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Innovativ model for uddannelser ved det ny jordbrugsvidenskabelige 
fakultet (DJF) 
 
 
DJF forvandles nu til et fakultet på Århus Universitet (AU) og det nye fakultet 
står overfor nogle spændende udfordringer med at udforme uddannelser der 
tiltaler tidens unge og som vil give dem kvalifikationer der sikrer deres 
fremtidige arbejde. For at møde denne udfordring er det nødvendigt at se på 
hvor de unge er i dag, hvilke spørgsmål de finder vigtige, og hvad der præger 
deres studievalg. Det er også nødvendigt at se på de rammer som DJF’s 
uddannelser placeres i på det ny AU, og hvilke muligheder det giver. Og endelig 
er det naturligvis vigtigt at se på hvad DJF kan tilbyde, hvad der findes af 
styrker og visioner for de ny uddannelser. 
 
Der er ingen tvivl om at de kommende studerende i høj grad går efter deres 
interesser, det samfundsrelevante, og det der er spændende og som vil give dem 
noget i deres liv. Det er næppe jordbrug. Ikke for ret mange i hvert fald. Ikke i 
dag. Men globalt og historisk set starter stort set al virksomhed omkring 
landbrug. Fødevarer og naturgrundlag forener mennesker på tværs af kloden og 
hænger sammen med så væsentlige udfordringer for det moderne samfund som 
globalisering, klimaforandringer, global retfærdighed, biodiversitet, og 
sammenhænge mellem miljø og sundhed.  
 
Der er behov for innovative uddannelser for at møde disse udfordringer. 
Uddannelser der, ud over at give en solid basis indenfor området, inddrager 
jordbrugets sociale sammenhænge og relationerne til de samfundsmæssige, 
økonomiske og økologiske systemer, og som arbejder både på det lokale og det 
globale plan i forhold til centrale emner som fødevareforsyning, handel, miljø, 
energi, sundhed og natur. Uddannelser der giver kandidaterne mulighed for at 
være medspillere i udviklingen af morgendagens jordbrugs- og 
fødevaresystemer - både i Danmark og internationalt. 
 
 
Der har været en del snak om navnet på det ny fakultet, men nok så væsentligt er 
spørgsmålet om hvilken profil der kan tænkes at opfylde visioner og mål for 
uddannelserne ved DJF? Det vil sige: Hvad skal kendetegne de forskellige 
uddannelser overfor studerende og arbejdsgivere? Hvilke modeller skal de 
formes efter?  
 
Der er flere væsentlige aspekter der skal belyses for at give et svar på disse 
spørgsmål, herunder: 
1. Hvilke styrker og visioner har DJF i forhold til uddannelse 
2. Placeringen i forhold til det naturvidenskabelige og andre fakulteter på AU 
3. Muligheden for at bruge en anden model end den traditionelle model for 

uddannelse 
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Ad 1: DJF’s styrker og visioner i forhold til uddannelse 
DJF’s styrker kommer naturligvis blandt andet fra specialiseringen indenfor 
emneområder i tilknytning til jordbrug, fødevarer og miljø. Der er dog også 
viden og forskning på disse områder ved AU, KVL og andre institutioner, så 
DJF kan ikke alene basere sin tiltrækningsevne på emneområdet. Desuden må 
det tages i betragtning at jordbruget på mange måder har fået mindre betydning i 
dagens samfund. 
 
DJF har også styrker og visioner der ikke vedrører emnet men tilgangen og 
måden der forskes på. I DJF’s nuværende strategi står der bl.a. at ”Den 
tværfaglige og helhedsorienterede forskning er DJF's grundlag for at varetage 
rådgivningen af myndigheder, organisationer og erhvervsvirksomheder.”  I 
DJF’s vision for uddannelser står der meget klart at: 

Målet er at skabe nye innovative uddannelser, der kan tiltrække nye 
studerende til AU baseret på DJF’s evne til at udføre helhedsorienteret og 
problemorienteret forskning.  

 
Dette at DJF’s forskning i vid udstrækning er helhedsorienteret, tværfaglig, 
systemorienteret, problemorienteret og anvendelsesorienteret kan udgøre et 
stærkt grundlag for innovative uddannelser i det ny fakultet. Men sådanne 
uddannelser kan næppe realiseres indenfor en traditionel fag- og 
disciplinorienteret model for uddannelse som den der allerede findes på AU og 
KVL. 
 
 
Ad 2: Placering i forhold til det naturvidenskabelige og andre fakulteter 
Hvis man forudsætter at DJF’s nye uddannelser skal indpasses i en traditionel 
disciplinær og fagdelt model, vil der være mange overlap mellem uddannelser 
indenfor DJF’s emneområde og det naturvidenskabelige fakultet på AU. Det 
forekommer af flere grunde problematisk at lave en model der placerer DJFs 
uddannelser tæt op af de naturvidenskabelige. 
 
’Naturvidenskabens problem’: 
Der har været megen snak i de senere år om at naturvidenskab har problemer 
med at tiltrække studerende. Hvis DJF lægger sig tæt op af den 
naturvidenskabelige model er der grund til at tro at de samme mekanismer vil 
gælde for DJF og at konkurrencen om den svindende pulje af 
’naturvidenskabelige studerende’ vil være til gensidig skade. Det kan være 
problematisk i forhold til visionen om at tiltrække nye studerende til AU. Der er 
naturligvis gode muligheder for at DJF kan supplere det naturvidenskabelige 
fakultets uddannelser, men denne mulighed behøver ikke at være det eneste 
grundlag for DJF’s uddannelsesportefølje. 
 
Da uddannelser indenfor samfundsvidenskab og humaniora har boomet i de 
senere år, er det en nærliggende hypotese at de unge finder naturvidenskab 
kedeligt, tørt og nørdet fordi naturvidenskab ikke har formået at ’brande’ 
uddannelserne som samfundsrelevante og eksistentielt interessante. DJF har 
imidlertid en mulighed for at starte på en frisk og omgå naturvidenskabens 
problem ved at tilbyde uddannelser der klart er, og fremstår som, 
problemorienterede og helhedsorienterede i forholdt til samfund, natur og 
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mennesker. Men det forudsætter at der tænkes i at udvikle en uddannelsesmodel 
som kan levere sådanne uddannelser.  
 
Basisfag og uddannelsesmodellens økonomi: 
Det har været nævnt at den økonomiske indtjening fra basisfagene på det der 
udgør bachelordelen i den traditionelle model er væsentlig for den samlede 
økonomi. Det kan derfor være problematisk at lave en model for DJF’s 
uddannelser der i høj grad bygger på basisfag der allerede udbydes på biologi og 
andre af det naturvidenskabelige fakultets uddannelser. En lidt bredere, men 
stadig traditionel, model der også trækker på basisfag fra andre samfundsfag og 
andre fakulteter vil stå overfor samme problem. En innovativ uddannelsesmodel 
der ikke kun baserer sig på traditionelle disciplinopdelte fag er en mulighed for 
at omgå dette problem.  
 
 
Ad 3: En anden model end den traditionelle model for uddannelse 
AU og KVL’s fag- og disciplinorienterede modeller for uddannelse er ikke de 
eneste modeller som DJF kan lade sig inspirere af. Aalborg Universitet og RUC 
har således udviklet problemorienterede og projektbaserede uddannelser siden 
1970’erne, og de har i dag stor succes med at afsætte deres kandidater til bl.a. 
erhvervslivet. Et særkende ved disse universiteter er den problemorienterede 
projektarbejdsform der helt fra starten udgør det væsentligste element i 
undervisningen.1

 
Med de styrker og visioner som DJF kommer med, er der et stærkt grundlag for 
at udvikle en innovativproblemorienteret, tværfaglig og helhedsorienteret, 
projektbaseret uddannelsesmodel som supplement til en mere traditionel ’Århus 
model’. En sådan model vil tilbyde gode muligheder for at bruge de eksisterende 
fakulteter i DJF’s uddannelser uden at være en direkte konkurrent til dem. Og 
den vil kunne udnytte den store styrke som ligger i at DJF som fakultet vil være 
’forskningstung’, samt lighederne mellem forskernes arbejdsform og det 
projektbaserede studie. Denne model er også en mulighed for at undgå 
’naturvidenskabens problem’ og derfor vende en ’konkurrence om de samme 
studerende’ i fusionen med AU til en situation hvor DJF komplementerer det 
eksisterende AU og tiltrækker nye studerende. 
 
Det må naturligvis afklares hvilke begrænsninger AU systemet eventuelt 
frembyder i forhold til at udvikle alternative uddannelsesmodeller. Men lige så 
væsentligt er det at undersøge hvilke kræfter på det ny AU der er i gang med at 
diskutere og udvikle nye modeller for uddannelse og undervisning, og hvordan 
man kan bruge disse initiativer og bidrage til dem. 
 
 

                                                 
1 Se fx http://nvc.aau.dk/Nyhedsbreve/Uddannelse/2006-1/853226  
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Skitse til en innovativ model for uddannelser på DJF 
Der er mange muligheder for hvordan en alternativ uddannelsesmodel kan 
udformes, men som opsummering på ovenstående kan der skitseres nogle 
konkrete elementer: 

 Den problemorienterede og helhedsorienterede projektarbejdsform udgør 
en væsentlig del af undervisningen og gør brug af de store ressourcer der 
ligger i forskningen ved DJF. 

 Som grundlag for den brede undervisningskompetence der er nødvendig 
for denne arbejdsform, skal der etableres et forpligtende samarbejde med 
andre enheder ved AU, såsom Samfundsvidenskab, Handelshøjskolen og 
Natur-videnskab, og muligvis også Humaniora, Sundhedsvidenskab, DPU 
og DMU. 

 Det er et grundlag for dette samarbejde at uddannelsesmodellen er et 
komplement til de eksisterende uddannelser på AU, der også vil kunne 
virke positivt tilbage på de andre uddannelser. 

 Ved at knytte forbindelser til de andre enheder ved det ny AU har den 
tværfaglige, projektbaserede uddannelse også potentiale til at bidrage til 
forskningen ved DJF; innovation sker typisk på grænseflader. 

 Uddannelsen kendetegnes, og markedsføres, ved at tage udgangspunkt i 
samfundsrelevante problemstillinger der knytter sig til jordbrug, fødevarer, 
miljø og natur - såsom globalisering, klimaforandringer, global 
retfærdighed, biodiversitet, og sammenhænge mellem miljø og sundhed - 
og i de studerendes ønsker om og muligheder for at skabe sammenhæng i 
forhold til disse mere eller mindre uoverskuelige, men centrale processer. 

 Uddannelsen skal tiltrække nye grupper af unge mennesker som efter endt 
uddannelse vil være attraktive i mange forskellige stillinger, og som kan 
være medspillere i udviklingen af fremtidens jordbrugs- og 
fødevaresystemer - både i Danmark og internationalt. 
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