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Denne bog er blevet til i anledning af et jubilæum på Roskilde 
Universitetscenter: Institut for studiet af Matematik og Fysik 
samt deres Funktioner i Undervisning, Forskning og Anvendel-
ser – bedre kendt som  – har i  eksisteret i  år. 
En meget væsentlig del af instituttets virksomhed har hele ti-
den været uddannelsen af kandidater i fysik og matematik, og 
derfor er kandidaterne i fokus i denne jubilæumsbog.

Hvorfor vælger man at læse matematik eller fysik på universitet-
et? Er det ikke bare slid og slæb og hårdt arbejde som i sidste ende 
kun kan føre til et ensidigt udvalg af få og kedelige jobs? Hvad kan 
dog få én til at vælge det? Og hvad kan man så bruge det til? 

Med sådanne spørgsmål som udgangspunkt har jeg intervie-
wet ti kandidater i matematik og/eller fysik fra . Inter-
viewene kan på ingen måde udgøre et repræsentativ udsnit af 
det samlede antal kandidater på over , men er udvalgt med 
det formål at vise mangfoldigheden i kandidaternes valg af fag, 
tanker om uddannelsen og erfaringer siden hen på arbejdsmar-
kedet. De ti interview er trykt med den yngste kandidat først 
og den ældste til sidst, men kan læses i vilkårlig rækkefølge.

Det lette svar på spørgsmålet ‘Hvorfor fysik og matematik?’, må 
være at det kan der være mange grunde til. Det kan være lysten 

til at fi nde svar på ‘de store spørgsmål’, gøre en forskel og for-
bedre verden eller simpelthen at udfordre sig selv med noget 
svært. Samtidig kan det i fl ere tilfælde forekomme noget til-
fældigt at det lige er på  man tager sin kandidatuddan-
nelse. Det kan være en lærer der enten sent eller tidligt i ens 
uddannelse pludselig åbner en ny verden, det kan være med-
studerende der lokker, eller det kan være faktorer som slet ikke 
har noget med det faglige at gøre. Mange foretager valget af fag 
sent i uddannelsesforløbet, og fl ere vælger den naturvidenska-
belige basisuddannelse og  af helt andre grunde end at læse 
fysik og matematik. Dette er næppe let at ændre, hvilket er 
værd at bemærke i en tid hvor både tidligt uddannelsesvalg og 
et ønske om fl ere kandidater i matematik og fysik politisk set er 
i høj kurs. At studerende har meget forskellige tilgange til ud-
dannelse, er et vilkår universiteterne må indstille sig på.

En kandidat sagde til mig at ingen fra  er typiske, alle 
er helt deres egen. Det er måske problematisk overhovedet at 
tale om typer i forbindelse med mennesker, men så meget des-
to mere er det forkert at opfatte matematik- eller fysikkandi-
dater som en særlig type mennesker. De er så forskellige som 
alle andre. Samtidig er måden de anvender det de har lært, me-
get forskelligt. Nogle arbejder længe inden for deres fag, mens 
andre arbejder sig over i helt andre fagområder og i brancher 

orord
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hvor de færreste ville gætte på at finde kandidater i matema-
tik eller fysik.

Jeg kastede mig over denne opgave med stor interesse fordi jeg 
selv er i tvivl om hvorfor jeg endte med at blive kandidat i fysik 
og kommunikation fra . Jeg kan genkende mig selv i man-
ge af de interviewedes beskrivelser og håber også mange andre 
kandidater kan det. Hvis ikke, må vi konstatere at der er endnu 
mere mangfoldighed til stede end denne bog har levnet plads 
til. Samtidig håber jeg bogen kan nuancere den almindelige op-
fattelse af hvad en kandidatuddannelse i matematik eller fysik 
kan føre til.

Undervejs i udarbejdelsen af bogen har en -følgegruppe 
bestående af Karin Beyer, Anders Madsen og Tine Nygaard bi-

draget med gode råd. De kvantitative oplysninger om kandida-
terne som findes til sidst i bogen, er udarbejdet af cand.scient. 
Lisbeth Friis på baggrund af data samlet og leveret af Rosa La-
barca, -kontoret på . Institutleder på , Bent 
C. Jørgensen, der også har fulgt arbejdet tæt, har skrevet ind-
ledningen som giver et rids af instituttets historie.

Jeg vil gerne takke alle de kandidater jeg har talt med i forbin-
delse med bogen. Især en stor tak til de ti som velvilligt og imø-
dekommende lod sig interviewe, men også alle de øvrige som 
jeg har talt med, og som har været med til at danne billedet af 
hvor mangfoldige kandidaterne fra  er.

Sebastian Horst
September 
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Det har altid været en hovedopgave for universiteterne – 
ved siden af og i kombination med at bedrive fri forskning 
 – at uddanne dygtige og anvendelige kandidater til ansæt-
telse i samfundets embedsværk, institutioner og virksom -
heder.

Med denne publikation ønsker vi at illustrere – for den bre-
de off entlighed og for særligt interesserede – at ’s kandida-
ter inden for matematik og fysik ofte har succesrige, utraditio-
nelle faglige og kvalifi kationsmæssige profi ler, som der er brug 
for. Til det formål præsenteres en række interviews med kandi-
dater fra  gennem årene, med forskellige fagkombinationer 
og mål med deres studium.

En smule af den historiske baggrund for ’s kandidatpro-
duktion i de  år kan du læse i det følgende.

RUC’s opstart som reformuniversitet i 1972

 skulle efter lovgivernes hensigt primært afl aste Køben-
havns Universitet, som efterhånden var ved at udvikle sig til 
en uregerlig mastodont. Roskilde Universitetscenter defi nere-
de sig imidlertid fra starten som et reformuniversitet – hvilket 
også efterspurgtes i uddannelsespolitisk vakte kredse.

Roskilde Universitetscenter satsede på nye uddannelseskonstruk-
tioner og nye undervisningsformer. Man etablerede toårige ba-
sisuddannelser i henholdsvis naturvidenskab, humaniora og 
samfundsvidenskab som skulle efterfølges af overbygningsud-
dannelser på mellem- eller kandidatniveau. Studieformen skul le 
have det problemorienterede og gruppeorganiserede projekt-
arbejde som det centrale element. På et ret generelt formuleret 
grundlag blev de første studenter optaget . september  på 
Centrets tre toårige basisuddannelser, herunder den naturvi-
denskabelige basisuddannelse. Den grundlæggende organisato-
riske ramme var ‘huset’, hvor - studerende blev undervist 
af seks-syv lærere med forskellige faglige kompetencer.

De første år var præget af et kæmpemæssigt arbejde med at 
udvikle de nye studie- og arbejdsformer hvor man indhøstede 
en mængde erfaringer på godt og ondt. Desværre var der ikke 
tid til at nedskrive resultaterne i tilstrækkeligt omfang, men 
enkelte bøger og artikler blev dog skrevet (se ref.  og ).

Studiemiljøerne var i de første år præget af at de studerende 
alle var i den første del af deres studium med masser af gå-på-
mod, men forholdsvis lille studieerfaring og -modenhed. Deres 
lærere var også gennemsnitligt ret unge.

ndledning
Af Bent C. Jørgensen, inst itutleder på 



8 9

Det lå i tiden at man som studerende interesserede sig for sto-
re og komplicerede spørgsmål i tiden, som ofte rummede sam-
fundsmæssigt kontroversielle aspekter. På  var der mu-
lighed for at arbejde med sådanne emner i projektarbejdet. 
Studenterne var meget udadrettede og søgte kontakter uden 
for universitetet for at hente viden, vurderinger og synspunkter, 
noget som studerende ved andre universiteter sjældent gjorde, 
og i så fald først ret sent i studiet.

De -studerende fik derved hurtigt et image som nogle lidt 
vilde krabater der kunne spørge om det mest utrolige og hav-
de stærke meninger om verdens indretning. Deres projektrap-
porter, som jo ofte var upolerede arbejdspapirer fra endnu ret 
utrænede studerende, blev bevidst eller ubevidst sammenlig-
net med mere sædvanlige skriftlige arbejder som f.eks. specia-
leopgaver. Ergo syntes man at de -studerende måtte være 
på et lavt fagligt niveau og derfor være ret uanvendelige når de 
engang blev kandidater.

Faktisk var det et af de forhold som var tæt ved at slå  ihjel 
ved flere lejligheder. Fx blev en planlagt folkeskolelæreruddan-
nelse ernet i slutningen af  med henvisning til basisud-
dannelsernes uegnethed som grundlag for uddannelsen. Det 
var en alvorlig torpedo mod ’s uddannelsesstruktur og især 
til stor skade for de naturvidenskabelige og humanistiske ho-
vedområder. I rammen er gengivet et lille debatindlæg der som 
et enligt lys i mørket taler pænt om nogle tidligere -stude-
rende, nemlig nogle studerende som efter endt basisuddannel-
se fik lov til at fortsætte på et seminarium som erstatning for 
den nedlagte folkeskolelæreroverbygning på . Mørket var 
repræsenteret af en lang række af hadske avisindlæg, effektivt 
kolporteret af bl.a. Venstres Pressebureau.

Der var faktisk mange problemer med at få de nye uddannelser 
til at fungere, og der blev også begået fejl. Men flere af de poli-
tiske partier havde ikke den nødvendige tolerance og sans for 
at anvende den rette blanding af støtte og indgriben. De angreb 
fra starten ustandselig basisuddannelserne og mente bl.a. at 
man ikke kunne bygge en forsvarlig folkeskolelæreruddannelse 
oven på! Det var selvfølgelig noget vrøvl, hvilket blev belyst af 
succesen for de studerende fra de to første årgange der, som de 
eneste, fik lejlighed til at blive folkeskolelærere ved at fortsæt-
te på Zahles Seminarium efter basisuddannelsen på . Semi-
nariet var glade for -basisterne, og her er en lille hyldest fra 
lærerkollegiet på Furesøkolonien:

Efterhånden som -uddannede kom på arbejdsmarkedet, 
vendte stemningen – langsomt, men sikkert. Den første markante 
oplevelse af dette havde jeg på Kommunernes Landsforenings 
årsmøde i , hvortil jeg var inviteret til at deltage for at dis-
kutere teknologivurdering. I en frokostpause sad jeg ved siden af 
et par Venstreborgmestre fra det vestjyske. Den ene fortalte at 
han havde skiftet standpunkt vedrørende  efter at han havde 

“Den er gal med  – Er den gal med : Det skal vi ikke 
blande os i – om end vi nok kunne have en mening om det.

En af anklagerne mod  går på de studerendes påståede 
lave faglige niveau. Disse linier blot for at fortælle, at vor in-
stitution i det sidste halve år har haft fem praktikanter fra 
Zahles Seminarium – alle tidligere -studerende. Fælles 
for dem alle er, at det uden sammenligning er de dygtigste 
og mest modne praktik-elever, vi overhovedet har haft.”

Folkeskolen nr. , 
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måttet ansætte en socionom-uddannet dame fra  som be-
tingelse for at kunne få hendes mand til at gå ind i en edb-stil-
ling i kommunen. Hun var faktisk god, og det var så det! (Socio-
nom-uddannelsen blev desværre også senere nedlagt).

RUC’s overbygningsuddannelser og 

kompetencetænkning

Parallelt med det nærmest endeløse arbejde med at få projekt-
arbejdsformen og basisuddannelserne til at fungere, etablere 
relevante forskningsaktiviteter og forsvare sig, skulle overbyg-
ningsuddannelserne planlægges så de studerende kunne fort-
sætte deres studier pr. . september .

Efter Undervisningsministeriets pålæg skulle overbygningsud-
dannelserne være eksplicit professionsrettede, og planerne blev 
udformet af ministerielt nedsatte udvalg med deltagelse af -
ansatte lærere (typisk to) og et flertal (typisk fire) af eksterne 
medlemmer repræsenterende aftagere af kandidaterne.

 sikrede sig at det blev et gennemgående træk i dette sto-
re planlægningsarbejde at uddannelsernes indhold blev fastlagt 
på grundlag af en beskrivelse af de kvalifikationer som kandi-
daterne skulle opnå. Derved kunne de nye studieformer be-
grundes, og en ellers i tiden dominerende, traditionel pensum-
tænkning imødegås.

Faktisk var der tale om en meget systematisk planlægningsmo-
del på grundlag af en slags kompetence-tænkning som er ble-
vet et mantra nu i begyndelsen af det . århundrede!

Overbygningsfagene matematik og fysik indgik i en gymnasie-
læreruddannelseskonstruktion sammen med en række andre 

naturvidenskabelige, humanistiske og samfundsvidenskabelige 
fag. En gymnasielæreruddannelse var et 1⁄2-årigt forløb, bestå-
ende af en toårig basisuddannelse, to parallelle overbygnings-
fag fra fagviften (dansk, engelsk, tysk, fransk, psykologi, hi-
storie, samfundsfag, geografi, biologi, matematik, fysik, kemi 
og datalogi), hvortil der var halvandet års studietid pr. fag, og 
det sidste halvår var afsat til et pædagogisk-didaktisk jobmo-
dul. Der var altså tale om at uddanne en lærer til at undervi-
se i to (sidestillede) fag med jobkvalifikationerne fuldt indbyg-
get (se ref. ).

Det var tillige planlagt at en folkeskolelæreruddannelse, bort-
set fra visse specifikke jobkvalifikationer, skulle oprettes som 
en ægte delmængde af gymnasielæreruddannelsen. Det blev 
som nævnt forpurret – her var tunge interesser på spil – men 
det var gavnligt at repræsentanter for Folkeskolen, med deres 
større engagement i det pædagogisk-didaktiske felt, var med i 
planlægningsfasen.

Den organisatoriske ramme for gymnasielæreruddannelser-
ne var ét ud af fire såkaldte overbygningstemaer, nemlig Socia-
lisation, uddannelse og samfund. Fra naturvidenskabelig side 
set var det helt uholdbart fordi det var en intetsigende ramme i 
forhold til forskning og undervisning i naturvidenskab.

Institutdannelsen i 1978

I - udspandt sig talrige debatter om at få mere substanti-
elle organisatoriske rammer (omfattende forskellige tværfaglige 
institutter), og i  var der efterhånden enighed om at man 
måtte oprette institutter, men dyb uenighed om deres afgræns-
ning og fagsammensætning. 
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Der blev faktisk oprettet tre institutter vedrørende naturviden-
skab, nemlig Institut for naturvidenskabernes videnskabsteo-
ri og fagdidaktik, Institut for miljø- og ressourceforskning, og 
Institut for molekylærbiologi og skadevirkninger på biologiske 
miljøer. De eksisterede formelt fra . januar , men de fik al-
drig nogen de facto betydning, selvom det havde kostet store 
anstrengelser.

Andre begivenheder overskyggede udviklingen. På grund af 
ballade om den samfundsvidenskabelige basisuddannelse reor-
ganiseredes alle tre basisuddannelser i , og da dette med-
førte forviklinger, indførtes en særlov for  i december  
som indebar indsættelse af et eksternt rektorat fra den . janu-
ar  der fik tillagt de endeligt besluttende og eksekutive be-
føjelser vedrørende alle anliggender på .

De eksterne rektorer blandede sig faktisk som foreskrevet i alt – 
stort og småt – og det måtte selvfølgeligt gå galt. De interne 
konflikter og uafklarede problemer voksede, tilgangen af stu-
derende svigtede, og  rådnede op i organisatorisk hense-
ende.

En forholdsvis snæver kreds af lærere fra de tre hovedområ-
der med den interne rektor som samlingsfigur udarbejdede og 
arbejdede for en løsning til at komme ud af deadlock. En pak-
keløsning omfattende en reel institutetablering, løsning af de 
naturvidenskabelige fags særlige problemer og en etapevis af-
vikling af særstyreloven blev vejen ud af det reelle sammen-
brud. 

 blev som følge heraf oprettet pr. . april  sammen 
med en række andre institutter, nemlig Institut for Biologi og 

Kemi og de to tværfaglige (Sam-Nat) institutter: Institut for 
Geografi, Samfundsanalyse og Datalogi, og Institut for Miljø, 
Teknologi og Samfund, samt fem humanistiske og samfundsvi-
denskabelige institutter.

Alle videnskabelige medarbejdere i fagene matematik og fysik 
samledes i  sammen med en stab af teknisk-administra-
tive medarbejdere og de overbygningsstuderende i de to fag. 
Nu kunne udviklingen af et fagligt sammenhængende miljø be-
gynde, byggende på de mange diskussioner om fagenes aspek-
ter og deres uddannelsesmæssige relevans i de forudgående år. 

Begrebet  skulle udvikles og fyldes ud. Institutioner 
som det årlige Sverigesseminar i september (fra og med ), 
Torsdagsseminaret (siden ), Tekstrækken (siden ) som 
for længst har rundet nr. , Årsmødet for gamle kandidater 
den . lørdag i november (siden ), årlige heldagsseminarer 
vedrørende henholdsvis matematisk modellering og fagdidak-
tik i de seneste  år osv. udvikledes herfra. De har medvirket 
til at udvikle en faglig profil og identitet, næret en indre fag-
lig debat, men også været en kontaktflade udadtil (se også Bent 
C. Jørgensen i ref. ). De første kandidater i fysik og matematik 
blev færdige med deres uddannelse i .

Normalisering, men under fortsat kamp 

gennem firserne

Efter instituttets etablering i  var der stadig store vanske-
ligheder og udfordringer. Det Tilsynsråd (med reference til Un-
dervisningsministeriet) som afløste Det Eksterne Rektorat fra 
begyndelsen af , skrev således i slutningen af  i en rap-
port til ministeriet at ’s “samlede drift næppe er rentabel 
i sin nuværende skikkelse, og at man nærmer sig det punkt, 
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hvor der ikke længere kan tales om en rimelig drift”. Det var 
sådan set ikke det ringeste man havde hørt fra den kant. Men 
hvad så?

Det udløste et forløb med udarbejdelse af planer og udrednin-
ger hvor bl.a. skiftevis det humanistiske hovedområde eller 
det naturvidenskabelige eller måske begge dele helt eller del-
vis skulle nedlægges. Forvaltningsskolen  tonede frem. På 
det naturvidenskabelige område var holdningen at humanio-
ra skulle bevares og ligeledes det naturvidenskabelige hoved-
område, men kun på den betingelse at fagene fik en vis mini-
mumsbemanding, nemlig  videnskabelige medarbejdere pr. 
fag for naturvidenskabs vedkommende. Ellers burde de ned-
lægges.

Resultatet blev en beslutning om at bevare de tre hovedområ-
der samt at udbygge det naturvidenskabelige hovedområdes 
fag ved at øge bemandingen og tilføre flere ressourcer til appa-
ratur etc. I samspil med en ministerielt udpeget Rådgivnings-
gruppe for de naturvidenskabelige fags udbygning gennemfør-
te  i anden halvdel af firserne og ind i begyndelsen af 
halvfemserne en stor forøgelse af staben som betød en styrkel-
se og aldersfornyelse. Det var en vanskelig proces, og en afgø-
rende faktor for at det lykkedes, var en øget studenterrekrutte-
ring i den periode (se også Mogens Niss i ref. ).

Kombinationsuddannelserne, Åben Uddannelse i 

matematik og ph.d-uddannelser

Som en udløber af de ovennævnte bestræbelser på at stabilise-
re og afbalancere ’s drift såvel forsknings- som uddannel-
sesmæssigt gennemførtes over en årrække (det varede næsten 
 år!) en stor ændring af ’s uddannelsesstruktur med ind-

førelse af den såkaldte kombinationsuddannelsesstruktur som 
det bærende princip.

En kort bemærkning i et -planlægningsdokument, Frem-
tidsskitsen, fra januar , om muligheder for kombinations-
uddannelser mellem cand.mag.-fagene og forvaltningsfag blev 
grebet af kontorchef i Undervisningsministeriet Berrit Hansen 
som foreslog:

) ’s struktur:  bør være en uddannelsesinstitution
 hvor man gennemfører uddannelser i kombinationer 
mellem ligestillede overbygningsfag.

) Gymnasielærerfagene bør kombineres med (især) de nye 
fag der ikke har gymnasielærersigte.

I foråret  afleverede  et bekendtgørelsesforslag om 
kombinationsstrukturen, som i praksis har været retningsgi-
vende siden, selvom den endelige godkendelse først kom i . 
Man kan sige at herved generaliseredes den tofagsstruktur som 
hidtil havde omfattet gymnasiefagene og kommunikationsfa-
get, til også at omfatte forvaltningsfagene. Erhvervssigtet blev 
bredere, idet man ikke længere uddannede cand.mag.er med 
henblik på gymnasielærergerningen, men cand.scient.er. En ny 
-institution, Kombibogen, som beskriver kombinationssy-
stemets muligheder og færdselsregler, udkommer hvert år i op-
dateret udgave (se også Jens Højgaard Jensen i ref. ).

Der er selvfølgelig hele tiden ændringer og udvikling af uddan-
nelserne og nye uddannelsestilbud dukker op. Her skal blot 
først nævnes etablering af den åbne uddannelse i matematik, 
som startede op fra efterårssemestret . Den blev tilrette-
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lagt i et samarbejde mellem Erhvervsskoleafdelingen i Under-
visningsministeriet og  med særligt henblik på efter- og 
videreuddannelse af matematiklærere ved erhvervsskolerne. 
Der er tale om et udannelsesforløb bestående af fire enheder af 
et års varighed, beregnet på være et deltidsstudium (halv tid) 
og med en tilrettelæggelse der søger at tage højde for at den 
studerende (ofte) er i erhverv.

I de første år var det primært lærere fra erhvervsskolerne som 
immatrikuleredes, nemlig omkring - personer pr. år i årene 
-. Størstedelen af disse studerende nøjedes med at gen-
nemføre én eller (især) to moduler af uddannelsen, således at 
de kunne opfylde et vist minimumskrav om faglig opgradering. 
Efter  skete en vis omlægning af uddannelsen så den læg-
ger sig endnu tættere opad den ordinære matematikoverbyg-
ningsuddannelse. Samtidig har ansøgerprofilen ændret sig til 
at blive meget bredere. Optagelsestallet ligger nu på ca. ti pr. år.

På side  er vist antallet af kandidater fra den åbne uddannelse i 
matematik, og man kan se at der er tale om et ikke ubetydeligt 
tilskud til kandidatproduktionen fra den ordinære uddannelse. 
Der blev i øvrigt i  gennemført en erfaringsopsamling vedr. 
den åbne uddannelses årgang ,  og  (se ref. ).

Desuden skal det nævnes at  tilbyder ph.d.-uddannel-
ser indenfor sine fag og forskningsområder, bl.a. inden for pro-
grammerne Soft Materials Science og Didactics of Mathema-
tics, Physics, and Chemistry. Et studium af tabel , side , 
kan give et indtryk af profilen af producerede ph.d.-kandidater. 
Det er ikke en antalsmæssig stor produktion, men uddannel-
sen har en vigtig betydning for forskningen og rekrutteringen 
til bl.a. universiteterne.

De studerende stemmer med fødderne i valg af 

uddannelse og uddannelsessted

På både samfundsniveau og institutionsniveau prøver man at 
påvirke eller regulere de studerendes studievalg, men det er en 
kompliceret sag i et samfund med demokrati, regulering via 
markedskræfter, hurtig teknologiudvikling osv.

På  har de naturvidenskabelige fag haft ret vanskelige vilkår. 
Det naturvidenskabelige hovedområde har altid været det mind-
ste. En tid lang var det humanistiske ikke meget større, medens 
det samfundsvidenskabelige var større end naturvidenskab og 
humaniora tilsammen. I de senere år er humaniora blevet 
størst, men naturvidenskab er stadig lillebror.

Samfundet vil gerne se øget tilgang til naturvidenskab, og  
vil gerne have et rentabilitetsproblem løst. Kun i slutningen af 
’erne og begyndelsen af ’erne gav den demografiske udvik-
ling et midlertidigt løft til naturvidenskab. I øvrigt lider natur-
videnskab på  dels under et globalt søgningsproblem ved-
rørende tekniske og naturvidenskabelige uddannelser, og dels 
’s image som et humanistisk-samfundsvidenskabeligt uni-
versitet.

Det er et lyspunkt at  har fået et ry som et universitet der 
uddanner kandidater som kan noget særligt og er skolet til lø-
bende at udvikle sig i nye retninger. Det er en opfattelse som 
stadig oftere dukker op i medierne, og den er senest blevet un-
derbygget og dokumenteret i en undersøgelse af kandidater fra 
 og  (se ref. ).

På  har vi gennem årene meget stærkt oplevet hvorle-
des de studerendes mere specifikke interesser og mål med stu-
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diet skifter inden for ret korte tidsrum. Og de udnytter stu-
dierammernes fleksibilitet til at forfølge deres mål! Det giver 
dynamik: ‘systemet’ får ikke lov bare at stivne i ‘plejer’, der fore-
går en løbende debat om det der foregår og skal foregå, og stu-
denterne bliver nødt til (får lov til) at tage et personligt ansvar 
for det detaljerede studieforløb.

På lidt længere sigt vil efterspørgselen efter matematik- og fy-
sikuddannede på kandidatniveau – og måske bachelorniveau – 
formentlig vokse yderligere. Tilgangen til fagene kan på denne 
baggrund forventes at vokse, og  bør med sine uddan-
nelsestilbud have gode muligheder for at for at få en pæn an-
del heraf.
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en ydre og indre problemløser
Rikke Præst mand Hansen, kandidat i fysik og psykologi fra 
Gymnasielærer i fysik og psykologi på Herlev Gymnasium

“ Det var underligt at vælge fysik, for faget har altid 

for mig været et nørdfag, og lige pludselig syntes 

jeg selv det var fedt. Men det er jo ganske alminde-

lige mennesker der læser fysik.”

“Jeg er den første i min familie med en universitetsuddan nelse, 
så jeg fi k ikke hjemmefra en masse viden om alle de mange ting 
man kunne læse. Jeg gik på jagt efter et sted hvor jeg kunne bru-
ge mine højniveaufag, matematik og kemi, for hvis man skul-
le læse noget, så skulle det nok være ens højniveaufag. Men det 
skræmte mig lidt at jeg skulle ind og læse sådan nogle hårde 
fag. Jeg overvejede at blive kemiingeniør, for det lød ikke helt 
så hårdt og skræmmende.”

“Jeg havde valgt kemi på højniveau i gymnasiet fordi jeg var god 
til det. Min kemilærer var meget struktureret i sin undervis-
ning så jeg hele tiden vidste hvor vi var på vej hen, og hvad 
det handlede om. Jeg syntes fysik i .g var svært og lidt kede-
ligt, men i dag ved jeg at .g-fysik også er dødhamrende kede-
ligt hvis ikke man lige fi nder på utraditionelle måder at gøre 
det på. Vores fysiklærer var helt ny og havde måske endnu ikke 
tilstrækkeligt overblik over undervisningsfaget. Samtidig var 
stemningen i min klasse nok også den at fysik simpelthen var 
kedeligt, og så var det nok lidt pinligt hvis man satsede på det.”

“Jeg er opvokset i Aalborg og kun ved et tilfælde stødte jeg på 
. Jeg ringede derned for at få mere information, for det så 
interessant ud at der kun var tre indgange i stedet for de utro-
lig mange på andre universiteter. Jeg læste -avisen og op-
dagede at jeg fi nt kunne læse både matematik og kemi på . 
De to basisår og projektarbejdet var også tiltalende, og jeg syn-
tes nok også at det var vigtigt at kunne arbejde i grupper – jeg 
kunne ikke forestille mig kun at skulle gå til forelæsninger. Pro-
jektarbejdet kunne jeg også have fået på , men argumentet 
var dengang at jeg ikke kunne læse kemi på .”

Efter studentereksamen arbejdede Rikke på et børnehjem i In-
dien og tog bagefter på en rejse i Asien med en veninde. Be-
slutningen om Nat-Bas traf hun i toget på vej til Singa pore da 
veninden sagde at Rikke skulle vælge  fordi hun havde et 
alt for unuanceret syn på københavnere, og fordi hun på Århus 
Universitet ville komme til at sidde sammen med alle de værste 
nørder fra deres eget gymnasium.

Omvendelsen

“Da jeg startede på Nat-Bas i , fl yttede jeg fra Aalborg til 
Roskilde i en ungdomsbolig. Jeg kan stadigvæk i dag tænke over 
hvorfor jeg tog det spring. I virkeligheden har det nok også 
haft noget at gøre med at få kappet navlestrengen ordentligt. 
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Men det betød også at jeg engagerede meget i , for når jeg 
var hjemme hos mig selv, var der jo ingen jeg kendte. Det kun-
ne blive nogle lange weekender i starten. Det tager lidt tid at 
finde nære venner, men det kom i løbet af et par måneder.”

“Jeg tror jeg forventede at projektarbejdet ville blive hårdt, og 
at man ville komme op og skændes. Jeg kan huske en med-
studerende i starten på Nat-Bas beklagede sig over at jeg hele 
tiden var så demokratisk i alle de beslutninger vi skulle tage. 
Jeg gik meget op i at alle fik lige meget at skulle have sagt, og at 
oplæg fx gik på skift så alle bidrog til alt. Jeg synes jeg har væ-
ret heldig med mine grupper, for der har overhovedet ikke væ-
ret nogen katastrofegrupper. Det er måske også fordi jeg har en 
social indstilling. Hvis nogen opfører sig åndssvagt, så kan jeg 
ikke bare gå og hade personen, så vil jeg løse problemet.”

“Jeg mente fra starten at jeg havde været igennem en hel del af den 
kemi der blev udbudt i kurserne, så det kemikursus jeg mang-
lede, ville jeg tage på andet år af basis. Fordi jeg regnede med 
at læse kemi og matematik på overbygningen, valgte jeg, pligt-
skyldig som jeg er, at tage det anbefalede suppleringskursus i 
fysik, så jeg kunne komme op på A-niveau i det også. Men fy-
sikkurset omvendte mig totalt. Læreren ramte simpelthen min 
‘zone for nærmeste udvikling’ som man siger. Han havde den 
holdning at fysik ikke behøvede at være svært, men faktisk hur-
tigt skulle kunne bruges til at forklare noget i verden med, både 
store og små ting. Så jeg nåede aldrig at få det kemikursus jeg 
manglede, for det blev til et, to, tre fysikkurser mere og så nog-
le matematikkurser. Men det var helt klart den første lærer på 
suppleringskurset der åbnede en ny verden og omvendte mig.”

“Da jeg i starten fortalte dem jeg kendte fra gymnasiet, at jeg 
havde besluttet mig for at læse fysik, troede de jeg enten tog 
pis på dem eller da overhovedet ikke havde styr på hvad jeg la-
vede. Det var også et underligt skridt at tage, for fysik har altid 
for mig været et nørdfag, og lige pludselig synes jeg selv det var 
fedt. Men når man først havde erklæret sig som fysikinteresse-
ret, lærte man andre at kende der havde samme interesse, og 
som så helt almindelige ud og opførte sig almindeligt og var til 
at tale med. Især havde det nok stor betydning at jeg lærte en 
anden pige fra mit basishus at kende, for vi havde samme måde 
at forholde os til fysik på og samme oplevelse af det man kan 
kalde fagets imageproblem. Det er jo en udfordring lige plud-
selig at være i samme kasse som én af de nørder man tidligere 
har grinet af.”

“Fysik var også interessant fordi man bruger matematik til at 
lave noget med og til at give svar. Man kan omsætte virkelige 
situationer til matematik og så regne på dem til man har et svar, 
som man så igen kan oversætte til den virkelige verden. På den 
måde kunne jeg i fysikken også få den matematik jeg kunne 
lide. Jeg er måske lidt en opgavenørd. Jeg kan godt lide proces-
sen med at løse opgaver og regne ting ud.”

“Da jeg valgte fysikkurser på de første semestre, tror jeg ikke det 
var ud fra et fremtidsperspektiv, altså hvad jeg skulle bruge fa-
get til siden hen. Det kom først senere. I løbet af . semester fik 
jeg den tanke måske at blive gymnasielærer, for hvis jeg kun-
ne omvendes, så måtte andre da også kunne blive det. Fysik be-
høvede jo ikke være så kedeligt. Hvis læreren lægger ud med at 
sige at fysik er meget svært, og at man skal være meget præcis 
og tage det hele meget alvorligt, og han tilmed sætter store mi-
nusser ud for alle de fejl eleverne laver – så skal det næsten bli-
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ve kedeligt. Man kan også vælge at sige at faget godt nok har 
høje krav, men lægge vægt på det sjove fra starten, og så sene-
re nå til det svære.”

“Jeg fik lyst til at fortælle om at det fag har en værdi fordi det 
kan fortælle noget om verden. Fysik gør os klogere på en mas-
se hverdagsting, og vi kan samtidig forstå noget om vores er-
kendelsesmæssige udvikling som mennesker – fx ved at tage 
historien med. Der er så mange ting vi ikke ville kunne gøre i 
dag, hvis ikke der var nogen der havde tænkt over forklaringer 
på de ting vi kan se. Hvis eleverne får lidt mere af historien bag 
fysikken med, så kan de lige pludselig godt se at fysik ikke bare 
altid har været det samme, men er noget mennesker har udvik-
let gennem tiden.”

“ blev præsenteret enormt godt på basis, som det her 
lille, hyggelige miljø. Jeg var med i et eksperimentelt projekt 
i . semester hvor vores forsøg foregik på , og vi mær-
kede en stor interesse for det vi lavede, ved at folk spurgte til 
hvad det gik ud på. Der var sågar en gruppe af overbygnings-
studerende der blev inspireret til at lave et projekt på baggrund 
af vores. Man blev taget alvorligt og lukket indenfor. Vejleder-
ne var sympatiske og godt præget af -ånden. Det gjorde det 
også nemmere at tage valget.”

En lang kamp

Rikke startede på fysikoverbygningen med et projekt og bred-
dekurset. Projektet handlede om fysiske størrelser og enheder 
og hvorfor -systemet er blevet som det er. 

“Det gik stille og roligt. Vi havde en afslappet gruppe, lærte en 
hel masse følte vi, også noget svært fysik, og vi fik en god ek-

samen efter et halvt år. Jeg husker det som helt uproblematisk. 
Jeg husker mere mit første år på  som én lang kamp for 
at bestå breddekurset.”

Rikke gik efter det første år op til eksamen i breddekurset som 
omhandler alt fysik på et grundlæggende universitetsniveau. 
Men hun dumpede lige som 2⁄3 af kursusholdets øvrige deltage-
re, hvilket var usædvanligt mange. Samtidig havde hun i forårs-
semesteret også haft kurset i fysiske undervisningsforsøg (), 
som er nødvendigt for at få undervisningskompetence i gym-
nasiet, og det dumpede hun også.

“Sommeren  står jeg så og har hverken bestået breddekur-
set eller  – det syntes jeg var pinligt. Det var ikke flovt at 
dumpe breddekurset, for det var der så mange der gjorde den 
sommer, og det var helt berettiget, for jeg havde ikke studeret. 
Jeg havde opført mig mere som en gymnasieelev end som en 
studerende, og det var bare ikke nok. Jeg havde haft mit hoved 
et andet sted end på  det forår.” 

“Men det føltes dengang lidt flovt at dumpe . Du læser fy-
sik på universitetet, og så dumper du fordi du ikke kan noget 
gymnasiestof godt nok. I dag har jeg lært at selvom det er gym-
nasiestof, skal du have undervist i mange år før du har styr på 
det hele. Du har selvfølgelig helt styr på grundbegreberne og 
faglige metoder og teknikker, men måden det skal gives videre 
på, skal du først til at finde ud af når du står i det. Og meget af 
det faglige stof har du jo egentlig ikke beskæftiget dig med si-
den du selv gik i gymnasiet. Det kan godt være man ved en hel 
masse fysik når man er kandidat, men det er en helt anden ver-
den at stå og servere det så --årige er med.”
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Sammen med de fleste af de øvrige der ikke bestod breddekur-
set det år, gik Rikke på et specielt bredderegnehold en dag om 
ugen det følgende efterår og regnede breddeopgaver. 

“Jeg synes jeg knoklede med det og regnede en hel masse, så jeg 
gik igen op til eksamen i januar, men dumpede igen. Jeg kan 
huske jeg var hjemme hos mine forældre i Jylland da kursus-
læreren ringede og noget ked af det fortalte at jeg var dumpet. 
Jeg tudede en del og blev nødt til at stille mig spørgsmålet om 
hvad så – for nu var der måske to forsøg mere tilbage, og hvis 
de heller ikke gik, hvad skulle jeg så? Det var ikke særlig rart at 
skulle tænke valget af fysik om, så jeg tænkte nok ikke tanken 
til ende.” 

“Jeg gik op i breddekurset igen den følgende sommer, og jeg føl-
te at jeg havde godt styr på stoffet. Jeg var ikke sikker på at be-
stå, for en eksamen helt uden hjælpemidler er ikke lige mig. 
Jeg kan godt se den pædagogiske idé i det, men for mig er det 
at du ikke har en bog at slå op i, årsag til stor usikkerhed. Når 
jeg bliver stresset, kommer jeg let til at vælge en forkert vej at 
løse opgaverne på. Jeg begynder bare at regne derudaf uden at 
overveje at der kunne være flere måder at løse opgaverne på. 
Men jeg fik lige og lige bestået eksamen den sommer. Min læ-
rer syntes det var noget værre noget at jeg stadig lavede meget 
kludder til eksamen, for han mente jeg kunne så meget mere. 
Men jeg var bare glad for at have bestået!”

“Da jeg kom til dybdekurserne, klarede jeg mig helt anderle-
des godt, og det er nok fordi argumentationen her er mere ma-
tematisk. Man kan måske dele fysikken op i den intuitive del 
hvor man kan forestille sig et fænomen for sit indre blik og for-
klare det med hverdagssprog, og så den mere matematiske del 

hvor man ud fra formler regner tingene ud. Jeg er nok bedre til 
den matematiske del, også fordi jeg er god til matematik. Jeg 
synes det er interessant at kunne argumentere i fysikken med 
matematik, og det falder mig let. Men det falder ikke særlig 
mange unge på - år let, så dér har jeg en udfordring. Det er 
til gengæld sjovt når de begynder at lære det.”

Fag med personlig relevans

“Jeg var meget glad for miljøet på . Jeg havde aldrig før 
sludret med lærerne uden for undervisningen, men på  
blev man jo nærmest opsøgt for at høre hvad man mente. Hvis 
man sad og regnede en opgave og gik i stå, kunne man altid 
bare gå ind og spørge en eller anden lærer som nu var i nær-
heden. Jeg kunne enormt godt lide at vejlederne var med i det 
hele og fx spiste frokost samme sted som de studerende. Man 
blev taget alvorligt og opfattet som voksen. Det var meget dej-
ligt at komme ind i et miljø hvor man blev taget godt imod og 
ikke bare målt på det faglige. Der var intet med at skulle blære 
sig med hvad man kunne fagligt. Der var plads til alle.”

“Men måske ‘plejede’ man lidt for meget. Der er så mange ting 
man ‘plejer’ på , og det skal man lige vænne sig til. Der 
er jo mange gode traditioner, fx årsmøderne og sverigessemi-
narerne, men der er meget af det sociale der er skemalagt, selv 
til festerne ved man hvornår hvem bliver fuld.”

Rikke havde ikke besluttet sig for fag nummer to, men begynd-
te for alvor at overveje mulighederne i løbet af det første år på 
overbygningen.

“At læse fysik og matematik lød lige lovlig kedeligt. Selvom jeg 
kendte mange der ville læse eller læste matematik, også man-
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ge piger, så kunne jeg ikke rigtig forestille mig at lave projekter 
kun i matematik. Matematikken gik nok hurtigt over til at bli-
ve et redskab i fysikken. Jeg kunne godt have tænkt mig at have 
taget nogle matematikkurser, for det lød lige som noget for 
mig, men projekterne var ikke noget der trak.”

“I løbet af . semester på basis var jeg for alvor begyndt at inte-
ressere mig for formidling af fysik som en vej jeg kunne vælge, 
og ret tidligt kom jeg frem til at jeg nok ville være gymnasielæ-
rer, og at det derfor skulle være et gymnasiefag jeg skulle væl-
ge. Jeg har måske altid haft en idé om at jeg skulle være lærer 

– for jeg kan godt lide at sætte -tegn. Da jeg var barn, kunne 
jeg godt lide at være lærer for min lillebror og lavede små lære-
bøger til ham, så jeg kunne rette hans opgaver og sætte V-tegn 
ved det rigtige og minus ved det forkerte. Jeg kan godt lide at 
forklare ting så andre mennesker oplever at blive glade for at 
forstå mere.”

“Jeg hørte i foråret  at psykologiuddannelsen skulle starte 
det følgende semester, og jeg læste deres studiebeskrivelse og 
meldte mig til. Psykologi var måske lidt et tilfældigt valg, og så 
alligevel ikke, for jeg havde på det tidspunkt et ønske om at be-
skæftige mig mere med de menneskelige aspekter i livet. Sam-
tidig oplevede jeg i mit private liv nogle ting som psykologien 
var noget bedre til at give svar på end fysikken.”

Psykologistudiet havde udfærdiget en litteraturliste over bøger 
man gerne skulle have kendskab til selvom man ikke havde ta-
get den humanistiske basisuddannelse (Hum-Bas), og dem læ-
ste Rikke i sommerferien inden semesterstart. Hun startede 
herefter på psykologi og havde både fuld tid på psykologi og en 
dag med det ekstra bredderegnehold hver uge.

“Det var et af de semestre hvor jeg virkelig arbejdede igennem. 
Da jeg startede på psykologi fik jeg samtidig lidt af et chok for-
di der jo var så mange piger på ét sted, og de var ikke særlig 
søde når der skulle dannes grupper. Jeg fik nogle dårlige ople-
velser med gruppedannelser, men omvendt oplevede jeg nok 
også en af de bedste grupper jeg har været i. Vi var fem perso-
ner der var meget forskellige, men vi havde et fælles mål som 
gjorde at vi kunne overkomme en frygtelig masse. Vi arbejde-
de det meste af juleferien og fik nytårsaften helt spoleret fordi 
vi ikke havde sovet i tre dage, men det var fordi vi virkelig hav-
de et mål vi ville nå. Jeg tror det er afgørende for om en grup-
pe bliver god, om man alle er tændt på en problemstilling man 
finder sammen om, og ikke noget med at man bare finder sam-
men pga. en eller anden semesterbinding, eller at man skal 
have et eller andet eksperimentelt kryds, eller bare ønsker no-
get fagligt der svarer til et bestemt kursus. Hvis det virkelig er 
problemorienteret projektarbejde, kan selv de underligste indi-
vider finde sammen om et fælles mål.”

“Jeg skulle vænne mig til at læse så forfærdelig mange sider. Det 
gode ved fysik er at man kan skrive så meget på så lidt plads. 
Det kan man ikke i psykologi. Det første år skulle jeg læse og 
læse, og jeg ved ikke hvor al den viden er blevet af – den har i 
hvert fald ikke bundfældet sig.”

“Jeg kan huske at en af de andre psykologistuderende der kom 
fra Hum-Bas, sagde at jeg skrev for firkantet, og at det lød som 
om jeg refererede til en formel når jeg skrev. Jeg blev nødt til at 
bløde det lidt op med nogle flere ord, og jeg tror også jeg blev 
bedre til at formulere mig ved at gøre det.”
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Hellere halvt rigtigt end halvt forkert

“Jeg vil ikke kalde psykologi let, men fysik er da sværere. Du 
skal kæmpe mere i fysik, og kurserne kan jo nærmest slå ihjel. 
De fleste der går igennem en fysikuddannelse, oplever på et el-
ler andet tidspunkt fagligt set at komme ned og bide i græsset. 
Faglige nederlag gør måske én stærkere og er måske også sundt 
nok at prøve. Men så hårde nederlag får du ikke i samme grad 
i psykologi.”

“Jeg tror det ville være godt for fysikfaget at mindske de faglige 
nederlag så mange får. Det er bare spørgsmålet om faget er klar 
til at gøre det lettere for folk, for det ligger dybt i faget at der er 
strenge faglige præcisionskrav. Det er så nemt at pille folk ned 
i fysik selvom de faktisk er interesserede, og det ry har faget også i 
gymnasiet. Du kan altid finde et eller andet som kan blive mere 
præcist. Spørgsmålet er om man som lærer skal pille dem helt 
ned fra starten og så bygge dem op igen. Det synes jeg ikke.” 

“Der er selvfølgelig nogle mennesker der meget let lærer fysik 
og går i gennem et studium uden nederlag, og det ligger også 
dybt i mange af mine elever at selvom de synes fysik kunne 
være interessant at beskæftige sig videre med, så tror de ikke 
på det fordi de tænker at fysik kun er for dem der bare kan det 
uden videre. Men det er det jo ikke, det finder man hurtigt ud 
af når man har valgt det. Vi er ganske almindelige mennesker 
der læser fysik – noget er vi gode til, og noget går skidt – fuld-
stændig som på andre uddannelser.”

“Jeg vil hellere slække lidt på den meget nærrige og stive facon 
det er at kræve uhyre præcision fra starten hos eleverne. Jeg 
vil hellere sige at noget er halvt rigtigt end halvt forkert. Man 
må tage en positiv indgang og ikke slynge en masse røde stre-

ger og rettelser i hovedet på eleverne før de er klar til at modta-
ge dem. På den måde risikerer jeg at smadre deres interesse, og 
især i det første halve år i gymnasiet har eleverne deres interes-
se et noget andet sted end i fysik. Derfor skal faget fænge posi-
tivt hvis man vil have flere kunder i butikken.”

Speciale i at lære fysik

Efter et år på psykologi og endelig at have overstået bredde-
kurset gik Rikke efter sommerferien tilbage til fysik og brug-
te et år på et projekt og to dybdekurser og samt et halvt år på 
et psykologiprojekt. Herefter var hun nået til specialet som 
hun valgte at lave som et integreret speciale i fysik og psykolo-
gi. Det kom naturligt nok til at handle om at lære fysik og hvad 
der har betydning for læringen. Hun lavede bl.a. observationer 
og fokusgruppeinterview med elever på et gymnasium og fik 
herigennem en stor mængde data som det tog lang tid at trans-
skribere og analyse.

“Jeg ved ikke hvornår jeg besluttede det, men det var oplagt at 
lave integreret speciale fordi det var en hurtigere måde at kom-
me igennem studiet, og fordi jeg efterhånden havde tilstrække-
lig faglig selvtillid til at gøre det. Jeg skulle jo lave noget ingen 
andre havde lavet før: prøve at kombinere fysik med psykolo-
gi, og troen på at det kan lade sig gøre, må man selv have. Man-
ge har sagt til mig at jeg er alt for god til at fortælle om hvad 
jeg ikke kan, i stedet for at fokusere på det jeg kan. Men i løbet 
af overbygningen, både på fysik og psykologi, fandt jeg ud af at 
jeg jo egentlig ikke var så dårlig. Jeg havde fået en tilstrækkelig 
faglig sikkerhed til at turde.”

Rikke brugte forårssemesteret  på at skrive specialerap-
porten efter at hun i efteråret  havde taget kurset i fysiske 
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undervisningsforsøg igen og bestod uden problemer. Specialet 
blev afleveret sommeren , men af forskellige årsager blev 
det først færdigbedømt i starten af . Rikke kunne dog søge 
pædagogikumplads allerede fra efter specialeafleveringen.

“Selvom jeg ikke syntes det var noget problem at min uddannel-
se tog længere tid end normeret, var jeg til sidst begyndt at bli-
ve lidt universitetstræt, og jeg så frem til at opleve noget andet. 
Jeg var så heldig at få en pædagogikumplads fra efter sommer-
ferien, og så kunne jeg starte på den faglige supplering i psy-
kologi. Det betød et halvt år mere på  på  – det var lidt 
ufedt! Da psykologistudiet ikke havde forventet nogen på sup-
plering, måtte jeg selv finde på et studieforløb med nogle kur-
ser og et psykologiprojekt i noget jeg manglede i forhold til 
undervisningsbekendtgørelsen for psykologi i gymnasiet. Og 
lidt for sjov tog jeg samtidig mit tredje dybdekursus på fysik – 
mest for at have nok at lave.”

Egne små børn

“Det første halve år i  var jeg i pædagogikum på Nørre 
Gymnasium i København. Man bliver jo testet i om man kan 
finde ud af at undervise, og det fik jeg et positivt svar på i beg-
ge fag. Jeg kunne også mærke at det gik godt. Men der var nog-
le ting der skulle læses op – både i fysik og psykologi. Jeg vil 
ikke kalde det faglige huller, men snarere mørke pletter af gam-
melt glemt stof som man bare ikke har beskæftiget sig med 
længe. Det var hårdt i starten, og jeg sad flere gange og for-
beredte mig til langt ud på natten. Jeg kunne efter at have un-
dervist blive fuldstændig udkørt og grædefærdig pga. træthed, 
men eleverne var nu søde. Jeg syntes ikke min første under-
visning i fysik var særlig professionel, men jeg kunne hurtigt 
mærke at jeg godt kunne lide det med at forberede hvordan jeg 

nu skulle præsentere et bestemt stykke stof, og hvilke forkla-
ringer der kunne bruges.”

“Jeg synes ikke det var en fejl ved min uddannelse at det var 
nødvendigt at læse fagligt stof op bagefter. Man specialiserer 
sig jo lidt gennem sine projekter, og inden for de områder jeg 
har skrevet projekter, er jeg til gengæld stærkere i stoffet og 
ved en masse ekstra jeg kan bruge i undervisningen.” 

“Sommeren  var jeg færdig med pædagogikum. Jeg hav-
de fået at vide at min pædagogikumudtalelse i psykologi var så 
god at jeg bare kunne søge uopfordret. Jeg kunne nemt få no-
get undervisning med fysik, men jeg ville gerne også have psy-
kologi til at indgå, og det er lidt sværere at få fordi markedet 
er pænt mættet med psykologilærere. Jeg sendte nogle uop-
fordrede ansøgninger ud, og ringede rektoren på Herlev Gym-
nasium hvor jeg havde været og lave min specialeundersøgel-
se, for at høre hendes kommentarer til hvordan jeg kunne gøre 
ansøgningerne bedre. Jeg fik nogle råd, skrev flere ansøgninger 
og blev også kaldt til nogle samtaler. Men pludselig en morgen 
ringer rektoren for Herlev Gymnasium og tilbyder mig to psy-
kologihold og et fysikhold efter sommerferien som de tilfæl-
digvis mangler en lærer til. Det sagde jeg naturligvis ja til.”

Efter et år som årsvikar måtte Rikke til at skrive ansøgninger 
igen, men der var tilfældigvis også en fast stilling på Herlev 
Gymnasium at søge, og det ender med at hun får den.

“Den vigtigste grund til at jeg ville fortsætte på Herlev var kol-
legerne. Når man står som helt ny lærer og ikke kan overskue 
hverken fysiksamlingen eller det faglige og hverken har øvel-
sesvejledninger eller indsigt i hvilke øvelser der er gode til 
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hvad – så er det dejligt at kollegerne hjælper én og låner ma-
terialer ud og bakker op om det man forsøger. Jeg var også al-
lerede dengang glad for lærerne i de andre fag, og i det hele ta-
get er stemningen god. Vi har en god aldersfordeling med både 
unge og gamle, og det er vigtigt. Jeg har på kurser hørt an-
dre lærere i starten af ’erne sige at der sådan set ikke er no-
get galt med deres kolleger, men de er bare alle i ’erne og ta-
ler om børnebørn, hvor man selv måske slet ikke har fået børn 
endnu. Man kan blive ensom af at være den eneste som synes 
det er sjovt at gå i byen om fredagen.”

“Når jeg underviser i psykologi, oplever jeg at nogle elever vir-
kelig flytter sig og ændrer på nogle ting i deres liv og finder ud 
af at de er formet af nogle ting fra deres baggrund som gør at 
de tager de valg de gør. Nogle bliver mere bevidste om hvordan 
de er, og hvordan de gør. Det er rart når de begejstret fortæl-
ler det til én. Den slags oplevelser får man ikke som fysiklærer. 
Man skal kæmpe lidt mere for at få deres begejstring. I psyko-
logi kan man tage udgangspunkt i én selv og sine bekendte når 
man skal forstå stoffet – det er lidt svært i fysik. Men omvendt 
oplever mange elever en glæde i fysik ved at det er til at hånd-
tere. Der er en bestemt måde man skal skrive på, og man skal 
regne nogle opgaver, og der er ikke så meget med luftige dis-
kussioner eller lange tekster der skal læses. Man kan sidde og 
hygge sig med nogle opgaver, og så kan man også få lov at rejse 
sig op og lave noget praktisk i forsøgsopstillingerne. Man kan 
sige det på den måde at fysik er et fag ‘udenpå’, mens psykolo-
gi er mere ‘indeni’. ”

“Jeg tror også jeg er gymnasielærer om ti år. Jeg skal nok løben-
de sørge for at få nye udfordringer for at det ikke bliver irri-
terende at undervise i det samme hele tiden. Men jeg oplever 
at de fleste lærere har gang i et eller andet projekt eller en ni-
che som de engagerer sig i, og som gør at de prøver noget nyt 
af. Jeg vil gerne gøre mere ud af at eleverne kan lave projekt-
arbejde, hvilket jeg ikke har haft overskud til endnu, og på et 
tidspunkt kunne jeg også tænke mig at undervise voksne. Der 
kommer også en ny gymnasiereform, og jeg er meget spændt 
på hvordan det kommer til at gå. Det kan blive forfærdeligt 
hvis der ingen penge er til noget som helst, men det kan også 
betyde at det bliver endnu mere spændende. Med mine fag 
skal jeg nok tænke meget kreativt hvis jeg skal finde en anden 
arbejdsplads end gymnasiet hvor begge mine fag er i spil.”

“Så længe jeg synes de unge er sjove, fortsætter jeg på gym-
nasiet. Jeg tror faktisk ikke eleverne aner hvor meget lærerne 
egentlig holder af dem. Hvor meget lærerne går op i eleverne 
og bekymrer sig om dem og bliver glade på deres vegne når det 
går godt, og ærgerlige når det går skidt – selv den lærer elever-
ne ikke kan lide. Det er jo ens små børn, og man bruger meget 
tid sammen. Eleverne er i en ret fantastisk udvikling i de tre år, 
og nogle af dem er helt anderledes når de er færdige med gym-
nasiet. At de så ikke altid går op i det faglige, er nogle gange ir-
riterende, men det kan nok ikke undgås i den alder.”
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“At jeg ikke har nogen planer om at vende tilbage til 

matematikken, får mig ikke et sekund til at fortryde 

det jeg har læst. Det var berigende at læse matema-

tik, og jeg er blevet godt dannet.”

“En dag i .g i gymnasiet var der besøgsdag med folk fra uni-
versiteterne som fortalte om uddannelserne. Der var én sølle 
mandlig repræsentant fra , og ham var jeg den eneste der 
gad snakke med. Han læste selv et par humanistiske fag og lig-
nede faktisk lidt en hippie dengang, men det han fortalte, satte 
virkelig noget i gang i mig. Han fi k mig til at forstå hvor langt 
man kan nå med projektarbejdet hvis man selv har idéerne og 
tilstrækkeligt gåpåmod. Langt senere så jeg ham tilfældigt på 
 i vrimmelen fra toget, og jeg var lige ved at opsøge ham 
for at fortælle at jeg skyldte ham alt!”

“Fra det tidspunkt i .g var det ikke et spørgsmål om hvor jeg skul le 
læse, men blot hvad jeg skulle læse. Jeg havde matematik, kemi og 
fransk på højt niveau i gymnasiet, så jeg vidste at jeg både hav-
de interesse inden for naturvidenskab og inden for det mere hu-
manistisk-sproglige. Men når jeg læste i -avisen, var det ingen 
af de tre fag jeg havde lyst til at læse. Oven på en .g-opgave i 
kemi syntes jeg heller ikke tanken om at stå i et labo ratorium 
var fængende. Jeg ville have et mere udadvendt job hvor man 

fi k et rigtigt møde andre mennesker om konkrete pro  blemer. Der-
for faldt jeg i stedet over Tek-Sam hvor det interessante var 
at der både var en teknologisk og en konkret problemløsende 
vink ling af uddannelsen. Tek-Sam så ikke ud til at være et frelst 
hippiefænomen, men bar præg af at være forretningstænkning 
med et ædelt formål. Jeg kunne se mig selv som en der skulle 
ud og redde verden – og tjene penge på det samtidig.”

Efter studentereksamen i  tog Hans et år med arbejde, men 
havde besluttet sig for at starte på Nat-Bas og læse Tek-Sam. 
Han startede derfor på Nat-Bas i .

“Den første dag fortalte rektor en historie om to kaniner, og den 
har jeg aldrig glemt. De to kaniner står for enden af hver sin 
meget lange række af gulerødder. Den ene kanin starter fra en 
ende af med at spise gulerødderne, men når kun to-tredjedele 
eller deromkring og vakler væk forspist, svækket og med mave-
pine. Den anden kanin nøjes med hver anden gulerod, når hele 
vejen igennem rækken og går glad, tilfreds og veltilpas derfra 
med en bevidsthed om at der er noget at vende tilbage til.”

“Den første kanin er selvfølgelig billedet på en traditionelt ud-
dannet der i sin uddannelse skal forsøge at tilegne sig al vi-
den og visdom fra en ende af, hvilket er umuligt, og derfor må 

atematisk dannelse og gys
Hans Ravnkjær Larsen, kandidat i geografi  og matematik fra 
Pr. . oktober  -konsulent i geodatavirksomheden Geomatic
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man stoppe på et tidspunkt uden at vide hvad man går glip af. 
Den anden kanin er billedet på -kandidaten hvor man må-
ske ikke altid får det hele med i dybden og ikke altid i et lineært 
forløb, men man lærer sig metoder til at finde tilbage til ste-
derne med de gode gulerødder. Det lod jeg mig inspirere af og 
prøvede fra starten kurserne af i bred forstand: biologi, kemi, 
matematik, fysik, osv.”

Et spændende grænseland

I . semester lod Hans og nogle andre sig inspirere af et pro-
jektforslag fra en specialestuderende i matematik og geogra-
fi. Det handlede om matematisk funderede multikriteriebeslut-
ningsmodeller brugt indenfor geografien i fysisk planlægning. 

“Vi evaluerede et beslutningsforløb om udlicitering og bortfor-
pagtning af landbrugsarealer for Skov- og Naturstyrelsen. Pro-
jektidéen var interessant fordi det handlede om at bruge nogle 
hårde matematiske redskaber – lineær algebra – på noget kon-
kret i en virkelig fysisk planlægningssituation. Men jeg tror eg-
entlig mest at projektgruppen opstod fordi vi var en flok dren-
ge der hang ud sammen og gerne ville lave et projekt sammen.”

“Allerede efter . semester var de eneste overbygningsfag jeg 
kunne se en fremtid i for mig, matematik og geografi. Der var 
et spændende grænseland mellem de to fag som jeg gerne ville 
udforske, og det har jeg faktisk forsøgt at ramme siden da både 
på geografi og matematik. På geografi ville jeg gerne trække på 
matematiske værktøjer, og på matematik ville jeg gerne inddra-
ge en anvendelse fra geografien.”

“Den specialestuderende der kom med projektidéen, var den 
første jeg mødte med fagkombinationen matematik og geogra-

fi. I dag kan jeg ikke engang nævne en håndfuld der kom igen-
nem med den kombination. Han var selv stærkt kritisk over 
for den og advarede mig mod at vælge den fordi både matema-
tik og geografi er ø-fag som han kaldte det. Ø-fag har ikke no-
gen lige linje du kan følge for at komme rundt om alt det vigti-
ge og ende på toppen af visdommens bjerg. I stedet er det som 
at komme til en ukendt ø hver gang du går i gang med nyt stof, 
og det betyder at det tager lang tid før du får overblik over fa-
get. Han var selv lidt desillusioneret på det tidspunkt og syntes 
heller ikke han kunne få en ordentlig brobygning mellem fage-
ne. Men jeg trodsede næsten bevidst hans advarsler for at se 
om ikke jeg kunne gøre det anderledes.”

“Jeg skrottede Tek-Sam midt i . semester fordi jeg forestille-
de mig hvordan jeg ville komme til at se ud som Tek-Sam’er, og 
det var et billede med fløjlsbukser, fodformede sko og bølget 
skæg. Jeg mistede simpelthen troen på at jeg kunne redde ver-
den og tjene penge på samme tid. Samtidig fik jeg det indtryk 
at alle de Tek-Sam-studerende jeg kendte, ville komme til at ar-
bejde i en kommune, og det havde jeg ikke lyst til. Men jeg for-
trød ikke et sekund at jeg var startet på , for der var jo gode 
muligheder for at vælge noget andet.”

På andet år kastede Hans sig over videnskabsteori i .semester-
projektet, og i . semester besluttede kernen fra Hans’ . seme-
stergruppe at ville arbejde med .  står for Geografiske 
InformationsSystemer og er en fællesbetegnelse for geografi-
ske it-redskaber der typisk har et matematisk fundament. Det 
blev til et projekt om at lave et anvendeligt skovtypekort over 
et område i Skåne ud fra billedanalyse af satellitbilleder og ter-
rænmodeller.
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“Det helt primære for os var at lære  grundlæggende at ken-
de og komme helt ned i algoritmerne bag de matematiske be-
regninger. Vi ville lære nogle værktøjer som flere af os regnede 
med at skulle bruge i stort omfang senere hen. Dengang hav-
de  nok også et ry for at være lidt hårdt sammenlignet med 
mange andre geografiemner. Det havde meget med compu-
tere at gøre, og vi blev nok også tændt af maskinparken. Men 
det var vigtigt at der også var et meget tydeligt anvendelsessig-
te, og det var der i , som i hvert fald i nogle kredse klart op-
fattes som et redskab der kan om ikke redde verden, så i hvert 
fald gøre den bedre. Et af de ældste -firmaer markedsfører 
stadig en del af deres produkter med at de kan gøre mennesker 
i stand til globalt set at fordele ressourcerne bedre. Noget af 
det er nok for frelst og for stort, men det er helt sikkert at  
ikke bare er et korttegningsværktøj for nørder.”

At regne den ud

Efter basis startede Hans på geografi og lavede et halvårspro-
jekt bl.a. sammen med en anden fra hans .semestergruppe der 
også startede på geografi. I foråret havde han lyst til noget lidt 
andet og tog derfor kun et matematikkursus på åben uddannel-
se i matematik og arbejdede resten af tiden. Efteråret  star-
tede han på matematikstudiet.

“Det var dejligt at starte på , for miljøet var så fedt – 
alene sverigesseminaret. Tænk at man tager af sted i en bus og 
bor sammen med såvel de ukrukkede som de krukkede ansatte 
og bader, drikker øl og bager brød. Det kan godt være at mange 
på  brænder for et fagområde der ikke er særlig bredt – 
hvad nogen måske vil kalde nørdet – men langt de fleste har 
meget lyst til at tale om andre ting og blande sig i diskussioner 
om alt muligt andet. Så jeg havde det rigtig godt med at starte 

og opleve det miljø – og mindre godt med at opdage at jeg ikke 
var så stærk i matematikken som jeg havde forventet. Faktisk 
fik jeg noget af en chokstart.”

“Det første matematikprojekt fik vi skruet sammen så det blev 
noget af en udfordring. Det handlede om at afdække det histo-
riske opdagelsesforløb af kvaternionerne og var meget spæn-
dende. Men jeg opdagede at min opgave i gruppen hurtigt blev 
at skrive de mere bløde kapitler, mens de andre tog sig af det 
mere hårde matematik. Allerede dér kunne jeg have fattet be-
skeden, hvis jeg havde villet, om at matematik var andet end at 
lave sjove beregninger i gymnasiet. Hvis jeg skulle have stop-
pet, burde jeg have indset det på tidspunkt.”

“Kurserne var hårde på den måde at erkendelserne ikke kom 
så hurtigt til mig som jeg tidligere havde oplevet det. Selv for-
holdsvis simple regneopgaver fra kursusgang til kursusgang 
voldte mig problemer. Jeg læste og læste, og jeg forstod det sta-
digvæk ikke syntes jeg. Det måtte gerne være svært, for det var 
jo et universitet, men jeg måtte arbejde hårdere end jeg havde 
troet. Jeg havde ikke forventet at jeg skulle tilhøre den gruppe 
der havde det svært, og jeg synes faktisk jeg havde det fagligt 
svært hele vejen igennem på matematik. Jeg bestod det hele, 
men jeg havde aldrig rigtig indtrykket af at jeg ikke bare havde 
regnet opgaverne, men også havde ‘regnet den ud’. Alle dem jeg 
kendte bedst og målte mig op imod, så ud til at have det noget 
lettere og at være hjemme i stoffet.”

“Noget jeg husker som virkelig en nedtur, var et kursus i analyse 
hvor læreren havde en meget inspirerende facon med at disku-
tere stoffet og være lidt sprælsk og fræk i behandlingen af det, 
hvilket jo var godt. Men jeg synes ikke vi nåede at gennemgå 
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‘basics’ eller at få os med der hang lidt bagerst i feltet. Det blev 
ikke gennemgået på en måde så jeg følte jeg fik et overblik over 
teorien.”

“Jeg tror jeg gennemførte matematikstudiet pga. stædighed og 
målrettethed. Nu havde jeg én gang besluttet mig for at mate-
matik og geografi var den rette og mest givende kombination 
og nødvendig hvis jeg ville være stærk i indmaden i -værk-
tøjerne, og så måtte jeg bare give mig tid nok til det. Men jeg 
vidste godt at jeg kæmpede op ad bakke. Den store matemati-
ske tænker – det var altså bare ikke mig.”

Brugen af de uformelle netværk

Efter et år på matematikstudiet med et projekt og nogle kur-
ser gik Hans tilbage til geografi for at lave et helårsprojekt om 
modellering og . Det var et udgangspunkt at arbejde sam-
men med den samme studerende han havde lavet det første ge-
ografiprojekt og de to basisprojekter med. Projektet kom til at 
handle om en matematisk funderet jorderosionsmodel for et 
område i Afrika, og Hans og hans makker var bl.a. på feltarbej-
de i Afrika for at indsamle grunddata til modellen.

“Min makker kombinerede datalogi med geografi, og kunne 
derfor læne sig tilbage når der var noget matematik, for det 
måtte jeg tage mig af, og omvendt kunne jeg læne mig tilba-
ge når der var noget datalogi, for det måtte han tage sig af. Det 
har uden tvivl givet os begge to større indsigt og rækkevid-
de end vi ellers kunne have fået i studiet, netop fordi  og de 
problemstillinger der knytter sig hertil, ligger i grænselandet 
mellem matematik, datalogi og geografi. Vi to havde allerede 
på basisuddannelsen fundet et godt makkerskab i det grænse-
land og besluttede derfor også at ville lave speciale sammen.”

“Året efter lavede jeg de to sidste matematikprojekter i rap. I 
begge projekter havde jeg idéen til dem med fra -verdenen 
hvor der så var noget jeg kunne få belyst matematisk. Det var 
nemt at få andre på matematik med på at lave projekter med 
udgangspunkt i geografi. Der var helt klart en parathed på -
 til at arbejde med sådanne ting man måske ikke før hav-
de arbejdet med.”

“Jeg synes vekselvirkningen mellem at læse geografi og matema-
tik virkede ret godt. Jeg kom ofte på  selvom jeg lavede 
geografiprojekt, mest for at sige hej og drikke kaffe, for det var 
socialt set et mere fedt sted end på geografi. Fordi  er 
et lille intimt miljø hvor man hele tiden møder hinanden, også 
uformelt, vænner man sig til ret hurtigt i en proces at bruge sit 
uformelle netværk. I kantinen vender man sig fx bare mod det 
næste bord og spørger: ‘Kender I noget til det her?’ Eller i com-
puterstuen for de studerende hvor der altid er en evindelig støj. 
Det er der fordi folk deler deres viden og drøftelser med hin-
anden. Det kan være vanvittigt generende, men det kan også 
være virkelig berigende når den der hører hvad man siger, ved 
noget man kan bruge. Det er en meget vigtigt ting at have fået 
med, for det at bruge netværk, også det uformelle, er stort set 
vigtigere end alt andet. Man må hele tiden spørge rundt og rin-
ge rundt, så meget som muligt, og det har jeg taget med mig 
fra  og forsøgt at give videre de steder jeg har arbejdet.”

Det gode og det dårlige samarbejde

Hans arbejdede i . modul med hvordan todimensionale digitale 
terrænmodeller fungerede matematisk. I . modul gik projek-
tidéen ud på at beskæftige sig med noget der kunne blive det ma-
tematiske grundlag for det kommende speciale som Hans og 
makkeren fra tidligere allerede havde besluttet sig for at lave.
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“Min makker skulle integrere mellem datalogi og geografi, og 
jeg turde så ikke også integrere matematik ind i det. Jeg fore-
slog at jeg lavede et matematikprojekt som han og jeg kunne 
bruge i specialet, og jeg fik to andre matematikstuderende med 
i gruppen. Det er en lang historie, men selvom vi havde et godt 
forhold til hinanden alle tre da vi startede, gik det helt galt.”

“Det var ikke fordi det var for fagligt vanskeligt, det gik galt pga. 
nogle personspørgsmål. Vi var uenige om måden vi skulle ar-
bejde på, måden at skrive på, og fx hvor meget vi kunne ret-
te i hinandens tekster. Det betød også at det fagligt set ikke 
blev bedre end nogenlunde. Vi var simpelt hen ikke gode til at 
tage problemerne i opløbet, og så voksede de sig store nok til 
at kunne sabotere vores samarbejde fuldstændig. Vi har faktisk 
aldrig talt med hinanden siden, og det er både bittert og ube-
hageligt. Resultatet var også at projektet ikke kunne bruges i 
specialet.”

“Selvom jeg da godt kunne være nogen af dem foruden, tror jeg 
på at de fleste negative erfaringer i gruppeprocesserne er kon-
struktive, fordi de rummer nogle situationer man får brug for 
siden hen at kunne håndtere. Man lærer proces- og konflikt-
styring, skjult diplomati og uformel ledelse. At man så ikke al-
tid lærer nok til at kunne klare alle situationer, må man nok fin-
de sig i. Men hvis de negative oplevelser ikke havde været der, 
var man måske endnu dårligere til at håndtere konflikterne!”

Efter det tredje matematikprojekt startede Hans på specialet 
som handlede om at udvikle et modul til et standard -pro-
dukt der på basis af et sæt anvendelsesspecifikke kriterier kun-
ne evaluere kvaliteten af et geografisk datasæt.

“Det var ikke farligt avanceret, men alligevel noget som gav os 
en stor tilfredsstillelse at arbejde med, og vi havde derfor ikke 
travlt med at blive færdige. Vi vidste vi ville bruge mere end 
et år på specialet, og vi ville nok også have siddet der længe-
re tid hvis ikke min kone skulle føde meget tæt efter eksamen. 
Jeg har nok grinet en del af at man på  har så travlt med 
den faglige stolthed – men jeg har da taget den til mig. Så i vo-
res speciale ville vi virkelig også være tilfredse, vi skulle ikke 
bare bestå. Vi ville samle op på flere af de ting vi tidligere hav-
de arbejdet med, så vi kunne lave et stykke arbejde der bragte 
os helt op i toppen.”

“Vi blev på det tidspunkt de skrappeste på geografistudiet til det 
vi lavede med , og det er et eksempel på at selvom geogra-
fi som fag har været større end , har vi bevæget os ud i 
et hjørne af faget hvor vi alligevel var ret alene. Størrelsen af et 
fag alene er ikke nogen sikring for at komme i et fagligt interes-
sant miljø.”

En kvik fyr

“Jeg havde haft denne tro på at jeg skulle være -forsker og 
bruge matematikken som fagligt fundament til det. Men det 
kom jeg fra af flere grunde. Jeg var ved at stifte familie, og jeg 
var nok begyndt at være lidt træt af , ikke af at studere, 
men af at arbejde der, fordi jeg oplevede for mange spændin-
ger på geografi omkring faglige slagsmål og for få ressourcer. 
Jeg kunne heller ikke rigtig se visionen for hvad det skulle føre 
til, og hvilken rolle jeg skulle have. Samtidig fandt min makker 
et ph.d.-opslag, og vi diskuterede meget om det var interessant. 
Det endte med at han søgte den, og de diskussioner gav mig af-
løb for overvejelser om at fortsætte i forskningsverdenen, og 
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jeg fandt ud af at jeg hellere ville have et mere udadvendt job 
rettet mod nogle konkrete opgaver med en stor kontaktflade.”

Hans fik efter specialet et halvt års arbejde på geografi som 
forskningsassistent på et forskningsprojekt han tidligere hav-
de været studentermedhjælp på, og tænkte på det som en god 
måde at blive sluset ud på. I løbet af det halve år stødte han 
på et stillingsopslag som produktudvikler hos Kort- og Matri-
kelstyrelsen () på produktudviklingskontoret, og det søg-
te han.

“Jeg tror ikke det havde noget med matematik at gøre at jeg 
kom til samtale eller fik jobbet. Det var nok snarere specia-
let der fagligt gjorde forskellen og så en målrettet fagligt ram-
mende ansøgning med et pust af friskhed. Jeg er aldrig blevet 
afkrævet noget bevis på at jeg kan noget som helst matema-
tik. Men matematik har aldrig lukket nogen dør. Når man siger 
at man har læst matematik, kan man straks høre gyset fra folk. 
Det giver en eller anden respekt og forventning om at man da 
må være en kvik fyr, for alle kan huske det svære i deres egen 
matematikundervisning.”

“ var et meget privilegeret sted at havne med meget fleksi-
ble arbejdsforhold. Jeg skulle medvirke til analyser og projek-
ter i samarbejde med partnere i både det private og offentlige. 
I starten som nyuddannet vil man jo gerne brage derudad og 
vise hvor fantastisk man er, og derfor kom jeg til at sidde om 
aftenen og arbejde med tingene. Men jeg fik nærmest en repri-
mande af min ledelse fordi man ikke havde nogen kultur for at 
arbejde over. Hvis jeg skulle arbejde over, skulle det være fordi 
det var relevant og uundgåeligt, og jeg skulle i hvert fald sikre 
mig at jeg fik afspadseret det igen.”

Efter at Hans havde arbejde i  i halvandet år stod man over 
for nedskæringer og massefyringer der gjorde stedet til et min-
dre stabilt sted at være. Hans havde gennem arbejdet fået en 
kontakt til direktøren i et mindre -firma med distribution 
af -produkter til især forsyningsvirksomheder og telekom-
virksomheder. Direktøren sendte tilfældigvis på det tidspunkt 
Hans et stillingsopslag som projektchef og spurgte om ikke det 
var noget for ham.

“Jeg blev på den måde næsten tvunget til at overveje et nyt job, 
og jeg kom frem til at ville søge det, for hvem kunne vide om 
jeg ville blive fyret to måneder senere på . Bagefter tror jeg 
nu ikke det ville være sket, men det kan man jo aldrig vide.”

Erfaring eller faglig ballast nødvendig

“Starten på det nye job var noget op ad bakke fordi jeg både 
skulle lære produkter, kunder, personale og teknikken at kende. 
Jeg knoklede hårdt på og havde masser af den slags fleksibilitet 
hvor jeg var fleksibel når noget arbejde skulle laves – ikke den 
anden vej. I det første halve år var der meget brandslukning 
fordi der var opstået problemer mellem nogle kunder og virk-
somheden, og jeg måtte bruge en del tid på at tage imod skæld-
ud fra kunder. Jeg synes det gik godt med at gøre noget ved 
kundernes beklagelser, men jeg har ikke været god nok til at 
formidle til min direktør hvad jeg rent faktisk gjorde, og hvilke 
problemer jeg forhindrede i at blive store.”

“Det var nok et lidt for hurtigt jobskifte, for jeg kunne have væ-
ret en lykkelig projektudvikler på  den dag i dag. Det havde 
betydet noget for valget at der var status i at blive projektchef 
og få ledelsesansvar i en alder af  år. Allerede på  blev jeg 
bedt om at vælge om jeg ville gå teknikervejen eller projektle-
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dervejen. Der blev gjort meget ud af efteruddannelse fra star-
ten, bl.a. for at holde på folk, og jeg valgte projektledervejen, så 
det alene var ikke svært at vælge – det svære var at vurdere om 
jeg var klar til springet.”

“Efterfølgende har jeg måttet konstatere at det er noget helt an-
det at sidde i en formel og eksplicit projekt- og personaleledel-
sesrolle. Det at styre en -gruppe er én ting – det at være 
chefen er noget helt andet. Jeg skulle måske have ventet et år 
eller to, men jeg tror nu også godt jeg kunne have overlevet i 
det job hvis blot nogle forhold i virksomheden havde været an-
derledes.”

“Det jeg gjorde galt, var at slås på for mange fronter på én gang. 
Jeg havde ikke autoritet over for medarbejderne fagligt, fordi 
jeg ikke kendte teknologien i detaljer, i hvert fald ikke så godt 
som de udviklere jeg var chef for. Jeg skal naturligvis ikke vide 
alt hvad udvikleren ved, men nok til at han ikke kan klæde mig 
af bare ved at åbne munden. Det var ikke godt både at mang-
le erfaring og hår på brystet til at slå i bordet og sætte sig i re-
spekt og samtidig den fagtekniske indsigt enten i produktet vi 
lavede, eller i kundens forretningsområde. Som tiden går, op-
bygger man naturligvis en erfaring der sætter én i stand til at 
slå i bordet på de rigtige tidspunkter. Men indtil da har man 
brug for at have en tilstrækkelig faglighed så man er stærk på 
det område.”

Sommeren  blev Hans fyret efter at virksomheden som 
mange andre havde oplevet nedgangstid inden for branchen. 
Hans fik dog gennem nogle kontakter fra tidligere et job som 
-konsulent i en geodatavirksomhed der bearbejder og for-
handler statistiske data i forbindelse med geomarketing, hvil-

ket i højere grad end på det tidligere job handler om de pro-
blemstillinger Hans arbejdede med i .

“Det jeg har savnet i mit tidligere job, har været en stærk fag-
lig ballast. Det at være velbevandret i et område, om det så er 
teknologien eller ledelse eller hvad det nu måtte være. Nu har 
jeg fået et nyt job hvor det grundlæggende i jobbet er noget 
jeg kender. Det gør mig glad. Et er at man kan være god til alle 
de bløde ting så som at ringe rundt og snakke og drikke kaffe 
med folk, men det man snakker om, skal man gerne have et so-
lidt kendskab til. Det er i hvert fald vigtigt for mig, har jeg fun-
det ud af.”

Kaninen vender tilbage

“Da jeg fik job på Kort- og Matrikelstyrelsen, opdagede jeg at 
jeg overhovedet ikke skulle bruge matematikken. Der stod ma-
tematik på mit visitkort, og det gav nogle anerkendende blik-
ke, men jeg kom ikke til at sidde i situationer hvor jeg virke-
lig skulle bruge matematikken, ikke engang statistik, og derfor 
har det ikke generet mig at meget af den matematik jeg lær-
te, i dag er mere eller mindre væk. Det gjaldt også for mit se-
neste job. Men nu efter tre år skal jeg tilbage til datamining og 
nogle mere matematiske aspekter, og det er jeg lun af begej-
string over. Jeg får brug for at kunne gennemskue mere i dyb-
den hvordan vi behandler data med forskellige matematiske al-
goritmer, og dem kender jeg fra tidligere, måske ikke i detaljer, 
men nok til på egen hånd at kunne vende tilbage til det. Så er 
vi tilbage ved -kaninen.”

“Jeg vil gerne ind i på kanten af hvad jeg har prøvet før, fx stati-
stisk behandling af store datamængder, og det er noget jeg er 
glad for at få lov til at arbejde mere med i fremtiden. Jeg er ble-
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vet en anelse træt af at være systemleverandør og vil hellere i 
gang med at sælge data der gør en forskel. På længere sigt vil 
jeg også gerne genoptage ledelsesopgaverne, men ikke lige nu.”

“Når jeg nu gerne vil og også kommer til at arbejde med salg 
og marketing, kunne man jo spørge hvorfor jeg så ikke har ta-
get en uddannelse inden for det i stedet for. Men det er jeg glad 
for at jeg ikke gjorde. Det har været berigende at læse i de år på 
, og jeg er blevet godt dannet. Der var en stemning som 
jeg ikke oplevede andre steder, og derfor er det  jeg sav-
ner når jeg tænker på min studietid, selvom det er geografien 
mere end matematikken jeg har brugt indtil nu.”

“Uanset hvad man vælger, må man følge sit hjerte, og mit hjerte 
har brændt for at lave noget i grænselandet mellem matematik 
og geografi. Det at jeg lige nu ikke har nogen planer om at ven-
de tilbage til matematikken, får mig ikke et sekund til at ærg-
re mig eller fortryde det jeg har læst. Matematikken er selvføl-
gelig ikke en nødvendig forudsætning for at blive dannet, jeg 
kunne også være blevet det hvis jeg havde læst et andet univer-
sitetsfag. Det afgørende er at jeg har lavet noget jeg brændte 
for, og som jeg virkelig ville.” 
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“Jeg er bestemt ikke nogen matematikhaj – og heller 

ikke nogen matematiknørd. Faget som forsknings-

felt siger mig ikke et klap. Jeg er mere den type der 

hurtigt skal videre til noget nyt. Men det jeg elsker 

ved matematik, er at undervise i det.”

“Efter gymnasiet, hvor jeg gik på mat-samf-grenen, var jeg me-
get usikker på hvad jeg ville være. Jeg tog først i militæret, og 
efter det var jeg stadig i tvivl. Nogle kammerater startede på in-
geniørhøjskolen , og det lød da fi nt, tænkte jeg, og så pas-
sede det godt med det studentereksamensgennemsnit min lal-
lende adfærd i gymnasiet havde resulteret i! Dengang i  var 
der jo store årgange og adgangsbegrænsninger på alting, og 
det gav ikke mange muligheder for mig med et snit omkring de 
otte-ni stykker.”

For overhovedet at kunne komme ind på  måtte Per de før-
ste seks måneder supplere sit niveau i matematik og fysik til -
niveau på de gymnasiale suppleringskurser (), og det var 
han overrasket over hvor glad han var for, eftersom han i gym-
nasiet var ‘fl ygtet’ fra matematik.

“På  fi k jeg gode lærere, og jeg var også ekstrem ambitiøs 
selv, hvilket jeg ikke var i gymnasiet. Så det endte med at jeg fi k 

meget høje karakterer og virkelig begyndte at interessere mig 
for matematik, fysik og kemi.”

Den forkerte snegl

“Efter  startede jeg på bygningsingeniørstudiet sammen 
med nogle gode venner, men der gik kun tre-fi re måneder in-
den jeg tænkte: ‘Nå, så fi k jeg prøvet det!’ Da det gik op for mig 
at jeg blev skruet ned i sådan en ‘lægge-kloakrør-ned’-snegl, 
mistede jeg lysten. Jeg havde ikke gjort mig klart hvad uddan-
nelsen ville indebære når jeg var færdig. Jeg havde blot kigget 
på selve uddannelsesforløbet, som jeg havde hørt godt om, og 
det med de gode venner.”

“Så stod jeg dér midt i april og tænkte hvad jeg nu skulle. Jeg tog 
et midlertidigt job på et fritidshjem som pædagogmedhjælper. 
Men jeg ville gerne lære noget mere, så jeg fi k den idé at læse 
 om aftenen og så tjene penge om dagen. Jeg regnede med 
at det var en smart måde at studere på hvor jeg tjente en del 
penge samtidig med uddannelsen i stedet for at leve af  – og 
så efter fem år have nogenlunde det samme i løn.”

Per fi k en revisorelevplads på et revisionskontor og startede på . 
Han var tilfreds med det, selvom han vidste at det nok ikke var 
det han skulle fortsætte med. I  afsluttede han sin .

Tændt af matematikformidling
Per Gregersen, kandidat i matematik og forvaltning fra 
Gymnasielærer i matematik, samfundsfag og erhvervsøkonomi på 
Ishøj Gymnasium samt lærebogsforfatter
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“Så var jeg igen i tvivl: Hvad skulle jeg nu? Jeg oplevede at jeg 
igen blev skruet ned i en snegl, en regnskabssnegl, for når det 
er noget med regnskaber man kan, får du jo ikke job som fx 
kreativ chef i et eller andet reklamebureau. Jeg kunne godt se 
at det ville ende med at jeg kunne sidde som regnskabschef et 
eller andet sted, og det vidste jeg godt at jeg ikke ville. Jeg kun-
ne godt lide at have med klienter at gøre, men ikke regnskabet 
som sådan.”

“Jeg skulle så ikke være revisor og heller ikke ingeniør. Jeg søg-
te faktisk forskellige andre jobs og var til et par samtaler, men 
fik dem ikke. Så tænkte jeg at jeg simpelthen måtte læse noget 
naturvidenskab! Jeg huskede nemlig mit  som så sjovt at 
jeg måtte bruge det til noget! Jeg besluttede at ville læse mate-
matik fordi jeg mente det var tilstrækkelig svært til at hvis man 
først kunne det, så kunne man helt sikkert få et bredt spek-
trum af jobs bagefter. Jeg ved ikke rigtig hvor jeg havde den idé 
fra, men sådan husker jeg det. Jeg var dog alligevel tilstrække-
lig i tvivl til at jeg udelukkede universiteter hvor jeg fra starten 
skulle orientere mig mod et meget bestemt mål. Jeg havde brug 
for et sted hvor jeg kunne skvatte rundt et stykke tid og prøve 
forskellige ting af – og så var  jo helt oplagt! Uden  hav-
de jeg lavet et eller andet helt forkert i dag! Jeg tror ikke jeg vil-
le være startet på et studium andre steder, i hvert fald ikke ma-
tematik, alene af den grund at syv års fravær fra matematikken 
gør at man er ude af træning, og det er ret hårdt at starte igen 
med at lave matematikopgaver. Jeg er sikker på at jeg ikke ville 
have klaret et andet matematikstudium hvor man kører hårdt 
på lige fra starten.”

Kaffeklub og fagshopperi

“Da jeg startede på Nat-Bas, havde jeg været i en karrierestil-
ling i fem år, og det var mærkeligt til gruppemøder at sidde 
i en rundkreds med en flok -årige og diskutere om vi skul-
le drikke Max Havelar kaffe eller ej. Det virkede som tidsspilde, 
og jeg gik frustreret hjem mange gange. Men jeg blev ved for-
di jeg kunne prøve ting af. Man kunne vade rundt i mellem alle 
de forskellige fag, og det fik jeg meget ud af. Jeg startede med 
at blive indskrevet på  med matematik og fysik – man skul-
le vælge fag fra start af – men det ændrede jeg flere gange i lø-
bet af basis. Jeg tog et fag af gangen og fandt fx ud af at det ikke 
skulle være -, heller ikke biologi, osv. Uden en toårig 
Nat-Bas havde jeg helt sikkert ikke ramt rigtigt.”

“Generelt syntes jeg det var sjove projekter vi havde på basis – 
jeg var da mere glad end jeg var frustreret. Frustrationen op-
stod ofte når man havde brugt en masse tid på at diskutere 
med nogen som så alligevel kun gik halvhjertet ind for sagen og 
senere skiftede standpunkt. Jeg tror ikke jeg har brugt de ople-
velser til at få større forståelse for folk – jeg har snarere brugt 
det til at finde ud af hvilke persontyper jeg skal undgå for at 
jeg får en god arbejdsproces og dermed et godt resultat. Jeg er 
måske blevet lidt kræsen med hvem jeg gider arbejde sammen 
med. Det gælder lige fra når der nedsættes udvalg på gymnasi-
et, til når jeg indgår i forfattersamarbejde om lærerbøger.”

Der var matematik i alle Pers projekter, selvom de ikke alle var 
deciderede matematikprojekter. Han tog også alle de anbefale-
de matematikkurser uden at han følte sig afskrækket, så på den 
måde holdt Per nogenlunde fast i matematikken hele vejen.
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“Jeg startede naturligt nok på matematikoverbygningen på -
 og syntes det var en befrielse fordi man på basis nog-
le gange følte sig tvunget ind i nogle ting man ikke havde lyst 
til, bl.a. meget store grupper og en masse mennesker som hav-
de en lidt useriøs holdning til det at studere. På  var det 
lidt mere seriøst.”

God tid, men i tvivl om mulighederne

“På den ene side vidste man at der var en slagen vej som man 
kunne følge gennem overbygningen. På den anden side vidste 
man godt at den sagtens kunne brydes. Men hvor man fx på 
Danmarks Tekniske Universitet og Handelshøjskolen er utro-
lig gode til at vise tilbudene frem og give klarhed over hvad der 
vil blive udbudt over de næste år osv., så oplevede jeg det lidt 
mere forvirrende på . Der var kommet ny studiereform, 
så lærerne vidste ikke helt hvad nogle af kurserne skulle inde-
holde, og hvornår de blev tilbudt. Og kursusindholdet kunne 
lige pludselig ændre sig, fx hvis der kom en ny lærer, hvilket jeg 
fik på et tidspunkt.”

Per var startet på et geometrikursus, men holdt op for at kun-
ne bruge mere tid på et projekt der var ved at kuldsejle. Året 
efter fik kurset en ny lærer og et helt nyt indhold, og det betød 
at Per dengang ikke fik alle de geometriemner han havde sene-
re fik brug for som gymnasielærer.

“I dag kan jeg også godt se at det er noget af charmen ved stedet 
at man kan planlægge ud fra den umiddelbare situation og ikke 
skal hæftes op på en flerårig plan, men dengang syntes jeg det 
var irriterende. Jeg savnede en plan der gik længere ud i fremti-
den, således at man som studerende bedre kunne se hvilke mu-
ligheder der var i ens studium.”

Per startede med den fulde matematikpakke med et par kur-
ser og et projekt og syntes endnu engang at opdelingen mellem 
kurser og projekter på halvt af hver fungerede rigtig godt, for-
di han kunne opnå en faglig progression og dybde gennem kur-
serne som han ikke kunne opnå alene gennem projekter.

“Jeg trak hurtigt min studietid ud på , for jeg begynd-
te at tænke at det ikke hastede når det nu var sjovt, og fordi jeg 
alligevel ikke havde lyst til hurtigt at skulle ud og arbejde i er-
hvervslivet. Jeg havde forskellige studiejobs der gjorde at jeg 
tjente rigeligt. Jeg besluttede mig til at lave etårs projekter på 
matematik, og det var jeg meget glad for.”

Studiejob som gymnasielærer

“Efter ca. halvandet semester på matematik blev jeg shanghajet 
som gymnasielærer. En medstuderende havde søgt nogle jobs 
som årsvikar, og nu havde hun fået to. På det tidspunkt var jeg 
handicaphjælper, og jeg tænkte at det kunne være en spænden-
de ekstra udfordring at prøve at være gymnasielærer – og så 
ville det sikkert også give lidt at have det stående på ’et. Jeg 
havde aldrig prøvet at undervise før, og jeg var lidt genert, så 
jeg vidste ikke om jeg turde. Jeg havde ingen idé om at det kun-
ne være noget der lå mit hjerte nært. Jeg fik et job på en 1⁄3 stil-
ling, og jeg vidste med det samme at jeg godt kunne lide det, 
især stemningen og eleverne. Jeg lagde ikke rigtig planer, men 
jeg vidste at det skulle være mit studiejob fremover – og det 
blev det også de næste fire år. Jeg vidste hurtigt at jeg skulle 
tage formidlingsvejen på matematikuddannelsen, og jeg præ-
gede også mine næste projekter og kursusvalg i retning af di-
daktik og matematikundervisning.”
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“Jeg startede med en .g i matematik, og selvom jeg egentlig 
ikke rigtig havde forudsætningerne, var jeg ikke så nervøs for 
udfordringen. Det var jo noget som andre havde gjort før, og 
fra de øvrige gymnasielærerne fik jeg det indtryk at det var 
nemt at undervise i matematik, for du skulle bare åbne bogen 
og læse højt! Du skulle bare kunne matematikken. Så jeg gik i 
gang og havde min klasse i tre år. Først ved deres studenterek-
samen, hvor jeg havde deres sidste eksamen og på det der helt 
klart var deres helt store dag, skulle give dem huen på, kom jeg 
til at tænke på at jeg bare var en -studerende. Men efter de 
tre år var jeg virkelig meget sikker på at jeg ville være gymna-
sielærer.”

Det andet fag

“Jeg skulle vælge et fag mere for at kunne blive kandidat, og det 
regnede jeg først med skulle være fysik, for så ville jeg få to 
gode gymnasiefag. Men jeg kunne se at det nok ville tage mig 
fire år – det gjorde det jo for mange af mine medstuderende – 
og det kunne jeg simpelthen ikke vente på. Udelukkende af den 
årsag valgte jeg at kigge på efter et gymnasiefag som jeg kunne 
blive hurtigere færdig med, og som jeg stadig syntes var sjovt 
at beskæftige sig med. Med min  i regnskab var det klart at 
jeg måtte kunne blive hurtig færdig på et eller andet samfunds-
fagligt fag. Jeg mødte en medstuderende på matematik som 
mente jeg skulle læse den forvaltningsuddannelse der hed of-
fentlig økonomi og regulering, for den skulle han læse, og så 
kunne vi skrive projekter og speciale sammen! Det var jeg med 
på, for jeg kunne se at vi havde de samme krav til det at stude-
re, både mht. kvalitet og struktur, fx at mødes kl. , arbejde og 
tage hjem kl. . I de to forvaltningsprojekter vi lavede sammen, 
insisterede vi på at matematikken skulle inddrages, fx lavede vi 
et projekt om omsættelige forureningskvoter og de matemati-

ske modeller der peger på at det skulle være en effektiv måde at 
reducere forurening på. Det gik godt, måske også fordi man på 
forvaltning ikke var vant til at se nogen der på den måde ind-
drog det matematiske i samfundsvidenskaben.”

“Vi var nok noget nær de eneste med den fagkombination, og 
det var heller ikke uden omkostninger, for inden jeg kunne 
starte, skulle jeg tage et par kurser fra Sam-Bas. Min tanke var 
at når jeg nu havde trukket matematikstudiet ud, så skulle den 
have hele armen på mit andet fag. Jeg startede med fuld nor-
mering plus de krævede Sam-Bas-kurser. Jeg knoklede, men al-
ligevel – det jeg havde tilsammen, var ikke lige så hårdt som 
det første overbygningsår på matematik hvor jeg havde kurser 
i lineær algebra og i analyse og et semesterprojekt trukket ud 
over to semestre. De tre enheder var ret hårde.”

Et oplagt speciale

“Så var vi kommet til specialet, og da min medstuderende også 
underviste i gymnasiet, var vi rørende enige om at specialet 
skulle handle om gymnasiets matematikundervisning. Det gav 
helt sig selv for os. Specialet kom til at handle om matematik-
undervisning med fokus på modellering og problemløsning. 
Selve kombinationen af at have studiejob som matematiklærer 
og samtidig skrive speciale om matematikundervisning var ge-
nial, for vi kunne hele tiden prøve teoretiske overvejelser af i 
praksis – der var virkelig synergieffekter.”

“Et godt stykke inde i specialet fik vores vejleder en henvendel-
se fra et lærebogsforlag om ikke han kunne finde to matema-
tikere der kunne indgå i et forfatterteam som faglig garant for 
at det nye matematiklærebogssystem de skulle til at udvikle til 
folkeskolen, blev helt tidssvarende. Teamet skulle så også be-
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stå af folkeskolelærere der skulle være den pædagogiske garant 
for at systemet ville kunne komme til at virke på de forskelli-
ge klassetrin. Vores vejleder spurgte os, og det overvejede vi 
kun ganske kort tid. Vi kunne godt se at det ville forlænge vo-
res specialeskrivning kraftigt, men da vi fik lov til at udforme 
den overordnede pædagogiske profil af systemet, kunne vi im-
plementere en hel del af vores specialearbejde i systemet, hvil-
ket var en chance vi ikke kunne lade gå fra os.”

“Vi blev fire i forfattergruppen, og det gav nogle meget lange 
diskussioner i starten, for vi to ’ere og de to folkeskolelæ-
rerne havde noget forskellige opfattelser af tingene. Vi brug-
te en del tid på at formidle tankemodeller fra den didaktiske 
forskning om hvordan man kan se på undervisning og læring, 
til vores medforfattere. Det var helt tydeligt at vi var i stand 
til at sætte ord på en masse ting om matematikundervisning. 
Men vi kom jo også lige fra årelange intense diskussioner om 
undervisning i matematik. Efterhånden købte de vores idé-
er, og så kom vi rigtig i gang. Vi skrev nogle ting, og så kunne 
de finde på at sige at det aldrig kunne fungere i en . klasse. Så 
skrev de nogle ting som vi sagde blot var som i de andre lærer-
bøger. Vi var på en måde tilbage på  igen og var ved at file 
kanterne af og ved at etablere noget nyt i ukendt terræn. Pro-
cessen var fuldstændig analog til det at skrive projekt. Vi vidste 
jo godt at der ville være masser af dårlige tekstudkast som vi 
ville forkaste, og at vi måtte prøve os frem. De to andre tænkte 
nok snarere at vi skrev bogen fra en ende af i første hug. De var 
helt uforberedte på at vi med et smil på læben smed udkast ud 
og sagde ‘forfra’ – også til det vi selv havde lavet.”

“Det tog halvandet år at skrive speciale fordi vi både havde gym-
nasielærerjobbet og lærebogsskriveriet ved siden af. I forhold 

til den typiske specialeskrivningstid på andre uddannelsesinsti-
tutioner er det lang tid, men processen var hele tiden intens og 
lærerig, så vi fik begge et enormt udbytte af specialeskrivnin-
gen. Efter specialet overvejede jeg at søge en ph.d., for jeg kun-
ne godt lide matematikdidaktik og ville gerne bruge mere tid 
på at lære forskningsfeltet ordentligt. Men jeg sprang fra det 
igen, måske i virkeligheden mest fordi jeg var lidt træt af  
og især de fysiske forhold – jeg trængte til luftforandring.”

“Gymnasiet hvor jeg efterhånden havde været i fire år, kunne 
til gengæld lokke mig. Jeg havde nogle rigtig gode kolleger og 
mange spændende diskussioner derude. Jeg blev tilbudt en stil-
ling efter den gamle pædagogikumordning, hvor man først fik 
et job og siden søgte pædagogikum, lige inden den udløb. Så 
jeg blev fuldtidsgymnasielærer i matematik, samfundsfag og 
erhvervsøkonomi – sidstnævnte var muligt pga. min revisor-
baggrund.”

I pædagogikum

“Jeg var i pædagogikum i alle tre fag. Jeg troede egentlig jeg vid-
ste det hele i forhold til de pædagogiske kurser, men jeg fik nu 
alligevel meget ud af det, især konkrete og anvendelige ting. Fx 
kom jeg ind i et stort netværk med andre nye lærere, som jeg 
også har trukket på i årene efter pædagogikum. Et andet ud-
bytte var hvordan man inddrager kroppen i undervisningen – 
altså hvordan man inddrager andre sanser og dermed tillader 
andre læringsstile end den akademiske.”

“Jeg havde nok troet at der var store forskelle på de kandidater 
der kom fra  og andre steder, men det tror jeg nu er en for-
dom. Der er lige så mange flippede og gakkede, spraglede og 
fine, karriereorienterede og ikke karriereorienterede på alle an-
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dre universiteter. Det jeg kunne mærke, var at de ikke havde 
brugt nogen som helst tid på at reflektere over hvorfor de un-
derviste som de gjorde, og det havde jeg jo i høj grad. Men det 
var ikke udelukkende fordi jeg havde gået på  – jeg tror pri-
mært det var fordi jeg havde skrevet speciale i matematikdi-
daktik.”

“Det var dejligt at blive færdig med pædagogikum. Der var 
mange gode delelementer i det, og de netværk jeg fik ud af det, 
ville jeg ikke have undværet for noget, men at stå og undervi-
se i pædagogikumklasserne og hele tiden blive holdt øje med 
af én ovre i hjørnet er en noget spøjs oplevelse. Og det er gro-
tesk efter selv at have undervist i fire år ved siden af studierne 
og haft elever til højniveau matematikeksamen, lige pludselig 
at skulle lære at undervise.”

“I matematikpædagogikum fik jeg to lærere på omkring de tres 
som havde været lærere hele livet og var meget faglige, og dér 
blev det klart for mig at den bedste måde jeg kunne overle-
ve det og få en god udtalelse, var ved at undervise lige som 
dem! Det kørte som et slags patriarkalsk forhold: ‘Nu skal du 
se hvordan du gør. Når man retter opgaver skal du gøre sådan. 
Og når du skal forklare, gør du sådan der.’ Da pædagogikum for 
mig at se blot handlede om at få det overstået så man kunne 
blive blåstemplet, gik jeg hurtigt til det på en måde så jeg kun-
ne komme godt igennem. Jeg lærte faktisk noget godt hånd-
værk inden for den meget traditionelle undervisningsform, og 
jeg fik en rigtig god udtalelse. Det var jo det man blev målt på: 
hvor god er tavleorden, får man spurgt eleverne, inddraget 
dem i udviklingen på tavlen og holdt øje med at de ikke sover. 
Tankegangen var at matematikken var i bogen og skulle pro-

jiceres op på tavlen og dannes inde i hovedet. Det skulle bare 
foldes ud. Og det gjorde jeg så!”

“Pædagogikum i samfundsfag og erhvervsøkonomi var ander-
ledes. Måske var det fordi jeg havde kvindelige lærere der var 
mere åbne for nye principper. Jeg havde aldrig undervist i de 
fag, men fordi jeg altid i matematik havde undervist problem-
orienteret og med udgangspunkt i elevernes erfaringer, var det 
ikke noget chok for mig at der skulle undervises på den måde.”

Glæden ved at undervise i matematik

“Jeg er bestemt ikke nogen matematikhaj – og heller ikke nogen 
matematiknørd. Faget som forskningsfelt siger mig ikke et klap. 
Den proces som det er at blive matematiker og sætte sig ned i 
studerekammeret og nusse løs med et problem – det interesse-
rer mig overhovedet ikke mere og heller ikke at forske i en lille 
snæver problemstilling. Den glæde jeg havde på , og da jeg 
startede på  også ved faget i sig selv, har jeg overhove-
det ikke mere. Jeg er meget mere samfundsfagligt skruet sam-
men, kan man sige. Jeg er mere den overfladiske type der hur-
tigt skal videre til noget nyt. Men det jeg elsker ved matematik, 
er at undervise i det.”

“Jeg har mødt flere matematikere der var kede af at de ‘kun’ 
kunne blive gymnasielærere, for de ville hellere forske i ma-
tematik. De søgte matematikfagligt funderede ph.d.-stillinger, 
og når de så ikke fik dem, måtte de jo blive gymnasielærere og 
leve med den tort det var at undervise andre i skidtet. Jeg der-
imod tænder netop ikke på det rent faglige, men på formidlin-
gen af det. Min faglighed er formidlingen og pædagogikken og 
de overvejelser der ligger der.”
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“At jeg bedst kan lide at undervise i matematik i forhold til mine 
andre to fag, har ikke udelukkende noget med faget at gøre, 
mere med omstændighederne, for matematik har en høj sta-
tus hos eleverne. Mange er lidt bange for det og bliver utrolig 
glade når de får en ‘blød’ matematiklærer som tager hensyn til 
dem. På den måde er min hverdag som matematiklærer lette-
re end som samfundsfagslærer. I samfundsfag skal jeg i meget 
højere grad være oppe på dupperne. Hvis jeg nu fx begynder at 
tale om hvordan det kommunale selvstyre virker, så bliver de-
res øjenlåg meget hurtigt tunge. I matematik kan de selvfølge-
ligt også få tunge øjenlåg, men de er klart mere opmærksomme 
på at følge med, for matematik er et højprestigefag, og de ved 
de ikke bare kan snakke sig ud af det senere. Det er et fag ele-
verne meget gerne vil beherske.”

“Som lærer oplever du at eleverne er meget mere taknemmelige 
i matematik når de får lov til at lave gruppearbejde og projekt-
opgaver. I de andre gymnasiefag har jeg den fornemmelse at 
man hele tiden skal motivere dem til at gide og nærmest und-
skylde at faget kan være kedeligt – det skal man ikke i matema-
tik. Til trods for at man i samfundsfag umiddelbart kan bru-
ge faget til noget på sin omverden, fx at forstå den nuværende 
udenrigspolitiske situation og hvorfor  handler som de gør 
i Mellemøsten, synes mange elever at det er uvedkommende 
og ernt. Så går vi over i matematik og skal bevise cosinus-re-
lationerne – og det synes de er sjovt! Det er jo egentlig grotesk.”

“Mange elever har det rigtigt godt med at stoffet er som det 
er, for de betragter det som at de skal lære en slags avanceret 
skakspil som modner og udvikler dem og gør dem til nogle an-
dre mennesker end hvis de ikke havde haft det. Det er egentlig 
også det eneste fag hvor de lærer at sidde og knokle blot for at 

nå et lille bitte resultat som så er så abstrakt at de ikke engang 
kan forklare deres forældre hvad det var de fandt ud af. På den 
måde er der noget videnskabsagtigt over faget som går vinkel-
ret på zappergenerationen.”

“Det er også let at få succes i matematik – det er bare at sæt-
te sig og lære skidtet, knække koden, fx i forhold til samfunds-
fag som jeg synes må være et af gymnasiets sværeste fag fordi 
det hele er så luftigt og amorft at du i virkeligheden skal kunne 
faget inden du starter. Man kan ikke bare komme og have læst 
Ekstra Bladet og set TVDanmark og så tro man kan lære sam-
fundsfag på to år i gymnasiet. De der møder op med det i ba-
gagen, kommer længere bagud, og dem som kommer fra aka-
demikerhjem og er vant til samfundsmæssige diskussioner, har 
allerede vundet. Det er jo egentligt ironisk at dér hvor man læ-
rer om social arv, er forskellen størst – og den vokser igennem 
gymnasiet!”

“Jeg tror egentlig på at alle kan lære matematik, men det er selv-
følgelig utopi at forestille sig et samfund hvor alle faktisk kan 
matematik. Det afhænger meget af indsatsen man gør og af 
om man hjemmefra har opbakning til at gøre en indsats. Der 
er elever der ikke begriber at  minutters forberedelse ikke er 
nok for dem. De sammenligner med andre elever som ikke be-
høver nogen særlig forberedelse. Men det er jo ofte fordi de 
elever allerede har lagt deres mange timer med matematik-
ken i . eller . klasse i folkeskolen. Så må man sige til dem der 
ikke har gjort det, at hvis de vil lære matematik, må de bru-
ge mindst en time – uanset hvad andre kan klare sig med. Der 
er et meget klart mønster: De der er dårlige, laver ikke lekti-
er. Langt hovedparten af dem der tager sig sammen og knokler, 
lærer det også.”
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En afstikker til en helt anden verden

“Jeg kan utrolig godt lide at være gymnasielærer, men der er to 
ting jeg ikke bryder mig, og de hænger sammen: Det ene er 
lønnen, og det andet er omdømmet man har som gymnasielæ-
rer. Mange i erhvervslivet og i min omgangskreds opfatter det 
som lidt ufint og andenrangs ‘kun’ at være blevet gymnasielæ-
rer – at man er lidt halvdoven og går beskyttet rundt og nusser 
på en gammeldags skole, bor i små boliger og kører i rustne bi-
ler – fordi man ikke har råd til andet. Jeg er sådan en type der – 
desværre – lægger vægt på omdømmet, så på et tidspunkt ir-
riterede det mig for meget. Jeg blev ofte konfronteret med ud-
sagn fra gamle bekendte som fx ‘Gud, er du blevet gymnasie-
lærer – hvordan kan du holde det ud?!’ Det er måske kun dem 
med en dårlig opdragelse der siger sådan noget, men hvor 
mange tænker det så ikke.”

“Det er jo klart at det ikke er et prestigefyldt job når man ikke 
tjener mere end mange faglærte reelt tjener. Da jeg startede var 
min løn på et par og tyve tusinde om måneden, og det kunne 
jeg så sammenligne med min omgangskreds hvor mange lå på 
fyrre tusinde plus. Jeg var ved at blive en gammel, sur gymna-
sielærer med kun to års erfaring! Jeg gik og brokkede mig hele 
tiden, og hver gang nogle spurgte om jeg ville være med til no-
get, var betingelsen om jeg fik løn for det.”

Per så en jobannonce for rekrutteringsfirmaet Mercuri Urval 
i bladet Gymnasieskolen, hvor de skrev at hvis man følte der 
ikke var nogen sammenhæng mellem det man lavede, og det 
man fik i løn, og man var parat til at lægge et meget stort ar-
bejde, så kunne man hos dem blive mere end rigeligt belønnet. 
Samtidig ville man få en uddannelse som kunne bringe én ind i 

en ny karriere. Per søgte, og efter en hel masse samtaler og test 
fik han et job som forretningskonsulent.

“Jeg fik en kanon løn hos Mercuri Urval, men det var også et 
hårdt og meget krævende job. Jeg arbejdede hovedsageligt 
med ansættelser og med at tale med ledere og direktører og 
finde ud af hvad det var de ønskede af den eller de personer de 
nu skulle ansætte. Jeg skulle egentlig kun bruge mine personli-
ge kompetencer, de mere faglige fra  kunne jeg godt lægge 
til side. De faglige kvalifikationer til jobbet lærte jeg gennem et 
intenst uddannelsesforløb hos Mercuri Urval.”

“Jeg syntes det var virkelig sjovt at finde de rigtige personer til 
kunderne. Men samtidig blev det utrolig hurtigt rutine. Du 
skal holde tusinder af jobinterview, og du spørger om det sam-
me igen og igen, og du opnår meget hurtigt en fin næse for at 
udspørge og udvælge.”

“Pludselig kom jeg til at savne at bruge noget matematik og at 
skrive lærebøger. Jeg kom til at savne at møde op i shorts på ar-
bejdet, at kunne møde op med skægstubbe, eller holde frokost 
kl. halv elleve hvis jeg havde lyst til det. Jeg kom til at savne no-
get frihed. En dag sad jeg i min bil i en kø i København og kom 
til at kigge på nogle unge studerende der kom cyklende dér 
midt på dagen og havde det skægt og tydeligvis masser af tid. 
Det gik op for mig at det altså ikke var pengene eller en karrie-
re der fik mig til at grine.”

“Jeg var så heldig at jeg ikke havde sagt op på mit gymnasium, 
fordi min rektor havde tilbudt mig orlov i to år i stedet, så jeg 
kunne bare gå tilbage igen. I dag er lønnen blevet lidt bedre, 
for min anciennitet er jo steget, også mens jeg var hos Mercuri 
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Urval, og samtidig supplerer jeg med igen at skrive lærebøger i 
matematik. Det giver ikke meget endnu, men nok til at det gør 
en forskel. Jeg synes stadig lønnen burde være lidt bedre, men 
omvendt er arbejdspresset heller ikke unormalt stort. Jeg ar-
bejder på en helt anden måde end jeg gjorde hos Mercuri Ur-
val, og jeg lever et langt mindre stresset liv. Samtidig synes jeg 
gymnasielærerjobbet er sprængtfyldt med fordele.”

“Det der virkelig betyder noget for mig er de ekstreme friheds-
grader jeg har som gymnasielærer. Selvfølgelig er der en masse 

regler man skal følge, ja alt for mange måske, men de har ikke 
betydning for hvordan jeg forvalter min hverdag og lever mit 
liv. Jeg ville tidligere give køb på det for at få en højere løn, men 
det vil jeg under ingen omstændigheder i dag. Jeg tror dybest 
set at de sure gymnasielærere der jo findes, mangler at komme 
ud og opleve noget andet, så de bedre kan se alle fordelene. Jeg 
kunne måske godt forestille mig at tage et afbræk og prøve no-
get helt andet igen, fx i udlandet, men jeg ville helt klart søge 
orlov og skrive under på at jeg ville komme tilbage et år senere. 
For jeg ved nu at det er det rigtige jeg laver.”
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“Matematik er lidt som kryds-og-tværs. Man sidder 

med den blanke side og fatter ikke en brik, men så 

får man hul på det, og lige pludselig føler man sig 

som verdenshersker!”

“Jeg kan tydelig huske den dag i gymnasiet da der kom to 
 mennesker fra  og fortalte om studierne på . De tegne-
de bokse og fortalte om basisår, overbygning og moduler, og 
om hvilke fag man kunne læse. Det med gruppearbejde tror 
jeg egentlig ikke rigtig trængte ind. Det der tændte mig 
utrolig meget, var denne her generelle faglige indføring før 
man specialiserede sig, og muligheden for at kombinere fag, 
således at man ikke bare valgte en færdig fagpakke som 
skulle være ens profi l resten af livet. Det følte jeg mig slet ikke 
klar til at vælge dengang – der var jo så meget der var spæn-
dende.”

Anja var ikke i tvivl om at det skulle være naturvidenskab. 
Hun gik på den naturfaglige gren i gymnasiet, dvs. med bio logi 
på -niveau, for det var biologi der trak mest. Hun ville  gerne 
have haft mere matematik end det -niveau som den naturfag-
lige gren gav, men så skulle hun have valgt mat-fys-grenen. 
 Valget havde ikke været helt nemt, men biologien vandt over 
fysikken.

“Det var til stor fortrydelse for min fysiklærer i .g, som var 
’er, og som syntes det var meget vigtigt at få fl ere piger til at 
læse fysik. Men jeg syntes gymnasiefysikken var for kedelig og 
noget – humbug! Jeg var dybt skuff et, for det var mit yndlings-
fag i folkeskolen, og jeg var sikker på at fysik var lige mig, og 
jeg var også god til det. Men det var kun den halve historie vi 
fi k fortalt. Der var så mange modeller og antagelser, og det er 
også fi nt nok, men man var ikke særlig ærlig om det. Når man 
nu er et søgende og tvivlende menneske, så synes man det er 
snyd. Fx når vi fi k at vide at der gjaldt en lineær sammenhæng, 
og det så pludselig viste sig at den kun gjaldt inden for et me-
get lille område. Eller at en foton er en partikel, og at det ikke 
var sandt altid, men det havde man da sandelig ikke tid til at få 
forklaret.”

God nok til matematik

Efter gymnasiet var Anja et år ude at rejse og søgte derefter 
som planlagt allerede i gymnasiet ind på Nat-Bas på . Ved 
starten skulle man fortælle hvilke overbygningsfag man regne-
de med at ville læse, og her skrev Anja matematik og kommu-
nikation. 

“Det gjorde jeg selvom jeg var helt sikker på at skulle læse bio-
logi og kemi! Men det var i det lønlige håb om at jeg måske al-

å mission med matematik i biologiens verde
Anja Skjoldborg Hansen, kandidat i miljøbiologi og matematik fra , 
ph.d. i . -medarbejder på Inst itut for Miljøvurdering
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ligevel var god nok til at læse matematik. Og kommunikation 
var med fordi man skulle skrive det på for at sikre sig forhånds-
tilsagn til at kunne starte, dvs. holde muligheden åben. Men jeg 
fandt nu egentlig hurtigt ud af at jeg ikke var for dum til ma-
tematik. Jeg kunne godt følge med på matematikkurserne og 
valgte dem derfor også, og det var nok især kurserne om lineær 
algebra og matematisk analyse der gjorde udslaget.”

“Men det første matematikkursus var det værste valg jeg nogen-
sinde har truffet! Jeg havde spurgt vores vejleder om jeg kunne 
vælge et af de sjovere matematikkurser, men han sagde at han 
normalt anbefalede folk uden mat/fys-studentereksamen at 
tage suppleringskurset  først – med mindre man havde rig-
tig god ‘matematisk kondi’, eller hvad det nu var han kaldte det. 
Og det turde jeg jo ikke tro på at jeg bare havde. Der er sikkert 
rigtig mange der i dag ikke kan lide mig pga. det kursus, for 
jeg var vist ret irriterende fordi jeg kedede mig. Jeg møder sta-
dig nogen der ved hvem jeg er, og som jeg slet ikke kan huske 
hvem er, og så har jeg sådan på fornemmelsen at det er fra det 
kursus de kan huske mig!”

“Matematik var som fag ikke fremmed for mig, eftersom min 
mor er matematiklærer i folkeskolen og min mormor var re-
visor. Så selvfølgelig kunne man jonglere med tal i min familie. 
Jeg tror aldrig jeg har syntes at matematik var svært. Hvis jeg 
skal sammenligne biologi og matematik, er det helt klart mate-
matik der var det nemme.”

“Jeg bevarede interessen for biologi primært pga. projektarbej-
det. Jeg syntes kurserne var relativt dårlige. Jeg kom jo med en 
stor interesse for biologi allerede fra gymnasiet, og det var især 
molekylærbiologi. Men i løbet af mine projekter på basis blev 

jeg fuldstændig tændt på økologi og systemforståelse og sådan-
ne mere overordnede ting. Det havde været lidt kedeligt i gym-
nasiet hvor det bare handlede om økologisk landbrug – nu fik 
det pludselig en dimension af at overskue større teoretiske sy-
stemer. Og så spillede det jo rigtig godt sammen med matema-
tikken.”

“Det var nok lidt tilfældigt at jeg kom i gang med det med at 
modellere biologiske systemer. På . semester var jeg med i et 
projekt hvor vi analyserede forskellige modeller for stabilitet 
og diversitet i et økosystem, og det projekt var slet ikke min idé. 
Det var virkelig en øjenåbner at opleve hvor forskellige model-
lerne kunne være, og hvordan de kunne tolkes og misforstås, 
fordi folk udtalte sig og konkluderede uden at ane hvad der lå 
bag. Én model viste at høj diversitet medførte høj stabilitet, og 
en anden model viste det modsatte. Derfor så vi på hvilke ma-
tematiske antagelser i modellerne der gav den forskel. Det vi-
ste sig at det skyldtes forskellige typer af definitioner i model-
lerne af hvad stabilitet var. Vi oplevede så også pludselig at det 
i litteraturen havde været misforstået i  år, nok fordi biologer 
generelt ikke kiggede længere i teksten end til der stod nogle 
formler og ‘så var det nok rigtigt’. Det blev jeg helt vildt tændt 
af, for det kunne bare ikke være rigtigt at biologer kunne være 
så dumme! Dér fik jeg min mission her i livet – at sørge for at 
gøre det gennemskueligt, så det ikke var iklædt nogen stør-
re sikkerhed eller lovmæssighed bare fordi det var tal og form-
ler. Efter et enkelt år på Nat-Bas havde jeg derfor faktisk lagt en 
plan for min uddannelse og for hvad jeg skulle arbejde med.”

Sjove kurser og styrede projekter

“Efter basis tog jeg et år på matematikoverbygningen med to 
projekter og nogle kurser. Projektarbejdet kørte i smør, forstået på 
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den måde at vi vel pga. Nat-Bas var blevet disciplinerede og ar-
bejdede fra kl. - – uden at skændes. Måske var det bare for-
di det var nogle gode grupper jeg var i. Men det var i hvert fald 
hyggeligt og afslappet, også fordi vi havde det samme ambiti-
onsniveau. Et realistisk ambitionsniveau vel at mærke, i mod-
sætning til på basis hvor man bare vil løse alting på én gang!”

“Hvor jeg på basis havde syntes at projekterne var de sjoveste, 
synes jeg på matematikoverbygningen at det var kurserne der 
var sjovest! For mig har matematik altid være sådan lidt et pus-
lespilsfag hvor man har lov til at sidde og ‘nørde den’ med sin 
egen intellektuelle stimulering. Matematikprojekterne interes-
serede mig egentlig ikke så meget. Den legende, søgende, ud-
fordrende del som projekterne stimulerer utrolig godt, og den 
store frihedsgrad til selv at præge og styre, brugte jeg udeluk-
kende på basis og på biologioverbygningen. På matematik kun-
ne jeg jo nok have gjort det ved at dreje projekterne over i ret-
ning af noget af det biologi jeg gerne ville arbejde med. Men 
jeg var den eneste på det tidspunkt der havde min fagkombina-
tion, så det kunne godt være lidt svært at overtale folk til at lige 
nøjagtig noget inden for miljøbiologi var verdens mest spæn-
dende ting at undersøge. Jeg valgte mere blot at følge med hvor 
der var nogle projekter jeg syntes lød interessante, og nogle 
folk jeg vidste jeg kunne sammen med.”

“På miljøbiologi var det sådan set samme problem. Dér læste 
jeg sammen med kemikere, geografer osv., så projekterne blev 
som regel meget biologiske projekter uden den store mængde 
matematik.”

Anja mener at valget af biologiprojekter i højere grad end ma-
tematikprojekterne var præget af vejledernes ønsker. 

“Måske fordi biologerne føler sig mere presset til at deres vej-
ledning også skal kunne bruges i deres forskning. Man øn-
sker ikke at bruge en masse kræfter på at sætte sig ind i nyt stof 
som vejleder hvis ikke det er noget man kan bruge i sin forsk-
ning. På matematik virkede det som om det ragede vejleder-
ne en papand om det de skulle vejlede i, havde forbindelse til 
deres forskning – bare det var interessant, så var det fint. Men 
mange af projektidéerne på matematik stammede alligevel fra 
vejlederne – måske var der bare den forskel mellem matematik 
og biologi at forbindelsen mellem forskning og vejledning var 
meget tydelig på biologi. Og så blev der på biologi stort set al-
drig lavet andre projekter end dem vejlederne havde udbudt, ja, 
ofte var der egentlig ikke noget at vælge i mellem.”

Efter et år på miljøbiologi kom Anja tilbage til matematik for at 
tage det tredje modul. Det blev til et projekt der varede et helt 
år, bl.a. for at kunne nå at få alle de krævede matematikkurser.

“Det var almindeligt accepteret at matematikoverbygningen pga. 
kursuskravene simpelthen bare tog to år selvom den er norme-
ret til halvandet – sådan var det bare. Det var også mit sidste 
matematikprojekt fordi jeg ville lave speciale på miljøbiologi, 
og derfor ville jeg gerne lave det ordentligt. Hvis jeg igen hav-
de lavet et kort projekt på et halvt år som de to første, ville jeg 
nok have følt at jeg var blevet færdig med matematik førend jeg 
overhovedet rigtig var kommet i gang. Så det passede mig fint 
at bruge et år på det, og det handlede samtidig om modelle-
ring, dog var der ikke nogen direkte forbindelse til miljøbiolo-
gi. Det var et projekt om anæstesimodeller og bedøvelsesstof-
fer i blodet. Men det er nogenlunde de samme principper om 
det er stoffer der bevæger sig rundt i blodet eller i andre biolo-
giske systemer.”
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Matematik og miljøbiologi – en oplagt kombination?

Anja syntes ikke det var noget problem at hun læste to fag på 
overbygningen som hun ønskede at kombinere, men som hun 
hidtil ikke rigtig havde kombineret. 

“For jeg vidste at jeg nok skulle komme til det – i specialet. Og 
hvis det af en eller anden grund heller ikke skulle kunne lade 
sig gøre, var jeg også overbevidst om at jeg nok skulle kun-
ne finde et job hvor jeg kunne kombinere fagene. Jeg havde jo 
forudsætningerne for det, og jeg kunne se at der var noget at 
komme efter. Jeg fandt ud af at nogle biologer mente det var en 
dødssynd at begynde at fortolke biologiske problemstillinger 
med matematiske modeller. Og det gik slet ikke at begynde at 
lave teoretiske modeller. Hvis man endelig skulle lave modeller, 
skulle det være at tegne en streg gennem nogle data! Man vil-
le altid have at der var en kraftig forankring i noget målbart, og 
det var jeg dybt uenig i. Jeg havde nærmest tværtimod en ibo-
ende mistillid til ting man målte, fordi der er så mange usikker-
heder. Hvis man derimod har en teoretisk forståelse, så er det 
et bedre sted at starte når man skal bygge en model. Det disku-
terede jeg meget med biologiunderviserne.”

“Jeg synes også i dag at det er vigtigt at lave dynamiske model-
leringer af de biologiske systemer, og være sikker på at det bli-
ver brugbart, gjort ordentligt og formidlet godt, fx i forhold til 
de biologer der mener at det bare er spild af tid. Matematikken 
er det eneste redskab hvor man kan overskue så store systemer, 
det er jeg overbevidst om den dag i dag.”

Ud af huset med specialet

“Det var en udfordring at finde et speciale hvor jeg kunne arbej-
de med modellering af biologiske systemer uden at jeg skulle 

gøre alt  alene, altså både samle data sammen, have tid til 
at modellere dem og få noget ud af det. Det måtte blive et rent 
biologispeciale – matematikken i det ville ikke være interessant 
nok til et matematikprojekt, for den var bare et redskab.” 

Anja talte med en marinebiolog på biologistudiet som støtte-
de hende i at der kunne være mange spændende projekter, men 
han havde ikke selv mere tid til at vejlede i det semester. I ste-
det ringede han til en forskningskontakt på  (Vandkvalitets-
instituttet, i dag  – Institut for Vand og Miljø) og spurgte 
om de var interesserede i en specialestuderende. 

“Det var de helt vilde med! De var allerede i gang med et forsk-
ningsprojekt med modellering af ordvand, og det blev jeg til-
budt at være med i. Jeg kunne på den måde både være med til 
at lave feltarbejde, så jeg fik løst den del af specialekravet, og 
modellere data bagefter. Faktisk blev jeg nærmest en slags bro-
bygger mellem de to afdelinger der deltog i forskningsprojektet, 
netop fordi jeg lavede begge dele. Jeg fik al min vejledning fra 
, for biologistudiet ansatte en forsker på  som ekstern 
lektor, og han kunne så også tage mig til eksamen.”

“Specialet gik godt, og det var egentlig ikke svært at blive 
færdig. Jeg kunne se at min  og mit slutlån løb ud, så jeg 
skulle aflevere . juli, og det gjorde jeg så. Min specialevej-
leder havde sagt at hvis jeg var interesseret, ville han begynde 
at forsøge at skaffe penge til et ph.d.-stipendium inden for det 
samme forskningsfelt. Han havde i mellemtiden skiftet job til 
Danmarks Miljøundersøgelser (), og det tog omkring 
et halvt år førend pengene var der. Jeg overvejede faktisk ikke 
andre muligheder. Jeg søgte i hvert fald ikke noget, for det var 
jo lige præcis det jeg gerne ville lave – og hvem skulle ellers 
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betale mig for at lave det jeg havde lavet lige siden andet år på 
basis.”

“Netværket betyder alt. Jeg havde ikke fået job inden for den-
ne branche hvis ikke jeg var kommet væk fra  for at lave 
specialet. Hvis jeg bare havde siddet dér med mine tværfaglige 
kvalifikationer, hvor skulle folk så have vidst fra at der faktisk 
var nogen der kunne lave det? På den måde var det mit held at 
der dengang ikke var nogen vejleder på  inden for mit spe-
cialeområde – det er det største karriere-move jeg har haft, for 
herefter har det jo bare kørt på skinner.”

En ph.d. kunne vel ikke skade

“Jeg tror jeg ret tidligt i min uddannelse havde besluttet mig for at 
ville arbejde med forskning. Måske ikke nødvendigvis at jeg skul-
le være forsker på en forskningsinstitution, men forsker på den 
måde at jeg ville arbejde inden for forskningsfeltet ‘modellering 
af biologiske systemer’ med udvikling og metoderne, men det 
kunne også være i form af konsulentarbejde eller rådgivning.”

“Jeg kan huske at vi på  diskuterede det med at lave ph.d. 
eller ej, og at jeg egentlig var ligeglad med hvordan jeg skulle 
arbejde med det – jeg ville bare gerne arbejde med lige præcis 
det her. Jeg fik at vide at efterhånden skulle man have ph.d. in-
den for en hel række stillinger, ikke bare i universitetsverdenen. 
Det var i hvert fald klart for mig at det ikke var nogen ulempe 
at lave en ph.d., og det var en af de ting jeg tænkte på: om det 
åbnede for andre muligheder, eller om man havde låst sig fast 
på universitetsverdenen.”

Anja blev  indskrevet som ph.d.-stipendiat på Københavns 
Universitet (), men havde sin daglige gang på  hvor pro-

jektet hørte hjemme. Hun fik både en vejleder fra  og . 
Den første tid gik det lidt langsomt, bl.a. fordi den oprindelige 
vejleder igen fik nyt job et andet sted. 

“Problemet er jo at det tager så lang tid at indsamle data inden 
for marinebiologi, så det kunne ikke nytte noget at jeg både 
skulle det og bagefter arbejde med modelleringen af data. Så 
det blev et spørgsmål om meget hurtigt at koble sig på eksiste-
rende forskningsprogrammer hvor der var data der lå og vente-
de på at blive analyseret.”

Som led i ph.d.en underviste Anja på ferskvandslaboratoriet på 
, samt i modellering på Danmarks Farmaceutiske Universi-
tet. Det at undervise var ikke speciel svært, syntes Anja, for det 
handlede i høj grad om at være til stede, og hjælpe når de stu-
derende ikke kunne finde ud af det.

“Jeg kan godt lide at undervise og har også været undervis-
ningsassistent i matematik mens jeg læste på . Så længe 
man ikke føler sig for dum fordi de studerende spørger om no-
get man ikke kan svare på. Når man kan svare, kan man føle sig 
som lidt af et orakel, og det er jo en god følelse. Så er det man 
opdager at man faktisk kan mere end man tror. Man kan hur-
tigt glemme at værdsætte at man er blevet klogere – især når 
man er i et forskningsmiljø.”

“Når man forsker, handler det hele tiden om at være søgen-
de og finde fejl ved det man selv laver, og stille kritiske spørgs-
mål. Man må hele tiden forsøge at gøre det lidt bedre, hele ti-
den være indstillet på at det ikke er godt nok og hele tiden have 
en smule dårlig samvittighed. Man får heller ikke så meget op-
bakning fra chefer og kolleger om at man egentlig gør det godt 
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nok. Der er selvfølgelig nogle succesoplevelser ind i mellem 
hvor man faktisk kommer igennem og finder frem til nogle 
svar – og det er jo det der driver det; at man ind i mellem tæn-
ker ‘Yes – nu har jeg set lyset, nu har jeg fattet det’. Men der er 
altså også lange træk hvor det bare er surt slid, og hvor man 
ikke synes man slår til.’

“Hvad holder så én i gang? For mit vedkommende var det
nok stædighed og lysten til at gå ind i de her intellektuelle 
udfordringer – som min matematikinteresse også var et udslag 
af: Det med at føle sig en lille smule dum og hele tiden opleve 
at der er mere at lære – det synes jeg faktisk er fedt! Det at bli-
ve stillet over for en opgave som ikke bare sådan er til at løse, 
er for mig hele humlen ved matematik. Der er nogle indsigts-
trin, og mens man kæmper med dem, er det surt og hårdt, 
men det giver så meget desto større tilfredsstillelse når der 
sker noget! Det er udfordringen ved matematik der er inter-
essant – hvis man bare skulle læse det og så forstod man det, 
ville der ikke være noget interessant ved det. Det er lidt det 
samme som med forskning – det giver så meget større sejre 
når det lykkes.”

“Det kan hænde at man ind imellem ikke kommer igennem, 
men det er svært at adskille fra det at man bare mister interes-
sen. Det er en del af det der er forskellen mellem matematik og 
biologi: Meget af det basale i biologi er bare at læse de  si-
der man har fået for, og så ved man det! Jeg synes først det bli-
ver sjovt når man kan kaste sig ud i at besvare spørgsmål som 
ikke allerede er besvaret i en bog.”

“Jeg fik færdiggjort ph.d.-afhandlingen efter tre måneders for-
længelse, og det er jo meget normalt. Da jeg nærmede mig af-

leveringen, var jeg naturligvis interesseret i hvad der var af mu-
ligheder for at fortsætte inden for samme emne. Jeg søgte en 
fast stilling på , men den fik en seniorforsker fra Tyskland 
med de helt rigtige kvalifikationer, så det var ingen skam ikke 
at få den. I stedet blev jeg ansat et år midlertidigt som projekt-
forsker. Da den stilling var ved at løbe ud i foråret , kunne 
jeg kun få en forlængelse på tre måneder, og det var for kort tid 
til at jeg ville tage imod det.”

“At man i forskningsverdenen tit har kortvarige ansættelser, op-
fattede jeg ikke direkte som et problem. Sådan er det bare, og 
mange af mine kolleger sidder i sådanne stillinger. Jeg var 
egentlig ret sikker på at jeg nok skulle kunne finde mig et job 
uanset hvad der skete, for der blev flere steder satset på mo-
dellering. Jeg var sikker på at jeg nok skulle få perioder med ar-
bejdsløshed i mellem ansættelserne, men også at der nok skulle 
blive ved med at være opgaver til mig. Med matematikken ville 
det vel altid være muligt at undervise i gymnasiet fordi der er 
mangel på matematiklærere. Men i dag hvor jeg sidder i en fast 
stilling, må jeg indrømme at det er en anden følelse, så måske 
har det påvirket mig mere end jeg troede at være tidsbegræn-
set ansat. Det har ikke så meget med penge at gøre som med 
hvordan man mentalt indstiller sig – om det er et job man skal 
være med til at forme, eller om man blot ser det som en stati-
on på vejen.”

Muldvarp på IMV

“Omtrent samtidig med at min etårige stilling var ved at løbe 
ud, så jeg et stillingsopslag om ti nye medarbejdere hos Institut 
for Miljøvurdering (), og det endte jeg med at søge med en 
mærkelig motivation: Det var lidt en trodshandling. For jeg var 
så gal over at man havde oprettet det her sted, og at man havde 
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ansat Bjørn Lomborg som direktør, og sådan tror jeg mange af 
os havde det inden for biologverdenen.”

“Vi var opgivende over for at der om to måneder ville sidde 
ti små kloner af Lomborg og køre hans løb, og så ville vores 
forskningsområde måske være lukket til efteråret fordi de an-
befalede at det var spild af penge. Men det var mere end blot 
risikoen for at miste forskningspenge. Det var hele tankegan-
gen om at diskutere penge og samfundsøkonomi når man ta-
ler om miljø og sundhed. Som biolog har man det let sådan at 
vi nok skal bestemme hvornår havmiljøet har det godt, for det 
ved vi bedst! Det er ikke noget nogen skal komme og regne på 
om folk vil have, eller om vi har råd til, eller om vi kan bruge 
samfundets ressourcer bedre på at spare nogle liv i en rundkør-
sel – det hører bare slet ingen steder hjemme! Nu skal jeg ikke 
skyde mine tidligere kolleger noget i skoen, men det er mit 
indtryk at mange havde det sådan, inklusiv mig selv.”

“Jeg tror kun der gik ti minutter fra jeg pga. stillingsopslaget 
havde tænkt tanken om at løbet nu var kørt, til jeg tænkte at 
det simpelthen ikke kunne være rigtigt at Lomborg og hans ti 
små kloner skulle køre hele den danske miljøforskning i sænk. 
Det måtte jeg bare gøre noget ved. Så jeg skrev en rigtig kæk 
ansøgning som jeg ellers aldrig ville have skrevet.”

“Jeg kom til samtale og holdt den kække linje, var meget kon-
struktiv og lagde vægt på at det var en meget vigtig opgave 
hvor tingene skulle gøres ordentligt. Jeg fremlagde det på den 
måde at det ikke var fordi jeg ikke kunne se mig selv fortsætte 
i forskningsverdenen, men jeg syntes at jeg havde en forpligtel-
se til at gå ind og præge det her og give mit bidrag. Og det var 
jo rigtigt nok!”

“Efter to samtaler blev jeg tilbudt jobbet! Det kom bag på mig, 
for selvom jeg syntes samtalerne var gået godt, var jeg sikker 
på at de kunne fornemme at jeg var mere besvær end noget an-
det. Først da begyndte jeg realistisk at overveje om jeg overho-
vedet kunne se mig selv på . Efter lidt overvejelser tog jeg 
imod det, men i første omgang var det bare for at have et sik-
kert job. Jeg syntes dog hurtigt at det var en fantastisk arbejds-
plads jeg var kommet til. Det er en ung og flad organisation 
hvor man i høj grad selv definerer sine arbejdsopgaver, og der 
er en meget åben, hyggelig og diskussionspræget kultur. Vi har 
det simpelthen sjovt, og det virker som om at man på mange 
andre institutioner har glemt det – at der skal være plads til at 
man også er der fordi man kan lide det.”

“Jeg var ikke den eneste som følte mig lidt i opposition til tan-
kegangen bag oprettelsen af instituttet. Jeg var måske den der 
skulle igennem flest overvejelser med mig selv om hvor jeg 
stod. Men der var ikke blevet ansat ti Lomborg-kloner. Og selv 
dem der som udgangspunkt var enige, var jo også nogle gange 
i opposition. Det var befriende at opleve det modspil der var 
plads til.”

“På mange måder er  som at være tilbage på Nat-Bas. Jeg 
havde nok de bedste år af min studietid på basis fordi det var 
dér man brændte mest for projekterne. Man fik selv lov til at 
definere projekter der lå i mellem de traditionelle områder, må-
ske netop fordi vejlederne ikke prøvede at styre én ind på de-
res forskningsområde. Her er der også denne frihed til selv 
at være med til at definere hvad man arbejder med, en frihed 
som jeg har savnet. Det er de gode idéer der styrer, i stedet for 
hvad man plejer at lave af forskning og hidtil har forsket i, og 
på tværs af de fag vi nu engang har. Der er ikke nogen skabelon 
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på forhånd. Jeg trækker selvfølgelig en masse på det jeg har la-
vet efter Nat-Bas og i ph.d.-studiet, men det er en mere gene-
rel faglighed, fx forståelse for metoder, planlægning og faglig 
standarder. I forhold til det var man selvfølgelig mere famlen-
de på Nat-Bas, men ellers synes jeg det er den samme fornem-
melse jeg har igen.”

“Måske er det fordi produktionstiden i den forskning jeg tidlige-
re har arbejdet med, er så lang, men min kreativitet har været 
forholdsvis død i den periode hvor jeg har arbejdet som forsker. 
Jeg kan mærke at jeg har fået den entusiasme som kreativiteten 
afføder, tilbage.”

Hvad kan det ikke føre til

“Det første års tid her på  har jeg nok mest haft rollen af at 
være biolog. Faktisk har mange herinde slet ikke vidst at jeg 
også var matematiker. Først for nylig er det gået op for mig at 
det er en fejl ikke at profilere det mere. For det første fordi det 
kunne være gavnligt at vi i højere grad bruger nogle matema-
tiske modelredskaber til vores opgaver. Selvom mange ting i 
matematikken efterhånden ligger ernt fra mig, ved jeg at jeg 
kan finde dem frem igen. For det andet fordi jeg savner at have 
fingrene nede i en masse tal og bare regne ting ud. Jeg kan 
mærke at nu har jeg været væk fra de matematiske modeller 
et års tid, og at jeg faktisk har en trang til at holde det ved lige. 
Selv om jeg måske mest ser mig selv som biolog, så kan jeg ikke 
se mig selv i fremtiden uden at jeg også arbejder med matema-
tisk modellering og talbehandling. Det er måske igen det ønske 
med hele tiden at ville afmystificere matematikken og gøre den 
tilgængelig og rent faktisk anvende den til at besvare nogle af 
de problemer som ellers ikke ville kunne besvares.”

“Jeg betragter det egentlig sådan at jeg har to fagligheder: en 
metodefaglighed via matematikken og en systemfaglighed via 
biologien. De kan komme i spil hver for sig, men jeg tror jeg 
skal blive bedre til at hive matematikken i spil i stedet for blot 
at tro at den er gået tabt fordi jeg ikke lige præcis arbejder med 
matematisk modellering af biologiske systemer.”

“Det er jo en kraftig drejning min karriere har taget. Når man er 
i et forskerforløb, har man måske svært ved at se hvad man har 
kvalificeret sig til lige ud over sin næste forskningsprojektan-
sættelse. Pludselig står jeg så i en situation og får nogle helt an-
dre muligheder, og jeg ved slet ikke hvad det kan føre til. Også 
mange af de mere praktiske ting ved vores projekter er inte-
ressant, fx projektledelse og den store kontakt ud af huset. For 
et år siden vidste jeg godt hvad jeg ville lave om ti år – men nu 
ved jeg det heldigvis ikke! Måske er der døre der lukket fordi 
jeg er blevet ansat her, men inde i mit hoved er det rart ikke at 
vide hvad det kan føre til – for det udelukker heller ikke noget.”
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“Det var et hårdt slid at læse fysik, men det blev 

opvejet af at når jeg forstod noget, var det som en 

åbenbaring.”

“I  startede jeg på biologistudiet på Københavns Universi-
tet. Men jeg havde svært ved at komme igennem eksamenerne, 
især dem i biologi, og var meget overrasket over undervisnin-
gen. Jeg kunne slet ikke tage mig sammen til at læse ordentligt. 
Det kunne jeg godt i matematik- og kemifagene, hvor vi regne-
de opgaver. Men i biologifagene var det bare en masse ting vi 
skulle læse. Der var helt vildt meget udenadslære, og jeg tror 
det gjorde at jeg slet ikke var motiveret. Der var også for lidt 
samfundsorientering og miljøbiologi. Jeg ville gerne have et fag 
hvor jeg kunne gå ud i verden og ikke bare skulle forske eller 
undervise.”

“I gymnasiet var jeg bedst til matematik og fysik, men jeg hav-
de valgt den naturfaglige gren fordi dem der valgte mat-fys-
grenen, simpelthen var for kedelige! Jeg var ikke god til biolo-
gi i starten af gymnasiet, men det gik godt mod slutningen. Der 
var heller ikke nær så meget udenadslære som på universite-
tet. Det var i hvert fald et overskueligt pensum. Men når jeg ser 
tilbage nu, kan jeg egentlig godt se at jeg allerede dengang var 
mere grebet af fysikken end af biologien. Jeg syntes det var me-

get sjovere at sidde og lave fysikopgaver end bare at skulle læse 
alle de sider i biologi.”

“Men jeg kunne bedre forestille mig et job som biolog. Jeg ane-
de ikke hvad en fysiker lavede. Jeg forestillede mig nok bare at 
det var én der gik rundt i hvid kittel i laboratoriet hele dagen, 
og sådan kunne jeg ikke se mig selv. En biolog derimod var én 
der havde med miljøet at gøre og var udenfor i naturen for at 
lave indsamlinger med et sommerfuglenet eller redde søer. Jeg 
ville gerne vælge noget hvor man kunne gøre en forskel, sætte 
et fi ngeraftryk og være med til at gøre verden bedre. Det kunne 
jeg se en mulighed for inden for biologi, men overhovedet ikke 
inden for fysik. Der var ingen rollemodeller inden for fysik.”

Karina fortsatte med andet år på biologi på , men hoppede fra 
efter kort tid da motivationen stadig manglede. Hun overvejede 
kraftigt at blive miljø- eller energiingeniør og startede derfor 
ved årsskiftet på at supplere sin fysik og matematik på et sup-
pleringskursus i et halvt år. Men i løbet af det halve år beslutte-
de hun sig for at starte på . Biologistudiet på  kunne give 
Karina et års merit, og hun kunne derfor starte på . basisår.

“Jeg havde snakket med en bekendt som tidligere var startet 
på . Hun tog mig også med derned en dag for at jeg kunne 

ormidling af mere end fakta og fysik
Karina Goyle, kandidat i fysik og kommunikation fra 
Videnskabelig medarbejder på Experimentarium samt freelancejournalist  på 
radioprogrammet Principia. Pt. på barsel
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se det, og vi var faktisk oppe på . Jeg tror det var insti-
tutlederen jeg talte med, og han fortalte både noget om miljø-
biologi og om fysik, og det syntes jeg lød godt. Det var me-
get tiltrækkende at projekterne havde relation til samfundet 
og den virkelige verden. Jeg har altid holdt af at komme ud at 
snakke med andre mennesker og ikke bare sidde og læse sider i 
en bog.”

“Jeg var helt tilfreds med projektarbejdet da jeg startede på 
Nat-Bas – dog ikke det sociale. Men jeg oplevede jo selvfølge-
lig ikke den studiestart de andre havde været i gennem på de-
res første år, hvor de sikkert også havde gjort mere ud af det so-
ciale med ruskurser og lange fester. Jeg tror det sociale aspekt i 
projektarbejdet tog så meget energi at der ikke var mere ener-
gi til at lave alt mulig socialt ved siden af. Det var fint nok, men 
det var nu ikke helt så sjovt som de sociale aktiviteter jeg hav-
de oplevet på , hvor jeg havde været med i en masse aktivite-
ter ved siden af studiet. Det pudsige var at mange ’ere troe-
de de havde det meget sjovere end -studerende, hvilket ikke 
var min oplevelse. Men det faglige var meget sjovere og føltes 
meget mere relevant. Jeg blev simpelthen grebet af projektar-
bejdet – kurserne var det mere blandet med.”

“Jeg havde et kursus i molekylærbiologi, og det var igen noget 
med en tyk bog med en masse mærkelige ord man bare skulle 
læse. Jeg syntes ikke der var særlig meget at forstå, det var bare 
at lære det uden ad. Det hedder dit, og det hedder dat, og det 
gør sådan, og sådan gør det ikke – og det skal du bare læse og 
huske. Jeg syntes ikke der var meget om metoderne man havde 
brugt til at finde ud af det med. Jeg kunne godt mærke at det 
var lidt den samme følelse jeg havde haft på .”

“Jeg havde også et Tek-Sam-kursus fordi jeg overvejede at væl-
ge det på overbygningen. Det var jo både miljø- og samfunds-
relateret og passede derfor fint med min plan om at vælge mil-
jøbiologi. Men kurset var helt hen i skoven for mig, for vi skulle 
bare sidde og læse tekster og diskutere dem.”

“Til gengæld havde jeg et matematikkursus i lineær algebra 
hvor vi havde en hjælpelærer der læste fysik og matematik på 
, og hun gjorde stort indtryk. Jeg kan faktisk ikke huske 
hvem der var kursuslæreren, men hjælpelæreren kan jeg huske, 
for hun var virkelig god til forklare.”

Farlig fysik

“Jeg havde ingen fysikkurser på Nat-Bas, for jeg regnede slet 
ikke med at jeg skulle læse fysik. Idéen om fysik kom først i 
sidste øjeblik. Det startede med det sidste projekt på Nat-Bas 
som handlede om geofysik, og hvor jeg lavede det fysiske og 
matematiske i det og kunne mærke at det var det jeg syntes var 
spændende. Samtidig skulle en hel del fra mit basishus, også 
piger, læse matematik, og det betød at jeg kunne tro på at det 
også var noget for mig at læse matematik. Fysik tænkte jeg sta-
dig på som udelukket, for jeg troede det var for kedeligt og for 
svært – og ikke hyggeligt. Men de andre piger der skulle læse 
matematik, mente ikke at det fag var farligt, så det hoppede jeg 
med på.”

“Da jeg ved semesterstarten sad på  til de fælles præsen-
tationer og hørte om projektforslag og hvad andre lavede, kun-
ne jeg godt mærke at det i virkeligheden var fysikken jeg fandt 
interessant. Jeg mødte en anden pige der skulle begynde på fy-
sik, men som jeg ikke kendte i forvejen. Hun var meget inte-
resseret i at trække mig med over på fysik. Hun var en årgang 
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tidligere hvor de havde haft basishus på , så hun kend-
te alle lærerne og syntes ikke der var noget farligt ved fysik. Jeg 
kendte ikke rigtig til fysikstudiet, for jeg havde jo ikke haft no-
gen fysikkurser og havde heller ikke rigtig mødt lærerne fra fy-
sik gennem projektarbejdet. Jeg blev overtalt til at starte på fy-
sik, og det var jeg ikke senere i tvivl om var et rigtigt valg.”

“Vi startede med et eksperimentelt dybdeprojekt, og det var fak-
tisk lidt hårdt, men vi kom da igennem på et halvt år alligevel. 
Min matematik var nok lidt for svag, og jeg husker især nogle 
meget lange ligninger som simpelthen var for lange til at jeg 
kvalitativt var med i hvert led – det gik bare op i matematik.”

“Jeg startede også med breddekurset, og det er det bedste kur-
sus jeg har haft, fordi det handlede om den kvalitative forstå-
else af fysikken og ikke så meget den matematiske forståelse. 
På mange måder er en del af stoffet i kurset gentagelser af no-
get man har haft tidligere, men jeg forstod det meget bedre på 
breddekurset. Jeg vil ikke sige jeg forstod det fuldstændig, for 
jeg synes stadig den dag i dag at jeg forstår noget af det bed-
re og bedre. Der er jo det pudsige ved fysikken at man kan ven-
de tilbage til noget man har haft før, og så lige pludselig føle at 
man nu har forstået det meget bedre end nogen sinde før.”

Fagkombination med visioner i

Det næste semester valgte Karina kun at tage breddekurset 
og et dybdekursus i kvantemekanik, bl.a. for at få mere tid til 
breddekurset. Efter dette andet semester på fysik startede hun 
på kommunikationsuddannelsen.

“Jeg erindrer ikke at jeg havde valgt noget andet fag end mate-
matik – som jo så blev til fysik – da jeg skulle starte på over-

bygningen. Jeg overvejede miljøbiologi, geografi, og sågar også 
geofysik på , men måske fordi den pige jeg lærte at kende på 
fysik, også havde valgt kommunikation, blev det en mulighed.”

“Jeg havde da tænkt det kunne være sjovt at læse kommuni-
kation, for så kunne man blive sådan en kendt medieperson 
i sort tøj og læderjakke. Det var nok et prestigefyldt fag, og 
først ville jeg ikke vælge det når det var så moderne. Men in-
derst inde ‘ringede’ kommunikation tidligt for mig som et fag 
hvor jeg kunne få et udadvendt job og også have med menne-
sker at gøre uden at det var undervisning. Et job hvor jeg ikke 
kun skulle sidde på kontor, men også ud i verden og opleve no-
get. Efterhånden blev det mere og mere klart at kommunikati-
on passede godt ind i det billede jeg havde af min fremtid.”

“I det billede var Tor Nørretranders kommet til at spille en stor 
rolle. Hvælv-udsendelserne som han lavede til tv i slutningen 
af erne, står i dag som noget af det bedste ernsyn om na-
turvidenskab jeg nogensinde har set. Jeg var måske også mere 
modtagelig dengang end nu, men han åbnede verden og vi-
ste at naturvidenskab ikke bare var sandhed og indiskutable 
facts, men at der også var masser af uafklarede problemstillin-
ger og diskussioner. Hvordan verden egentlig hænger sammen, 
var dybest set ikke noget man helt kunne vide, og det var før-
ste gang jeg fik et indblik i det. Jeg så de udsendelser allerede 
mens jeg læste biologi, men de lå helt klart stadig i baghovedet. 
Det var med til at jeg på  kunne tænke at jeg ikke skulle 
være sådan en fysiker der gik i laboratoriet for at måle, men at 
jeg kunne være formidler. På den måde ændrede jeg mit syn på 
det med at ville redde verden. Jeg kunne godt komme til at æn-
dre lidt i verden ved at fortælle om at naturvidenskab og især 
fysik ikke behøver at være så nørdet, og at der er masser af dis-
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kussioner om hvad sandheden er. Tor Nørretranders har virke-
lig været en rollemodel for mig i forhold til at turde det.”

“Min vision er at tage de filosofiske aspekter ved fysikken op og 
diskutere hvad der er sandhed, og hvornår det er det – og så 
formidle det. Jeg har slet ikke – endnu – nået det med at æn-
dre noget som helst i verden. Men jeg har det stadig som visi-
on, og det er meget rart ikke at have nået det endnu. Det kræ-
ver meget research og arbejde at formidle sådan nogle ting, og 
lige nu har jeg to små børn, så det må jeg gøre når de er blevet 
store, og det glæder jeg mig til. Langt hen af vejen passer det 
jeg siden hen har lavet, også med visionen, den er bare ikke ud-
levet endnu.”

Lethed og slid

“Det var helt fantastisk at starte på kommunikation. Under-
visningen og forelæsningerne var til at forstå første gang man 
hørte det – i modsætning til fysik, hvor det kom lidt efter lidt 
og ofte først når man skulle i gang med noget nyt. Jeg skulle al-
tid hjem og læse på det og regne før jeg forstod bare lidt. Men 
på kommunikation kunne man sidde til forelæsningerne og 
følge med, nærmest som var det ernsyn. Man kunne virke-
lig føle at man forstod hvad læreren havde på hjertet, og straks 
bruge det til noget og tænke videre med det. I fysik er det sjove 
også at tænke videre med det faglige, men det tager bare ofte 
længere tid før man når til det stadium. Det at kommunikation 
handler om noget man også kan bruge i det almindelige liv og 
forhold til andre mennesker, gjorde at jeg følte at jeg også blev 
klogere på livet og på mig selv.”

I alt hvad Karina lavede på kommunikation, indgik cases fra 
naturvidenskab. Der var på det tidspunkt en del kommunika-

tionsstuderende som kom fra Nat-Bas, og flere vejledere havde 
en baggrund i naturvidenskab. 

“Det var en lethed og en dans at være på kommunikation, og så 
var det bare så hårdt på fysik. Jeg havde virkelig eksistentiel-
le kriser undervejs i fysikken. Det var psykisk trykkende ikke at 
forstå tingene med det samme og ikke at kunne nå tingene til 
normeret tid. Men det hårde blev nok opvejet af at når der så 
endelig var noget jeg virkelig forstod på fysik, så var det nær-
mest en åbenbaring. Jeg har flere gange haft det sådan, især i 
breddekurset, at jeg pludselig kunne se en helhed i tingene og 
næsten uden at kunne beskrive hvordan være i stand til at se 
det for mig. På den måde har de to fag været en god kombina-
tion for mig, for jeg kan også godt lide at gå i dybden med no-
get, og det gav sliddet på fysik, mens det mere var det lette og 
udadvendte på kommunikation.”

“Egentlig synes jeg at jeg har haft mange problemer og overve-
jelser med at finde ud af hvad jeg gerne ville uddanne mig til. 
Flere gange på fysik har jeg da også overvejet om det nu var 
mig at læse det fag. Men så var jeg blevet så moden og erfaren 
at jeg vidste at der er noget at være utilfreds med alle steder. 
Der er ikke noget der er perfekt. Jeg ved også godt hvorfor jeg 
ikke ville skifte fysikken ud med et andet humanistisk fag, for 
hvis jeg skulle have læst filosofi eller psykologi, så var det igen 
noget med at læse en hel masse sider og huske en del uden ad.”

“På kommunikation følte jeg mig dygtig, og det gjorde jeg al-
drig på fysik. Jeg syntes det var fantastisk at lave noget som var 
godt, og som kunne bruges uden at det var et slid. Det troe-
de jeg jo det skulle være på universitetet, men det var det ikke 
på kommunikation. Her hjalp det faktisk meget at en af lærer-
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ne på fysik – uden at jeg havde klaget over mit problem – gjor-
de noget ud af at sige at fysik er en lang erkendelsesproces, og 
at man ikke bare hurtigt kan lære det hele. Det var noget af det 
gode ved miljøet på , at der blev talt om sådan noget 
fra lærernes side. Det hjalp ikke så meget at andre studerende 
også havde svært ved fysikken, som at en lærer stillede sig op 
og satte ord på det.”

Fysik med perspektiver

“Det er klart at det er vejlederne på  der har vist hvor 
mange sider der er ved fysikken. Både ved frokostsnakken og i 
undervisningen. Jeg har aldrig været i et så inspirerende fysik-
fagligt miljø siden, selvom jeg har været ansat flere steder med 
lignende fagligheder. Vejlederne havde en meget god og bred 
viden ud over den faktuelle fysikviden. Det var noget af det 
vigtige for mig som gjorde sliddet værd. Ellers tror jeg ikke jeg 
havde fortsat.”

“Jeg blev måske lidt pragmatisk i forhold til den fysik på studiet 
der er mere intern faglig, og noget af det kom mest til at hand-
le om at blive i stand til at bestå eksamen. I kvantemekanik-
kurset er der meget jeg aldrig rigtig har fattet. I dag kan jeg fx 
overhovedet ikke forstå hvad Dirac-notationen betyder, men 
noget må jeg jo have lært den gang siden jeg bestod eksamen. 
Det blev nok lidt et matematikkursus for mig, og det irriterer 
mig. Jeg ville enormt gerne have forstået det bedre, men med 
den tid jeg gav til det – og det var ikke ingenting – så var det 
bare ikke muligt for mig at nå dertil. Jeg synes faktisk det mere 
er fra en bog som Det udelelige af Tor Nørretranders at jeg har 
lært hvad kvantemekanik er for noget. Men sådan er det måske 
bare. Man skal nok starte med det matematiske i kvantemeka-
nikken, og så blive ved i mange år før man forstår det godt.”

“Jeg har altid syntes at der var andet i livet end at læse på uni-
versitetet, så på et tidspunkt tog jeg orlov ca. et halvt år for at 
opleve nogle andre og mere kreative sider af mig selv. Jeg var 
bl.a. på et fire måneders dramakursus. Når jeg fordyber mig, 
som det var nødvendigt at gøre i fysikstudiet, gør jeg det næ-
sten , og jeg kunne godt være lidt bange for at glemme de 
andre sider af mig selv. Der var jo heller ikke så meget tid til at 
være social og udadvendt når jeg læste fysik. Orloven var på 
den måde ikke et udtryk for at jeg overvejede at holde op. Jeg 
ville bare sikre mig at jeg ikke glemte de andre sider af mig selv. 
Og efter orloven tror jeg det var første gang jeg rigtig glædede 
mig til at starte på studiet igen.”

Da Karina nåede til specialet var det et udgangspunkt at vil-
le kombinere de to fag, men samtidig at hun ikke ville arbejde 
alene. Den pige hun havde fulgtes med siden starten på -
, var med på at lave kombineret speciale i fysik og kommuni-
kation, og det kom til at dreje sig om formidling af fysik, nær-
mere bestemt tidsbegrebet i fysikken. Det var nemlig et emne 
uden en simpel sandhed og med mulighed for mange interes-
sante diskussioner.”

“Jeg synes studieordningerne var sat godt sammen på både fy-
sik og kommunikation i og med at de giver mulighed for selv at 
præge sit studium. Vores speciale kunne vi i høj grad selv plan-
lægge og styre, og det gik langt hen ad vejen rigtig fint. Nog-
le gange gik vi fra vejledermøderne helt høje af de faglige dis-
kussioner vi havde haft og med følelsen af virkelig at have lært 
noget. Men for mange gange når vi skulle have konkret re-
spons på noget vi havde skrevet, havde vi fornemmelsen af at 
det havde været et fejlfindingsmøde og kommaretning. Vi vil-
le hellere have coaching og høre hvordan vi kunne komme vi-
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dere med det faglige. Selvfølgelig skal vejlederne påpege fejl og 
mangler, men de skal også give os modet til at komme vide-
re, fx ved at fortælle hvad der er godt. Som studerende glem-
mer man alt det der ikke blev kritiseret, og som derfor vel var 
godt nok. Det er min oplevelse at mange fysikere er detaljernes 
mænd på alt! Det skal man måske være for at være en god fy-
siker. Men når man vejleder, skal man nok gøre sig umage med 
at sortere det væsentlige fra detaljerne og ikke blande komma-
erne med de overordnede linjer.”

“Cirka  dage inden vi havde bestemt at vi skulle aflevere, fik 
vi det indtryk af vores fysikvejleder at specialet var dårligt og 
måske til en karakter omkring seks. Vi blev spurgt om vi vir-
kelig skulle aflevere nu. Men på det tidspunkt orkede jeg ikke 
mere, og for netop ikke at komme til at udskyde det endnu en 
gang havde jeg købt en flybillet til Indien. Måske mente vejle-
deren det slet ikke så slemt, men vi forstod det sådan, og jeg 
var grædefærdig. Hvis jeg ikke havde købt den flybillet, havde 
vi udskudt det. Det viste sig at specialet ikke var helt så dårligt 
alligevel, for karakteren som var fælles mellem fysik og kom-
munikation, var høj, og så kan fysikken jo ikke have været så 
dårlig alligevel. Jeg ved ikke om det er fordi vejledere bare vil 
have at de studerende skal have , men nogle gange skal ambi-
tionerne måske være lidt mindre.”

Formidler med for få fejl

Efter specialet tog Karina til Indien en måneds tid og kom der-
efter hjem og var arbejdsløs et par måneder, hvor hun søgte 
forskellige jobs. Hun faldt over en stilling som studentermed-
hjælp hos Elkraft  timer om ugen. Opgaven var at formidle 
hvad der rørte sig i Danmark og  mht. energi- og miljøpoli-
tik til de ledende personer i el-produktionen.

“Et eller andet skulle jeg jo lave, og da min far havde arbejdet i 
el-branchen, havde jeg nok et lidt nostalgisk forhold til den. Da 
jeg kom til samtale, var den jeg skulle tale med, en ’er jeg 
tidligere havde festet en hel del sammen med. Jeg fik jobbet, 
endda til almindelig overenskomstløn i stedet for studenter-
medhjælpsløn, og hurtigt blev det også til et fuldtidsjob. De var 
mest interesserede i mit kommunikationsfag, men hvis ikke jeg 
havde haft fysik, ville jeg slet ikke have turdet begive mig ud i 
sådan noget. Efterhånden kom jeg også ind på miljøområdet 
og lavede fx miljøansøgninger til el-produktionsanlæg – og så 
var jeg faktisk tilbage ved miljøbiologien!”

“Jeg havde det problem i starten at jeg gik for meget i dybden 
med mine opgaver. De ville hellere have at jeg var lidt hurtige-
re og mindre grundig, for de havde jo specialisterne til at finde 
de tekniske småfejl. Det var nærmest sådan at hvis man ikke la-
vede fejl, så havde man ikke været derude på grænseområdet af 
hvad man vidste. Men det lå dybt i mig ikke at ville aflevere no-
get førend jeg troede på at der ikke var nogen fejl.”

Karina ville gerne arbejde med formidling af naturvidenskab, 
og da hun tilfældigvis så en annonce hvor et forlag søgte for-
fattere til et nyt lærebogssystem til folkeskolens fysik/kemi-un-
dervisning, søgte hun. Karina fik jobbet sammen med tre-fire 
folkeskolelærere. Den type forfatterarbejde er aflønnet via ro-
yaltybetaling af det kommende bogsalg og derfor noget man 
må lave i fritiden. 

“Vi gik i gang med arbejdet, og det var enormt interessant at 
prøve at formidle fysik som jeg selv syntes det skulle gøres og 
ikke bare forfalde til den måde andre gjorde det. Men der var 
mange illusioner der hurtigt bristede. Dels havde vi stort set 
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ingen pædagogiske diskussioner om hvordan materialet skul-
le være, men fordelte bare emnerne som vi så skrev på hver for 
sig. Dels blev det præget af for mange facts, men det er også 
noget man virkelig skal øve sig på. Det var til gengæld enormt 
nemt hele tiden at hive eksempler ind i teksterne, og det tror 
jeg netop er pga. min fysikuddannelse på . Samtidig 
kunne jeg trække meget på min biologividen, som jeg i øvrigt 
også i mange andre sammenhænge har meget glæde af i dag.”

“Selvom det at formidle fysik som jeg kunne komme til i lære-
bogsarbejdet, nok mest var det jeg ville lave, endte jeg allige-
vel med at træde ud af arbejdet efter den første bog. Det var for 
hårdt at lave både det og arbejdet hos Elkraft. Men da jeg så et 
job som lige passede til min profil, søgte jeg det.”

Karina startede i  i et nyt job som skrivende redaktør af 
rummet.dk der er et website om rumforskning og rumtekno-
logi betalt af Videnskabsministeriet med base på Dansk Rum-
forskningsinstitut. Ud fra nogle forholdsvis overordnede ram-
mer kunne hun i høj grad bestemme indholdet på websitet.

“Det første stykke tid fortrød jeg det lidt, for jeg kom tilbage til 
en forskningsverden hvor det handler om kritik, kritik og kri-
tik, og uden penge til noget som helst. Der blev heller ikke 
værnet så meget om medarbejderne på Dansk Rumforsknings-
institut som på Elkraft. Men jeg blev enormt glad for det fagli-
ge indhold og arbejdet med det. Efterhånden kunne jeg bedre 
og bedre se det som et sted jeg kunne arbejde i rigtig mange år. 
Jeg kom til at kende alle folk i branchen, og det blev lettere at 
lave de gode historier. Jeg sad egentlig meget alene, men kunne 
med tiden også kaste mig over andre ting ud over fysikformid-
ling på websitet, fx pressearbejde. Jeg kom også med i forenin-

gen af danske videnskabsjournalister, selvom jeg først langsomt 
begyndte at opfatte mig som journalist.”

Radioen kalder

Selv da Karina havde haft jobbet i næsten fire år, var hun sta-
dig kun projektansat, og usikkerheden omkring fortsættelsen af 
rummet.dk blev større og større, så hun til sidst kun var ansat 
to måneder af gangen. 

“Det kunne jeg ikke leve med, og jeg havde også lyst til at kom-
me videre. Men havde jeg fået en fastansættelse, havde jeg 
nok været der endnu. I stedet søgte jeg et job hos Københavns 
Energi og fik i  en fast stilling som redaktør af deres ener-
gimagasin der sendes ud til alle husstande i Københavnsområ-
det. Men det job var en fejl, for jeg havde ikke nok frihed til at 
præge arbejdet. Det var en meget hierarkisk organisation, og 
jeg blev for meget blot den udførende part uden at være med i 
processerne omkring at beslutte hvad der skulle ske.”

“Til gengæld blev jeg lidt senere på året inviteret med til at 
lave naturvidenskabelige og teknik-faglige udsendelser til ra-
dioprogrammet Principia som freelancer. Det er rigtig -ra-
dio med interview af forskere uden andet fyld – ren tale. Vi er 
omkring otte freelancere tilknyttet programmet og mødes en 
gang i mellem med redaktøren for at drøfte planerne for ind-
holdet. Vi kommer selv med forslag til historierne som vi der-
efter laver på skift. Det vigtige er at få den gode historie frem. 
Det skal helst handle om hård naturvidenskab eller teknik, og 
selvom jeg har forsøgt også at få det til at handle lidt om me-
taaspekterne ved naturvidenskab og fx forholdet mellem reli-
gion og naturvidenskab, har jeg endnu ikke haft held til at få 
det igennem. Dem der leder programmerne, synes måske ikke 
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at sådanne emner er naturvidenskab, men hvorfor skal meta-
perspektiverne på naturvidenskab altid over i andre kasser end 
den der står naturvidenskab på?”

“At jeg har læst fysik, betyder nok at jeg som journalist kan stil-
le bedre spørgsmål til de naturvidenskabelige emner og bed-
re finde de gode historier. Jeg kender til menneskene, instituti-
onerne og tankegangene og har lettere ved at tale med. Jeg tror 
på at jeg kommer lidt dybere ind i historierne og kan stille lidt 
mere kritiske spørgsmål så det netop bliver mere spændende 
fordi budskabet ikke bare er at vi ved det hele.”

Også en slags fysiker

I starten af  var en stilling ledig som videnskabelig medar-
bejder i udviklingsafdelingen på Experimentarium, og den søg-
te Karina og fik, selvom der var mange ansøgere. Hun har dog 
beholdt freelancejobbet hos , og er derfor ansat på  timer 
ugentligt.

“Jeg havde altid tænkt at Experimentarium var et sted jeg godt 
kunne tænke mig at arbejde. Jeg havde efterhånden i mange 
år formidlet naturvidenskab og arbejdet med at øge interessen 
for naturvidenskab, og derfor var jeg rent faktuelt kvalificeret, 
men det var der nok mange der var. Jeg tror jeg fik jobbet for-
di jeg er god til at skrive ansøgninger og gå til samtaler. God til 
at skille mig lidt ud og være lidt fræk. Jeg satser i sådanne sam-
menhænge og siger klart hvad jeg står for og gerne vil have – 
nogle gange går det lige ind, andre gange ikke.”

“Jeg tror det er et job jeg kan have i mange år. Det at lave udstil-
linger er en anden verden end jeg er vant til, og jeg skal vænne 
mig til at jeg skal sidde inde med den faglige viden. Men det er 

virkelig et interessant sted med mange forskellige opgaver. Jeg 
kan egentlig nok bedst lide at være kreativ og finde på, og der-
for har jeg også holdt fast i radiojobbet hvor jeg har rollen som 
journalisten der finder på historien og så interviewer personer 
med den faglige viden.”

“Jeg har egentlig længe ikke villet kalde mig selv fysiker. Det har 
længe været sådan at jeg fik andre til at fortælle mig de faglige 
ting så jeg blot skulle forstå dem kvalitativt. Jeg ville ikke mere 
lige kunne sætte mig ned og lave en hurtig udregning af et el-
ler andet – hvis det da er det der definerer hvad det er at være 
fysiker. Det bliver fx sværere og sværere at regne breddeopga-
ver. Men jeg kan komme til at opfatte mig som fysiker igen, el-
ler i hvert fald en slags fysiker. For bare jeg læser lidt op i de 
gamle fysikbøger, kommer det jo igen. Det skal jeg i mit job på 
Experimentarium, og det glæder jeg mig faktisk til. Jeg har al-
lerede kastet mig ud i emner jeg ikke ved en pind om, med en 
forventning om at jeg nok skal lære det så jeg kan forklare det 
til andre.”

“Det er stadigvæk min drøm at jeg kommer til at lave nogle pro-
duktioner – om det så er udstillinger, udsendelser eller tekster – 
hvor man ikke blot får givet det almindelige billede af naturvi-
denskaben, men går et lag dybere som i Hvælv-udsendelserne. 
Det synes jeg er mest spændende, og det vil jeg gerne give vi-
dere til andre.”

“Det er fantastisk at opleve inden for både lærebogsarbejdet, 
udstillingsarbejdet og andet der handler om formidling, at det 
der virker, faktisk passer med hvordan man gør på . Jeg er 
meget imponeret over de lærere der har været med til at bygge 
 op fra bunden. De har bygget en fantastisk flot uddannel-
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se op som var spændende at være på, og som kan bruges til no-
get. Men det var hårdt at læse fysik. Hvis jeg havde dumpet en 
eksamen, kunne det godt være at jeg var holdt op. I dag er jeg 
meget glad for at jeg sled mig igennem fysikken – men jeg tog 
den aldrig igen! ”

“Det er måske lidt trist, men hvis min søn eller datter kom og 
sagde at han eller hun ville læse fysik, så ville jeg nok sige at 
de da skulle prøve at finde noget lidt mere behageligt at læse. I 
hvert fald hvis de sagde de ville læse fysik på  – hvis det var 
på , så ville jeg måske sige ok. Bare jeg ikke skulle hjælpe 
dem med kvantemekanik.” 
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“Matematik rækker ud til kanten af hvad vi nogen 

sinde kan komme til at vide. Ikke bare hvad vi ved, 

men hvor grænserne for viden er. Kun matematik 

kan det, for det er det eneste fag som tager alt 

hvad der siges helt bogstaveligt.”

“Jeg var lige blevet atten da jeg var færdig med gymnasiet, og 
jeg var fast overbevist om at jeg skulle være ingeniør. Jeg la-
vede elektronik i min fritid dengang og var begyndt lidt med 
programmering, og jeg syntes sådan noget med elektronik og 
computere var meget spændende.”

Claus startede på  (i dag ) i  lige efter gymnasiet 
på elektroniklinjen med kun ca.  piger, som oven i købet var 
samlet på ét hold.

“Med overvejende odds havnede jeg på en rustur hvor der var 
lutter drenge. Det var ét problem ved miljøet. Et andet var at 
der næsten kun var forelæsninger, og jeg får simpelthen ingen 
venner af at gå til forelæsninger. Jeg lærer ikke nogen at kende 
og får derfor heller ikke fornemmelsen af at høre til. Under de 
betingelser bliver forelæsninger hurtigt meget kedelige. Sam-
tidig oplevede jeg det sådan at langt de fl este kurser primært 

handlede om at lære at løse eksamensopgaver så man kunne 
bestå en klassisk -timers skriftlig eksamen.”

“Engang sad jeg til en fysikforelæsning i mekanik, og pludselig 
faldt jeg i søvn og knaldede nakken ned i pulten bagved. Det 
gjorde sindssyg ondt og vækkede alle de andre studerende. Så 
gik det op for mig at jeg i stedet for at sidde til forelæsninger 
og sove jo lige så godt kunne ligge derhjemme og sove og så 
bare forberede mig til eksamen.”

“Min arbejdsmoral er bestemt ikke verdens bedste, så jeg fi k 
ikke læst nok og bestod derfor ikke så mange eksamener. Jeg 
fi k også et studiejob på Regnecentralen, og det blev i  blev 
til fuldtidsarbejde, hvilket ikke gjorde det lettere at få studeret. 
Efter godt fi re år blev jeg simpelthen smidt ud af  og havde 
på det tidspunkt hvad der svarer til 1⁄2   års fuldtidsstudie. Jeg 
var egentlig ikke ked af at blive smidt ud, for det var nærmest 
bare en konfi rmering tingenes tilstand.”

“Noget af det jeg virkelig savnede på  var at få lov til at gøre 
tingene færdig. Strukturen med at alting var klippet op i små 
bidder af tre ugers varighed, satte grænser for hvor interessan-
te ting man kunne lære. Jeg savnede at kunne sige: ‘Her er et 

bst raktioner og forunderlig matematik
Claus Dræby, kandidat i matematik og datalogi fra 
Selvst ændig edb-konsulent
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stykke arbejde jeg har lavet, og jeg har været hele vejen rundt, 
jeg har styr på det, og nu skal du bare se hvor færdigt det er, for 
jeg er stolt af det.’ Det gik op for mig at jeg kunne få det gen-
nem projektarbejdet på , og det er nok det punkt der bedst 
har indfriet mine forventninger til .”

Claus var flyttet i kollektiv med en gymnasiekammerat og 
nogle af de venner som kammeraten havde fået gennem sit 
studium på , og det var især derigennem Claus fik kend-
skab til . Han startede så på  i  og fik første basisår 
meritoverført pga. -studierne – dog først så sent at han 
nåede at få rusturen i .årshuset med før han startede i et .års-
hus. 

Følelsen af at høre til

“Det var euforisk at starte i basishuset. Pludselig var der  
mennesker som jeg følte jeg hørte sammen med – og de -
 af dem vidste jeg ligefrem hvad hed. Flere af dem blev jo li-
gefrem venner som jeg kunne tale med om interessante ting. 
Det sociale aspekt på  var simpelthen lige hvad jeg hav-
de manglet. Jeg kan huske min mor engang sagde: ‘Hvor er det 
godt du er startet på ! Du er blevet så glad!’. Og det var jo 
det det drejede sig om. Jeg har brug for en uddannelseskon-
struktion hvor jeg føler at jeg hører til. Jeg nød også at køns-
fordelingen var meget mere lige end på mit -studie. Det 
er simpelt hen sjovere at holde fest når der er nogen at dan-
se med.”

“Jeg havde helt droppet elektronikken i løbet af , for elek-
tronik er noget kedeligt stads når det brænder af. Og når der 
først kommer tyk sort røg ud af det man har lavet, er man helt 
tilbage ved start igen. Hvis man gør noget dumt når man pro-

grammerer en computer – og det gør man jo ind i mellem – så 
forsvinder det hele ikke bare.” 

“På en måde er computere det nærmeste vi kommer rituel magi. 
Hvis man kan de rigtige besværgelser, kan man lave tankestof 
om til noget der næsten er virkeligt. Den side fascinerede mig 
meget, så jeg var overbevidst om at datalogi skulle være mit 
ene fag. Men jeg vidste ikke hvad det andet skulle være. Jeg har 
altid syntes at matematik var sjovt – når bare jeg fik lov til at 
gøre det ordentlig. Der var meget matematik på  jeg ikke 
havde brudt mig om fordi jeg ikke følte det blev ydet retfærdig-
hed. En matematiklærer jeg havde haft på , formulerede 
det engang sådan at det var en udbredt opfattelse blandt inge-
niørstuderende at ordet ‘bevis’ var græsk og betød ‘spring over’. 
Det var lige præcis en sådan behandling af matematikken som 
ikke huede mig.”

“Til mit første projekt blev jeg kapret til at være med i et pro-
jekt om at lave et praktisk undervisningsforløb i genetik til bio-
logi i gymnasiet, og vi var ude for at undervise med det og teste 
hvordan det gik. I det næste semester ville jeg lave et projekt 
om neurale netværk, og så blev det min tur til at kapre nog-
le studerende fra det .årshus jeg oprindelig var startet i, for jeg 
kunne ikke finde nogen interesserede i mit eget hus. Opgaven i 
projektet handlede om at få et neuralt netværk til at gætte pa-
rametre til ligningerne fra en epidemimodel. Vi tog nogle da-
tasæt for epidemier, lavede de matematisk set bedste fit til de 
værdier og forsøgte så at træne det neurale netværk til at gæt-
te de bedste parametre for andre datasæt. Det lykkedes nogen-
lunde, men projektet havde de problemer som basisprojekter 
ofte har med en inhomogen gruppe og uenighed om hvor me-
get man skulle arbejde.”
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Jo sjovere, desto bedre

“Jeg har den opfattelse at der en grænse for hvor godt det kan bli-
ve, hvis man studerer uden at synes at det er sjovt. Et fag bli-
ver sjovt når man når dertil at man kan sprudle med det og 
trylle med det. Fortælle andre om det fordi man bobler over 
af iver. Jeg har siddet de mærkeligste steder på underlige tids-
punkter og er lige pludselig kommet til at diskutere de dybe-
re sider af matematik med folk som lige pludselig begynder at 
synes at matematik da egentlig er sjovt. Det kommer af at jeg 
selv er nået dertil hvor jeg kan se hvor forunderlig verden er, 
og hvor mærkeligt det er at vi med noget der i princippet blot 
starter inde i vores egne hoveder, kan nå til så fantastiske kon-
klusioner.”

“I et studium uden forpligtende gruppearbejde tror jeg ikke 
det kunne være sket for mig, og det hænger sammen med min 
egen elendige arbejdsmoral. Jeg holder op med at arbejde hvis 
kun det er systemet der pisker mig. Men hvis jeg har en gruppe 
jeg skal se i øjnene næste dag og svare på hvorfor jeg ikke har 
lavet mit oplæg, så skal jeg nok få det gjort. Strukturen i ud-
dannelsen gjorde simpelthen det rigtige for mig.”

“Efter basis startede jeg på datalogi som jeg var helt sikker på. 
Jeg havde vist også allerede dér skrevet matematik som andet 
fag, men jeg kan ikke huske hvor sikker jeg var på det. Tilbage i 
gymnasiet havde jeg haft den fornemmelse at matematik var et 
spændende fag med meget tankemæssigt gods i, noget der var 
værd at bruge sin hjerne på – uden at det var så svært som fy-
sik hvor man ikke bare skal kunne en hel masse ting, men også 
kunne forlige sit verdensbillede med de ting man ved. Matema-
tik er meget rarere fordi det har sit eget lukkede område. Man 
kan da godt en gang i mellem efter en flaske rødvin nå til den 

betragtning at virkeligheden i grunden er en hæderlig tilnær-
melse til matematikken, men der er slet ikke det samme krav til 
at man absolut skal forlige sit verdensbillede med den indsigt 
som kommer fra matematik.”

“Jeg havde nok ønsket at blive ingeniør fordi jeg godt kan lide 
at få ting til at virke. Jeg kan godt lide den proces med at af-
dække strukturen af hvorfor noget virker som det gør. Jeg har 
så bevæget mig fra at få fysiske ting til at virke til at få mere ab-
strakte ting til at virke, bl.a. med hjælp fra computeren, som 
er et vidunderligt værktøj til at lave en slags abstrakte konkre-
te ting”. 

“Jeg synes også der er spændende elementer i humaniora, 
men jeg syntes de tager sig selv alt for lidt alvorligt. Man kan 
sige hvad som helst og slippe godt fra det. I bund og grund er 
matematik et humanistisk fag, for det beskæftiger sig med no-
get som i princippet bare er lavet inde i vores hoveder. Men i 
modsætning til andre humanistiske fag insisterer matematik 
på at klargøre hvad der gælder af regler, og at man også følger 
dem.”

“Allerede fra folkeskolen havde jeg haft let ved matematik. Jeg 
tror det der sker i folkeskolen har stor betydning for hvad man 
vælger af spor siden hen, og dermed også hvad man vælger på 
universitetet. Hvis man skulle gøre noget for at få flere til at 
læse matematik, skulle man efter min mening give flere den 
oplevelse i folkeskolen at matematik er forunderlig. Ikke bare 
at det er svært og noget man kan dunke nogen oven i hovedet 
med, men at matematik også er et af de mest rendyrkede for-
søg på at formulere hvad vi overhovedet kan vide, og hvad det 
vil sige at vide noget.”
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Efter et år på datalogioverbygningen startede Claus på mate-
matik på . Han kendte kun lidt til miljøet på  
inden han startede, men fandt sig hurtigt godt tilpas.

“Jeg havde derfor ikke spor travlt med at blive færdig. Min ud-
dannelse gik stille og roligt fremad med lange projekter, og 
det vigtigste for mig var at jeg følte mig på toppen af det. Jeg 
startede med et projekt som i følge semesterbindingen skul-
le beskæftige sig med matematikken set fra et historisk eller et 
andet metaperspektiv. Selvom det ikke lød uinteressant, var 
det bestemt ikke i det projekt jeg havde regnet med at få slå-
et nogle ordentlige matematiske søm i – jeg skal love for at jeg 
blev klogere. Projektet handlede om patologiske eksempler i 
matematikken, dvs. uventede eller kontraintuitive resultater. Vi 
kom ud i mange hjørner af matematikken og måtte læse om-
råder op fordi vi lige havde brug for dem for at forstå nogle af 
de patologiske eksempler. Det var projektarbejde når det var 
allerbedst med en god gruppe, et spændende emne og nogle 
problemstillinger der var kød på. Det indfriede alle mine for-
ventninger til hvad matematik skulle være. Det skulle være ud-
fordrende og måtte gerne være lidt svært undervejs, men be-
lønningen skulle så også være at man så lyset og forstod det i 
sidste ende.”

Det store mummespil

“Jeg tror kurserne var et nødvendigt onde. Vi kan ikke star-
te med at sætte os i et hjørne og forsøge at lære de vigtige dele 
af et fag ved selv at grave os ned i det. Det gode kursus efter-
lader en bevidsthed hos deltageren om en struktur over hvor-
dan et problemfelt kan organiseres, og hvad der er de bærende 
konstruktioner. Det spændende er så hvor langt der er fra hvad 
man kan kalde det passive ordforråd til det aktive ordforråd, 

altså fra hvad man har modtaget undervisning i, og til hvad 
man rent faktisk kan anvende til noget.”

“Det værste jeg har oplevet i min uddannelse, er det store mum-
mespil. Det store mummespil er idéen om at man laver nogle 
kurser der doserer noget stof som de studerende efterfølgende 
går til eksamen i, og man indretter eksamen sådan at den kan 
bestås hvis de studerende har regnet deres opgaver. Det taber 
fokus fra hvad et kursus burde gøre, måske fordi man har ind-
set at kurser ikke kan det, nemlig at sørge for at de studerende 
faktisk tilegner sig stoffet.”

“Der findes ikke det kursus hvor man inden for pensum ikke vil-
le kunne stille et sæt opgaver som ville dumpe  af de stude-
rende. Der er en stiltiende kontrakt mellem undervisere og stu-
derende om at de studerende lader være med at sige at det er 
sådan, og at underviserne lader være med at stille sådan nog-
le opgaver. Men hvis man måler noget andet end det man vil 
opnå, så ender man med at opnå det man måler. Der er sim-
pelthen for mange kræfter i spil: De studerende er en succes 
når de blot består eksamen, underviserne er en succes når hol-
det får gode eksamensresultater, og det gør det umuligt at und-
gå at kurset bliver rettet mod at bestå eksamen. Men jeg har set 
det meget værre andre steder end på .”

“På et statistikkursus oplevede jeg for første gang nogen sin-
de følelsen af at jeg havde forstået statistik og styr på det, og 
jeg fik da også en hæderlig karakter til eksamen. Men året ef-
ter lavede jeg mit andet matematikprojekt som handlede om 
 (Annual Danish Aggregated Model, statens nationaløko-
nomiske model), hvor vi kom helt ind i hjertet af definitioner-
ne af de statistiske begreber. Jeg må sige at jeg virkelig kom sta-
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tistikstoffet noget grundigere igennem, og nogle gange sad jeg 
med noget som jeg var sikker på at jeg havde forstået på kurset, 
men som jeg nu ikke kunne forklare sammenhængen af. Der 
var simpelthen et stykke vej fra at kunne det på kurset og så til 
at bruge det i praksis.”

Matematikkens væsen

“Jeg må med skam fortælle at selvom mine forældre begge 
var lærere, så er det aldrig lykkedes mig at lære den lille tabel 
udenad. Men det er for mig at se heller ikke den menneskeli-
ge regnemaskine som gør matematikken til et interessant fag. 
Jeg synes matematikken bliver rigtig spændende når den ræk-
ker ud på kanten af hvad vi nogen sinde kan komme til at vide. 
Ikke bare hvad vi ved, men hvor grænserne for viden er. Ma-
tematik er det eneste fag i verden som kan det, fordi det er det 
eneste fag som tager alt hvad det siger, helt bogstaveligt, og det 
må være forudsætningen for at man kan udtale sig om række-
vidden. De empiriske videnskaber må jo nøjes med at konklu-
dere at ‘indtil videre’ ved vi så meget, men i morgen ved vi nok 
noget mere.”

“Matematik er ikke bare at arbejde med den del af verden som 
følger ét bestemt regelsæt, det er også retten til at stille spørgs-
målstegn ved et hvilket som helst aksiom og se hvad der sker 
hvis vi tager et andet. Vi kan spille spillet med et hvilket som 
helst sæt af regler – så længe vi blot følger reglerne, det er af-
gørende. Derfor er matematikkens væsen for mig abstrakti-
on. Det er evnen til at tage en struktur og lukke den op når vi 
har lyst til at kigge inden i hvordan den virker, men for resten 
af tiden klappe den sammen, gøre den til en lille klump og put-
te den ind i en anden sammenhæng hvor den virker på en be-
stemt måde. Når vi så har brugt klumpen til at sige noget om 

den anden sammenhæng, kan vi ofte også sige noget mere om 
hvad der er inden i klumpen.”

“Det interessante er at også bag ved hjertet af datalogien ligger 
evnen til abstraktion. Når man går ind og blander sig i hvor-
dan en organisation fungerer, drejer det sig netop om at kun-
ne finde de bærende konstruktioner i det folk arbejder med, og 
det er en abstraktionsopgave. De bærende konstruktioner er 
ikke noget man kan hive ud af folk ved at spørge dem ad. Man 
kan få en masse detaljer ud af dem, men så må man selv struk-
turere informationerne og skabe abstraktionen. Abstraktion er 
evnen til at koncentrere sig om det vigtige, og så løse detaljer-
ne bagefter, uden at gøre de mærkelige tilfælde til et problem 
fra starten. Min erfaring er at hvis man evner at få klarhed over 
den bærende konstruktion, bliver alle glade. Edb-programmet 
bliver rigtigere fordi det indeholder færre undtagelser, og det 
bliver bedre at bruge fordi det rammer det der reelt er opga-
verne.”

“Man kan ikke lave den rigtige abstraktion for et område uden 
at forstå området temmelig dybt. Men man kan heller ikke for-
stå området temmelig dybt uden at lave en abstraktion. At lave 
edb-systemer er at modellere, og det vigtige er at der i mo-
delleringsprocessen er en vekselvirkning mellem modellen og 
det modellerede. Det er en iterativ proces, og det er nok i strid 
med den herskende holdning til hvordan man laver edb-sy-
stemer, nemlig vandfaldsmodellen: Først sætter vi os ned med 
kunden og bliver enige om hvordan det skal være, så desig-
ner vi et program der kan det, og så programmerer vi og tester 
til sidst. Men hvad gør man når testen viser at problemet skul-
le være grebet helt anderledes an? Hvis dem der tester, siger 
at man skal starte forfra, bliver de ikke hørt, men stenet. Fej-
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len er at man glemmer at vi ikke kan lave en model der er bed-
re end vores indsigt. Så vi er nødt til at skabe indsigt gennem 
en foreløbig model, som så kan føre til en bedre model, som gi-
ver mere indsigt, og så videre. Den forståelse har for mange i 
edb-branchen for lidt af. Jeg kan ikke sige at det ville have væ-
ret anderledes hvis flere gik på . Men jeg synes  
gjorde og gør et stort stykke arbejde for at ingen går igennem 
uddannelsen uden at blive tvunget til at overveje sådanne pro-
blemstillinger så som modellering.”

“Jeg kan godt lide det element i mit arbejde der handler om 
at komme ud et sted og finde ud af hvordan menneskers ar-
bejde hænger sammen, og hvad der er de bærende konstruk-
tioner. Det er mindst lige så meget organisationsteori, eller 
måske ligefrem humaniora, som det er naturvidenskab. Men 
jeg er glad for min abstraktionsværktøjskasse og min uimpo-
nerethed af kompleksitet. Jeg har tit oplevet at komme ud et 
sted hvor de sagde at de havde et meget kompliceret problem, 
og så er vi nået til i løbet af kort tid at forklare det på en -
side.”

“Den anden store ting jeg har fået med fra , er evnen til at 
manipulere en gruppe. I gennem adskillige års projektarbej-
de er man blevet vant til at møde op i en gruppe hvor alle har 
en forestilling om at de hver især sidder med den rigtige løs-
ning til problemet, og hvor man så skal forsøge at nå frem til 
gruppens løsning. Det bedste er hvis alle går fra mødet med 
en forestilling om at det var deres egen løsning der blev valgt, 
men at løsningen samtidig er bedre end dem personerne sad 
med forinden. Evnen at nå dertil er der ingen tvivl om at jeg 
har haft meget glæde af bagefter. Lige meget hvor man er i ver-
den, havner man i grupper hvor man skal løse problemer.”

“En tredje ting jeg havde med fra min uddannelse, var at jeg var 
vant til at skrive og producere tekst som er læselig og forståe-
lig for andre mennesker. Jeg har lavet meget kursusmateriale, 
og essensen i det er jo at have en idé om præcis hvad man vil 
fortælle og i hvilken rækkefølge. Det er ikke så frygtelig ander-
ledes end at skrive en projektrapport. I modsætning til man-
ge kolleger, bliver jeg ikke sur hvis andre siger at der var no-
get i vejen med det jeg har skrevet. Det kan da godt stadigvæk 
gøre ondt når man har arbejdet meget med noget, og andre si-
ger det ikke er godt nok, men det har været godt at have været 
igennem den proces mange gange i en kravlegård hvor der er 
vejledning, og hvor alle ved at vi blot er i gang med at lære.”

Speciale med fremtidsmuligheder

“Jeg var så heldig at finde en anden studerende at skrive spe-
ciale sammen med, og hvis jeg ikke havde gjort det, er jeg slet 
ikke sikker på at jeg ville have været færdig i dag. Jeg synes det 
er synd og egentlig kontraproduktivt at jagten på den person-
lige anerkendelse i den akademiske verden kan komme i vejen 
for det gode samarbejde, fx hvis man forlanger at specialer skal 
kunne tilbageskrives til en enkelt person. Jeg har oplevet sag-
tens at kunne dele anerkendelsen med andre, for der bliver me-
get mere at dele.”

“Specialet var inden for det projekt som mange har arbejdet 
med på , nemlig anæstesisimulatoren. Vi modellere-
de respiration, og her er der især to gasser som er interessan-
te, nemlig ilt og kuldioxid. Det spændende er at den enes op-
løselighed i blod er stærkt afhængig af tilstedeværelsen af den 
anden og omvendt. Så deres opløselighed kan ikke behandles 
som to uafhængige fænomener, men for matematikken er det 
jo ikke noget problem, for det er bare at modellere det som en 
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ligning med to variable i stedet for to ligninger med hver en va-
riabel. Det giver matricer i stedet for koefficienter, men model-
leringsopgaven er i princippet den samme.”

“Det næste er så at få detaljerne omkring opløselighedens af-
hængighed af ilt og kuldioxid, men det viser sig at man blot har 
nogle empirisk funderede ligninger som ingen vil påstå er rig-
tige, men som blot giver nogle hæderlige resultater. Og lignin-
gerne, siger lægerne, kan slet ikke skrives op som en funktion, 
for det er bare et sæt af ligninger som man for en given vær-
di kan finde en løsning til. Nuvel, siger vi så som matematike-
re, det hedder jo bare en implicit defineret funktion, og det kan 
vi godt håndtere. I den matematiske værktøjskasse findes der 
oven i købet noget der hedder implicit differentiation, så vi kan 
også finde den afledte, som vi også har brug for. Pludselig er vi 
så på banen med matematikken som et værktøj der kan struk-
turere tingene for os. Vi kan sortere noget der ser komplekst 
ud, i forskellige pakker som vi hver især nemt kan håndtere og 
lukke op og i.”

“Den værktøjskasse som jeg har opnået ved at lave sådanne ab-
straktioner, har været uvurderlig hver gang jeg har bevæget 
mig ind på andre fagområder. Jeg oplevede det i specialet med 
i forhold til fysiologi og medicin, og jeg har senere oplevet det 
gennem alle mulige edb-systemer. Ofte er der sket det at jeg 
er kommet ud til en kunde med et fagområde jeg overhovedet 
ikke har forstand på, og allerede efter en uge kan jeg se hvad 
deres system i virkeligheden handler om, og hvad der er vigtigt 
og ikke vigtigt. Nogle gange til stor overraskelse for kunderne. 
Den evne er for mig at se hjertet i matematikuddannelsen. Jeg 
vil ikke påstå at det er noget jeg har lært på , for jeg ved 
ikke om det er noget man kan lære, men jeg har i hvert fald 

fået evnen skærpet og er blevet bevidst om den. Det er noget 
jeg kan bruge alle vegne, også nu hvor jeg laver noget helt an-
det og formelt set overhovedet ikke bruger matematikken.”

“Specialeområdet var oplagt en mulighed for at skabe mig en 
fremtid. Jeg overvejede kraftigt at det var noget jeg skulle ar-
bejde med i lang tid fremover. Det blev det også i første om-
gang fordi jeg i et år blev ansat på selve det forskningsprojekt 
om anæstesisimulatoren der var baggrunden for specialet. Men 
det meste af tiden arbejdede jeg med at få programmeringen 
til at fungere. Et eller andet sted var mine to fag som jeg hav-
de forsøgt at holde adskilt, alligevel konvergeret. Min ansættel-
se var alligevel mere datalogi end matematik, for den matema-
tiske modellering var nogenlunde på plads på det tidspunkt, så 
det handlede om at få programmet til at gøre det rigtige.”

“Så vandt jeg i  rejselegatet for matematikere. Eftersom jeg 
på det tidspunkt havde en idé om at forsøge at få et ph.d.-sti-
pendium inden for simulatorprojektet når jeg kom hjem fra 
rejsen, ville jeg bruge rejsen til først og fremmest at se nog-
le spændende steder og så kun i anden omgang lære noget ma-
tematik. Jeg var først i Australien, og her var det faglige udbyt-
te måske ikke så stort, men det var fantastisk at være der og 
møde nogle helt andre mennesker. Derefter var jeg i , og 
det var knap så godt. Et af problemerne var at jeg havnede på 
et universitet kun med forelæsninger, og så fik jeg nok en gang 
konstateret at det ikke er mig. Jeg lærte noget sjovt matematik, 
men jeg kom aldrig ind i miljøet.”

“Da jeg kom hjem fra  i april , gik jeg i gang med at 
undersøge mulighederne for en ph.d. inden for modellering 
af lungens mekanik i forbindelse med ind- og udånding. Det 
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kunne være blevet et rigtigt spændende projekt, men det viste 
sig først muligt at have finansieringen klar til tidligst et halvt 
år senere. Når man har kone og barn og et mere på vej og er 
ved at skulle skaffe sig noget større at bo i, er det for lang tid at 
vente.”

Men så fortalte en ven til Claus at firmaet SuperUsers, som er 
en konsulent- og kursusvirksomhed inden for edb, formentlig 
stod og manglede én som ham. Claus kendte virksomhedens 
direktør fra studiejobbet på Regnecentralen hvor direktøren 
også havde arbejdet, så Claus skrev til ham, kom til samtale og 
startede et par dage efter med en løn på 1⁄2 gang en ph.d.-løn. 

“Det var ikke kun fordi jeg solgte mig selv for ussel mammon, 
det var også et sted jeg havde lyst til at arbejde, men det havde 
nok været en sværere overvejelse hvis jeg også på kort sigt hav-
de kunnet leve af en forskerkarriere. Desuden bestod den stil-
ling jeg fik hos Superusers, af én halvdel hvor jeg skulle være 
konsulent og med til at udvikle programmer, og én halvdel 
hvor jeg skulle undervise i programmeringssprog på kurser for 
andre virksomheders edb-medarbejdere. Det betød at jeg med 
det samme kunne komme i gang med at undervise en hel mas-
se, og det har jeg altid gerne villet.”

“Jeg havde også konstateret at de bøger der lå på mit natbord, 
var datalogibøger og ikke matematikbøger. Der er så mange 
der allerede ved så meget om matematik, at du skal sætte dig 
ind i store og komplicerede ting hvis du inden for et bestemt 
område skal sætte dine egne fodspor. Matematik er et  år 
gammelt fag, og der er en del brede skuldre man skal op og stå 
på før man er oppe i toppen. Derfor er det ikke et fag hvor man 
kan slippe af sted med at være doven. Jeg kan godt lide at ar-

bejde med noget hvor man er med i fronten, og for at kunne 
det i matematik skal man løbe stærkt.”

“Datalogi er til gengæld et sølle lille fag med i allerbedste fald 
 års historie. Det er lidt et wild-west-fag – et lovløst område 
hvor den hurtigste skyder hersker. Der er meget tju-bang med 
udviklingsparadigmer der hurtigt afløser hinanden ud fra en 
vag idé om at det nye kan gøre det hele meget bedre. Man har 
lavet den ene nye metode efter den anden uden at tage hensyn 
til de folk der skulle arbejde ud fra dem.”

“En af de ting jeg gør noget ud af at arbejde med i dag, er den 
udviklingsform som kaldes extreme programming som jeg sy-
nes i højere grad passer med hvordan man bør lave edb-pro-
grammer. Det er nemlig den form for iteration som vand-
faldsmodellen ikke tager højde for, og som rent faktisk virker i 
praksis. Der er mange aspekter i det der minder om projektar-
bejde på , bl.a. ved at man lader projektet være selvstyren-
de og lader gruppen være ansvarlig for fremdriften. Så måler 
man undervejs gennem hyppige deadlines hvordan det går, og 
det har man jo også i de velfungerende projektarbejder på . 
Jeg ser extreme programming som et forsøg på at implemente-
re en hensigtsmæssig måde at frembringe en fælles abstraktion 
på blandt en gruppe mennesker. Det er ikke det at lave abstrak-
tionen om til kodelinjer der er dyrt, det er det at generere den 
rigtige abstraktion der er dyrt, og det er der man har fejlet.”

Freelance-abstraktioner

“Så blev jeg fyret i foråret . Edb-branchen er jo ikke læn-
gere hvad den var for et par år siden, og krisen betød at Super-
Users også måtte skille sig af med nogle folk. Jeg havde læn-
ge gået og leget med tanken om at blive selvstændig konsulent, 
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men det afholdt mig nok at tiderne ikke var så fede. Det var 
måske med i firmaets overvejelser, og samtidig var det begyn-
derkurserne man fortsat kunne tjene penge på, og dem havde 
jeg ikke noget at gøre med.”

“Jeg slog mig derefter ned som freelancekonsulent, og det er jo 
en hel industri i edb-branchen, hvor man er tilknyttet bureau-
er som skaffer kunder og derved får en procentdel af betalin-
gen. En anden måde at sige det på er at jeg er en edb-virksom-
hed som sælger konsulentydelser, men jeg har ikke forstand 
på salg og marketing, så den service har jeg købt. Jeg ved ikke 
hvordan jeg skaffer kunder og får det første møde med kunden, 
men når jeg først er i gang med at diskutere kundens problem, 
så går det fint. Det første interesserer mig ikke nok til at jeg har 
forstand på det. Mit arbejde er bredt, for det styres primært af 
hvad folk vil betale for. Det er en god ordning, og lønniveau-
et er bedre når man har noget at lave, men så er der også perio-
der hvor der ikke er så meget at lave.”

“Jeg regner med at det er den måde jeg skal arbejde på resten 
af mit liv. Jeg er glad for mit arbejde når økonomien hænger 
sammen, og når jeg samtidig kan få lov at lave noget spænden-
de. Og det spændende er stadig at lave en god abstraktion. At 
den så bliver til et edb-program er fint, men ikke det afgørende, 
det er bare en måde at konkretisere abstraktionen på, og derfor 
nødvendigt for at nå frem til den bedste abstraktion.”

“Jeg opfatter mig stadigvæk som matematiker, og det er også det 
jeg svarer hvis folk spørger. For det er mit matematiske fun-
dament og evnen til abstraktion der giver mig mulighed for at 
lave noget godt inden for datalogiens verden. At kalde sig data-
log er i langt mindre grad end at kalde sig matematiker en ga-
rant for at man er i stand til at tænke på en bestemt måde. En 
matematiker skal for mig at se kunne lave og forstå abstrakti-
oner og behandle komplekse problemer abstrakt og beherske 
det sprog der er beregnet til at gøre det med. På den måde gi-
ver det mening at alle lærer matematik, for at have den evne 
i bare et vist omfang sætter os i stand til at gøre noget og for-
stå noget vi ellers ikke kan. Det er det matematik skal handle 
om, og derfor er det ok at have en universitetsgrad i matematik 
uden at kunne den lille tabel.”
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“Det eksperimentelle arbejde betyder at du rent 

faktisk laver aktivt noget og interagerer fysisk med 

noget – du sidder ikke bare på din fl ade. Og jeg 

gider simpelthen ikke sidde ned en hel dag!”

“Der kommer ofte frustrationer når du laver noget eksperi-
mentelt, for tingene fungerer bare tit ikke. Men glæden ved 
det når det endelig fungerer, er fantastisk. Det har også be tyd-
ning at man skaber noget. Det er noget andet end på et stykke 
papir. Man kan gå hele vejen fra at have en idé til at sætte  
nogle ting sammen, lave målingerne, og nogle gange prøve i ti 
uger og være træt, irriteret og deprimeret, og så alligevel står 
man med noget til sidst hvor man kan sige at det dér har jeg 
 lavet.”

Fugl som idol

“Da jeg var færdig med gymnasiet i , ville jeg være journa-
list. Mit store idol var Mette Fugl. Hun fremstod virkelig som 
en kvinde der havde styr på sagerne. Men jeg ville også gerne 
ud at rejse, så jeg tog et år til .”

Anja var au pair på deltid hos en dansk familie som arbejde-
de Stanford University og boede på campus, og hun havde der-
for mulighed for at tage forskellige kurser på universitetet. Hun 

mødte nogle europæere der studerede inden for det naturvi-
denskabelige område, og fi k efterhånden en større interesse for 
biologi.

“Det spændende ved biologien var ikke så meget dyr og planter 
som molekylærbiologien, , genetik og også alle de diskussi-
oner der var omkring  og  og hvordan sammenhængen 
var. Biologi var et fag jeg vidste jeg kunne fi nde ud af, jeg hav-
de haft let ved det i gymnasiet. Det der interesserede mig var 
ikke så meget de bløde ting, mere de fundamentale ting, måske 
egentlig grænseområdet til fysik.”

“Det med journalistik var nok mest bare en idé jeg havde – det 
var sejt og meget eksotisk. Jeg havde valgt den samfundsfaglige 
gren i gymnasiet fordi jeg jo ville være journalist. Jeg kan huske 
at jeg overvejede fysikgrenen, men det var simpelthen sådan 
en nørdsamling hele banden der valgte det. Der var ingen piger 
der valgte fysik dengang.”

“Jeg var faktisk også til en optagelsesprøve til journalisthøjsko-
len og fi k en middel karakter, men kom altså ikke ind. Jeg hav-
de ikke rigtig forberedt mig op til prøven. Det var nok et lidt 
halvhjertet forsøg, men nu havde jeg haft idéen i hovedet i lang 
tid, og så ville jeg også gerne følge det til dørs.”

læden ved at skabe noget
Anja Boisen, kandidat i fysik og matematik fra , ph.d. i 
Lektor og projektleder på Mikroelektronik Centret på . Pt. på barsel
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Det bedste indtryk

Efter -opholdet søgte Anja i stedet ind på Nat-Bas som 
.prioritet og biologi på Københavns Universitet som .priori-
tet.

“Jeg valgte nok Nat-Bas fordi jeg ikke havde gjort mig det helt 
klart hvad det var jeg ville læse. Her tiltalte Nat-Bas mig for-
di jeg kunne prøve forskellige ting. Samtidig syntes jeg det lød 
godt at man skulle arbejde i grupper og projektorienteret. Det 
virkede som om der var nogle gode tilbud, bl.a. læste jeg -
avisen, som også fortalte at der faktisk var kommet nogle kan-
didater ud i den anden ende, så lidt seriøst måtte det være selv-
om der var meget negativ omtale af  dengang. Jeg kan også 
huske at der var nogle ude på gymnasiet fra  og fortælle om 
hvordan det var at læse derinde, og jeg tror ikke de gjorde det 
bedste indtryk! Man tænkte måske ikke dengang så meget over 
hvem man sendte i byen for at repræsentere et universitet.”

“Jeg vidste ikke hvilke fag jeg siden hen skulle vælge. Nu hav-
de jeg været ude at rejse et år, og jeg fik en hel masse ud af det – 
men jeg blev ikke klogere på hvad jeg skulle læse! Måske har de 
mange indtryk gjort en forskel, men det var ikke nogen åben-
baring. Det var lidt det samme på Nat-Bas. Det var ikke nogen 
åbenbaring der gjorde at jeg pludselig skulle læse fysik og ma-
tematik, det var noget der kom glidende.”

“Jeg husker især mit andet projekt på Nat-Bas som handlede om 
radon-stråling fra huse. Vi havde en rigtig god vejleder fra fy-
sik som var meget inspirerende og aktiv, og vi havde også en 
fantastisk god gruppe som bare fungerede. Vi syntes alle at fy-
sikken i projektet var spændende. Det følgende semester lave-
de vi hver især noget helt andet, men vi fysikfolk mødtes igen 

i . semester. Igen blev det en god gruppe med god dynamik 
og et meget spændende emne, og det var nok det der gjorde 
at jeg valgte fysik: kombinationen af nogle virkelig gode vejle-
dere, nogle gode projekter og en gruppe hvor vi fungerede rig-
tig godt.”

“Jeg prøvede også et biologikursus af for at se om det skulle 
være biologi. Men langsomt og især gennem projekterne blev 
det klart for mig at det hellere skulle være fysik. Jeg valgte nok 
at læse matematik fordi det er et godt supplement til at læse 
fysik. Sådan noget som fx lineær algebra, som jeg jo også hav-
de på et matematikkursus på Nat-Bas, interesserede mig fak-
tisk ikke. Men det fascinerende ved matematik for mig er det 
logiske, det enkelte og det beskrivende. Det at man med så få 
midler kan beskrive noget ret komplekst. Det at løse en mate-
matikopgave er lidt som at løse en kryds-og-tværs. Det er ud-
fordringen i det der er interessant. Det at gå og grunde over 
hvordan man nu kan løse det, og så pludselig opleve glæden 
ved at finde løsningen. Jeg kan huske at jeg nogle gange i ma-
tematik blev rigtig frustreret fordi det drillede, men så var glæ-
den jo også dobbelt så stor når det lykkedes at finde ud af det.”

Op- og nedtur på IMFUFA

“Jeg kendte jo allerede  gennem mine Nat-Bas projekter 
og vidste at det var et hyggeligt sted. Det jeg havde set af andre 
institutter, fortalte mig at der ikke var den samme atmosfære. 
Det var ikke steder jeg følte mig hjemme. Men det har ikke væ-
ret det afgørende. Måske var det to af mine rusvejledere på ba-
sis der gjorde udslaget for valg af overbygningsfag. De to piger 
var begge startet på , og en aften vi var ude og drik-
ke en øl lige før jeg skulle vælge, sagde de ‘arhj, Anja, nu må 
du vælge fysik, altså!’ Det betød i hvert fald noget at jeg kend-
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te nogen der var startet på . Mange af os der havde la-
vet projekt sammen på basis, startede også samtidig på  
i . Vi var en hel klikke, og nogle af dem arbejder jeg også 
sammen med i dag.”

Anja glædede sig til at starte på  og til at der skulle 
komme lidt mere fokus på hendes uddannelse. Men hun hu-
sker det ikke som noget stort spring at starte. Hun var dog be-
kymret for det såkaldte Breddekursus, hvor man kommer hele 
vejen rundt i den grundlæggende fysik og bruger den til at give 
fysiske forklaringer hverdagsfænomener.

“Jeg var glad for kurset og fik meget ud af det. Men selve eksa-
menen gik ikke helt så godt. Der var to skriftlige prøver, og den 
første gik godt nok, men den sidste rigtig dårligt. Tilsammen 
gav det et gennemsnit på . Jeg kan huske at jeg var glad da det 
var overstået. Det gik mig nok alligevel lidt på, for jeg havde 
klaret mig godt i gymnasiet og havde aldrig fået et -tal. Men 
det slog mig åbenbart ikke ud. Jeg tænkte vist at jeg hellere 
måtte tage et kvantemekanikkursus, så jeg kunne komme vide-
re! Det startede jeg på, og det var meget mere mig, måske fordi 
der er mere matematik i det. Det gik rigtig godt, og til eksamen 
fik jeg  – det havde jeg så heller aldrig prøvet at få før!”

“Det er måske lidt mærkeligt at man kan spænde så vidt i karak-
tererne, men måske er det fordi de to kurser lige netop appel-
lerer til folk med forskellige evner. Breddekurset handler me-
get om fornemmelser, at have overblikket og hive de rigtige 
ting fra fysikken frem på de rigtige tidspunkter. Det kunne jeg 
nok ikke på det tidspunkt. Jeg havde lært en masse fysik og vil-
le gerne kunne det hele, men det var ikke sunket ind så jeg bare 
kunne trække på mine fornemmelser. Det skal man nok have 

trænet et stykke tid. Dybdekurserne som fx kvantemekanik 
derimod koncentrerer sig om ét emne, og du er ikke i tvivl om 
hvad du skal have i spil når du løser opgaver til eksamen.”

Valg af projekter

Anja valgte stort set sine matematikprojekter ud fra hvilke ma-
tematiske redskaber hun kunne få lært, som kunne bruges in-
den for fysikken. Hun synes i øvrigt også at en del af både ma-
tematiklærerne og selve undervisningen i matematik pegede 
kraftigt i retning af anvendelse.

“Allerede fra starten på  var jeg slet ikke i tvivl om at jeg 
ville lave speciale på fysik. På det plan hvor jeg har valgt at bru-
ge matematikken, har det drejet sig om at bruge matematiske 
redskaber til at få løst nogle opgaver. Jeg vil meget gerne der-
hen hvor tingene kan bruges til noget. I fysik er det jo nemt at 
se de konkrete anvendelser og produkter som er baseret på fy-
sikken. Jeg tror matematik er lidt for abstrakt for mig, så jeg 
har koncentreret mig om den anvendte del. Jeg tror også at 
hvis man læser matematik og fysik sammen, ved folk godt at 
det tit er matematikken som rangerer lavest.”

“Anjas første fysikprojekt handlede om fysikhistorie og paradig-
meskift, og det var spændende fordi det at dykke ned i fysik-
historien viser at faget hele tiden udvikler sig, og på den måde 
gør det faget levende. Til de efterfølgende projekter havde Anja 
det krav at det skulle være nye områder, hun ikke før havde 
prøvet. Det var med til at betyde at de to næste fysikprojekter 
blev lavet på .”

“Jeg syntes at jeg allerede gennem Nat-Bas-projekterne hav-
de prøvet de vigtigste af de eksperimentelle områder der var 
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på . Jeg talte med en af de eksperimentelle vejledere på 
 om kvante-Hall-effekten som jeg havde læst om i bla-
det Kvant, og han havde lige hørt en professor fra  holde se-
minar om det. Jeg ringede til professoren, og det viste sig at 
han netop stod uden specialestuderende, så han var meget in-
teresseret i at få nogle studerende til at arbejde med dette om-
råde. Jeg og en anden -studerende mødtes med ham, og 
allerede da havde han fundet både en eksperimentel vejleder 
og en teorivejleder til os. Vi to studerende blev simpelthen var-
tet op. Bare det at få lov til at bruge deres store kryostat som 
kunne køle ned til  Kelvin, var meget spændende. Vi rykkede 
nogle grænser for hvad vi troede vi kunne.”

“Vi havde også en teorivejleder fra , så vi havde tre i alt, 
og nogle gange holdt vi fælles vejledermøder. Det var jo luksus 
at have to af de bedste teoretikere til at fortælle os to studeren-
de om de ting vi ikke havde forstået. Det var klart spændende 
at komme ind og prøve noget nyt på , at komme ind i et nyt 
miljø. Der har garanteret været noget godmodigt dril med det 
at vi var fra , men vi blev enormt godt modtaget.”

Forskel på RUC og KU

“Jeg tænkte på forskellen mellem at læse fysik på  og  
da vi startede derinde, for vi opdagede hurtigt nogle huller. Vi 
skulle lave projekt inden for faststoffysik, og det havde vi aldrig 
haft noget om, så det måtte vi læse op ved siden af. Man får jo 
mange flere fag færdigserveret hvis man læser på .”

“Men samtidig kunne vi se at atmosfæren derinde ikke var at-
traktiv. På det tidspunkt var der meget få studerende det sted 
vi var på . Når man sad i kaffestuen på fysik, var der måske 
to-tre på vores alder, og ikke nogen der lavede noget eksperi-

mentelt. Så vi var meget alene derinde som studerende. Det 
har selvfølgelig haft noget at gøre med at der i kaffestuen for 
fysik typisk kun sad ansatte og specialestuderende. Der er mas-
ser af studerende, de var bare ikke dér hvor fysikfaget holdt til. 
På den måde var der klart mere studentermiljø på .”

“Til gengæld var det lidt mere eksotisk på  fordi der var alle 
de kloge herrer som du altid benovet kunne spørge om noget. 
Det er meget værd, men jeg tror det ville have skræmt mig hvis 
jeg var startet mit studium fra starten af derinde. Det virkede 
meget nørdet at der ikke var andre mennesker på vores alder. 
Så jeg fortryder på ingen måde at jeg har læst på .”

Fra speciale over gymnasiet til ph.d.

Umiddelbart efter projektet besluttede Anja og den medstude-
rende også at lave eksperimentelt speciale på  og fik en tred-
je -studerende med. Det tog et år, og de brugte en del af 
det samme eksperimentelle udstyr i specialet, men fik også lov 
at bruge et såkaldt ‘rent rum’ hvor man i fuldstændig rene om-
givelser uden støv eller lignende kan fremstille små prøver af fx 
silicium.

“Det første halve år havde vi stadig kurser på , men det sid-
ste halve år var vi stort set hele tiden på , og det var også her 
det meste eksperimentelle arbejde lå. Jeg tror ikke vi savnede 
, for vi kom der jo bare når vi havde brug for dem. Og i 
den afsluttende skrivefase boede vi på  – så det var som 
det plejede at være.”

“Efter specialet ville jeg gerne fortsætte som ph.d.-studeren-
de i den forskningsgruppe på  som vi havde lavet speciale i. 
De to eksperimentelle vejledere vi havde haft derfra, var beg-
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ge ph.d.-studerende og fungerede på en måde som rollemodel-
ler. Jeg søgte om at få et stipendium i den store pulje hvor man 
konkurrerer med ansøgere fra alle mulige andre områder, men 
fik det ikke. En jeg kendte fra  var gymnasielærer, og til-
fældigvis ringede han og spurgte om jeg kunne være interes-
seret i et job på hans gymnasium. Jeg havde ikke andet at lave, 
så jeg sagde ja. Efter sommerferien startede jeg som årsvikar i 
matematik på Vestre Borgerdyd. Jeg syntes det var meget sjo-
vere at undervise i fysik end i matematik, men de fysiklærere 
der var, ville ikke af med deres fysiktimer.”

“Jeg nåede aldrig at se mig selv som gymnasielærer. Det var ikke 
eleverne der var noget galt med, jeg synes de var søde. Men fag-
ligt var det ikke så udfordrende. I min .hf. skulle jeg lære dem 
at lave brøkregning, for det havde de glemt alt om. Det handler 
meget mere om didaktik, om at gøre matematikken interessant 
og om at få motiveret de mennesker til at lave noget. Og den 
del kunne sådan set godt have fænget mig. Men jeg ville alligevel 
hellere bruge min faglighed inden for matematik og fysik. Det 
var mere en venteposition jeg var i, og det holdt jeg heller ikke 
hemmeligt for min rektor. Jeg synes jeg mødte en del lærere 
der ikke var tilfredse, ikke specielt fysiklærerne, men mere ge-
nerelt. Der var mange ældre lærere der gik og brokkede sig, og 
nogle havde den holdning at eleverne var dumme. Så får man 
lyst til at sige: ‘hold dog op, hvis du er så ked af det du laver’. ”

Anja søgte hvad der var af relevante ph.d.-stipendier og fik en 
stilling i påsken, og derfor holdt hun op på gymnasiet. Hen-
des ph.d.-stilling var på et forskerprojekt hvor en virksomhed, 
Danish Micro Engineering (), søgte en erhvervsforsker, og 
Anja blev indskrevet som ph.d.-studerende på Mikroelektronik 
Centret () på .

“Jeg havde nok hørt om , men jeg havde aldrig sat mine 
ben på . Jeg skulle bl.a. arbejde i rent rum, og det havde 
jeg gjort før, og jeg skulle anvende  (Atomic Force Mikro-
skopi) som jeg havde brugt en lille smule i mit speciale. Jeg 
tror der var ca. ti ansøgere, og jeg fik nok stillingen fordi 
jeg havde gode papirer. I den slags jobs handler det meget 
om hvad du har i gennemsnit, og hvad du har publiceret, og 
vi havde allerede fået lavet i alt tre artikler på specialet og 
projektet forinden. Mine to andre medstuderende blev også 
ph.d.-studerende.”

“Da jeg startede på ph.d.en, tænkte jeg ikke på hvad der skulle
ske bagefter. Tværtimod tænkte jeg at tre år var meget lang 
tid – det føltes som uendelig lang tid. Jeg fik lov til at forske, 
og det var det jeg ville. Det var også meget spændende at de 
på  havde så godt udstyr, de var helt på forkant med ud-
viklingen. Dengang var  stadig et nyt sted med en masse 
unge nyansatte mennesker. På mange måder var det ‘velkom-
men til den nye verden’, fx var det helt nye bygninger, og der 
var intet støvet nålefilt over det, lige som der jo nok var lidt 
på . Og miljøet var meget internationalt, mere end både på 
 og .”

“I starten var det hårdt fordi der var en masse udstyr der ikke 
fungerede, så det gik ret langsomt, meget langsommere end 
både jeg og virksomhedens direktør havde regnet med. Så virk-
somheden pressede både mig og min vejleder på , og det 
gav nogle indbyrdes konflikter. Efter et halvt år tænkte jeg på 
om det var det værd, for det var surt at hverken det eksperi-
mentelle eller samspillet mellem mine vejledere virkede. Men 
så begyndte de eksperimentelle resultater at komme – det gør 
de jo næsten altid på et eller andet tidspunkt.”
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Mere forskning – mindre fejlretning

Anja afleverede en samlet ph.d.-afhandling efter de tre år, og 
hun var enig med virksomheden i at hun ikke skulle fortsæt-
te hos dem. 

“Både fordi virksomheden havde måttet skære kraftigt i perso-
nalet det sidste stykke tid, og fordi det ikke var dér min interes-
se var størst. Jeg havde også lært at jeg ikke ville arbejde som 
fejlfinder, forstået som at man arbejder med at få udbyttet til at 
gå fra  til , hvilket er nødvendigt hvis det man har la-
vet skal kunne bruges kommercielt. Vi prøvede faktisk at sæt-
te noget af det jeg havde lavet, i produktion. Det var en metode 
til at lave de små nåle til . Men hvis det skal kunne sælges, 
skal det jo virke hver gang. Jeg kunne godt bruge metoden til 
at lave målinger med, men vi kunne simpelthen ikke lave det så 
det kunne sælges.”

“Efter ph.d.en i  blev jeg tilbudt et adjunktur i ’s nano-
teknologigruppe. Jeg fik fuldstændig frie tøjler. Jeg havde forin-
den gået og brokket mig lidt over at jeg kun lavede produktud-
vikling i min ph.d., og at jeg hellere kun ville forske, og så lige 
pludselig tog de mig på ordet og bad mig lave lige hvad jeg vil-
le. Det var jo både fantastisk og frustrerende selv at bestemme 
det hele.”

“Jeg tænkte faktisk overhovedet ikke på at jeg skulle undervi-
se da jeg blev adjunkt. Det spillede ikke den store rolle for mig. 
Jeg kan godt lide at undervise, men det tager lang tid når man 
skal gøre det ordentligt. Jeg kan godt nogle gange have dår-
lig samvittighed over ikke at gøre det godt nok. Selvom jeg har 
nogle idéer til en masse ting jeg kunne gøre, så er det ikke al-
tid det bliver til noget fordi der er andet der skal passes. Der er 

en tendens til at man kommer for sent i gang fordi undervis-
ning aldrig er en .prioritet. Men det er også forskningen der er 
mest interessant for mig – den trækker mere end undervisnin-
gen. Sådan er det for mange af os på .”

Anja arbejdede i sin forskning med forskellige mindre områder, 
men det endte med at hun gik tilbage til et område hun hav-
de arbejdet med i ph.d.en, nemlig små bjælker hvis elektriske 
modstand ændrer sig ved bøjning.

“Jeg havde været til en konference og hørt at man kunne bru-
ge sådanne små bjælker som biosensorer fordi de er meget føl-
somme over for hvad der måtte lande på overfladen af dem. Så 
hvis der dannes et molekylelag på den ene overflade, så begyn-
der bjælken simpelthen at bøje, fordi molekylelaget enten udvi-
der sig eller trækker sig sammen i forhold til bjælken. Det kun-
ne vi måle på bjælkens modstand, der netop ændrer sig når 
bjælken bøjes. Vi kunne også nemt gøre det i væsker, hvilket 
var besværligt med de eksisterende metoder.”

Anjas tanke var at man på bjælken sætter nogle molekyler der 
kan ‘genkende’ det man leder efter, fx nogle antistoffer, eller 
enkelte -strenge som kan fange den anden halvdel af -
strengen. Hvis dette molekylelag ‘fanger’ noget, bøjer bjælken, 
og det kan så måles. Opmundret af kolleger søgte Anja i  
forskningsmidler gennem forskningsprogrammet , som 
var målrettet forskning med kvindelige forskningsledere inden 
for alle fag. Hun fik fire mio. kr. over tre år, og siden da er hen-
des forskning gået i den retning.

“Pengene betød at jeg kunne ansætte to ph.d.-studerende og 
købe en del udstyr. Jeg var lidt usikker i starten på hvordan 
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man fik sådan et team til at fungere bedst. Gruppen vokse-
de også hurtigt med et par specialestuderende, og jeg var nok 
også lidt nervøs til vores ugentlige møder i starten om jeg nu 
huskede det hele. Det var ikke noget der bare kørte på rygra-
den, men det er det blevet.”

En god idé bliver til en virksomhed

I -projektet udviklede Anja og hendes ph.d.-studerende 
en biosensor med ti små bjælker der kunne måle ti forskellige 
ting. De lavede et patent på den og mod slutningen af det tre-
årige projekt besluttede de at forsøge at starte en virksomhed 
på patentet fordi biosensoren var en god idé og samtidig relativ 
billig at fremstille.

“Vi havde udviklet noget helt fra bunden som vi kunne se virke-
de, og så kunne man ikke lade være med at forestille sig at det 
også kunne blive brugt i praksis. Tænkt hvis lægen sad med vo-
res biosensor når han skulle analysere en blodprøve. Det med 
at tjene penge ville da også være fedt, men det var ikke det vi 
gik efter.”

“Vi startede med at tale med nogle venture-folk, dvs. menne-
sker som kan investere i virksomheden uden at de involverer 
sig særlig meget. Det var ikke noget vi vidste noget om forin-
den, så det måtte vi selv ud og finde ud af, og det var en hård 
omgang. Du skal være klar over at selvom folk gerne vil hjælpe 
dig, så skal de også have noget ud af det. Der er ikke rigtig no-
gen du kan stole  på.”

Anja og de andre der var med på patentet, valgte at gå sammen 
med  som fik kontrollen over virksomheden mod at man 
kunne trække på ’s apparat af advokater og patentfolk, pr 

og marketing.  leverede også en direktør således at Anja og 
de andre forskere kunne koncentrere sig om at lave forsknings-
plan og strategi. Men efter et halvt år syntes Anja ikke det var 
spændende nok længere og gik tilbage til  for at forske.

“Det lå i kortene at jeg kunne bruge det første halve år til at 
finde ud af om jeg ville blive dér eller tilbage til . Jeg kan 
godt lide at have gang i mange ting samtidig, og det er der 
ikke plads til i en lille virksomhed med fem-seks ansatte hvor 
tingene bare skal fungere, og hvor det handler meget om at 
fejlfinde. Men selve det at starte fra bunden hvor vi først bare 
er to personer og så bliver flere og flere, var utrolig spænden-
de. I dag følger jeg kun virksomheden fra sidelinjen.”

Penge skal der til

“Jeg har det egentlig ok med at vi som forskere er afhængige 
af at skulle søge penge, for det tvinger én til med jævne mel-
lemrum at overveje hvad man vil, og i hvilken retning man vil. 
Hvis man bare fik de penge man kunne bruge, så er jeg bange 
for at jeg ville gå i stå. Men nu har jeg selvfølgelig også været i 
en heldig situation hvor jeg hurtigt fik nogle penge, og jeg har 
også her for nylig fået nogle penge gennem andre ansøgninger, 
bl.a. -ansøgninger. Hvis jeg ikke havde fået penge, så havde 
jeg nok ment noget andet om det!”

“Hvis ikke jeg havde fået det forskningsprojekt gennem , 
så tror jeg at jeg var holdt op på . Så havde jeg nok forsøgt 
at finde et job i det private. Hvis jeg ikke kunne få penge til at 
lave forskning for, ville det være for surt at blive ved. For det 
koster hvis man virkelig vil opnå noget. Du kommer ingen ste-
der med kun din egen løn når du laver eksperimentel forskning, 
især når udstyret er ret dyrt som det er på .”
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“Jeg synes der er ved at være for få penge at søge, i hvert fald 
i Danmark. Der er mange om budet, og kun få steder at søge. 
For unge forskere der skal til at etablere sig, er der ikke så gode 
muligheder. Der er flere midler i , men det er jo kompliceret 
at lave -ansøgninger, og det kræver også at du kender folk i 
Europa og har et godt netværk.”

På et tidspunkt gik  over til en projektorganisering, og man 
besluttede sig for at satse på fire projekter hvoraf Anjas -
projekt var det ene. Hun blev derfor fastansat som lektor og 
projektleder for de syv-otte mennesker der var tilknyttet pro-
jektet.

“Det skulle ikke være sådan at hvis projektet lukkede, skulle du 
på gaden dagen efter, og så jeg fik den sikkerhed at kunne fort-
sætte som lektor. Det synes jeg var et godt initiativ som gav en 
god følelse, for det sker jo ind i mellem at vi har projekter der 
lukker. Nogle gange ved at pengene bare løber ud, og man kan 
se at der vist alligevel ikke var så meget at komme efter. Det er 
aldrig behageligt at lukke et projekt, men det er vel naturligt at 
det sker indimellem.”

Fremtiden ligger i det ukendte

“Det er svært at forestille sig ti år frem, for der kan jo ske man-
ge ting. Hvis jeg tænker ti år tilbage, ville jeg ikke kunne fore-
stille mig hvad jeg har prøvet i dag, fx at starte ny virksomhed 
og have fået to børn. Men det jeg godt kan lide nu, og som jeg 
tror også vil holde i fremtiden, er at beskæftige mig med forsk-
ning, men om det er offentlig eller privat, er ikke afgørende. 
Det er jo heller ikke sikkert at jeg er så privilegeret til den tid 
at det er et valg der er mit, hvis der fx ikke er så mange midler 
til min type forskning. Jeg kan også godt lide at vejlede og have 

personaleansvar, så jeg har måske ikke så meget ‘fingrene i sup-
pen’ til den tid. Men det vil nok passe mig fint, for det er fanta-
stisk at opleve hvor meget folk kan udvikle sig og se dem ska-
be nye resultater.”

“Jeg vil helst være et sted hvor der er plads til at prøve nye ting 
af og arbejde med det ukendte. Måske er det noget med rast-
løshed, måske er jeg bare nysgerrig. Men der skal også stædig-
hed til. Nogle gange sidder jeg i noget hvor jeg tænker ‘hvor-
for fa’en gjorde jeg nu det her’. Men det er sjovt bagefter når det 
lykkes.”
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“Jeg blev meget tidligt klar over – i 3. klasse, tror 

jeg – at det var matematik jeg skulle arbejde med, 

og det skyldtes tre ting. For det første var jeg god til 

det. For det andet min vældig inspirerende mate-

matiklærer, og for det tredje var jeg ikke god til ret 

meget andet!”

“Når jeg ser tilbage på mit universitetsstudium, har det i høj 
grad peget i lige linje mod det jeg er kommet til at arbejde med. 
Både de undervisningsforløb vi lavede i forbindelse med pro-
jektarbejdet på Nat-Bas og på matematikoverbygningen, og de 
erfaringer jeg fi k undervejs i studiet gennem studiejob. Jeg var 
undervisningsassistent på et Nat-Bas-kursus, jeg underviste 
privatelever, havde et lektielæsningshold fra en .g. klasse, og 
jeg havde også et barselsvikariat med en hf-klasse hvor jeg selv 
tilrettelagde forløbet og førte dem til eksamen. På den måde fi k 
jeg samlet en hel del undervisningserfaring sammen i små bid-
der. Bagefter kom den erfaring jeg fi k gennem ph.d.-forløbet 
med undervisning af folkeskolelærere og på forskellige klasse-
trin i folkeskolen.”

“Jeg har ikke selv haft mange dårlige oplevelser med matematik-
undervisning, men jeg kender til dem, bl.a. gennem de mange 
matematikstuderende jeg har undervist. De studerende falder 

som regel i to grupper; dem der havde rigtig gode erfaringer 
med matematikundervisning, og dem der havde rigtig dårlige 
erfaringer. Og i begge tilfælde er hovedårsagen til både positive 
og negative oplevelser, så vidt de studerende opfatter det, ma-
tematiklærerens personlighed og ageren. Grunden til at lærer-
personligheden slår så kraftig igennem i forhold til matematik-
undervisningen, må være at der er særlige vanskeligheder ved 
matematiklæring. Og hvis ikke man forholder sig til det som 
lærer, kan det let komme til at hænge på ens personlighed om 
man er i stand til at skabe en rar atmosfære i matematikunder-
visningen.”

“Matematikdidaktik er netop interessant fordi der er en lærings-
mæssig problemstilling som stiller sig meget klart – måske kla-
rere end i mange andre fag. I matematik kan det opleves meget 
markant at man ikke forstår noget. Det kan også opleves me-
get markant når man forstår noget. Det er både nemt at opleve 
utilstrækkelighed og succes i matematik, og derfor handler ma-
tematiklæring også om det følelsesmæssige. Og også som ma-
tematiklærer kan det opleves meget tydeligt når undervisnin-
gen lykkes eller mislykkes.”

“Samtidig har matematik den funktion at være disciplinerende 
og sorterende i uddannelsessystemet. Det er samfundsmæssigt 

an bliver aldrig færdig
Morten Blomhøj, kandidat i biologi og matematik fra , ph.d. i 
Lektor i matematikkens didaktik på , 
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vigtigt at beskæftige sig med matematikundervisning fordi så 
mange bliver udsat for det, og fordi det har så stor betydning 
for samfundet at mange har et godt og fornuftigt forhold til 
matematik og kan anvende matematik. På den måde er en del 
af motivationen for mig til at arbejde med matematikkens di-
daktik også af samfundsmæssig karakter.”

Sats på dine forcer

“Min matematiklærer i folkeskolen var i stand til at gøre 
matematik til et åbent og spændende landskab hvor man 
selv kunne komme med forslag til hvad der kunne under-
søges. Han var utrolig dygtig til at differentiere undervis-
ningen i forhold til hvor forskellige behov og vanskelighe-
der der var i sådan en klasse. Jeg blev sammen med to andre 
allerede på et tidligt tidspunkt brugt som hjælpelærer i mate-
matik i klassen. Han skabte en stemning hvor det var godt 
at bruge hinandens forcer, og hvor det var helt fint at nogle 
var gode til noget og andre til noget andet. Det har betydet 
meget for mig fordi jeg netop havde vanskeligheder med det 
sproglige.”

Det blev diskuteret om Morten skulle i realskolen eller ej, for-
di han havde svært ved at læse og stave. Han var bl.a. til en sko-
lepsykolog der erklærede at det var tvivlsomt om han ville være 
i stand til at gennemføre en realeksamen. Morten tog dog rea-
len med, og gennemførte med et af de bedste eksamensresulta-
ter på skolen. 

“Jeg opfatter mig selv som meget heldig. Jeg er sikker på at jeg 
nemt kunne være havnet i en situation hvor der havde været 
lukket for mig i forhold til at få den uddannelse jeg har fået, og 
det job jeg har.”

“Det var min matematiklærers skyld at jeg kom videre i real-
skolen efter . klasse, for han insisterede på at jeg ville være i 
stand til at lære hvad som helst hvis jeg syntes det var interes-
sant. Derfor syntes han ikke det skulle være noget problem at 
jeg på det tidspunkt ikke kunne stave særlig godt. Jeg lærte det 
jo også siden hen, selvom det først blev i orden på universitets-
studiet. Min matematiklærer udtrykte det klart: Det gælder om 
at satse på sine forcer. Det har jeg taget med mig som et godt 
alment pædagogisk princip. For derved får man selvtillid til at 
kaste sig ud i ting man har sværere ved.”

“Bagefter kom jeg på gymnasiet og havde nok fået så meget 
selvtillid at jeg troede på at jeg kunne klare mig. Jeg fik igen en 
god matematiklærer der også var god til at udnytte at nogle af 
eleverne var gode til at forklare matematikken for de andre, og 
vi blev brugt som hjælpelærere i de læsegrupper han sørgede 
for at der var. Jeg fik også i løbet af .g privatelever i matematik. 
Det gav mig tidligt en fornemmelse af at jeg skulle være ma-
tematiker. Jeg vidste naturligvis ikke rigtig hvad det ville sige, 
men jeg tænkte nok på mig selv som én der skulle arbejde med 
matematik og formentlig også undervise i det – med mine ma-
tematiklærere som forbillede. Jeg har nok aldrig været i tvivl 
om det.”

“Jeg var også interesseret i de andre fag i gymnasiet, men det 
var altid matematik jeg brugte mest tid på. Det var fascine-
rende at man i matematik kunne komme til klarhed over – så-
dan ville jeg nok ikke have formuleret det dengang – hvad der 
var de nødvendige og tilstrækkelige betingelser for at noget var 
rigtigt. Man kunne afklare sagen fuldstændigt. Men også an-
vendelse af matematik har interesseret mig meget. Det undre-
de mig når andre syntes at matematik ikke kunne bruges til no-
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get. Jeg fik nok også efterhånden et bedre indblik i matematik 
som profession, selvom det i et gymnasieforløb kan være van-
skeligt at få et indtryk af hvad matematik er som videnskabsfag 
og som anvendelsesfag.”

“Det var min gymnasielærer i matematik der opfordrede mig 
til at søge ind på  for at læse matematik, selvom han selv 
var uddannet på Københavns Universitet. Han kendte mange 
af dem der var med til at starte , og havde derfor fulgt 
hvad der foregik. Han var også klar over at det faldt mig let at 
arbejde sammen med andre og være interesseret i sociale fæl-
lesskaber. Jeg kendte overhovedet ikke noget til , men det 
var helt indlysende, ud fra hvad min matematiklærer fortalte, 
at det ville være godt for mig at starte på .”

Biologien tager over

“Jeg tænkte ikke på Nat-Bas som en omvej selvom jeg vidste ret 
klart at jeg skulle læse matematik. Det kunne man måske godt 
undre sig over bagefter, men jeg havde jo sat mig ind i hvad 
 kunne tilbyde i stedet, og det tiltalte mig meget at man 
kunne få lov til selv at lave projekter fra starten.”

“Jeg kendte overhovedet ikke noget til det ry  havde i of-
fentligheden, inden jeg startede, men det gik efterhånden op 
for mig hvordan ’s historie var. Når jeg fortalte at jeg skulle 
starte, og siden at jeg studerede på , blev jeg mødt af man-
ge spørgsmål, fx om det var meget ‘rødt’, og om ikke der var 
mange problemer og ballade. Det var typisk noget mine foræl-
dres generation kunne finde på at spørge om. Jeg fortalte bare 
hvordan det var, og det kunne jeg gøre med stor begejstring, 
for jeg syntes jo ikke der var problemer, tværtimod. Det er 
klart at der dengang var meget politisk bevidsthed på Nat-Bas, 

og projekterne skulle da også gerne laves ‘i arbejderklassens in-
teresse’, som det hed. Men det var ikke noget der skete på be-
kostning af fagligheden. Det handlede ikke om at politisere, 
men om at arbejde med nogle interessante samfundsrelevante 
problemstillinger hvor man kunne bruge naturvidenskaben.”

Morten startede på Nat-Bas i  umiddelbart efter sin mat/
fys-studentereksamen. I det første projekt, hvor de studeren-
de blev fordelt administrativt, besluttede gruppen at projektet 
skulle handle om biologi, for det var de fleste i gruppen inte-
resserede i. Det blev til et projekt om det gule farvestof tar-
trazin som var mistænkt for at være kræftfremkaldende. Stof-
fet blev undersøgt i en korttidstest for mutageneffekt udført på 
salmonella bakterier. 

“I folkeskolen havde min biologiundervisning været ren natur-
historie, og det interesserede mig ikke. I gymnasiet lærte vi lidt 
om  og mikrobiologi, og det var interessant, men jeg blev 
først rigtig optaget af biologi i løbet af . semester på Nat-Bas. 
Det var lidt tilfældigt at min biologiinteresse blev stimuleret, 
for gruppen kunne jo lige så godt have valgt et andet emne.”

“Egentlig var jeg startet på Nat-Bas med en forestilling om at 
datalogi skulle være mit andet fag, fordi jeg i gymnasiet var 
blevet interesseret i algoritmer og programmering gennem det 
vi havde om anvendelse af numeriske metoder i matematik. 
Men jeg blev mere optaget af biologien, og mange af os i den 
første gruppe fortsatte sammen i den næste med endnu et bio-
logiprojekt.”

I . semester undersøgte Mortens gruppe mutageneffekter af 
lavdosis ioniserende stråling ved at bestråle mus, udtage mar-
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ven fra lårbensknoglerne og tælle hvor mange kromosomknæk 
strålingen forårsagede i de røde blodlegemer.

“Først i . semester lavede jeg et matematikprojekt. Der var 
kommet en forsøgsbekendtgørelse der gav mulighed for at ar-
bejde med modellering i matematik i gymnasiet, og vi var tre 
der blev enige om at ville lave et undervisningsmateriale om 
modellering ved hjælp af differentialligninger til et valgfrit for-
løb i en .g. Vi fik også lov til at afprøve materialet i mere end ti 
timer i en klasse hos min gamle matematiklærer på Frederiks-
sund Gymnasium, og det var en nærmest euforisk oplevelse at 
prøve selv at undervise.”

Mortens erde projekt var også inden for biologien. Det gik 
ud på at beskrive hvad man på det tidspunkt kunne gøre med 
de forskellige teknikker til gensplejsning og hvad de gik ud på, 
samt at analysere den også dengang aktuelle debat om forsk-
ning i gensplejsning. Morten syntes det var fint nok at lave bio-
logiprojekter selvom det var matematik han var mest interesse-
ret i, og han tog alle de matematikkurser der var.

“Det var virkelig nogle gode år på basis. Alting var meget ligetil 
og lykkeligt. Jeg kom i gode grupper fra starten af, og jeg syn-
tes gruppearbejdet var spændende og inspirerende. Vi udnytte-
de meget at vi kunne noget forskelligt, også til at blive bedre til 
det vi ikke var så gode til.”

Mere succes med undervisning

Efter Nat-Bas startede Morten i  på biologioverbygningen 
som dengang kun havde én linje der umiddelbart sigtede mod 
gymnasielærergerningen. Efter et år med et større biologikur-
sus, et biologiprojekt om antibiotikaresistens og et matematik-

kursus ved siden af, tog Morten matematikoverbygningen i en 
køre fra  til , kun afbrudt af et halvt år hvor han fik et 
barn.

“Jeg havde på forhånd aftalt med de to fra mit .semesterprojekt 
på Nat-Bas at vi i det første projekt på matematikoverbygnin-
gen skulle fortsætte arbejdet med at lave undervisningsmate-
riale til gymnasiet. Vi ville simpelthen gerne gentage succesen 
fra . semester. Det kom til at handle om lineær programme-
ring fordi vi med det emne kunne forene både modelaspektet, 
det historiske aspekt og det datalogiske aspekt som var ønsket i 
gymnasiets forsøgsbekendtgørelse fra .”

“At jeg fortsat syntes matematikundervisning var interessant at 
arbejde med, skyldtes nok at jeg havde haft nogle succesople-
velser med at forklare matematik for andre. Mange syntes jeg 
var god til det, og oplevelsen fra . semester gjorde også at jeg 
fandt det sjovt og spændende. Men efterfølgende har jeg nok 
savnet selv at have større erfaring med et eller flere rent mate-
matiske forskningsfelter, og undervejs i studiet var jeg ikke op-
mærksom på at det kunne blive tilfældet.”

I sit andet matematikprojekt fik Morten dog arbejdet mere 
med den ‘rene’ matematik. Projektet var videnskabsteoret-
isk og undersøgte matematikformidlingen hos den såkaldte 
Bourbaki-gruppe, der fra før anden verdenskrig og helt op til 
erne arbejdede med at genskrive matematikken ud fra en 
strukturalistisk matematikopfattelse. En opfattelse der i øvrigt 
i høj grad kom til at præge forandringerne af matematikunder-
visningen på skole og gymnasieområdet under New Math re-
formerne i ’erne. Det tredje matematikprojekt kom igen til at 
handle om matematikundervisning. 
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“Vi lavede et større undervisningsmateriale om modellering med 
differentialligninger af dynamiske systemer. Igen ville jeg og én 
af dem fra basisprojektet prøve at gentage succesen, og vi fik igen 
en aftale med min gamle matematiklærer fra gymnasiet og til-
med to klasser som vi kunne få lov at undervise en hel del.”

Morten og hans medstuderende fik udgivet undervisningsma-
terialet fra både dette projekt og fra det første overbygnings-
projekt. Det skete gennem et lille forlag som hørte hjemme på 
Mortens gamle gymnasium i Frederikssund.

“Min gamle matematiklærer var involveret i forlaget, så gennem 
ham fik vi idéen til det. Ingen af os havde nogen forestilling om 
at vi kunne tjene noget særligt ved det. Der er ingen penge i at 
lave undervisningsmateriale til gymnasierne. Men det er vel 
klart at man har lyst til at videregive de erfaringer og idéer man 
har fået undervejs. Det er jo nærmest en lidt tom fornemmel-
se hvis man ikke gør det. Men hvis ikke min matematiklærer 
havde haft kontakten, var det nok ikke blevet til noget. Jeg tror 
ikke vi selv på egen hånd bare havde opsøgt et forlag.”

Frihed, fremgang og tilfældighed

“Selvom jeg brugte god tid på matematikprojekterne – til sam-
men noget mere end jeg brugte på biologi – lavede jeg ikke 
speciale i matematik, for det kunne man ikke dengang. Jeg var på 
 på et tidspunkt hvor der ikke var så forfærdelig mange 
studerende, men dog begyndende opgangstider. Det var den-
gang strategien ‘kvit eller dobbelt’ blev sat i spil. Der var kun 
seks matematikere og seks fysikere ansat, og målet blev dob-
belt så mange – ellers ville det ikke give mening at fortsætte, 
for der var ikke tilstrækkeligt volumen til at dække forskning 
og undervisning. Det var helt rigtigt set, og det lykkedes også.”

“Miljøet var dengang også præget af at en god del af de stu-
derende kom fra Københavns Universitet med en uddannel-
se i kun ét fag som de havde undervist med i gymnasiet, og nu 
skulle de så have et ‘brødfag’, som vi sagde, og det var matema-
tik. Det var en berigelse for miljøet, for de kom med nogle erfa-
ringer som gav god basis for didaktiske diskussioner. Der var et 
godt studiemiljø og vi havde i det hele taget gode forhold. F.eks. 
havde min gruppe eget kontor med telefon.”

“Vi havde store muligheder for at præge vores uddannelse – jeg 
fyldte den fx op med undervisning. Der var også dengang en 
slags projektbindinger, men de var meget vige. Kurserne var 
lidt mere fastlagte, men meget mindre fastlagte end de er i dag. 
Dengang havde ikke mange kurser fundet deres endelige form, 
og det var nogle gange et problem fordi det blev uklart for os 
hvad kurset overordnet set gik ud på. Uddannelsen er i høj 
grad modnet fra dengang til nu. Dengang havde noget et præg 
af tilfældighed, mens der i dag er systematiske overvejelser om 
hvordan kurserne skal være, og det er klart en udvikling til det 
bedre.”

“Efter matematikoverbygningen ville jeg gerne bruge noget ma-
tematik i mine to sidste biologiprojekter, så de måtte handle 
om matematisk modellering af biologiske systemer. Jeg fik kon-
takt med en anden studerende som var faldet over en stor mo-
del til simulering af skovsuccession, altså det at træarter aflø-
ser hinanden over lang tid, og at én type skov derfor forsvinder 
til fordel for en anden. Det lød spændende, så vi lavede et pro-
jekt hvor vi modellerede successionen i en typisk dansk skov. 
Resultaterne kunne vi bruge i en diskussion inden for teoretisk 
økologi om hvilke typer af vekselvirkninger mellem arterne der 
kunne forklare observerede fænomener i skovsuccession.”
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Morten startede på det sidste biologiprojekt, som også blev 
specialet, samtidig med at han arbejdede med projektet om 
skovsuccession, og afsluttede dem begge nogenlunde sam-
tidig i januar . Specialet handlede om sedimentomsæt-
ningen i Roskilde Fjord og var også et modelleringsprojekt. 
Mortens gruppe hentede sedimentkerner fra orden og un-
dersøgte hvad der foregik af organiske og uorganiske proces-
ser som kunne påvirke udskillelsen af fosfat og kvælstof fra 
sedimentet. 

“Det var nok lidt et tilfælde at begge de to biologiprojekter kom 
til at handle om miljøbiologi. Jeg havde egentlig regnet med at 
arbejde med mikrobiologi, for det var mest interessant. Men 
det var vel fornuftigt at stifte bekendtskab med andre områder, 
tænkte jeg, hvis jeg nu skulle ud og være gymnasielærer, og det 
var helt klart den forestilling jeg havde.”

Når nu muligheden var der

“Jeg nåede egentlig ikke rigtig at gøre mig overvejelser om hvad 
jeg præcis skulle gøre når jeg blev færdig, for i efteråret  
blev jeg opfordret af en af mine matematikvejledere til at søge 
et stipendium på Danmarks Lærerhøjskole () som hand-
lede om geometriens rolle og placering i matematikundervis-
ning i de sidste  år i Danmark. Et ph.d.-stipendium havde 
stået for mig som en attraktiv mulighed, men måske lidt dif-
fust, så jeg overvejede det seriøst. Efterfølgende kan jeg godt 
undre mig lidt over at jeg bare slog til, for geometriens historie 
var ikke et emne som jeg oplagt ville kunne interessere mig for. 
Jeg overvejede også om jeg kunne klare det, når jeg nu stort set 
ikke havde arbejdet med geometri. Men jeg var nok lidt fasci-
neret af at muligheden for et relevant stipendium overhovedet 
var til stede.”

“Jeg tror jeg gik ind til ph.d.-stipendiet med den tanke at jeg al-
tid kunne blive gymnasielærer hvis jeg ikke mere ville være i 
forskningsverdenen, men at det nok var sværere at komme den 
anden vej. Jeg havde i min uddannelse ikke lavet egentlig ma-
tematikdidaktisk forskning, men jeg havde stødt på det i en så-
dan grad at jeg var klar over at det fandtes. Det interessante 
ved at gå ind i forskningen var at det var muligt at lave syste-
matiske og teoretiske overvejelser om de problemer jeg selv 
havde oplevet i undervisningspraksis. Jeg havde hidtil kun op-
nået en praktisk tilgang til at håndtere problemerne.”

Morten talte med de relevante personer på  som var meget 
interesserede i at han søgte, og de ville ligefrem gerne hjælpe 
med at lave projektbeskrivelsen til ansøgningen. Morten afle-
verede ansøgningen nogenlunde samtidig med at han blev kan-
didat, og fik stillingen med start i april .

“Det viste sig at være lidt af et kulturchok at starte på , for 
der var ikke nogen studerende og dermed et noget anderledes 
miljø. Dem der gik på kandidatuddannelserne – og det var ret 
få – var folkeskolelærere med fuldtidsarbejde ved siden af, så 
de var der sjældent. Derudover var der kun lærere på kortere 
efteruddannelseskurser. De kurser var samtidig dem jeg skul-
le undervise på.”

“Jeg fandt heldigvis ud af at jeg kunne ændre mit forsknings-
projekt, for geometri var ikke det jeg brændte for, og det fandt 
min vejleder efterhånden ud af. Det endte med at jeg udvikle-
de forskellige undervisningsforløb, dels om geometri og dels 
om modellering, som jeg fik nogle af lærerne på efteruddannel-
seskurserne til at interessere sig for og afprøve i deres egen un-
dervisning, mens jeg observerede det.”
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“Det manglende studiemiljø var ved at slå mig ud, for jeg er me-
get afhængig af at have et godt socialt miljø omkring mig. Men 
jeg blev ved med ph.d.en, også fordi jeg kunne se relevansen 
af en matematikdidaktisk ph.d. selvom jeg skulle gå ud og bli-
ve gymnasielærer bagefter. Det hjalp også meget at jeg havde 
samarbejdet med folkeskolelærerne.”

Smag for forskning

I  blev Morten ansat på det matematikdidaktiske forsk-
ningsinitiativ ‘Matematik og demokrati’ under Statens Huma-
nistiske Forskningsråd. Man manglede en faglig sekretær, og så 
var det oplagt at få fat i en ph.d.-studerende inden for matema-
tikdidaktik.

“Jeg var utrolig glad for at blive faglig sekretær i Matematik og 
demokrati, for gennem det fik jeg et noget større netværk. Jeg 
regnede forinden med at det bagefter ph.d.en kun var mu-
ligt enten at fortsætte på  eller blive gymnasielærer, og jeg 
var noget usikker over for at fortsætte på  pga. miljøet. Nu 
kunne jeg opleve at man på forskellig vis kunne gøre det til en 
karriere at bedrive forskning inden for matematikdidaktik.”

Arbejdet i Matematik og demokrati betød at Morten det sidste 
ph.d.-år arbejdede på deltid, således at han blev færdig i . 
Samme år blev der slået et -årigt adjunktur op på  i 
matematikdidaktik.

“På det tidspunkt havde jeg faktisk fået smag for det, og opfat-
tede det som et skulderklap at der overhovedet var et adjunk-
tur at søge. Jeg havde faktisk som studerende engang i mellem 
tænkt på at det kunne være sjovt at være ansat på . Al-
lerede som studerende havde vi jo prøvet at have vores daglige 

gang på eget kontor, og det ville jeg gerne prøve igen. Kontoret 
i sig selv er i dag nok ikke så interessant. Der er jo nærmest tale 
om arbejdsceller, men jobbet som universitetslærer virkede at-
traktivt dengang.”

“Det at skulle være projektvejleder glædede jeg mig også meget 
til, for det var en måde at blive ved med at lave nogle af de bed-
ste ting fra mit studium. Det er naturligvis noget andet at vej-
lede et projekt end at være med i det, men jeg er stadig meget 
glad for det.”

Morten fortsatte med at lave den forskning han allerede var 
startet på som ph.d.-studerende. Samtidig var han de første år 
stadig frikøbt som faglig sekretær for ‘Matematik og demokra-
ti’, og det gav også opgaver som kunne bruges som lektorkvali-
ficering. Umiddelbart efter adjunkturet blev der slået en lektor-
stilling op på  som Morten søgte og fik, hvilket han ikke 
erindrer som nogen kritisk begivenhed.

“Jeg tror ikke jeg ville have opfattet det som en katastrofe hvis 
jeg ikke havde fået lektorstillingen. Så ville jeg nok bare være 
blevet gymnasielærer eller have søgt noget på  igen. Men 
så var der heller ikke andre steder. I dag er der lidt flere ar-
bejdsmuligheder inden for matematikkens didaktik.”

En hård arbejdsgiver

“Noget af det jeg har været gladest for i mit arbejde, har været 
de forskellige former for samarbejde med andre, både forske-
re om forskningsprojekter og undervisere om udvikling af un-
dervisningen her på . Det gør arbejdet sjovere. Det er 
rigtigt at universitetsforskning ind i mellem kan være ensomt, 
men det handler om at opsøge fællesskaberne selv og etablere 
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samarbejder internt og eksternt. Det er der også gode mulighe-
der for, men det kommer ikke af sig selv.”

“Jeg har ikke haft nogen problemer med at være motiveret til at 
forske. Det svære er at få tid til at realisere det man gerne vil. 
Generelt synes jeg det er vanskeligt at leve op til min egen fore-
stilling om hvor meget forskning jeg burde lave og har lyst til 
at lave. Jeg har nok svært ved at lukke andre ting ude og prio-
ritere forskningen hårdt, for den kræver sammenhængende tid 
til fordybelse. Jeg har det med at involvere mig i mange andre 
ting der mere har en administrativ eller organisatorisk karak-
ter, også fordi jeg synes det er sjovt, og på den måde er man sin 
egen værste arbejdsgiver. Fx er jeg med til at arrangere en ver-
denskonference om matematikundervisning (-) der skal 

afholdes i juli , og som får deltagelse af .-. mate-
matikdidaktikere og -lærere fra hele verden.”

“Hvad vil der ske i fremtiden? Ja, ‘man løber jo ikke sådan af 
pladsen’, som jeg siger! Jeg tror hovedårsagen til at man sta-
dig har så lange ansættelseskarrierer i universitetsverdenen, er 
at der er tale om et job af sådan en karakter og kompleksitet at 
det tager umådelig lang tid at udvikle ekspertise inden for alle 
jobbets aspekter. Og der er masser af udviklingsmuligheder, 
også over et --årigt perspektiv. Jeg har svært ved at fore-
stille mig at jeg skulle kunne nå dertil hvor jeg synes at arbejdet 
er lidt for trivielt. Måske kunne man komme dertil at man sy-
nes det er for hårdt. Men jeg bliver nok aldrig færdig med ma-
tematikdidaktik.”
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“Det at faget ikke blev fremlagt docerende, men 

levende og i arbejde, har tiltalt mig meget – at der 

netop ikke var så mange facitlister.”

“Efter studentereksamen i  startede jeg med at læse jura. 
Jeg tror jeg valgte jura fordi det var samfundsorienteret og re-
gelbaseret. Samtidig handlede det om at hvis man har gennem-
skuet et lovsæt, så kan man faktisk udfolde sig kreativt – både 
som jurist og fysiker. Det kan måske umiddelbart være svært 
at se hvordan man kan have et kreativt forhold til noget der 
er lovbaseret, men det er jo lige præcis det man ser advokater 
gøre, nemlig at udfolde et lovsæt, og når der så er to love der 
lige godt kan dække en problemstilling, må man argumentere 
for hvorfor den ene må være den gældende. Det er det samme i 
fysikkens verden. Det kan godt være at man har nogle entydige 
love, men ikke desto mindre kan der være gevaldige diskussi-
oner der skal udfoldes før man fi nder ud af hvad der er det do-
minerende og vigtige i en given situation. Måske var det min 
eneste aha-oplevelse i gymnasiet at hvis man først har forstå-
et en lov, så kan man lige pludselig forholde sig kreativt og ska-
bende til den.”

Efter et par måneder fandt Jan dog ud af at jura alligevel ikke 
rigtig var ham, så da han samtidig havde fået en indkaldelse til 

militæret, droppede han jurastudiet og blev soldat fra januar 
. September samme år startede han på Nat-Bas. 

“Jeg valgte  fordi jeg ville læse naturvidenskab, men jeg vil-
le også godt være sikker på ikke at blive låst fast i en alt for tek-
nisk fokuseret uddannelse fra starten. Jeg ville godt arbejde 
med noget teknisk, men samtidig ville jeg – inspireret af tider-
ne dengang – være sikker på at uddannelsen også havde en an-
den dimension ud over det teknisk-faglige. Jeg kunne se at ba-
sisuddannelsen tilgodeså det i og med at der også var noget 
samfundsvidenskabeligt på banen. Og så gjorde det heller ikke 
noget at selve uddannelsesvalget blev udskudt. Jeg havde må-
ske nok en idé om at jeg gerne ville læse fysik, og alternativet 
ville så være fysik på Københavns Universitet, men det så jeg 
som for snævert, for nørdet. Når jeg kiggede på studieordnin-
gen for fysik på , stod der ikke andet end fysik, fysik og fysik, 
måske kombineret med matematik, geofysik eller noget lignen-
de. Det var nok et lidt for stort fagligt indhold til at jeg kunne 
tro på at det kunne bruges til noget andet end blot faglig for-
dybelse.”

“Teknik alene har vist aldrig rigtig interesseret mig. Jeg har da 
nok leget med Mecano, men jeg var ret bevidst om at jeg ikke 
havde en lille ingeniør i maven. Jeg ville ikke skabe teknolo-

amfundsrelevant silicium
Jan Vedde, kandidat i fysik og geografi  fra , ph.d. i 
Kvalitetschef og solcellechef i Topsil
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gi – jeg ville hellere forholde mig til teknologi i en samfunds-
mæssig kontekst. På den måde var Nat-Bas et oplagt valg fordi 
jeg kunne få det grundlæggende naturvidenskabelige, og sam-
tidig var det åbent om jeg skulle vælge biologi, kemi eller no-
get helt andet.”

“At det lige var fysik jeg var interesseret i, skyldes måske også 
at jeg havde en fornemmelse af at der var mere udenadslære 
i kemi og biologi. Når det bliver alt for specifikt, så mister jeg 
fodfæstet. Tanken om at skulle lære  blomsternavne uden-
ad skræmmer mig. På den måde ville jeg hellere havde med det 
generelle og lovbaserede at gøre, hvor man har løftet det speci-
fikke op på et generelt niveau. Jeg var mat-fys-student, og fysik 
var også det eneste jeg i gymnasiet klarede mig rigtig godt i –
og det var måske et tegn.”

“De metafaglige dimensioner der var i spil på basisuddannel-
sen, trak mig også til . Det var ikke noget med at det skul-
le være dybt politisk, men jeg har nok haft en interesse for tek-
nologikritik – det hed det dog først da man var startet på basis. 
Og man kunne faktisk godt gå på  uden at være særlig po-
litisk. Nogle studerende var meget politiske, og det gjorde at 
vi andre kunne være i fred. Slagsmålene internt gik jo mellem 
’er og ’ere, og hvis man ikke hørte til én af de to grupper, 
så var man allerede så sort at man hellere måtte holde sig væk 
fra diskussionerne.”

En basis der kunne bruges til noget

“Jeg var meget glad for at gå på Nat-Bas. Jeg fik præcis hvad jeg 
forventede: Relationen til det samfundsrelevante og en grund-
læggende viden der hele tiden kunne relateres til noget brug-
bart. Ret hurtigt fandt jeg ud af at alternativ energi var et for-

trinligt felt at gebærde sig på fordi man havde brug for en faglig 
forståelse, og man kunne meget let relatere det til noget sam-
fundsrelevant.”

Jan brugte tre semestre i træk på alternativ energi. Det første 
handlede om alternative energiplaner for Danmark, og her fik 
Jan en forståelse af de grundlæggende begreber. Det følgende 
handlede om at gå dybere ind i hvordan man skulle dimensi-
onere de forskellige teknologier, lige fra vindmøller til varme-
pumper. I . semester brugte Jan denne viden til sammen med 
sin gruppe at bygge en demo-skurvogn der skulle køre rundt i 
landet og demonstrere de alternative energiformer og formid-
le viden.

“Skurvognen fik vi fra Christiania, men vi måtte selv bygge den 
op fra grunden og fik derfor også lige et svejsekursus med. Der 
var også håndværkere uden en akademisk tilgang med i den 
gruppe, og det var folk der insisterede på at forståelse ikke 
kunne løsrives fra praktisk arbejde og hands-on.”

Jans sidste basisprojekt handlede om teknologiudvikling i ulan-
dene, og var mere i den samfundsvidenskabelige retning. Det 
var i høj grad medvirkende til at Jan fandt ud af at hans andet 
fag skulle være geografi, for gennem geografi ville han kunne 
fastholde den samfundsvidenskabelige dimension, mens han 
på  kunne få tilgodeset den teknisk-naturfaglige dimen-
sion. 

“Der var en del lærere fra  i løbet af basisuddannelsen, 
og det gjorde at det var ok at se sig selv som -studeren-
de. -fysikerne fyldte også meget på basisuddannelsen 
og var synlige på hver deres måde. De var ikke alle lige karis-
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matiske og oplagte rollemodeller, men de havde hver deres fa-
con at være fysiker på, med tydelige modsætninger i mellem 
dem. Deres tilgang til fysik med bl.a. tydelige metaperspektiver 
tiltalte mig meget.”

Fastgøring af den faglige fane

“Jeg har gennem mit studium hele tiden kunne se nogle job-
muligheder i det jeg lavede. Mens jeg på fysik kunne arbejde 
med teknologi, kørte der nogle temaer på geografi om teknolo-
gi, og jeg kunne se at jeg var i gang med at skabe mig en karri-
eremulighed i forhold til at lave teknologivurdering. Det kun-
ne både være i den tredje verden og bredt i Danmark. Hvor jeg 
i starten af geografistudiet havde arbejdet mest med det sam-
fundsvidenskabelige, blev jeg mod slutningen af studiet mere 
interesseret i geologi og geokemi, og det betød at jeg kunne se 
interessante arbejdsmuligheder i det felt der hedder ‘en fysiker 
arbejder med geologi’.”

“Det kan godt være at jeg var en smule naiv i forhold til hvilke 
jobs jeg egentlig kunne få. Mange af dem var måske nok mest 
embedsmandsjob hvor det er relativt få beskåret at få lov til at 
præge tingene på et niveau hvor det er sjovt. De sidste fire år 
af mit studium havde jeg studenterjob hos energistyrelsen, og 
dér kunne jeg fornemme at embedsmandsarbejdet dominere-
de. Der var ikke meget kreativt i forhold til naturlovene! Det 
var sagsbehandling og engang imellem noget udredningsarbej-
de, der så kunne være noget sjovere.”

“Jeg har nok heller ikke været klar over at det jeg lærte i projek-
tarbejdet, fagligt set lå noget under hvad man ville have fået ud 
af at have taget et regulært kursus på fx . Vi lavede et pro-
jekt om bredbåndsteknologi, og vi syntes vi havde lært os selv 

ganske gode ting omkring det faglige, men det gik op for mig 
at vi alligevel kun var på et fagligt set overfladisk niveau. Vi fik 
ikke rigtig fat i noget af det man kunne forvente af en fysiker-
tilgang, fx sådan noget som ved hvilken hastighed signaler ud-
breder sig i en transmissionslinje – det blev vi netop spurgt om 
til eksamen, og jeg fattede slet ikke spørgsmålet! Det fortæller 
mig at vi kun fik kradset lidt i overfladen af det faglige.”

“Man kunne nok have stillet lidt skrappere krav til at kradse dy-
bere i det faglige end vi gjorde dengang, og det har jeg også helt 
klart et indtryk af at man gør i dag. Jeg tror at man på  
i starten af erne havde svært ved at sætte den faglige fane 
ordentlig fast. Der har nok været en berøringsangst for virkelig 
at tage fat om det faglige. Men det er også ok at man blot krad-
ser i overfladen – eller lidt under overfladen – man skal bare 
erkende det og hele tiden huske at man kun har fat i overfladen. 
Allerede ved at fortælle om hvordan man på nogle få år har væ-
ret igennem så mange emner og dimensioner og projekter, har 
man sagt at man har været lidt overfladisk. Der er jo ingen der 
har fantasi til at tro at man har været i dybden med alle de ting. 
Men det tog mig noget tid at erkende at jeg fagligt set i realite-
ten ikke havde fået en dødskrap uddannelse. At jeg så stadig-
væk har det rigtig godt med at jeg fik mulighed for at få noget 
andet i stedet for, er en anden sag.”

Jan tror på det givende i de klassiske ‘-dyder’ som især hand-
ler om gruppearbejdet hvor man er sammen om at formulere 
og løse problemstillinger. Han vil også fremhæve det at søge in-
formationer og gennemskue hvad der er fundamentale kilder, 
og tillade sig at gå direkte til dem, selvom det er inden for et felt 
man ikke kender til. Endelig var diskussionskulturen på  
også meget værd.
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“Jeg var én af dem der syntes det var meget givende at komme 
til -seminarerne fordi de på et forholdsvis højt niveau 
gav udsyn til nogle områder som man ellers ikke ville støde ind 
i – og så det at få diskussionen med! Her kom der nogle fagfolk 
som vidste alt om et område, og så var der alligevel diskussion 
om hvad de sagde, om de havde ret eller tog fejl, om deres præ-
misser var i orden. Den kultur der ligger i seminarerne, har væ-
ret berigende som overbygning på det at have faglighed.”

“I det hele taget har det at fysik på  ikke var docerende, 
men levende og i arbejde, tiltalt mig meget. At der netop ikke 
var så mange facitlister eller kapitler som bare skulle læses og 
regnes til i morgen. Det var hele tiden det levende og diskussi-
onen der var i centrum, og man kunne skændes om en ligning. 
Det fyldte også meget, og jeg kunne måske godt selv have haft 
glæde af en vægtning hvor jeg brugte lidt mere tid på at be-
skæftige mig med det mere traditionelt faglige end det meta-
faglige.”

“Fanen blev måske holdt ret højt med at man skulle kunne 
gennemføre et fysikstudium på fysikpræmisser. Det er jo her-
ligt at det ikke er så dogmatisk bygget op at man først skal 
igennem matematikken for at nå til fysikken, men jeg oplevede 
at det havde nogle omkostninger at jeg ikke fornemmede hvor-
når jeg skulle læse ordentligt på matematikken så jeg bare kun-
ne det, og hvornår matematikken var så svær at jeg bare skul-
le forsøge at finde ud af at mestre det på et mere instrumentelt 
niveau.”

“Når man vil holde fast i muligheden for at læse fysik uden ma-
tematik som sidefag, må man være ærlig og sige til én, at du 
nok i din fritid af dig selv må læse nogle matematikbøger for at 

kunne følge med. Eller at det godt kan være at der står noget i 
din fysikbogs appendiks om matematik som lige præcis er for 
dig der ikke har haft det i et matematikkursus, og bare fordi vi 
ikke har haft det i et fysikkursus, betyder det ikke at det ikke 
vil være en god idé for netop dig at gøre det. Dengang var man 
i hvert fald ikke så grundig med at gøre klart hvilke forudsæt-
ninger der var nødvendige i de enkelte moduler.”

Speciale uden redningsbælte

Efter at have gennemført tre moduler på geografi og to på fy-
sik, nåede Jan til specialet. Han havde umiddelbart forinden 
været i en praktik han selv havde organiseret hos firmaet Top-
sil, og herigennem havde han opdaget en problemstilling inden 
for det at måle resistivitet på højresistivt silicium. Denne måle-
tekniske problemstilling, hvor Jan skulle lave frekvensafhængi-
ge resistivitetsmålinger af et stykke silicium, så ud til at være et 
overskueligt og udmærket udgangspunkt for et speciale. 

“Jeg troede i hvert fald det blot var måleteknisk, og på  
var de jo skrappe til at tolke alt i frekvensafhængige termer 
med responsteori, så det burde jo fint kunne skrues sammen. 
Projektet gik rimeligt på alt det eksperimentelle, men det gik 
op for mig at der ikke var en teoriramme jeg kunne bruge til at 
tolke alle målingerne. På den måde kom jeg med min analyse 
hurtigt ud på dybt vand.”

“Det er fint at man er på dybt vand, og at det vitterlig er et 
problem hvor der ikke bare er facitlister. Men når man så har 
bakset lidt med det, begynder det at blive farligt hvis man 
ikke har god vejlederstyring, dvs. en vejleder der gør sig over-
vejelser om det er realistisk at man når igennem med det man 
forsøger. Om man kan blive færdig på den måned, eller hvad 



88 89

det nu er, der er tilbage. Jeg mener jeg selv nåede at afslutte 
nogenlunde inden for den tid jeg havde sat af, men min ople-
velse er at det nærmest var på trods af vejlederindstillingen at 
jeg ville være færdig til en bestemt dato. Jeg havde nok ikke
alt det der skulle til for at det var rigtig godt, og min rapport 
kom ikke til at hænge smukt sammen. Jeg havde ikke forklaret 
alle eksperimentelle kurver, og jeg havde ikke udledt alle pa-
rametre. Jeg kunne kun forklare med helt overordnede termer 
hvad det var der skete. Men så måtte jeg skære igennem og af-
levere, og i bakspejlet synes jeg det er helt ok. Man må stå ved 
det og sige at det var hvad man kunne overskue – bedre var jeg 
ikke.”

“Pointen er at det er i orden at man ikke bliver helt færdig med 
det hele, for man er jo netop ude på dybt vand hvor der ikke 
på forhånd er færdige løsninger. Hvis man så ikke får et pro-
dukt bedre end mit, kan det jo umuligt blive et -tal i karakter, 
men så må man vurdere om man har demonstreret tilstrække-
lige færdigheder. Jeg tror jeg fik ni, men jeg tror ikke vejleder-
indstillingen var at det var godt nok. I deres øjne burde jeg nok 
have kløet på indtil jeg havde hele løsningen.”

“Det der står tilbage for mig, var den præmis om at ingen reg-
nede med at specialet blev gennemført på en bestemt tid – 
nærmest tværtimod. Måske bør man kunne mestre sådan no-
get selv på det tidspunkt af ens uddannelse, men det er jo 
netop ofte i specialet at man ikke er så frygtelig godt klædt på 
fagligt, fordi man er kastet ud på dybt vand. Det må være et 
krav til vejlederne at sørge for at der er en plan  og plan  som 
svarer til den studerende og dennes formåen. Og så er det også 
helt ok at der er nogen der får seks eller syv, og nogen som klør 
på indtil de får et velfortjent -tal.”

Tilbage til Topsil

Efter at være blevet kandidat i  gik Jan arbejdsløs et år. Han 
ville gerne have et job inden for halvlederfysik, som han jo hav-
de arbejdet med, og han undersøgte mulighederne for at tage 
til , men fik aldrig ordentlig kontakt til et muligt ansættel-
sessted.

“I stedet blev der mulighed for at jeg kunne få et ph.d.-stipendiat på 
 – og så kunne jeg alligevel godt gøre specialet rigtig 
færdigt, for ph.d.en blev om det samme emne! Det viste sig at
specialets problemstilling var en passende opgave for tre års ar-
bejde – så jeg kunne jo ikke have gjort det færdigt i specialet. Og 
jeg blev i øvrigt ikke engang rigtig færdig i løbet af de tre år!”

“Jeg tror jeg valgte at arbejde med området halvlederfysik – i 
både ph.d.en og i mit job senere på Topsil – af ren og skær in-
teresse. Jeg tænkte nok at nu havde jeg aftjent min værnepligt 
i forhold til det samfundsrelaterede og metafaglige, og at det 
også var helt legitimt at bruge sine kræfter inden for faget. I 
det eksperimentelle arbejde var det interessante at forsøge at få 
en opstilling til at fungere – det er mere legebarnet i én der sy-
nes det er sjovt. I det teoretiske arbejde var det interessant at få 
de – i grunden få – fundamentale teoretiske ting der er behov 
for, til at spille sammen på den rigtige måde. Det var igen det 
med at få reglerne i spil på en kreativ måde.”

Efter tre år var pengene i stipendiet brugt op, men Jan havde 
ikke fået afleveret og tog et job som gymnasielærer, for det var 
hvad han kunne finde. Han meddelte Topsil at han var interes-
seret i et job hos dem, men de kunne ikke med det samme til-
byde ham noget. Jan nåede dog kun at være gymnasielærer i 
tre måneder, før Topsil tilbød ham et job på et treårigt materia-
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leforskningsprojekt som de netop havde fået penge til, og hvor 
Jan skulle arbejde med kemiske egenskaber af silicium.

“Jeg kan huske at man på Topsil først sagde at jeg skulle ansæt-
tes på en treårig kontrakt, men så sagde man lige pludselig ‘nåh 
nej, vi kan bare fastansætte dig, for vi kan jo altid fyre dig igen!’ 
Det var et af mine første møder med det private erhvervsliv.”

“Arbejdet var ikke direkte det samme som jeg lavede i ph.d.en, 
bortset fra at det handlede om silicium. Men det var meget at-
traktivt for mig, for når der var lidt tid til overs, var det helt le-
gitimt at jeg kunne arbejde videre på ph.d.-projektet, og på et 
tidspunkt fik jeg så også gjort det færdigt og afleveret det.”

Jan var det meste af tiden udstationeret på Mikroelektronik 
Centret () på  og var på Topsil ca. en gang om ugen. I 
løbet af de første tre år lykkedes det at få penge til yderligere 
tre et halvt år.

“ var et helt nyt sted dengang, og det var et meget spænden-
de innovationsmiljø. Jeg var forholdsvis privilegeret fordi det 
var et nyt projekt som startede på bar bund, og hvor jeg ikke 
skulle ind i et stort team med klare forventninger til hvad jeg 
skulle kunne bidrage med. Det mindede mere om almindeligt 
-projektarbejde hvor man først skal finde en angrebsvinkel 
og hvilke metoder man skal bruge.”

“Efter de seks et halvt år kom jeg ud til Topsil. Projektet var slut, 
men de ønskede alligevel at beholde mig, så jeg blev i en peri-
ode bare et ekstra hoved i udviklingsafdelingen uden at have 
noget specielt projekt. Efterhånden blev jeg draget mere ind i 
virksomhedens ledelse, måske fordi jeg selv havde vist interes-

se for den slags tidligere i projektet, og efter et stykke tid blev 
jeg tilbudt jobbet som kvalitetschef. Jeg var måske ikke på det 
tidspunkt helt kvalificeret til det, men det faglige i jobbet var 
ikke mere omfangsrigt end at jeg selv kunne læse det op.”

“Noget andet var så om man var i stand til at fylde jobbet ud, 
men det er nu gået fint med tiden. Jeg skulle lære at blande mig 
i hvordan salgschefen kører sin afdeling, og hvordan produkti-
onschefen kører sin. Om der fx er styr på den måde forsendel-
sen får lavet sine pakkelister og fakturerer på, eller om der går 
kludder i systemet. Det handler også om faglig kommunikation 
med kunder som kan finde på at klage eller stille spørgsmål til 
produkterne. I og med at det er en højteknologisk virksomhed 
er det stadig fagligt interessante spørgsmål man bliver stillet 
over for når man har med kunder og leverandører at gøre. De 
ting man skal forholde sig til for at kunne stille de rigtige krav, 
kræver en del faglige færdigheder, så på den måde kan jeg sta-
dig få ekserceret min faglige baggrund.”

“Med det job kan man sige at jeg er i et dilemma mellem spe-
cialist og generalist. Som specialist begrænser man sine valg-
muligheder, og det er nok ikke tilfældigt at jeg netop har været 
i den samme virksomhed i  år – det er jo ikke noget at pra-
le med i dag. Det er ikke sikkert at mine specialistfærdigheder 
kan bruges i andre virksomheder, så hvis virksomheden skif-
ter interesse kan jeg som specialist lige pludselig være over-
flødig. Jeg kan godt bruges som specialist inden for halvleder-
branchen, men uden for denne branche må jeg i stedet udvikle 
mine færdigheder som generalist og søge job som kvalitets-
chef eller mere generelt som teknologichef. Hvis jeg alene skul-
le satse på generalistfærdighederne, vil jeg dog miste noget af 
min faglighed, og det vil jeg nødig.”
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Fremtiden er lys

“For et par år siden påtog jeg mig at finde ud af om vi kunne 
bruge Topsils silicium til solceller. Vi vidste godt at det kun-
ne lade sig gøre, men også at det nok var håbløst at producere 
dem fordi det ville blive alt for dyrt. Men da jeg havde fået kig-
get ordentligt på det, viste det sig at det med visse forudsæt-
ninger kunne svare sig. Det var tilstrækkeligt til at vi formule-
rede et udviklingsprojekt, og det blev så mig der var ansvarlig 
for at planlægge udviklingen og finde interesserede kunder til 
at afprøve vores prototyper. Her i foråret  kulminerede det 
med en international teknisk-faglig konference i Japan hvor vi 
lancerede et produkt inden for højeffektive solceller som blev 
meget godt modtaget. Det har været fornøjeligt for mig at op-
leve først hvordan det der startede med at være en spinkel idé, 
blev til et udviklingsprojekt, dernæst at lave aftale med leve-
randører om råvareleverancer og gennemskue præmisserne 
for at fremstillingen blev til den rigtige pris, og så endelig at få 
lanceret produktet – nu mangler vi bare at der kommer nogle 
kunder der vil købe det! Men det er vi nu meget fortrøstnings-
fulde over for. Og så er det sjovt at have været med hele vejen 
igennem.”

“Det runder meget godt af hvad der i lang tid har været min in-
teresse og har givet mit arbejde den rigtige balance fagligt set. 
Jeg kan få lov til at træde frem og tale om et fagligt område – 
silicium – som jeg har forstand på, men som har nogle stør-
re perspektiver i form af samfundets anvendelse af solceller. Jeg 
kan fremlægge den faglige argumentation for hvordan vi kan 
lave et siliciummateriale der kan give  effektive solceller, og 
vores partner kan så efterfølgende fortælle om at de har frem-
stillet disse solceller ud fra vores siliciummateriale. Og vi kan 
se videre frem til at  på et tidspunkt formulerer et white-pa-
per om solcellers rolle i den vedvarende energi hvor vores pro-
dukt rent faktisk har indflydelse på forventningerne til fremti-
den. Så er jeg næsten kommet tilbage til starten af mit studium 
hvor det handlede om vedvarende energi med et samfundsvi-
denskabeligt perspektiv. Det er måske nok tilfældigt at det er 
nået dertil, men ved højstemte stunder kan jeg godt se en rød 
tråd i det jeg har beskæftiget mig med.”
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“Måske er 80-90% af det jeg bruger nu, noget jeg 

har tilegnet mig efter min kandidatuddannelse, og 

10-20% er noget jeg har lært i uddannelsen. Men 

omvendt var jeg jo ikke kommet dertil hvor jeg er i 

dag, hvis ikke jeg havde haft den uddannelse.”

“Det var mest biokemi der trak, da jeg blev student i . Jeg 
tænkte meget over hvad jeg skulle læse, men jeg var interesse-
ret i naturvidenskabelig metode generelt, altså det at man ud 
fra konkrete måleresultater kan beskrive styrende mekanismer. 
Jeg overvejede meget at læse biokemi på Københavns Univer-
sitet, men så interesserede fysik mig alligevel også, og jeg hav-
de klaret mig godt i det fag i gymnasiet. Basisuddannelsen på 
 var her en mulighed for at vente med valget og så i stedet 
få den brede introduktion til naturvidenskab. Jeg var kun  år, 
og det var voldsomt at skulle rette sig ind.”

“Vi havde ikke haft så forfærdelig meget biologi i gymnasiet, 
men jeg havde privat mødt mennesker der arbejdede med de 
nye områder i biologien, og hele den udvikling der var i gang 
inden for især mikrobiologien, synes jeg det kunne være spæn-
dende at være en del af. Jeg var mindre præcis i forhold til hvad 
jeg syntes var interessant inden for fysikken. Fra starten havde 

jeg den opfattelse at de store spørgsmål i fysikken var afklaret, 
og det var nok derfor jeg vendte mig mod mikrobiologien.”

“Men så kom jeg ind på basisuddannelsen og fi k udvidet hori-
sonten meget. Jeg mødte en hel masse spørgsmål som jeg slet 
ikke havde forestillet mig man kunne stille. De to års udvikling 
på basisuddannelsen var kolossal, sådan som jeg ser tilbage til 
det, og det endelige valg af fag blev baseret på nogle helt andre 
forestillinger og en helt anden tænkning end da jeg var  år. 
Mange af de synspunkter vi gennem gymnasiet havde fået på 
naturvidenskab, blev brudt om. Fx havde jeg ikke syntes ma-
tematik var interessant fordi jeg havde et klart billede af at det 
var et helt afsluttet vidensområde som var uden udvikling.”

“Vi havde fra gymnasiet stort set ingen historisk forståelse for 
sammenhængen mellem videnskabelig, teknologisk og sam-
fundsmæssig udvikling. Men lige netop det – og så forure-
ningsproblematikker – var nok det der var mest i fokus på ba-
sisuddannelsen. Jeg syntes den første, brede diskussion var 
mere interessant end forureningsdiskussion, og det var den jeg 
ønskede at involvere mig i. Perspektivet fra starten var at bi-
drage til udviklingen, men også at påvirke i hvilken retning den 
ville gå. Ambitionerne var ret store dengang.”

ionéren forandret for evigt
Crilles Bacher, kandidat i fysik og matematik fra 
Rektor for det svenske virtuelle gymnasium Mobila
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Det koster at være pionér

“Det blev et par kaotiske år. Det kan godt være at livet er det for 
alle i -årsalderen når man opdager at verden er større, end 
den var da man gik i det trygge gymnasium. Men jeg kan se et 
sammenfald mellem nedbruddet af de lige linjer i det klassiske 
samfund og så en overgang til et samfund hvor man som ung 
skal konstruere sit eget liv, sin egen identitet, og hvor meget 
mindre er givet på forhånd. Vi var en efterbølge efter ’, for vi 
var jo lidt for unge til selv at være med. De koryfæer der havde 
været med, og som vi blandt andet mødte på , måtte vi lyt-
te på, og det var noget helt andet de sagde, end vi havde hørt i 
vores barndom og ungdom.”

“Min generation er vokset op i et samfund hvor mobiliteten og 
kommunikationsmulighederne var begrænsede, og stort set 
havde man sin plads i samfundet fra starten. Min generation er 
derimod måske blandt de sidste der gjorde som deres forældre
 – i hvert fald mens vi var børn og unge. Men så bliver vi på  
i vores tidlige voksenliv pludselig mødt af spørgsmålstegn ved 
alt det vi var opdragede ud fra. Vi skulle finde et helt nyt intel-
lektuelt ståsted. Det var noget af en omvæltning, og den kom 
jeg til at mærke på de to års basisuddannelse.”

“Lærerne dengang var jo unge, mange af dem måske kun ti år 
ældre end os selv. Der var nogle voldsomme diskussioner mel-
lem lærerne om videnskabens værdifrihed – ja, hele videnska-
bens videnskabsteoretiske og historiske legitimitet var til åben 
diskussion. Det var fantastisk vanskeligt at forholde sig til som 
ny studerende, men på den anden side enormt spændende. Det 
gav sig også udslag i diskussioner om hvad vores uddannelse 
skulle bruges til, og hvad vi som studerende skulle lære: Er det 
vigtigst at lære at forholde sig til videnskab på en kritisk måde, 

eller at lære at arbejde videnskabeligt? Vi var jo på en helt ny 
uddannelsesinstitution, og pionerer betaler altid en høj pris! 
Men man får også meget til gengæld ved selv at skulle være 
med til at strukturere og organisere – og det gerne at ville være 
pionér er nok noget der har fulgt mig lige siden.”

Crilles startede på Nat-Bas på den første årgang på  som 
medierne dengang var meget interesserede i. Specielt var den 
naturvidenskabelige basisuddannelse i fokus i flere artikler i 
Politiken i efteråret .

“Der gik ikke engang tre måneder før vi som studerende skul-
le beslutte om vi skulle stille os op på forsiden af Politiken og 
være kritiske over for ’s måde at strukturere tingene på – 
eller om vi ville være solidariske. Det var et meget tydeligt valg 
vi måtte træffe. Der kom journalister ind på stedet og begyndte 
at grave i hvordan man underviste efter 1⁄2- måneder, hvilket 
jo i en historisk sammenhæng er fuldstændig grotesk.”

“Pludselig skulle man til at forholde sig til at der var noget der 
hed medier! Jeg havde aldrig tænkt over tidligere at det aviser-
ne skrev, ikke var rigtigt. Når man sådan er opvokset i et aka-
demikerhjem hvor vi læste et par aviser og stort set troede på 
at folk var troværdige, så var det chokerende pludselig at op-
leve at gå i en virkelighed som blev skildret på en helt anden 
måde i aviserne end ens egen oplevelse. Men der ligger selvføl-
gelig en stor læring i det.”

“Projektarbejdets lyksaligheder var det store ideologiske kors-
tog, og det var også projekterne der var styrende for studiet. Vi 
havde det allerede dengang sådan på Nat-Bas at halvdelen af 
tiden var projektarbejdet og den anden halvdel kurser, og det 
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blev voldsomt kritiseret af de andre hovedområder, dvs. huma-
niora og samfundsvidenskab. For dér skulle det hele være pro-
jektorganiseret. En måde at tilfredsstille dem var så at kalde det 
projektstøttende kurser eller projektorienterede kurser.”

Til kamp på overbygningen

Der var kun - studerende ud af  på den første årgang på 
Nat-Bas der som Crilles valgte at læse egentlige naturvidenska-
belige fag på overbygningen. De øvrige valgte Tek-Sam eller an-
dre uddannelser som ikke stillede det samme krav om en fag-
lig kvalificering inden for ét enkelt naturvidenskabeligt fag. Der 
var ingen institutter før , men i stedet tværfaglige tema-
er, og det var under dem man valgte hvad man ville beskæfti-
ge sig med.

“Jeg valgte faktisk først at læse fysik og kemi, men uenigheder-
ne mellem lærerne på kemiuddannelsen gjorde at det ikke blev 
nogen succes. Det er jo ikke let at læse et fag når uddannel-
sen for det første er så lille at der kun er to-tre lærere, og de 
så for det andet er dybt uenige om hvad perspektivet med un-
dervisningen er. På den måde var det vanskeligere at få tinge-
ne til at fungere på overbygningen end på basis. Og på et tids-
punkt måtte vi tre studerende der læste kemi, opgive at få det 
til at hænge sammen, og så sprang vi over og læste matematik 
i stedet for.”

“Jeg ved egentlig ikke hvor interessant jeg syntes det var at skul-
le læse matematik, men valget hang sammen med hvad der var 
realistisk for mig, og hvor der var et miljø der fungerede. Jeg 
var kommet bort fra biologien, og det var nok også noget med 
hvor jeg syntes de spændende lærere var. Jeg tror man kan kig-
ge længe på undervisningsplaner og -indhold, men det afgø-

rende er hvordan det læringsmiljø man kommer ind i, er. Om 
det er stimulerende og interessant eller en kamp op ad bak-
ke hele tiden. Man skal se utrolig meget på hvor man får nog-
le gode diskussioner og noget der er vedkommende, og hvilke 
kvalifikationer dem der indgår i miljøet, har til at være til stede 
i mere end faglig forstand.”

“Samtidig var det også ret smart at læse matematik når man læ-
ste fysik, for man skulle jo alligevel igennem nærved halvde-
len af matematikken på fysikstudiet. Det var simpelthen det 
der var realistisk at komme igennem med, for på det tidspunkt 
havde jeg allerede brugt 1⁄2 år på kemi. Jeg tror faktisk jeg læ-
ste matematik på kun et år, det gik i hvert fald ret stærkt med 
at tage eksamenerne.”

“Omkring  kom de store diskussioner om hvorvidt  
skulle nedlægges, og jeg var dybt involveret på den studenter-
politiske front i forsøgene på at få  igennem. Der var et par 
store aktioner hvor tingene virkelig spidsede til, og vi var på et 
tidspunkt - mennesker der sad i en central aktionskomite og 
skulle beslutte om vi skulle køre besættelserne af  videre el-
ler ej. Det var jeg så engageret i at jeg slet ikke tænkte på hvad 
jeg skulle have gjort hvis  blev nedlagt. På en eller anden 
måde engagerer man sig i en højere sags tjeneste uden at tæn-
ke på hvad løsningen skulle være for en selv. Der var jo en sag 
at kæmpe for – og det lykkedes jo også!”

“Efter at institutterne på  blev oprettet i , begynder 
man også på  at beslutte hvad der forskningsmæssigt 
skal satses på, og det bliver blandt andet materialefysik. Der 
var et interessant Mössbauer-miljø på Københavns Universitet 
som vi gerne ville have ned på , fordi man mente – og det 
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måtte vi som studerende jo have tillid til – at det var eksempla-
risk eksperimentel grundforskning. Nogle af metoderne man 
brugte, kunne også bruges til at analysere amorfe halvledere, 
som også var et udviklingsområde allerede dengang, og på den 
måde var det grundforskning der ledte frem imod en senere 
teknologisk udnyttelse. Vi var som studerende med til at træffe 
beslutningen, og så blev vi jo også fanget ind af at det nok var 
en god idé selv at være en del af det nye miljø. Det kan da godt 
være at lærerne aftalte det hele bag om ryggen på os, men vi 
følte det som om vi var med i diskussionerne. Derfor blev det 
meget naturligt at vi fem-seks mennesker der på det tidspunkt 
læste fysik, skulle lave eksperimentelt speciale i det område. 
På den måde var vi også pionérer, for der var ikke lavet fysiks-
pecialer på  før vi lavede det. Ambitionerne var også store, 
for på baggrund af en noget tyndere grunduddannelse skulle vi 
præsentere et speciale som var på lige fod med et speciale fra 
et af de traditionelle universiteter. Det tog to år hvor vi stort set 
ikke lavede andet – bortset fra et par matematikeksamener.”

“Efter specialet var jeg blevet klar over at det eksperimentelle 
forskningsliv ikke var interessant for mig – det var for snævert. 
Men vi havde været igennem en masse diskussioner om hvor-
for man egentlig skulle vide noget om det vi arbejdede med, 
hvis ikke det var fordi nogle andre også skulle vide det. Jeg var 
blevet meget interesseret i undervisning, didaktik og pæda-
gogik, og den interesse havde jeg ikke før jeg startede på . 
Den kom igennem mit studium fordi det netop var under op-
bygning. Det at tage stilling til hvorfor vi skulle arbejde pro-
jektorienteret, krævede en grundlæggende pædagogisk analyse 
af hvordan vi erkender og lærer. Mange af naturvidenskaber-
ne er ældre og velstrukturerede videnskaber hvor nogle videns-
områders tradition og eksakthed bare må læres. Det affødte 

spørgsmålet om sammenhæng mellem kurser og projektorien-
teret undervisning – altså om hvor man kan bruge den forsk-
ningsmæssige undervisningsmetode der ligger i det projekt-
orienterede, og hvor det er smartere og mere effektivt at bruge 
velstrukturerede undervisningsforløb, fx i form af kurser. Det 
er en grundlæggende diskussion som jeg har brugt meget si-
den hen, fx i hele reformeringen af Det frie Gymnasium i løbet 
af ’erne.”

Fortrop i gymnasiet

“Jeg tror jeg så det som en naturlig følge af mit studium at blive 
gymnasielærer, så det blev jeg. Vi var ca. otte studerende med 
forskellige fagkombinationer der nogenlunde samtidig som nogle 
af de første blev færdige fra , og vi holdt sammen også 
bagefter. I mange år mødtes vi en gang om ugen og udvekslede 
undervisningsforløb og lavede forsøgsundervisning på tværs 
af skolerne vi var på. Vi var noget særligt fordi vi var de første 
-kandidater der blev ansat i gymnasieskolen, og det gav os 
selvfølgelig nogle problemer fordi folk ikke vidste hvad vi var 
for nogle. Mange syntes det var spændende med sådan nogle 
som os, men omvendt så andre med stor skepsis på os. Vi havde 
på fornemmelsen at de steder vi blev ansat, havde rektorerne 
lagt vores ansøgninger i én bunke og ansøgere fra andre univer-
siteter i en anden bunke. Vi kom hurtigt til at være med i pæda-
gogisk udviklingsarbejde på de skoler vi blev ansat – det var nær-
mest helt naturligt, og man forventede det nok også af os.”

“Vi var også brohoved mellem de forskellige lærergrupper. Der 
var flere helt usædvanlige fagkombinationer blandt os otte, 
men også os der havde matematik og fysik, arbejdede mere 
sammen med humaniora-gymnasielærerne end med fagkolle-
ger. Jeg fokuserede min undervisning på at trække linjer frem 
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til det uafklarede, og på at stille åbne spørgsmål til fagenes hi-
storiske og samfundsmæssige dimension. Jeg lavede under-
visningsforløb om den industrielle revolution og termodyna-
mikken og var på ekskursioner med eleverne til England. Jeg 
arbejdede i det hele taget på en anden måde med faget end den 
traditionelle, hvilket mange af fagkollegerne jo ikke helt for-
stod. Det var vigtigere for dem at eleverne sad og regnede op-
gaver – hvilket heller ikke er uvigtigt, men ikke nødvendigvis 
det eneste vigtige.”

Crilles var først på Vallensbæk Statsskole i seks år, derefter en 
kort periode på Ishøj Amtsgymnasium og kom så til Det frie 
Gymnasium i . Der var mangel på gymnasielærere i mate-
matik og fysik, og det gav flere jobmuligheder for job.

“Mine overvejelser om hvor jeg skulle arbejde, handlede også 
om hvorvidt jeg kunne lide stedets stemning og miljø. Det tror 
jeg mere man skal vælge efter end om lige præcis ansættelses-
politikken eller undervisningsplanerne er på en bestemt måde. 
På Det frie Gymnasium kom jeg ind i en noget anderledes ver-
den fordi det var en selvejende institution med de overlevel-
seskrav der følger med det. Skolen havde allerede en spænden-
de historie fra den blev oprettet lidt før  omkring  med 
en mellemting mellem en marxistisk-pædagogisk tænkning og 
en helt individuel orienteret tænkning – og der var nok aldrig 
kommet en ordentlig afklaring af om det var det ene eller an-
det man satsede på. ’erne betød at der blev sat spørgsmåls-
tegn ved nogle af de grundlæggende paradigmer. Det frie Gym-
nasium har altid haft en masse dispensationer, fx har der aldrig 
været opdeling i sproglige og matematikere. Da gymnasiere-
formen i  kom, skulle grundlaget for gymnasiets eksistens 
genforhandles, og det kom jeg til at stå for.”

“Et stykke tid efter fik rektor et andet job, og da rektoratet blev 
ledigt, begyndte vi for alvor nogle grundlæggende diskussioner 
af hvad skolens fremtid skulle være: Hvor er vi, hvor vil vi ger-
ne hen, og hvilken strategi skal vi vælge for at komme der hen. 
Det endte med at jeg af mange forskellige grunde blev rektor 
for skolen i . Så kom der et langt træk hvor de idéer vi hav-
de formuleret, skulle realiseres. Det handlede om at flytte sko-
len til andre lokaler, få større elevtilgang, men også at reformu-
lere hele den pædagogiske tænkning og projektpædagogikken. 
I den sammenhæng var det vigtigt at få den faglige diskurs – 
hvad enten den var naturvidenskabelig, samfundsvidenskabe-
lig eller humanistisk – ind som et fundament for det tværfag-
lige projektarbejde, og det var en hård kamp, men jeg synes 
det lykkedes. Det lykkedes også at få nye bygninger og få fire-
doblet elevtallet. Som jeg ser det kom skolen til at være med til 
at sætte dagsordenen for projektarbejde i gymnasiet – som nu 
er en af de nyskabelser der kommer med den nye gymnasiere-
form.”

“At det lige blev mig der kom til at stå for reformationerne, og at 
jeg var kvalificeret til det, hang også sammen med det studen-
terpolitiske arbejde jeg havde lavet på . Gennem det havde 
jeg lært utrolig meget, lige fra at analysere budgetter og regn-
skaber til at lave politiske alliancer og sige de rigtige ting på de 
rigtige tidspunkter.”

Mod fremtidens skole

Crilles var i løbet af ’erne som rektor for Det frie Gymna-
sium med til at vende en truende fallit til et millionoverskud 
og en konsolidering af gymnasiet. Han begyndte at tænke over 
hvad gymnasiets udvikling skulle være fremover, og fik samti-
dig interesse for brugen af it i undervisning.
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“Pointen i it er for mig at se at man ved at sætte et netstik i com-
puteren kan komme i kontakt med andre og ophæve det krav 
som man traditionelt har organiseret skolen omkring, nem-
lig at kommunikationen skal foregå i et klasselokale. Ved at 
lade kommunikationen foregå andre steder kan man distribue-
re undervisningen således at eleverne er i et miljø hvor de fak-
tisk lærer mere end de lærer i skolen. Jeg er overbevidst om at 
vi med den nuværende skolestruktur bruger  af ressourcer-
ne på ting som ikke har med egentlig læring at gøre, men som 
handler om alt mulig andet. Der kan også være gode grunde til 
at andet spiller en større rolle. Der er jo fx nogen der mener at 
det er skolen der holder vores nation sammen, og det tror jeg 
faktisk er rigtigt – men man kan spørge om det er rimeligt at 
bruge så mange ressourcer på det.”

“Jeg tror på at der er en stærk sammenhæng – og  er et godt 
eksempel på dette – mellem den måde man organiserer under-
visningsinstitutioner på, og så det eleverne lærer, eller det ud-
bytte de får. I dag har vi nogle teknologier der tilbyder os en hel 
række nye kommunikationsmidler som betyder at vi ikke nød-
vendigvis behøver at have en klasse med - elever som til-
knyttes én lærer i  minutter ad gangen i et klasselokale. Ved 
at organisere sin kommunikation i en læringssammenhæng på 
en anden måde end kun gennem det fysiske møde, får man helt 
andre muligheder for at skabe netværk og dannelsesmulighe-
der på tværs af landegrænser og kontinenter. Jeg foreslog fak-
tisk en plan for hvordan vi skulle udvikle Det frie Gymnasium 
til at blive sådan et sted, men nogle af de ændringer vi havde 
været i gennem de seneste år, havde kostet meget arbejde, også 
for lærerne. Så det var måske ikke lige tidspunktet at komme 
med det på.”

Men så fik Crilles i  et tilbud fra undervisningsministeri-
et om at gå med i projektet Det Virtuelle Gymnasium, som in-
debar muligheden af at lave baggrundsarbejde for etablerin-
gen af en sådan ny virtuel organiseret uddannelsesinstitution. 
Han sagde sin rektorstilling op, men projektet tog efterhånden 
en anden drejning, og det var med til at Crilles søgte stillingen 
som rektor for det svenske gymnasium Mobila i Malmö. Her 
startede han i  for dette delvis virtuelle gymnasium der 
har som mål at være så internationalt som muligt.

“På Mobila er der først og fremmest andre muligheder for at 
organisere undervisningen end at der står  klasselokaler 
klar med  elever i hver. Det er bevidst tænkt ind at der skal 
anvendes andre kommunikationsformer end klasserumssam-
talen. Udfordringen er at organisere den læring der skal ske i 
fremtidens samfund på en mere relevant måde end den tra-
ditionelle skole gør det på. Den skoleform vi har i Danmark, 
er jo industrisamfundets skole som bygger på idéen om at det 
man lærer sig, skal man klare sig med resten af livet. Skolens 
ringeklokke svarer til fabriksfløjten. Det handler i stedet om 
at skabe rammer for læringen som giver eleverne kvalifika-
tioner til at de kan lære hele livet og selv strukturere deres 
læring.”

Du bliver aldrig den samme

“For mig at se er det en akademisk og intellektuel kvalifikation 
at kunne stille de grundlæggende spørgsmål, fx spørge hvordan 
man kan organisere undervisningen mest optimal – og ikke 
bare holde fast i at vi har nogle klasselokaler og et skema som 
skal se sådan ud, men spørge til om det virkelig også skal se så-
dan ud. Jeg tror dog egentlig ikke det har så meget med mine 
fag, matematik og fysik, at gøre som det har med det ekstra-
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curriculære man lærer når man er i et miljø hvor man får lov 
til at diskutere de grundlæggende spørgsmål. Og det kan vel 
lige så godt ske i andre fag.”

“Universitetsuddannelsen giver nogle faglige kvalifikationer 
som gør at man kan undervise i bestemte fag eller lave analy-
ser inden for bestemte faglige områder. Men med mindre jeg 
lige tager en undervisningstjans, er det i de sidste ti år blevet 
sjældent at jeg bruger mine deciderede faglige kvalifikationer 
fra fysik og matematik. Jeg kan da godt se at jeg nogle gange er 
bedre til fx at gennemskue påståede statistiske sammenhæng, 
men det er jo ikke på noget særlig højt plan. Måske er - 
af det jeg bruger nu, noget jeg har tilegnet mig efter min kan-
didatuddannelse, og - noget jeg har lært i uddannelsen. 
Men omvendt var jeg jo ikke kommet dertil hvor jeg er i dag, 
hvis ikke jeg havde haft den uddannelse. Jeg tror mange kom-
mer til at opleve det sådan.”

“De tider er forbi hvor man uddanner sig indtil man er  og 
så bruger de kvalifikationer man har lært, resten af livet. Vi er 
nødt til at være i en konstant dannelses- og uddannelsesproces, 
enten det er i form af formel uddannelse og efteruddannelse el-
ler det er praksislæring og -refleksioner. Derfor er det også me-
get vigtigt – og måske vigtigere end konkrete færdigheder – at 
man i sin uddannelse lærer sig strategier til at kunne lære mere, 
om det så er naturvidenskab, et nyt sprog, teknisk indsigt eller 
specialistviden. I forhold til at skulle træffe uddannelsesvalg i 
dag tror jeg det vigtigste er at sige at du ikke skal regne med at 
du kommer til at beskæftige dig med det du vælger nu, hele li-
vet. Man skal vælge efter hvor man kommer ind i et miljø der 
stiller nogle udfordrende spørgsmål til ens intellekt – hvor man 
i virkeligheden kan komme til at forandre sig mest.”

”Noget af det eneste sikre for mig er at jeg ikke ved hvad jeg la-
ver om ti år. Men jeg tror jeg beskæftiger mig med uddannelse 
og udvikling i et fremtidsperspektiv, om det så er i Danmark el-
ler i udlandet. Lige nu er jeg i gang med at færdiggøre mit spe-
ciale på en -masteruddannelse. Jeg tager den fordi jeg har 
haft behov for at komme ind i en humanistisk forskningstra-
dition og ikke bare udefra se at der er forskel på humaniora 
og naturvidenskab, men også indefra opleve hvad humaniora 
handler om. Jeg har tænkt på om jeg skulle fortsætte sporet fra 
min masteruddannelse til en videregående uddannelse, men 
dels er der jo de økonomiske forhold i det, og dels synes jeg der 
er noget spændende i at være i en driftsorganisation hvor man 
får produceret noget.”

“Det er interessant at der i den markedsorienterede uddannel-
sesverden vi efterhånden befinder os i, er mange uddannelses-
institutioner der i deres annoncering pointerer at ‘vi har den 
personlige uddannelse til dig. Vi kan tilgodese dine behov. Du 
ved hvad du vil, og her kan du lære det.’ Men en af pointerne 
med uddannelse er jo lige præcis at man bagefter ikke er den 
man var, da man startede! Så er højskolernes reklame for dem 
selv meget bedre når de argumenterer med at ‘du bliver aldrig 
den samme igen.’ Selvfølgelig er der også den pointe ved ud-
dannelse at man får nogle faglige kvalifikationer man kan bru-
ge, men det første er mindst lige så vigtigt. Og hvis man under-
betoner det, tror jeg man gør de uddannelsessøgende en stor 
bjørnetjeneste.”

“Jeg ved ikke om fysik og matematik er fag der er gode at foran-
dre sig gennem. Når jeg ser på mange fysik- og matematiklæ-
rere, så er det jo ikke det jeg ser. Jeg tror det er mere miljøaf-
hængigt end fagafhængigt. Man kan komme ind i nogle utrolig 
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snævre miljøer inden for matematik og fysik, men det kan man 
altså også inden for sprogvidenskab og samfundsvidenskab. 
Der sker måske en særlig selektionsproces for de der fuldfø-
rer en naturvidenskabelig uddannelse, fordi der stilles krav om 
at man tilsidesætter sig selv og sit eget identitetsarbejde. Det 
skyldes at meget af den viden man skal tilegne sig, ligger uden 
for personen, hvorimod mange af de mere populære uddannel-
ser inden for fx humaniora bedre kan bruges af den enkelte til 
identitetsarbejde. Og identitetsarbejdet er jo netop meget stør-
re nu end tidligere i industrisamfundet hvor identiteten i høje-
re grad var givet for den enkelte.”

“At biologi er et populært fag handler vel også om at der er et el-
ler andet perspektiv om at man kan gøre noget for at verden 
bliver bedre, fx en miljø- eller forureningsdimension som ty-

pisk handler om hvad vi kan gøre som mennesker for at påvir-
ke denne verden. En sådan dimension som inddrager elevernes 
identitet og ønske om at forandre verden, er nok ikke så tyde-
lig i matematik og fysik, og den er det i hvert fald slet ikke i un-
dervisningsmiljøerne. Jeg tror at noget af vejen ud af krisen 
for naturvidenskab er at inderliggøre naturvidenskaben, dvs. 
at motivere beskæftigelsen med de fag med at de faktisk bety-
der noget for den enkeltes identitet. Gøre det klart at det ikke 
bare er et spørgsmål om at lære nogle specialer og faglige om-
råder at kende, men at det også påvirker ens syn på verden og 
på sig selv. Det kan man gøre ved stille spørgsmål om hvad der 
gør at vi har formuleret vores naturopfattelse og naturbeskri-
velse på den måde vi har, og ved at se det man lærer, i et histo-
risk perspektiv. På den måde kan man også lære noget om hvor 
vi er på vej hen.”
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pgørelse over -kandidate
Udarbejdet af cand.scient. Lisbeth Friis på baggrund af 
data samlet og leveret af Rosa Labarca, -kontoret på 
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Figur 1. Kandidater i matematik fra 1979 til 2003 fordelt på køn og kumuleret

Figur 2. Kandidater i fysik fra 1979 til 2003 fordelt på køn og kumuleret
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Figur 3. Kandidater i matematik fra 1979 til 2003 fordelt på kombinationsfag

Figur 4. Kandidater i fysik fra 1979 til 2003 fordelt på kombinationsfag
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Tabel 1. Kandidater i matematik fra 1979 til 2003 fordelt på kombinationsfag og køn

Fag
1979-1983 1984-1987 1988-1991 1992-1995 1996-1999 2000-2003

I alt
M K M K M K M K M K M K

Fysik 7 0 2 1 3 4 7 4 8 2 38

Datalogi 2 1 1 5 3 5 1 6 3 5 2 34
Kemi 1 1 3 1 5 2 0 13
Eksternt fag 5 3 2 1 11
Geografi 2 1 4 3 1 11
Kommunikation 1 1 1 2 1 3 2 11
Molekylærbiologi 2 1 6 1 1 11
Biologi 2 3 1 6
Filosofi og videnskabsteori 1 3 4
Historie 1 1 2 4
Engelsk 1 1 1 3
Samfundsfag 3 3
Dansk 1 1 1 2
Fransk 1 1 2
Miljøbiologi 1 1 2
Off. Økonomi og regulering 2 2
Adm. Data 1 1
Psykologi 1 1
I alt 13 3 14 9 11 7 15 10 19 26 23 9 159
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Tabel 2. Kandidater i fysik fra 1980 til 2003 fordelt på kombinationsfag og køn

Fag
1980-1983 1984-1987 1988-1991 1992-1995 1996-1999 2000-2003

I alt
M K M K M K M K M K M K

Matematik 7 2 1 3 4 7 4 8 2 38
Geografi 1 2 3 3 1 1 11
Historie 2 3 2 1 2 1 11
Datalogi 3 1 1 1 3 9
Kommunikation 3 1 2 1 7
Kemi 1 5 6
Filosofi og videnskabsteori 4 1 5
Psykologi 2 2
Eksternt fag 1 1
Molekylærbiologi 1 1
I alt: 8 0 4 0 11 1 12 6 16 7 21 5 91
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Figur 5. Kandidater fra den åbne uddannelse i matematik 1995-2001. Kumuleret
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Tabel 3. Ph.d.-kandidater fra IMFUFA

Nr. Navn År Ph.d.-afhandling

19 Bettina Dahl Søndergaard 2003 A focus group study of Danish and English high-achieving high school pupils of 
mathematics: what van we learn from their verbalised explanations of how they 
learn mathematics

18 Jens Dolin 2002 Fysikfaget i forandring – Læring og undervisning med fokus på dialogiske 
processer, autenticitet og kompetemceudvikling

17 Johan Lithner 2001 Undergraduate Lerning Difficulties and Mathematical Reasoning
16 Stine Sofia Korreman 2000 Structure and dynamics close to the main transition i phosoholipid bilayers
15 Tine Wedege-Mathiassen 2000 Matematikviden og teknologiske kompetencer hos kortuddannede voksne
14 omas B. Schrøder 1999 A Model Glass Former and A Hopping Model
13 Johannes K. Nielsen 1999 Fluctuations and Linear Response in Supercooled Liquids
12 Tinne Hoff Kjeldsen 1999 En kontekstualiseret matematikhistorisk analyse af ikke-lineær programmering: 

udviklingshistorie og multipel opdagelse.
11 Michael Danielsen 1998 Modeling of Feedback Mechanisms which Control the Heart Function in a View to 

an Implemantation in Cardiovascular Models.
10 Jan Vedde 1998 Elektrisk impedansspektroskopi af silicium
9 Annemette Sofie Olufsen 1998 Modelling the Arterial System with Reference to an Anaesthesia Simulator
8 Hanne Andersen 1998 Family Resemblance Concepts in Science
7 Christine Maria Papadakis 1996 Structure of Dynamics of symmetric diblock copolymers
6 Søren Brier 1994 Information er sølv…
5 Tage Christensen 1994 Description of a Method of Measuring the Shear Modulus of Supercooled Liquids 

and a Comparison of their ermal and Mechanical Response Functions
4 Peter Harremoës 1993 Tid og betinget uafhængighed
3 Lena Lindenskov 1992 Hverdagsviden og matematik – læreprocesser i skolen
2 Johnny T. Ottesen 1992 Representations Related to Automorphism Groups for Boson an Fermion Algebras
1 Michael Pedersen 1990 Kontrolteori for hyperbolske randværdiproblemer
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