
Helte i den globale vidensøkonomi? 

Håb, drømme og forventninger blandt indiske ingeniørstuderende 

Dette ph.d.-projekt på Aarhus Universitet går gennem antropologisk feltarbejde bag om 

fortællingen om Indiens spring frem på den globale sene i kraft af sin unge og 

veluddannede befolkning. Projektet fokuserer på indiske ingeniørstuderende, der optræder 

som en fremtrædende figur i denne fortælling. Stærke forventninger til de 

ingeniørstuderende er centrale i den omfattende ekspansion og reform af indiske 

universiteter og ingeniørhøjskoler, og de studerende spiller en hovedrolle i forestillinger om 

vejen frem for Indien udtrykt i film, medier og dagligliv. Med fokus på de studerende er det 

projektets mål at belyse den flertydighed af håb, konflikter og uligheder, der vil blive 

bestemmende for Indiens fremtid i en global vidensøkonomi. 

Feltarbejde på indiske ingeniørskoler 

Projektets centrale spørgsmål er, hvordan den politiske og samfundsmæssige forestilling 

om de ingeniørstuderende som pionerer i Indiens nationale udvikling udfoldes af de 

studerende selv. Hvordan realiseres denne forestilling i forhold til forventningspres fra 

samfundet og de studerendes familier og i forhold til forskelle i køn, kaste, klasse og 

religion? Med støtte fra COWIfonden gennemføres i løbet af 2013 og 2014 otte måneders 

feltundersøgelser blandt ingeniørstuderende i New Delhi. Fokus vil være på 

deltagerobservation og interviews med studerende, deres forældre og universitetslærere. 

Viden her fra vil blive suppleret med en spørgeskemaundersøgelse blandt studerende, 

samt arkivstudier og interviews med ansvarlige i det politiske system og blandt aftagere af 

ingeniørkandidater i det indiske erhvervsliv. 

Fremtidige konkurrenter eller samarbejdspartnere? 

Projektet vil resultere i ny viden om, hvad der karakteriserer de kommende indiske 

ingeniører, deres uddannelse, vilkår og forhåbninger. Det vil give indgående kendskab til 

en gruppe mennesker, der forventes at udgøre såvel samarbejdspartnere som 

konkurrenter til danske ingeniører, og som danske virksomheder og universiteter i 

stigende grad rekrutterer. I et større perspektiv vil projektet føre til ny indsigt i den 

komplekse og modsætningsfyldte udvikling, det Indien, der ofte anses som en 

fremadstormende teknologisk supermagt, står i.  

Resultaterne vil blive formidlet i både policy- og forskningssammenhæng. Projektet vil 

være relevant for forskning i globalisering af universiteter og højere uddannelse, for policy-

aktører på universitetsområdet og for virksomheder og institutioner, der samarbejder med, 

opererer i eller rekrutterer fra Indien.  

 


