DANMARKS INSTITUT FOR PÆDAGOGIK OG UDDANNELSE
AARHUS UNIVERSITET

27. møde i forskningsudvalget: Mandag, d. 7. juni 2021, kl. 9.00 – 12.00
Sted: Mødet blev afholdt digitalt på Teams

DAGSORDEN

Deltagere: Claus Holm, Christian Christrup Kjeldsen, Katja Brøgger, Morten Nissen,
Dorte Kousholt, Kirsten Elisa Petersen, Ditte Winther-Lindquist, Cathrine Hasse, Helle
Plauborg, Søren Smedegaard Bengtsen, Venka Simovska, Ning de Coninck-Smith, Kristine Kabel, Eva Gulløv, Dorthe Staunæs, Uffe Jankvist, Monica Carlsson, Henrik
Nitschke.
Afbud: Ulrik Brandi, Karen Valentin.
Gæster: Dorte Marie Søndergaard under punkt 2. Heather Swanson under punkt 3.
Carsten Fenger Grøndal, Cecilie Harrits & Ulrik Hvilshøj under punkt 4.
Dato: 26. august 2021
Ref: HN
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Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden. V./CH.
Ad 1.
Dagorden blev godkendt.
2. Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (FKK).
Oplæg ved DPUs medlem af FKK, Dorte Marie Søndergaard (DMS), om arbejdet som bedømmer i Rådet, etc.
Bilag: PPT-præsentation v. Dorte Marie Søndergaard.
Ad 2.
DMS lagde i sit oplæg vægt på:
1) Forskerinitieret grundforskning er i højsædet. Udviklings- og praksisprojekter støttes ikke. Samfundsrelevans er ikke et kriterium, men det betyder
ikke, at projekter ikke kan være meget samfundsrelevante. Rene ’applied
research’-projekter hører ikke hjemme hos FKK.
2) Tematisk forskning fylder mere og mere i DFF. I år er der fx mange penge
til Grøn omstilling og Inge Lehmann-virkemidlet. Sidstnævnte har særligt
fokus på kvindelige forskningsledere.
3) FKK har 12 bedømmere, sammensat af VIP fra forskellige humanistiske
fag og områder. Ansøgninger læses i princippet af alle, så det er et must, at
man får feedback fra kollegaer uden for sit eget område. Jo flere jo bedre.
4) Education hører sammen med filosofi, idehistorie, teologi og måske fremover psykologi. Forbehandling af ansøgninger i undergruppen.
5) Tværfaglige ansøgninger går videre til et særligt tværgående udvalg.
6) Skriv klart og forståeligt, ikke indforstået.
7) Mange ansøgninger sendes i internationalt review. Review er kun rådgivende, det er Rådet, der har den besluttende autoritet.
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8) Vedrørende partshøring i forhold til review: Vær seriøs og påpeg misforståelser, ikke din eventuelle vrede over reviewet.
9) CV (ansøgers kvalifikationer) er vigtigt i FKK, om end ikke helt så vigtigt
som i andre råd, hvor det vægtes helt op til 50%. Teamets kvalifikationer er
ligeledes vigtige.
10) FKK-medlemmerne er dedikerede fejlfindere, derfor skal der tænkes
over hver detalje i ansøgningen. De fleste ansøgninger er ikke dårlige, men
succesraterne er meget lave. Vinderne er ikke superhelte og de andre tabere, for forskellene er ofte marginale.
11) Internationalisering er yderst vigtigt. Der kan internationaliseres på forskellige måder i projekterne, men internationalisering kan ikke udelades.
Der udspandt sig efter oplægget en kort diskussion om det store ressourceforbrug, der anvendes på universiteterne til de flere og flere ansøgninger,
der skrives. Det blev konstateret, at konkurrenceudsættelsen er høj og også
for høj, men det er svært at ændre på de logikker, der driver det stigende
ansøgningsvolumen.
Bilag med DMS’ slides er vedlagt referatet.
3. Orientering om og diskussion af potentialer i den nye Arts-satsning CEH –
Centre for Environmental Humanities.
Gæst: Heather Swanson (HS), IKS, leder af CEH
Bilag: PPT præsentation v. Heather Swanson.
Ad 3:
HS introducerede til Center for Environmental Humanities ud fra vedlagte
PPT-præsentation. Herefter lagde HS op til en kort diskussion af, hvordan
DPU kan nyde godt af og bidrage til centret. Udgangspunktet er, at Humaniora står i centrum for aktiviteterne på AU og ikke, som det ofte sker, at humaniora (og samfundsvidenskaberne) bliver en slags add-on til tekniske, naturvidenskabelige eller medicinske tilgange.
Udvalgets medlemmer hilste centret velkommen og så frem til at undersøge
mulighederne for samarbejde med centret.
4. Oplæg om og drøftelse af tendenser inden for videnskabelig publicering
Carsten Fenger Grøndahl, Cecilie Harrits og Ulrik Hvilshøj fra Aarhus Universitets Forlag (AUF) fortæller om forlagets internationale samarbejder og de
muligheder for forskerne, dette indebærer. CFG vil også komme ind på internationale tendenser inden for videnskabelig publicering generelt, og
hvad det betyder for forskerne.
Gæster: Carsten Fenger Grøndal (CFG), Sofie Harrits (SF), Ulrik Hvilshøj (UH)
fra Aarhus Universitets Forlag.
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Bilag: PPT-præsentationer v. CFG og SF.
Ad 4:
Oplæg v. CFG og SF tog udgangspunkt i to PPT-præsentationer, der vedlægges referatet.
FU drøftede spørgsmålet om finansiering med oplægsholderne. CFG anførte, at det er vigtigt at få faglig sparring tidligt i forhold til mulighederne
for publicering hos AUF. Desværre satser de almennyttige fonde ikke på pædagogik og uddannelsesforskning, når de støtter publikationer. Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF) er en mulighed, men fonden har mere og
mere fokus rettet mod international publicering, så støtte til dansk publicering er sværere at få igennem hos AUFF.
Udvalget havde følgende spørgsmål, herunder:
•
•
•

Der er mange retningslinjer, der skal følges ved AUF’s standarder.
Gør I det ikke lidt for svært for forskerne?
Bundlinjen er, at det er dyrt at publicere hos AUF. Vi må finde nye
måder at publicere på, fx print-on-demand, som kunne nedsætte
prisen. Hvad tænker AUF om print-on-demand?
Hvorfor vælge AUF og ikke fx Springer?

CFG svarede:
Det er korrekt, at AUF har en række benhårde krav til specifikke formater,
fx Tænkepauser, men det har i den grad vist sig at være en fordel, da en væsentlig del af forklaringen på successen har med selve formatet at gøre. Forskerne synes typisk, at det er hårdt at skrive inden for de rammer, som AUF
udstikker, men de ender normalt med at være meget glade for resultatet.
AUF er ikke interesserede i print-on-demand, da det ikke muliggør den kvalitet, som forlaget tilstræber. AUF vil hellere genoptrykke.
Det kan ofte være svært at få kontakt med udenlandske forlag. De store forlag er på vej nedad, kvalitetsmæssigt, for eksempel peer reviewer forlaget
Routledge ikke længere alt. Alle US-universitetsforlag tilsammen udgiver
mindre end fx Routledge, og erfaringen er, at det er meget svært for en
dansker uden relevant netværk at komme igennem hos for eksempel Columbia University Press, hvor kvaliteten er meget høj.
5. Drøftelse af forslag om etablering af et DiversityLab på Arts. Forslaget er
udarbejdet af Dorthe Staunæs, Marie Vejrup og Lone Kofoed. V./CH
Bilag: 2-siders forslag vedlagt.
Ad 5:
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Dorte Staunæs orienterede kort om baggrunden for initiativet. Der er ikke
tale om et program, et projekt, et netværk, men et laboratorium, hvor der
konkret skal arbejdes med de allerede eksisterende aktiviteter, projekter og
disses empiri ved halvårlige laboratorier på Arts.
CH afsluttede punktet med at anføre, at ressourcespørgsmålet vil blive taget op i fakultetsledelsen, hvor der generelt er en positiv stemning for initiativet.
6. Orientering om og diskussion af forskningsintegritet og ansvarlig forskningspraksis – fokus på:
1. Peer review af alle udgivelser ved eksterne samarbejder, der publiceres i DPU-regi. Hvordan gør vi det? V./CC
Ad 6:
Punktet udskydes til et senere møde.
7. Orientering
a) Status på årshjulet
b) Status på genåbning
Ad 7:
CH henviste til de udmeldinger, der er udsendt i diverse nyhedsbreve angående genåbningen.
8. Eventuelt
a) På afdelingsmøde i Pædagogisk Antropologi er der blevet spurgt til, hvad
FU tænker om workzone og GDPR-relaterede spørgsmål. V./Cathrine Hasse.
Catrine Hasse spurgte til, om VIP har mulighed for at få indflydelse på udrulningen af Workzone journaliseringssystemet?
CH replicerede, at punktet pga. tidsmangel vil blive taget op på et senere
møde, samt at vi skal hjælpe hinanden med at finde de rigtige løsninger.

CH, KB, HN, d. 26.august 2021

DFF – FKK
2021
/ Dorte Marie Søndergaard

1.
2.
3.
4.

hurtigt overblik over maskineriet i forskningsrådet
generelle gode råd
bedømmelseskriterier
hvad falder ansøgninger på f.eks.?

DFF og FKK i tal: https://dff.dk/dff-arsrapport-2020.pdf
DFF opslag:
https://dff.dk/dff_e2020_f2021_dk.pdf

DFFs opgave
Danmarks Frie Forskningsfonds (DFF’s) hovedopgave er at yde finansiel støtte til konkrete og
tidsbegrænsede forskningsaktiviteter baseret på forskernes egne ideer. Fonden ser det som sin
væsentligste opgave at understøtte vækstlaget og den fortsatte udvikling inden for den frie,
forskerinitierede forskning. Fonden lægger afgørende vægt på, at den forskningsfaglige kvalitet
bliver sikret i de projekter, som fonden støtter.

DFF’s strategi samt politikker fremgår af fondens hjemmeside www.dff.dk

Lovgrundlaget for DFF er Lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og
Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond.
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planlægning
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Sapere Aude: DFF-Forskningsleder
Internationale postdoc-stipendier
Forskeruddannelse uden for universiteterne (ph.d.)
Forskningsnetværk
Tidsskrifter

Hvem behandler?
Rådet behandler – og tager en samlet beslutning
Før rådets behandling bliver nogle virkemidler forbehandlet i sektioner (FP1, FP2, Sapere Aude
1.behandling – 2.behandling foregår i rådet)

Sapere Aude sendes efter rådets 2.behandling videre til interview og afgørelse i formands- og
næstformandsgruppen på tværs af rådene
Tidsskrifter behandles alene af Forretningsudvalget
Alle tværfaglige ansøgninger går videre til T-udvalget

Eksterne vurderinger
Ansøgninger ledsages af (flere lag af) eksterne vurderinger – men i varierende grad:
FP2 ansøgninger forbehandles altid af humanistisk tværfaglige paneler
Sapere Aude får eksterne reviews foretaget af eksperter udpeget individuelt til hver ansøgninger

Der indkaldes løbende udtalelser fra eksperter i andre råd, når det vurderes nødvendigt
Der varieres i antal af forbehandlere internt i FKK, når det vurderes nødvendigt med mere end en
Vurderes det, at rådet ikke dækker en ansøgnings felt godt nok, indkaldes under alle
omstændigheder ekstern vurdering – uanset virkemiddel
En ansøgning kan med andre ord være ledsaget af mange ekstra lag af vurderinger – før den
læses af rådets tolv medlemmer

Videnskabelig kvalitet
(kriterier kan findes opslagsteksten)
• Sandsynliggør projektbeskrivelsen, at projektet indeholder et potentiale for videnskabeligt fremskridt, fornyelse og originalitet
(teoretisk, metodisk og empirisk)?
• Er der tale om en forskningsmæssig fornyelse frem for en udvidelse af allerede igangværende forskning?

• Sandsynliggør projektbeskrivelsen, at projektet bidrager til internationalisering af dansk forskning?
• Indeholder projektbeskrivelsen

en klar og afgrænset problemformulering og målsætning?
en beskrivelse af state of the art og/eller de videnskabelige udfordringer inden for projektets forskningsområde og
projektets potentielle bidrag hertil?
konsistente og hensigtsmæssige hypoteser?

en redegørelse for det teoretiske og/eller metodiske grundlag, herunder en argumentation for, at de foreslåede aktiviteter er
relevante i forhold til dette grundlag?
• Hvis det er relevant for projektet: Er der argumenteret for sammenhæng mellem projektets hypotese, teori og metode?
• Hvis det er relevant for projektet: Er der en tilstrækkelig beskrivelse af projektets empiriske materiale eller datagrundlag,
herunder eventuelle pilotprojekter og/eller eventuelle præliminære data?

• Hvis det er relevant: Er der tilstrækkelig synergi mellem de enkelte dele af projektet?

Ansøgeres kvalifikationer
Har ansøger dokumenteret:

videnskabelige kvalifikationer i et omfang, som er nødvendigt for projektets gennemførelse?
en videnskabelig produktion inden for projektets område i et omfang, som er nødvendigt for projektets
gennemførelse?
kvalifikationer som forskningsleder i et omfang, som er nødvendigt for projektets gennemførelse?

• Har de øvrige centrale deltagere i projektet dokumenteret videnskabelige kvalifikationer i et omfang, som er
nødvendigt for projektets gennemførelse?
• Medvirker relevante forskere i ind- og udland, og er der, hvis det er relevant, tilstrækkelig medvirken fra
virksomhedspartnere?
• Er der en strategi for organisering og ledelse af projektet, herunder en redegørelse for arbejdsdelingen mellem
de involverede forskere?
• Er eventuelle ph.d.- og postdoc-stipendier velintegrerede, og udfylder de en tydelig funktion i projektet?

Gennemførlighed
• Er der allokeret tilstrækkelige ressourcer til projektet, herunder faglige rammer, personale og
adgang til nødvendige faciliteter og udstyr?
• Er der fremlagt en realistisk arbejds- og tidsplan for projektet, der bl.a. tager højde for
rekruttering af eventuelle unavngivne deltagere og formidling af projektets resultater?
• Redegør projektbeskrivelsen for projektets milepæle og succeskriterier, og er disse realistiske?
• Er der proportionalitet mellem projektets omkostninger og det forventede videnskabelige
udbytte?
• Er der proportionalitet mellem de foreslåede aktiviteter og det foreslåede budget? Er der
herunder en god sammenhæng mellem, hvad de ansøgte midler skal finansiere, hvornår de skal
anvendes, samt hvilke opgaver og hvilke personer midlerne skal finansiere?

• Er eventuelle etiske aspekter belyst tilfredsstillende, hvor dette er relevant?

Publicering og formidling af resultater
• Er de samlede overvejelser om publicering/formidling/patentering af projektets resultater
beskrevet tilfredsstillende?
• Hvis det er relevant: Er der redegjort for sandsynligheden og planen for patenter i det
foreslåede projekt?

Andet:

• Gavner aktiviteterne dansk forskning?
• Omfatter projektet/aktiviteten forskeruddannelse i relevant omfang?
• Bidrager projektet/aktiviteten til at forbedre forskermobiliteten nationalt/internationalt og –
hvis det er relevant – mellem forskningsinstitutioner/erhvervsliv?

FKK’s generelle gode råd
• Have a clear structure and layout
• Communicate your idea broadly and in a clear language
• Set a team with the most qualified researchers with clearly defined tasks

• Know your limits and apply for a feasible project
• Make a budget that reflects exactly what you need
• Be transparent and up front

Kvalifikationer PI, team, advisory board
Følgende kriterierne i opslagsteksen er det væsentligt, at:

… PI har videnskabelige og relevante kvalifikationer på det niveau, der skal til for at gennemføre
og lede projektet – at PI er velpubliceret
… teamet har videnskabelige og relevante kvalifikationer på det niveau, der skal til for at indgå
og udføre opgaverne – om deltagerne er velpublicerede
… advisory er board relevant sammensat – centrale og topkompetente miljøer inddraget –
tydeligt, hvad funktionen, og hvad opgaverne er

… at arbejdsdeling og arbejdsplan er velbeskrevet og realistisk
… at synergien er gennemtænkt og tydeligt udfoldet

Beskrivelse af forskning
Følgende kriterierne i opslagsteksten er det væsentligt, at

… det videnskabelige fremskridt er tydeligt udfoldet (originalitet og nybrud),
og at fremskridt i forhold til eksisterende forskning er tydeligt udfoldet

… der derfor er et klart udfoldet state of the art (som udgangspunkt for den
planlagte forskning); og at bidraget til state or the art er tydeligt
… der er klare og præcise forskningsspørgsmål
… projektet er velteoretiseret og centrale begreber er klart defineret
… metode er ekspliciteret i detaljer – WP’er er velbeskrevet –
ansvarsfordeling tydelig – synergien beskrevet ….

Realistisk at gennemføre – publiceringsplan - etik
Er projektet realistisk at gennemføre - rammer for forskningsarbejdet sikret og på plads –
ressourceallokering (tid, personale, relevant udstyr) beskrevet – realistisk og velbegrundet
budget
Realisme og transparens, også vist i en nøje beskrivelse af opgaver, plan for gennemførelse,
work flow, - tydelig sammenhæng med budget og ressourceallokering og output
Klar og tydelig plan for output - publiceringsplan – vægt på forskning på internationalt
niveau

Etik: velbeskrevet – velreflekteret – relevant – dækkende – adresserer eventuelle risici
Endelig er der specifikke kriterier for nogle virkemidler – læs opslag grundigt

etc.
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WHAT IS CEH?
Started in late 2016 by Felix Riede (Archaeology) as IKS center
Current leadership: Heather Anne Swanson, Director; Georg Fischer, Co-director
Centre Aims:
1) to serve as an institutional entity that fosters innovative scholarship in the
environmental humanities by creating a dynamic and productive setting for knowledge
exchange, project catalyzation, and talent development across disciplines at AU

A RESOURCE FOR STRENGTHENING
ENVIRONMENTAL RESEARCH AT AU ARTS

2) to be a gateway for linking AU to international EH community and organizations

Heather Anne Swanson
Centre Director (2019- )
Associate Professor, Anthropology

ARTS
AARHUS UN IVERSITY

3) to establish AU as a national and international leader in the field of interdisciplinary
Environmental Humanities
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WHAT IS EH?

AN OPEN WELCOME

• Diverse field including literary eco-criticism, eco-art,
environmental anthropology, environmental history, geography,
landscape studies, and education for sustainability

• CEH as dynamic and responsive platform - developing with member
interests
• Currently about 20-30 participants at ~3 monthly events
• Growing newsletter list and Twitter feed (over 900 followers)

• Distinct foci of AU CEH
• Transnational engagements beyond Euro-America

• How might researchers in your departments benefit from CEH?
• How might CEH grow in new directions through engagment with
researchers in your department?

• Innovative collaborations across humanities disciplines and
with fields beyond the humanities (natural/technical sciences,
art practitioners, etc.)

ARTS
AARHUS UN IVERSITY

7 JUNE 2021

A RTS
A A RHUS UN IVERSITY

CENTRE FOR ENVIRONMENTAL HUMANITIES

3

7 JUNE 2021

CENTRE FOR ENVIRONMENTAL HUMANITIES

4

PRESENT ACTIVITIES

WEBSITE: HTTPS://CEH.AU.DK

• Seminar series and reading groups
• PhD courses, Summer University courses, IV-fag
• International conferences
• Guest scholar hosting
• Grant application support
• Engaging with international EH groups/programs (in Norway, Sweden,

NB: Sign-up to receive newsletter
approx. every three weeks

Germany, South Africa, U.S., Australia; including NoRS-EH; BRIGHT, EH

Facebook:
https://www.facebook.com/cehaarhus/

Summit, UCT-EHS)

Twitter:
https://twitter.com/ceh_aarhus

• Field-building for EH in DK (DFF/FKK Network)
ARTS
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DFF/FKK NETWORK

WHAT ARE BENEFITS OF CEH?
• Amplify visibility and impact of existing projects (e.g. dissemination/event partner)
• Provide web platform/entry point for international researchers and students to see/find
(i.e. potential PhD applicants, Marie Curie applicants, visiting scholars)
• Publicize environmental events across school boundaries
• Offer venue for presenting environmental research to other colleagues
• Catalyze new interdisciplinary initiatives
• Place to meet AU staff working on allied topics (research community integration)
• Interface with AIAS scholars/general academic community around environmental
themes
• Stronger PhD student/Post.doc community via reading groups, courses
• Strength grant applications related to environmental topics by providing opportunities
for additional impacts, interdisciplinarity, and talent development.

• The Network for Global Justice and the Environmental Humanities: Transformative
engagements between academia and civil society
• Three year project from 2021-2024
• Collaboration among Roskilde University, Aarhus University, and Aalborg University
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PLANS FOR 21/22
• Transformation into Arts-level center
• Re-launch as Centre for Environmental Humanities+ to emphasize that
interdisciplinary and “more-than-humanities”
• Set up CEH board to ensure full inclusion of staff at IKK, IKS, DPU

AARHUS
UNIVERSITY

• More active outreach and inclusion (within Arts and with NatSci, etc.)
• Meaningful individual/small group conversations
• Joint cross-centre events
• Improved communications/newsletter/outreach/upgraded website
• Establish a CEH PhD Student Seminar and PhD “Summer School” or similar

ARTS
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Facts

VIDENSFORMIDLING
- på forskningens egne præmisser

FORSKNINGSPUBLICERING
- på højeste niveau til målgrupper i ind- og udland

VIDENSFORMIDLING
- på forskningens egne præmisser

FORSKNINGSPUBLICERING
- på højeste niveau til målgrupper i ind- og udland

Bred formidling i serier

Tænkepauser: 1,7 mio. trykte eksemplarer

Lyden af verden i samarbejde med Storytel

Danmarks historie i 100 bind

Partnerskabsstrategi
Kanaler for viden fra ‘100 danmarkshistorier’:

Vidensspredning ad egne nye kanaler
Radioproduktionsselskabet

- etableret med Folkeuniversitetet i 2019

Videnslyd-holdet

Dagligt vidensmagasin Kraniebrud
- Tredjemest lyttede program på Radio4

- 500 forskellige forskere har været gæster

”Værterne Ditte Maj Gregersen og Emil Hoffmann

Nielsen er simpelthen en fornøjelse at lytte til. De
skiftes til at tage os lyttere i hånden og guider os
sikkert igennem programmerne.”
- Ingeniøren

Egen podcastkanal

Vidensspredning ad egne nye kanaler
Nyhedsmediet

Lanceres efteråret 2021

- Støttet af Medienævnet

Vid&Sans-holdet nu

Styregruppen for Vid&Sans
• Anne-Marie Dohm, adm. dir. og ansv. chefred. Radio4
• Maja Horst, professor, DTU, formand Danmarks Frie
Forskningsfond
• Ulrik Haagerup, adm. dir. Constructive Institute
• Anne Engedal, adm. dir. Videnslyd
• Sten Tiedemann, rektor Folkeuniversitetet i Aarhus
• Per Westergård, formand Jysk Fynske Medier

Vid&Sans er karakteriseret ved
• Samskabelse: Indholdet skabt af journalister og forskere i fællesskab. Sikrer forskerne
kontrol over budskaber og kontekst.

• Dybe nyheder: Kun bevægelser og brud, der kan sætte sig væsentlige og varige spor.
• Samfundsdrevet: Aktualitet og relevans hentet i samfundet.

• Spørgsmål: Videregiver også forskningens tvivl og foreløbige bud – og rejser nye
spørgsmål.
• Involvering: Vid&Sans aktiverer og engagerer sine brugere – ved at involvere dem i
både udpegning og diskussion af de spørgsmål, mediet skal beskæftige sig med.

Konkurrentdiagram

”EKSTERN”
AKTUALITET
Høj

Landsdækkende dagblade
Nichedagblade

*

*
*

Lav
Fagblade

Lav

FORSKNINGSMÆSSIG
TYNGDE
Høj

Dummy

VIDENSFORMIDLING
- på forskningens egne præmisser

FORSKNINGSPUBLICERING
- på højeste niveau til målgrupper i ind- og udland

VIDENSFORMIDLING
- på forskningens egne præmisser

FORSKNINGSPUBLICERING
- på højeste niveau til målgrupper i ind- og udland

Egne udgivelser på engelsk 2019

Distributionspartnere

Digital vidensspredning globalt

Camp Century
sampubliceret med Columbia University Press 2021

Nordic World
sampubliceret med University of Wisconsin Press fra 2021

Reflections

sampubliceret med Johns Hopkins University Press fra 2021

Internationalt arbejde med OA

Det nye

Etableres 2019 som joint venture med Folkeuniversitetet

Forlaget optages 2019 som tredje europæiske medlem
Etableres med støtte fra Medienævnet 2021

Forslag om Diversity Lab Aarhus University/Arts
Formål
Laboratoriets formål er at højne kvaliteten og formidlingen af køns- og diversitetsforskning på
tværs af hele Arts ved at samle viden, producere viden og disseminere viden.
Aarhus Universitet har i såvel den overordnede strategi som i AU’s Handleplan for Ligestilling
(2020-2022) fokus på at skabe forskning af højeste internationale kvalitet, der kan bidrage til
samfundsudviklingen og løsningen af samfundsmæssige udfordringer for et demokratisk og
bæredygtigt samfund. Forskningsmæssige gennembrud forudsætter, at fagdiscipliner og
fagmiljøer udvikles og styrkes –bla gennem talentudvikling og diversitet i forskningsmiljøerne.
For at understøtte det mål har AU generelt og Arts specifikt brug for en fremadrettet,
tværgående og eksperimenterende indsats vedr. forskning i køn og diversitet. En tværgående
indsats vil styrke kvalitet, internationalisering og formidling af køns- og diversitetsforskning
på Arts og skabe synergi mellem forskere på alle karrieretrin. En eksperimenterende tilgang vil
give deltagerne mulighed for at gøre sig erfaringer med at undersøge problemstillinger inden
for diversitet og køn, og vil give mulighed for at konceptualisere nye samarbejdsformer og
forskningsformater, fx æstetiske og affektive designs og redskaber.
Laboratoriets organisering bygger på en model, hvor arbejdet i en centrifugal form sigter mod
at styrke fagenes egen kundskabsproduktion i de eksisterende lokale miljøer på AU. Indsatsen
skal desuden opsamle og synliggøre Arts’ samlede pulje af viden om køn og diversitet og gøre
den tilgængelig for samfundet generelt og universitetet internt. Etableringen af laboratoriet vil
gøre det muligt at forholde sig samlet og kvalificeret til kommende udmøntninger af
forskningsmidler (fx Gender Studies og Intersectional Research i Horizon Europe Pillar II
cluster 2, Culture, Creativity and Inclusive Society og Danmarks Grundforskningsfond).
Baggrund
Køn og diversitet er på dagsordenen i forskellige discipliner og uddannelser. Spørgsmålet er
ikke længere, om køn og diversitet er relevant, men hvordan det er relevant i akademia.
Sideløbende er køn og diversitet aktuelt her og nu: I de senere år har vigtige debatter og
begivenheder om køn og diversitet præget Danmark og resten af verden. En af universitetets
fornemmeste opgaver er at bidrage til, at samfundets diskussioner og interventioner kan være
forskningsbaserede og præget af et højt forsknings- og vidensniveau. For at Aarhus Universitet
kan være frontløber på køns- og diversitetsområdet, er der behov for, at AU’s eksisterende
viden opsamles mere systematisk, at der produceres ny viden af højeste kvalitet; og at denne
viden synliggøres og bringes i anvendelse.
På Arts er forskningen i køn og diversitet omfattende og af høj kvalitet, men aktuelt spredt på
institutter og afdelinger. Der er på Arts et enormt potentiale i den viden om køn og diversitet,
der samlet kan føre til forskningsgennembrud. Med sine humanistiske og pædagogiske tilgange
samt analytiske redskaber kan forskningen på Arts bidrage afgørende til den samfundsmæssige
udvikling for så vidt angår skabelse af lige muligheder og diversificering.
Arts’ Laboratorium for Diversitets- og Kønsforskning: Opgave og præmis
På den baggrund foreslås etableret et DiversityLab/Aarhus University med en ledelse samt en
tværgående styregruppe af forskere fra IKK, IKS og DPU. Organisatorisk og administrativt vil
laboratoriet i udgangspunktet være forankret på DPU og med en selvstændig opgave,
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arbejdsform, struktur, formidling og økonomi. Opgaven er at bidrage til at samle, skabe og
formidle humanvidenskabelig og pædagogisk viden om køn og diversitet mhp. at bidrage til et
samfund med lige muligheder og bæredygtige og etisk forsvarlige interventioner. Præmissen
er en tværdisciplinær, intersektionel og kritisk-konstruktiv tilgang, der styrker og udvikler
humanvidenskabelige og pædagogiske metodologier til undersøgelse af emner med køns- og
diversitetsrelevans. Laboratoriet vil løbende udvikle nye problemstillinger ud fra
forskningsdagsordner, der sættes af deltagerne.
Ledelse, deltagere, organisatorisk forankring og aktiviteter
Laboratoriet er et tværgående tiltag, der involverer IKS, IKK og DPU. Ledelsen består af
professor Dorthe Staunæs/DPU (daglig leder), lektor Marie Vejrup Nielsen/IKS (næstleder) og
lektor Lone Koefoed Hansen/IKK (næstleder). De mulige deltagere i laboratoriet er de ca 25
Arts-forskere, der beskæftiger sig med forskellige former for køns- og diversitetsforskning og
er engagerede i Arts’ netværk for diversitetsforskning. Yderligere deltagere forventes.
Laboratoriet forankres organisatorisk på DPU. DPU huser en række programmer og enheder
der særligt prioriterer forskning i diversitet, køn, etnicitet og race, fx forskningsprogrammerne
Policy Futures og Engage samt forskningsenheden Etnicitet, diversitet og Uddannelse.
Samtidigt holdes der igennem aktiviteter og organisatorisk opbygning fast i, at alle miljøer på
Arts er en del af laboratoriet.
Arbejdsform: Et eksperimenterende fakultet
Laboratoriet bygger på ideen om et eksperimenterende humanvidenskabeligt fakultet, hvor
deltagerne sammen gør sig erfaringer med, undersøger og gentænker diversitets- og
kønsproblemstillinger, konceptualiseringer og interventionsdesign. Der hentes inspiration i det
pædagogiske laboratorium og i designforskningen. Der benyttes fx æstetiske og affektive
designs og redskaber sammen med brug af en humanvidenskabelig udgave af iterative
afprøvninger, protokol og prototyper. Laboratoriets samling af forskere skal være med til at
kvalificere lokalmiljøernes vidensproduktion. Laboratoriet er et konkret sted, hvor køns- og
diversitetsforskning kan testes, udvikles og indgå i nye møder, tværgående samtaler og
afprøvninger for så at returnere yderligere kvalificeret til forsknings- og undervisningsarbejdet
i eksisterende programmer, enheder og discipliner. På den måde bliver laboratoriet en stabil,
men smidig infrastruktur, der understøtter relationer mellem forskere og projekter internt på
Arts samt samarbejder med relevante miljøer på AU og beslægtede inter/nationale køns- og –
diversitetsmiljøer. Laboratoriet er samtidig et fremtidsorienteret format, der bygger op til og
kultiverer det potentielle og dermed forventes at motivere til forestående projekt- og
ansøgningssamarbejder på tværs af fagmiljøer og junior/senior-skel. I forhold til fx DFF,
Horizon Europe, ERC, private fonde, NGO’ere og offentlige instanser, såsom kommuner,
regioner og stat. Der kan på længere sigt og i konkrete ansøgningssammenhænge også tænkes
i samarbejdsflader med miljøer på det øvrige AU, fx BSS (jura og Interacting Minds).
Økonomi: timer til lab-ledelsen, lidt seed-funding, en videnskabelig assistent, to labs på
Sandbjerg årligt + transport…] ca 400.000 Dkr.
For yderligere information om organisationsform og aktiviteter, se den udvidede plan for
laboratoriet (kontakt Dorthe Staunæs)

