Chemicals 

Fodder

Fertilisers

A farm enterprise
Rural actors
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4. forslag: Polyokular kommunikation

Der er brug for en separat proces af anden orden for at kunne håndtere heterogeniteten af 
videnskabelige perspektiver. De specialiserede perspektiver er ikke i stand til selv at løse 
dette tilfredsstillende.

Konkret kunne det betyde at der i tværvidenskabelige projekter var afsat penge og 
ressourcer i en særskilt Work Package til dette. 

Dette er noget vi er i gang med, men der mangler endnu noget udvikling af metoden. 

Og som det fremgår af de eksempler jeg har vist, er denne figur for øvrigt for simpel – der 
er flere væsentlige videnskabelige perspektiver indenfor hver af disse ‘discipliner’.



Fagligt specialiserede perspektiver tilbyder konsistent, 
effektiv og præcis viden i kontekst af en skarpt 
afgrænset forskningsverden. 

Polyokular kommunikation kan udfolde et 
multidimensionelt rum af forståelse ud fra anden 
ordens iagttagelser af specialiserede perspektiver.
(Herunder iagttagelse og kommunikation af den kognitive kontekst)

Polyokular kommunikation kan kun ske med reference 
til et fælles dynamisk objekt som vi er enige om kan 
iagttages på forskellige måder.

(Noe, Alrøe and Langvad (2008) Sociologia Ruralis 48: 1–15)

Hvad er polyokular kommunikation?
4

Det er måske vigtigt her at betone forskellen til andre typer tværfagligt arbejde, hvor en 
forsker eller en større eller mindre forskergruppe arbejder på tværs af forskellige felter for at 
skabe et nyt integreret felt.



Et muligt redskab til at håndtere denne heterogenitet af 
forskellige videnskabelige perspektiver er at identificere 
der hvor perspektiverne gensidig udelukker hinanden 
– med andre ord, hvor de er komplementære

Dette er en opfølgning på Niels Bohrs egne ideer om at 
komplementaritetsprincippet er et princip af generel 
gyldighed og anvendelighed og ikke et snævert 
kvantefysisk princip. 

I det omfang man kan kortlægge dette landskab af 
komplementaritet, vil dette kunne bruges til at navigere i 
det mere eller mindre oprørske hav af videnskabelige 
uenigheder.

Et landskab af komplementaritet?
5

5. forslag: Komplementariet (og her er vi ude i det lidt mere spekulative)



Physical
level

Semiotic
level

Self-
reflexive
level

Phenomenological Topological

Dynamic
complementarity
(potential – actual)

Systemic
complementarity
(part – whole)

Simultaneity –
relative motion

Specificity –
generality

Justice –
mercy
(Bohr)

Cultures
(Bohr)

Floor 
plan –
front 

elevation

Me – I

Wave –
particle

Probability –
outcome

Sign –
interpretation

Autonomy –
meaningfulness

Kinematics –
temperature

Anatomy
|

behaviour

Feature
|

person

Matter 
|

life 
(Bohr)

Position –
momentum

(Bohr)

Observational 
complementarity

(en foreløbig skitse)
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Her er et første forsøg på at systematisere forskellige typer af komplementaritet i  forhold til 
tre kompleksitetsniveauer.

Dette forslag er kun på hypotesestadiet.



Hvordan kan videnskaben opfylde sin 
demokratiske rolle?

Vores erfaringer viser klart at forskelligheden af 
videnskabelige perspektiver har afgørende betydning

• vi må finde måder at repræsentere og håndtere denne 
heterogenitet af iagttagelsesperspektiver,

• og overkomme hegemoni og mangel på gensidig 
forståelse 

• i tværfaglig forskning
• i myndighedsberedskab
• i demokratisk debat
• i politisk beslutningstagning

Dette er en opgave både for de videnskabelige institutioner, 
for medierne og for det politiske

Det er væsentligt for videnskabens demokratiske rolle at udvikle redskaber til at håndtere 
heterogeniteten af videnskabelige perspektiver og ekspertiser i tværvidenskabelig forskning 
og i demokratiske debat og beslutningstagning. 

Jeg har her skitseret hvordan en generel perspektivistisk tilgang til videnskaben; en typologi 
for videnskabelig uenighed; refleksiv objektivitet og kognitiv kontekst; polyokular 
kommunikation som et separat, anden ordens perspektiv; og (måske) et overblik over 
forskellige former for komplementaritet kan bidrage til dette. 

Hvis man deler vores præmis om at der er en heterogenitet af videnskabelige perspektiver
som er problematisk, så må man i det mindste også dele erkendelsen af behovet for at 
håndtere denne heterogenitet, selv om man ikke nødvendigvis køber vores forslag fuldt ud.



Konsensus eller klar og refleksiv uenighed?
Et perspektivistisk myndighedsberedskab?

Myndighedsberedskab er nu en opgave for universiteterne.

Er det en fare for universitetet – skal den ud igen?

Eller er det en anledning til at reformere den form som 
myndighedsberedskabet hidtil har haft?

• Har myndighedsberedskabet haft en vis politisk styring?
• Har den representeret forskellige videnskabelige perspektiver godt 

nok?
• Har der været for stort fokus på (en politisk spiselig) konsensus?

Kan universiteterne finde frem til en måde hvorpå de 
effektivt kan hjælpe demokratiet med de allervanskeligste 
problemer
og samtidig bevare selvforståelsen som sandhedssøger?

Da jeg jo er tilknyttet en tidligere sektorforsknings institution, Danmarks 
JorbrugsForskning, der nu er Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet under Aarhus 
Universitet, så er det en grund til her til slut at se nærmere på spørgsmålet om 
myndighedsberedskab. Myndighedsberedskab er kommet ind som en ny funktion for de nye 
universiteter.

Jeg mener klart at denne perspektivistiske, pluralistiske forståelse af forskning betydning for 
spørgsmål om myndighedsberedskab: 
•Kan universiteterne ud fra en sådan perspektivistisk forståelse finde frem til en måde 
hvorpå de effektivt kan hjælpe demokratiet med de allervanskeligste problemer, på
komplekse områder som klima, jordbrug og miljø?
•Og kan de samtidig bevare selvforståelsen som ‘samfundets sandhedssøger’?



Tak til Egon Noe, DJF, AU for hans essentielle 
bidrag til dette arbejde. 

http://www.icrofs.org

Hjemmeside med publikationer til download:
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